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Această zi aduce ma-
re bucurie în sufletele 
credincioșilor, căci Dum-
nezeu a căutat cu milă și 
cu îndurare din cer spre 
pământ și a auzit suspi-
nele strămoșilor noștri și 
plângerea tuturor celor 
ce se chinuiau în iad, de 
la începutul lumii. Sfân-
ta Evanghelie de la Lu-
ca ne spune: În luna a 
șasea, adică în luna mar-
tie, căci la evrei anul înce-
pe la 1 septembrie, a fost 

trimis Arhanghelul Gavri-
il de la Dumnezeu, într-o 
cetate din Galileea, al că-
rei nume era Nazaret, că-
tre o fecioară logodită cu 
un bărbat care se numea 
Iosif, din casa lui David, 
iar numele Fecioarei era 
Maria. Și intrând îngerul 
la ea, a zis: “Bucură-te, 
ceea ce ești plină de har, 
Domnul este cu tine. Bine-
cuvântată ești tu între fe-
mei… (Luca 1, 26-28). Dar 
fecioara s-a spăimântat și 

s-a tulburat la vederea în-
gerului și mai ales, la au-
zirea cuvintelor lui și cu-
geta  întru sine: Ce fel de 
închinăciune poate să fie 
aceasta? Iar îngerul Dom-
nului, văzând-o pe dânsa 
așa de tulburată, i-a liniștit 
sufletul cu aceste cuvin-
te: Nu te teme, Marie, că-
ci ai aflat har la Dumne-
zeu și, iată, vei lua în pân-
tece și vei naște Fiu și vei 
chema numele lui Iisus. 
Acesta va fi mare și Fiul 
Celui Preaînalt Se va che-
ma (Luca 1, 30-32). Ar-
hanghelul, voind a-i lămu-
ri minunea cea mai pre-
sus de fire, care va fi cu 
ea, îi spune: Duhul Sfânt 
se va pogorî peste tine și 
puterea Celui Preaînalt te 
va umbri (Luca 1, 35). De 
vrei să te încredințezi și de 
altă minune, mai nouă, 

 du-te la rudenia ta, Elisa-
beta, și vei vedea că și ea, 
fiind stearpă, este acum în 
a șasea lună de când a ză-
mislit” (Luca 1, 36).

Hristos S-a 
zămislit în 
preacuratul 
pântece al 
Fecioarei Maria 

Ascultând cu  mare 
atenție cuvintele dumne-
zeiescului arhanghel și 
înțelegând ce fel de che-
mare are ea de la Dum-
nezeu, Sfânta Fecioară 
Maria a primit cuvintele 
lui și, hotărând din toată 
inima să asculte porunca 
lui Dumnezeu cea trimisă 
ei prin îngerul Gavriil, cu 
mare smerenie, a zis: Iată 
roaba Domnului. Fie mie 

după cuvântul tău! (Lu-
ca 1, 38). În clipa aceea, 
când Fecioara a acceptat 
porunca și a rostit cuvân-
tul “Fie mie după cuvân-
tul tău!”, S-a și zămislit Ii-
sus Hristos în preacura-
tul ei pântece. Iată deci, 
cum a început prealu-
minatul praznic al Bunei 

Vestiri, pe care îl prăznu-
im acum. Odată cu înce-
putul acestui dumneze-
iesc praznic, s-a început 
și împlinirea planului lui 
Dumnezeu pentru mântu-
irea neamului omenesc și 
al descoperirii tainei celei 
din veac ascunse și de în-
geri neștiută. 

Speranță, credință, iubire și mântuire, de Buna Vestire
Mare praznic al ortodoxiei răsună glas 
de bucurie, duminică, pe 25 martie, în 
ziua Bunei Vestiri. Arhanghelul Gavriil 
îi vestește Fecioarei Maria că va lua în 
pântece și va naște în lume pe Fiul lui 
Dumnezeu, mântuirea întregului neam 
omenesc. 

Ionela ChIrCu

Agenția de Pelerinaj 
Basilica Travel, a Patriar-
hiei Române, va organi-
za noi pelerinaje, la ca-
re sunt așteptați toți cei 
ce caută mântuirea și 
prețuiesc bunătatea și iu-
birea lui Dumnezeu. Pele-
rinajele sunt cu atât mai 
încărcat de alese trăiri 
duhovnicești, de emoție 
și bucurie specială, cu 
cât, au loc chiar în zilele 
Învierii sau cu puțin timp 
înaintea Sfintelor Sărbă-
tori de Paști. În timpul 
călătoriei spirituale, vor 
fi vizitate printre cele mai 
importante lăcașe sfinte. 
În frunte cu clericii ca-
re vor coordona grupuri-
le de pelerini, vor fi ros-
tite rugăciuni de cere-
re, laudă, recunoștință 
și pocăință, către Dum-
nezeu. Rugăciuni ca-
re vor avea puteri uimi-
toare, tămăduitoare. Da-
că din ochi vor picura la-
crimi de curățire a inimii, 
ele vor aduce sentimente 
de adevărată înălțare su-
fletească. Fiecare loc bi-
blic care-și deschide larg 
porțile pentru vizitatori 
este încărcat de spiritu-

alitate, de viață duhovni-
cească. 

