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CAPIT.VI-ÎNCĂ ÎN SLUJBA DOMNULUI-2021 
CONSTANTIN ALECSE 

 
A.- INTRODUCERE 

“Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor 
noştri sunt şapte zeci de ani; Iar de vor fi în putere optzeci de ani 
şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere; Că trece 
viaţa noastră şi ne vom duce”. (Psalmul 89: 10-12) 
 

 

La porțile Californiei, în timpul „ciumei” 

Contra lui Indolențiu, în vis se ivise 
O cruce pe cer, pecetea victoriei, 
Pe care sta scris: „In hoc signo vinces” 
 
Constantin, pe enoriași îi va ruga 
Să-ș aplice semnul crucii pe piepturi, 
Și cu  victorie, lupta se va încheia, 
Așa vor sta astăzi anumite lucruri.. 

 
Constantin, ajutorul divin nu-l va uita,                                                         
Lansând în lume ca Edict opera sa, 
Dând-o credincioșilor ca bun meritat, 
Că-n ortodoxie, crezul este acceptat. 
    (Dedicație - Mircea Iordache) 

 
 

În 21 Făurar 2021, binecuvântat de Domnul, 
Am devenit septuagenar. E sfânt momentul. 
Credincioșii Bisericii Sf. Treime m-au primit, 
Ca după cei 39 de ani, de cum i-am  păstorit. 
 
Mi-au făcut ca surpriză, o întâlnire de suflet 
A păstorului cu păstoriții. O, nemaipomenit! 
În Sala Mare Parohială, după Sf. Liturghie, 
Mi-au dăruit Biblia în lb. rom. Mare bucurie! 
 
Le mulțumesc bunilor prieteni, colaboratori,  
Mircea Iordache și Ion Anton, de omagieri, 
Care mi-au mers la suflet și, îmi dau puteri. 
Trenul timpului cu ale lui, eu cu aniversări. 
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Mircea Iordache Ion Anton 

 
Înalte Reverend Părinte Constantin Alecse 

(de ing. Mircea Iordache) 
 

Înalte Reverend Părinte Constantin Alecse 
Și astăzi vă mai văd pe prispa satului Dâmbroca, 
Ca pe un copil dăruindu-mi multe amintiri alese, 
Curat, harnic, inteligent, în credință cu banca! 
 
V-am cunoscut părinții, buni gospodari creștini, 
Parcă-i văd cu căruța cu cai, venind de la muncă, 
Parcă-i văd revoltați pe cei care-și ziceau români, 
Și-i sileau spre colectivă, cu anticristă poruncă. 
 
Enache și Anica, trecând prin cazne de nedescris, 
Nu s-au dat bătuți, mers-au pe drumul cinstit, 
Crescându-și copii-n crez, cum Domnul a prezis. 
Și mândri când fiul Costel, ca Preot le-a devenit. 
 
Trecut-au ani mulți, nu știam ce mai faceți de fel, 
Aflat-am doar, c-ați fost purtat pe aripi de credință, 
Luând și părinții, păstrând în suflet al țării drapel, 
Din inimă nu ați scos niciodată a Dâmbrocăi ființă. 
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În 2010, simțind că satul Dâmbroca e însingurat, 
Lipsit de vlagă, părăsit de tineret, cu bătrânii triști, 
Atunci mi-am zis că nu e drept, și că-i mare păcat, 
De nu-l trezesc din somn, cu oameni mai optimiști. 
 
Și, sigur că numai Dumnezeu mi-a indicat drumul, 
Pentru a afla al Dâmbrocăi trecut frumos, luminos: 
Geneza, istoricul, arealul, tradiții, și tot prezentul, 
Atunci m-a luminat curcubeul spre Los Angeles. 
 
V-am căutat pe internet, nu știam ce urmează, 
Și minunea a venit într-o dimineață, prin telefon. 
Încântat mi-a fost auzul cu acea voce luminoasă, 
Că vom conlucra împreună, să dăm satului ozon. 
 
Trecut-au vreo zece ani, de căutări și dezbateri, 
Împreună i-am redat Dâmbrocăi multa-i măreție, 
Prin cărți și în virtual, făcând-o mai mare ca ieri, 
Iar doamna Atena Bratosin dădu satului melodie. 
 
Am fost mântuit de Domnul să vă am cunoștință 
V-ați dedicat trup și suflet și, cu cheltuieli majore, 
Încât m-ați uimit. Vreau să vă aduc recunoștință, 
Pentru dăruire de sat și de țară cu, calități sonore. 
 
Astăzi împliniți o vârstă, de Domnul binecuvântată, 
Primiți urarea mea și a Dâmbrocăi, ca-n sănătate, 
Multe împliniri, bucurii, viața să vă aducă răsplată, 
Alături de cei dragi, de multă fericire s-aveți parte! 
 
Domnul să vă binecuvânteze, cu credința în Sine, 
Cât și cu multă răsplată pentru distinsa-vă iubire 
De cei dragi, de sat, de țară, de valorile creștine, 
Să vă dăruiască cu LA MULȚI ANI, multă fericire! 

