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      „ Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. 
Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; 
iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru 
Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să 
câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau 
ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar 
de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele în acest 
neam desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului se va ruşina de 
el când va veni în slava Tatălui Său, cu sfinţii îngeri.

Apoi a zis către ei: adevărat vă spun vouă că sunt unii din 
cei ce stau aici care nu vor gusta moarte, până ce nu vor 
vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.“

Preot Paroh Ionut Voicu
preotionut@gmail.com

Tel. 973-342-6767

Biserica Izvorul Tamaduirii
132 Califon Rd, Long Valley 

Nj, 07853
info@izvorultamaduirii.org 

  
Sinaxar. Duminica 17 Septembrie 2017:

Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi    
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Programul Liturgic  
 Septembrie 16 - Septembrie 24

Sambata 16 Septembrie- 
(Sâmbăta după Înălțarea Sf. Cruci)

• 5:00 pm- Vecernia Mare 
( Slujba Vecerniei Mari va fi savar-
sita de catre IPS Nicolae Arhiepis-
copul si Mitropolitul Nostru, im-
preuna cu un sobor de 17 preoti)

Duminica 17 Septembrie - 
Duminica după Înălțarea Sf. Cruci 
(Luarea Crucii și urmarea lui 
Hristos)

•9:00 am- Utrenie
•10:00 am- Sfanta Liturghie 
Arhiereasca 
( Sf. Liturghie va fi oficiata de catre 
IPS Nicolae Arhiepiscopul si Mit-
ropolitul Nostru impreuna cu un 
sobor de preoti)
•12:30 pm- Agapa frateasca 

Duminica 24 Septembrie - 
Duminica a XVIII-a după Rusalii 
(Pescuirea minunată)

 •9:00 am- Acatist
 •10:00 am- Sfanta Liturghie
 •11:30 am- Coffee hour
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„Omul smerit este într-adevăr modest şi sfios, nu 
iese din firea lui, nu strigă, nu cere, este fără pe-
tenţii şi fără ambiţie, blând, paşnic, răbdător, sin-
cer, îngăduitor, curat şi drept. Omul smerit nu este 
încrezut, nu se laudă singur, nu caută nici lauda 
altora. Se mulţumeşte cu puţin, nu cere şi nu 
primeşte ceea ce nu i se cuvine, stă la urma tuturor 
şi chiar nedreptăţit sau păgubit, îndură fără a se 
plânge şi răzvrăti. Pentru cele ce nu cere, de care 
se lipseşte sau de care este so-
cotit lipsit, el adună în sufletul 
său comoară de bune gânduri 
şi simţăminte şi pe cât se pare 
de neîndemânatic sau sărac în 
însuşirile care arată pe oame-
ni făloşi, isteţi şi îndrăzneţi, 
lăudaţi de alţii sau temuţi, pe 
atât posedă în sine nebănuite 
însuşiri frumoase şi plăcute, 
de om duhovnicesc” (Meditaţii 
Teologice, 198).

Cel ce voieşte să vină după 
Mine, să se lepede de sine, să-
şi ia crucea şi să-Mi urmeze” 
(Marcu 8, 34).

Luna septembrie a fiecărui an este marcată în chip 
deosebit de două sărbători: Naşterea Maicii Dom-
nului (în ziua de 8) şi Înălţarea Sfintei Cruci (în 
ziua de 14).

Trebuie să remarcăm mai întâi faptul că sărbătoarea 
Înălţării Sfintei Cruci este încadrată liturgic, deloc 
întâmplător, de două duminici cu acelaşi dumn-
ezeiesc subiect: Duminica dinaintea Înălţării Sfintei 
Cruci şi Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci.

Pentru anul acesta cuvântul nostru se va referi la 
cea de-a doua duminică, care, prin Evanghelia 
rânduită la Sfânta Liturghie (Marcu, 8, 34-38), sin-
tetizează înţelesurile şi chemarea Sfintei Cruci.

Dintre acestea, pentru cuvântul nostru ne oprim 
asupra chemării numite în Evanghelie lepădarea de 
sine.

Deschidem, mai întâi, Patericul cel vechi la slova 
P şi citim în capitolul Pentru Avva Pafnutie: „A zis 
Avva Pimen că zicea Avva Pafnutie: În toate zilele 
vieţii bătrânilor, de două ori pe lună mă duceam 
la dânşii, având până acolo depărtare ca la 12 mile 

(aprox. l8 km, n.n.) şi tot cugetul îl spuneam lor şi 
nimic altceva nu-mi ziceau, decât aceasta: că ori în 
ce loc vei merge, nu te număra pe tine şi vei fi odih-
nindu-te...”.