Locurile sfinte 
care își așteaptă 
pelerinii
Mănăstirea Caraiman, 
Bușteni – 6-8 aprilie 

Ziua 1  (150 km) Bu-
curești – Mănăstirea Ghi-
ghiu (închinare la icoa-
na făcătoare de minuni a 
Maicii Domnului, numită 
„Siriaca” și Izvorul Tămă-
duitor ) – Mănăstirea Si-
naia, participare la sluj-
ba de Prohod a Domnu-
lui nostru Iisus Hristos la 
Mănăstirea Caraiman, ca-
zare și cină (de post) la 
Mănăstirea Caraiman. Zi-
ua 2   (110 km) Mic dejun 
(de post) – Mănăstirea 
Sfânta Treime din Bușteni 
– Biserica Sfântul Nico-
lae din Scheii Brașovului 
–  Biserica Adormirii Mai-
cii Domnului din Brașov – 
Mănăstirea Sfântul Ioan 
Botezătorul din Poiana 
Brașov –  cazare și ci-
nă (de post) la Mănăsti-
rea Caraiman. Ora 00:00 
– Participare la Slujba de 
Înviere a Domnului nos-

tru Iisus Hristos la Mă-
năstirea Caraiman – timp 
de odihnă. Ziua 3  (140 
km) Mic dejun – Partici-
pare la slujba de a  Do-
ua Înviere – masa festi-
vă de Paști – Mănăsti-
rea Țigănești – București. 
Costurile sejurului ajung 
la 355 de lei de persoa-
nă, cazare în cameră du-
blă. În acești bani intră 
cazarea, masa festivă de 
Paști, 2 cine, 2 mic deju-
nuri, însoțitorul de grup 
care va fi un preot sau un 
teolog și transportul cu 
autocarul. Nu sunt inclu-
se intrările la obiective-
le turistice. Se pleacă la 
ora 06.45, din Dealul Mi-
tropiliei.   
Mănăstirea Sâmbăta 
de Sus – 6-8 aprilie 

Ziua 1  (300 km) Bu-
cu rești – Mănăstirea Si-
naia – Mănăstirea Ca-
raiman din Bușteni (în 
Bușteni se află Crucea 
Eroilor Neamului; este un 
monument construit între 
anii 1926-1928 pe Vâr-
ful Caraiman, la altitudi-
nea de 2291 m, pentru 
a cinsti memoria eroilor 
neamului căzuți în Primul 
Război Mondial. La baza 
vârfului Caraiman se află 
orașul Bușteni) –  Biserica 

Sfântul Nicolae din Sche-
ii Brașovului  –  Mănăsti-
rea Sâmbăta de Sus, par-
ticipare la slujba de Pro-
hod a Domnului nostru Ii-
sus Hristos la Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, cazare 
și cină (de post) la Mă-
năstirea Sâmbăta de Sus. 
Ziua 2 (150 km) - Mic de-
jun (de post) – Sibiu (tur 
pietonal) – Sâmbăta de 
Sus,  cazare și cină (de 
post) la Mănăstirea Sâm-
băta de Sus. La ora 00:00 

– Participare la Slujba de 
Înviere a Domnului la Mă-
năstirea Sâmbăta de Sus 
– timp de odihnă. Zi-
ua 3 (320 km) Participa-
re la slujba de a Doua În-
viere la Mănăstirea Sâm-
băta de Sus – masa fes-
tivă de Paști – Mănăsti-
rea Cozia – Râmnicu Vâl-
cea – Pitești –  Bu curești. 
Tariful este 380 de lei de 
persoană, în cameră du-
blă. De asemenea, in-
trările la obiectivele tu-
ristice nu sunt incluse în 
preț. Costurile acoperă 2 
nopți cazare la Mănăs-
tirea Sâmbăta de Sus, 2 
cine, 1 mic dejun, trans-
portul cu autocarul, ma-
sa festivă de Paști și pre-
otul care însoțește grupul 
de pelerini. 

Pelerinaje organizate de Patriarhia Română, 
în preajma Sfintelor      Sărbători Pascale

Mai multe informații despre pelerinajele care vor avea 
loc în preajma Sfintelor Paști, și nu numai, puteți obține 
accesând site-ul www.pelerinaj.ro sau discutând 
direct cu reprezentanții agenției care organizează 
călătoriile spirituale sunând la telefon 0371.332.010. 

În atenția pelerinilor!

Sărbătoarea Învierii Domnului, cea 
mai mare sărbătoare a creștinătății, 
se apropie. Cu acest prilej, Patriarhia 
Română oferă credincioșilor posibilitatea 
de a petrece câteva zile speciale, 
binecuvântate cu trăiri duhovnicești, în 
lumina și iubirea divină, călătorind prin 
minunatele lăcașe de cult ale zonelor cu 
o deosebită încărcătură spirituală. Iată 
câteva dintre locurile sfinte în care vă 
puteți regăsi liniștea, în preajma Sfintelor 
Sărbători Pascale!  

Ionela ChIrCu


