SF[NTA NOAPTE A ]NVIERII
CUPRINS
3 [ Sfânta noapte a Învierii
4 [ Sfânta Lumină de la Ierusalim
6 [ Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan
8 [ Copil iubitor de adevăr
adevăr sunt şi eu
9 [ Cum vede Sfânta Scriptură adevărul şi minciuna
10 [ Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie
11 [ Sfânta Scriptură despre...
12 [ 10 ispite pentru a nu ne spovedi
14 [ Paraclisul Maicii Domnului
15 [ Grabnic ajutătoare!
ajutătoare!
16 [ Calculatorul – aliat sau inamic?
18 [ Darul de a face pâine
20 [ Ştia
Ştiaţi
ţi că... Ridichea
21 [ Timp de sfinţire
22 [ O lecţie învăţată
învăţată
25 [ Pentru ce învăţ?
26 [ Albina şi musca
27 [ Cozonacul
28 [ Jocuri pentru minte şi
şi inimă
30 [ Rezultatele la concursuri
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În această sfântă noapte,
prăznuind Învierea Domnului
mărturisim cu toată tăria
sufletului nostru credinţa în
Domnul nostru Iisus Hristos Cel
Înviat din morţi.
În această noapte sfântă,
Bucuria Învierii o unim cu faptele
petrecute cu puţin timp înainte:
patimile, răstignirea şi îngroparea
Celui ce a înviat din morţi.
În această noapte sfântă, trăim
bucuria înnoirii noastre lăuntrice
pe care ne-a adus-o DumnezeuTatăl prin moartea şi Învierea
Fiului Său, înnoire ce ne este
împărtăşită în Sfânta Taină a
Spovedaniei şi plinită în cea a
Sfintei Împărtăşanii. Această
bucurie nu este alta decât cea a
mântuirii, pe care nu ne-o poate
lua nimeni (Ioan 16,22), atâta
vreme cât rămânem statornici în
dreapta credinţă.
Credinţa ortodoxă a rodit şi
rodeşte frumosul care înalţă
sufletul, curăţeşte inima de toată
întinăciunea, păstrează pe om în
vrednicia de fiu al lui Dumnezeu
(Ioan 1,12), fiu al Luminii, păstrează în curăţie chipul lui Dumnezeu
din om. Frumosul ajută pe om să
dobândească asemănarea cu
Dumnezeu, adică viaţa de sfinţenie
rânduită omului odată cu crearea
lui. Frumosul este înfăţişat de
icoana noastră ortodoxă zugrăvită
de pictorul ce este călăuzit

permanent de învăţătura Bisericii
şi de nevoinţele vieţii duhovniceşti. Frumosul este trăirea
noastră ca popor pe pământul
strămoşesc, în duhul dragostei, al
frăţietăţii şi al unirii, cum spune
Psalmistul David (Psalmi 132,1).
Bucuria din noaptea de Paşti
este sporită şi de dărnicia noastră
îndreptată către „fraţii prea mici”
ai Mântuitorului, aflaţi în suferinţă
şi lipsuri, pentru ca şi ei să
întâmpine marea sărbătoare a
Învierii cu bucurie.
Bucuria din noaptea de Paşti
trebuie să aprindă şi să sporească
lumina conştiinţei noastre faţă de
tot ce înseamnă valoarea morală,
spirituală, culturală, care contribuie la „plinirea” demnităţii
omului.

† PIMEN

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor
3

