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CARTEA ARE BINECUVÂNTAREA  
IPS SA +NATHANIEL Arhiepiscop de Detroit și  

al Episcopiei Ortodoxe Române din America 
 

 
 



 
 

Tatăl nostru 
Care ești în ceruri 

Sfințească-se numele Tău 
Vie împărăția Ta 
Facă-se voia Ta 

Precum în cer așa și pre Pământ 
Pâinea noastră cea de toate zilele 

Dă-ne-o nouă astăzi 
Și ne iartă nouă greșalele noastre 

Precum și noi iertăm greșiților noștri 
Și nu ne duce pre noi în ispită 

Ci ne izbăvește de cel rău 
Că a Ta este împărăția 

Slava și puterea 
În numele Tatălui 

Al Fiului 
Al Sfântului Duh 

Amin. 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

    

Cartea PUTEREA CREDINȚEI, 
are în vedere „transcederea” 
de la copilul „pui de țăran” la 
aceea de slujitor al credinței 
ortodoxe pe tărâmuri străine 
de țara sa de obârșie. 
Puterea Credinței a fost aldu-
ită de pronie, în condițiile 
precare de existență a 
copilului Constantin, în peri-
oada de tristă amintire a 
comunismului atroce, și s-a 
consolidat prin jurământul de 
credință al celui care avea să 
devină preotul și 

mai apoi protopopul Constantin Alecse. 
 Autorul a pornit pe un drum presărat cu obstacole 
existențiale și formative și a reușit să răzbată, ajungând să 
poată spune, legat de slujirile sacerdotale și de împlinirile 
administrative pentru biserică: „ Mulțumescu-Ți Ție Doamne, că 
m-ai înzestrat cu PUTEREA CREDINȚEI CREȘTINE!” 
 
       Cuprinderea în trei volume, a cărții, corespunde cu trei 
etape semnificative ale vieții autorului, fiecare etapă fiind 
prinsă într-un volum: 
 
 Volumul I – PRINTRE ÎNGERI ȘI DEMONI, cuprinde etapa 
de formare pentru misiunea de slujitor al Domnului, presărată 
cu multiple canoane, create de sistemul comunisto – ateist, dar 
și de multe succese, cu împliniri mărețe; 
 
 Volumul II – MISIONARUL, cuprinde etapa de slujire 
sacerdotală pe tărâm american, etapă în care, cu înțelepciune, 
tenacitate și umilință a atras spre credința creștin – ortodoxă 
comunitatea română din California și a creștinat mulți oameni 
care aveau alte confesiuni religioase; 
 
 Volumul III – CULISELE VIEȚII PASTORALE, se referă la 
relațiile cu multe personalități religioase și laice, cât și la 
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întâmplări cu tâlc. Acestui volum, autorului îi place să-l mai 
numească „Sarea și piperul vieții mele‟   
 
 În această prezentare mă voi referi la volumul III – 
CULISELE VIEȚII PASTORALE, care face subiectul acestui 
cuvânt și  în care sunt prezentate: 
 
CAPITOLUL I: Personalități bisericești și laice. 
 
I.1.- Întâlniri cu personalități  bisericești,  
A. – Întâlniri cu și despre înalți prelați bisericești, 
B.- Ierarhi români din america (IPS +Valerian, IPS +Nathaniel, 
PS +Irineu) 
I.2.- Întâlniri cu personalități laice și, în mod deosebit întâlnirile 
cu Regele Mihai I – regele românilor 
 
CAPITOLUL II. Prezentarea unor evenimente și a unor 
personalități: 
 
II.1.- Pelerinaj la locurile sfinte ale României, 
II.2.- „Sfânta Treime” în sărbătoare – A 75-a aniversare; 
II.3.- Sfintele Moaște din Biserica Sfânta Treime; 
 
CAPITOLUL III: Întâmplări existențiale 
 
III.1.- Experiențe de viață în România, în Anglia și în America. 
III.2.- Amintiri memorabile din perioada pastorației, în Anglia, 
în Minnesota și în California. 
   
 Toate aspectele tratate în acest volum, chiar dacă, luate 
separat, unele nu par a avea legătură cu tema titlului, dar dacă 
le analizăm în ansamblul lor se pot deduce legături pentru 
întregirea unei imagini complexe privind amintirile piperate ale 
autorului. 
  Autorul a avut drept crez versetul: 
 
 "Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de 
bunătate: dragostea nu pizmuiește; dragostea nu se laudă, nu 
se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută 
folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură 
de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede 



INTRODUCERE                                                           7 

 

 

 

totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri 
niciodată. " (1 Corinteni 13:4-8a) 
  
 Dacă ar fi să descriu ideatic, formația moral religioasă a 
autorului aș rezona cu un eseu poetic: 
 

        CULISELE VIEȚII PASTORALE  
(I) 

 
Noi nu suntem, întocmai, cei care părem, 
În culisele vieții noastre se petrec multe, 
Multe vrute și nevrute, ades ne speriem, 
Dar se acumulează experiențe de frunte. 
 
Experiențele existențiale, mult ne învață, 
Ne pasă mai ardent de esența luminii, 
Și ne deschid poarta credinței în viață, 
Credinței în Dumnezeu, ca aură a lumii.   
 
Între viața de biserică și cea de familie, 
Dorim să creăm acea punte de legătură, 
Care să facă participația mai vie să fie, 
Înlăturându-se tentația de erezie și ură. 
 
Scriptura declară într-un mod categoric: 
„Ferice de toți cei care sunt împăciuitori!” 
Este nevoie de cel mai erudit stil retoric, 
Spre a forma-ntre oameni binefăcători. 
 
Cu slujiri sacerdotale te slăvim Doamne, 
Ferește-ne de rele, de grele încercări! 
Viața pastorală, între oameni și icoane 
Ți-o dedicăm Ție, cu sfințite  cântări. 
 
   Mircea Iordache 

 
 Se poate distinge  că această carte întrunește, cu 
prisosință, calitățile unui documentar istoric, cu teme sociale, 
politice și religioase și, în plus, poate fi considerată ca o imensă 
predică pentru ținuta morală și credința în Dumnezeu.  
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  Citind-o poți avea stări plăcute sufletești, dar și pătimiri 
pentru momentele de cumpănă ale vieții autorului, prin care a 
suportat atacuri în presă, umilințe și amenințări. Unele dintre 
situațiile de amenințări au fost surori cu moartea. Din această 
carte  se poate obține o imagine a vieții unui păstor aflat în 
slujba lui Dumnezeu, care din prinosu-i de bunătate a transmis 
și semenilor care l-au rănit sufletește. 
           

Am fost binecuvântat de Dumnezeu să-l cunosc pe autor 
încă din vremea copilăriei sale și, în ultimii opt ani am reluat 
legăturile, cu toate că locuim la distanțe foarte mari.         

Am avut privilegiul cunoașterii acestei sublime opere, 
înainte de a vedea lumina tiparului, prin ajutorul ce l-am 
acordat autorului la redactarea ei, prin adăugiri de eseuri și 
citate și prin realizarea copertelor. 

 
Experiențele parcurgerii itinerarului vieții sunt 

aducătoare de învățăminte pentru urmași, determinarea 
acestora să deschidă ochii mari pentru un viitor modern și 
curat, fără desprindere, în esență, de marea comoară de 
cultură, civilizație și credință, a strămoșilor.   

 
Desigur că lucrarea este de o reală valoare, ca ghid 

spiritual pentru tinerii păstori ai turmelor de credincioși din 
parohiile lor. Harul ce-l au de a păstori oameni poate fi 
completat cu experiențele practice ale părintelui protopop 
Constantin Alecse. 

 
Dragi cititori nu scăpați ocaziile de a citi cartea PUTEREA 

CREDINȚEI – volumul CULISELE VIEȚII PASTORALE, din care 
aveți multe de învățat. 

 
Vă veți lumina întru credința în Dumnezeu și-l veți vedea 

pe Părintele Protopop Constantin Alecse, ca și mine: Drept, 
Înalt și Preacucernic! 
           Mircea Iordache  
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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 cu-
vinte alese, gânduri și senti-
mente 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. 
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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 Nouă. Mai mult, își pune în valoare 
harul și darul primit de la Dumnezeu în slujba Bisericii 
strămoșești prin 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 Cuvântului 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 
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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 Dumnezeu. 

  
Acest cuvânt de binecuvântare al nostru este legat de 

omul, Constantin Alecse, cu mulțumire pentru slujirea 
exemplară și vrednică de sinceră apreciere și laudă.  

 
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! 
 

 
+ Nathaniel 

Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei Ortodoxe Romane 
din America 

 
"Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune 

este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită 
numai de păsările întunericului." (IPS +Justinian Chira) 

 
„Trebuie să aveţi suflet puternic, capabil de trei lucruri: 

să rabde, să iubească viaţa şi să se jertfească.‟  (Sfântul 
Nicolae Velimirovici, Omilii despre pocăință, dragoste și 
optimism) 
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Fiecare poartă în inimă ceea ce i se vede pe față, 
Să căutăm la cin' ne prețuiește inima, și ne-nvață 
Că gândul, cât ar fi de înalt, nu-i de luat în seamă. 
Privirea omului sincer este ca și inima de mamă. 
 
Sinceritatea este partea esenţială a caracterului, 
Ea dă naștere iertării și primirii în grija Domnului, 
Adevărul e afirmarea iubirii lui Dumnezeu în noi, 
Că El este „Calea, Adevărul și Viața‟ la orice nevoi. 

 
                                Mircea Iordache 
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VALORI NEPIERITOARE DIN GLIA NATALĂ 
 

 

   Părintele Constantin Alecse 
este parohul bisericii orto-
doxe române „Sf. Treime” din 
Los Angeles, California – SUA 
şi protoiereu al protopopia-
tului Coastei Pacifice (ROEA), 
în cadrul Eparhiei româneşti 
de la „Vatra Românească”. 
Amintirile frumoase şi gân-
durile luminoase despre 
Părintele Alecse, încă din 
timpul studiilor noastre 
comune la Seminarul teologic 
„Kesarie Episcopul” din 
Buzău, în anii 70 ai secolului 
trecut, le aşternem şi pe 
hârtie, spre publicare, în 
autobiografia sa, precum și în 

cartea monografică a localităţii sale natale Dâmbroca, din 
comuna Săgeata, judeţul Buzău. 
 

Nimic nu este mai util şi mai convingător, în existenţă, 
ca om şi slujitor al lui Dumnezeu, decât aprofundarea raţiunilor 
lucrurilor şi a perspectivelor vieţuirii ordonate, demne şi 
cinstite, în ,,apele” curate ale obârşiei şi în adâncul gliei 
străbune, în care se înrădăcinează neamul. 

 
Satul natal, biserica botezului, şcoala, rudeniile după 

trup şi după duh, datinile, tradiţiile, obiceiurile, educatorii, 
dascălii, colegii, prietenii şi familia creştinească reprezintă 
repere şi valori fără de care nu avem legitimitate şi nici 
demnitate, pe orice trepte socio-umane ne-am situa şi în orice 
loc am activa. 

 
În cazul părintelui Constantin Alecse, toate aceste 

realităţi originare spirituale şi culturale stau pe ,,altarul” inimii 
sale şi grăiesc continuu, atât prin bogatele sale cunoştinţe, cât 
şi prin faptele sale, cu adevărat demne de neamul căruia îi 
aparţine, de Biserica în care slujeşte şi creşte neîncetat înspre 
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desăvârşire. Toate acestea sunt acum presărate, cu discreţie şi 
seriozitate, în sufletele românilor noştri de pe Coasta 
Pacificului, patria lor adoptivă, pe care o cinstesc întocmai ca şi 
pe cea originară. Ei sunt acolo „punţi” luminoase între două 
popoare înfrăţite şi apropiate, chiar dacă distanţele sunt atât de 
mari. 

Cred că n-am fi avut prilejul unei atât de plăcute evocări: 
omul şi obârşia sa, satul natal Dâmbroca, dacă „plămada” sa n-
ar fi fost „frământată” cu atâta sfinţenie şi răbdare de evlavioşii 
şi neuitaţii părinţi ai misionarismului nostru de astăzi, de peste 
Ocean, Părintele Constantin. Ziua bună se cunoaşte de 
dimineaţă şi omul adevărat se adeverește a fi asemenea 
pomului bun, care prin roadele sale ne îmbogățește și ne 
bucură. 

 
Aşa am avut bucuria să-l cunosc pe tânărul seminarist 

Constantin Alecse în anul 1970, la seminarul nostru buzoian. 
Era prin anul al cincilea, an terminal. Făcea parte dintr-o clasă 
ai cărei viitori absolvenţi  ni se păreau, nouă, celor din anul 
începător, nişte domni, în cel mai frumos înţeles al realităţii. 
Aşa era pe atunci! Cei mici ne adresam respectuos colegilor 
mai mari cu „Domnule elev”. Şi astăzi mă bucur de atmosfera 
care era atunci între noi, între noi şi profesorii noştri, între noi 
şi părinţii noştri. O atitudine de mult bun simţ. O convieţuire 
respectuoasă, constructivă şi responsabilă, într-o şcoală cu 
totul aparte, dacă ne gândim la perioada ateismului agresiv de 
atunci. Eram chiar cei aleşi de Domnul, din familiile şi satele 
noastre, peste care nu reuşise să se depună  „rugina” 
indiferentismului şi a necredinţei, cu toate că oamenii își făceau 
semnul Sfintei Cruci, de teamă, cu limba în cerul gurii, în 
tăcere! Pentru că în ei pulsa sincer şi curat credinţa în 
Dumnezeu.  Am avut parte de profesori mari, generoşi, demni 
şi mărinimoşi la suflet. 

  
Şcoala noastră seminarială ne-a deschis larg orizontul 

credinţei şi pe cel al cunoaşterii şi ne-a iniţiat în slujirea 
devotată, profundă şi neşovăielnică. De aceea, poate, am 
străbătut dificultățile, corect, fiecare în felul său, etapă cu 
etapă, până în actualitate, în ţară sau în străinătate, fără a ne 
înstrăina de ceea ce rămâne în noi, frăţietatea, prietenia, 
solidaritatea şi conştiinţa apartenenţei la aceeaşi ,,mamă”, 
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Biserica, şi la aceeaşi „brazdă” a rădăcinilor existenţiale, satul 
natal. Părintele Constantin mi-a fost, la Seminar, mentor.  

 
L-am apreciat mult pentru seriozitatea, pentru cultura sa 

şi pentru zâmbetul său prin care m-a apropiat prieteneşte şi nu 
cazon, de la superior la inferior. Mi-aduc aminte de convorbirile 
noastre, de plimbările noastre prin parc, de meditaţiile până 
seara târziu, de nopţile de pregătire pentru teze şi examene şi 
de neuitatele noastre rugăciuni, în comun, atât seara şi 
dimineaţa, pe holul imens al seminarului, în faţa icoanei uriaşe 
a Răstignirii Domnului, având permanent candela aprinsă, dar 
şi de înălţătoarele slujbe de la paraclisul din „trupul” palatului 
episcopal. 

Îl văd şi acum pe colegul meu preferat citind mult, mai 
ales după ce la  sport şi-a fracturat un picior, iar eu nu mai 
ştiam cu ce-l puteam ajuta, să revină la obişnuitul nostru 
program. 

