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Mesaj la inceput de drum -Pr. Cosmin Antonescu
Iubiti credinciosi, bine v-am gasit!
Fiecare calatorie a vietii noastre initiata printr-o chemare a lui Dumnezeu, isi are necunoscutele si temerile ei. In acelasi timp ea este plina
de emotia ineditului si a necunoscutului cu care Dumnezeu ne
cheama sa ne identificam si sa il descoperim ca pe un dar de la El.
La 1 noiembrie 2014, prin harul si ingaduinta lui Dumnezeu, am ajuns
in mijlocul comunitatii ortodoxe romane din Washington DC impreuna cu familia mea. Primul impact pe care l-am avut a fost unul destul
de dur insa oarecum de asteptat, mai ales cunoscand situatia comunitatii ortodoxe romane de aici, situatie pe care inca o descoper si incerc
sa o inteleg pe zi ce trece. Ma rog ca Dumnezeu sa ne calauzeasca
pasii spre un viitor binecuvantat si dupa voia Lui !
Prin binecuvantareacea mai recenta a ierarhului nostru, am fost chemat sa slujesc in mod particular nevoilor Misiunii “Sfantul Andrei”
din Potomac, MD. Ii multumesc bunului Dumnezeu pentru aceasta
chemre de a fi pastorul dumneavoastra, si va incredintez de toata daruirea si dragostea mea. Va rog si va invit ca fiecare dintre dumneavoastra sa va alaturati chemarii lui Dumnezeu de a sustine misiunea bisericii noastre prin jdaruire si iubire de aproapele. Va indemn
ca implicarea dumneavoastra sa fie una activa si plina de dragoste jertfelnica.
Va multumesc pentru toata ospitalitatea dumneavoastra, si ma rog ca
Bunul Dumnezeu sa ne binecuvinteze gandurile si actiuniile, ca intru
toate sa facem voia Sa. Fii tu insuti schimbarea pe care o doresti de la
lume ! Amin!

Dilogul dintre Biserica “Sfanta Cruce” Alexandria, VA si Misiunea
“Sfantul Andrei” Potomac, MD in ceea ce priveste o posibila unire.
Anul 2014 a fost unul plin de incercari pentru comunitatea bisericii noastre. Totusi,
din mijlocul acestor incercari a izvorat idea
reunificarii bisericii noastre cu Biserica sora
“Sfanta Cruce”. Aceasta idee este dorita si
binecuvantata de insusi ierarhul nostru.
Comunitatea Bisericii noastre s-a aratat
deschisa oricarei solutii de unire. Stim cu
totii ca este totusi mult mai complicata decat se pare. Desi ne dorim acest lucru, termenii in care ea trebuie indeplinita, difera
intre comunitatiile noastre. Acesti termeni
tin atat de istoricul despartirii celor 2

biserici, cat si de interpretarile ce se dau
pasilor urmati in fructificarea procesului
de unificare.
Biserica noastra este deschisa oricarei optiuni
viabile de unificare, si pe agenda Adunarii
Generale din anul 2015 va fi inclus si acest
subiect. Va vom tine la current.

Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Cristos, să aveţi toţi
acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi, în chip
desăvârşit, într-un gând şi o simţire. (1 Corinteni 1:10 )

Situatia administrativa si financiara a Bisericii noastre
Iubiti credinciosi, va rugam sa sustineti financiar
Biserica lui Hristos! Stim foarte bine din experienta trecutului ca uniti in cuget si rugaciune, vom
putea continua acest priect de constructie, dorit si
de Parintele Calciu. Va reamintim ca plata lunara
pentru pamant se ridica la $ 8408.69, din care
dobanda lunara este de $ 7049.71 (interestul este
de 6,875%). Haideti ca impreuna sa reactivam
donatiile catre plata pamantului.!Domnul sa ne
binecuvinteze jertfelnicia!
De asemenea, pasii necesari pentru reinceperea
slujbelor pe proprietatea noastra din Potomac,
sunt urmatorii: aducerea apei din reteaua publica
pana pe proprietatea noastra ( aprox. $ 200,000),
crearea unui “septic field” (aprox 30,000),
proiectarea si aducerea unei biserici modulare
(aprox $ 40,000 pt o cladire inchiriata), largirea
drumului de acces la viitoarea biserica (aprox. $
50,000). Va rugam sa intelegeti ca toate aceste

sume sunt aproximative si orientative! Sumele
finale se vor sti cu exactitate doar in momentul
in care ne vom ocupa de fiecare pas in parte.
Deocamdata dorim sa reluam promisiuniile/
plegurile ce le-am facut pana acum si sa ne
reintram in normal. Montgomery County este
foarte strict in ceea ce priveste companiile ce
le putem contracta in efectuarea unor pasi
necesari (de exemplu: aducerea retelei de apa).
Toate aceste proiecte sunt posibile doar prin
ajutorul si dragostea dumneavoastra! Daca
pana acum a depins si de altii posibilitatea
continuarii proiectului nostru (de exemplu:
“titlul de proprietate”), de acum, depinde doar
de noi si de vointa noastra. Va rugam sa
raspundeti acestei chemarii a lui Dumnezeu !
PS: Va vom tine la current in ceea ce priveste
atat donatiile facute de dumneavoastra cat si
cheltuielile ce se vor efectua pe parcurs.

