Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 listopada 2015 roku,
przekazane widzącej Mirjanie

„Drogie dzieci!
Ponownie pragnę wam mówić o miłości. Zgromadziłam was wokół siebie w imię mojego
Syna, według Jego woli. Pragnę, aby wasza wiara była mocna; by wypływała z miłości.
Bo te z moich dzieci, które rozumieją miłość mojego Syna i naśladują ją, żyją w miłości i nadziei. Poznali miłość Bożą. Dlatego, dzieci moje, módlcie się, módlcie się, byście
mogli coraz bardziej kochać i czynić dzieła miłości.
Bo sama wiara bez miłości i dzieł miłości nie jest tym, czego od was wymagam.
Dzieci moje, to jest pozór wiary. To jest chwalenie samego siebie.
Mój Syn wymaga wiary i dzieł miłości i dobroci.
Modlę się, ale również was proszę, abyście się modlili i żyli miłością, ponieważ pragnę, aby mój Syn, gdy będzie spoglądał w serca wszystkich moich dzieci, mógł w nich
dostrzec miłość i dobroć, a nie nienawiść i obojętność.
Dzieci moje, apostołowie mojej miłości, nie traćcie nadziei, nie traćcie siły.
Wy to potraficie. Ja was zachęcam i błogosławię. Bo to wszystko, co jest z tej ziemi – co
wiele moich dzieci stawia niestety na pierwszym miejscu – zniknie; a pozostanie tylko
miłość i dzieła miłości i one otworzą bramy Królestwa Niebieskiego.
W tych bramach będę na was czekać. W tych bramach pragnę powitać i uścisnąć wszystkie moje dzieci. Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-121-656
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