 
Imaginație 
 „Am privit în ochii unui prieten, și am văzut două oceane 
nesfârșite, duhovnicești, care-mi calmează sufletul, iar inima lui 
mă face să mă simt adevărat. Când sufletele noastre se 
conectează, focul lui interior mă întregește.” Mior 
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Păstorul primei biserici românești de pe Coasta 
Pacificului (Biserica Sfânta Treime) 

(dedicație de Ion Anton) 
La a 70-a aniversare a temerarului nostru păstor,  
P.C. Părinte Protoiereu Constantin Alecse, 
 
Păstorul turmei de oi, cuvântătoare, ne-a fost și ne este, 
Turma în pășune, Tainele credinței pe înaltele creste. 
Doar acolo sus firele de iarbă sunt sfinte rugăciuni, 
Verdeața pășunii e plină de sfinte învățături și înțelepciuni. 
 
Iisus venind să împlinească Legea, ne-a adus cu El iubirea, 
Predicând mulțimilor că doar iubirea ne-aduce mântuirea, 
Că fiecare rugăciune ne stinge focul patimilor grele, 
În rugăciuni clădim speranța și binele îl preamărim prin ele. 
 
Domnul, văzând că omul de mult bine, se lasă de credință, 
Dă lumii pandemia ca să o întoarcă la căință. 
Că rugăciunea emanată  de o adâncă credință, 
Prin ea, îmblânzind mânia Proniei, scăpăm de suferință, 
 
Credința este rodul nevoi de nădejde și bucurie 
Că doar rugăciunea ne salvează de ucigașa pandemie. 
Când omenirea înspăimântată de mânia lui Dumnezeu, 
Păstorul nostru ne-a chemat pe toți, să fim în jurul său, 
 
Și prin slujbe simțite și predici pline de stoicism, 
Prin propriul exemplu ne-a binecuvântat cu optimism. 
Și încet, încet, creștin după creştin s-a lepădat de teamă, 
Și răspunzând chemări, s-a-ntors la Biserica mamă, 
 
Crezând tot mai mult în a cuminecări mare izbăvire, 
Au mărit zi de zi rândul la sfânta prăznuire. 
Și astfel Părintele Păstor, în al 70-lea an jubiliar 
Cununi împleti și le-a pus pe cap celor cu fața spre Altar. 
 
Buchetul adunat de 70 de primăveri și de toamne, 
L-a închinat prin fapte măririi Tale Doamne. 
Din 70 de fire primite în viață, toate ca-un dar, 
Vreo 45 le-a închinat slujind Biserica-n Altar 
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Oare ni s-a trimis pandemia să ne curețe de păcate? 
Că Milostivul Dumnezeu ne judecă cu milă, și cu dreptate? 
Iar cei ce n-au pierit de inamic, vor rămâne mereu 
Mai căliți, mai puternici, cu credință spre Unul Dumnezeu 
 
Și vor privi atenți cu un ochi înspre știință, 
Iar cu un ochi cercetând Scripturile, cu adâncă credinţă? 
Iar părintele nostru, călit, dârz slujitor rămânând, 
Cu arma credinței rugăciuni spre Cer înălțând, 
 
Ne-ndeamnă, prin rugă, să aducem mâhniților mângâiere, 
Deznădăjduiților speranță, iar ispitiților de necazuri, putere. 
Iar noi, păstoriții, să cântăm într-un cor, cu dreptate:  
Păstorul cel bun, trăiască ani mulți în deplină sănătate, 
 
Să-i fie viața în pace sub bolta senină, 
Reflecte în juru-i iubire, sfințenie și multă lumină. 
Și-i mai dorim s-aducă Tatălui Ceresc prinos, 
Însămânțând în turmă iubirea de Domnul Hristos. 
 
Și câte clipe va mai primi din marea veșnicie 
Să le trăiască cu Tatăl, cu Fiul, și Duhul, în Sfântă armonie. 
LA MULȚI ANI! vă urează Consiliul Parohial și enoriașii 

Ion Anton, enoriaș (21 Februarie 2021) 
 

ÎN PRAG DE PENSIONARE - LA MOMENT ANIVERSAR 
GÂNDURI PENTRU ANII CARE VOR URMA 

 
Voi călători mai des, la destinațiile la care am visat, 
Pe care n-am reușit să le cunosc, că le-am neglijat, 
Fiind prins de mulțimea de probleme care m-au legat. 
Poate voi face vizite la rude, și chiar în al meu sat. 
 
Voi merge mai des la copii și la nepoți, cu vorbe bune, 
Nepoților le voi spune povești cu Doamne, Doamne, 
Și-i voi îmbrățișa pe toți cu graiul meu creștinesc, 
Fără a neglija să le spun mult, cât mai des „te iubesc!” 
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Voi continua hobby ce-l practic de-un timp, esența, 
De a transmite lumii pe varii căi, știința și credința, 
În virtual, prin grai, reviste, și cât voi putea, cărți. 
Și-alături de scumpa-mi soție, trăirile le vom împărți. 
 
Vreau ca grădina casei cu flori multe s-o împodobesc, 
Și, să cultiv fructe și legume, cât mai biotic să trăiesc, 
Voi aștepta oaspeți, din familie, rude și mulți prieteni, 
Pentru trăiri frumoase, amintiri, vise și cu petreceri. 
 
