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      „ Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, 
fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul 
Omului, care este în cer. Şi precum Moise a 
înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe 
Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a 
iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său 
Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis 
Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească 
lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El.“

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 10 Septembrie 2017:
Sf.  Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora;

 Sf. Pulheria împărăteasa       
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Programul Liturgic  
 Septembrie 8 - Septembrie17

Vineri 8 Septembrie- (†) Naşterea Maicii Domnului

 • 9:30 am- Acatist
 • 10:00 am- Sfanta Liturghie
 • 11:30 am- Coffe Houre

Duminica 10 Septembrie- Duminica dinaintea Înălțării Sf. 
Cruci 

 • 9:30 am- Acatist
 • 10:00 am- Sfanta Liturghie
 • 11:30 am- Tedeum (Slujba de binecuvantare a copiilor la 
inceputul anului scolar)
• 11:30 am- Coffe Houre

Joi 14 Septembrie -  (†) Înălţarea Sf. Cruci   

• 9:30 am- Acatist
 • 10:00 am- Sfanta Liturghie
 • 11:30 am- Coffe Houre

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

• 5:00 pm- Vecernia Mare 
( Slujba Vecerniei Mari va fi savarsita de catre IPS Nicolae Arhi-
episcopul si Mitropolitul Nostru, impreuna 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 Arhie-
piscopul si Mitropolitul Nostru impreuna cu un sobor 
de preoti)
•12:30 pm- Agapa frateasca 
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Din iubire, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut fiu al 
omului pentru ca omul să fie ridicat la demnita-
tea de fiu al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezseu 
luând ca pe un prinos firea noastră a ridicat-o la 
stăpânul tuturor şi prin acel prinos a „făcut să fie 
binecuvântat întreg neamul nostru omenesc” - 
cum zice Sfânta Ioan Gură de Aur.

La 14 septembrie sărbătorim 
dumnezeiescul praznic al 
Înălţării Sfintei Cruci, una din 
cele 12 sărbători mari de peste 
an. În această mare şi sfântă zi 
va fi înălţată spre deosebită cin-
stire sfânta cruce.

Pentru noi creştinii Crucea este 
puterea lui Dumnezeu prin care 
ne mântuim (I Cor. 1, 18). Cru-
cea este altarul pe care s-a adus 
jertfă Fiul lui Dumnezeu pentru 
mântuirea lumii. Valoarea cru-
cii izvorăşte din valoarea jertfei 
adusă pe ea. Iar jertfa adusă 
pe cruce este o jertfă nouă, 
săvârşită de Arhiereul Noului 
Testament, Domnul nostru Iisus Hristos, care a 
înlocuit toate jertfele vechi şi ne-a adus împăcarea 
reală cu Dumnezeu.

Duminica de astăzi se numeşte Duminica dinaintea 
Înălţării Sfintei Cruci. La Sfânta Liturghie s-a citit 
Evanghelia care redă misiunea Sa de a se jertfi pen-
tru păcatele lumii ca Arhiereu al Noului Aşezământ 
şi că jertfa Sa a fost preînchipuită simbolic în 
Vechiul Testament, prin diferite acte de cult, sim-
boluri şi proorocii.

Între acestea este şi cel pomenit în Sfânta Evang-
helie de astăzi. Cunoaştem din Sfânta Scriptură că 
atunci când poporul evreu, ieşit din robia Egip-
tului în drum spre Canaan s-a revoltat împotriva 
lui Dumnezeu şi a lui Moise, Dumnezeu a trimis 
asupra lui şerpi veninoşi care muşcau poporul şi 
murea mulţime mare din fiii lui Israel.

Pocăindu-se, au rugat pe Moise să se roage la 
Dumnezeu pentru iertare. Atunci Domnul a zis 
către Moise: „Fă-ţi un şarpe de aramă şi-l pune pe 
un stâlp; şi de va muşca şarpele pe vreun om, tot cel 
muşcat, care se va uita la el, va trăi. Şi a făcut Moise 
un şarpe de aramă şi l-a pus pe un stâlp şi când un 
şarpe muşca vreun om, acesta privea la şarpele cel 
de aramă şi trăia” (Numeri 21, 5-9).

Şarpele înălţat pe stâlp, care mântuia de moarte 
trupească pe cei ce priveau la el cu credinţă, sim-
bolizează pe Mântuitorul cel înălţat pe Crucea 

de pe Golgota, Care mântuieşte de moartea cea 
veşnică pe oricine priveşte spre El şi primeşte cu 
credinţă jertfa Sa mântuitoare.

