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V jednu chladnú zimu, deň pred Vianocami sa ľudia v nebi, ktorí kedysi na zemi žili v chudobných rodinách, 

rozhodli poprosiť Boha o láskavosť: 

„Bože, nemohol by si na Vianoce potešiť našich chudobných príbuzných? Prosííííme! Veď ako sa máme veseliť, 

keď vidíme, ako oni strádajú?“ 

Boh bol uprosený! Nechcel, aby trpeli rodiny iných dobrých ľudí a tak povedal:  

‚,Pošlem svojich troch najzodpovednejších anjelov - Angela, Gabriela a Rafaela, aby pomohli vašim príbuzným. 

Avšak majú na to iba jeden deň a potom sa vrátia naspäť do neba!“  

Ľudia z chudobných rodín ďakovali za štedrosť Bohu. A Anjeli sa čudovali, ako zvládnu za jeden deň zachrániť 

toľko rodín. Nebešťania sa postavili do troch radov a nadiktovali Anjelom, kde bývajú ich milovaní príbuzní.  

Angelo, najzodpovednejší z troch anjelov rozhodol, že si rozdelia rodiny na tri časti, aby všetko stihli. Lenže ani 

oni samí si neboli istí, či jeden deň bude stačiť. Ako sa pripravovali, zistili, že veľa ľudí na zemi trpí hladom, 

smädom, chudobou či mrazom. Čo bolo pre nich prekvapujúce, zbadali, že iní ľudia mali zas príliš veľa jedla, 

miesta na bývanie alebo peňazí. No nechceli sa o to podeliť. Boli jedným slovom chamtiví! 

 Anjeli boli pripravení na ich Vianočnú výpravu. Nachystali si obrovské množstvo bochníkov chleba, deky, teplé 

nápoje a čisté oblečenie. Nebešťania na nich pozerali s úsmevom a  starosti o svojich blízkych pustili z hlavy. 

Rozlúčili sa a Boh ich poslal na zem.  

Na zemi panovala ukrutná zima. Anjelov to ešte viac upevnilo v ich rozhodnutí pomôcť chudobným ľuďom. 

Rýchlo sa rozdelili, aby nestrácali čas zbytočným dohadovaním sa a začali pátrať po rodinách. Zatiaľ čo Angelo 

išiel do Európy a Afriky, Gabriel vycestoval do Ameriky a Rafael sa vybral do Ázie. Ako tak cestovali, zachytávali 

body na mape... Tak napríklad v Európe Eiffelovu vežu, v Amerike Sochu slobody a v Ázii Veľký čínsky múr..... 

Pomaly, ale isto sa im míňali deky, pitie, jedlo a čas. Už len chvíľa im chýbala na navrátenie do neba, keď sa 

stretli v strede Európy v malom štáte, zvanom Slovensko.  

Spojili sa a šli hľadať poslednú rodinku. Vnuka, ktorý ostal starčekovi, lebo osirel. Hľadali starkého a vnuka, aby 

im mohli dať posledné potraviny, lenže ich nikde nebolo. Keď v tom zbadali starčeka, ako sa trmáca s kôpkou 

drievok k malej chatrčke na kraji lesa. Stislo im srdce a hneď mu išli pomáhať. Ostávala im iba malá chvíľočka. 

Rýchlo mu odovzdali odkaz od jeho manželky a detí, jedlo a teplé oblečenie a tuho ho objali.  

Starček bol dojatý. Plakal od radosti. Potom sa milo pozrel na Anjelov a poďakoval sa aj za jeho malého vnúčika. 

Keby nebolo milostivých Anjelov, tak by jeho „malá kôpka šťastia“ na Vianoce ostala hladná. Kým stihol niečo 

dodať Anjeli sa vyparili a už boli v nebi.  

Keď sa vrátili do neba, všetci Nebešťania ich objímali a vypytovali sa na svojich príbuzných. Boli im veľmi vďační. 

Anjeli boli radi, že mohli pomôcť a začali spomínať na rôzne historky a príbehy, ktoré zažili.  

Napríklad Angelo,  ktorý v chudobnej štvrti Paríža stretol zúboženú ženu s tromi deťmi. Bola na ulici, lebo jej 

muž zomrel a iba on v rodine zarábal na chlieb.  

Gabriel v Amerike stretol domorodé dievča, ktoré sa mu zverilo, že im bieli ľudia berú územie na bývanie a tým 

aj jedlo, lebo nemajú kde loviť.  

A Rafael v Číne stretol dieťa, ktoré ho vyslovene prosilo o kúsok  jedla. Prišlo o rodičov a nikto sa o neho nechcel 

viac postarať.  

Pre ľudí v nebi, ale aj na zemi bol toto najkrajší dar na Vianoce, aký len mohli dostať.  Teraz im už nič nebránilo 

v tom, užívať si Vianočnú radosť a tiché šťastie.  

A Ty, milý priateľ, ak chceš mať pokoj v duši a úprimnú radosť, dobre sa pozeraj okolo seba ! Možno tiež zbadáš 

niekoho, koho by potešil kúsok tvojho dobrého srdca a času.  

Niekedy stačí len minútka a v živote človeka sa všetko zmení! 

  

 

 
 