În jur, viața va clocoti plăcut, cu nepoței și animăluțe, 
Cu jocuri fel de fel, cu râsete de clopoței la glumițe. 
Voi merge să-mi văd nepoții la grădiniță și la școală, 
Și, le voi fi aproape cu povețe, când intră-n greșeală. 
 
Voi stimula la nepoți cinstea, crezul, hărnicia, omenia, 
Respectul legilor, patriotismul, libertatea și iubirea, 
Respectul pentru mamă și tată, să le fie odor sfânt, 
Bunicii să-și iubească și să-i sprijine, cât mai sunt. 
    
Să fie respectuoși în relațiile ce le au cu orișicine, 
Și, pe bătrâni să-i ajute a-și duce crucea prin lume.  
Nici nu se pune problema, voi sluji cu crez la Biserică, 
Și oricărui credincios, la chemări, îi voi ține și predică. 

 
                         AMINTIRILE PIERDUTE 
Amintirile pierdute 
de-a lungul vieții 
revin, când, poate, 
este prea târziu 
și se dezgroapă 
singure din uitare 
atunci când în anii lungi, 
singurătatea 
te apasă și te doare... 
furtuna din interior 
nu te lasă să uiți, 
cauți ce nu găsești... 
cauți în noapte, 
iar trupul vibrează 
la amintirea clipelor 

trăite cu intensitate 
ce-ți amintește 
de lunga-ți existență... 
și te-ntrebi 
de-a fost magie 
sau doar a dragostei 
neînfrântă nebunie? 
Apoi te resemnezi 
zicând că "așa e viața", 
dar ochii te trădează, 
regrete-n ei citești, 
că risipit-ai timpul, 
adesea, fără rost! 
(Luci Țunea 
- Luchy Lucia, autor) 
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B.- AMF ESTATE vs. BUILDING PROJECT 

PROIECTUL „SUNLAND” 
(Dedicație de Mirce Iordache) 

 
Citind despre proiectul Sunland, mi-a venit să plâng, 
Că și-n biserică poate fi un teatru lacrimogen, nătâng, 
Și de-aceea plâng amar, cu mesaje în rime de lacrimi, 
O, vino Doamne de vezi și scapă credința de patimi! 
 
Oare ce se întâmplă la Vatra, legat de Sfânta Treime? 
Oare de ce toată atenția e deturnată de la rugăciune? 
Oare și-a băgat diavolul coada, creând deșertăciune? 
Dioceza de la Vatra, pretinde: „ascultă și te supune!” 
 
Așa s-a pornit o turbulență eclesiastică, având reper 
Biserica Sf. Treime, creând anume „teribil mister!”,  
Încât vrajba a devenit nedreptate, strigătoare la cer. 
Doamne de ce ne bagi credința în întuneric și-n ger? 
 
La 40 de ani de slujire, părintele Constantin Alecse, 
Primește o răsplată nedreaptă, de la fețele Alese, 
Se face o cătare de vânzarea titlului de proprietate, 
Obținut de Parohia Sf. Treime, cu a obștii validitate. 
 
Cancelaria Episcopiei motivează că un raport „cinstit” 
A prezentat unele aspecte, despre „abuzul bănuit”. 
Deși Episcopia știa de mult ceea ce era cu „moșia”, 
Nu a fost atentă la „problema” pe care o avea obștia. 
 
De ce nu este devoalată „cinstita față credincioasă” 
Ca, într-un Consiliu Parohial să apară  față în față? 
Ori e o făcătorie, venită cu adresă de la nu știm cine, 
Și fost-a folosit gândul păcătos al unei cozi de câine?  
 
Oare de ce acum în pragul pensionării părintelui, 
Se pun  bețe-n roate, nu-i teamă de mânia Domnului? 
De ce trebuia pe o cale neamiabilă să fie pensionat? 
Pensionarea nu se face ca și la  oricare ierarh din stat? 
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Oare așa suntem noi românii, oriunde ne-am situa, 
Ca prin faptele noastre să ne murdărim, urât, nația? 
Cred că  de credință, aleșii Domnului s-au depărtat, 
Și  fără milă, cele 10 porunci le-au cam abandonat. 
 
Este normal ca un preot care a slujit peste 40 de ani, 
Să fie forțat a ieși la pensie, ca un nimeni de 4 bani, 
Pe ușa din spatele bisericii căreia i-a dăruit  viața sa, 
Să fie tratat ca o rușine pentru tot ce poate Biserica?! 
 
E corect ca părintele, dintr-un protopop de renume, 
Să devină, peste noapte, neica nimeni, fără nume? 
Înalți Prelați, judecați și schimbați pornirea și viteza, 
Trenul vieții să poată circula fără a-și pierde proteza. 
 
Se văd din culise, varii interese, abuzive și meschine, 
Și banul fiind „ochiul diavolului”, aduce „cine pe cine”, 
Oare ce repere mai poate pretinde a avea biserica, 
În fața lui Dumnezeu și a enoriașilor ei, cu fața asta? 
 
Cum, în loc de mulțumiri aduse, este pus pe jăratec, 
Un misionar al credinței, septuagenar, crez intrinsec? 
Câte dovezi se vrea spre a-și dovedi crezul și cinstea, 
Oare nu i se terfelește, la bătrânețe toată onoarea? 
 