 
Timpul şi situaţiile ne-au oferit căi diferite în instruirea 

teologică, din ţară şi din străinătate, cât şi în slujirea 
bisericească. Preţuirea la timpul prezent, în orice împrejurare, 
rămâne nu doar mângâiere sau consolare de moment, ci 
exerciţiu real de comunicare prin rugăciune, fie şi la orele 
diferite ale fusului orar, dar mai ales prin comuniunea frăţească 
şi prietenia, alimentate, iată, şi cu astfel de iniţiative lăudabile 
ale Părintelui Constantin. 

 
Crede, simte, trăieşte şi slujeşte ca şi noi cei de acasă, 

de la Dâmbroca, de la Buzău şi de oriunde are prieteni şi fraţi 
de aceeaşi credinţă şi de acelaşi neam. Străluceşte acolo în 
două sensuri: bun român şi bun cetăţean american. 

 
Ne oferă un exemplu de fidelitate faţă de familia sa de 

acasă şi aşează satul la rangul de cetate a credinţei, a culturii şi 
a tradiţiilor, pe care îl arată ca pe o icoană, spre venerare, 
multora, de aici şi de acolo! Aşa vor înţelege mult mai mulţi 
dintre noi să nu ne dezrădăcinăm şi astfel vor îndrăgi mulţi 
dintre americani pe oamenii cu adevărat oneşti, care poartă 
virtuţile neamului lor în inimă şi rodesc bogat acolo unde au 
fost aşezaţi. 
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Din acelaşi sat Dâmbroca a odrăslit şi cel mai mare 
teolog patrolog al Bisericii noastre, marele profesor Ioan Gh. 
Coman. A strălucit şi dăinuieşte, de Dincolo, prin a sa vastă 
operă, pe „cerul” sfinţeniei şi al frumuseţilor nepieritoare, deşi 
s-a scurs mai mult de un secol de la nașterea sa.  

 
Să-l ajute Dumnezeu pe Părintele Constantin Alecse, în 

mijlocul familiei sale din California, în lucrarea sa entuziastă şi 
pragmatică, dar mai ales în credincioşia şi fidelitatea sa faţă de 
cei ce trudim pe vatra străbună, cu pace, cu bucurie şi, mai 
ales, cu bogăţia roadelor luminoase şi trainice. Părinte 
Constantin, ştiţi şi reuşiţi prin fapte să rămâneţi mereu în 
sufletele şi în preţuirea celor de acasă! Ştim şi noi că avem loc 
în sufletul generos şi deschis al sfinţiei voastre! 

 
Vă felicităm din inimă, pentru darul făcut satului natal şi 

gliei, culturii şi sufletului românesc, deschis spre slujirea fraţilor 
noştri de pe Coasta Pacificului! 

 
Cu preţuire şi binecuvântare, 

 
+Casian 

Arhiepiscopul Dunării de Jos 
 

 
 

Catedrala Ortodoxă din Galați 
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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 viitoa-
rele generații pot găsi expe-
riențe 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 co-slujitor 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 și pastorală; viața în administrația bisericească (mai 
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ales  în calitatea de protopop, în care este investit de peste 30 
de ani); viața duhovnicească; viața culturală; îndrumarea 
tineretului; implicările caritative. Poate constitui 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.   
   

Viața, 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 numit „Preotul Imigrant”, 
care 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 binecuvânteze 
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 
 

        

 
+Irineu, 

Episcop Vicar ROEA 
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CUVÂNTUL AUTORULUI 
 

 

 

    
        
      M-am simțit dator să 
prind într-o carte întreaga 
mea viață pământească și 
duhovnicească, pentru a 
transmite modul în care am 
reușit să mă formez și să 
slujesc în calitate de preot 
creștin-ortodox.  
     M-a preocupat și mă preo-
cupă îndrumarea, pe calea 
credinței în Dumnezeu a cât 
mai multor enoriași ai comu-
nității româno-americane din 
Los Angeles și nu numai. 

Pentru propovăduirea 
ortodoxiei m-am sprijinit și pe  

mijloacele de comunicare virtuale prin site-ul creat pentru 
carte, prin site-ul bisericii și alte site-uri personale, în care 
principala comunicare a fost pentru credința în Dumnezeu.  

Desigur că Biserica Sfânta Treime, din LA și Revista Viața 
Creștină, au fost principalele mijloace de comunicare cu 
enoriașii și de atragere a membrilor comunității pe calea 
credinței creștin-ortodoxe.  

 
  O viață de om, atât de complexă ca a mea, este greu 

de cuprins în totalitatea ei într-o carte, dar m-am străduit să 
dau aspectele esențiale din noianul de acțiuni și relații, toate 
legate de scopul vieții mele, de a urma calea Domnului și de a 
lăsa urmașilor o parte din experiențele mele de viață.  
  Simt mare mulțumire pentru calitatea celor două, prime 
volume, editate, ale cărții, cele întitulate, sugestiv: 
I.- Printre îngeri și demoni și II.- Misionarul, având speranța  că 
cititorul, atent,  va desluși din conținuturi semnificația titlurilor 
și că va avea ceva de apreciat despre strădania mea de a pune 
în aceste cărți trăirile în două etape ale vieții mele: * Etapa de 
început a formării mele pentru misiunea de slujitor al credinței 
în Dumnezeu și, * Etapa misionarismului meu în America. 
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Despre al treilea volum al cărții, CULISELE VIEȚII 
PASTORALE, pregătit pentru editare, voi face referire în acest 
cuvântul  de autor. 

  
Acest volum de carte caută să aducă un adaos de 

prezentare a vieții de preot creștin ortodox și a celei de preot 
protopop, cu toate implicările și întâmplările dulci-amare, 
uneori chiar cu un haz de necaz, din care aș vrea să mă 
consider un erou pozitiv, demn de urmat de tinerii preoți 
ortodocși și cuprinsul cărții să fie sevă de înțelepciune și 
credință în Dumnezeu pentru cei care își apleacă atenția spre 
conținutul ei.  

 
 Prin această carte, la rându-mi arăt recunoștință față de 
discipolii mei: Părinții profesori de la Seminarul Teologic din 
Buzău; Părinții profesori de la Institutul Teologic din București; 
Oficialităților clericale din Anglia; Ierarhilor mei din America 
(IPS +Valerian, IPS +Nathaniel, PS +Irineu), părinților mei, dar 
și stâlpilor sprijinitori ai activității mele sacerdotale, prezentați 
în mod special la încheierea acestui Volum III. 
 

„Scopul cărții este să te facă să gândești, 
În ea sălășluiește sufletul vremilor trecute, 
Este vocea articulată a vremurilor strămoșești, 
Când substanțele materiale devin dispărute. 
 
Cărțile-s cei mai tăcuți și constanți amici, 
Sunt cei mai accesibili și înțelepți consilieri, 
Fără ele am fi neștiutori și mult mai mici, 
Le simțim ca pe cei mai răbdători profesori, 
 
Sunt forme de cunoaștere a lui Dumnezeu, 
Înainte de a-L cunoaște-n împrejurările vieții, 
Să ne rugăm la Domnul să ne inspire mereu, 
Cu credința în El, să ne lumineze cu filele cărții!” 

 
     Mircea Iordache 
 
 Am gândit că nu puteam lăsa neîmbrăcate, în cuvinte și 
imagini, gândurile și experiențele mele de viață, care pot ajuta 
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cu ceva la păstrarea valurilor vieții în albia înțelepciunii, iubirii 
de oameni și a credinței creștin-ortodoxe. 
 
  Grăitoare și motivațională pentru elaborarea cărții 
Puterea Credinței sunt și versurile de mai jos ale lui Mircea 
Iordache:  

O datorie a fiecărui om e a căuta doar adevăr, 
O altă datorie mare este și răsplătirea bunătății. 
Recompensa primită dă putere planului următor, 
Datoria este a noastră, rezultatele, ale Divinității. 
 
Iată ce îţi recomand pentru calea ta de creştin: 
Rugăciune, penitență, muncă, împlinirea datoriei! 
Ca toate să fie împlinite, trebuie să ne străduim. 
Să-L punem pe Domnul  în prim planul credinței! 

 
  Creștinul mirean e dator să lucreze la îndreptarea celor 
greșiți, după cum s-a scris: "Fraților, de va cădea vreun om în 
vreo greșeala, voi, cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca 
acesta cu duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu 
cazi și tu în ispită" (Gal., 6, 1; Evr., 12, 12-14).  

Și iarăși zice: "Vouă vi s-a dat pentru Hristos, nu numai 
să credeți întru El, ci și să pătimiți pentru El, ducând aceeași 
luptă pe care ați văzut-o la mine si ați auzit-o despre mine" 
(Filip., l, 29-30).  
 
 Când scriu această carte, mă aflu în prag de pensionare, 
dar voi continua să slujesc la Biserica Sfânta Treime și să-mi 
dau toată străduința a transmite generațiilor următoare 
adevăratul, curatul sens al vieții, pentru a se putea face față 
valului poluant al satanismului.  
 
  „Oamenii trebuie cunoscuți pentru a fi iubiți. Dumnezeu 
trebuie iubit pentru a fi cunoscut.”    (Blaise Pascal) 

                           
Preot Protopop Constantin Alecse 

                                
 Protoiereu al Protopopiatului Coastei Pacifice (ROEA), în 

cadrul Eparhiei româneşti de la „Vatra Românească”.        
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    CULISELE VIEȚII PASTORALE 

   (II) 

Păstorirea o face o persoană chemată, 
Prin harul lui Dumnezeu, la astă lucrare, 
Care dăruiește o ofrandă, bine așezată, 
Pe altarul Domnului Iisus, înălțătoare.  
 
Astfel se va pregăti pentru predicare, 
Misiune, vizite pastorale, evanghelizare,  
Proiecte administrative, cu determinare, 
Consilierea celor veniți la orice adunare. 
 
Păstorul este acela care supraveghează, 
Ca Biserica Domnului să fie bine hrănită, 
Din punct de vedere spiritual. E „pe fază” 
Ca, de „erezii nimicitoare” să fie păzită. 
 
Cu toate că are responsabilități multiple,  
Păstorul nu va uita, nicidecum,  familia, 
Dăruită de Domnul, cu frumusețile sale, 
Și o va îndruma a pricepe spiritualitatea. 
 
Scriptura face lumină în mintea omului, 
Căci  a păstori o biserică este tare greu. 
Când cineva nu știe a-și cârmui casa lui, 
Cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? 
 

Între culisele vieții pastorale sunt enigme, 
Din experiențe se dau exemple informale. 
Ne închinăm Ție Doamne, că dai pe lume, 
Volumul spiritual: Culisele Vieții Pastorale! 
 
    Mircea Iordache 

 
"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.) 



 
CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
CAPIT. I. 

 

ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE  
PERSONALITĂȚI 

 

 
 

Iisus, la rugăciune 

 



 
 

 
 

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. 
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!  
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!  
Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! 

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni 
ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, 

vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinarea și 
mântuiește, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, 
Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de 3 ori). Slavă Tatălui și 
Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
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I.1.- PERSONALITĂȚI  BISERICEȘTI 
 

A. – ÎNTÂLNIRI CU ȘI DESPRE ÎNALȚI 
PRELAȚI BISERICEȘTI 

Patriarhi și Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Membri 
ai Sfântului Sinod (BOR) 

 

BOR sub Patriarhul +Justinian 

"Fraţii mei, omul care are frica de Dumnezeu nu trebuie 
să-l păzească nimeni să nu fure, sau să nu fie curvar, sau 
beţiv, sau hoţ, sau să nu facă rău. Cel ce are frica lui 
Dumnezeu şi ziua şi noaptea pururea veghează asupra lui: să 
nu gândesc ceva rău asupra omului, să nu vorbesc ceva rău că-
i păcat, să nu fac ceva rău că-i păcat! Cine are frica lui 
Dumnezeu, acela se face santinela întregii înţelepciuni, îşi 
păzeşte sufletul şi mintea sa de gânduri rele, limba sa de 
cuvinte rele şi toată aşezarea sa de a lucra împotriva lui 
Dumnezeu."    Părintele Cleopa Ilie - 1912 - 1998 
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BOR sub Patriarhul +Teoctist 

 

BOR sub Patriarhul +Daniel 

"Ortodoxia - este credința care ne învață cum să trăim 
cu adevărat, cum să ne purtăm. Ortodoxia este calea viețuirii." 
                                                (Patriarhul Pavle al Serbiei) 
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Patriarhii B.O.R. pe care i-am întâlnit 

 
 

 

 

Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi; 
Doamne curățește păcatele noastre; Stăpâne iartă fărădelegile noastre; 
Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. 
 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, 

acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 
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Ierarhi B.O.R. pe care i-am întâlnit 

 

 

Mari duhovnici din România și străinătate 
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Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Mitropolitul Anthony 
(Bloom) de Sourozh, și Arhiepiscopul Anthenagoras al Tyathirei și 

Marii Britanii 

 

Ierarhii Bisericii Ortodoxe Americane 
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Episcopia Ortodoxă Română de la Vatra Românească (OCA) 

 

Clerici Anglicani, și 2 pastori protestanți din America, 
personalități de renume mondial 

 

PATRIARHI ȘI IERARHI  

1. Patriarhul Ecumenic 
2. Patriarhii României 
3. Ierarhi ai României 
4. Anglia: Co-slujitori, Vizite, Delegații... 
5. America 

� Ierarhii români 
� Ierarhii altor etnii 

PATRIARHI ȘI IERARHI 

1. PATRIARHUL ECUMENIC 

� Patriarhul Ecumenic +Bartholomew I – Vecernie pan- 
ortodoxă în biserica St. Nicholas din Northridge (1982). 
Dăruirea moaștelor Sf. Nicolae bisericii gazdă. 

� Patriarhul Ecumenic +Bartholomew I  - Vecernia pan- 
creștină, la  Catedrala Sf. Sofia (1997) 
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2. PATRIARHII ROMÂNIEI: 

� PF Sa + Justinian Marina, patriarh în perioada 1947- 
1977, cu binecuvântarea căruia am plecat la Londra în 1976, 
care mi-a acordat și distincția de iconom stavrofor; 

� PF Sa + Justin Moisescu, patriarh în perioada 1977-1986 
� PF Sa + Teoctist  Arăpaşu, patriarh în perioada 1986- 

2007– Cu ocazia vizitei pe care am făcut-o la Patriarhie în 
1994,  am co-slujit și primit o nouă Cruce Patriarhală; 

� PF Sa Patriarhul +Daniel (colegi/discipoli la doctorat la  
catedra de Dogmatică, îndrumător fiindu-ne Părintele Dumitru 
Stăniloae, în perioada anilor 1975-1976); La revederea din 
1994, când delegația ROEA a vizitat România, la invitația PF 
Teoctist, am poposit și pe meleagurile Moldovei, pe atunci IPS 
+Daniel fiind Mitropolit al Moldovei 

3. IERARHI AI ROMÂNIEI 

� IPS Sa Mitropolit +dr. Antonie Plămădeala, fostul  
mitropolit al Ardealului 1982-2005, pe când era reprezentantul 
Patriarhiei Române cu relaţiile externe, 

� IPS Sa Mitropolit +dr. Nicolae Corneanu, mitropolitul  
Banatului (1962-2012), 

� IPS Sa Arhiepiscop + Lucian Florea Făgărăşanu, fost  
Episcop Vicar de Paris, în perioada 1974-1980 şi Arhiepiscop al 
Tomisului (1985-2001), 

� IPS Sa +dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop de Târgovişte, din  
1999 până în prezent, care m-a şi iniţiat în tainele parohiei 
„Sfântul Gheorghe” din Londra, Anglia, înainte de a ajunge 
acolo (1976); 

� IPS Sa +dr. Casian Crăciun, Episcop titular de Galaţi, din  
1994, până în prezent, pe care l-am cunoscut din anii 
studenţiei noastre la seminarul „Kesarie Episcopul” din Buzău, 
prin anii 1969-1970, 

� PS Sa +dr. Antim Angelescu şi PS Sa Episcop Vicar  
+Veniamin Vasile (Vrânceanu), care mi-au oferit dezlegarea 
canonică din Episcopia Buzăului (1974) şi transferul în 
Arhiepiscopia Bucureştilor.  