Încercând să înţelegem ce înseamnă lepădarea de 
sine, credem că acest fragment de Pateric ne vine 
într-ajutor. Căci a nu te număra pe tine înseamnă 
a te smeri, a te socoti la urma celorlalţi, a-l situa pe 
aproapele cu un pas înaintea ta.

Ori de câte ori zăbovim asupra 
acestui verset, în care Mântu-
itorul arată că înaintea luării 
crucii este necesară lepădarea 
de sine, ne gândim imediat 
la explicaţiile binecunoscute: 
lepădarea de sine înseamnă 
lepădarea de egoism, de păcate, 
de averi etc. etc. Bineînţeles că 
aceste explicaţii au valabilitatea 
lor. Dar parcă sună pea vag, 
pea general, poate şi pentru 
faptul că ele sunt pea des invo-
cate.

Pe când, iată, cuvântul din Pateric, pe cât de sim-
plu, pe atât este de pătrunzător: nu te număra pe 
tine! Scurt, direct, imposibil de ignorat sau ocolit. 
Adică: nu fi mândru, egoist şi lacom. Fii smerit! 
Aşa cum ne-a învăţat Mântuitorul: „Învăţaţi de la 
Mine, că sunt blând şi smerit cu inima!” (Matei, 
XI, 29).

Aşadar, smerenia ar fi un prim înţeles al lepădării 
de sine. Frumoasă, admirabilă virtute, despe care 
s-au scris atâtea pagini minunate. Este virtutea 
lăudată nu numai de sfinţii părinţi, o dată cu toţi 
slujitorii şi creştinii Bisericii dreptmăritoare, ci, 
deopotrivă, de toţi înţelepţii altor religii, mai mari 
sau mai mici.

Iată, bunăoară, cum îl descrie ilustrul nostru 
profesor teolog Teodor M. Popescu (1893-1973) 
pe cel smerit: „Omul smerit este într-adevăr mod-
est şi sfios, nu iese din firea lui, nu strigă, nu cere, 
este fără petenţii şi fără ambiţie, blând, paşnic, 
răbdător, sincer, îngăduitor, curat şi drept. Omul 
smerit nu este încrezut, nu se laudă singur, nu 
caută nici lauda altora. Se mulţumeşte cu puţin, 
nu cere şi nu primeşte ceea ce nu i se cuvine, stă 
la urma tuturor şi chiar nedreptăţit sau păgubit, 
îndură fără a se plânge şi răzvrăti. Pentru cele ce 
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nu cere, de care se lipseşte sau de care este so-
cotit lipsit, el adună în sufletul său comoară de 
bune gânduri şi simţăminte şi pe cât se pare de 
neîndemânatic sau sărac în însuşirile care arată 
pe oameni făloşi, isteţi şi îndrăzneţi, lăudaţi de 
alţii sau temuţi, pe atât posedă în sine nebănuite 
însuşiri frumoase şi plăcute, de om duhovnic-
esc” (Meditaţii Teologice, 198).

Frumos, dar greu de împlinit cuvânt! Să 
încercăm, acum, a face un pas mai departe, în 
viaţa de zi cu zi a românului.

Desigur, orice conaţional, creştin adevărat, va 
recunoaşte că smerenia este o virtute aleasă, fără 
de care nu-i posibilă luarea crucii spe a urma 
lui Hristos. Dar, a vorbi pea mult de smerenie şi 
umilinţă acum, când omul de rând este umilit 
în atâtea privinţe, înseamnă, credem, un abuz. 
Căci se pune întrebarea: care-i starea sufletească 
a românului de rând, astăzi?

Oricine vrea să vadă poate constata o stare depe-
sivă, apropiată deznădejdii, care se manifestă 
la un număr crescând de semeni. Care-i modul 
lui de a gândi, de a simţi? Din păcate, în mare 
măsură cel pe care comunismul şi dictatura i le-
au insuflat! Căci mintea românului a fost alter-
ată: să nu mai poată deosebi lumina de întuner-
ic, adevărul de minciună, grâul de neghină.

Câţi au putut scăpa de acest flagel? Mulţi, puţini, 
Dumnezeu ştie. Să nu ne înşelăm cumva că o 
dată cu acel controversat decembrie 1989, felul 
de a fi al românului s-a schimbat brusc. Mai 
ales în privinţa felului de a gândi, unde se poate 
constata o lipsă acută a discernământului, sau 
dreptei socotinţe, cum se spune la Pateric.

