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Pentru toţi copiii, cărora le doresc să fie mereu veseli şi sănătoşi,
înconjuraţi de pace şi iubire iar aripi de îngeri să-i ocrotească mereu.

Dragi copii, în această carte am să vă spun câteva poveşti cu îngeri. Dar voi ştiţi
cine sunt îngerii? Îngerii sunt fiinţe nevăzute, luminoase de natură spirituală.
Cei mai cunoscuţi îngeri sunt: Mihail, Gavriil şi Rafail. Mihail ne ajută să avem
curaj şi să nu ne fie teamă în nici o situaţie. Gavriil aduce veştile bune iar Rafail
ne mângâie atunci când suntem bolnavi şi supăraţi. Dumnezeu le trimite copiilor
îngeri păzitori care îi însoţesc peste tot, în toate clipele vieţii. Îngerii sunt mereu
alături de noi şi ne înconjoară cu blândeţe şi gingăşie. Ei sunt bucuroşi să ne ajute,
sunt bucuroşi să-I spună Lui Dumnezeu toate faptele bune pe care noi le facem în
fiecare zi şi de asemenea se bucură atunci când noi le mulţumim pentru ajutorul pe
care ei ni-l oferă.
Copiii care sunt foarte cuminţi, care ascultă de părinţi şi îşi spun rugăciunile în
fiecare zi, pot uneori să-i vadă pe îngeri.
Cu multă dragoste,
Autorul


Colind de sărbători



1. Dacă îngerii-ar vorbi
Oare ce ne-ar povesti?
În această sfântă noapte
Cu-ale lor suave şoapte
Ne-ar spune c-a fost odată
O, Fecioară Preacurată
Ce-n Nazaret locuia
Şi Maria se numea.
Dintre femei mai aleasă
A lumii pe veci Mireasă.

3. Într-o seară înstelată
Maica Sfântă Preacurată
A născut un copilaş
Mititel şi drăgălaş.
În oraşul Bethleem
Magii au văzut un semn:
O stea de la răsărit
Care lumii a vestit
Că s-a-mplinit proroocia:
- Astăzi S-a născut Mesia.

2. Îngerul Gavriil i-apare
La Fecioară-n taină mare.
Şi îi spune : “O Marie,
Plină fii de bucurie
Căci vei naşte pe Iisus
Cu Duh pogorât de sus”
Iar Maria-i răspundea:
“- Fie Doamne voia Ta”
O Fecioară Preacurată
Tu eşti binecuvântată.

4. Magii-i duc cu bucurie
Aur, smirnă şi tămâie
Pruncului ce L-au aflat
În ieslea cu fân culcat,
Iar păstorii vin şi ei
De la turmele de miei
Să-i cânte şi ei în cor
Scumpului Mântuitor.
Cântă cerul şi pământul
Căci S-a întrupat Cuvântul.

5. Astăzi cântă lerui, ler
Chiar şi îngerii în cer
Iar copiii pe pământ
Îi înalţă dulce cânt,
Căci în iarna îngheţată
Avem vestea minunată
Că Iisus S-a întrupat
S-a născut cu-adevărat.
Cu dragoste şi iubire
Toţi I-aducem preamărire.
6. Şi în fiecare casă
O colindă prea frumoasă
Se înalţă pân-la stele
Ca un zbor de rândunele
O lumină ne-mpresoară
Maica Domnului Fecioară
Ce din ceruri ne priveşte,
Pe noi toţi ne ocroteşte.
Şi înalţă ruga sfântă
Pentru toţi acei ce-i cântă.

7. Haideţi şi voi copilaşi
De la sat de la oraş
Să cântăm colind frumos
Pentru-al nostru Domn
Hristos,
Îngerii să-l ducă sus
Până-n ceruri la Iisus
Din a noastre inimioare
Să-i facem şi noi urare,
Maicii Sfinte Preacurate
Pruncului ce azi se naşte.



