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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 grudnia 2014 roku,
przekazane widzącemu Jakovowi Čolo na corocznym objawieniu

Podczas ostatniego codziennego objawienia, 12 grudnia 1998 roku, Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie 
miał objawienia jeden raz w toku, 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku. Objawienie zaczęło się 
o godzinie 14.40 i trwało 8 minut. Po objawieniu Jakov przekazał orędzie:

„Drogie dzieci!
Dzisiaj, w ten dzień łaski, pragnę, by każde wasze serce stało się stajenką betlejemską, 
w której narodził się Zbawiciel świata.
Jestem waszą Matką, która kocha was bezgranicznie i troszczy się o każdego z was.
Dlatego, dzieci moje, oddajcie się Matce, by każde wasze serce i wasze życie mogła 
umieścić przed małym Jezusem, bo tylko tak, dzieci moje, wasze serca będą 
świadkami codziennego Bożego narodzenia w was.
Pozwólcie Bogu, by oświecał wasze życie światłością i wasze serca radością, by 
mogły codziennie oświecać drogę i być przykładem prawdziwej radości dla innych, 
którzy żyją w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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