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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE 
 
„Bogat nu este cel care a dobândit multe, ci acela care a dăruit 
multe.″ (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

 
 

      

Cu buna rânduială a  

lui Dumnezeu și atenta 
purtare de grijă a autorului, 
împletită cu eforturile sporite 
ale colaboratorilor săi, iese de 
sub tipar lucrarea de față 
intitulată  
    „PUTEREA CREDINȚEI”, 
În care se află Autobiografia 
Preacucernicului  
Părinte Protopop  
           Constantin Alecse.        
     Această lucrare este o 
cuvântătoare mărturisire a 
vieții omului, soțului, tatălui 

și a preotului Constantin Alecse, care expune prin cuvinte alese, 
gânduri și sentimente profunde, în imagini vii, viața, activitatea și 
vrednicele împliniri ale Preacucerniciei Sale. 

      
 Prin această amplă „lucrare de suflet,” așa cum o numește 

însuși autorul, Părintele Constantin Alecse, împărtășește cititorului 
sufletul slujitorului și vocația jertfelnică a bunului chivernisitor al 
darului primit de la Dumnezeu, acel dar al vieții dedicate în 
totalitate familiei, Bisericii, neamului său, comunității și societății 
în general. In capitolele cărții, urmărim desfășurarea vieții firești, 
simple și umile, trăită sub ocrotirea dumnezeiască la orice pas.  
 

Lecturăm în paginile acestor volume chemarea bunului 
creștin, Constantin Alecse, născut și educat în patria mamă, 
România, călăuzit spre exil în Europa, pentru studii, iar mai apoi 
împreună cu familia ajuns în Statele Unite spre a sluji Biserica. 

Aici, în Nord America, își îndeplinește  responsabilitatea 
omului de familie, soț și tată care a clădit un viitor mai bun pentru 
familia sa în Lumea Noua. Mai mult, își pune în valoare harul și 
darul primit de la Dumnezeu în slujba Bisericii strămoșești prin 
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vocația exemplară de preot paroh și protopop, care cu părintească 
grijă și dragoste a vegheat la făurirea și întărirea comunității 
creștin – ortodoxe  românești în sudul Californiei, la Los Angeles, 
timp de peste trei decenii. 
 

Am avut bucuria a-l cunoaște pe Preacucernicul Părinte 
Protopop Constantin Alecse, chiar de la venirea în America și 
încadrarea sa în Episcopia Ortodoxă Română din America. După 
cum spune un proverb românesc, „ziua bună se cunoaște de 
dimineață,″  așa a fost și în cazul Preacucerniciei sale. S-au 
adunat multe amintiri frumoase, legate de Părintele Constantin, 
de-a lungul a 35 de ani de conlucrare în Biserica și în comunitatea 
noastră ortodoxă, românească, în America. 
  

I-am admirat și îi admirăm: spiritul misionar și osârdia 
atragerii și păstrării în unitatea credinței a comunității române din 
Los Angeles. Cu timp și fără timp, cu zel și viziune, s-a dedicat 
dezvoltării patrimoniului protoieriei Californiei, pe timpul slujirii ca 
protopop în episcopia noastră prin: competențele formării tuturor 
structurilor organizatorice ale Bisericii și protopopiatului; talentul 
oratoric și  comunicarea convingătoare și sinceră cu credincioșii 
săi, prin predici, reviste, cărți și prin intermediul internet-ului.  
Părintele Constantin a fost și este un vrednic slujitor misionar al 
Cuvantului lui Dumnezeu.  Folosind toate mijloacele moderne de 
comunicare pentru propovăduirea Cuvântului Adevărului, pe 
Hristos cel Veșnic, Părintele Protopop Constantin Alecse a fost un 
inovator și promotor al credinței celei adevărate și mântuitoare 
prin intermediul internetului, prin apariția în spațiul virtual cu 
bloguri personale și site-uri educaționale și informative. Aceasta 
arată curajul și vocația misionară, de a folosi cele mai moderne  
mijloace de comunicare, spre tot lucrul bine plăcut Domnului. 
 

Pe aceste considerente, putem afirma că Părintele Protopop 
Constantin Alecse este foarte bogat, nu bogat în sensul cel 
material și trecător, ci bogat în sensul duhovnicesc și veșnic, fiind 
bogat, nu pentru că numai a primit har și binecuvântare din 
belșug de la Dumnezeu, dar mai ales pentru că mult a dăruit și 
mult s-a jertfit în viața și lucrarea sa de om, slujitor al oamenilor 
și al lui Dumnzeu.  
 

Acest cuvânt de binecuvântare al nostru este legat de omul, 
Constantin Alecse, cu mulțumire pentru slujirea exemplară și 
vrednică de sinceră apreciere și laudă.  
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Nădăjduim că această autobiografie a Părintelui Protopop 

Constantin Alecse, „Puterea credinței″ să fie un model de slujire, 
inspirație și apreciere pentru cei care o vor lectura și care să 
stârnească sentimente de mulțumire pentru o asemenea viață, 
activitate și lucrare plăcute lui Dumnezeu. 
 

Pentru toate împlinirile Părintelui Protopop Constantin 
Alecse și pentru cartea sa „Puterea credinței″, îl rugăm pe Bunul 
Dumnezeu să  reverse har și pace din plinătatea Harului cel Veșnic 
al Preasfintei Treimi spre sănătate, ajutor și mântuire, iar noi îi 
împărtășim părintească dragoste și arhierești binecuvântări cu 
sinceră mulțumire și apreciere pentru frumoasa colaborare și 
slujirea devotată!  
 
Slăvit să fie Domnul de vrednicii Săi slujitori! 

            
Arhiepiscop de Detroit și  
al Episcopiei Ortodoxe Romane din America 
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SFÂNTUL NICOLAE VELIMIROVICI (1881–1956) - Citate 

„Toată împărăţia naturii nu este nimic altceva decât o carte  
despre împărăţia morală. Privită ca o astfel de carte, natura este 
cu totul desăvârşită, din cele mai înalte sfere ale universului până 
la ultimul atom.” 
  

„Şi de dragostea mamei îţi vei aminti mereu, dar apoi o vei 
uita. Şi pe prietenii răposaţi îi vei pomeni, dar după o vreme vei 
amuţi. Şi de faptele tale bune îţi vei aminti, dar apoi le vei da la o 
parte. Însă păcatul pe care l-ai săvârşit acum patruzeci de ani, în 
fiecare dimineaţă îţi strigă: „bună dimineaţa,” şi în fiecare seară: 
„la revedere!” Strigă şi va tot striga, şi nu va amuţi nicicând în 
viaţa ta.” 

 
  „Oamenii nu cred în credinţa pe care o propovăduiesc puţin-
credincioşii. Oamenii privesc cu neîncredere ştiinţa predată de 
neştiutori înfumuraţi. Oamenii se revoltă împotriva bogăţiei, când 
aceasta este în mâna zgârcitului. Oamenii dispreţuiesc autoritatea 
plinită de un om lipsit de vrednicie. Bolnavii nu prea îi cheamă în 
ajutor pe medicii tuberculoşi.”  
 