Lumina ochilor
În clasă copiii stăteau cuminţi în bănci şi ascultau lecţia pe care
le-o preda doamna învăţătoare. Afară, fulgi mari de zăpadă dansau
prin aer şi poposeau jucăuşi pe pervazul ferestrei, parcă făcându-le cu
ochiul copiilor. Copiii se străduiau să fie atenţi la lecţie, dar tot mai
des privirea le zbura afară pe geam. Era prima zăpadă din acest an şi
se gândeau fericiţi la după-masa care urma.
Iuliana era o fetiţă foarte frumoasă cu păr negru, cu ochi mari
şi senini în care puteai citi toată puritatea şi inocenţa copilăriei. Ea
era foarte cuminte şi ascultătoare, asculta de părinţi şi de doamna
învăţătoare, îşi spunea în fiecare dimineaţă şi în fiecare seară
rugăciunea şi mai ales îi plăcea să spună rugăciunea către îngerul
păzitor. Ea iubea nespus de mult iarna şi se gândea fericită cum avea
să işi petreacă timpul în această prima zi cu zăpadă.
Poate la o plimbare prin parc cu prietenii sau o vizită prin magazine
cu părinţii pentru a-şi cumpăra hăinuţe de iarnă. Visa cu ochii
deschişi când deodată auzi vocea doamnei învăţătoare care-l certa
pe Vlăduţ.
Un băieţel tăcut şi timid care stătea în prima bancă. Se pare că
iar a greşit ceva pentru că altfel doamna învăţătoare nu l-ar fi certat.
Vlăduţ era deseori certat de doamna învăţătoare pentru că mereu
greşea câte ceva: fie atunci când era scos la tablă să rezolve câte
o problemă, fie când citea, fie când primea dictare, pentru că nu


respecta liniatura caietului. Dar de data aceasta doamna învăţătoare
era mult mai supărată. L-a rugat pe Vlăduţ să-i trimită pe părinţi a doua
zi la şcoală.
Copiii au început să râdă zgomotos şi să-l privească ironic pe
Vlăduţ.
Iuliana, râdea şi ea cu ceilalţi copii şi era fericită că pe ea nu o
cearta doamna învăţătoare niciodată.
Apoi a sunat clopoţelul şi copiii s-au grăbit să iasă râzând şi glumind
din clasă pentru a se bucura de feeria albă a fulgilor de nea.
După-masa a trecut repede pentru Iuliana. Şi-a făcut temele
pentru acasă apoi a fost cu mama şi cu tata prin magazine de unde şia cumpărat multe hăinuţe frumoase pentru iarnă. Seara, după ce şi-a
spus rugăciunile, le-a spus părinţilor noapte bună şi s-a dus fericită la
culcare.
Dar înainte de-a adormi, când încă mai visa la ziua care trecuse,
camera s-a umplut de o lumină puternică, albă, ca prima zăpadă.
Când a deschis ochii, o făptură minunată stătea în faţa ei. Avea
aripi strălucitoare şi în jurul ei se simţea o căldură puternică. Iuliana
se freca cu mâinile la ochi şi se întreba dacă nu cumva a adormit
şi visează, pentru că ceea ce vedea nu putea fi real. Nu mai văzuse
niciodată în viaţa ei aşa ceva. Şi înainte de a se da jos din pat şi a
merge în camera părinţilor, auzi o voce blândă, care-i vorbea:
- Nu-ţi fie teamă, Iuliana! Eu sunt îngerul tău păzitor. Eu te
însoţesc peste tot în fiecare zi, iar seara când dormi eu mă duc


