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Luni 14 
6°C | 2°C
Soare, nori

Marți 15 
7°C | 1°C
Soare, nori

Miercuri 16 
6°C | 1°C
Soare, nori

Joi 17 
5°C | 2°C
Soare, nori

Vineri 18 
6°C | 2°C
Soare, nori

Sâmbătă 19 
5°C | 3°C
Soare, nori

Duminică 20 
5°C | 2°C
Soare, nori

14 - 20 decembrie 2020
ECHIPA  "JURNALUL DE ILFOV" VĂ DOREȘTE O SĂPTĂMÂNĂ FRUMOASĂ!

 Berbec 21.03 - 20.04   
În perioada aceasta, lucrurile par a fi mult  
mai uşoare pentru dumneavoastră. Vă doriţi 
să călătoriţi, să exploraţi noi idei, să întâlniţi şi 
să cunoaşteţi oameni diferiţi din medii to- 
tal diferite, deoarece vreţi să vă extindeţi lu-
mea. 

 Taur 21.04 - 21.05  
Puneţi accent pe o proprietate comună, impozi-
te, datorii, împrumuturi, credite ipotecare, moş-
teniri sau responsabilităţile pe care le aveţi faţă 
de ceilalţi vor fi mai puternice. Oricum, este o 
perioadă benefică pentru a vă clarifica proble-
mele. 

 Gemeni  22.05 - 21.06  
Săptămâna aceasta aveţi nevoie de mai  
mult somn şi mai multă odihnă. Vă simţiţi mai 
obosiţi şi s-ar putea să întâmpinaţi o oarecare 
opoziţie din partea celor din jur, aşa că  
aveţi grijă să fiţi destul de autoritari şi convin-
gători.  

 Rac 22.06 - 22.07   
Vă doriţi să fiţi mai organizaţi ca să vă daţi sea-
ma cum să lucraţi mult mai bine pentru a ter-
mina tot ceea ce v-aţi propus. Aveţi multe pe 
cap şi pe ordinea de zi, chiar în capul listei, se 
află un obiectiv principal, sănătatea dumnea-
voastră!  

 Leu 23.07 - 22.08  
Aveţi un puternic impuls de a vă exprima  
într-un mod deschis şi onest, deoarece v-aţi 
hotărât să demonstraţi cine sunteţi cu adevă-
rat. Vă veţi bucura de relaţii mai calde cu fami-
lia şi vă ocupaţi chiar de câteva proiecte de re-
decorare. 

 Fecioară 23.08 - 21.09  
În perioada aceasta aveţi ocazia să exploraţi 
idei noi şi să finalizaţi proiecte majore la care vă 
gândeaţi demult. Vă ocupaţi şi de educaţia supli-
mentară a dumneavoastră, dar şi a copiilor. Va 
merge bine şi veţi fi plini de energie pozitivă. 
Mult succes! 

 Balanță 22.09 - 22.10  
Ritmul vieţii dumneavoastre se accelerează în 
aceste zile şi veţi avea un program încărcat de 
întâlniri, discuţii. În weekend, vă implicaţi mai 
mult ca de obicei în relaţia cu rudele şi fraţii. 
Staţi liniştiţi, până la sfârşitul lunii va merge gro-
zav!   

 Scorpion 23.10 - 21.11  
În această săptămână sunteţi destul de ocu-
paţi şi dornici să comunicaţi. Bucuraţi-vă de 
momentele bune cu prietenii. Acum este o 
perioadă prielnică pentru a vă reînnoi garde-
roba şi vă veţi cumpăra câteva articole mo-
derne.  

 Săgetător 22.11 - 20.12  
V-a venit rândul să vă încărcaţi bateriile. Veţi 
atrage oameni şi situaţii favorabile, care vă vor 
ajuta să căutaţi soluţii la vechile probleme lăsa-
te nerezolvate. Este o perioadă în care se vor 
întâmpla multe şi totul va fi despre dumnea-
voastră! 

 Capricorn 21.12 - 19.01 
Săptămâna aceasta aveţi chef şi doriţi să discu-
taţi problemele cu ceilalţi sau chiar le veţi împăr-
tăşi obiectivele viitoare. Acum puteţi încuraja re-
laţiile. Ţineţi cont că o prietenie platonică se poa-
te transforma într-o frumoasă poveste de dra-
goste.     

 Vărsător 20.01 - 18.02 
Soarele călătoreşte acum prin casa a 11-a, cea a 
prieteniei, şi asta înseamnă că prietenia va fi mai 
importantă ca niciodată, în perioada aceasta. Un 
lucru e sigur, deşi vreţi să lucraţi cu un prieten sau 
într-o echipă, este important să stabiliţi cine sun-
teţi. 

 Pești 19.02 - 20.03 
Şefii, părinţii sau persoane importante pentru 
dumneavoastră vă consideră supercapabili, 
chiar dacă nu faceţi nimic special. Acum este 
momentul să încercaţi să finalizaţi cât mai mul-
te proiecte aflate în aşteptare în propria agen-
dă. 

P A G I N I  R E A L I Z A T E  D E  I O N E L A  C H I R C U

Ce-i spunem copilului despre 
cea mai iubită sărbătoare?  

