
20 2128 mai  -  03 iunie 2018 28 mai  -  03 iunie 2018www.jurnaluldeilfov.ro www.jurnaluldeilfov.ro

27 mai 2018, Dumini-
ca Cincizecimii sau a Po-
gorârii Duhului Sfânt pes-
te Sfinții Apostoli.  Ne-am 
bucurat și noi, alături 
de pelerini, de o zi spe-
cială, minunată și bine-
cuvântată, în care iubi-
rea, vocea interiorară 
a sufletului, credința și 
sfințenia s-au împletit ar-
monios. Reveniți în mij-
locul rugătorilor de aici, 
ca în fiecare an, slujito-
rii așezământului mona-
hal condus de Stavro-
fora Mihaela Costache, 
Stareța Mănăstirii Pasă-
rea, ne-au întâmpinat cu 
cele mai minunate daruri 
duhovnicești, în biserica 

ce strălucea de frumusețe 
în lumina Divină, ca o mi-
reasă a lui Hristos. Încă 
de la intrarea în sfântul 
locaș, sufletul ne-a fost 
învăluit  într-un fel de bal-
sam liniștitor de iubire, 
pace, liniște și înalte trăiri 
duhovnicești.  

O zi de rugăciune, 
într-un colț de Rai  

O slujbă deosebit de 
frumoasă, săvârșită în zi 
de sfântă sărbătoare de 
un ales sobor de preoți 
și diaconi, condus de pă-
rintele Arhimandrit Dio-
nisie Constantin, Consili-
er Șef al Atelierelor Patri-
arhiei Române, ne-a în-
cântat inimile și ne-a fă-
cut să simțim că renaștem 
spre o viață nouă. Glasu-
rile și inimile smerite ale 
maicilor și surorilor ca-
re viețuiesc în sfânta mă-
năstire, în frunte cu Mai-
ca Stareță Mihaela Cos-
tache alături de vocile 
îngerești ale elevelor Se-
minarului Teologic Lice-
al Ortodox “Sf. Filofteia”, 
din Brănești, instruite de 
Maica Anisia, au răsunat 
în momentul procesiunii 
cu Troparul ”Binecuvântat 
ești, Hristoase, Dumneze-
ul nostru”. Totul a răsunat 

încântător prin aceste voci 
duioase, arătându-ne, în-
că o dată, că blândețea și 
curăția dau întotdeauna o 
strălucire de neegalat. 

Slujba, o bogată 
comoară de 
învățăminte 

Slujba și cuvântări-
le Părintelui Arhimandrit 
Dionisie, delegat din par-
tea Preafericitului Părin-
te Daniel, Patriarhul Bi-
sericii Ortodoxe Româ-
ne, au fost pentru noi 
toți o bogată comoară 
de învățăminte. Să ne ru-
găm neîncetat ca Sfân-
tul Duh să sălășluiască în 
noi, pentru că El, cea de-
a Treia Persoană a Sfin-
tei Treimi, ne curățește 
sufletul, ne luminează 
mintea și ne ajută în toa-

te faptele noastre bune! 
Să nu încetăm să ne ru-
găm Dumnezeirii în toa-
te cele Trei Persoane ale 
Ei: Tatălui, Fiului și Sfân-
tului Duh, în liniște, cu 
dor fierbinte și iubire de-
plină! Acestea au fost în-
demnurile venite din par-
tea clericilor care au slu-
jit în această zi specială, 
la Praznicul Împărătesc al 
acestui colț de Rai, de la 
Mănăstirea Pasărea.  

Procesiune 
impresionantă cu 
Sfintele Moaște 

După Sf. Liturghie, 
rugăciunile de binecu-
vântare a frunzelor de 
nuc, cele de implorare a 
Sfintei Treimi și rânduie-
lile specifice marii sărbă-
tori, în sunetul de toacă, 
pelerinii și clericii, au por-
nit în procesiune cu racla 
cu sfintele moaște, ca-
re sunt așezate la loc de 
cinste în Biserica Mare a 
mănăstirii. La final, pele-
rinii au fost miruiți și s-au 
bucurat de bucatele alese 
puse de maici în pachete. 

„Astăzi,  Sfânta Mă-
năstire Pasărea prăz-
nuiește hramul mănăstirii. 
Din cuvântul de învățătură 
pe care l-a rostit Părintele 
Arhim. Dionisie Constan-
tin, să reținem că Sfântul 
Vasile cel Mare amintește 
în scrierile sale, că Sfântul 
Duh este arhitectul Biseri-
cii, iar Sfântul Ioan Gură 
de Aur spune că Sfântul 
Duh este plugarul Biseri-
cii. Iată, cu câtă profunzi-
me a reușit Părintele Con-
silier, în cuvântul său de 
învățătură, să facă aceas-
tă prezentare a praznicu-
lui de astăzi să ajungă la 
sufletele noastre, spre în-
suflețire și înnoire! Vecer-
nia  unită cu Sfânta Litur-
ghie din această dumini-
că se numește Vecernia 
plecării genunchilor. Es-
te o slujbă specială, uni-
că, pentru că se citesc ru-
găciuni de o importanță 
foarte mare pentru Bise-
rică. Această sărbătoare 
este numită Praznic Împă-
rătesc întrucât, la această 
dată, la Pogorârea Duhu-
lui Sfânt, a luat ființă Bi-
serica în chip văzut. De 
ce? Pentru că, prin cuvin-
tele Sale, Mântuitorul Ii-
sus Hristos le-a spus uce-
nicilor: „Mergând, învățați 
toate neamurile bote-