în ceruri la Dumnezeu, să-i spun tot ce ai făcut în ziua care tocmai a
trecut. M-am hotărât să vin la tine şi să îţi vorbesc pentru că astăzi ai
făcut ceva pentru care Dumnezeu S-ar întrista. Deşi nedumerită încă
de ceea ce i se întâmpla, Iuliana a avut curajul să întrebe:
- Dar ce-am făcut astăzi? Eu ştiu că am fost foarte cuminte.
- Da, ai fost cuminte, doar că astăzi, în clasă, ai râs de Vlăduţ şi
pentru asta L-ai supărat pe Dumnezeu. Te-ai gândit cum s-a simţit
Vlăduţ când ai râs de el?
- Da, răspunse Iuliana, am râs, dar toţi copiii au râs de Vlăduţ.
Pentru că el face mereu greşeli, când scrie, când citeşte, când îl
scoate doamna învăţătoare la tablă...
- Da, răspunse îngerul blând, face toate aceste greşeli dar ştii şi de
ce?
- Da, bine-nţeles, pentru că nu este atent.
- Nu, răspunse îngerul, nu pentru că nu este atent, ci pentru că el
nu vede bine. Unii copii şi unii oameni au o problemă de sănătate la
ochi şi de aceea ei nu văd bine. De aceea el nu vede bine literele, nu
respectă liniatura caietului. Dar noi nu trebuie să râdem de ceilalţi
copii care au o boală, oricare ar fi aceea. Noi trebuie să înţelegem
mai întâi ce înseamnă această boală şi apoi să încercăm să-i ajutăm
şi să-i acceptăm aşa cum sunt. Pentru că Dumnezeu ne iubeşte şi ne
acceptă pe toţi, chiar dacă avem unele probleme de sănătate şi nu
suntem perfecţi.
Apoi, la fel de surprinzător precum apăruse, îngerul se făcu
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nevăzut.
Iuliana închise ochii şi se strădui să adoarmă dar îi promisese lui
Dumnezeu că de azi înainte nu va mai râde de ceilalţi copii şi nu o să
mai spună nimic care să-i rănească pe ceilalţi.
A doua zi, părinţii lui Vlăduţ au venit la şcoală şi doamna
învăţătoare le-a spus să-i facă lui Vlăduţ un control la ochi pentru că
i se pare că nu vede bine.
Şi într-adevăr, după două săptămâni, Vlăduţ a venit la şcoală cu
o pereche de ochelari pe nas. Dar Iuliana n-a mai râs de el. Si din ziua
aceea Vlăduţ n-a mai greşit la scris sau la citit.
Deci a avut dreptate îngerul, se gândi fericită Iuliana.

