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Orędzie Matki Bożej z Medziugorja z 25 grudnia 2015 roku, 
przekazane Jakovowi Colo podczas corocznego objawienia

 
„Drogie dzieci!
Wszystkie te lata, poprzez które Bóg pozwolił mi być z wami, są znakiem niezmiernej Bożej 
miłości, którą Bóg ma do każdego z was, i znakiem, jak bardzo Bóg was kocha.
Małe dzieci, jak wielkie łaski dał wam Najwyższy i jak wielkie łaski pragnie wam ofiarować. 
Ale, małe dzieci, wasze serca są zamknięte i żyją w strachu i nie pozwalają Jezusowi, aby Jego 
miłość i Jego pokój ogarnęły wasze serca i zapanowały w waszym życiu.
Życie bez Boga jest życiem w ciemności i nigdy nie poznacie Ojcowskiej miłości i Jego troski  
o każdego z was.
Dlatego, małe dzieci, dzisiaj w szczególny sposób módlcie się do Jezusa, by od dzisiaj wasze 
życie doświadczyło nowego narodzenia w Bogu i by wasze życie stało się światłem, które będzie 
emanować od was.
I w ten sposób staniecie się świadkami Bożej obecności w świecie i wobec każdego człowieka, 
który żyje w ciemności.
Małe dzieci, kocham was i codziennie wstawiam się za wami u Najwyższego.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
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