Vădicii: IPS +Antonie Ploieșteanul (Plămădeală), IPS +Lucian 
Făgărășanu (Florea, care m-a și hirotonit), IPS +Nicolae 
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Corneanu, IPS +Nifon (Mihăiță), IPS +Casian (Crăciun), IPS 
+Vasile Costin (Târgovișteanu), pe care-l cunoșteam din anii de 
masterat pe când se întorcea din Grecia, IPS +Teofan 
(Sinaitul), IPS +Nestor (Vornicescu), IPS +Bartolomeu 
(Anania), IPS +Pimen (Zainea), IPS +Andrei Andreicuț,  PS 
+Gherasim (Cristea), PS +Irineu (Slătineanu), PS +Vicențiu 
Ploieșteanul, PS +Calinic (Botoșăneanu ), PS +Timotei 
(Seviciu) și vicarul său PS +Emilian (Birdaș), IPS +Serafim 
Joantă (pentru care am și tradus, din Română în Engleză, 
cuvântarea Sa către Congresul ROEA, 1997), și care a hirotonit 
întru preot pe diaconul bisericii noastre, Anton Frunză.  

4. ANGLIA: COSLUJITORI, VIZITE, DELEGAȚII... 

� Arhiepiscopul de Canterbury +Donald Coggan 
� Episcopul +Gerald Ellison, Episcopul Londrei 
� Episcopul +Mervyn Stockwood – Dioceza Londrei de Sud 
� Episcopul +Michael Marshall, de  Woolwich. 
� Arhiepiscopul +Athenagoras (Arhiepiscopia Greacă) 
� Mitropolitul +Anthony Bloom (ROCOR) 
� Episcopul +Lucian Făgărășanu (Florea) 

5. AMERICA 

Ierarhii români:  
 
Arhiepiscopul +Valenian (Trifa); 
Arhiepiscopul +Nathaniel (Popp); Episcopul +Irineu (Duvlea); 
Arhimandritul +Mihail (actualmente episcop în Australia) 
 
Ierarhii altor etnii 
 

� OCA: Mitropolitul +Teodosie (Lazor), Episcopii +Tikhon  
(Fitzgerald), +Benjamin (Peterson); +Basil (Rodzianko); 

� Arhiepiscopia Greacă: Mitrop. +Gherasimos (Michaleas); 
� Arhiepiscopia Antiohiană: Mitropolitul +Phillip (Salibas),  

Episcopul +Isaiah, actual Mitropolit al Diocezei Antiohiene; 
� Episcopia Sârbească:  Episc. +Iovan (Sudul Californiei). 
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Am întâlnit câteva personalităţi eclesiastice, din 
străinătate, de renume mondial, cu care am colaborat 

timp îndelungat: 
 

 

 

Biserica Anglicană permite Hirotonirea Femeilor în Comuniunea Anglicană 

"Nu ajunge nici rugăciunea, nici credinţa, nici nădejdea, 
nici mărturisirea, nici cuminecarea noastră din toate 
Duminecile. Domnul ne cere fapta dragostei, faptele milei 
trupeşti către săraci, flămânzi şi goi, streini şi bolnavi, faptele 
milei sufleteşti, îndreptând pe cel ce greşeşte, învăţând pe cel 
fără ştiinţă, sfătuind pe îndoielnic, mângâind pe cel întristat, 
având răbdare, îndelungă iertare şi iertând celor ce ne greşesc 
nouă, până şi vrăşmaşilor". (Policarp Morușca) 

"Pacea sufletului, iubiţii mei, ne-o dă conştiinţa liniştită, 
curată şi împăcată că ne împlinim datoriile vieţii, trăim cinstit şi 
ne purtăm cu vrednicie, luptând împotriva răului din lume şi 
biruind ispitele ce ne dau năvală". (Policarp Morușca) 
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Comuniunea Anglicană 
 

 

 
Hotărâre 2016:  Și femeile pot fi hirotonite Episcopi 

 

 
 

2016 - Așa arată astăzi Ierarhia Anglicană 
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ANGLIA 

 

+Dr. Donald Coggan 

 

+Dr. Mervyn Stockwood 

+Dr. Donald Coggan, 
Primatul Bisericii Angli-
cane, din Londra, în 
calitatea mea de re-
prezentant al 
Patriarhiei Române, pe 
lângă Biserica Angliei, 
+Mervyn Stockwood, 
Episcopul Anglican al 
Londrei de Sud şi 
membru al Parlamen-
tului Britanic, care mi-
a acordat şi distincţia  

de Capelan Onorific de Southwarck, +Episcopul John Robinson, 
sufraganul Episcopului +Mervyn Stockwood, Episcop de 
Woolwich (1919–1983), rector al Universităţii „Trinity College”, 
din Londra, Canonistul +dr. A.W.Allchin, Rectorul Catedralei 
Anglicane de Canterbury şi rectorul Departamentului Teologic al 
Universităţii din Londra, sub a cărui îndrumare mi-am 
structurat Teza de Doctorat, cu tematica: „Conceptul Întrupării 
Fiului lui Dumnezeu în Teologia Anglicană, în perioada secolelor 
XVI-XX". 

STATELE UNITE ALE AMERICII 
 
IPS Sa +Valerian Trifa, Arhiepiscop ROEA (1951-1984), 
 

IPS Sa +dr. Nathaniel Popp, Arhiepiscop ROEA (1984 – pană în 
prezent), 
 

IPS Sa +dr Serafim Joantă, Mitropolit Ortodox Român al 
Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, pentru care subsem-
natul a servit drept translator, din Română, în Engleză, la 
congresul anual al episcopiei ROEA, din iulie 1977, 
 

PS Sa +Irineu Duvlea, Episcop-Vicar ROEA, până în 2016, 
colaborator apropiat al subsemnatului. 

 



36                                        CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

     Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu 
   (VI) 
 

       
 

Să nu irosim minute prețioase din viață 
Cu pică, gândind la cei care nu ne plac, 
Să ne iubim văzându-ne de-a noastră ață, 
Cu nodu-i gordian, cu-al inimii tic-tac. 

 
Și, dacă ne dorim s-avem o viață  fără griji, 
Să vedem stejarii în vânturi contrare, 
Ei cresc mai puternici, îi privim cu ochi timizi, 
Iar pe diamant, presiunea îl face așa tare.   

 
Viața-i doar o șansă de a crește un suflet, 
Cu aspirații mari între pământ și cer, 
Dac-o trăim sau nu în ritm de menuet, 
Viața este suferință și artă și .... mister. 
 
Trebuie să nu ne gândim niciodată la viitor, 
De obicei vine pe nepregătite, prea repede.  
Chiar dacă viața își poartă drapelul multicolor, 
Ea nu poate la nesfârșit în trup să se desfete. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 

     Mircea Iordache 
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B.- IERARHI ROMÂNI DIN AMERICA 
  

IPS. +VALERIAN 
  
AMINTIRILE MELE DESPRE ARHIEPISCOPUL +VALERIAN 

(TRIFA) 
  

1.- PRIMUL CONTACT CU ARHIEPISCOPUL +VALERIAN 
 

 
 

Arhiepiscopul +Valerian Trifa 

    În primul volum al 
autobiografiei mele (anii din 
Anglia 1976-1980) vorbeam 
de factorii principali care m-au 
determinat să nu mă mai 
întorc în România, ci să-mi 
găsesc acel „acasă” în  dias-
pora, adică să iau calea 
imigrării în Statele Unite. Așa 
că, l-am contactat mai întâi 
prin telefon, și apoi printr-o 
scrisoare „strict confidențial” 
pe  IPS Sa Arhiepiscopul 
+Valerian (Trifa), 
 Întâistătătorul Episc.ROEA, de 
la Vatra Românească, expli-
cându-i în detaliu situaţia şi, 
prin care îi solicitam ajutorul 
de a veni în America şi de a 

obţine numirea într-o parohie peste Ocean. 
  Răspunsul mi-a venit prompt, în cca 2 săptămâni, care 
mi-au părut ani, spunându-mi-se: „- Via Domnului în America 
este mare, iar slujitorii sunt puţini! Iată ce am disponibil acum: 
St. Paul, Minnesota, Rhode Island, CT, Bridgeport Connecticutt. 
Dacă nu ești în grabă, peste 3 luni voi avea şi Youngstown, OH. 
Te rog să ţii confidenţială corespondenţa noastră!”. Un 
asemenea răspuns din partea Arhiepiscopului era exact, ceea 
ce îmi doream în acele moment critice din viața mea. Cred că 
am răspuns în aceeaşi zi. Am acceptat să fiu numit preot paroh 
la Biserica „Sf. Maria”, din St. Paul- Minnesota 
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2. AMINTIRI DIN TIMPUL PASTORAȚIEI LA BISERICA SF. 
MARIA DIN ST. PAUL, MN (Sfatul Arhiepiscopului care a 

dezamorsat conflictul cu Consiliul Parohial, înaintea instalării) 
 

 
 

Vlădica +Valerian, slujind 

       În Vinerea Mare (așa pica 
acel bătu-l-ar toaca de 
„bingo”, ce se ținea în fiecare 
săptămână, vinerea, în sala 
mare parohială, problemă ce o 
moșteneam de la înaintașul 
meu, părintele Romey 
Rosco!), mi s-a adus la cunoș-
tință faptul că în timp ce în 
biserică se cânta Prohodul, în 
sala mare parohială se juca 
„bingo”. Nedumerit, indignat și 
revoltat, la numai câteva săp-
tămâni după ce fusesem primit  

ca și Hristos în Ierusalim, cu osanale, acum mi se striga: 
„bingo...bingo...bingo... răstignește-L...!”. 
  Ca nou sosit prelat în America, din Europa, am apelat, 
cum era și cazul, la sfatul și binecuvântarea Vlădicului meu, IPS 
Sa +Valerian, telefonic: „-IPS Voastră, cum să procedez, să 
ieșim din ghearele gheenei (bingo-ul)?”. 
  Răspunsul a fost direct: „- Tu vezi-ți de treaba ta, 
slujește Prohodul și mântuiește-i pe cei care caută mântuirea! 
Nu te îngrijora de gheenă, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia 
este în controlul ei! Nu-ți face griji, ascultă glasul Păstorului cel 
Bun și mântuiește-i pe cei care ți-au fost încredințați!” 
Wow… ce filozofie adâncă și totuși simplă… „mântuiește-i pe cei 
ce ți-au fost încredințați și nu uita că tu nu ești Mântuitorul 
lumii!!!”… „- Să trăiți, am înțeles… așa voi face!” Am înțeles că 
purtam deja răspunsul întrebării mele, însă nu știam cum să-l 
tălmăcesc – 
 

"Cu cât Îl iubești pe Hristos, cu atât ți se pare că nu-L 
iubești și tânjești în întregime, tot mai mult, să-L iubești." 
(Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906 – 1991) 
 

"A nu te mânia niciodată e semn de mare înțelepciune!" 
(Părintele Vichentie Mălău 1887 – 1945) 
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3.- ÎNTÂLNIREA CU VLĂDICA +VALERIAN ȘI 
INSTALAREA OFICIALĂ ÎN OFICIUL DE PREOT PAROH 

 
a. Programarea întâlnirii 
 

  Potrivit constituției și regulamentelor episcopiei ROEA, 
după ce o parohie își alegea un nou preot, sau episcopul numea 
un nou preot într-o parohie, urma ca respectivul preot să fie 
instalat oficial de Ierarhul său, în acea parohie. Despre procesul 
de alegere a unui preot într-o parohie voi face vorbire în cele ce 
urmează, legat de instalarea mea drept preot paroh la parohia 
„Sf. Maria”, din St. Paul Minnesota, cât și la parohia „Sfânta 
Treime”, din Los Angeles, California, la finele anului 1982.  
Mă aflam deja în St. Paul, din 14 martie 1980. Așteptam cu 
nerăbdare ziua instalării oficiale ca preot paroh al bisericii. 
Probabil că tensiunea ce am simțit-o atunci, mi s-a perpetuat, 
fiindcă, chiar și astăzi sunt bântuit de această tensiune 
sanguină, pentru care trebuie să iau medicamente. Întâlnirea 
mea cu Ierarhul binefăcător trebuia să aibă loc prin luna mai, 
adică după Sfintele Paști. Trebuia ca în această perioadă să mă 
descurc așa după cum voi putea. Important era faptul că, 
oficial (în afara formalităților de rigoare, adică de instalare), 
eram conducătorul spiritual al acelei comunități, iar liderii laici 
m-au acceptat ca atare. Încă nu-mi întâlnisem noul Stăpân 
(Ierarh). Văzui doar un tablou al său, la subsol, în cancelaria 
parohială și, tare am fost surprins că acest episcop româno-
american nu avea barbă, așa după cum fusesem obișnuit cu 
ierarhii din România. Conversam, însă, telefonic cu Vlădica 
+Valerian, cerându-i diferite sfaturi și mai ales consultându-l 
cum să organizez, dimpreună cu Consiliul Parohial, 
evenimentele legate de instalarea mea drept parohul acestei de 
Dumnezeu binecuvântate parohii -  
 
b. IPS +Valerian prezidează Slujba, și ceremonialul de 
instalarea mea drept preot al Bisericii „Sf. Maria” din St. Paul 
 

