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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 września 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

 
„Drogie dzieci!
Drodzy moi apostołowie miłości, wy, którzy niesiecie prawdę, ponownie was wzywam 
i gromadzę wokół siebie, abyście Mi pomogli, abyście pomogli wszystkim moim dzie-
ciom spragnionym miłości i prawdy – spragnionym mojego Syna.
Ja jestem łaską od Ojca Niebieskiego, posłaną, aby wam pomóc żyć Słowem mojego 
Syna. Miłujcie się wzajemnie.
Żyłam waszym życiem ziemskim.
Wiem, że nie zawsze jest łatwo, ale jeśli będziecie się wzajemnie miłowali, będziecie się 
modlić sercem, osiągniecie wyżyny duchowe i otworzy się wam droga do Raju.
Tutaj czekam na was ja, wasza Matka, bo tutaj jestem.
Bądźcie wierni mojemu Synowi i uczcie innych wierności.
Jestem z wami, pomogę wam.
Będę was uczyła wiary, abyście wiedzieli, jak we właściwy sposób przekazywać ją innym.
Będę was uczyła prawdy, abyście potrafili rozróżniać.
Będę was uczyła miłości, abyście poznali, czym jest prawdziwa miłość.
Dzieci moje, mój Syn sprawi, że będzie mówił poprzez wasze słowa i wasze dzieła.
Dziękuję wam”.
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