Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 października 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Duch Święty, posłany przez Ojca Niebieskiego, uczynił Mnie Matką,
Matką Jezusa, i tym samym także waszą Matką. Dlatego przychodzę was posłuchać, by
otworzyć przed wami moje matczyne ręce, by dać wam swoje Serce i wezwać, abyście
pozostali ze Mną, bo z wysokości krzyża Mój Syn powierzył was Mnie. Niestety, wiele
moich dzieci nie poznało miłości mojego Syna, wielu nie chce Go poznać. O, dzieci moje,
jakże źle czynią ci, którzy muszą widzieć lub tłumaczyć sobie, aby uwierzyć. Dlatego
wy, dzieci moje, apostołowie moi, w ciszy swojego serca słyszcie głos mojego Syna, by
wasze serce było Jego domem, by nie było ciemne i smutne, ale oświecone światłością
mojego Syna. Poprzez wiarę szukajcie nadziei, bo wiara jest życiem duszy. Na nowo was
wzywam: módlcie się – módlcie się, byście żyli wiarą w pokorze, pokoju ducha i oświeceni
światłością. Dzieci moje, nie starajcie się od razu pojąć wszystkiego, bo i Ja nie wszystko
pojmowałam, ale kochałam i wierzyłam w Boskie słowa, które mój Syn wypowiadał – On,
którzy był Pierwszym Światłem i Początkiem Odkupienia. Apostołowie mojej miłości
– wy, którzy się modlicie, składacie z siebie ofiarę, kochacie – nie sądźcie, wy idźcie
i szerzcie prawdę, słowa mojego Syna, Ewangelię, bo wy jesteście żywą Ewangelią, wy
jesteście promieniami światłości mojego Syna. Mój Syn i Ja będziemy przy was, dodając
wam odwagi i doświadczając was. Dzieci moje, zawsze proście o błogosławieństwo tych,
jedynie tych, których ręce pobłogosławił mój Syn – waszych pasterzy. Dziękuję wam”.
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