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 “Iubiţi-vă unii pe alţii 

cum şi Iisus ne-a iubit 

pe noi, ca să se vadă 

dintru aceasta că 

suntem fiii Mântuito-

rului nostru Iisus Hris-

tos. Fiţi  jertfelnici! 

Străduiţi-vă pentru 

zidirea bisericii!” 

(Îndrumări pentru fa-

milie şi biserică privi-

toare la moartea mea, 

Pr. Gheorghe Calciu, 

2006) 

 

Preot Paroh:               

Pr Cosmin                 

Antonescu               

503-756-7219(cell) 

 

Presedinte Consiliu:                                        

Aurel Blindu           

703-930-3640 

Presedinta Doamne: 

Cristina Simionov  

 

Presedinta Tineri 

Diana Samata 

 

“Toate le pot in Hristos, Cel ce ma intareste” 

Iubiti frati si surori intru Domnul,    Pr Cosmin Antonescu - preot paroh  

Prezenta unui preot la sfintele slujbe  ca simplu credincios, isi are si ea roadele sale binecuvan-

tate. Aceasta “oportunitate” te face sa privesti slujbele si dintr-o alta perspectiva, cea a mireanu-

lui din biserica, iar aceasta schimbare te ajuta sa interiorizezi cuvintele sfintelor slujbe in mod 

diferit.  

Avand in vedere situatia actuala a comunitatii noastre, la inceputul Postului Mare am avut posi-

bilitatea de a fi present la cateva dintre sfintele slujbe in simpla calitate de rugator mirean. Lucrul 

acest m-a scos putin din rutina de a fi slujitor la sfantul altar, si m-a pus intr-o postura inedita. 

Totusi, am putut si pe aceasta cale sa ma concentrez pur si simplu doar asupra cuvintelor din 

slujba, iar acest exercitiu mi-a descoperit din nou universul acelei imparatii de care ne vorbeste 

Mantuitorul cand spune “Imparatia lui Dumnezeu este inauntrul vostru”. Toate slujbele din pe-

rioada postului ne reamintesc atat de frumos de adevaratele valori din viata: pacea launtrica si 

redobandirea echilibrului spiritual.  

Desi gandurile ma ispiteau cu diferite preocupari zil-

nice, ganduri legate de vremea capricioasa cu care am 

fost intimpinati la inceputul postului, nevoile familiale de 

zi cu zi si chiar, de ce nu, ganduri legate de proiectul 

viitoarei noastre biserici (cand vom incepe constructia 

in sine, cate resurse va lua, cati oameni se vor alatura, 

etc…) totusi, pe cat de indreptatite pareau aceste gan-

duri, pe atat de mult am inteles ca  trebuia sa ma departez de ele mai ales acum,  in timpul slu-

jbelor, stand in fata lui Dumnezeu, a ingerilor si a tuturor sfintilor prezenti in Biserica in mod 

nevazut.   

M-am concentrat asupra slujbelor si am inteles din nou pentru a nu stiu cata oara ce vrea Dum-

nezeu de la mine si de la noi toti, crediciosii si copiii Sai. Pentru a auzi cuvintele Mantuitorului, a 

trebuit doar interiorizez cuvintele slujbei, cuvinte biblice si patristice. Am inteles ca ceea ce Dum-

nezeu vrea in primul rand de la noi este inima noastra, cu toate gandurile ei, cu toate emotiile ei, 

cu toate fricile ei, cu toate neputintele ei, cu toate bunele si relele ei, pe cele bune sa le inmultea-

sca iar pe cele rele sa le stearga cu sangele Sau varsat pe crucea de pe Golgota.  

De aceea va invit ca impreuna sa descoperim din nou in acest Post Mare, imparatia lui Dumne-

zeu din inimile noastre. Sa gasim timo pentru  rugaciunea comuna din biserica, atat de necesara 

pentru supravietuirea noastra ca si crestini si urmasi ai lui Hristos. Post cu folos! 