Îngerii,
Coboară uneori
Din cer,
Şi-n mare taină
Cu raze de lumină
Ne-mpresoară,
Se roagă pentru noi
Şi ne veghează.
Şi zboară iar,
Apoi cuminţi,
Sus la Iisus
Şi lângă sfinţi.
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Puterea gândului
Iuliana sosi de la şcoală mai repede decât de obicei, pentru că
de această dată nu mai întârziase în faţa magazinelor, privind
fermecată brăduţii din vitrina împodobiţi care de care mai frumos.
Astăzi era joi şi după masa trebuia să meargă la cursul de pictură
care se ţinea la Clubul Copiilor.
Iuliana era foarte talentată la desen. Încă de mică, îi plăcea să
deseneze tot felul de animale, maşinuţe flori şi copaci. Pe măsură
ce a crescut părinţii ei au observat că fetiţa nu se dezlipea de
creioanele colorate şi de blocul de desen.
La grădiniţă a fost remarcată de doamna învăţătoare care le-a
spus părinţilor că fetiţa este foarte talentată.
Desenele ei erau mereu expuse atât în sala de curs cât şi pe
holul de la intrare pentru a putea fi admirate nu doar de către
copii ci şi de părinţi.
Iuliana era foarte mândră de desenele ei şi era fericită că ori
de câte ori desena ceva, desenul ei era cel mai frumos din clasă.
Ea venea de câţiva ani la cercul de pictură şi se simţea
foarte bine aici printre foile albe de desen, printre pensule şi
culori. Domnul profesor de desen le explica tot felul de lucruri
interesante, le dădea tot felul de idei şi de teme pentru a-şi
dezvolta talentul şi imaginaţia.
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În grupa în care mergea ea erau copii de la toate şcolile din oraş
şi de toate vârstele.
De la cei din clasa întâi până la cei mai mari. Se înţelegea bine
cu toţi ceilalţi copii, glumea şi râdea ori de câte ori avea prilejul.
Si ea se simţea cu atât mai fericită pentru că reuşise să rămână
mereu prima, ori de câte ori desena ceva.
Desenele ei erau selecţionate pentru a fi expuse în sălile de
pictură sau în expoziţii.
Dar, de ceva timp, venise la ei în grupă o fetiţă mărunţică,
cam de clasa întâi care nu vorbea cu nimeni, nu râdea şi stătea
tot timpul tăcută în banca ei, preocupată doar de coala de hârtie
şi de culori.
Domnul profesor le-a explicat că fetiţa, care se numea Alina,
suferea de autism, produs de o boală rară, de care sufereau unii
copii. De aceea fetiţa nu vorbea cu nimeni şi era absorbită doar
de lumea magică a culorilor. Alina era foarte talentată la pictură
şi făcea nişte desene deosebite. De aceea părinţii ei au dus-o la
cercul de pictură.
Copii din grupă se uitau cu multă curiozitate la ea şi uneori se
amuzau de gesturile pe care le făcea.
Dar Iuliana asculta sfatul pe care i l-a dat îngerul ei păzitor
şi de aceea nu râdea de Alina, ci dimpotrivă o privea cu multă
simpatie. Doar că, de când venise Alina în grupă, domnul
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profesor nu îi mai dădea Iulianei la fel de multă atenţie ca înainte.
Se apleca parcă tot mai mult asupra desenelor pe care le făcea Alina
şi uneori exclama încântat.
- Foarte frumos, minunat!
Şi apoi făcea unele gesturi pentru a-i arăta Alinei că a desenat
foarte bine şi desenele ei sunt foarte reuşite.
Astăzi, pentru că se apropia sărbătoarea Crăciunului, au
primit ca temă să deseneze naşterea pruncului Iisus, în grajdul
din Bethleem. După câteva clipe de gândire, copiii au început să
deseneze veseli minunata scenă a naşterii Domnului.
Iuliana desena foarte atent, folosindu-şi toată imaginaţia şi
îndemânarea, pentru că cel mai bun desen avea să fie expus într-o
expoziţie de Crăciun.
În sfârşit copiii, au terminat şi au pus desenele pe catedră, în
faţa domnului profesor.
Iuliana se aştepta ca de obicei ca desenul ei să fie cel mai
reuşit. Dar de data aceasta, domnul profesor s-a dus lângă colega
lor Alina, a mângâiat-o uşor pe cap şi le-a spus:
- Astăzi, Alina a făcut cel mai frumos desen. Ea are o imaginaţie
deosebită şi desenul făcut de ea parcă ar fi adevărat. Iuliana simţi
că îi dau lacrimile şi o privi cu invidie pe Alina. Chiar şi în timp
ce mergea spre casă, prin mintea ei trecură tot felul de gânduri
răutăcioase la adresa Alinei.
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Imediat ce-a ajuns acasă s-a dus supărată la culcare, fără ca săşi spună măcar rugăciunea. Cu ochii închişi, Iuliana încă îi trimitea
Alinei tot felul de gânduri răutăcioase, când auzi glasul cunoscut
de-acuma al îngerului:
- Iuliana, îţi dai seama ce ai făcut?
- Dar ce-am făcut? întrebă supărată Iuliana.
Astăzi n-am râs de nimeni, n-am vorbit urât:
- Da, spuse îngerul, dar astă seară te-ai culcat fără să-ţi spui
rugăciunea de seară, fără să le spui noapte bună părinţilor, şi
Dumnezeu se va supăra când am să-i spun toate aceste lucruri
despre tine. Şi apoi, ai invidiat-o pe Alina pentru că ea a făcut
cel mai frumos desen. Şi pentru aceasta Dumnezeu se va supăra
foarte tare.
- Dar, spuse Iuliana, eu nu am spus nimic rău.
- Dar, spuse îngerul chiar dacă nu ai spus cu voce tare, tu în
gândul tău ai invidiat-o pe Alina, ceea ce este la fel de grav.
Dumnezeu se supăra atunci când noi gândim rău despre
ceilalţi. Invidia este păcat foarte mare. Dumnezeu vrea ca noi să
ne bucurăm de calităţile şi de reuşitele celorlalţi copii. Pentru că
toate darurile pe care le au copii şi oamenii sunt de la Dumnezeu.
Şi atunci, dacă gândim rău despre ceilalţi, Dumnezeu are toate
motivele să se supere pe noi.
Apoi, pe nesimţite, la fel de uşor precum venise, îngerul se
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făcu nevăzut.
Iuliana nu a putut adormi mult timp după aceea. Ea niciodată nu
şi-ar fi putut imagina că îngerul ar putea ştii tot ce gândeşte, şi mai
ales că este păcat să gândeşti rău despre ceilalţi copii.
I-a promis lui Dumnezeu că de azi înainte nu va mai invidia
pe nimeni, că va fi mai atentă cu gândurile ei şi că va trimite
celorlalţi doar gânduri frumoase.

