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CAPIT.- VIII.- VALORI UMANE 

CONSTANTIN ALECSE 

Doamne, binecuvântează aceste valori umane! 
Biserica Sf. Treime omagiază aste valori creştine, 
Patriarhi, ierarhi, mari duhovnici, de pretutindeni, 
Din ai Bisericii Sfânta Treime, pe enoriașii pereni 

 

În acest capitol am creat albumul multelor valori 
Care mi-au onorat slujirea cu minunate sărbători, 
Politicieni, scriitori, mari dirijori, regizori, actori,  
Oameni erudiți, afaceriști, și ai folclorului emisari. 

 

De vizita-voi site-ul, îmi voi redescoperi slujirea,  
Și în mine va vibra esența credinței – viața mea, 
Nimic nu voi șterge din minte și din sufletul meu, 
Pe enoriașii mei, să-i binecuvânteze Dumnezeu! 
 
Mă rog pentru cei plecați la cer, la odihna eternă, 
Dumnezeu să-i ocrotească sub mantia-i Paternă, 
Cei aflați în viață și cei ce vor rămâne după mine, 
Să mă păstreze-n suflete, în sfânta lor rugăciune! 

  

A.- ALBUMUL - ENORIAȘI (1980-2000) 
  

STÂLPI ȘI BINEFĂCĂTORI AI BISERICII 
ÎN TIMPUL PASTORAȚIEI 

PĂRINTELUI CONSTANTIN ALECSE 
 

În decursul a 82 de ani (1939-2021), de existență, 
Biserica Sf. Treime, a avut stâlpi de bună esență. 
Prin slujitorii ei și prin enoriașii, cu multă dăruire, 
A adus omagii Sfintei Treimi, cu credință și iubire. 
 
În 1989, la Jubileul de aur al Bisericii, în o carte, 
Lucrare bilingvă, privind istoria din astă „cetate”, 
Au apărut după 50 de ani, multe date interesante, 
Privind istoria comunității – cu fapte impresionante. 
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Cartea mea Puterea Credinței, are valori sacrale 
În volumele: Misionarul și Culisele Vieții Pastorale, 
Cuprinzându-se și istoricul Bisericii Sfânta Treime, 
Din perioada 1939 – 2017, cu experiențele divine. 
 
Desigur, din anumite omisiuni  lipsesc din album, 
Și poate că, obiectivitatea întreagă nu mi-o asum, 
Astfel că mi-am ales prezentarea colaboratorilor, 
În ordine aproape alfabetică, și a cuprinderii lor.  

 

 
 

"Uitându-ne la Biserică dintr-o parte, cu ochi laici, adesea 
critici, nu vom putea înțelege de ce oamenii se adună, pierd atâta 
timp pentru slujbe şi rugăciuni, postesc, fac milostenie etc. Omul 
"economic" nu vede niciun profit, ba din contra - risipă. Însă 
Biserica nu vine cu dividende pământeşti, ci cereşti!" 
                                                      Părintele Octavian Moșin 

"Biserica e făcătoare de pace și un preot care-și pierde 
calitatea aceasta de făcător de pace nu este preotul lui Hristos. 
Este preotul unor interese obscure, înguste, al unor interese care 
nu vizează Împărăția Cerurilor."  Părintele Constantin Necula 

"Intrând în Biserică, leapădă mintea ta şi vei deveni 
înţelept cu adevărat; leapădă lucrarea voii tale şi vei începe să 
lucrezi cu adevărat; leapădă-te de tine însuți şi vei deveni cu 
adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pricepe lumea înţelepciunea 
asta!" Sfântul Teofan Zăvorâtul 1815 - 1891 
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"Trăiţi în Biserică, să puteți vorbi despre Biserică. Nu într-
un colț de suficiență mediocră."  Părintele Constantin Necula 
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"Doamne, Ţi-am cerut linişte, dar mi-ai dat mai mult decât 
Ţi-am cerut!" Părintele Cleopa Ilie 1912 - 1998 
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„Nimic nu este mai uşor decât a învăţa pe alţii şi nimic nu 
este mai greu decât a face ceea ce înveți pe alţii.” Părintele 
Cleopa Ilie 
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"Niciodată nu este prea târziu pentru a pune început bun." 
Părintele Cleopa Ilie 
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"Suntem una chiar şi cu oamenii care nu sunt aproape de 
Biserică. Ei sunt departe din neștiință. Să ne rugăm ca Dumnezeu 
să-i lumineze şi să-i schimbe, ca să vină şi ei la Hristos." Sfântul 
Porfirie Kafsokalivitul  1906 - 1991 
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„Cine crede cu tărie în Dumnezeu, se teme de Dumnezeu.”  
Ilie Cleopa 