 

“ Orice ati face, lucrati din toata inima ca 
pentru Domnul si nu ca pentru oameni, bine 

stiind ca de la Domnul veti primi rasplata 
mostenirii; caci Domnului Hristos slujiti”      

( Coloseni 3, 23-24) 



 

Pentru toate demersurile nesesare aprobarii unui “site plan”, a fost angajata  firma de inginerie civila Macris, 

Hendricks & Glascock, P.A. (MHG).  Aceste aprobari se refera in special la: reteaua de apa (WSSC - 90 % finalizat), 

departamentul State Highway Administration, Septic Field, Storm Water Management, Sediment Control, etc. Pentru 

a se continua cu toate acestea, sunt necesare planurile cladirii mici, planuri ce trebuie furnizate de catre compania ce 

va finaliza constructia. Pretul estimativ pentru aprobarea la “site plan” si “building permit”, se ridica la aproximativ $ 

60,000. Multumim tuturor celor ce au fagaduit sa ne ajute la strangerea acestei sume.     

 

Pe data de 23 Februarie  2015 (prima zi din Postul Mare) a avut loc o intalnire informala cu cei de la County (DPS-

Department of Permitting Services) lucru ce ne-a ajutat sa avansam spre alegerea  design-ului final al cladirii ce ne va 

servi ca biserica, iar cad se va construi  biserica mare, se va transforma in sala sociala. Acest design este facut “pro-

bono” de catre domnul architect Costache Zlotescu si este finalizat in proportie de 95%  . Multumim pe aceasta cale 

domnului architect Costache Zlotescu si domnului Cris Morjan pentru ajutorul  enorm ce il ofera bisericii noastre, iara 

si iara. Dupa finalizarea planului, acesta va fi trimis primelor 2 companii ce au oferit preturile cele mai competitive pen-

tru construirea, aducerea si instalarea pe proprietate a viitoarei biserici mici.  Compania ce va fi aleasa de catre noi sa 

duca la bun sfarsit instalarea cladirii, ne va furniza apoi, contra cost (aproximativ $ 3,000) ,planurile de structura si 

fundatie ale acestei cladiri. Aceste planuri vor merge la randul lor catre compania MHG si vor fii folosite pentru a se 

primi toate aprobarile necesare pentru “site plan permits”. Multumim pe aceasta cale domnului Dima Samata care a 

petrecut ore in sir la negocierea cu reprezentantii acestor companii, si pentru tot efortul ce il depune spre folosul 

bisericii. Ne exprimam de asemenea condoleantele noastre catre intreaga familie Samata, pentru doamna Zoita, 

mama domnului Samata , plecate de curand dintre noi. Dumnezeu sa o odihneasca! 

 

La momentul de fata, principala preocupare administrativa si financiara a noastra este aceea de a primi toate aproba-

rile necesare inceperii lucrarilor de constructie si  de a putea acoperi plata lunara a imprumutului pentru pamant, $ 

8,408.69, din donatiile credinciosilor directionate in acest sens. Va rugam sa fiti generosi! 

 

De asemenea, in luna iunie 2015 se vor renegocia termenii imprumutului luat de la Banca MAFCU. Aceasta           

renegociere ne-a indemnat sa ne indreptam privirile si spre alte banci locale, pentru o posibila refinantare mai favora-

bila noua (cu un interes mai mic decat cel actual 6.785%) sau chiar o marire a sumei acestui imprumit spre a acoperi 

o parte din cheltuielile instalarii noii cladiri cu toate componentele ei (aducerea apei, instalare septic field, etc…) 

 

In aceste luni de inceput ale anului 2015 am fost binecuvantati de Dumnezeu cu un venit financiar constat, lucru ce 

ne-a ajutat sa avem un mic profit in fiecare luna. Lucrul acesta a fost posibil doar datorita generozitatii, rugaciunilor si 

donatiilor dumneavoastra. Va multumim pentru tot sprijinul acordat si va rugam sa fiti si in continuare alauri de noi la 

acest proiect binecuvantat.  

 

Daca aveti nedumeriri sau intrebari, va rugam sa nu ezitati  a ne contacta la                

contact@sfantulandrei.org. Parerea si ajutorul dumneavoastra conteaza nespus de mult. 

Domnul sa va binecuvinteze! 