IPS Sa Arhiepiscopul +Valerian călătorea, de regulă, în 
parohiile sale, cu mașina. În pelerinajul său în Minnesota, de 
data aceasta, cu ocazia instalării mele ca preot paroh, era 
acompaniat, avându-l ca șofer, pe dl Stelian Stănicel. Era un 
prieten al său din tinerețe. Avea aceeași coloratură civică, sau 
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mai bine zis, viziune naționalistă, asemănătoare superiorului 
său, pentru care mult a pătimit și el, însă recompensa 
depășește durerea pătimirii, căci la Vatra Românească se 
sălășluiește cu mormântul de-a dreapta mentorului său. 
  În anticiparea instalării mele oficiale ca paroh al bisericii 
„Sf. Maria” din St. Paul, Minnesota, l-am sunat din nou pe IPS 
Sa Vlădica +Valerian, cerându-i detalii adiționale. Între altele l-
am întrebat: „- Cine va predica în ziua instalării?”. Răspunsul 
direct: „- Cucernicia Ta, fiindcă doresc să te ascult cum 
predici!... ai înțeles?”. Cu un astfel de răspuns, „mingea mi-a 
fost urcată la fileu”. Dorind însă să fiu pregătit după cuviință, l-
am întrebat, în continuare, pe Înaltul Ierarh (pe care încă nu-l 
întâlnisem personal): „- Și cât de lungă ar trebui să fie predica 
mea?”. 
  Răspunsul: „- 8-10 minute, dar nu mai mult!!!...” Aha! 
Acesta-i momentul, mi-am zis eu... Trebuie să-l impresionez 
neapărat pe Vlădica, să fie încuviințat că nu s-a înșelat când m-
a acceptat în Episcopia „Vetrei”.    În cele 10 minute de 
predică, mă voi folosi de cunoștințele mele teologice, scriptură 
și tradiție, combinate cu ceva literatură, filozofie și poezie, și în 
final un moment de reculegere, printr-o rugăciune de 
mulțumire de după sfânta împărtășanie.  
  Mi-am întocmit predica scrisă, m-am și cronometrat în 
expunerea ei liberă, ba m-am și afișat vizual, privindu-mă în 
oglindă, ca nu cumva vreun fir de păr să-mi cadă pe frunte 
(Doamne, ce mult păr negru mai aveam în vremea aceea!!!) 
să-mi strice imaginea și, astfel pregătit, mi-am zis: „Acum este 
momentul, acum mă voi lansa în America!” 
  Slujba instalării subsemnatului în oficiul de noul preot 
paroh al acestei biserici a fost superbă. Așa după cum fusese 
rânduit, imediat după Sfânta Împărtășanie, am predicat după 
cum am convenit cu Chiriarhul. Predica a fost sub 10 minute, 
după porunca vlădicească. Până și autorul predicii (subsem-
natul) a fost impresionat de modul în care „mi-a reușit”, „mi-a 
ieșit...”, „L-am impresionat pe Întâi-Stătătorul +Valerian?!”. 
    La finele slujbei a vorbit Înaltul Ierarh. 
    Era pentru prima dată când participam la un spectacol 
Hollywoodian, un fel de Disney-Land spiritual, văzându-L înveș-
mântat în straie Arhierești strălucitoare, mișcându-se informal, 
pe solea din fața Iconostasului, de la stânga la dreapta și vice-
versa, adesea sprijinindu-se în toiagul arhieresc, vorbindu-le 
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credincioșilor într-un dialog neaoș ardelenesc, despre rolul 
preotului în parohie, despre preoție și, suportul pe care trebuie 
să-l ofere toți enoriașii preotului în parohia ce i-a fost 
încredințată. 
   

 

      Eram și eu cumva trecut 
prin viață, aveam și eu o 
experiență, slujind de câțiva 
ani numai în străinătate, însă 
niciodată nu participasem la 
un asemenea „spectacol 
spiritual”, pornit din rărunchii 
sufletului său, captivant și 
spontan, care crea imaginația 
că te transpune direct în Eden. 
Așa era el, Vlădica +Valerian. 
La finele slujbei, i-a miruit pe 
toți credincioșii participanți la 
Sfânta Euharistie. Încă un șoc. 
Îi cunoștea pe toți, după nume 
și se întreținea cu fiecare în 
parte câteva clipe, câtă vreme 
îi miruia. Wow! Atunci am 
înțeles de ce cândva, mai bine 
de 4 decenii trecute, fuseseră  

președintele asociației Studențimii Creștine din Romania, 
înainte de anii '40 - 
 
c. +Valerian, în ajunul pregătirii ceremonialului de instalare 

  Noul meu stăpân era de-a dreptul impresionant! La 
sfârșitul slujbei, a urmat o recepție cordială, la casa parohială, 
înaintea începerii banchetului oficial din sala mare parohială. 
Între timp, sfârșindu-și fiecare serviciul duminical, și-au făcut 
prezența la casa parohială și alți prelați din Asociația Preoților 
Creștini-Ortodocși din Minnesota, după cum urmează: Părintele 
Parry Paraschou și Părintele Joseph Vasiliou (Dioceza Greaca), 
Parintele Anthony Coniaris, de la editura „Lumina Vieții” – 
„Light and Life Publishing Company”, Părinții Vladimir Soroka 
(paroh) și Părintele John Matusiak, asistent (St. Mary's 
Cathedral din Minneapolis, MN, OCA), Părintele John Khory 
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(Dioceza Antiohiană) și alții. M-a surprins când, în cadrul 
recepției informale de la casa parohială, Arhiepiscopul 
+Valerian, întrebat fiind dacă dorește să bea un „sprite” sau un 
„pepsi-cola”, Înaltul Prelat întrebă: „- Dar voi nu aveți nici 
măcar o pălincă din Banat, ca să nu vă întreb despre o pălincă 
din Ardeal?”. Glăsuia de data aceasta ardeleanul „moț” din 
Vlădica +Valerian, Omul și Ierarhul din El –  

d. Un pahar de pălincă, în urma unei „predici dezastruoase” 

  În cadrul recepției informale, la un pahar cu pălincă de 
Oaș, mi-am permis luxul să-l întreb pe Înaltul Chiriarh „ a, 
îndrăznesc să Vă întreb, Înalt Prea Sfinția Voastră, să-mi 
spuneți ce credeți despre modul în care au decurs evenimentele 
până acum!”. Răspunsul, direct și sec și, mărturisesc faptul că 
nici măcar nu mă așteptam la un asemenea răspuns: „Totul a 
fost după cuviință, însă, predica frăției tale a fost un dezastru 
total!!!”. Nedumerit, am întrebat: „Cum adică, Înalt Prea Sfinția 
Voastră? – fiindcă am oferit tot ceea ce eu am știut și am 
putut?!!”. Părintește, puse mâna Sa Arhierească pe umărul 
meu stâng, și continuă: „Asta-i problema!. Ai predicat astfel ca 
să mă impresionezi pe mine, însă foarte puțini au fost cei care 
te-au putut urmări, sau ți-au înțeles predica. Nu uita niciodată 
că tu ești preotul lor, de la care trebuie să învețe cum să se 
închine, în ce să creadă, cum să-și păstreze credința, tradițiile 
și datinile, etc...etc... Uită despre notițele după care vrei să 
predici, ci adresează-te direct, de la suflet, la suflet, și astfel 
vei fi un bun preot misionar în America!”. Doamne, nu voi uita 
niciodată aceste sfinte povețe, și mărturisesc sincer că, de 
atunci, până în zilele de astăzi, de aproape 40 de ani nu am 
mai citit vre-o predică. Vă sărut dreapta Înalt Prea Sfinția 
Voastră, Vlădica +Valerian!. Ah!, aproape că uitam, încă un 
sfat +Valerian: „- Cea mai optimă și apreciată predică pentru 
credincioși este aceea care are un început impresionant, un 
sfârșit tot atât de impresionant, iar mijlocul să aducă, pe cât 
este posibil, începutul de sfârșit”. Nu cred că sunt comentarii 
adiționale pentru o astfel de enunție chiriarhală. 

„Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia 
față de altul.” (Romani 13:8) 
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e. Așa întrebare…De ce este nevoie și de română, și de engleză 
în parohie…?, așa răspuns...! 

  În cadrul aceleiași recepții informale cu Prea Luminatul 
Ierarh, îmi aduc aminte că i-am mai adresat încă o întrebare: 
"- Înalt Prea Sfinția Voastră, mi-ați spus, pe când eram încă în 
Anglia, că trebuie să știu ambele limbi, Română și Engleză, ca 
să pot păstori această parohie. Am fost stupefiat să aflu că în 
această parohie se slujește numai în Engleză. Mai este valabilă 
enunția?!". Răspunsu-mi-a Venerabilul Vlădică: "- Absolut!. Ai 
nevoie de Engleză, ca să-ți slujești credincioșii, precum ai 
nevoie și de Română, ca să comunici cu familia". Fără 
comentarii adiționale. Avea întotdeauna răspunsurile adecvate, 
în tolba experienței și perspicacității Sale intelectuale. Așa l-am 
cunoscut eu pe Sfântul +Valerian (Trifa), pe care-l voi venera 
de-a pururea -  

4. CĂLĂTORIA LA VATRA, IULIE 1980,  PRIMA MEA 
ÎNTÂLNIRE  CU DIASPORA ROMÂNEASCĂ AMERICANĂ 

  „Vatra”, unde doream să participăm la prima slujbă de 
dimineața, din perioada Congresului (care dura 3 zile), înaintea 
orei 9:00 am, când urma să fim prezenți pentru înregistrarea 
participării noastre la Congres. 
  Drumul șerpuit de la hotelul din Jackson, către „Vatra”, 
prin mijlocul câmpiei mănoase, către Grass Lake, cu holde și 
fânețe, asemenea celor din România, îmi dădură senzația, chiar 
și numai pentru o jumătate de oră că mă apropii de o micuță 
Românie și, chiar, să mă simt timp de 3 zile că sunt acasă, în 
România.  

Și tot așa, furat de mirajul mioritic, îmbietor, cele 20-30 
de minute de călătorie cu mașina au zburat într-o clipită, încât 
dintr-odată întâlnirăm un drum, o răscruce numai spre dreapta, 
marcat printr-o troiță maramureșeană și un semn indicator, 
către dreapta, „Vatra". Șoferul nostru, John Funari, care era un 
mai vechi participant și vizitator al „Vetrei”, se înscrie pe 
drumul din dreapta, potrivit semnului indicator și, astfel ne 
conduse ușor pe drumul Grey Tower Rd., printre bătrânii 
stejari, către centrul românesc, „Mica Românie”, Vatra 
Episcopiei Libere din America –  
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5. ARHIEPISCOPUL +VALERIAN, CĂRĂUȘUL DE CĂRBUNI 

 
 

Steagurile din fața Capelei 
 

        Nu pot merge mai 
departe a-mi depăna amintirile 
despre Vatra, dominată de 
„Palatul Episcopal”, fără a 
menționa faptul că, în 
vremurile acelea circula o 
istorioară, cum că la acest 
,,palat” printre miile de vizi-
tatori, au poposit, neanunțați 
și câțiva vizitatori (chiar că nu 
are importanță din care Stat 
veniseră), care auziseră, sau 
citiseră despre Vlădica 
+Valerian și realizările Sale la 
„Vatra Românească”, cu dorin-
ța de a-l cunoaște personal. 

  Odată întrați în „palat”, (ambele uși din est și vest, fiind 
întotdeauna deschise!), au început să strige, cu glas mare, 
dacă îi aude cineva. La un moment dat, urcând scările ce 
veneau din pivniță, a apărut un bărbat, robust și bine făcut, cu 
un sac de cărbuni în spate, care-i întrebară pe vizitatori „-Cu 
cine doriți să vorbiți?” „- Cu Episcopul +Valerian”, au răspuns 
ei. „- Dați-mi răgaz o clipă, să urc la biroul său, și să-i spun să 
coboare, să vă întâmpine”. 
 

 

    Fiind de-a dreptul perplecși 
pentru asemănarea fizică între 
salahorul, ce căra în spate 
cărbunii și prestanța vlădi-
cească a lui +Valerian, care 
acum se afla în fața lor, unul 
dintre vizitatori îndrăzniră să-l 
întrebe: "- Prea Sfinția 
Voastră, îngrijitorul episcopiei, 
pe care l-am întâlnit acum  

câteva clipe, Vă seamănă aproape perfect. Sunteți cumva 
rude?”. „- Așa este, însă, vedeți voi că, aici în America, haina îl 
face pe om. 
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Episcopul „Vetrei” voastre este și Arhiereul vostru, este 
și grădinar, este și îngrijitor, este gazdă, etc..., de aceea, în 
calitatea mea de Arhiereu și gazdă, vă spun un „Bine ați venit 
la Vatra!” 
Document istoric: Cartea autobiografică a arhiepiscopului 
+Valerian, oferită fiului meu Cristian, în 1983, cu semnăturile 
IPS Sale, arhiepiscop Valerian, PFS Mitropolitul OCA 
+Theodosie, și PS Sa, episcopul vicar, pe atunci, +Nathaniel 

Și i-a îmbrățișat pe toți, cu multă căldură. Acesta era 
+Valerian omul, +Valerian Episcopul, Unicul +Valerian. Despre 
acest Om DEOSEBIT voi mai vorbi și cu alte ocaziuni, în cele ce 
urmează.  

 
6. ARHIEPISCOPUL +VALERIAN ȘI RELAȚIILE OFICIALE 

CU PATRIARHIA ROMÂNĂ 

  În volumul al doilea al autobiografiei mele am vorbit 
detaliat despre încercările Patriarhiei Române (împinsă de 
guvernul comunist din perioada anilor 1949-1962), de a pune 
stăpânire pe Vatra Românească. În urma acelei experiențe 
tristă, a acelor ani, îi întăriseră Arhiepiscopului +Valerian, și 
credincioșilor Episcopiei ROEA, că o împăcare cu Biserica Mamă 
din România nu mai era cu putinţă, că acţiunile din trecut ale 
Patriarhului României, care a căutat să folosească tribunalele 
din S.U.A. pentru propriile scopuri şi că, odată cu înfiinţarea de 
parohii şi chiar a unei Episcopii-surogat, în paralel cu cele care 
existau în jurisdicţia Episcopiei, nu mai era nădejde de o 
împăcăciune. Generaţiile mai tinere, de români-americani şi 
români-canadieni, erau scârbite de încercările administraţiei şi 
Bisericii din România de a lua ceea ce era apreciat ca o 
administraţie "străină", chiar dacă venea din partea unora de 
acelaşi neam.  

Într-o vizită în Statele Unite, Mitropolitul (mai apoi 
Patriarhul) +Justin Moisescu a vorbit cu Episcopul +Valerian şi 
i-a propus că, dacă Episcopia se va reîntoarce la Biserica 
Mamă, el, +Valerian, va fi răsplătit cu titluri şi onoruri. 
Amintindu-şi de acţiunile din trecut ale Patriarhiei, +Valerian nu 
a fost convins de "bunele intenţii" ale Bisericii Mame –  
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7. ALEGEREA UNUI VICAR EPISCOPAL „CARE SĂ MĂ 
AJUTE LA TĂIEREA IERBII DIN CURTEA EPISCOPIEI…!” 

 
  Între 28-29 aprilie 1979, cu ocazia Congresului 
Episcopiei de la Detroit, MI, la care s-au aniversat 50 de ani de 
existenţă a Episcopiei, Arhiepiscopul +Valerian, a rugat 
Congresul să-i caute un înlocuitor, să-i aleagă un Episcop-Vicar, 
care să poarte mai departe jugul greu al acestei de Dumnezeu 
păzite Episcopii.  
  Așa că împlinindu-se toate rânduielile canonice, 
Congresul Electoral al Episcopiei ROEA, întrunit la 20 
septembrie 1980, în Cleveland, îl allege pe părintele Nathaniel 
Popp în demnitatea de  Episcop auxiliary, fiind  hirotonit în 
treapta de Arhiereu în 15 noiembrie 1980, la Detroit. Pronia 
Divină a făcut ca subsemnatul în primul an al sosirii mele în 
America să particip ca delegate Cleric la 2 congrese: a). cel 
anual din iulie 1980, și b) cel electoral la care a fost ales 
actualul +Arhiepiscop Nathaniel, drept Episcop Vicar al 
Episcopiei ROEA. Îmi amintesc gluma lui +Valerian la finele 
congresului electoral, mulțumind delegaților că i-au ales un 
episcope auxiliary, dar și punctând faptul că „de acum înainte 
am cu cine să împart și munca de tăierea ierbii din curtea 
episcopiei…!”. Umorul lui +Valerian era inegalabil.  
  Ce a urmat, este deja istorie. Sub presiune politică, 
Arhiepiscopul +Valerian a renunțat la cetățenia americană (7 
octombrie 1982). În 28 iunie 1984 Arhiepiscopul +Valerian, în 
vârsta de 70 de ani se pensionează, fiind sărbătorit într-un 
cadru festiv, publicându-se un album aniversar.  
Arhiepiscopul +Valerian părăsește Statele Unite stabilindu-se în 
Portugalia (13 august 1984).  
 