Un înger firav
De lumină,
A poposit
La mine-n mână
Şi m-a-nvăţat
Cum să trăiesc,
Să râd, să cânt,
Şi să iubesc.
Dragul meu înger,
Mulţumesc.
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Bucuria de a dărui
Iuliana privea în fiecare zi, nerăbdătoare, spre calendarul
atârnat pe perete şi număra nerăbdătoare zilele care au mai
rămas până la sărbătoarea Naşterii Domnului. Ea aşteapta
cu nerăbdare Crăciunul pentru darurile care urma să le
primească, pentru emoţia cu care împodobea bradul, pentru
atmosfera veselă din familie când toţi se adunau în jurul
bradului şi colindau. Anul acesta însă mai avea un motiv în
plus de bucurie. În ziua de Crăciun, Iuliana avea să participe
împreună cu colegii ei de clasă la un concert de colinde pe care
urmau să-l susţină în faţa tuturor credincioşilor din biserica
din cartierul în care locuia.
Zi după zi, timpul s-a scurs încetişor şi iată că a sosit şi
clipa mult visată. În biserică, lângă un brad imens, împodobit
cu multe globuri şi beculeţe, copii îmbrăcaţi frumos şi foarte
emoţionaţi se străduiau să colinde cât mai frumos. În timp
ce colinda, Iuliana nu-şi dezlipea privirea de la îngerii frumos
pictaţi din biserică. Era nespus de fericită fiindcă ştia că
îngerii există cu adevărat şi ea chiar stătea uneori de vorbă
cu îngerul ei păzitor.
La sfârşitul concertului, copiii au primit daruri şi multe
aplauze de la cei prezenţi în biserică. Apoi, de mână cu mama
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s-a îndreptat spre ieşirea din biserică cu gândul la bunătăţile
care o aşteptau acasă, la masa de Crăciun.
Afară era o zi frumoasă de iarnă. Casele şi copacii din jur
păreau parcă desprinşi dintr-o poveste. Gerul desenase flori de
iarnă la geamuri iar fulgii mari dansau în văzduh, înainte de a
se topi pe obrajii îmbujoraţi ai copiilor.
La ieşirea din bisercă, o fetiţă stătea într-un cărucior, iar
mama ei care era lângă ea îi ruga pe cei care ieşeau din bisercă
să o ajute. Iuliana privi chipul fetiţei din cărucior care parcă
semăna cu o păpuşă blondă. Chipul ei era senin şi în ciuda
faptului că stătea în cărucior ea avea puterea să zâmbească
şi să le mulţumească celor care îi dăruiau câte un bănuţ. Le
povestise şi doamna învăţătoare despre această fetiţă care
avea o problemă de sănătate foarte gravă la coloana vertebrală
şi avea nevoie urgentă de operaţie. Din păcate, aceasta costa
foarte mult, şi de aceea părinţii ei erau nevoiţi să ceară şi
ajutorul celorlalţi oameni. Iuliana se gândi cum ar fi să nu poţi
alerga prin zăpadă, să nu te poţi da cu săniuţa şi puse în mâna
fetiţei toţi bănuţii pe care-i găsi prin buzunar. Fetiţa îi trimise
un zâmbet recunoscător. Şi la fel ca Iuliana şi alţi oameni
care ieşeau din biserică îi dăruiau fetiţei câte un bănuţ. Alţii
însă treceau mai departe grăbiţi, fără a o observa măcar pe
fetiţă. Seara la culcare, Iuliana era tot cu gândul la fetiţa
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din cărucior şi se gândi dacă a reuşit să strângă suficienţi bani
pentru operaţie. Cum era preocupată şi îngrijorată de soarta
fetiţei, somnul întârzia să vină pe la „genele” Iulianei. Ea se
foia sub plăpiumoara ei pufoasă, de pe o parte pe alta, când
deodată, camera se umplu de o lumină strălucitoare, şi cu un
fâlfâit uşor de aripi îngerul ei păzitor se aşeză lângă ea. Iuliana
nu se mai miră acum de apariţia îngerului ei, dimpotrivă era
foarte fericită.
Îngerul ei îi zâmbea, cu multă dragoste şi cu voce caldă îi
spuse Iulianei:
- Felicitări Iuliana, astăzi ai făcut o faptă bună, pentru care
Dumnezeu se va bucura foarte mult.
- Da?! se miră Iuliana. Pentru că am colindat la biserică?
- Da, spuse îngerul, şi pentru că ai colindat, dar mai ales că
ai dat un bănuţ fetiţei din cărucior.
- Dar, spuse Iuliana, nu i-am dat decât câţiva bănuţi pentru
că atâţia aveam la mine.
- N-are importanţă, spuse îngerul, Dumnezeu se va bucura
pentru că tu ai vrut să dăruieşti din tot sufletul. Ai vrut să
ajuţi pe cineva, ai dat dovadă de multă bunătate. Prin puţinul
pe care toţi oamenii l-ar dărui, viaţa fetiţei s-ar schimba. Să
fii bun, să fii milostiv, să dăruieşti celor care au nevoie de
ajutorul tău. Sunt calităţi pe care Dumnezeu le apreciază. Şi
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în timp ce îngerul se făcu nevăzut, la fel de neaşteptat precum
apăruse, Iuliana a adormit visând că fetiţa a adunat destui bani
pentru operţie, că nu mai are nevoie de cărucior şi amândouă
construiau un om de zăpadă chiar în locul în care mai înainte
fetiţa stătea în cărucior.