Lepădarea de sine înseamnă, aşadar, lepădarea 
din noi, din mintea şi inima noastră, a tot ce 
comunismul ateu a introdus: minciună, jumătăţi 
de măsură, muncă de ochii şefului, acceptarea 
mizeriei, complicităţi de tot felul ş.a.m.d.

Spus mai pe scurt: lepădarea de satana! Ca la un 
al doilea botez ce ni s-ar face. Ca şi cum ni s-ar 
pune întrebarea: „Te lepezi de satana?”, la care să 
se răspundă răspicat: „Mă lepăd!”.

Decembrie 1989 a fost un timp al unui astfel de 
botez, prin care mulţi au înţeles că este un mo-
ment optim al lepădării de satana. Unii tineri (şi 

chiar vârstnici, poate) nefiind botezaţi până la acea 
dată, din cauzele ştiute, au murit jertfindu-se pentru 
libertatea şi demnitatea ţării.

Punem o întrebare (retorică): pot fi consideraţi 
botezaţi cei care s-au jertfit atunci, dar până la acea 
dată nu primiseră botezul în biserică? Răspunsul 
vine de la sine: da! Pentru că este un botez al sânge-
lui! Pentru că s-au lepădat de satana, din moment ce 
au ieşit cu piepturile goale să-i înfrunte pe dictatori.

Păcat de alţii care n-au fost la înălţimea momentului, 
rămânând în continuare de partea minciunii, până 
în ziua de azi.

Rezumând cele spuse până acum, socotim că prin 
lepădare de sine trebuie să înţelegem atât ţinuta 
smerită, înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor (sau 
a nu ne număra pe noi, cum prea minunat se spune 
la Pateric) şi în acelaşi timp, a ne lepăda de satana şi 
de toate lucrurile lui şi de toţi slujitorii lui şi de toată 
lucrarea lui şi de toată trufia lui, cum auzim rostin-
du-se la Taina Sfântului Botez.

Vom reuşi oare? Credem că da, iubiţi credincioşi, 
atâta vreme cât vom asculta de Maica noastră Biser-
ica; atâta vreme cât vom iubi Sfânta Liturghie; atâta 
vreme cât ne va fi dragă rugăciunea.

În această dorinţă sfântă, socotim potrivit să închei-
em cu o rugăciune deosebit de frumoasă, propusă 
nouă de Sfântului Isaac Sirul (sec. al VII-lea), pe 
care o citim din volumul recent apărut la Editura 
„Anastasia”, prin osteneala academicianului creştin 
ortodox Virgil Cândea, volum intitulat „Cele mai 
frumoase rugăciuni ale ortodoxiei”: „Dumnezeul 
meu, care cercetezi făptura Ta, căruia îţi sunt arătate 
patimile mele şi neputinţa firii noastre celei omeneş-
ti şi tăria potrivnicului nostru, Tu însuţi acoperă-mă 
de răutatea lui, căci puterea lui este mare, iar firea 
noastră ticăloasă şi puterea noastră neputincioasă. 
Tu dar, Bunule, Cel ce ştii neputinţa noastră, care 
şi porţi greutatea neputinţei noastre, păzeşte-mă 
de tulburarea gândurilor şi de potopul patimilor 
şi fă-mă vrednic de această Sfântă Liturghie a Ta, 
ca nu cumva prin patimile mele să stric dulceaţa ei 
şi să mă aflu obraznic şi îndrăzneţ înaintea Ta, ci, 
Doamne, Peadulcele meu Iisus, miluieşte-mă şi mă 
mântuieşte”. Amin.

Predică la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci - 
Pr. Vasile Gordon
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     Departamentul  Financiar

AUGUST : INCOME:  $5830.77  EXPENSES: $7979.91  BALANCE: -2149.14
MEMBRII  2017:  PROPUSI 100 / REALIZATI 79
BISERICA NEAMULUI ROMANESC: PROPUNERE 2017 $50,000 REALIZAT: $10,800

     Departamentul Administrativ

     Departamentul Educational

     AROLA (Comitetul Doamnelor)

