Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 sierpnia 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci!
Przyszłam do was, pomiędzy was, abyście oddali Mi swoje zmartwienia – bym przyniosła
je swojemu Synowi, bym wstawiała się za wami u Niego dla waszego dobra. Wiem,
że każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia, dlatego po matczynemu
wzywam was: przyjdźcie do stołu mojego Syna. On łamie dla was chleb, daje wam siebie,
daje wam nadzieję, oczekuje od was większej wiary, nadziei i pogody ducha. Oczekuje
waszej wewnętrznej walki przeciwko egoizmowi, osądom i ludzkim słabościom. Dlatego
Ja, jako Matka, mówię: módlcie się! Bo modlitwa daje wam siłę do wewnętrznej walki.
Mój Syn, gdy był mały, często Mi mówił, że wielu będzie Mnie kochać i nazywać Matką. Ja
tutaj, pomiędzy wami, odczuwam miłość. Dziękuję wam. Przez tę miłość proszę swojego
Syna, by nikt z was, moje dzieci, nie wracał do domu taki, jaki przyszedł; byście nieśli jak
najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości; byście byli Moimi apostołami miłości, którzy
swoim życiem będą świadczyć, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci.
Drogie dzieci, na nowo, po matczynemu proszę was: módlcie się za wybrańców mojego
Syna, za ich błogosławione ręce; za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego Syna z
jeszcze większą miłością i w ten sposób przyczyniać się do nawrócenia.
Dziękuję wam”.
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