Mântuitorul, în convorbirea avută la Ierusalim cu 
Nicodim, a arătat, chiar de la începutul activităţii 
Sale publice, că rolul Său în această lume este de a 
se jertfi pentru viaţa lumii.

Mântuitorul se afla în Ierusalim la sărbătoarea 
Paştilor din primul an al activităţii Sale publice (31 

d. Hr.). Nicodim, membru al 
Sinodului, întrezărind printr-o 
viziune clară că noul prooroc 
galilean „de la Dumnezeu a 
venit învăţător”, vine la Dom-
nul Iisus să stea cu El de vorbă 
în taină. Domnul îi vorbeşte 
despre împărăţia lui Dumn-
ezeu, despre renaşterea spirit-
uală a omului şi despre puterea 
vieţii veşnice izvorâte din jertfa 
Sa de pe Cruce. Zice Domnul: 
„Precum Moise a înălţat şarpe-
le în pustie aşa trebuie să se 
înalţe Fiul Omului pentru ca 
oricine crede într-Însul să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” 
(Ioan 3, 15).

De altfel, în tot timpul activităţii Sale, Mântuitorul 
va arăta în diferite rânduri că-Şi va pune sufletul 
pentru cei ce-L urmează şi că se va da pe mâna 
oamenilor păcătoşi care-L vor omorî, dar a treia zi 
va învia.

Aşadar, Arhieria Noului Testament este arhieria 
desăvârşită. Marele Arhiereu al creştinătăţii este în 
acelaşi timp şi arhiereu şi jertfă. Jertfindu-se odată 
în mod sângeros pentru întreaga omenire a adus 
lumii răscumpărare veşnică, devenind „preot în 
veac după rânduiala lui Melchisedec” (Ps. 49, 4; 
Evrei 7, 17).

„Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel, n-a intrat 
într-o sfântă a sfintelor făcută de mâini, ci chiar 
în cer ca să se înfăţişeze pentru noi, înaintea lui 
Dumnezeu” (Evrei 9, 24). „Lucrul de căpetenie 
este că avem astfel de arhiereu care s-a aşezat de-a 
drepta scaunului măririi în ceruri” (Evrei 8, 1) 
„şi poate să mântuiască pe cei ce se apropie, prin-
tr-Însul, de Dumnezeu, căci pururea e viu ca să 
mijlocească pentru ei” (Evrei 7, 25).

Arhiereii şi preoţii Bisericii creştine, orânduiţi 
de Mântuitorul Hristos pentru cei ce cred în 
răscumpărarea Lui aduc după porunca Sa, lui 
Dumnezeu, aceeaşi jertfă, însă în mod nesângeros.

Sfânta Liturghie este minunata şi dumnezeias-
ca perpetuare în timp a jertfei de pe Golgota, cu 
scopul de a se împărtăşi creştinii din roadele ei. 
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Acelaşi Arhiereu, Mântuitorul Hristos se jert-
feşte necontenit pentru a ne dărui mântuire.

Să ne înălţăm o clipă ochii sufleteşti spre jertfa 
de pe Golgota! Era ziua de 14 Nisan (6 aprilie) a 
anului 34 d. Hr. După proorocia lui Daniel era 
anul în care trebuia să înceteze pentru totdeauna 
valoarea jertfelor de animale (Daniel 9, 24-27).

La templul de pe vechiul Sion se făceau pregătir-
ile pentru jertfirea mielului pascal. Întregul 
Ierusalim se afla în ajun de sărbătoare. În afara 
oraşului, de pe o stâncă în formă de căpăţână, 
simbol al omenirii păcătoase, se înălţa în zarea 
largă a văzduhului un nou altar şi o jertfă nouă.

Altarul era o cruce; jertfa un om al suferinţei, 
prezis de proorocul Isaia (Isaia 53, 1-9).

Încoronat de oameni cu cunună de spini, pironit 
în cuie la mâini şi picioare, batjocorit de adân-
cul răutăţii omeneşti, trupul lui Hristos devine 
rug de durere pe care ard toate durerile lumii. 
Chinurile sunt de neînchipuit. Setea-I devine 
arzătoare. Sângele-I zguduie în zvâcniri puter-
nice trupul încordat de înţepenirea istovitoare, 
rânjetul satanic al decăderii omeneşti strigă de 
jos: „Coboară-Te acum de pe cruce, ca să cre-
dem în Tine”.

De pe rugul suferinţei nu se aude însă nici plâns, 
nici răcnet, nici blestem. Un fulger al dragostei 
dumnezeieşti străbate întunericul urii omeneşti: 
„Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Luca 23, 
34).