Situatia proiectului de constructie al Bisericii noastre 



 

 

Dialogul dintre Biserica “Sfanta Cruce” Alexandria, VA si Misiunea “Sfantul Andrei” 

Potomac, MD  in ceea ce priveste o posibila unire. 

In urma vizitei InaltPreaSintitului Arhiepiscop Nathaniel in zona Washington 

DC din perioada 14-15 Februarie 2015, reprezentatntii consiliului parochial al 

Bisericii noastre au avut binecuvantarea de a se intalni cu Inalt PreaSfintia Sa. 

Acelasi lucru a fost posibil  si pentru credinciosii bisericii “Sf Cruce” din Alexan-

dria. In urma intalnirii, Arhiepiscopul nostru a fost instiintat de stadiul primiri 

aprobarilor pentru viitorul proiect cat si de toata deschiderea comunitatii nostre 

de a dialoga cu biserica sora din Alexandria.  Domnul sa ne binecuvinteze! 

RECOMANDARI FINNCIARE: 

1. Daca fiecare familie ar      

incerce sa daruiasca bisericii                 

$ 100/luna pentru acoperirea 

imprumutului de la banca luat 

pentru plata pamantului, ne-ar 

fi de mare ajutor. Aceasta 

este o suma medie si suntem 

constienti ca fiecare om va 

darui dupa posibilitatiile si 

dragostea sa. 

2. Modalitatile de a sustine 

biserica noastra sunt diversifi-

cate si la indemana fiecaruia. 

Pe langa donatiile financiare, 

mai exista si  progra-

mele Amazon Smile, Giant 

Food Rewards si eScrip. 

Aceste programe nu necesita 

nici un cost suplimentar din 

partea dumneavoastra ci im-

plica doar o simpla inregis-

trare, urmand ca apoi o parte 

din sumele cheltuite de dum-

neavoastra la cumparaturi sa 

revina automat bisericii.  

                VA MULTUMIM! 

SITUATIA FINANCIARA—FEBRUARIE 2015 

  Categories    Revenues Expenses 

Mortgage/Pledges $4,127.37 $8,408.69 

Constructie, Faza II $35,800.00 $56.76 

Festivals/Events + Ins. $12,920.15 $5,213.68 

Membrie $1,986.20 0  

Chirie scoala & utilitati 0  $1,780.91 

Donatii - Generale $1,886.53 $508.53 

Colecta Disc $1,367.00 0  

Donatii Pomelnic $566.00 0  

Donatii Prescura $130.00 0  

Donatii Slujbe  $100.00 0  

Slujbe particulare $328.00 0  

Altele/ Programe $3.21 0  

Taxe bancare  0 $91.85 

Salariu Preot  0 $2,000.00 

Chirie casa preot  0 $1,995.00 

TOTAL  $59,214.46 $20,055.42 



    

               

 Primul lucru la care trebuie sa fim atenti, este faptul ca nu postim neaparat că e „sănătos”. Unii or să spună, pe 

drept cuvânt, că se simt mai sănătoși când mănâncă ochiuri cu șuncă decât mâncând, zile la rând, cartofi și fasole. Nu 

postim cu „mâncare de post”, aceasta e, poate, cea mai mare neînțelegere a postului, pentru că el înseamnă, înainte de 

toate, flămânzire, nu mâncare de legume.           

 Apoi, nu postim nici ca să ne „purificăm”, Iisus ne învață că nici o  mâncare nu-l spurcă pe om. Din punctul 

acesta de vedere, omul e la fel de curat și înainte, și după un prânz copios. Nu postim nici ca „să fim mai ușori la su-

flet”, pentru că ceea ce apasă sufletul omului sunt păcatele, nu mâncarea. Nu postim nici măcar ca să „ne rugăm mai 

cu spor”, pentru că cea mai mare rugăciune e Sfânta Liturghie, or la Liturghie suntem chemați tot anul, cu sau fără 

post.                

 Nu postim, în sfârșit, nici că „trebuie” – argumentul bigoților. Nu „trebuie” să postim, postul nu este o dogmă. 