MOMENTELE MAGICE DE CRĂCIUN SE APROPIE

În primul rând el trebuie să 
ştie că aceasta este una dintre ce-
le mai mari sărbători creştine, cu 
o semnificaţie mult mai profun-
dă decât mirajul cadourilor, mese-
le îmbelşugate, farmecul colinde-
lor şi jocurilor în jurul bradului îm-
podobit. Ea simbolizează un ade-
văr absolut al vieţii spirituale. Ca să 
înţeleagă mai bine şi mai uşor de ce 
credincioşii de pretutindeni sărbă-
toresc cu atâta bucurie Crăciunul, 
ar fi bine să faci din această seară 
o seară unică, de poveste. Îl putem 
lua cu noi în fotoliu la un ceai şi o 
prăjitură ca să-i spunem minunata 
poveste a Crăciunului. Cât mai sim-
plu şi cât mai pe înţelesul lui.

Pruncul Sfânt  
este semnul iubirii 

supreme
Începem prin a-i explica 

micuţului că sărbătoarea este iz-
vor de bucurie şi că, odată cu ea, 
sufletele noastre se umplu de da-
ruri creştine. De aceea, an de an, 
frumuseţea Sărbătorilor de Iar-
nă începe cu Naşterea Pruncului 
Sfânt, care a avut loc cu mai bine 
de două mii de ani în urmă, în ţara 
lui Israel, în oraşul Bethleem Efra-
ta. Iisus Hristos este numele aces-
tui Prunc şi este celebrat, ca un 
adevărat Împărat, în fiecare an, în 
ziua de 25 decembrie. El este sim-
bolul iubirii supreme, care leagă, 
încă o dată, Cerul şi Pământul. Este 
Împăratul lumii, Fiul Domnului ca-
re vine să ne mântuiască, să ne iz-

băvească pe noi, oamenii, de robia 
păcatului strămoşesc.

El ne dăruiește viața 
veșnică 

Ar fi frumos să-i vorbim despre 
Naşterea Domnului nostru Iisus 
Hristos şi despre importanţa veni-
rii Lui pe lume. Trebuie să-i spunem 
că fără acest miracol nu ar fi exis-
tat Crăciunul. “Atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, 
încât a trimis pe Fiul 
Său în lume”, după 
cum aflăm din Sfân-
ta Scriptură, care 
ne învaţă că la ba-
za Naşterii Mântu-
itorului stă iubirea. 
Iar prin credinţa în 
existenţa Sa şi prin 
ascultarea şi rosti-
rea cuvântului Său, 
ne găsim mântuirea. 
Căci El este Hristos Mân-
tuitorul şi aduce omenirii har 
dumnezeiesc şi eternitate. Chiar din 
Sfânta Evanghelie aflăm că Hristos 
vine “ca orice crede în El să nu pia-
ră, ci să aibă viaţă veşnică”.

Viața lui Hristos, 
povestită copiilor
Când a văzut Dumnezeu cât 

este de chinuită omenirea de du-
hul cel rău, i s-a făcut milă de ea 
şi i-a trimis pe unicul Său Fiu pen-
tru mântuirea lumii. Vestea Naşterii 
Lui a fost adusă mamei Sale, Năs-

cătoarea de Dumnezeu, Sfânta Fe-
cioară Maria, de către Arhanghelul 
Gavriil. “Bucură-te ceea ce eşti pli-
nă de har, Domnul este cu tine!”. 
După cum ne mărturisesc sfinţii 
părinţi, “îndată S-a zămislit Dom-
nul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cu-
vântul lui Dumnezeu, în preacura-
tul Ei pântece. Când s-au împlinit 
nouă luni de la zămislire, ieşit-a po-
runca de la cezarul August ca să 
se înscrie toată lumea şi a fost tri-
mis Quirinius în Ierusalim ca să fa-
că înscrierea. Deci a venit şi Iosif, 
păzitorul Născătoarei de Dumne-
zeu, cu dânsa, ca să se înscrie în 
Betleem. Şi când a venit vremea să 
nască Fecioara, n-a găsit casa, că 
era multă lume. De aceea a intrat  

într-o peşteră săracă şi 
acolo a născut, fă-

ră stricăciune, pe 
Domnul nostru 

Iisus Hristos. 
L-a înfăşat ca 
pe un prunc 
şi L-a culcat 
în ieslea vi-
telor. Aco-
lo, între vi-
te, au pus pe 

Ziditorul tutu-
ror, pentru că 

avea să ne mân-
tuiască pe noi de 

întinăciune.” Aşadar, 
Iisus Hristos s-a Născut şi a 

trăit pe Pământ ca oricare alt om. 
A fost copil şi a crescut în oraşul 
Nazaret. Mama Sa a fost Fecioa-
ra Maria, iar tatăl Său, Sfântul Io-
sif. A trăit pe Pământ până la vâr-
sta de 33 de ani, timp în care le-a 
demonstrat oamenilor, de nenumă-
rate ori, prin puterea Sa divină, că 
este Fiul lui Dumnezeu. La 33 de 
ani, s-a lăsat răstignit pe Cruce şi a 
murit pentru iertarea păcatelor oa-
menilor.

Crăciunul este sărbătoarea cea mai iubită de copii, pentru 
că se împodobește bradul, iar în noaptea Ajunului vine, 
încărcat cu daruri, bătrânul Moș Crăciun. Dar semnificația 
sărbătorii este cu totul alta, iar ei trebuie să o cunoască 
încă din fragedă pruncie. Ce să-i spunem copilului despre 
sărbătoarea Crăciunului?


