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Îngerul Cr�ciunului 
fie cu tine!

Povestea Cr�ciunului este 

plin� de îngeri – f�r� ei aceast� 

s�rb�toare este de neimaginat. 

Îngerul îi veste�te Mariei c� va 

z�misli un fiu. Îngerii le dau p�s-

torilor vestea cea bun� despre 

na�terea Mântuitorului. �i înge-

rii sunt cei care cânt� primul EDITURA P
ARALE
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colind de Cr�ciun: „Slav� întru 

cei de sus lui Dumnezeu �i pe 

p�mânt pace, între oameni bun�-

voire.“ A�a ne spune evanghe-

listul Luca. Sfânta Evanghelie 

dup� Matei aminte�te de cinci 

îngeri care li se arat� în vis lui 

Iosif �i Magilor. Îngerii sunt de 

fa�� nu numai la na�terea lui 

Isus, ci �i la cre�terea �i matu-

rizarea acestuia. S� reflect�m 

la îngerii de Cr�ciun, fiindc� 

ei ne dezv�luie nu doar miste-

rul Cr�ciunului, ci �i misterul EDITURA P
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propriei noastre întrup�ri. În 

acest spirit, î�i doresc un înger al 

Cr�ciunului care s� te vegheze 

nu numai de Cr�ciun, ci pe tot 

parcursul anului �i de-a lungul 

evolu�iei tale.
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Ce î�i doresc

Îngerul s� te conduc� spre 

lini�te, s� amu�easc� toate gân-

durile cu care emi�i comentarii 

asupra vie�ii tale. Doar atunci vei 

putea auzi îndemnurile silen�i-

oase care apar în inima ta �i î�i 

promit c� �i în tine se poate na�te 

ceva nou. Îngerul s� te conduc�, 

de asemenea, spre lini�te �i în EDITURA P
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rela�ia cu partenerul t�u sau 

partenera ta. Acolo ar trebui s� 

fie aduse la t�cere toate gându-

rile pe care �i le faci despre el 

sau ea, prejudec��ile tale, ideile 

tale fixe. Dac� îl fix�m pe cel�lalt 

în imaginile noastre, nimic nou 

nu poate cre�te, �i atunci rela-

�ia devine stearp�, iar noi conti-

nu�m s� tr�im în vechiul f�ga�. 

Dar nu-i oferim celuilalt �ansa 

de a deveni persoana care este 

cu adev�rat. Ai nevoie de înge-

rul Cr�ciunului, care î�i va d�rui EDITURA P
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lini�tea necesar� pentru a înv��a 

s� te prive�ti din nou pe tine 

însu�i �i s� te ui�i la partener sau 

partener� cu ochi noi. Noua pri-

vire care �i se na�te atunci când 

gura î�i este amu�it� �i gândurile 

zgomotoase se dizolv� în t�cere 

î�i ofer� o via�� nou� �i noi roade 

pentru rela�ia ta.
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