8. CONGRESUL DIN 3-5 IULIE 1982 - NUMIREA 
SUBSEMNATULUI CA PREOT LA LOS ANGELES 

 

a). Să nu te reîntorci în parohie până ce nu vorbești cu mine   
                                                                                        

Un alt eveniment crucial din viața mea, l-a constituit și 
Congresul din 3-5 iulie 1982. Într-una din pauzele sesiunilor de 
lucru ale Congresului, Înaltul +Valerian, mă chemară deoparte 
și-mi ceru să nu plec de la Congres la Minnesota, până ce nu 
vorbesc personal cu Sfinția Sa. Mărturisesc faptul că aveam 
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emoții, fiindcă nu știam dacă întrevederea plănuită va fi de bine 
sau de rău. 
 

 
 

Arhiepiscopul +Valerian (mijloc), 
dimpreună cu 2 colaboratori 

apropiați: Pr. Eugen Lazăr, secretar, în 
stânga, cu ochelari și baston, și 

Arhimandrit Roman Braga. Foto din 
albumul fam. prot. Laurențiu Lazăr 

          Zis și făcut. După ban-
chetul festiv, dând urmare 
poruncii chiriarhale, am mers 
la palat, unde în camera de 
așteptare pentru audiențe 
erau mai mulți delegați, preoți 
și mireni, așteptând fiecare 
rândul de a fi chemați în biroul 
de lucru al chiriarhului, la etaj, 
unde Sfinția Sa lucra, chiar și 
în zi de sărbătoare.  Între cei 
chemați se afla și George 
Ross, delegat al parohiei din 
Merrillville, Indiana, care 
fusese mandatat de parohia sa 
a cere oficial Arhiepiscopului, 
să le numească un preot. 

  Ne cunoșteam din anii precedenți, de la congresele 
anterioare și chiar ne întrețineam în discuții în vreme ce PS Sa 
+Nathaniel, episcopul vicar, coborând scările mă chemară pe 
nume ca să-l urmez, la biroul de la etaj, la plănuita întâlnire cu 
Vlădica +Valerian 

b). Te-ai înțeles cu George Ross pentru parohia din Merrillville? 

  Relaxat, Înaltul mă invită să iau un loc pe unul din 
scaunele din fața biroului său și, în spirit de glumă, mă 
întrebară: „- Am înțeles că vorbeai în antecameră cu George 
Ross, din Merrillville 
 

Biserica lor are nevoie de preot. V-ați înțeles cumva?". 
Nu știam dacă întrebarea era o capcană sau nu, știam doar că 
dialogul meu cu George nu avea nimic de-a face cu acel 
subiect. De aceea răspunsul meu a fost direct, deși oferit cu o 
voce tremurândă. "- Nu, Înalt Prea Sfinția Voastră, n-am vorbit 
despre așa ceva". "- Știam", răspunse bătrânul Vlădică, însă…  
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c). Numirea în misiunea de preot la Los Angeles 

… Însă,  iată pentru ce te-am chemat: Am luat hotărârea 
dimpreună cu Prea Sfințitul +Nathaniel să te numim preot 
paroh la biserica „Sfânta Treime” din Los Angeles, începând cu 
1 octombrie 1982. Așa că ai la dispoziție aproape 3 luni ca să-ți 
rezolvi problemele personale în Minnesota și să faci 
aranjamentele de relocare în California. Iată aici (oferindu-mi 
un document dactilografiat) și condițiile în care vei fi numit în 
acest post!". 
 

 
 

 

         Luat oarecum prin 
surprindere de vestea Înaltului 
+Valerian, am încercat să-i 
explic vag faptul că atât dna 
preoteasă, cât și subsemnatul, 
suntem înscriși la Colegiul 
Național din Minnesota, Secția 
de Computere și Manageriat 
de Afaceri și, nu am dori să 
abandonăm proiectul la care 
lucrăm de aproape 2 ani, 
fiindcă ne dorim să avem o 
diplomă de calificare în acest  

domeniu. 
  Răspunsul Ierarhului: „- Ce crezi, că America se ruinează 
tehnologic dacă preotul Alecse nu are patalama la mână de 
specialist în computere, sau crezi că ai o vocație sacerdotală de 
a-L sluji pe Hristos, acolo unde Ierarhul consideră să-și trimită 
discipolii săi?!.Ce crezi ?!".  
  Apoi continuă în linia aceleiași logici: „- Ceea ce faci 
astăzi în Minnesota, poți face (continua) de două ori mai mult și 
mai bine în California. Ce crezi?!". Prin astfel de întrebări căuta 
să-ți smulgă răspunsul, dacă a fost suficient de convingător. 
Așa era El, Vlădica +Valerian, Psihologul și Omul gândurilor. 

"- Vă sărut mâna și iertați-mi îndrăzneala!", am zis eu, 
făcând plecăciune reverențioasă înaintea Înaltului Prelat, în 
timp ce îi sărutam cinstita-i dreaptă. Și astfel, întorcându-mă în 
Minnesota, i-am adus vestea soției, și parohienilor ce-i 
păstoream la biserica „Sf. Maria" din St. Paul -  
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d). Și… ce le spun eu credincioșilor din Minnesota despre 
plecare…? 

  Postura în care eram pus ca să explic credincioșilor 
plecarea mea de la ei, era foarte precară, mai ales pentru 
faptul că mă primiseră în sânul comunității cu 2 ani în urmă cu 
atâta bunăvoință și dragoste, iar compensația era peste 
așteptări. De aceea l-a întrebat pe Vlădica: Și… ce le voi 
spune  eu credincioșilor din Minnesota despre plecare…?. Îmi 
răspunse: Nu-ți fă griji, ei sunt obișnuiți cu schimbarea 
preoților la 2-3 ani, ei știu că parohia lor este doar o 
trambulină, o pistă de aterizare și de zbor pe alte culmi pentru 
preoții care au deservit biserica lor. "- Dacă plecarea D-v de la 
noi se întemeiază pe insuficiența salariului, atunci dați-ne de 
știre, și vă asigur că vă oferim un salariu egal cu cel al parohiei 
la care veți fi transferat ($1.038.00/lunar – misterul acestei 
cifre, salarizarea mea în California, îl voi explica în capitolul VII, 
ce va urma)” mi se destăinui Paul Munteanu, președintele 
Consiliului Parohial.  
  Motivația plecării mele spre California era însă 
determinată și de alți factori, în afară de remunerația și 
celelalte beneficii pecuniare, ce m-ar fi avantajat fără doar și 
poate, după cum ar fi factorii geo-politici: comunitatea din 
California era incomparabil mai mare, cu potențial de a 
organiza o gamă vastă de activități românești, socio-culturale, 
folosindu-ne aproape în exclusivitate de limba moșilor și 
strămoșilor noștri, ambientul multicultural în care să-mi cresc 
copiii și varietatea universităților unde ar urma să fie educați. 
De asemenea, sora mea Paulina și cumnatul Constantin Ciocan, 
se stabiliseră, deja, în California, biserica avea o casă parohială 
cu 4 dormitoare, și 3 băi, unde să-mi cresc copiii și, trebuie să 
o recunosc, vremea în California, nu se putea compara cu 
vremea din Minnesota. Așa că, zarurile au fost aruncate, am 
avut suficient timp să-mi închei socotelile în Minnesota, și să 
lucrez la ultimele detalii de călătorie spre însorita Californie -  
 

"Să-L iubim pe Hristos numai pentru El. Niciodată pentru 
noi. Să ne așeze unde voiește. Să ne dea orice voiește. Să nu-L 
iubim pentru darurile Lui." (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906 
– 1991) 
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9. VLĂDICA +VALERIAN MĂ INSTALEAZĂ PAROH LA LOS 
ANGELES ÎN ZIUA DE CRĂCIUN 1982 

 

  Din octombrie până în decembrie (1982), ziua de 
Crăciun, ziua instalării mele oficiale de către Arhiepiscopul 
+Valerian la Los Angeles, nu erau decât vreo 2 luni. Este vorba 
de același Arhiepiscop, care, cu cca 2 ani și jumătate în urmă 
mă instalaseră la parohia Sfânta Maria, din St. Paul - 
Minnesota, și care mă „complimentară” pentru predică, 
decretând că „a fost un dezastru”… Așa că mi-am zis eu… acum 
mi-am făcut lecțiile, ținând cont de învățămintele înțelepte ale 
Ierarhului... care Părintește, punându-și  mâna Sa Arhierească 
pe umărul meu stâng, într-un fel de dojană părintească îmi 
spuse: „Asta-i problema!. Ai predicat astfel ca să mă 
impresionezi pe mine, însă foarte puțini au fost cei care te-au 
putut urmări, sau ți-au înțeles predica. Nu uita niciodată că tu 
ești preotul lor, de la care trebuie să învețe cum să se închine, 
în ce să creadă, cum să-și păstreze credința, tradițiile și 
datinile, etc...etc...” – 

 

10. COZILE DE TOPOR - PREȚUL PLĂTIT PENTRU 
NAIVITATEA ȘI LIPSA DE EXPERIENȚĂ A TINEREȚII 

  Așa după cum am vorbit în subcapitolul Bombă la 
biserică, L-am contactat de îndată și pe Arhiepiscopul 
+Valerian, ca să-i expun situația, și să-i cer sfatul. Mi-a 
mulțumit pentru informare. M-a asigurat că nu este înfricoșat 
și, că, evenimentele din Ziua de Crăciun trebuie să-și urmeze 
cursul. Însă, nu a ezitat să-mi reproșeze faptul că, între gafa de 
la instalarea mea în Minnesota 1980 (predica din ziua 
instalării), și gafa privind INVITAȚIA la evenimentul instalării 
mele în Los Angeles (Vlădicul +Valerian, în Ziua de Crăciun 
1982), este ceva mai mică, fiindcă nu sunt cu totul PERSONAL 
responsabil, datorită faptului că în comunitate „sunt și multe 
cozi de topor care sunt în simbria dușmanilor”. M-a liniștit 
oarecum. Cu toate aceste, am fost obsedat, în tot timpul 
pastorației mele în Los Angeles, de această expresie „sunt și 
multe cozi de topor care sunt în simbria dușmanilor”. În cei 
peste 30 de ani de slujire aici, am simțit într-adevăr prezența 
acestor „cozi de topor care sunt în simbria dușmanilor”. 
În ziua de joi, 23 decembrie 1982, dimpreună cu un grup de 



CAPIT. I.- ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI                       51 

 
 

cca 5-8 credincioși, adunați laolaltă de către d-l Neculai Popa, l-
am întâmpinat pe Arhiepiscopul +Valerian la aeroportul LAX.  
Vineri 24 decembrie, s-a săvârșit Slujba Vecerniei și, s-a 
plănuit, în detaliu, slujba de a doua zi – Sâmbătă 25 decembrie 
1982 – Praznicul Nașterii Domnului, Ziua Crăciunului. Înaltul 
Ierarh a fost cazat, la rugămintea sa, la un modest hotel din 
Glendale, la care era cazat, ori de câte ori venea în Los 
Angeles.  Din nefericire, la finele slujbei vecerniei, un restrâns 
grup de protestatari, la îndemnul prof. George Ionescu 
(susținător al bisericii „Sfinții Arhangheli”, aparținătoare 
Patriarhiei Române, condusă de părintele Vasile Ignătescu, și 
G. P., președintele Consiliului Parohial), distribuiau 
credincioșilor, la ieșirea din biserică, o „anonimă”, prin care 
„candidatul la instalare” (subsemnatul) era acuzat a fi 
comunist, colonel de securitate, agent al Bucureștiului, etc. Din 
această anonimă, înțelegea fiecare ceea ce dorea să înțeleagă, 
fiindcă subsemnatul nu era suficient de cunoscut credincioșilor. 

11. NAȘTEREA DOMNULUI 1982 – ZIUA INSTALĂRII 
MELE, SUB EMOȚIILE AMENINȚĂRILOR 

  A sosit și Ziua Sfântă, când Colindele se cântă... 
Crăciunul anului 1982 - Sâmbătă 25 Decembrie -, Ziua 
instalării mele oficiale în oficiul de preot paroh al Bisericii 
Ortodoxe Române „Sfânta Treime″ din Los Angeles, CA.  
  Am avut mari emoții. Literalmente, m-am temut 
de amenințările lui Irving David Rubin (JDL), de existența 
„cozilor de topor, în simbria dușmanilor”, de care-mi vorbise 
Arhiepiscopul +Valerian, și despre care nu știam cum vor 
reacționa, și impredictibilitatea grupului protestatarilor 
învățătorului George Ionescu, afișați în biserică cu o zi mai 
înainte. Aveam credință și speranță, însă, știindu-mă cinstit și 
curat și cu multă credință în Dumnezeu. 
  În zorii zilei am săvârșit proscomidia, iar pe la orele 8:00 
dimineața, când au sosit cantorii (Aurel Vlaicu, Ioan Katana și 
Simion Poptelecan) s-a purces cu slujba utreniei, în timp ce 
subsemnatul a mers la hotelul din Glendale, pentru a-l aduce la 
biserică pe Înaltul Prelat. Am intrat în casa parohială, prin 
intrarea din strada Eagle Rock Blvd, fiindcă, în fața bisericii se 
adunaseră vreo câteva zeci de evrei protestatari, conduși de 
Irving David Rubin (JDL). 
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Ziua de Crăciun 1982, IPS Sa, 
Arhiepiscopul Valerian, la instalarea 

subsemnatului în Los Angeles 

        În tot timpul slujbei (cca 
2 ore), protestatarii evrei, în 
fața intrării principale în 
biserică (din Verdugo Road), 
scandau lozinci împotriva 
arhiepiscopului și a subsem-
natului, în timp ce Epitropii 
Bisericii, pe baricade, serveau 
drept „filtre”, astfel ca 
protestatarii să nu intre în 
biserică. 
     La un moment dat, protes-
tatarii au început să arunce 
cocktailuri și sprayuri  

lacrimogene către credincioșii care intrau în biserică. A fost 
momentul când epitropii au chemat organele de ordine (poliția) 
și chiar organele de investigații (FBI), astfel ca serviciul divin să 
se desfășoare, fără perturbații. 
  Au avut loc și arestări, inclusiv liderul protestatarilor 
Irving David Rubin (JDL). Mai târziu, am fost solicitați drept 
martori (eu și 2 membri ai consiliului parohial), dacă dorim să 
intentăm un proces împotriva lui Irving David Rubin și a 
organizației pe care o conducea. Am decis, înțelept zic eu, să 
nu prestăm învinuiri împotriva lor, știindu-i cât sunt de 
răzbunători. 
  Douăzeci (20) de ani mai târziu, am citit în presa 
americană știrea că Irving David Rubin, liderul JDL (1985-
2002), fiind întemnițat, s-a sinucis în pușcărie, înainte de a fi 
judecat, și condamnat definitiv pentru fapte conspirațional-
teroriste, cum a fost și bombardarea bisericii noastre. Cum zice 
ardeleanul: "Dumnezeu, nu culcă-Te!” 
  După serviciul divin arhieresc și instalarea mea oficială, 
ne-am retras la casa parohială, cu un grup restrâns al 
consiliului parohial, unde am servit o agapă frățească.  

