Widzący Jakov Čolo miał coroczne objawienie Matki Bożej 25 grudnia 2017 roku.
Na ostatni codziennym objawieniu Jakova w 1998 roku Matka Boża powiedziała mu,
że będzie miał objawienia raz w roku, na Boże Narodzenie. Tak było i w tym roku.
Jakov po objawieniu przekazał następujące orędzie:
„Drogie dzieci!
Dzisiaj, w ten dzień łaski, wzywam was, abyście szukali u Pana daru wiary. Dzieci
moje, zdecydujcie się na Boga i zacznijcie żyć tym, do czego was Bóg wzywa,
i wierzyć w to. Wierzyć, dzieci moje, znaczy oddać swoje życie w Boże ręce – w ręce
Pana, który was stworzył i który was bezgranicznie kocha. Nie bądźcie wierzącymi
jedynie w słowach, ale żyjcie waszą wiarą i dawajcie świadectwo o niej – poprzez
uczynki i poprzez swój własny przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim
Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca się
zmieniają i jak wasze życie będzie podziwiać dzieła Boże w waszym życiu. Dzieci
moje, nie ma życia bez Boga i dlatego, jako Matka, wstawiam się i modlę się do
mojego Syna, aby odnowił wasze serca i napełnił wasze życie swoją niezmierzoną
miłością.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Orędzia z Medziugorja, http://medziugorje.oredzia.net, redakcja@medziugorje.oredzia.net, tel. (+48) 572-827-418
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