Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 maja 2018 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Mój Syn, który jest Światłem Miłości, wszystko, co czynił i czyni, czynił
z miłości. Tak i wy, dzieci moje, kiedy żyjecie w miłości i kochacie swoich bliźnich, żyjecie
wolą mojego Syna.
Apostołowie mojej miłości, stańcie się małymi; swoje czyste serca otwórzcie na mojego
Syna, aby mógł poprzez was działać. Przy pomocy wiary napełnijcie się miłością.
Ale, dzieci moje, nie zapominajcie, że sercem wiary jest Eucharystia. To jest Mój Syn, który
karmi was swoim Ciałem i umacnia swoją Krwią. To jest cud miłości – mój Syn, który zawsze
na nowo przychodzi żywy, by ożywiał dusze.
Dzieci moje, żyjąc w miłości, wypełniacie wolę mojego Syna, a On żyje w was. Dzieci moje,
jest moim matczynym pragnieniem, abyście Go zawsze więcej miłowali, bo On was wzywa
poprzez swoją miłość. Ofiaruje wam miłość, byście szerzyli ją wszystkim dookoła was.
Poprzez Jego miłość, jako Matka, jestem z wami, aby mówić do was słowa miłości i nadziei,
aby mówić do was wieczne słowa zwycięstwa nad czasem i śmiercią, abym was wezwała,
byście byli moimi apostołami miłości.
Dziękuję wam”.
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