Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 czerwca 2018 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Wzywam was, byście z prostotą serca przyjęli moje słowa, które jako
Matka wypowiadam do was, tak byście poszli drogą pełnego światła, czystości, wyjątkowej
miłości mojego Syna, człowieka i Boga. Radość, światłość nie do opisania ludzkimi
słowami przeniknie do waszej duszy, ogarnie was pokój i miłość mojego Syna. Tego
pragnę dla wszystkich moich dzieci. Dlatego wy, apostołowie mojej miłości, wy, którzy
potraficie kochać i przebaczać, wy, którzy nie osądzacie, wy, których ja zachęcam, bądźcie
przykładem dla wszystkich tych, którzy nie idą drogą światła i miłości albo z niej zeszli.
Swoim życiem pokażcie im prawdę. Okazujcie im miłość, bo miłość pokonuje wszystkie
trudności, a wszystkie moje dzieci są spragnione miłości. Wasze zjednoczenie w miłości
jest darem dla mojego Syna i dla Mnie. Jednak, dzieci moje, pamiętajcie, że kochać znaczy
też życzyć dobrze swojemu bliźniemu i pragnąć nawrócenia duszy bliźniego. Gdy patrzę
na was zgromadzonych wokół Mnie, moje Serce jest smutne, bo widzę tak mało braterskiej
miłości, miłosiernej miłości. Dzieci moje, Eucharystia – mój Syn żywy pośród was – Jego
Słowa pomogą wam zrozumieć, bo Jego Słowo jest życiem. Jego Słowo sprawia, że dusza
oddycha, Jego Słowo sprawia, że odkrywa się miłość. Drogie dzieci, ponownie proszę was
jako Matka, która pragnie dobra dla swoich dzieci, kochajcie swoich pasterzy, módlcie się
za nich. Dziękuję wam”.
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