 
"Poți să spui lucruri foarte bune, dar dacă nu sunt în 

Duhul lui Dumnezeu, sunt minciuni."    (Părintele Rafail Noica) 
 
„O dragoste mai mare decât aceasta nu poate avea 

cineva, ca să-și pună sufletul pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13) 
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12. „EPISCOP NAZIST, BARICADAT ÎNTR-O BISERICĂ 
LEGIONARĂ” (…știrile locale în mas-media, în drum spre 

spital, pentru vizitarea bolnavilor!) 

  La sfârșitul mesei, Vlădica +Valerian mă întrebă dacă 
sunt anumiți enoriași spitalizați (pe care IPS Sa i-ar cunoaște), 
și pe care ar dori să-i viziteze. I-am spus că Elena Dascălu, 
soția președintelui consiliului parohial (înfocat susținător al 
Arhiepiscopului +Valerian) se află în spitalul St. John din Santa 
Monica. Astfel că, fără întârziere, am purces către spital, pe 
autostrada #10. 
 

 
 

+ Valerian și Sf. Ioan (Maximovici) 

       În drumul nostru către 
spital, deschidem radioul să 
ascultăm știrile zilei. Spre 
șocul nostru, auzim la știri 
anunțul senzațional: „- La 
biserica românească Sf. 
Treime, la momentul în care 
vorbim, criminalul Viorel Trifa, 
dimpreună cu ortacii săi s-au 
baricadat înarmați în sanctuar, 
de furia poporenilor care le 
contestă autoritatea deținerii 
legitime a locașului de cult.″ 

 Nu cred că, vreodată am fost mai furios, în viața mea, 
decât în acele clipe, și…să nu uităm că eram în mașină, 
împreună cu ierarhul meu… când fără voie mi-a ieșit o păsărică 
nedorită din gură „…fi-rar ei de … afurisiți!. Pașnic și, cu o 
liniște sufletească de nedescris îmi zise: „nu te necăji, părinte, 
așa sunt știrile în America…! Eu sunt obișnuit cu astfel știri în 
ultimii 30 de ani”. Incredibil, însă, și eu după mai bine de 30 de 
ani de slujire în Los Angeles, găsesc spusele Vlădicului 
+Valerian : „nu te necăji… așa sunt știrile în America…!” de 
perpetuă actualitate.  

De la spitalul din Santa Monica, ne-am îndreptat apoi 
către Pasadena, unde IPS Sa a vizitat familia foștilor lui prieteni 
și susținători John și Paraschiva Maior. Am luat cina împreună. 
Așa am învățat, la început de cale, cum se face pastorație în 
America. 
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13. BISERICA SFÂNTA TREIME SUB SCRUTIN, ÎNAINTEA 
VENIRII MELE AICI? - +VALERIAN, O MINGE DE 

FOTBAL…! 
 

De fapt, protestul lui Irving David Rubin (JDL) și a cozilor 
de topor împotriva noastră, în Ziua de Crăciun, 1982, data 
instalării mele oficiale ca preot paroh al bisericii Sfânta Treime 
din Los Angeles, nu era un caz izolat. 
  Biserica Sfânta Treime era sub scrutin dinaintea venirii 
mele la Los Angeles. Predecesorul meu era suspectat de a fi 
fost simpatizant al legionarismului, prin asociația sa, și 
colaborarea strânsă cu Arhiepiscopul +Valerian. Din nefericire, 
în timpul celor 34 de ani de viețuire în America, Arhiepiscopul 
+Valerian a avut numai de pătimit. A fost ca o minge de fotbal 
pe care răufăcătorii o băteau de la o poartă la alta. Îmi aduc 
aminte de faptul că, într-o conversație cazuală pe care am 
avut-o cu IPS Sa, i-am pus întrebarea: - Sfinția Voastră, nu vă 
este frică de ei... că ar putea să invoce vreun accident de 
mașină, sau cine știe ce alt accident care se va rezolva numai 
peste veacuri?. Mi-a răspuns în spiritul său degajat și optimist: 
- Nu mă tem, fiindcă, ei sunt cei care mă apăra. Eu sunt numai 
o minge. La un joc de fotbal. Dacă se sparge mingea, s-a 
încheiat și jocul. Așa că ei mă apără, ca jocul să continue. 
  Cu o altă ocazie, mergând la un restaurant mai de vază, 
la invitația familiei Nicolae Olaru, grijuliu și respectuos, 
mergând înaintea Vlădicului, protocolar deschid, la întâmplare 
ușa din dreapta, ca să intre Vlădicul. Spre surprinderea mea, îl 
văd pe +Valerian că împinge cealaltă ușă, și astfel intră pe ușa 
din stânga. Neînțelegând gestul, îl întrebai: - De ce nu ați intrat 
pe ușa pe care eu v-am deschis-o? În spiritul său destins și 
glumeț îmi răspunse: - Toată viața mea am umblat numai pe 
dreapta, și am avut numai necazuri, vreau să încerc și 
umblătura pe stânga, poate așa îmi vor da pace!. Se referea la 
opreliștile obsesive și greutățile „legale″ pe care conducerea de 
pe Dâmbovița (comuniștii) și asociații ei, dubioși, din America i 
le aplicaseră timp de peste 30 de ani, în America, aflându-se la 
cârma episcopiei de la „Vatra″. Bucureștiul a fost tot timpul cu 
ochii pe „Vatra″, și potrivit cuvintelor din Cartea Cărţilor: 
„Bate-voi păstorul şi se va risipi turma…”, au considerat că 
dacă îl vor alunga pe +Valerian de la Vatra, atunci vor putea 
mai ușor pune mâna pe episcopia ROEA.  
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14. ÎNALT PREA SFINȚIA VOASTRĂ, AVEȚI TOATĂ 
ÎNCREDEREA ÎN MINE… 

Vlădica +Valerian – „Nu te numeam preot la Los Angeles, dacă 
nu aveam încredere în tine...! 
 

Îmi reamintesc faptul că, într-o conversație informală, 
conducându-l către aeroport, la finele sejurul său californian, 
încercând a mă justifica, și oarecum a-mi cere iertare pentru 
inconveniențele și inconfortul generat de proteste, de anonime, 
de … răutatea omenească!, am căutat să-l asigur de since-
ritatea mea și de loialitatea mea în slujirea preoțească pe care 
mi-a încredințat-o în Los Angeles. Răspunsul Său, sec și direct: 
– Nu te numeam preot la Los Angeles, dacă nu aveam 
încredere în tine...! Așa era el, Vădica +Valerian. Un iubitor de 
oameni. Un Sfânt al Ortodoxiei Românești. 
 

 
 

O rugăciune la mormântul 
Arhiep.+Valerian (dreapta crucii: 

preoții Casian Fetea și Simion Pavel; în 
stânga crucii, preoții Virgil Suciu, și 
Constantin Alecse, înveșmântat cu 

epitrahilul) 

        Una dintre cele mai 
memorabile amintiri de la 
+Valerian este o scrisoare pe 
care IPS Sa mi-a scris-o din 
Portugalia, înainte de deces, 
prin care îmi comunica faptul 
că o familie de prieteni din 
California l-a vizitat în 
surghiun și, între altele, i-a 
dus vestea că treburile merg 
bine la biserica din Los 
Angeles, și că lumea este 
mulțumită cu noul lor preot. 
M-a felicitat, m-a sfătuit să 
stau dârz în slujba credin-
cioșilor, și să-l port și pe 
Sfinția Sa în rugăciunile mele, 
și ale comunității. 

  Acea scrisoare este pentru mine un odor sacru, pe care o 
interpretez a fi o Binecuvântare Sfântă a Ierarhului meu iubit, 
mentorul meu în America, înaintea plecării sale la Domnul. 
  Ierarhul, și Omul +Valerian, m-a impresionat foarte mult 
prin faptul că, la orice întâlnire pe care o aveam, sau la orice 
discuție telefonică pe care o purtam, nu lipsea întrebarea: „cum 
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îți este familia?, ce face dna preoteasă?, sunteți cu toții bine?, 
aveți nevoie de ceva…!” 

În exil, în Portugalia, în urma unui atac de cord, 
Arhiepiscopul +Valerian, părăsește cele lumești, înălțându-se la 
Împărăția Cerului (miercuri 28 ianuarie 1987). 
  Este readus la Vatra, și este înmormântat (6 februarie 
1987), la umbra stejarilor din cimitirul ce-i poartă numele. Am 
fost binecuvântat ca să particip la funeraliile sale. 
  Vlădica +Valerian, era unic prin felul său de a fi, de a 
sluji, de a predica, de a-și lăsa amprenta sa peste istoria 
acestei Sfinte și de Dumnezeu păzită Episcopie de la Vatra 
Românească, Episcopia ROEA. Dumnezeu să-l ierte! -  
 
   Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 
         (II) 
 

Acceptăm moartea ca fiind o realitate tristă, 
Care nu ne place și ne marchează existența, 
Așa e ea, pregătită, ne așteaptă cu o coasă 
Să ne trimită acolo unde nu ne mai pasă. 
 
Viața înseamnă relații, restul sunt doar detalii, 
Moartea ne ia totul, nu luăm cu noi nici medalii, 
Așa că lăsăm în urmă amintiri și ce-am realizat, 
Deci să ne iubim mult, să prețuim ce ni s-a dat! 
 
Mereu noi cerșim vieții ani mulți de nemurire, 
Dar uităm să ne trăim viața cu multă iubire, 
Iar celor ce vizitează un mormânt le pot spune, 
„Zadarnic e buchetul de flori pe cealaltă lume!‟ 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentru moarte curată, 
Că una ne este crucea și-avem numai o soartă, 
Cu multă umilință și cu închinăciuni tot mereu! 
Stăpânul morții noastre este numai Dumnezeu. 

 

     Mircea Iordache 
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IPS. +NATHANIEL 
 

1.- DE CE ALBUM FOTOGRAFIC ȘI NU O DESCRIERE 
NARATIVĂ A AMINTIRILOR CU VLĂDICA +NATHANIEL? 

 

 
 

 

     Vreau să fac o mărturisire 
sinceră. Din cele peste 1600 
de pagini ale autobiografiei, 
editată în 3 volume, acest 
subcapitol a fost cel mai critic 
de realizat. La început am 
considerat că ar fi bine să 
merg pe aceeași linie des-
criptivă a evenimentelor și 
amintirilor mele de suflet cu 
Vlădica +Nathaniel. Chiar de 
la dactilografierea primului 
para-graf, mi-am dat seama 
că mă aflu într-un mare 
impas. 
     În cei cca 38 de ani de 
când am fost binecuvântat să-l 
cunosc personal, și în cei cca 
30 de ani de slujire în treapta 
de protopop al Protoieriei 
Coastei Pacifice, numit de  

Însuși IPS Sa în această demnitate, am acumulat sute sau chiar 
mii de amintiri, unele mai frumoase decât altele, datorită 
poziției în care m-am aflat, și al evenimentelor istorice și socio-
culturale pe care dimpreună le-am trăit. 
  Dacă ar fi să prezint aceste evenimente, întâmplări și 
amintiri cu, și despre Vlădica +Nathaniel, ar însemna să mai 
compun încă un volum de sute de pagini. 
   Înțelepciunea populară, care grăiește că "o fotografie 
face cât o mie de cuvinte", m-a ajutat să-mi rezolv dilema. Îmi 
voi prezenta, marea majoritate a amintirilor mele cu Chiriarhul 
meu, IPS +Nathaniel, prin zeci și zeci de fotografii, aranjate pe 
domenii de activitate, iar la sfârșit voi prezenta și câteva 
amintiri picante. 

Așadar, să aveți o vizualizare și o lectură plăcută. 



58                                        CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

Și Doamne...!, cât de dor îmi este de acei frumoși ani pe care-i 
imortalizează imaginile de mai jos, și ce amintiri minunate. 
Mulțumesc, Înalt Prea Sfințite Arhiepiscop +Nathaniel, și Vă 
sărut fiește arhiereasca mână (frca) 
  

2.- MOMENTE DIN VIZITELE PAROHIALE ALE 
CHIRIARHULUI LA SFÂNTA TREIME 

 

  
Hirotonirea întru diacon a teologului 

Răzvan Bena 
Hirotonirea întru diacon a teologului 

Răzvan Bena 

  
Vlădica +Nathaniel și subsemnatul, la 

a 65-a aniversare a bisericii 
Vlădica +Nathaniel, Fr. Bill Clarck și 2 

convertiți americani, Elick și Boyer 

 
„Oamenii vin la Hristos pentru că, acel ce ține steagul 

(n.n. pr. Ioan) v-a zis: "Aici este Adevărul!". Și eu nu am 
închinat acest steag, nici atunci când am fost în grotele și 
chinurile comuniste, atee. Nu este meritul meu, ci al lui 
Dumnezeu și a milei Maicii Domnului și a mamei mele.” 
 (Părintele Ioan Iovan 1922 – 2008) 
 

"Dacă vei mărturisi Adevărul, va curge sânge." (Părintele 
Arsenie Papacioc   1914 – 2011) 
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A 65-a aniversare a bisericii, 

Binecuvântarea Vlădicului la începutul 
banchetului 

A 65-a aniversare a bisericii, la finele 
Sfintei Liturghii, cu măicuțele de la 

mânăstirea din Santa Barbara 

  
Părintele paroh, 3 preoți misionari (M. 
Dobre, I Poptelecan, Romulus Barr), și 

d-nul Vasile Simonca 

2005 - Masa oferită de parohie, 
clericilor participanți la retragerea 

spirituală din Alhambra, CA 

  
La cimitir, Vlădica +Nathaniel și 

preoțimea co-slujitoare, la funeraliile 
părintelui Aurel Costin 

Preoții Richard Grabowski și 
Constantin Tofan, la hirotonirea în 

preot a diac. Cătălin Mitescu 

 
    "Nu am timp, pentru că umblu pe tot pământul și mângâi pe 
creștini și mă alătur celor care mă cheamă." (Maica Domnului) 
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Retragerea Spirituală (2005) - Sfânta 
Treime (preoții D. Ichim, Nelson, I. 