La ora trei după amiază, când la templu începea 
jertfirea mielului pascal, Mielul lui Dumnezeu 
Care ridicase pe Cruce păcatele lumii, strigă de 
pe Golgota: „Săvârşitu-s-a! Părinte, în mâinile 
Tale îmi dau duhul” (Ioan 19, 30 şi Luca 23, 46).

Opera mântuirii, închipuită simbolic de jerfele 
Vechiului Testament, era săvârşită acum în mod 
real. Pământul s-a cutremurat; catapeteasma 
templului s-a despicat; zidul morţii a căzut prin 
moartea lui Hristos.

De pe cruce a răsărit învierea şi puterea vieţii 
veşnice; Hristos, Mântuitorul lumii, „Arhiereul 
cel pururea viu” (Evrei 7, 25), „a intrat în cer şi 
S-a înfăţişat pentru noi înaintea lui Dumnezeu” 
(Evrei 9, 24) cu jertfa Sa mântuitoare.

Din clipa aceasta, tot cel ce priveşte spre Golgota 
şi spre Altarul mântuirii (Sfânta Cruce), cu cred-
inţă, nu moare ci are viaţă veşnică, pentru că 
„aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe 
Unul-Născut Fiul Său L-a dat ca tot cel ce crede 
în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 
16).

Prin aceasta, Sfânta Biserică ne cheamă să medităm 
serios asupra iubirii nemărginite a lui Dumnezeu 
faţă de noi care am fost răscumpăraţi prin moartea 
pe cruce a Fiului Său.

Din iubire, Fiul lui Dumnezeu S-a făcut fiu al omu-
lui pentru ca omul să fie ridicat la demnitatea de fiu 
al lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezseu luând ca pe un 
prinos firea noastră a ridicat-o la stăpânul tuturor şi 
prin acel prinos a „făcut să fie binecuvântat întreg 
neamul nostru omenesc” - cum zice Sfânta Ioan 
Gură de Aur.

Din iubire, Dumnezeu poartă de grijă tuturor şi 
fiecăruia în parte, din iubire primeşte pe păcătosul 
care se pocăieşte şi tot din iubire îl face părtaş al jer-
fei Fiului Său şi al Împărăţiei Sale. Iubirea este che-
marea noastră către Dumnezeu şi aproapele, concre-
tizată în fapte de iubire.

Acestea sunt adevărurile de credinţă pe care ni le 
înfăţişează Sfânta Evanghelie de astăzi. Ea ne în-
deamnă să ne ridicăm sufletele spre Sfânta Cruce, să 
privim spre jertfa mântuitoare a Domnului nostru 
Iisus Hristos, să vedem dragostea lui Dumnezeu 
pentru omenire, să ne întărim sufletele în credinţă şi 
nădejde. „Având Arhiereu mare care, cum zice Sfân-
ta Apostol Pavel, a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul 
lui Dumnezeu, să ţinem cu tărie mărturisirea” (Evrei 
4, 14). Să păstrăm în noi trează conştiinţa că suntem 
răscumpăraţi din moarte prin jertfa Domnului şi că 
putem trăi în veci.

Hristos cu braţele întinse pe cruce, îmbrăţişează pe 
tot cel ce aleargă la Dânsul cu credinţă. Cu capul 
încununat de spini, ne primeşte în împărăţia veşnică 
cu inima străpunsă de suliţă, arde de dragoste pentru 
noi. „Să ne apropiem, deci, cu îndrăznire de scaunul 
darului ca să luăm milă şi să aflăm har” (Evrei 4, 16). 
„Cu ochii aţintuiţi asupra lui Iisus” (Evrei 12, 2) să 
nu ne lăsăm osteniţi, slăbind în lupta cu păcatul, ci 
să mergem pe „calea cea vie croită nouă de Dom-
nul” (Evrei 10, 20) prin fapte, dragoste şi dăruire faţă 
de aproapele, spre a ajunge în „Împărăţia cea gătită 
nouă de la întemeierea lumii” (Matei 25, 34).

Fie ca Domnul iubirii să ne ocrotească viaţa şi să ne 
îndrume gândul şi fapta, pentru a putea spera cu 
psalmistul: „Te iubesc din inimă Doamne, tăria mea! 
Doamne tu eşti izbăvitorul meu şi întărirea mea” 
(Ps. 18, 1-2). Mângâiere află sufletul meu în înde-
plinirea poruncilor Tale, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

Predică la Duminica dinaintea Înălţării Sfintei 
Cruci - Pr. Ion Cârciuleanu
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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!