CAPIT. VIII.- VALORI UMANE – C.A.                                  727 

 

 

 
 

„Domnii mei, când eşti la oraş, diavolul vine sub diferite  
chipuri: un prieten, o carte, o femeie, un dușman; când eşti în 
singurătate, vine personal.” citat celebru din Ilie Cleopa 
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„Poate să aibă toate talentele, poate să ştie toate meseriile 

din lume, poate să cunoască toate științele lumii, dar dacă îi 
lipseşte frica de Dumnezeu, îi lipseşte şcoala înţelepciunii, şi omul 
acesta nu este bun de nimic.” Ilie Cleopa 
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„Rugăciunea curată este să zici cu gura, să înțelegi cu 

mintea şi să simţi cu inima.” citat din Ilie Cleopa 
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„Adevărul este bine a se căuta întru toate.” citat 
clasic din Ilie Cleopa 
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„Existenţa diavolului ne ajută pe noi oamenii să ne 
cunoaștem adevărata valoare.” citat clasic din Ilie Cleopa 
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„Cum poţi cunoaşte negrul dacă nu ştii care este albul?” 
citat clasic din Ilie Cleopa 
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B.- ALBUM - ENORIAȘI (2001-2021) 

Marea Resetare comunitară la început de sec. XXI 

Începând cu anul 2000, a venit  marea resetare, 
Mai intensă în activităţi noi și iniţiative de valoare, 
Marea majoritate a comunităţii din „Epoca de Aur”, 
Era deja plecată la Domnul, noi filiații prind contur. 
 
Parcă aveam o nouă parohie, cu multe obligații noi, 
Obligații liturgice și pastorale, erau pe umerii mei, 
Desigur erau grele și activităţile sociale și culturale. 
În parohie, mulţi enoriaşii s-au implicat cu ardoare. 
 
Cu trup și suflet, câţiva enoriaşii, aveau chemarea 
De a fi lideri, din credinţă și dragoste, cu resetarea, 
Desigur că, din credința în Biserica Sfânta Treime 
Și din loialitate pentru duhovnicul lor (pentru mine). 
 
Sunt muți de menționat nominal, dar este mai bine 
Să fie priviți în panourile de mai jos, căci se spune, 
Că imaginea prezintă mai mult decât mia de cuvinte, 
Pe site, „Puterea Credinței”, e cu precizări distincte.  
 
Și, sunt convins că Dumnezeu are numele fiecăruia, 
Pentru dragostea și devotamentul lui, de a se ralia, 
La efortul comun dedicat pentru Biserica Sf. Treime. 
Cu recunoștință le mulţumesc c-au fost lângă mine! 
 
Sunt convins că Domnul are deja numele păstrate, 
În „Cartea Vieții”, pentru devotament și dragoste. 
Mulțumesc lui Dumnezeu pentru așa  binecuvântare, 
De a sluji o biserică înfloritoare și o soţie iubitoare. 
 
Domnul mi-a dat familie frumoasă, cu copiii și nepoți 
Via vieții mele am îngrijit-o bine, și struguri-s copți. 
Cu recunoștință familiei că mi-a fost aproape mereu, 
Ca și pe cei din album, să-i binecuvânteze Dumnezeu! 
 
Doamne Îți mulţumesc  pentru toţi și pentru toate, 
Și mă rog Ție, să ne binecuvântezi întru  sănătate! 
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C.- ENORIAȘII MACEDONENI/ARMÂNII DIN 
LOS ANGELES (1980-2021) 

  
 

Comunitatea Aromână – Macedonă e foarte atașată, 
Cu trup și suflet de Comunitatea Româno-Americană 
Atât prin limbă, care e înfrățită cu Limba Română, 
Cât și prin originile etniei și prin  credința creștină. 
 
Voi insera aici portretele unor aromâmi-macedoni, 
Atașați de Comunitatea Română, în multe acțiuni, 
Sunt bucuros că-mi sunt enoriași la „Sfânta Treime” 
Și  slujirea mea pentru ei  are 39 de ani, ca vechime. 
 
Când îi slujesc pe ei îmi amintesc de frații Ploscaru, 
Colegi și prieteni, care mi-au însoțit tot seminaru'. 
Erau de prin Ceamurlia de Jos, din județul Tulcea, 
Frumoase vacanțe am petrecut împreună, atuncea. 
 
