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Moje milované dieťa, 

 

s veľkou radosťou som prijal od Teba Tvoj krásny list. Ďakujem Ti za Tvoju úprimnosť 

a dôveru, ktorú mi v ňom preukazuješ. Poprosil som mojich anjelov, aby Ti odovzdali tento 

list, v ktorom Ti chcem povedať, ako veľmi mi na Tebe záleží a ako veľmi Ťa mám rád. 

 Skláňam sa ku všetkým Tvojim želaniam a túžbam, ktorými sa na mňa v liste obraciaš. 

Rád Ti vyplním každé Tvoje prianie i prosbu. Pamätaj však, že najkrajšie darčeky nie sú tie 

v krabičkách. Oni sú ukryté kdesi tam, niekde v hĺbke, hlboko v nás, v našich srdciach. Sú to 

prejavy lásky a pokoja, vľúdnosti a vzájomného porozumenia, úprimnosti a nezištnej pomoci.

 Prajem Ti, aby Tvojím najväčším vianočným darčekom bolo Tvoje sebadarovanie sa 

blížnym. Nech najšťastnejšími chvíľami Vianoc budú pre Teba okamihy, keď urobíš 

šťastnými tých druhých. Urob všetko preto, aby sa nikto z Tvojich blízkych na Vianoce 

necítil sám. Pamätaj, že každý okamih Tvojho života je jedinečný a každý človek v Tvojom 

živote je originálny, preto spoznávaj moju dobrotu ukrytú vo svojich blížnych, ktorých Ti 

posielam do cesty ako poslov lásky. Tak, ako sa pri vianočnom stromčeku skloníš po darčeky, 

opakuj svoje skláňanie sa v tom najväčšom dare lásky, a to v pokornej službe blížnym. Veľmi 

som sa potešil, keď som našiel obálku Tvojho listu vyplnenú toľkými krásnymi dobrými 

skutkami. To svedčí o tom, že máš dobré srdce, za čo Ti veľmi ďakujem!  

 

 Moje drahé dieťa, 

 

  chcem Ti ešte niečo dôležité povedať. Pre Teba som pred vyše 2000 rokmi prišiel na 

tento svet a z lásky k Tebe aj dnes zostupujem z neba, aby som mohol prebývať v Tvojom 

čistom srdiečku. Pre Teba som sa narodil v chudobnej, chladnej a opustenej maštaľke. Z lásky 

k Tebe Ťa chcem počas týchto sviatkov obdarovať bohatstvom môjho požehnania a milostí, 

teplom lásky a nežnosti a pocitom prijatia a priazne. Pre Teba som prišiel na svet ako malé, 

krehké a slabé dieťa, aby som spolucítil s Tvojimi slabosťami. Pre Teba som sa narodil a pre 

Teba sa znovu rodím aj dnes. Nesmierne Ťa milujem. Počas týchto Vianočných sviatkov 

budem prítomný v Tvojej rodinke. Chcem Vás obdarovať láskou a pokojom. Žehnám Vás. 

Chcem byť prítomný vo vašich myšlienkach, rozhovoroch i každodenných skutkoch lásky. 

Posielam Vám svojich anjelov, aby sprevádzali Vaše kroky a aby nad Vami držali moju 

ochrannú ruku.  
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Moje milované dieťa, 

 

ďakuj môjmu Otcovi za krásne chvíle Vianoc i za Tvojich drahých rodičov, ktorí ťa 

nesmierne milujú. Ďakuj mu za to, že v jeho mene prichádzam dnes opäť do tvojho srdiečka. 

V ňom sa znovu rodím a v ňom chcem prebývať po celý Tvoj život. Nikdy ma z neho 

nevylúč. Vždy si zachovaj čisté srdce. Spájaj sa aj počas týchto sviatkov so mnou cez ten 

najdôvernejší dialóg, akým je modlitba. Pozvi k nej aj svojich rodičov. Nech Vás hreje moja 

láska a láska mojej i Vašej milovanej Matky Márie.  

 

Moje drahé dieťa, 

 

na záver mi dovoľ znovu Ti popriať nádherné a požehnané Vianočné sviatky. Neustále 

sa raduj v láske, pretože v Božích očiach si znakom neopakovateľnosti a nezameniteľnosti. 

Pamätaj, že si mojou radosťou v tomto svete. Preto neustále vydávaj svedectvo o pokoji, 

modlitbe a láske. 

 

 

Myslím na Teba! 

 

 

                                                                

                                                              Ježiško 

 

 

 

 

PS: Tento list si uchovaj a často nad ním uvažuj, aby Tebou celkom prenikla moja láska, 

ktorou Ťa ako moje najmilovanejšie dieťa každý deň zahŕňam. 