Avem nevoie de voluntari care sa ne ajute cu urmatoarele lucrari de intretinere/reparatii:
-          Reparatii exterior la siding si soffit
-          Reparatii ferestre pentru a preintampina water damage la sill.
-          Repararea tencuielii la scarile de acces in biserica
-          Scoaterea celor 4 radacini (stump grinding) de la copacii care au fost taiati anul trecut. Exista pericolul de 
avarie la masinile care parcheaza in acea zona.
-          Reasezarea pavelelor de la caile de acces care au fost afectate de inghetul/dezghetul din timpul iernii.
-          Reamenajarea celor doua toalete de la subsolul bisericii (gresie, faianta, chiuvete, robineti, vas toaleta, insta-
latie electrica, adaugare ventilator de aerisire.
Pentru a preintampina parcarea pe propietatea vecinilor de peste drum de Biserica, vom plasa conuri portocalii cu 
banda galbena. Va rugam sa nu parcati masinile in acea zona.

Pentru contact, va rugam sa contactati Pr. Ionut sau Adrian, building administrator la telefonul: 908-309-0614
Va multumim.

Impreuna pentru biserica noastra!
  Activitati in apropiere:    
30 Septembrie - Balul de toamna 
3 Decembrie - Sf. Andrei si Ziua Națională 

        
      Fiecare dintre noi isi aduce aminte cu nostalgie de minunatele vacante de vara. S-ar putea ca unii dintre 
dumneavoastra sa ma contrazica cand voi spune ca cele mai frumoase vacante au fost cele petrecute la sat. Asa 
cred eu, nu ca sunt de la tara, insa aveai o multitudine de posibilitati de distractie: mersul cu vitele, scaldatul in 
raurile si iazurile din imprejurimi, jocurile de pe marginea drumurilor prafuite cu toti copiii din vecinatate, furatul 
fructelor din gradinile apropiate, filmele de la Caminul Cultural, horele si discotecile. Cred ca pot spune ca am 
gustat din lucrurile care te fac sa simti cu adevarat viata, sa simti bucuria din orice lucru marunt.
Ca viata de azi ne-a schimbat? Ca suntem mereu intr-o goana dupa comfort si perfectiune? Ca vacantele copiilor 
nostri nu mai seamana cu cele ale noastre? Poate aceste ganduri plus multe altele, puse cap la cap, au avut ca 
rezultat organizarea taberei de vara la biserica Izvorul Tamaduirii. Nu pot decat sa fiu de acord cu parintele 
Ionut Voicu care le spunea copiilor, la deschiderea programului taberei, ca azi ei sunt viitorul ,dar maine ei vor 
fi prezentul. Un viitor pe care trebuie sa-l modelam cu atentie, sa investim in ei suflet si energie, sa incercam sa 
le indreptam pasii pe o cale in care stressul sa fie minim, bucuriile sa apara din orice, sa-si construiasca prietenii 
adevarate si solide, sa duca mai departe obiceiurile si religia noastra.
Astazi a fost prima zi de tabara si cred ca nu o vom uita usor pentru ca a coincis cu eclipsa de soare. Nu am avut 
foarte multi copii, dar activitatile au fost multe si variate. S-a inceput cu construirea ochelarilor speciali, din cutii 
de carton, pentru eclipsa, ca mai tarziu sa mearga in vizita la biblioteca din Long Valley care organiza o activi-
tate speciala pentru cei interesati in vizionarea acestui fenomen astronomic. Restul zilei a continuat cu jocurile 
din curtea bisericii, vizionarea filmului “Serafima”, fabricarea unor coliere, Sudoku, crosswords. Rugaciunea n-a 
lipsit nici la inceputul, dar nici la sfarsitul zilei, la fel ca si inaintea mesei de pranz. Zilele urmatoare vor aduce 
activitati interesante, invitati ce le vor vorbi despre pasiunile si specializarile lor, un prieten foarte iubit de copii, 
Fluke, le va face o vizita neasteptata.
Pe lista asteptarilor copiilor aduse in atentia noastra se numara foarte multe jocuri, dar si dorinta de a cunoaste din 
istoria si religia parintilor lor. Noi vom incerca si vom face tot ce ne sta in putinta sa-i multumim si sa le organ-
izam o saptamana de neuitat. In cadrul acestei tabere, copiii se afla in siguranta fiind insotiti in permanenta de 
voluntari si de parintele Ionut. Pe aceasta cale tin sa le multumesc din suflet pentru efortul si munca lor. Dumn-
ezeu sa-i rasplateasca! Si va multumesc si voua, celor care ne cititi si va pasa ca existam si noi intr-un capat de 
lume, dorindu-va toate cele bune. Doamne ajuta!