Mulți alți aromâni  fac cinste România pe Mapamond. 
În filmul „Nu sunt faimos, dar sunt aromân”, în fond, 
Avem de-a face cu o dramă trăită cu sufletul focos, 
În călătoria lui Toni Caramușat, un regizor faimos 
 
A pornit în călătoria căutării originii neamului său. 
Armânamea ar fi ultima descendență. I-a fost greu, 
Că a colindat lumea să scoată adevărul de undeva, 
Drama imigrației o poartă și armânii din California.  
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De drame reale au parte mulți aromâni-macedoni, 
Gigi Arau a ajuns în California, în stil de campioni, 
Că, fiind marinar, pe vas românesc, a sărit în mare, 
La Bosfor, înotă pân-la mal și familie-i făcu chemare 
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România se mândrește cu valori de talie mondială. 
În sport, Gică Hagi, Simona Halep, ne-au adus fală 
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Unii aromâni sunt oameni de afaceri și ai credinței 
Și, aduc contribuții importante economiei României 
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Grasu Hronciu trecu Dunărea înot, în timp de iarnă, 
Povești găsiți și în Oregon Journal, jurnal de seamă. 
Familiile Arau, Grasu, Goga, Guriță, și mulți alții, 
Au emigrat pe diferite trasee, și în diferite condiții 
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Din punct de vedere al realizării profesionale, armânii din 

Sudul Californiei, ar putea fi cuprinși într-una din următoarele 
categorii: 1.-Contractori: Cocea Dumitru-Charlie, Sapera 
Costică și Mihai, Goga Dumitru, Sima Nicolae (marmorar de mare 
succes), etc. 2.-Restaurante, prăvălii: Familiile fraților Adam, 
Gheorghe și Tașu Tașu, Fam. Arau Stere, Fam. Comboianu Gică, 
Fam Grasu Hronciu, Grasu Gică „Greco's Pizzeria”, Grasu Stere, 
Grassu Nicolae, Grasu Nicola. 3.-Medici&Dentiști, doctorii 
Nicolae Nicolae, Grasu Rodica, Bileca Hristu (dr dentist), Stere 
Tanta (dr dentist), Dr. Dan Vasile, (business de succes): un lant 
de „urgent care”, Barba Cristina, etc.; 4.-Asistență medicală: 
Caratas Pușa, Grasu Christina, Boeru Vanda, Goga Constantin și 
soția, Magda, Grasu Cristina, Sima, Goga Aurita, Mihăilescu 
Mihai, Mihăilescu Bianca etc.; 5.-Stock Brokers și Finanțe: 
Goga Costel, Perceleanu Andrei; 6.-Economisti: Cocea Dino, 
Grasu Ștefănel, Nicolae și Maria Sadrapeli; 7.- Ingineri în 
diverse domenii: Sapera Cristi, Cocea Tanase (inginer 
mecanic), Lavinia Sadrapeli, programare în aviație, Panait 
Cufuioti, inginer în programare (security) și ipodiacon la biserica 
„Sf. Treime”, computre: Grasu Celestin, Caratas Andreea 
(medical research manager) ; 8.-Avocati: Sapera Steve, 
Vanghelița Arau, Goga Adam, Busu George, Grasu Nicolas, 
Caratas Tania Alina ( Parker) - prosecutor, Perceleanu Elena, 
Sapera Michael; 9.-Investori: Dino Cocea, care deține mai 
multe blocuri cu apartamente de locuit; 10.-Instituții de 
stat, funcționari, administratori de bloc, etc.; 11.-
Profesori: Cufuioti Daniela, Derdena Chirata; 12.-Sport de 
performanță: Grassu Hronis; 13.-Lumea Hollywoodului: 
Soare Anastasia, Celea Alexe, Mihailescu Bianc; 14. Poliție: 
Burecu Dragoș. 
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D.- PERSONALITĂȚI ÎNTÂLNITE 
(1970-2021) 

1.- ÎNTÂLNIRI CU 
PERSONALITĂȚI LAICE MARCANTE 

Adresăm profunde omagii 
pentru voi  oamenii-oameni! 

 
Valorile și principiile ne fac cea ce suntem ca oameni, 
Iar acestea pot fi bune, de găsim sursa la buni semeni, 
Toate veștile valorilor se filtrează în viziunile noastre, 
Așa ne putem forma cu gândire, rațiune și moralitate. 
 