Maierean și Calinic Berger) 

Retragerea Spirituală (2005) - Slujire 
în capela de Limbă Engleză, la Biserica 

Sfânta Treime 

  
A 65-a aniversare a Bisericii, Vlădica 

+Nathaniel, preoții B. Clark, C. Alecse, 
și Rev. Howard, capelanul închisorii 

2014 - Slujba protopopescă în Lunea 
Sfintei Treimi. Duminica anterioară - A 

75-a Aniv. a Bisericii Sf. Treime 

  
2005 - Masa oferită de parohie, 

clericilor participanți la retragerea 
spirituală din Alhambra, CA 

Binecuvântarea întru ipodiacon a lui 
Panait Lucian Cufuioti 

 

"Doamne...am pierdut tot, dar dacă nu te-am pierdut pe Tine 

... nu am pierdut nimic!"  (Părintele Constantin Necula) 
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Hirotonirea întru diacon a teologului 

Răzvan Bena 
Binecuvântarea întru ipodiacon a 

teologului dr. Costin Popescu 

  
Ipodiaconii Răzvan Bena, G. 

Vamvulescu și Irinel Dumitrașcu 
Vlădica +Nathaniel și ipodiaconii R. 

Bena, G. Vamvulescu și I. Dumitrașcu 

  
Binecuvântarea întru ipodiacon a lui 

Ioan Bogdan Rigney 
2005 - Masa oferită de parohie, 

clericilor participanți la retragerea 
spirituală din Alhambra, CA 

 

"Este rău să deznădăjduiești, fiindcă cel deznădăjduit se 
amărăște și își pierde bună-voirea și puterea, în vreme ce acela 
care nădăjduiește înaintează mereu. Întrucât simte că este 
sărac, se străduiește să se îmbogățească." 
(Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906 – 1991) 
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Cuvântările clericilor la hirotonirea 

întru preot a diac. Eugen Roșu, pentru 
parohia din Palm Springs 

Biserica Sf. Treime (1982) - Diac. 
Mircea Niculescu, și preotul paroh 

Richard Grabowski 

  
Preoții Florian Gâldău, Paraschiv 
Bulboacă și Gabriel Ashi, în ziua 
hirotonirii întru preot a diaconul 

Cătălin Mitescu 

Parohul, și preoții Paraschi Bulboacă, 
Aurel Costin și Victor Runcanu, la 

hirotonirea în preot a diac. Cătălin 
Mitescu 

  
La a 65-a aniversare a Bisericii Sf. 

Treime - Vlădica +Nathaniel, preotul 
paroh, și Miron Bonca, preș. consiliu 

La a 65-a aniversare - fotografie de 
grup, la finele Sfintei Liturghii 

 
„Să-L iubim pe Hristos și singura noastră nădejde și grijă 

să fie El.”   (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul) 
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La a 65-a aniversare - Masa centrală, 

la banchetul aniversar 
2017 - 18 Feb. - Moșii de iarnă - slujbă 

cu Mitrop. +Serafim 

 
3.- VIZITE PASTORALE ÎN PROTOIERIA COASTEI 

PACIFICE 
 

  
Ierarhii și preoți, la finele Sfinte 

Liturghii, la unul din Congresele ROEA 
IPS Sa, Arhiepiscopul +Nathaniel, și 

câțiva din preoții ROEA la retragerea 
Spirituală din California (2005) 

  
Ierarhii, și clericii co-slujitori la 
sfințirea Bisericii Sf. Maria din 

Anaheim, California 

Vlădica +Nathaniel predică la Biserica 
Sf. Ioan din Las Vegas, NV 
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Vlădica +Nathaniel, cu familia pr. 

Constantin Lăpuștea, la San Jose, CA 
Ierarhi, clerici și mireni, în procesiune, 

la sfințirea Bisericii Sf. Maria din 
Portland, OR. 

  
Ierarhii, la sfințirea bisericii Sf. 

Dumitru din Frederick, Colorado 
Slujire la Biserica Sf. Arhangheli din 

Palm Springs, California 

  
Slujire la Biserica Adormirea Maicii 
Domnului din Las Vegas, Nevada 

Slujire la Biserica Sf. Cruce din 
Oackland, înainte de a se localiza în 

San Jose 

"Iubirea pe toate le înţelege şi se jertfeşte pe sine. 
Sufletul se împotriveşte tuturor celor ce se fac din 
constrângere. Iubirea atrage harul lui Dumnezeu." (Sfântul 
Porfirie Kafsokalivitul 1906 – 1991) 

 
„Nu piroanele L-au ţinut pe Hristos răstignit, ci iubirea.” 

(Nicolae Steinhardt)  
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Vlădica +Nathaniel, și clericii, la 

slujirea vecerniei în Biserica Sf. Marie 
din Anaheim, California 

Chiriarhul a slujit și s-a întâlnit cu 
credincioșii, la nou-înființata 

mânăstire din Temecula 

  
IPS Arhiepiscop +Nathaniel și d-le 

preotese din Pomona și Los Angeles 
IPS +Nathaniel, într-o vizită informală 

la Biserica Sf. Marie, din Anaheim 

  
1992 - Vlădica +Nathaniel a vorbit la 

congresul "Ziua Întâi a Femeii" 
Hirotonirea întru diacon a teologului 

Bill Clark, în Biserica Sf. Ioan               
din Phoenix, AZ 

 

"Am cerut în viață iubire și Bunul Dumnezeu mi-a dat 
oameni în suferință, să îi pot ajuta. Dumnezeu nu mi-a dat 
nimic din ce am cerut, dar mi-a dat tot ce am avut nevoie. 
Ruga mea a fost ascultată."  (Academician Leon Dănăilă) 
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Hirotonirea întru diacon a teologului 

Bill Clark, în Biserica Sf. Ioan din 
Phoenix, AZ 

Hirotonirea întru diacon a teologului 
Bill Clark, în Biserica Sf. Ioan din 

Phoenix, AZ 

  
Ierarhul și clericii participanți la 

sfințirea Bisericii Sfântul Ioan 
Botezătorul din Phoenix, AZ 

Slujire în Las Vegas. 2 dintre preoții 
co-slujitori (Elie și Sorovich) au ajuns 

apoi Episcopi în OCA 

  
Ierarhul și clericii participanți la 

sfințirea Bisericii Sfântul Ioan 
Botezătorul din Phoenix, AZ 

2014 - San Francisco - A 50-a 
aniversare a Bisericii Învierea 

Domnului 

 
"Şi dacă totuşi veţi rămâne doar doi care să mergeţi pe 

drumul cel drept, voi veţi alcătui împreună o lume întreagă, o 
lume a iubirii vii." (Feodor M. Dostoievski 1821 – 1881) 
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Cu binecuvântarea IPS Arhiepiscop 
+Nathaniel, pr. Mihai Cerghizan a 

organizat biserica din Palm Springs 

Reprezentanții bisericii noastre, 
alături de Vlădica, la cea de a 25-a 

aniversare a Bisericii din Palm Springs 

  
2014 - San Francisco - A 50-a 
aniversare a Bisericii Învierea 

Domnului 

Vlădica +Nathaniel și preoții co-
slujitori ai Bisericii Sf. Ioan 
Botezătorul, Phoenix, AZ 

  
2014 - San Francisco - A 50-a 
aniversare a Bisericii Învierea 

Domnului 

2011 - Vlădica +Nathaniel, cu preoții 
Iustin Capsa, Constantin Alecse, și 

Onofrei Rares 

 
  "Necredinciosul este foarte nefericit, întrucât nu are 
nădejde, care este tovarășul necesar pe drumul lung al vieții. 
Este nefericit fiindcă nu are iubire de oameni și fiindcă este 
lipsit de frumusețea icoanei Creatorului, pe care o descoperă 
credința."  (Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina 1846 – 1920) 
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Părintele Bill și psa Marggy Clark, cu 

Vlădica, în Biserica Sf. Ioan din 
Phoenix, AZ 

Pomona, CA - Împărtășirea clerului, în 
timpul Liturghiei Arhierești, 

pontificată de IPS +Nathaniel 

  
Anaheim, California, Vlădica 

+Nathaniel a prezidat Slujba unei 
Vecernii la biserica Sf. Marie 

Anaheim, California, Vlădica 
+Nathaniel a prezidat Slujba unei 

Vecernii la biserica Sf. Marie 

  
Anaheim, California, Vlădica 

+Nathaniel a prezidat Slujba unei 
Vecernii la biserica Sf. Marie 

Pomona, CA - Împărtășirea clerului, în 
timpul Liturghiei Arhierești 

 
"Adevărată rugăciune nu necesită nimic mai mult, decât 

dragoste faţă de Dumnezeu!" (Sfântul Porfirie Kafsokalivitul) 
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Pomona, CA - Vlădica predică la 

Sfânta Liturghie Arhierească 
Pomona, CA - Împărtășirea clerului, în 

timpul Liturghiei Arhierești 

  
Biserica Sf. Treime - Întâlnirea 

Vlădicului, cu preoțimea co-slujitoare, 
la finele Sf. Liturghii 

Vlădica +Nathaniel a prezidat din jilțul 
arhieresc Slujba Vecerniei, în Biserica 

Sf. Marie, Anaheim, CA 

  
Pomona, CA - În cadrul Liturghiei 

Arhierești, ipodiaconul Narcis Stoica 
(viitor preot) citește Apostolul 

Diaconul Claudiu L., de la Paris, a co-
slujit în biserica noastră, cu ocazia 

unei vizite în America 

 
"Crede şi iubeşte! Credinţa te face liber, iubirea te 

uneşte. Vei fi liber în unirea cu Iisus Hristos şi vei rămâne în 
dragostea Lui." (Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa) 
                                                                     (1925 – 2006) 
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Clericii participanți la slujba unei 

vecernii, cu ocazia retragerii 
spirituale, din 2011, în Phoenix, AZ 

Sfințirea pământului pentru o 
eventuală mânăstire în Chatsworth, 

ctitorită de fam. Mihai Patrichi 

  
Sfințirea pământului pentru o 

eventuală mânăstire în Chatsworth, 
ctitorită de fam. Mihai Patrichi 

Sfințirea pământului pentru o 
eventuală mânăstire în Chatsworth, 

ctitorită de fam. Mihai Patrichi 

 

 
 

Ierarhii și protopopii ROEA, la finele unei ședințe,                                                                         
la Centrul de Studii Sfântul Andrei, din Ditroit, MI. 
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4.- AMINTIRI DE LA CONGRESELE EPISCOPIEI, ȘI 
ȘEDINȚELE PROTOPOPEȘTII 

  
Scurt istoric al Episcopiei Ortodoxe Romane din America 
si Canada 
 

 
 

Capela Sfânta Maria de la Vatra 
Românească 

       Centrul de Studii Istorice 
"Arh. +Valerian (Trifa)", care 
poartă numele celui de al 
doilea Ierarh Român din 
America, Întâi Stătător al 
Episcopiei Ortodoxe Române 
din America cu sediul la 
„Vatra”, Jackson, Michigan, 
este punctul de plecare, și 
aplecare, al oricărui cercetător 
al istoriei diasporei românești 
pe Continent american, și nu 
numai. 
     Nu întâmplător, pe frontis-
piciu, scrie: „Centru de Studii 
şi Documentare al Românilor-
Americani”.  

   
În 1975 acest concept a devenit faptă şi în câţiva ani, cu 

ajutorul financiar şi moral al „Episcopiei Române Ortodoxe din 
America”, în principal, dar şi al altor societăţi şi organizaţii 
româno-americane şi a unor oameni buni şi generoşi, o clădire 
modernă a fost ridicată pe pământul „Vetrei Româneşti” din 
Jackson, Michigan. De aici ne-am inspirat și noi în lucrarea de 
față. 
  Prezenţa românească pe acele meleaguri îndepărtate a 
început în jurul anului 1895, prin valul de emigrări din 
Transilvania, Bucovina şi Banat, aflate atunci sub stăpânirea 
austro-ungară.  Prima Parohie Ortodoxă Română din Canada a 
fost înfiinţată în anul 1902 în Regina, Saskatchewan, având 
hramul "Sf. Nicolae" 
 

"Când faci un dar, veselia feței tale să fie mai mare decât 
însuși darul." (Sfântul Isaac Sirul 640 – 700) 
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Clădirile Vetrei Românești 
 

  
Palatul episcopal (intrarea dinspre 

grădina dintre capelă și clădirile 
pavilionului și ARFORA) 

Palatul episcopal (intrarea dinspre 
grădina dintre capelă și clădirile 

pavilionului și ARFORA) 

  
Capela Sf. Marie, și sala ședințelor 

congr., privire de la pavilion și troiță 
Troița, plasată între palatul episcopal, 

și pavilion 

  
Capela Sf. Marie, privire dinspre 

pavilion și troiță 
Intrarea principală în pavilion (privire 

dinspre palatul episcopal) 
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Grădina centrală, sau a arborării 

steagurilor (românesc, american și 
canadian) 

Clădirile noi ale cancelariei diocezane, 
birouri și arhive, vis-a-vis de palatul 

episcopal. 

  
Aleea principală, de la cimitir, prin 
fața palatului episcopal, și clădirile 

arhivelor, și a dormitoarelor 

Spațiile de parcare din spatele 
clădirilor Avram Iancu, garajul 

episcopiei, și pavilion 

  
Aleea din fața clădirii ARFORA, 

extensiune: palatului episcopal, și 
clădirile arhivelor, și a dormitoarelor 

Spațiile de parcare din spatele 
clădirilor Avram Iancu, garajul 

episcopiei, și pavilion 

 

"Pe calea iubirii urcăm spre Dumnezeu." 
(Fericitul Augustin 354 – 430) 
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Vedere către palatul episcopal, privind 

dinspre cimitir 
Capela Sf. Marie, la subsol. Deasupra, 

sala mare a congresului 

  
Spațiile de parcare din fața clădirilor 

noi ale cancelariei episcopale 
Grădina din fața palatului episcopal, și 

capela Sf. Marie, și                                                    
sala mare a congresului 

  
Cimitirul vechi, unde își doarme 

somnul de veci Arhiep.+Valerian, și 
mulți preoți și mireni. 

Vedere aeriană a Vetrei Românești 
(clădirile vechi, cimitirul                         

și clădirile noi) 

 
"Sfințiți-vă viața! Când gospodina, făcând treburile casei, 

se roagă, totul se sfințește: se sfințește nu numai mâncarea, ci 
și cei care o mănâncă." (Sfântul Paisie Aghioritul 1924 – 1994) 
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Amintiri de la Congresele Episcopiei ROEA, de la Vatra 
Românească 

 
 

  
Ierarhii Episcopiei IPS +Nathaniel, și PS 

Vicar Irineu (fotografie de la 
Congresul din 2007) 

2007 - IPS Arhiepiscop +Nathaniel, 
"Doctor Honoris Causa" al 

Universității din Oradia 

  
Congres 1984 -  Înființarea Protoieriei 
Coastei Pacificului -Ierarhul și ucenicul 

Delegații parohiei noastre (aspect de 
la Congresul din 2007) 

  
Arhiereul Diocezan, IPS Sa +Nathaniel 
binecuvântând membrii Congresului 

Delegații parohiei noastre (aspect de 
la Congresul din 1994) 
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Aspect din sala de ședințe, la 

conferința preoțească de la Vatra 
Românească 

Subsemnatul, și Mitropolitul +Serafim 
Juantă, din Germania 

  
Mitrop. Serafim, și  Arh. +Nathaniel, 
flancați de subsemnatul și psa Elena 

Subsemnatul, ca traducător al Mitr. 
+Serafim la Congr. din 3-6 iulie 1997 

  
Arh. +Nathaniel întâmpină creștinește 

pe toți delegații la congrese 
După rânduială, toate lucrările Congr. 
încep cu slujba Te-Deumului Chiriarhal 

 
"Credinţa este, până la urmă, puterea de a iubi." 

