Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 grudnia 2018 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Kiedy do mnie jako matki przychodzicie z czystymi i otwartymi sercami,
wiedzcie, że was słucham, dodaję wam odwagi, pocieszam was i przede wszystkim wstawiam
się za wami przed swoim Synem. Wiem, że pragniecie mieć mocną wiarę i wyrazić ją we
właściwy sposób. To, czego mój Syn oczekuje od was, to szczera, mocna i głęboka wiara –
wtedy każdy sposób, w który ją wyrażacie, jest słuszny. Wiara jest przepiękną tajemnicą,
którą zachowuje się w sercu. Ona istnieje między Ojcem Niebieskim i wszystkimi jego
dziećmi, można ją poznać po owocach i po miłości, którą ma się do wszystkich Bożych
stworzeń. Apostołowie mojej miłości, dzieci moje, zaufajcie mojemu Synowi. Pomóżcie
wszystkim moim dzieciom poznać Jego miłość. Wy jesteście moją nadzieją – wy, którzy
staracie się szczerze kochać mojego Syna. W imię miłości, dla waszego zbawienia zgodnie
z wolą Ojca Niebieskiego i dzięki mojemu Synowi jestem tutaj pośród was. Dziękuję wam”.
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