Umanitatea a fost creată cu ajutorul unor bune valori: 
Respectul e o importantă pârghie pentru relaționări, 
Integritatea e calea de corectitudine și de onestitate, 
Iar înţelepciunea va conduce la a pătrunde-n realitate. 
 
Iubirea, desigur, este una dintre valorile fundamentale, 
Trebuie căutată și primită ca una dintre valorile vitale, 
Bunătatea sufletească și generozitatea, impresionează 
Și pe acei oameni care pe valuri de răutăți navighează. 
 
Încrederea în sine și în alţii, ajută la realizări frumoase, 
Prietenia nu trebuie să lipsească, ea oferă mari șanse. 
Omul e o fiinţă  complexă pentru o asemenea ghidare, 
Încât, fiecare, se poate situa la anumit nivel de valoare. 
 
Toți cei cuprinși în capitolele „Valori umane” sunt valori, 
I-am ales cu grijă, ca pe adevărate modele de ghidări. 
Omagiu vouă frumoase valori, vouă nestemate comori, 
Că v-am cunoscut, mulțumim, vă îmbrățișăm am dori! 
 
Vă venerăm, ne rugăm pentru voi,  la Sfânta Treime, 
Ca oriunde vă aflați, în cer, pe pământ, să vă fie bine! 
Dumnezeu să promoveze valorile voastre  prin lume, 
Și să dea suflu omenirii, cu sufletele și faptele bune! 
 
Omagii de ceea ce însemnați în lume pentru semeni, 
Vă adresăm profunde omagii, vouă, oamenilor-oameni! 
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Prezentăm mai jos și un tablou fotografic al câtorva 
dintre personalitățile la care facem referinţă 
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2.- ÎNTÂLNIRI CU 
PERSONALITĂȚI RELIGIOASE MARCANTE 

 
PATRIARHI ȘI IERARHI AI BISERICII ORTODOXE 
ROMÂNE, MEMBRI AI SFÂNTULUI SINOD (BOR) 

 

 
 

Am fost binecuvântat de Dumnezeu să cunosc în viață 
Aceste Înalte fețe bisericeşti ale BOR, le-am privit în față 
Și, în mod deosebit pe PF +Daniel, de la teza de doctorat, 
Și pe PF +Teoctist, pentru Gramata cu care m-a onorat.  
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Mi-au rămas în suflet ca pilde de inteligenţă și credinţă, 
Cu o ospitalitate și atitudine plină de grijă și bunăvoință. 
Mi-am amintit  și de PF +Justinian, cât și de PF +Iustin, 
Dar cu reținerea că-n comunism mi-au dat un alt destin. 
 
S-au lăsat pradă comenzilor date de hoardele anticriste, 
Impunându-mi să mă abat de la ale ortodoxismului piste, 
Le port totuşi prețuire, pentru cine au fost, cum au putut, 
Cred că chiar m-au schimbat, căci Dumnezeu m-a iubit. 

 

PRIMAȚII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE 
 

MITROPOLIȚI-PRIMAȚI AI ROMÂNIEI (1865-1925) 

 
MITROPOLIT 

perioada 
NUMELE ȘI PRENUMELE VIEȚUIRE 

1865 - 1875 Nifon Rusailă 1787 - 1875 
1875 - 1886 Calinic Miclescu 1822 - 1886 
1886 - 1893 Iosif Gheorghian 1829 - 1909 
1893 - 1896 Ghenadie Petrescu 1836 - 1918 
1896 - 1909 Iosif Gheorghian 1829 - 1909 
1909 - 1911 :Athanasie Mironescu 1856 - 1931 
1912 - 1919 Conon Arămescu-Donici  1837 - 1922 
1919 - 1925 Miron Cristea 1868 - 1939 

 

PATRIARHI AI ROMÂNIEI (1925-PREZENT) 

 
PATRIARHI 

perioada 
NUMELE ȘI PRENUMELE VIEȚUIRE 

1925 - 1939 Miron Cristea 1868 – 1939 
1939 - 1948 Nicodim Munteanu 1864 – 1948 
1948 - 1977 Justinian Marina 1901 – 1977 
1977 - 1986 Iustin Moisescu 1910 – 1986 
1986 - 2007 Teoctist Arăpașu 1915 – 2007 

  2007- : prez Daniel Ciobotea 1951 – prezent 
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ARHIEPISCOPI ȘI EPISCO 

 
 

