Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 grudnia 2016 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Moje matczyne serce płacze, gdy patrzę na to, co czynią moje dzieci.
Grzechy się mnożą, czystość duszy jest coraz mniej ważna, zapomina się o moim Synu,
coraz mniej się Go czci, a moje dzieci są prześladowane. Dlatego wy, dzieci moje,
apostołowie mojej miłości, duszą i sercem przyzywajcie imię mojego Syna. On będzie
miał dla was słowa światła. On się wam daje poznać, łamie chleb z wami i daje wam
słowa miłości, byście je przemieniali w dzieła miłosierdzia i byli dzięki temu świadkami
prawdy. Dlatego, dzieci moje, nie lękajcie się. Pozwólcie mojemu Synowi być w was.
On się wami posłuży dla pielęgnowania zranionych i nawrócenia zagubionych dusz.
Dlatego, dzieci moje, powróćcie do modlitwy różańcowej. Módlcie się z odczuciami
dobroci, ofiary i miłosierdzia. Módlcie się nie tylko słowami, ale też poprzez uczynki
miłosierdzia. Módlcie się z miłością do wszystkich ludzi. Mój Syn ofiarą wywyższył
miłość. Dlatego żyjcie z Nim, abyście mieli siłę i nadzieję, tak byście mieli miłość, która
jest życiem i która prowadzi do życia wiecznego. Z Bożej miłości i Ja jestem z wami, i
będę was prowadzić z matczyną miłością. Dziękuję wam”.
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