Se forțează mâna destinului, uzitându-se de Domnul, 
Și, păcat, că celor care uită, le mai priește somnul! 
A încercat umilul părinte să se justifice de negreșire, 
Și-a jurat nevinovăția față de stăpân, dar fără cerșire. 
 
A convocat părintele Consiliul Parohial la mare sfat, 
Și, Consiliul a răspuns cu susținere și a tocmit avocat, 
Să-și caute apărarea conform cu legile date de stat, 
Și, se pare că și de o așa treabă stăpânul s-a supărat. 
 
Apare clar că nu prea mai este vreun loc de împăcare, 
Și că sorții vor fi determinați conform „care pe care” 
Ar trebui ca stăpânirea să facă un pas mare înapoi, 
Căci Parohia  doar se apără, și nu se poate „învoi”, 
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Revin să cred că tevatura a început de la o donație, 
Care urmează să vină ca o recompensă, la parohie. 
Donație pe care a pus ochii, apoi, dioceza de la Vatra, 
Și s-a solicitat să fie predată la centru toată „marfa” 
 
Parohia Sf. Treime și parohul, ar dori un finiș cu bine, 
Dar pentru asta ar trebui iubire, cinste și înțelepciune, 
La acei care se cred cu credință mare în Dumnezeu, 
Care în numele Crucii, să fie-n slujba omeniei mereu. 
 
Parcă ar fi o piesă de teatru cu actori de neînțeles. 
Ce caută ei pe scenă dacă au numai banii ca interes? 
Vor să transforme scena într-o arenă de două carate? 
Vino Doamne, Doamne, să vezi pe scenă ce se poate! 
 
Părintele n-ar trebui să se justifice, întrucât se pare, 
Că se vede, cu ochiul liber, că e o oneroasă înscenare. 
Acum, banul vorbește oare, chiar și în Sfintele Altare? 
Ne iartă Doamne Sfinte, doar Ție-ți punem întrebare. 
 
Pentru ceea ce se întâmplă poate judeca tot omul, 
Dar, judecata cea dreaptă o va face numai Domnul. 
Așa că toți oamenii indiferent de prelat sau de ateu, 
Să lase grija judecății drepte, la bunul Dumnezeu! 

 
 

„Banii sunt un lucru ciudat. Dacă nu îi aveţi, 
lucrurile sunt simple, nu apare nicio problemă. Însă dacă îi aveţi, 
problemele îşi fac, cu siguranță, apariţia. Una dintre cele mai 
mari probleme pe care le creează banii este faptul că nu ştii 
niciodată dacă tu eşti cel dorit sau ei. Şi acest lucru este 
atât de dificil de aflat, încât ai prefera să nu îi ai deloc. 
Atunci, cel puţin, viaţa ar fi simplă. Banii, care ar fi putut 
reprezenta o mare plăcere, devin însă - în acest caz 
- o sursă de angoasă. Nu ei sunt însă adevărata sursă, ci propria 
ta minte. Banii sunt folositori, nu este niciun păcat să îi ai, nu 
este nevoie să ai un sentiment de culpabilitate.” Osho în Viaţa 
este aici şi acu. 
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C.- PREOCUPĂRI LITERARE 
 

PUTEREA CREDINȚEI - CUVÂNTUL AUTORULUI 
(3 Volume) 

 
Nu credeam aș reuși vreodată așa de mare victorie! 
Domnul a vrut să lucrez cu înțelepciune și cu bucurie. 
M-am simțit ghidat să fac, prin scris, această lucrare. 
„Facă-se voia Ta, Doamne” în astă mare încercare! 
 
Sufletul mi-e plin de Tine, de bunici, părinți, de copii, 
De creștinii pe care i-am slujit, în multele  liturghii. 
Izvorul nesecat al părinților, de dragoste și credință, 
M-a îmbogățit spiritual, mă simt plin de recunoștință. 
 
Amintirile mi-aduc o doză de dragoste și melancolie, 
Și trepidez, arzând de plăcerea așezării lor pe hârtie. 
Am în suflet recunoștință pentru tot ce mi-a dat viața: 
Școala primară, gimnaziul, seminarul și facultatea. 
 
Recunoștință mare și pentru slujirea lui Dumnezeu, 
Pentru care am ajuns prin Anglia cu doctoratul meu, 
Și-acolo am fost apreciat, fiind numit chiar Capelan. 
Din păcate aveam  prea multe restricții de la „Divan”. 
 
Și, nevoit să-mi caut cartea câștigătoare în America, 
Stăpânirii BOR, că mă oprima, i-am dat urgent replica. 
M-am autoexilat, dar sufletul nu mi-a fost deloc  ușor, 
Că am lăsat în urmă satul, părinții, cu un nestins dor. 
 
M-am gândit ce a făcut din mine Puterea Credinței, 
Și-am cuprins-o în cele trei volume, conform dorinței: 
„Printre Îngeri și Demoni”; „Misionarul”; emoții atare  
Și o încununare mi-a dat „Culisele Vieții Pastorale” 
 
Merită cu prisosință mulțumiri, Dioceza de la Vatra, 
Că mi-a încurajat toată  activitatea, să-mi pot păstra, 
Puterea, ca Bisericii „Sf. Treime”  să mă pot dedica. 
Mulțumesc și lui Mircea Iordache pentru ofranda sa! 
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Mircea Iordache - Cuvânt Înainte 

Cartea Puterea Credinței, cuprinde  „transcenderea” 
De la copilul „pui de țăran” la ce i-a adus formarea, 
Primind cu sfințenie „cei 7 ani de acasă” de la părinți, 
Și s-a îndreptat pe calea credinței, luminată de sfinți. 
 