Dumnezeu nu obligă pe nimeni să flămânzească, iar Apostolul Pavel îi asigură pe romani: împărăția lui Dumnezeu nu 

este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Iar dacă lucrurile stau așa, primirea sfintei 

împărtășanii ar trebui, în cele din urmă, să fie condiționată nu de postire, ci de trezvia noastră sufletească. 

 Atunci, totuși, cum postim? Au postit drepții din Biblie, a postit Mântuitorul, posteau sfinții părinți, iar 

Biserica ne sfătuiește să postim. Mai demult, într-o seară din Postul Mare, 

m-am nimerit pe la părintele meu duhovnic, starețul Clement.             

– Hai să te pun la masă, zice el.                       

-  Mulțumesc, zic, dar nu mi-e foame, am mâncat acasă.              

– Da’ nu postești? s-a mirat el.                          

– Ba da, dar v-am spus, tocmai am mâncat acasă, nu mi-e foame.                

– Păi cum postești, dacă zici că nu ți-e foame? a zâmbit avva..  

 Atunci am înțeles foarte clar, prima dată, că a posti înseamnă a 

flămânzi. Postul înseamnăfoame, înfometare de bună voie, pentru a ne 

aminti că „nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu orice cuvânt al lui Dum-

nezeu”. O zi de post la sfârșitul căreia nu suntem flămânzi e o zi de post ratată, chiar dacă am mâncat „de sec”. Numai 

așa se poate înțelege tradiția Bisericii, care ne învață să postim cu legume: fiind mai „slabe”, flămânzim mai ușor. 

Scopul învățăturii însă nu sunt legumele, ci flămânzirea.        

 Mântuitorul a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, iar „la sfârșit”, spune Scriptura, „a flămânzit”. Pos-

tul biblic însemna o zi sau mai multe de ajunare completă. Creștinii din primele secole, mai aproape de trăirea aposto-

lică, posteau cu pâine și apă ori ajunau până la apusul soarelui (sau timp de mai multe zile). Însă din toate aceste ex-

emple se desprinde intenția postului ca flămânzire.        

 Starețul mai avea un obicei la masă. Își turna întotdeauna ciorba într-o farfurie plată. Așa cum vă spun. 

Încercați să puneți o jumătate de polonic de ciorbă într-o farfurie plată și să o mâncați cu lingura. Așa o mânca el. 

Nouă însă ne umplea castroanele până sus. Asta am învățat tot de la el, pe viu, mai înainte de a o fi citit în cărți: ai 

dreptul să pui foamea doar asupra ta, dar nu și asupra aproapelui tău. Postul îți golește farfuria ta, pentru a o umple pe 

cea a aproapelui. „Postul care Îmi place”, ne învață Dumnezeu prin profetul Isaia (în capitolul 58), „este să dai pâinea 

ta celui flămând și să saturi sufletul celui amârât”, iar înPăstorul lui Hermas, o scriere foarte iubită, din secolul al 

doilea, creștinii care posteau erau îndemnați să facă acte de milostenie cu banii pe care i-ar fi cheltuit pe mâncăruri 

alese.               

 Nu toată lumea are aceeași regulă a flămânzirii. Nu toți flămânzim la fel. Am auzit, de pildă, că la Sfântul 

Munte sunt acceptate în post „fructele” de mare (creveți, scoici, sepie etc.). Nu știu dacă e așa, nu am fost la Sfântul 

Munte. Dar să fie așa (poate și pentru că alte produse nu sunt acolo chiar la îndemână),  

Semnificatia postului  



eu nu aș putea posti cu fructe de mare, pentru că eu sunt mort după fructele de mare. Le-aș putea mânca în fiecare 

zi, cu aceeași poftă. Ce post ar mai fi acesta, pentru unul ca mine? În schimb, flămânzesc pe loc numai cât văd paste 

în farfurie, atât de apreciate de alții.  

 Postim, așadar, ca să flămânzim. Flămân-

zirea este semnul părerii de rău și al căinței. Așa 

cum ninivitenilor nu le-a mai trebuit de mâncare în 

ziua când și-au înțeles păcatele sau cum apostolul 

Pavel s-a lipsit trei zile de orice hrană, pe drumul 

Damascului, după ce și-a recunoscut rătăcirea. 