Darul îngerilor
Pentru fiecare copil
Care se naşte
Poate fi „bucurie”,
Poate fi „sănătate”
Dar mie,
Îngerul meu, mi-a spus:
„- Iartă-mă”
Şi mi-a adus
Chipul lui Iisus
Ascuns
Într-o lacrimă.
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Iubire şi iertare
Iuliana se trezi la aceeaşi oră la care o făcea în fiecare zi. Îşi
îndreptă ochii spre geam şi a văzut că afară era încă întuneric.
Doar luminiţele de la geamuri şi de la balcoane mai aduceau o
pată de lumină în dimineaţa îngheţată de decembrie.
Dar astăzi, ea nu mai lenevi somnoroasă în pat, sub
plapuma pufoasă şi caldă. Se duse la baie să-şi spele ochii încă
adormiţi, îşi îmbrăcă hăinuţele şi îşi spuse fericită rugăciunile
de dimineaţă.
Era a doua zi de Crăciun şi mama i-a spus încă de ieri că
astăzi vor avea musafiri la masă. Era vorba de Maria, cea mai
bună prietenă a mamei, împreună cu cei doi copii ai ei, Mihai şi
Simina. Mihai era un băieţel drăgălaş, de trei anişori, pe care
Iuliana îl iubea nespus de mult pentru că era foarte drăgălaş
şi cuminte. Dar cu Simina, care era mai mare, nu reuşea să se
înţeleagă prea bine. Şi asta nu-i pentru că era mai înaltă şi mult
mai ,,grăsuţă” decât ea, ci pentru că era foarte „pofticioasă”
şi încăpăţânată. Ori de câte ori venea la ei, trebuia să obţină
tot ce vroia: cea mai mare felie de tort, cea mai mare porţie
de cartofi prăjiţi şi cea mai mare ciocolată.
Mama Siminei încerca mereu să le explice că nu trebuie
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să-i dea mâncare, chiar dacă e musafir, asta nu este o scuză şi nu
o ajută deloc. Dar, fetiţa era încăpăţânată şi obţinea de obicei
ceea ce dorea atunci când mama nu era atentă.
La bucătărie, mama muncea de zor şi pregătea tot felul de
bunătăţi. După ce a mâncat o porţie zdravănă de cereale cu
lapte, Iuliana s-a oferit s-o ajute şi ea pe mamă.
Astfel că, după ce şi-a pus şorţuleţul de bucătărie a început
să aranjeze masa cât mai frumos. A pus cele mai frumoase
farfurii pe masă, tacâmuri, pahare şi şerveţele frumos colorate,
cu crenguţe de brad şi globuri colorate.
Până la vremea amiezei, Iuliana împreună cu mama sa au
trebăluit de zor prin bucătărie. Acum, cele două priveau mereu
spre ceasul de pe perete căci era vremea să sosească musafirii.
Şi într-adevăr, după câteva minute se auzi soneria de la intrare.
Mama a deschis larg uşa şi în faţa uşii se iviră chipurile vesele
şi îngheţate de frig ale celor pe care-i aşteptau. Vlăduţ, cu
năsucul roşu de sub căciuliţa pufoasă, sări în braţele Iulianei.
Se pupară cu toţi, apoi făcură schimb de daruri. Iuliana, pe
lângă alte dulciuri şi cărţi a primit şi un minunat Moş Crăciun
de ciocolată, pe care îl aşeză în mijlocul mesei pline cu
bunătăţi.
Se aşezară cu toţi la masă şi începură să mănânce din