Greutățile copilăriei nu l-au îndoit, ci l-au îndreptat,  
Atrocitățile comuniste, i-au dăunat, dar l-au fortificat. 
Nu uită că dreptul la intrarea-n biserică îi era blocat, 
Și că-n școală, pentru credința lui a fost marginalizat. 
 
Strădaniile lui de a combate educația falsă, ateistă 
A sistemului de proastă credință, i-au dat ca sentință, 
Să se formeze profund în credința creștin-ortodoxă, 
Să poată pune, în timp concepțiile anticriste în „boxă” 
 
Dumnezeu citindu-i caracterul și gândurile, i-a oferit, 
Calea prin seminar, și prin facultate, cum și-a dorit, 
Și apoi cu credință și rugăciune, domnul i-a mai dat, 
Succesul de a accede mai sus, în Anglia la doctorat. 
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În Anglia s-a bucurat de multă  prețuire și fu  onorat, 
Drept Capelan, primind facilități pe care nu le-a visat. 
Dar, când i s-a interzis dreptul la liberă exprimare,  
A refuzat interzicerea, și a postat articole liberale. 
 
Conflictul a devenit fără întoarcere, cu vorbe de pelin, 
La rechemarea în țară, zise: „Nu înseamnă că și vin” 
Și a trebuit să se despartă pentru vecie de țara sa, 
Pentru a-și putea păstra calea credinței și libertatea. 
 
A urmat auto-exilarea, ajutată de Vlădica +Valerian, 
Și zborul spre lumea liberă, zbor planat peste ocean. 
L-au întâmpinat Statuia Libertății și părintele Gâldan. 
A mulțumit Americii că i-a oferit acel plăcut liman. 
 
39 de ani de America, trecuți, este deja cale lungă, 
Cu suișuri, capcane, peripeții, credință și multă rugă, 
I-au fortificat sufletul și a ținut slujire sacerdotală, 
Mulțumind Domnului, pentru credința ce o are, loială!  
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Cugetări Creștine - Lumina Credinței (autorul) 

Sunt fascinat de viețile sfinților părinți, de truda lor, 
De puterea vizionară, asupra tuturor preocupărilor, 
De sacrificiul pentru păstrarea credinței în Dumnezeu. 
Valul acesta m-a prins și pe mine, și-l trăiesc și eu. 
 
Prin scrierile mele, voiesc să prezint opere creștine, 
Ca să transmit importanța ortodoxismului  în lume, 
Mi-am legat multe amintiri de activitatea misionară, 
Care de cca 50 de ani o port ca pe o sfântă povară. 
 
Cartea „Puterea Credinței”, o port, o am și în suflet, 
Ca pe o cruce sfântă, pentru al credincioșilor cuget. 
Mă simt binecuvântat  de Dumnezeu să fiu misionar, 
Să pot atrage multă lume, aproape de Sfântul Altar. 
 
Vreau să împiedic diavolul, coada să nu și-o vâre 
În conștiința umană, să fugă cu coada-ntre picioare. 
Învățămintele cărții să fie făclii de lumină, lumânări, 
Care să lumineze creștinește ale Domnului cărări! 
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Prof. Univ. Dr. Gheorghe Calcan - Impresionant! 
  

„Impresionant”, e  cuvântul care poate caracteriza, 
Această realizare a Monografiei satului Dâmbroca, 
Cu autorii Mircea Iordache și PC Constantin Alecse, 
Care și-au prezentat satul natal în imagini bine alese. 
 
Au realizat un lucru frumos, util, salutar, care astupă, 
Un gol istoriografic, care pune Dâmbroca sub lupă. 
Contează mult și site-ul lucrării, prezentat în virtual, 
Pe care-l apreciez ca fiind de-a dreptul fenomenal. 

 
Din  Cuvântul autorului - Mircea Iordache 
Săgeata - Zbor prin vremuri - Pagini Monografice 
 

Am căutat comorile trăirilor, de-a lungul vremurilor, 
Pe meleagurile comunei Săgeata, să arăt oamenilor, 
Rădăcinile, vestigiile și plinul de poveste al satelor lor, 
Ca la rându-le să le lase drept moștenire urmașilor. 
 
Lumea comunei se poate mândri cu ale ei frumuseți:  
Strămoși, bunici, părinți, fost-au ale credinței peceți. 
Trebuie să îi cunoaștem și să-i omagiem pe acei eroi, 
Care în grele lupte, și-au vărsat sângele pentru noi. 
 
Câmpia, râul, climatul, pământul mănos, plantele, 
Animalele, gospodăriile oamenilor, sunt elementele 
Care dau farmecul trăirii binecuvântate de Domnul. 
Instituțiile comunei în diriguire își au și ele rolul. 
 
