Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 maja 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Moje matczyne serce pragnie waszego prawdziwego nawrócenia i silnej wiary, abyście
mogli szerzyć miłość i pokój wszystkim, którzy was otaczają.
Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, każdy z was jest przed Ojcem Niebieskim unikalnym
światem.
Dlatego pozwólcie, aby nieustanna praca Ducha Świętego oddziaływała na was.
Bądźcie moimi duchowo czystymi dziećmi.
W duchowości jest piękno. Wszystko, co jest duchowe, jest żywe i bardzo piękne.
Nie zapomnijcie, że w Eucharystii, która jest sercem wiary, mój Syn zawsze jest z wami.
Przychodzi do was i łamie chleb z wami, bo dzieci moje, z powodu was umarł,
zmartwychwstał i na nowo przychodzi.
Te moje słowa są wam znane, bo one są prawdą, a prawda się nie zmienia.
Tylko że wiele moich dzieci ją zapomniało.
Dzieci moje, moje słowa nie są ani stare, ani nowe, one są wieczne.
Dlatego wzywam was, swoje dzieci, byście uważnie przyglądali się znakom czasu,
„zbierali rozbite krzyże” i byli apostołami Objawienia.
Dziękuję wam”.
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