Auto-înfometarea apare ca un sentiment firesc al 

părerii de rău. Oare de câte ori, apăsați de povara 

unor greșeli față de cei din jurul nostru, nu am 

simțit că nu ne mai trebuie nici mâncare, nici odihnă, iar dacă am stat la masă, am înghițit cu noduri, cu gândul la 

răul pe care l-am făcut? Iar dacă nu simțim acest lucru față de Dumnezeu, atunci când postim, înseamnă că nu ne 

cunoaștem păcatele.             

 A ne cunoaște păcatele, în egală măsură pe cele făcute împotriva aproapelui. „Vreți să știți postul care îmi 

place?” – își întreba Dumnezeu poporul, atunci, ca și acum – „Rupeți lanțurile nedreptății, dezlegați legăturile 

jugului, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel 

sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile… 

Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău el va răspunde: Iată-mă!” (Isaia 58).   

 Dar flămânzim și ca să ne lepădăm de noi înșine. Refuzându-și hrana, omul se leapădă de sine, pentru a se 

încredința puterii și harului lui Dumnezeu. Așa face, de pildă, profetul Ilie, lăsându-se în grija Domnului, sub ienu-

părul de la Beer Șeva. Tot astfel au făcut anahoreții și stâlpnicii, lipsindu-se, dar cu dreaptă socotință, de orice grijă 

a hranei, pentru a primi în schimb grija iubitoare a lui Dumnezeu. Acesta este și sensul cuvintelor Mântuitorului: 

„Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”    

 Dar mai ales ar trebui să ne lipsim pe noi, ca să hrănim cât de puțin foamea lui Iisus, foamea drepților, 

foamea tuturor înfometaților de astăzi și dintotdeauna. Flămânzind împreună cu ei, ne facem părtași la foamea 

lumii, măcar din când în când, ca să putem și noi spune, 

împreună cu Iisus: „Flămând am fost.”  

 Postul care nu flămânzește, după pâine, ca și 

după dreptate, postul care nu leapădă atotsuficiența, 

postul care nu îndreaptă cele strâmbe, nu este de niciun 

folos, nici nouă, nici Bisericii. Ne chinuim degeaba cu 

brânză tofu și pateuri de soia, e mult mai sănătoasă o 

cură cu fructe, legume și multă apă chioară. (articol 

preluat de pe website-ul www.doxologia.ro) 

 



Misiunea “Santul Andrei” 9111 

River Rd,           Potomac, MD  
Non Profit Organization 

May God Bless You!  

SLUJBE RELIGIOASE:  

 

DUMINICA:  - 10 a.m. Sf. Liturghie (Scoala 

“Seven Locks Elementary  School- Bethesda, 

MD) 

JOI –7 p.m.   The Kovilj Monastery Choir Con-

cert at St. Luke Serbian Orthodox Church  

VINERI, 13 Martie, 7:30  p.m. Taina Sf Maslu 

SAMBATA- SEARA DUHOVNICEASCA 

(Woodbridge, VA) 

MIERCURI,  25 Martie (Bunavestire)   

TOATE SLUJBELE SAPTAMANALE DIN 

PERIOADA POSTULUI MARE , INCLU-

SIV CELE DIN SAPTAMANA MARE SI 

NOAPTEA INVIERII, SE VOR              

DESFASURA LA BISERICA                    

ORTODOXA “SF LUCA”                          

DIN POTOMAC, MD  

EVENIMENTE SOCIO-CULTURALE: 

 

DANSURI POPULARE  

Dorim sa formam un grup de dansuri popu-

lare, care sa cuprinda atat perechi de adulti, 

cat si de copii.  Cei interesati in a face parte 

din grupul de dansatori, va rugam sa ne 

trimiteti un e-mail la adresa:   

 dansuripopulare@sfantulandrei.org  

Repetitiile se desfasoara in fiecare 

duminica, dupa slujba 9aprox. 12:30 p.m.) 

 

MASA DE POST  

Duminica, 22 Martie dupa Sf Liturghie. 

 

Pentru mai multe informatii, vizitati web-

site-ul bisericii noastre 

www.sfantulandrei.org 