Bisericile comunei, au fost și sunt vetre de rugăciune, 
Și-au păstrat ființa chiar și-n vremile mai puțin bune. 
Școlile au scos multe generații de valori pentru țară, 
Dar viața sătenilor comunei devine tot mai amară. 
 
Satele sunt îmbătrânite și devin tot mai mult părăsite, 
Căci tineretul emigrează la orașe, sau în țări râvnite. 
Tradițiile, obiceiurile, horele, unde au plecat oare? 
Pe la porți mai apar bătrânii, rămași cu ochi-n soare.   
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Din Cuvânt înainte – Pr. Protopop Constantin Alecse 
Viața mea ca o fantomă 
 

 

Un vechi proverb chinez spune 
Că bărbatul, trecând prin lume, 
Să lase cel puțin un băiat bun, 
O carte, și să sădească un pom. 
 
Autorul ăstei lucrări de suflet, 
Are doi copii, frumoși la zâmbet, 
A sădit mulți pomi, astăzi pe rod, 
Și a scris cărți, pentru norod. 
 
N-a știut să stea degeaba, de fel, 
La pensionare a scris cu mult zel, 
Unele Monografii și autobiografii, 
Unele în proză, altele în poezii. 
 
Pentru o așa viață și o așa carte, 
Felicitări, d-le Mircea  Iordache! 

 

 
Din Cuvânt de autor - Prof. dr. Dan Fornade,  
Românii din California - Enciclopedia ilustrată 
 

E prima lucrare de referință „Românii din California”. 
De la începuturi până în prezent, e prezentată istoria, 
Instituțiile, presa, personalitățile românilor din zonă. 
Enciclopedia e ca o mărturie, pentru Sfânta Madonă. 
 
E o mărturie  despre sufletul, rostul, cât și destinul, 
Celui plecat de acasă, cu binele, cu greul și cu chinul, 
Cu neajunsuri și lipsuri de început, dar și cu bucuria 
Libertății și tuturor posibilităților oferite de America. 
 
Peste ani, când va fi scrisă altă carte din astă serie, 
Despre diaspora românească, la o altă, sfântă reverie 
Munca noilor comunitari, va conduce la o completare, 
A materialului existent, făcându-se și o actualizare. 
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Prof. dr. Dan Fornade, autor 

Constantin Alecse, coautor 

 

Este o premieră absolută, astă Enciclopedie prezintă, 
Românii neaoși și grupuri etnice din România, laolaltă, 
Care au fost seduși de mirajul „lumii noi”, și anume: 
Evrei, macedoneni, armeni, având caractere vecine. 
 
Nevoia lucrării de referință despre românii-americani, 
S-a făcut imperios necesară a fi realizată în ultimii ani, 
În special din 1989, când zeci de mii emigranți români. 
Au imigrat în America și Canada, pentru „a se defini”. 
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PUBLICAȚII – BISERICA SFÂNTE TREIME - CĂRȚI 
 

  
 
REVISTE 
VOLUMELE REVISTEI VIAȚA CREȘTINĂ 
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Revista teologică, bi-linguală, de la Biserica Sf. Treime, 
Din Los Angeles – California, „Viața Creștină”, devine 
O revistă trimestrială, în paginile ei cu viața spirituală, 
Viața pastorală, culturală, administrativă și misionară. 
 
Revista cuprinde, studii teologice, predici, meditații, 
Anunțuri comunitare, rapoarte, programe, explicații, 
Educație religioasă în parohie, cât și servicii religioase. 
Revista promovează ortodoxia, mult, și prin al ei site. 
   

Alte publicații - Cărți, Reviste, Articole, Reportaje 
a-În Anglia (perioada  -1980) 

· Publicații în revistele bisericești ale Patriarhiei Române; 
· La revista și calendarul „Solia” la Episcopia R.O.E.A.; 
· În ziare românești din America de Nord; 
· În calendarul anual, "Altarul Străbun" (1976-1980); 
· În revista trimestrială „Altarul Străbun” a Bisericii  

Ortodoxe Române Sf. Gheorghe, din Londra (1976-1980); 
· Revista parohială trimestrială "Altarul/The Altar" 
· Revista Filialei din orașele Birmingham, Leicester si  

Nottingam "Viața în Hristos" 
· Periodicele: "Popas Istoric", "Poezii - Oda Pământului 

Străbun",  
"Colecție de Colinde Românești", "Din Istoria Strămoşilor", 
"Dedicație Marii Uniri 1859-1918" (1979), "Dacia sub Burebista 
70-44 BC" (1980) ș.a., in Colecția "Orizonturi Româneşti". 
 
b.- În America (perioada 1980-prezent)  

· Buletinul parohial săptămânal al Bisericii Sf. Maria din St.  
Paul, Minnesota (1980-1982) 

· Buletinul lunar al Bisericii Sfânta Treime din Los Angeles,  
California (1982-1989) 

· Revista "Viața Creştină", din 1989 până în prezent, care la  
început a apărut ca un supliment bilunar la buletinului parohial al 
bisericii romane ortodoxe "Sfânta Treime" din Los Angeles, 
developându-i-se, peste ani drept o revistă de spiritualitate 
ortodoxă și informaţii bisericeşti locale și internaționale. 

