Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 2 listopada 2017 roku,
przekazane widzącej Mirjanie
„Drogie dzieci! Patrząc na was, zgromadzonych wokół Mnie, waszej Matki, widzę wiele
czystych dusz, wiele moich dzieci, które szukają miłości i pociechy, ale im nikt ich nie daje.
Widzę również tych, którzy czynią zło, bo nie mają dobrych przykładów – którzy nie poznali
mojego Syna. To dobro, które jest milczące i szerzy się poprzez czyste dusze, jest siłą, która
podtrzymuje ten świat. Jest wiele grzechów, ale jest też miłość. Mój Syn posyła wam Mnie,
Matkę, tę samą dla wszystkich, abym nauczyła was miłować, byście zrozumieli, że jesteście
braćmi. Pragnę wam pomóc. Apostołowie mojej miłości, wystarczy żywe pragnienie wiary
i miłości, a mój Syn je przyjmie. Jednak musicie być godni, mieć dobrą wolę i otwarte serce.
Mój Syn przychodzi do otwartych serc. Ja, jako Matka, pragnę, abyście jak najlepiej poznali
mojego Syna, Boga zrodzonego z Boga, byście poznali wielkość Jego miłości, której tak
bardzo potrzebujecie. On wziął na siebie wasze grzechy, uzyskał dla was odkupienie, a w
zamian oczekuje, byście się wzajemnie miłowali. Mój Syn jest Miłością. On, nie czyniąc
różnicy, kocha wszystkich ludzi, ze wszystkich krajów i narodów. Gdybyście, dzieci moje,
żyli miłością mojego Syna, Jego Królestwo byłoby już na ziemi. Dlatego, apostołowie mojej
miłości, módlcie się – módlcie się, aby mój Syn i Jego miłość były jak najbliżej was, abyście
stali się przykładem miłości i pomogli wszystkim tym, którzy nie poznali mojego Syna.
Nigdy nie zapominajcie, że mój Syn – [a Bóg jest] jeden i w Trójcy – kocha was. Miłujcie
swoich pasterzy i módlcie się za nich. Dziękuję wam”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 505-616-403
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