Nasterea lui Hristos, sa ne fie de folos Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula
Veti auzi foarte des zilele acestea, mai colindat, mai
predicat, aceasta expresie: „Nasterea lui Hristos sa va fie de
folos!“ Daca va pare ca fiind depasita, va asigur ca la o analiza
atenta veti constata ca ea este cat se poate de actuala, de vrednica
de meditat. Pentru ca, in esenta, Praznicul Craciunului nu tine
doar de vremea de atunci si de oamenii de acolo. Betleemul este
astfel orice asezare omeneasca in care Hristos devine stapan bucuros al sufletelor si al caselor, stapan smerit si iubitor, Imparat a
Carui stralucire este data de adancul smereniei Sale….
Nasterea Domnului ne este de folos numai atunci cand
inseamna si nasterea noastra de Sus, cand se umple de sensul
pocaintei, al increderii fata de Acesta Ce Se naste, cand se umple
de sensul nadejdii si al iubiri aproapelui. Al aproapelui care, prin
credinta noastra in darul nasterii Domnului, este asemeni fratelui. O poveste, sa-i spunem de
Craciun, am socotit ca va prinde bine la vremea de acum. Un batrin calugar spunea: „intr-o zi,
privind spre padure, am vazut alergand spre mine o fiara. Cand s-a apropiat de mine am vazut ca
este om. Cand mi-a cazut in brate, plangand, am inteles ca este fratele meu“.
Hristos este Acela Care ne-a daruit aceasta putere de a vedea dincolo de zarile tulburi ale
vietii acesteia apropierea aproapelui, descoperindu-ne taina fratelui. A fratelui care ne este frate
pentru ca Hristos S-a facut, prin innomenire Fratele nostru.
Dispersati de istorie si disperati de a fi oameni, dupa o lunga istorie de asteptare in care
profetii au fost ucisi, curatia hulita iar sfintenia uitata, cei care-L asteptau se crescusera pentru a-L
intampina. Hristos niciodata nu vine la intamplare, El este Cel Ce Este. Cale, Adevar si Viata,
pentru a putea sa-si transmita mesajul dragostei Sale primeste sa Se arate lumii sub chipul
smereniei bucuroase, sub chipul unui copil. Asa intra in istorie Biruitorul iadului, invesmantat in
curatia copilariei, curat si luminat de stea, purtat pe brate fecioresti, ocrotit de camaraderia lui
Iosif si a pastorilor, colindat de ingeri, mesagerii glasului lui Dumnezeu catre o omenitate ce-si
pierduse omenia.
Nu-i altfel astazi. Acelasi duh trebuie sa intimpine Nasterea Domnului. Curatia luminoasa, dragostea vie, bucuria nadajduitoare si jertfelnicia curata sunt cheile in care trebuie inteleasa
clipa aceasta de har mantuitor. Orice trucare a bucuriei in clipele Craciunului atrage dupa sine
spectacolul penibil pe care-l simtim inundandu-ne sarbatorile. Anuleaza smerenia transparentei
divine infasata in cumintenia Betleemului. Agreseaza cumintenia pe care Hristos o cere trarii momentului Betleem.
Aceasta este cheia acestei urari. Nasterea lui Hristos, asadar, sa ne fie de folos. Ca o
fructificare a darului celui mare al Intruparii, care Il aduce pe Hristos pe pamant, pentru ca Cerul
sa ne fie accesibil, iar indumnezeirea posibila. Adica mantuirea aproape.
Caci dincolo de tot zgomotul care inconjura clipa Craciunului, aceasta este chemarea
tacerii care freamata in linistea ei: caci Fiul lui Dumnezeu nu a venit ca sa piarda lumea, ci sa o
mantuiasca.
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SLUJBE & EVENIMNTE SOCIO-CULTURALE
Nov. 30 (Dumineca) –10:00 a.m. Sf Liturghie &
- Masa Festiva (Hram si Ziua Romaniei)
Dec. 6 (Sambata) -10:00 a.m. Sf Liturghie (Sf Nicolae)
Dec. 7 (Dumineca) -10:00 a.m. Sf Liturghie
Dec 14 (Dum.) - 10:00 a.m. Sf Liturghie
Dec. 21(Dum.) - 10:00 a.m. Sf Siturghie
Dec.25 (Joi)- 10 a.m. Sf Liturghie (Nasterea Domnului)
Dec. 26 (Vineri) -10:00 a.m. Sfanta Liturghie
Dec 27 (Sambata) –- Sf Liturghie 10 a.m. (Sf Stefan)
Dec 28 (Dum.) - 10:00 a.m. Sf Liturghie