· Un compendium al articolelor si materialelor publicate, de- 
a lungul anilor (până în anul 2000), de către părintele protopop 
Constantin Alecse, se afla in Arhiva Virtuala , supliment la Viaţa 
Creştină. 
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c.- Protopopul Constantin Alecse a contribuit cu articole, 
și alte materiale documentare, la unele publicații 
românești, și nu numai, din străinătate: Solia/The Herald (IPS 
Sa Arhiepiscop +Nathaniel); Cuvântul Românesc (George Bălașa, 
Canada); Meridianul Românesc, fost "Micromagazin" (dr. Marius 
Badea); Revista Clipa (Dwight Luchian-Patton); Revista Maria, 
din Spania (descriere); Ziarul Universul – editorial săptămânal al 
jurnalistului Aristide Buhoiu, al cărui colaborator am fost, 
săptămânal, timp de 3 ani (1986-1989), cu o „Tabletă a 
Credinţei”; Societatea Viitorul Român (Jon & Stela Cepoi); 
Uniunea și Liga (Petre Lucaci, și Georgeta Blebea Washington); 
Prof. Domnita Dumitrescu - Fenomenos paralelos de contacto con 
el ingles entre el espanol y el rumano hablados en Estados 
Unidos. Atti del XXI Congreso Intemazionale di Linguistica e 
Filologia Romanza, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 
Universita di Palermo, 18-20 sept., 1995, a cura di Giovanni 
Ruffino, vol. V - Dialettologia, geolinguistica, socialinguistica, 
Max Niemeyer Vertag, Tubingen, 1998, pp.275-283; România, 
de la New York la Los Angeles, autori: Emanuel Tânjală si Dan 
Cristian Turturică, Editura Nemira/Țărmuri, 1997, p. 314-318, 
ref. "Părintele Alecse, preot paroh la cea mani mare Biserica 
Ortodoxă Românească din California"; Eastern Orthodoxy - Rules 
for Holiday and Worship, Multicultural Manners, by Norine 
Dresser, publisher John Wiley & Sons, Inc., N.Y., 1996, pp. 204-
206, acknowledgement p.V, și altele... 
 
d.- Protopopul Constantin Alecse a creat și administrează 
unele siteuri și pagini virtuale de interes comunitar 
  Apreciind rolul Internet-ului în viaţa zilnică a navigatorilor, 
și în dorința de a-l folosi în scopul propovăduirii Învățăturii 
Domnului Hristos in lume, Părintele Constantin Alecse a creat, 
sau a ajutat la crearea unui mini-portal romanesc de Teologie 
Ortodoxă: 

· Biserica.org – „Spiritualitate Ortodoxă” - Cărţi, Manuale şi  
Tratate de Teologie Ortodoxă, dicționare... "on-line" - Reviste, 
broșuri şi articole cu tematici "ortodoxe" din sfera spirituală, 
pastorală, dogmatică, liturgică şi misionară a Bisericii Ortodoxe 

Universale... Compendium de Teologie Ortodoxă, Cărți, Reviste, etc... 

§ Comunaăageata.com - Situl Monografiei Comunei  
Săgeata 

§ Cosmosul și Iubirea - O lucrare în colaborare, despre  
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iubirea noastră față de Creatorul Cosmosului, Dumnezeu, și 
recunoștință că existăm în pe această Planetă 

§ Dâmbroca.com - Situl Monografiei Satului Dâmbroca 
§ Acatistier.org - Acatistierul - 31 de Acatiste si 2 Paraclise,  

la cele mai mari sărbători si Praznice Împărătești din timpul 
anului bisericesc. 

§ Liturghier.org – Sfânta Liturghie (text) – În limba română.  
Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gura de Aur, Rugăciunile 
Pregătitoare, Rugăciunile Proscomidiei, Rugăciunile de 
Învesmântare, etc. 

§ OrthodoxCatechism.org -  Catehism Ortodox in Limba  
Engleza. 

§ OrthodoxChurches.net - Pagina cu adresele tuturor  
Bisericilor Ortodoxe - Ghidul Creștinismului Mapamond 

§ OrthodoxPrayers.org – Carte de Rugăciuni Ortodoxe, în  
Limba Engleză. 

§ Psaltirea.org - Psaltirea – Cei 150 de Psalmi ai Împăratului  
David. 

§ Publicatii.com - "Viaţa Creştină" - Revista teologică  
trimestrială, bi-linguală, a Bisericii Ortodoxe Române "Sfânta 
Treime" din Los Angeles, California. Revista "Viaţa Creştină". 

§ RomanianBible.org - Biblia în Limba Română - cu  
"trimiteri" (cu motor de căutare), ediţia Sfântului Sinod din 1998, 
Vechiul Testament - cu Apocrife - și Noul Testament) fiecare 
capitol cu pagina separată, uşor de indexabil. Proiect realizat cu 
binecuvântarea IPS Arhiepiscop Nathaniel. 

§ Rugaciuni.org - Carte de Rugăciuni în Limba Română. 
§ SfantaTreime.org - Pagina oficială a Bisericii Sfânta Treime  

din Los Angeles, California. Știri din, și despre parohie, 
administrație, activităţi religioase, sociale și culturale, articole de 
spiritualitate, legături la alte pagini, cu conținut similar, instituţii 
bisericeşti și civice, din România și USA, etc. 