„Care este sensul vieţii? A servi pe alţii şi a face bine.”     
Aristotel 
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„Iubirea este principiul vieţii şi Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, ne revelează iubirea şi viaţa în iubire, de la obârşia 
ei divină.”   citat celebru din Constantin Galeriu 
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"Dumnezeu conduce viaţa şi istoria lumii conform unui 

plan general, în care şi eșecurile sau rezultatele deosebite de cele 
intenționate de fiinţele umane îşi au importanţa lor." 
Părintele Dumitru Stăniloae 1903 - 1993 
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MARI DUHOVNICI DIN ROMÂNIA ȘI STRĂINĂTAT 
 

 
 
Arhim. Cleopa, de la Sihăstrie – citate 
 

· Inima este cămara întâlnirii cu Dumnezeu. 
· Toată fapta cea bună trebuie să o însoțim cu rugăciune,  

cum arată marele, dumnezeiescul apostol Pavel în epistola sa cea 
către tesaloniceni, unde zice: „Neîncetat vă rugați!” (I 
Tesaloniceni 5, 17). 

· Toţi sfinții români au fost de mare folos pe vremea lor, în  
îmbărbătarea poporului, în credinţă, în timpul războaielor şi nu 
numai. Au luptat cu credinţă să păzească sfânta noastră ţară şi 
Biserica naţională şi tot poporul român. Ei au reuşit acestea nu 
numai cu cuvântul, ci şi cu viaţa şi trăirea lor. 

·  Mânca-v-ar Raiul să vă mănânce. 
 



CAPIT. VI. II – VALORI UMANE – C-TIN ALECSE                   771 

 

 

 

PATRIARHUL ECUMENIC AL CONSTANTINOPOLULUI, 
MITROPOLITUL ANTHONY (BLOOM) DE SOUROZH, ȘI 
ARHIEPISCOPUL ANTHENAGORAS AL TYATHIREI ȘI 

MARII BRITANII 
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CLERICI ANGLICANI, ȘI 2 PASTORI PROTESTANȚI DIN 
AMERICA, PERSONALITĂȚI DE RENUME MONDIA 

 

 
 

IERARHII BISERICII ORTODOXE AMERICANE 
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BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE LA VATRA 
ROMANEASCĂ 

 
 

PRIMA VIZITĂ PASTORALĂ A VLĂDICULUI +ANDREI, ÎN PAROHIILE 
DIN CALIFORNIA, DE LA DATA ALEGERII SALE CA ARHIEREU 

 
P.S. Sa Vlădica +Andrei, protopop Constantin Alecse, parohul locului, și un grup 

de participanți la Slujba Vecerniei, la Biserica Sfânta Treime, Sâmbătă seara, 30 

Octombrie 2021   
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Rugãciune - Versuri Mihai Eminescu 
 

Crăiasa alegându-te, 
Îngenunchem rugându-te, 
Înalţă-ne, ne mântuie 
Din valul ce ne bântuie; 
Fii scut de întărire 
Si zid de mântuire, 
Privirea-ti adorata 
Asupra-ne coboară, 
O, Maica prea curata 
Si pururea fecioara, 
Marie! 

Noi, ce din mila sfântului 
Umbra facem pământului, 
Rugămu-ne-indurărilor 
Luceafărului mărilor; 
Asculta-a noastre plângeri, 
Regina peste îngeri, 
Din neguri te arata 
Lumina dulce, clara, 
O, Maica prea curata 
Si pururea fecioara, 
Marie! 

 
RUGĂCIUNE DE ÎNCHEIERE 

 

Îți mulțumesc Doamne pentru tot ce mi-ai dat, 
Mi-ai dat și onoarea de a întâlni ce nici n-am visat, 
Scriitori, mari dirijori, cu orhestre internaționale, 
Regizori TV, Cinema, Artă, Muzică, mari aule, 
 
Oameni politici, oameni de știință, sau de afaceri, 
Actori de teatru și film și ai folclorului ambasadori. 
M-am simțit mic pe lângă ei, eram atât de onorat, 
O, ce miracol, cu așa spectacol și eu m-am înălțat! 
 
De prezența în viața mea a tuturor celor din album 
M-am bucurat mult, voi fi uimit mereu ca și acum. 
Voi, magi ai artei și culturii, voi, dregători de lume, 
Vă mulțumesc, vă am în carte, vă dedic aste rime! 
 
Dumnezeu să vă ocrotească pe cei plecați la ceruri, 
Vă primească în grădina Sa, întâmpinați de îngeri! 
Iar cei, încă în viață, mai dați o picătură valoroasă, 
Din esența vieții, faceți lumea ceva mai frumoasă! 

 

 


