Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 stycznia 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Mój Syn był źródłem miłości i światła, kiedy na ziemi mówił do ludzi ze
wszystkich ludów. Apostołowie moi, postępujcie za Jego światłem. To nie jest łatwe. Musicie być
maluczkimi. Musicie umniejszyć się wobec innych, z pomocą wiary napełniać się Jego miłością.
Żaden człowiek na ziemi nie może bez wiary przeżyć cudownego doświadczenia. Jestem z wami.
Daję się wam poznać przez moje przychodzenie, poprzez słowa; pragnę dać wam świadectwo
o mojej miłości i matczynej trosce. Dzieci moje, nie traćcie czasu na zadawanie pytań, na które
nigdy nie dostaniecie odpowiedzi. Przy końcu waszej ziemskiej drogi udzieli ich wam Ojciec
Niebieski. Wiedzcie zawsze, że Bóg wie wszystko, Bóg widzi, Bóg kocha. Mój najmilszy Syn
oświetla życie, rozprasza ciemność, a mojej matczynej miłości, która przyprowadza Mnie do
was, nie da się wyrazić – ona jest tajemnicza, ale rzeczywista. Ja okazuję wam swoje uczucia:
miłość, zrozumienie i matczyną życzliwość. Oczekuję od was, apostołowie moi, waszych róż
modlitwy, które powinny być czynami miłości. To są dla mojego matczynego serca najmilsze
modlitwy. Zanoszę je swojemu Synowi, który dla was się narodził. On na was patrzy i słucha
was. My zawsze jesteśmy blisko was. To jest miłość, która przyzywa, jednoczy, nawraca, dodaje
odwagi i napełnia. Dlatego, apostołowie moi, zawsze się wzajemnie miłujcie, ale nade wszystko
kochajcie mojego Syna. To jest jedyna droga do zbawienia, do życia wiecznego. To jest moja
najmilsza modlitwa, która napełnia moje Serce najpiękniejszą wonią róż. Módlcie się, zawsze
módlcie się za swoich pasterzy, aby mieli moc bycia światłem mojego Syna. Dziękuję wam”.
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