zându-le în numele Tată-
lui și al Fiului și al Sfân-
tului Duh, Amin!”. Ia-

tă ce cuvinte prea ale-
se și prea înțelepte! Pen-
tru ziua de azi, care este 
atât de deosebită pentru 
noi, toți creștinii, maici-
le viețuitoare ale mănăs-

tirii au pregătit alese cân-
tări. Cele două străni au 
fost conduse de Maicile 
Iustiniana Voicu și Fevro-
nia Negru, cu aleasă dă-
ruire. Prin truda Părintelui  
Protosinghel Mihail Băces-
cu și a Părintelui Protosin-
ghel Calinic Slabu, slujito-
rii bisericii noastre, lăcașul 
este din ce în ce mai vi-
zitat, chiar și în timpul 
Sfintei Liturghii din orica-
re zi de duminică. Pen-
tru noi, asta este o ma-
re bucurie, pentru că prin 
prezența la slujbe în nu-
măr tot mai mare oame-
nii aleg o viețuire alături 
de Dumnezeu. Vin foar-
te mulți tineri. Este o bu-
curie pentru întreaga mă-
năstire și pentru viața du-
hovnicească a acestor fa-
milii, pentru că ei ne măr-
turisesc că aici se simt 
ca într-un colțișor de Rai 
datorită slujbelor și, mai 
ales, datorită curățeniei. 
Ne mărturisesc că este o 

bucurie aleasă când, du-
pă o zi de muncă, aleg să 
vină cu copiii lor, să se în-
chine aici. Astăzi am făcut 
și procesiunea cu sfânta 
raclă care adăpostește 14 
părticele a 14 sfinți: Sfân-
tul Arhidiacon Ștefan, în-
tâiul mucenic, Sfântul Ig-
natie Teoforul, Sfântul Ie-
rarh Nicolae, Sfântul Va-
sile cel Mare, Sfântul Gri-
gorie Teologul și Sfântul 
Ioan Gură de Aur, Sfân-
tul Sfințit Mucenic Hara-
lambie, Sfântul Elefterie, 
Sfântul Pantelimon, Sfân-
tul Mina, Sfântul Mercu-
rie, Sfântul Dimitrie Iz-
vorâtorul de Mir, Sfân-
tul Trifon și Cuvioasa Ma-
ria Egipteanca. Racla a 
fost executată în Atelierul 
din Mănăstirea Pasărea, 
condus de Maica Teofa-
na Cristache, care aparți-
ne Institutului Biblic și de 
Misiune al Arhiepiscopiei 
Bucureștilor, sub suprave-
gherea și îndrumarea Pă-
rintelui Consilier Arhim. 
Dionisie Constantin, care 
a slujit la praznicul nostru 
de astăzi. Alături de noi, 
astăzi a fost și părintele 
Diacon Ionuț Grigorcea, 
Secretar al Atelierelor Pa-
triarhiei Române, care 
ne-a înfrumusețat sluj-
ba. Pentru bucuria tutu-
ror pelerinilor, maicile au 
pregătit 500 de pachete 
cu alimente care au fost 
împărțite credincioșilor. 
Le mulțumim din suflet 
tuturor celor care au par-
ticipat la hramul mănăs-
tirii noastre și rugăm pe 
Bunul Dumnezeu să le 
răsplătească tuturor du-
pă bunătatea, răbda-
rea, iubirea și dăruirea 
lor! Sfânta Treime, Mai-
ca Domnului, Puterile 
Cerești și toți Sfinții să-i 
ocrotească pe toți”, ne-a 
spus Stavrofora Mihaela 
Costache, Stareța Mănăs-
tirii Pasărea. 

actualitateactualitate

În lumina Marelui Praznic Împărătesc 
al Pogorârii Duhului Sfânt, sute de 
pelerini au simțit iubirea Divină, în sânul 
Mănăstirii Pasărea. Într-o atmosferă plină 
de încărcătură duhovnicească, tineri și 
bătrâni, copii, părinți și bunici, oameni de 
toate vârstele din multe colțuri ale țării 
și-au lăsat deoparte grijile și treburile 
cotidiene și au venit să se odihnească în 
rugăciune  în vestitul monument istoric 
ce se înalță semeț, de peste două veacuri, 
în splendoarea naturii comunei Brănești, 
pe malul Lacului Pasărea. Cu emoție și 
credință în inimi, au umplut sfântul lăcaș de 
bucurie și frumos.  

Ionela ChIrCu

Racla purtată 
în pelerinaj 
a fost făcută 
de maicile 
noastre. Este 
prima raclă 
realizată în 
Atelierele 
Patriarhiei 
Române”

Stareța Mănăstirii 
Pasărea

Stavrofora 
Mihaela Costache

în rugăciune la Mănăstirea Pasărea 
Sute de pelerini, 

Brănești

Racla purtată în procesiune adăpostește 
moaștele a 14 dintre cei mai iubiți sfinți de pe 
bolta Ortodoxiei    

(De la stânga la dreapta): Părintele Protos. Mihail Băcescu, Părintele 
Arhim. Dionisie Constantin și Părintele Protos. Calinic Slabu ne-au 
încântat inimile cu o slujbă de înaltă frumusețe duhovnicească 

 Părintele Diacon Ionuț 
Grigorcea 

Părintele Arhim. Dionisie 
Constantin, delegatul 
Patriarhului României 

Stavrofora Mihaela 
Costache, Stareța 
Mănăstirii Pasărea

 Slujitorii au sfințit frunzele de nuc și le-au 
împărțit credincioșilor spre sănătatea, liniștea 
și armonia în familie 

Maicile au înfrumusețat sărbătoarea 
praznicului cu cele mai frumoase cântări 
pregătite cu dragoste 
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