§ TeologiRomani.com - Dicționarul Teologilor Români –  
Pagina web ce conține lucrarea părintelui prof. univ. dr. Mircea 
Păcuraru, cu peste 720 de personalități, "din vremea dacilor până 
ăn prezent" - cum spune autorul lucrării în introducerea cârtii. 

§ ViataCrestina.com -  Biblioteca virtuală - Sfintele Slujbe,  
cu proiectare a mii de imagini, Revista "Viaţa Creştină", bi-
linguala, Colinde Româneşti, Biblia, Acatiste, Rugăciuni în 
Româna și Engleză, publicații, Spiritualitate, Catehism, Istorie 
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Bisericească, Apologetica Creştină, Predici, Omilii, Legături 
diverse, etc. 

§ Forumul Dâmbrocean - Administratorul acestui Forum, în  
Limba Română, și în Limba Engleză, unde sunt abordate subiecte 
de interes românesc și spiritualitate ortodoxă. 

· FaceBook/Grupul Romanii din California - Este pagina  
virtuală a comunității româno-americane din California, cu cca 
10.000 membri în 2021, pe care se fac zeci de postări zilnic. 

§ FaceBook - Pagina Oficială a Bisericii Sfânta Treime 
 

SUCCESUL 

Succesul nu este final, eșecul nu-i ceva fatal, 
Curajul de a continua este tot ceea ce contează. 
Eșecurile sunt amprente cu caracter accidental, 
Dar sunt experiențe, și succesele le urmează. 
 
Eșecul e inevitabil, dezamăgirea, de asemenea, 
Pierderea este și ea, de asemenea, inevitabilă, 
Trebuie conștientizat că eșecu-i frate cu lenea, 
Și știm că lenea nu are vreo misiune caritabilă. 
 
Nimeni nu și-a pregătit calea vieții, renunțând, 
Este posibil să dai greș în fel și fel de moduri, 
Poți reuși însă într-un singur mod, acționând, 
Dacă nu reușim, avem numai riscuri și eșecuri, 
 
Acționează ca și cum ar fi imposibil să dai greș! 
De ești dispus să eșuezi ciudat, vei reuși ciudat, 
Nu putem oferi formula universală pentru succes, 
Pentru eșec încearcă a-i  mulțumi pe toți deodatꞌ! 
 
În final, fiecare trebuie să decidă pentru sine, 
Ce înseamnă eșecul și cum să-l evite mereu. 
Decât să începem să ne plângem, e mai bine, 
Să acționăm încrezători în noi și-n  Dumnezeu! 

       MI 
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Câteva sugestii de activități după pensionare 
 

· Alegeți să călătoriți mai des după pensionare. Aşa vă veţi  
valorifica timpul liber experimentând destinații la care aţi visat 
mereu, pe care înainte, poate, nu aţi reuşit să le cunoaşteţi, fiind 
condiționați de un program de la serviciu. In cazul în care aveţi 
rude sau prieteni în altă țară, faceți-le o vizită, de care vă veţi 
bucura împreună. 

· Încercați să învăţaţi lucruri noi, pe care înainte nu aţi avut  
curaj, fiind obişnuiţi cu un program strict. Un exemplu în acest 
sens sunt cuvintele în limbi străine. Nu numai că vi se va părea 
interesant, dar dacă le cereți ajutorul celor mici, veţi profita și de 
timp petrecut cu ei. Cereți-le ajutorul pentru lucrul la computer 
și pe smart phone. Astfel, veţi fi ulterior capabili să căutați 
informaţiile dorite singuri, cum ar fi reţete culinare, o nouă 
destinație turistică sau secrete pentru grădinărit. 

· Experimentați un nou hobby. Încercați pictura, croșetatul,  
desenul, ceramica, sculptura, un instrument muzical sau 
fotografia. Cultivați fructe și legume sau faceți din curtea casei o 
grădină de flori uimitoare, de care familia să se bucure în vizita 
la voi. Încercați reţete noi, inedite, cu ocazia unei vizite primite 
de la copii, ori pur și simplu pentru a încerca ceva nou. 

· Puneți-vă pe foaie toate amintirile pe care le aveţi, mai  
ales dacă aveţi o experienţă interesantă de viaţă. Cei mici pot citi 
și pot învăţa din încercările prin care aţi trecut voi. Poate chiar 
sunteţi pasionați de scris, însă descoperiți tocmai acum, 
mulțumita timpului liber pe care îl aveţi. 

· Petreceți cât mai mult timp cu familia, cu nepoţii sau  
strănepoții, după caz. Fiţi alături de cei mici când au reușite, când 
sunt premiați la scoală, mergeți cu ei la grădina zoologică, la 
muzee și încurajați-i să desfăşoare activităţi sportive. Le puteți 
propune copiilor să aveţi grijă de cei mici atunci când ei sunt 
ocupaţi, contribuind la educaţia acestora. Citiți-le, ajutați-i cu 
proiectele şcolare și prețuiți orice minut petrecut împreună. 

· Nu petreceți prea mult în fața televizorului, a rețelelor de  
socializare, și mai presus de toate, evitați activitățile inutile 
trupului, intelectului și sufletului.  
 
 


