Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 listopada 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Przychodzić do was i objawiać się wam jest wielką radością dla mojego
matczynego Serca. To jest dar mojego Syna dla was i dla innych, którzy przychodzą. Jako
Matka wzywam was: kochajcie mojego Syna ponad wszystko. Abyście kochali Go swoim
sercem, potrzebujecie Go poznać. Poznacie go poprzez modlitwę. Módlcie się sercem
i uczuciami. Modlić się znaczy myśleć o Jego miłości i ofierze. Modlić się znaczy kochać,
dawać, cierpieć i ofiarować. Wzywam was, dzieci moje, byście byli apostołami modlitwy
i miłości. Dzieci moje, to jest czas na czuwanie. W tym czuwaniu wzywam was do
modlitwy, miłości i zaufania. Gdy mój Syn będzie patrzył w wasze serca, moje matczyne
Serce pragnie, by On widział w nich bezwarunkowe zaufanie i miłość. Zjednoczona miłość
moich apostołów będzie żyć, zwyciężać i odkrywać zło. Dzieci moje, Ja byłam kielichem
Boga-człowieka, byłam Bożym narzędziem. Dlatego wzywam was, swoich apostołów,
byście byli kielichem prawdziwej, czystej miłości mojego Syna. Wzywam was, byście byli
narzędziem, dzięki któremu ci wszyscy, którzy nie poznali miłości Boga, którzy nigdy
nie miłowali – zrozumieją, przyjmą i zbawią się. Dziękuję wam, dzieci moje”.
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