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bucatele minunate, care de care mai gustoase, pe care le-a pregătit
mama Iulianei. Moşul de ciocolată îi privea şugubăţ şi parcă le
trăgea cu ochiul, de parcă le-ar fi spus „Poftă bună!”. Iuliana
se gândi că o să-l păstreze, fiindcă nu prea o lăsa sufletul să-l
mănânce, atât era de drăgălaş. Apoi, s-au ridicat de la masă
şi au mers în cameră unde s-au adunat în jurul televizorului,
căci era un frumos program de colinde. Au început cu toţii să
colinde împreună cu copiii de la televizor şi nimeni n-a observat
că Simina lipseşte din cameră. Când Iuliana privi în bucătărie,
o văzu pe Simina care se îndopa cu bucăţele din minunatul
ei Moş Crăciun. În aceeaşi clipă, Iulianei începură să-i curgă
lacrimile şi se duse plângând în camera ei. Mama veni în grabă
la ea şi încercă să o liniştească spunându-i că o să-i cumpere alt
„Moş”. Dar Iuliana a spus că nu o să mai vorbească niciodată
cu Simina pentru ce a făcut. Apoi, după ce îi mai spuse câteva
cuvinte, care însă nu au reuşit să o liniştească pe Iuliana,
mama s-a dus la musafiri, lăsând-o pe Iuliana singură în camera
ei. Iuliana se strădui din răsputeri să nu mai plângă, când simţi
o mângâiere uşoară pe creştet. Se gândi că poate s-a întors
mama. Dar când deschise ochii, Iuliana îl văzu pe îngerul ei
cel frumos, care o mângâia cu aripile lui şi încerca să-i şteargă
lacrimile. Apoi îi vorbi cu multă blândeţe:
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- Iuliana, trebuie să-ţi spun că deseară când voi merge la
Dumnezeu se va întrista foarte tare când va afla că te-ai supărat
pe Simina.
- Dar, încercă să se apere Iuliana, era ceva ce îmi aparţinea
mie. De ce a trebuit ca Simina să mi-l mănânce. N-am s-o iert
niciodată pentru ce a făcut şi n-am să mai vorbesc cu ea!
- Iuliana, îi spuse îngerul, doar ţi-a spus mama că Simina
este bolnavă altfel, cu siguranţă, ea nu ţi-ar fi luat ceva ceţi aparţine. Dar tu trebuie să o ierţi pentru ceea ce a făcut,
trebuie să uiţi această întâmplare şi să te porţi frumos cu
Simina. Ai uitat că şi tu ai râs de Vlăduţ şi Dumnezeu te-a
iertat? Acelaşi lucru îl aşteaptă şi de la noi, să-i iertăm pe toţi
acei care ne greşesc şi să-i iubim din tot sufletul. Apoi, cu un
fâlfâit uşor de aripi îngerul se făcu nevăzut, lăsând în urma lui
multă lumină şi căldură.
După ce s-a gândit la ce i-a spus îngerul, Iuliana i-a promis
lui Dumenzeu că o va ierta pe Simina şi o va iubi din tot
sufletul.
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Îngerul meu,
De soare şi lumină,
Mai vino-n viaţa mea
Precum o zi senină.
Şi dă-mi un strop
Din darul tău ceresc,
Mai dă-mi puterea
să zâmbesc,
Atinge-mă uşor,
Cu aripa ta,
Şi dă-mi candoarea
Unui fulg de nea.
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