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CUVÂNT DE BINECUVÂNTARE 
 

 

 
 

Cu ajutorul lui 

Dumnezeu, prin strădania 
iubitului nostru Părinte Protopop 
Constantin Alecse și a unor 
apropiați colaboratori, vede 
lumina tiparului cartea de viață 
și rugăciune „Puterea credinței”. 
   
        Cartea reprezintă mai mult 
decât o descriere a propriilor 
trăiri. În ea viitoarele generații 
pot găsi experiențe din multe 
laturi ale vieții, putându-și  
imagina o scară a valorilor 
credinței în Dumnezeu. 
 

  Este o realizare de excepţie care pune în lumină şi dă un 
spor de valoare activităţii neobosite, depuse de autor în întreaga 
sa viață, mai ales în calitatea de slujbaș al lui Dumnezeu și în mod 
deosebit din perioada de slujire în California, la biserica „Sfânta 
Treime”,  în spiritul dragostei faţă oameni, față  de ţară şi 
pământul strămoşesc, faţă de valorile nepieritoare ale neamului 
românesc.  
 

   Cartea ne îmbie să conştientizăm faptul că nimeni nu se 
poate mântui singur, ci numai împreună cu semenii săi.  La 
Judecata cea de obşte, doar faptele bune vor da mărturie despre 
dragostea noastră faţă de Dumnezeu, confirmată prin dragostea 
faţă de semeni. 
 
 Am sufletească mulțumire că autorul mi-a fost și-mi este un 
devotat coslujitor întru  credința în Dumnezeu și că în cartea sa 
„Preotul Imigrant”, prezintă cu mare cinstire tradițiile neamului 
românesc, dar și valorile impresionante ale poporului american, 
ale Americii, țara care l-a adoptat atunci când au fost aplicate, în 
țara de obârșie, legi potrivnice credinței.  

Autorul dezvoltă, sub aura credinței creștin ortodoxe, 
multiplele planuri ale vieții sale: viața sacerdotală; viața misionară 
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și pastorală; viața în administrația bisericească (mai ales  în 
calitate de protopop, în care este investit de peste 30 de ani); 
viața duhovnicească; viața culturală; îndrumarea tineretului; 
implicările caritative. Poate costitui drept ghid de slujire creștin 
ortodoxă, pentru slujitorii mai tineri. 

 
Autorul, folosește și  „pilde nemuritoare”, cu mult șarm, 

care dau  profunde înțelesuri, transmițând cititorului credința și 
dragostea pentru Dumnezeu.   
  Viațá, însăși, a Părintelui Protopop Constantin Alecse, 
reprezintă o pildă nemuritoare, de bogăție spirituală și de dăruire 
pentru apropierea semenilor de biserică, trăind alături de ei și la 
bine, dar și la greu, sprijinindu-i duhovnicește și prin implicarea 
efectivă pentru ușurarea greutăților vieții. 
  
 Impresionante sunt  și abilitățile autorului de utilizare a 
internetului în activitatea sa misionară de propagare a  credinței 
creștin – ortodoxe în comunitatea româno - americană,  pentru 
românii de „acasă” și pentru credincioșii din toată lumea. 
 Este de menționat și serialul cu titlul  „Preotul Imigrant”, ce 
urmează a fi  realizat într-un studio holliwoodian. 
 

Exprimându-ne bucuria deosebită pentru această lucrare 
artistică și de credință și felicitându-l pe autor, Preotul Protopop 
Constantin Alecse, să ne rugăm la Dumnezeu să binecuânteze 
această creație, să-i binecuvânteze pe cititorii ei, iar nouă tuturor 
să ne dăruiască spor și înțelepciune întru slujirea Bisericii lui 
Dumnezeu, întru păstorirea bunilor credincioși din comunitatea 
româno-americană, fără a uita de țara și poporul care ne-a dat 
sevă de viață creștinească. 

 
Cu părintească binecuvântare 
 

         Cu părintească binecuvântare 

            
          +Irineu, Episcop Vicar ROEA 
 
 

 
 
 