(Părintele Iustin Pârvu) 
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Ierarhul, și delegații parohiei noastre 

la congresul din 1997 
Aspect din timpul lucrărilor unui 

congres diocezan anual 

  

Aspect din timpul lucrărilor unui 
congres diocezan anual 

Aspect din timpul lucrărilor unui 
congres diocezan anual 

  
Congresul episcopiei, delegații 

parohiei noastre, și măicuțele de la m-
rea Adormirea Maicii Domnului (1997) 

Vlădica +Nathaniel, subsemnatul, și 
Livia Literat, delegat al parohiei 

noastre la congres (2007) 

 
"Adevărul şi iubirea conduc universul: Adevărul e Tatăl, 

Iubirea e Iisus."  (Academician Nicolae Dabija)  
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Pr. I. Mihuț, arhim. Mihail, dna Livia 
Literat, subsemnatul și John Lazăr 

Pr. Ioan Mihuț, subsemnatul, și Livia 
Literat, delegat la congres (2007) 

  
Ierarhii, și protopopii care au slujit Te-
Deum-ul în fața troiței și a steagurilor 

În fața Crucii (vechi) a pr. Richard 
Grabowschi: preoții C. Mitescu, 

subsemnatul și Ion Anton 

  
În fața Crucii, pr. Mihai Cerghizan: 
preoții Casian Fetea, subsemnatul, 

Simion Pavel și Virgil Suciu 

Între Crucile pr. Richard Grabowski și 
Constantin Tofan: preoții Virgil Suciu, 

Casian Fetea și subsemnatul 

 

"Omul are atâta sfințenie câtă rugăciune are în el." 

(Părintele Iustin Pârvu 1919 – 2013) 
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Preoții Dumitru Paun, Casian Fetea, 

Simion Pavel și subsemnatul 
Subsemnatul și 3 preoți colegi mai 

tineri, la unul din congresele episcopie 
de prin anii 2000 

  
In memoriam: Chipurile Arhiepiscop 

+Valerian, și Episcop +Policarp, pictate 
în Biserica din Warren, MI 

La mormântul Episcopului +Policarp 
de la Alba Iulia 

  
La mormântul Arhiep. +Valerian, de la 

Vatra Românească 
La un program cultural din pavilionul 

episcopiei, la finele congresului 

 
"Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui 

Hristos, cu atât mai puțini însoțitori va afla în jurul său." 
(Părintele Sofronie Saharov  1896 – 1993) 
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1997 - Delegații parohiei noastre la 

congresul ROEA, dimpreună cu 
Ierarhii +Nathaniel și +Serafim 

Poză de grup, la finele Sfintei Liturghii 
Chiriarhale, la congresul episcopiei din 

1997 

  
Program cultural, în pavilionul 

episcopiei, în ultima zi de congres 
(sâmbătă seara) 

Program cultural, în pavilionul 
episcopiei, în ultima zi de congres 

(sâmbătă seara) 

  
Grup colegial la Congresele Episcopiei 
(unul din momentele de frățietate ce 

ne adună împreună an după an 

Grup colegial la Congresele Episcopiei 
(unul din momentele de frățietate ce 

ne adună împreună an după an 

 
"De pe dealurile bucuriilor în văile necazurilor, așa decurge 
viața unui om duhovnicesc." (Părintele Dumitru Stăniloae) 
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Grivei: - Părinte Calinic... nu mânca de 
unul singur...! vreau și eu ceva, te rog, 

îndură-te! 

Preoții Dumitru Păun, și Gh. Ursache, 
într-un moment de răgaz, între 

sesiunile congresului 

  
- Așa am învățat la cursurile de la St. 
Andrew's House... să nu irosesc nici 

un moment. 

Și cine a spus că nu au și preoții 
"Clubul lor?...!" 

  
3 mușchetari, foști colegi de studii în 

România 
2007 - Congresul Episcopiei: Vlădica 

+Irineu și unul dintre discipoli 
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Așa, câte 2, după cum ne-a poruncit 

Iisus... (Luca 9:5) 
Ierarhii, și binefăcătorii Episcopiei, 

frații: Pr. și Dr. John Bujea 

  
Pregătire pentru parastasul de obște 

din trapeza cimitirului 
Slujirea parastasul de obște din 

trapeza cimitirului 

  
Participanți la parastasul de obște din 

cimitirul de la „Vatra” 
Ierarhii diocezani, clericii și mirenii la 

parastasul de obște din cimitir 

 
„Dacă ar fi fost în lume numai un singur păcătos, Iisus ar 

fi adus cu drag pentru el singur aceeaşi Jertfă, ca pentru o 
lume întreagă.” (Fericitul Augustin) 
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Ierarhii diocezani, clericii și mirenii la 

parastasul de obște din cimitir 
Ierarhii diocezani, clericii și mirenii la 

parastasul de obște din cimitir 

  
Se începe procesiunea, de la palatul 
episcopal către capela mare, pentru 

Liturghia Arhierească 

Se începe procesiunea, de la palatul 
episcopal către capela mare, pentru 

Liturghia Arhierească 

  
Se începe procesiunea, de la palatul 
episcopal către capela mare, pentru 

Liturghia Arhierească 

Se începe procesiunea, de la palatul 
episcopal către capela mare, pentru 

Liturghia Arhierească 

 
"Cel mai mărunt gând care nu este întemeiat pe iubire 

nimiceşte pacea." (Părintele Tadei - 1914 – 2003) 
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La Liturghia Arhierească, clericii, și 

mirenii participanți la Congres, 
primesc Sf. Împărtășanie 

La Liturghia Arhierească, clericii, și 
mirenii participanți la Congres, 

primesc Sf. Împărtășanie 

  
La Liturghia Arhierească, clericii, și 

mirenii participanți la Congres, 
primesc Sf. Împărtășanie 

La Liturghia Arhierească, clericii, și 
mirenii participanți la Congres, 

primesc Sf. Împărtășanie 

  
La Liturghia Arhierească, clericii, și 

mirenii participanți la Congres, 
primesc Sf. Împărtășanie 

La finalul Sf. Liturghii, IPS Vlădica 
+Nathaniel oferă Sf. Mir, preoților 

care au solicitat aceasta 

 
„Dragostea vine dintr-o inimă pură, dintr-o conștiință 

bună și dintr-o credință sinceră.” (1 Timotei 1:5) 
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La finalul Sf. Liturghii, IPS Vlădica +Nathaniel oferă Sf. Mir, preoților care au 

solicitat aceasta 

  
La finalul Sf. Liturghii, IPS Vlădica +Nathaniel oferă Sf. Mir, preoților care au 

solicitat aceasta 

  
După 40 de ani de slujire, pr. Mirone 

Klysh primește grammata de 
protopresbyter 

După 40 de ani de slujire, pr. Simion 
Pavel primește grammata de 

protopresbyter 
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La finele Sf. Liturghii, se pornește spre palatul episcopal tot în procesiune 

  
Frații Casian și Adrian Fetea, pozați cu 

Ierarhii Episcopiei (2007) 
La congresul episcopiei din 1992, 
parohia noastră, Sf. Treime, Los 

Angeles, a fost "gazda Congresului" 

  
Clădirea multifuncțională, Capela Sf. 

Marie, și sala mare a congreselor, 
sunt un adevărat nucleu duhovnicesc 

Și tot din avion privind în jos, spunem 
"La revedere Vetre!", și să ne vedem și 

la anul 

 
„Dacă mi-ar demonstra cineva că Hristos Se află în afara 

adevărului şi ar fi real, că adevărul se află în afara lui Hristos, 
aş prefera să rămân cu Hristos, decât cu adevărul.” (F. M. 
Dostoievski) 



CAPIT. I.- ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI                       87 

 
 

5.- RETRAGERILE SPIRITUALE DIN ALHAMBRA, 
CALIFORNIA (2003-2005) 

 

  Retragerea Spirituală a clerului ROEA – 7/10 
noiembrie  2005 - Continuând  tradiţia deja împământenită 
ca, anual, la începutul lunii Noiembrie, să se ţină în sudul 
Californiei retragerea spirituală a clerului Episcopiei de la „Vatra 
Românească”, în anul 2005, întâlnirea a avut loc între 7-10 
noiembrie, tot la Mânăstirea Catolică „Sacred Heart”, din 
Alhambra. Conferinţa preoţească/Retragerea spirituală pe anul 
2005 a fost convocată de centrul eparhial, încă de la începutul 
lunii august crt. Astfel că, Ierarhii, preoţii şi diaconii eparhiei 
noastre au avut posibilitatea să facă aranjamente din vreme 
spre a participa la această activitate. 
 

 
 

Mozaic aplicat pe unul din 
monumentele mânăstirii gazdă 

      Cei 2 Ierarhi ai Episcopiei, 
IPS Sa Arh. +Nathaniel, şi PS 
Sa Episcopul +Irineu, dimpre-
ună cu cca 30 de clerici activi 
în parohiile şi misiunile 
Episcopiei, din Statele Unite şi 
Canada, au petrecut împreună 
4 zile de trăire spirituală, 
rugăciune zilnică, participare 
la conferinţe teologice şi 
proiecte pastorale. În fiecare 
zi, dimineaţa şi seara, am 
participat la sfintele slujbe 
divine, în Capela, unde clericii 
s-au spovedit şi au beneficiat 
de timp de reculegere şi 
meditaţie personală.  

 
  Dintre prezentările făcute, menţionăm:  I). Preotul, soţ, 
părinte şi păstor, alocuţiunea  P.Cuv. Arhimandrit Joseph 
Morris, care s-a bucurat de binemeritate aprecieri din partea 
participanţilor. Împărţiţi în 4 grupe, clericii au reflectat asupra 
celor 3 coordonate esenţiale ale conferinţei: a). Piedicile 
întâmpinate în strădaniile noastre de a păstra imaginea curată 
a căsătoriei sfinte; b). Ce schimbări vor trebui făcute în viaţa 
noastră de familie, în urma ascultării alocuţiunii prezentate;  
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c). Ce acţiuni specifice trebuie să luăm în conduita noastră 
zilnică, în prezent şi pe o perioadă mai îndelungată de timp.  
II). Zeciuiala - precept biblic, prezentare făcută de P.C. Dcn. 
John Bujea. În prezentarea sa, dr. Bujea aduce argumentele 
biblice în suportul „zeciuielii”, aşa cum a fost ea practicată în 
Vechiul Testament, şi cum ar trebui să fie respectată şi 
practicată universal şi în Noul Legământ... 
 

  
Semnul de la intrarea în Mânăstirea 

Catolică “Sacred Heart” 
Grup de clerici participanți la 

retragerea spirituală, cu Vlădica 
+Nathaniel 

  
Conferențiari: preoții Michel Najim și 

Ian Păcurar (coordonator) 
Dimineața, și seara, cu toții la 

rugăciune 
 

„Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul, nu fiindcă cerul 
ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de 
iubire. Dacă nu ai nici acel bănuţ, atunci dă măcar un pahar cu 
apă rece.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
 

„Să nu vinzi nimic din taină, nici pentru mustrări, nici 
pentru laude. E mai bine să nu fii nimic, decât să fii eroul 
altora. Ţine-te de înger şi vezi-ţi de treabă!” (pr. Arsenie 
Papacioc) 
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Vlădica +Nathaniel deschide lucrările 

conferinței spirituale 
Vlădica +Irineu își rostește cuvântul 

introductiv 

  
Clericii se grupează în echipe pentru 

dezbaterile pe tematici 
La slujire, ne apropiem cu toții pentru 

binecuvântările chiriarhale 

  
Cu rândul, clericii oferă răspunsurile 

stranei la feluritele slujbe zilnice 
Un miniconcert al coralei preoților, în 

penultima zi a conferinței 
 
 

„Nu eşti nici cea mai neînsemnată clipă de timp  
neînsoţită de Acel Prinţ grozav al iubirii divine, Acel Înger de 
Mare Sfat, de Acea Inimă, Care a preferat să fie străpunsă, 
decât să te părăsească!” (pr. Arsenie Papacioc) 
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Din nou în ședințe, chiar dacă uneori 

mai "și moțăim"... 
Să recapitulăm deci... cele discutate... 

așa, ca în timpul facultății 

  
Părintele Eugen Roșu: - Mai am încă o 

întrebare 
Poftă bună: - Să servească Vlădica 

întâi, și urmează restul turmei 

  
Chiar și în timpul mesei încă se poartă 

discuții 
Este seară. Este vremea vecerniei. 

Protos: pr. Casian Fetea 
 

„Cu nimic nu Îl mânii atât de mult pe Dumnezeu, ca 
atunci când nedreptăţeşti pe cineva.” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 

„Eşti bogat? Foarte bine! Eşti zgârcit? Foarte rău! Nu 
bogaţii vor fi osândiţi, ci aceia care slujesc bogăţiei.” (Sfântul 
Ioan Gură de Aur) 
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Un grup clerical oferă răspunsurile 

liturgice, la strană 
Vlădica +Nathaniel, cu preoții Ioan 

Andrișoaie și Dumitru Păun 

  
După Vecernie, să facem o poză... 

pentru posteritate 
Subsemnatul și Vlădica +Irineu în sala 

de conferințe 

  
Ipodiac. Liviu Constantinescu, 

subsemnatul, Vlădica +Irineu și pr. 
Constantin Lăpuștea 

Vlădica +Irineu, pr. Eugen Roșu, 
arhim. Joseph Morris 

 

„Iertând altora, vouă înşivă vă iertaţi.” (Sfântul Ioan 
Gură de Aur) 

„Credinţa neclintită este un turn întărit, iar Hristos Se 
face toate celui ce crede.” (Sfântul Marcu Ascetul) 
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Grup de preoți, cu Vlădica în frunte, 

admiră Creația lui Dumnezeu 
Spre finele retragerii spirituale, 

evenimentul este imortalizat printr-o 
poză de grup 

  
Pr. Laurențiu Lazăr anunță ultima 

parte a programului retragerii 
spirituale 

Pr. Ian Păcurar prezintă tematica 
acestei sesiuni a conferinței spirituale 

  
Din nou... "cu toții suntem ochi și 

urechi" - instantanee 
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 
 

„Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui 
bine.” (Sfântul Marcu Ascetul) 
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Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 

  
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 

  
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 
Imagini generale din cadrul 

conferinței spirituale 
 

„A avea credinţă înseamnă să crezi în ceea ce nu vezi, 
iar răsplata pentru această credinţă va fi să vezi ceea ce crezi.” 
(Fericitul Augustin) 
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Imagini generale din cadrul conferinței spirituale 

  
Ziua finală - Ultima cină împreună 

  
Ziua finală - Ultima cină împreună Vlădica Nathaniel și pr. David Subu, o 

fotografie înainte de plecare spre 
casele noastre 

 

„Păziţi neschimbat adevărul, dar să ocoliţi fanatismul. 
Nebunia credinţei este putere dumnezeiască, dar tocmai prin 
aceasta ea este echilibrată, lucidă şi profund umană.” (Valeriu 
Gafencu) 
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Și încă o fotografie, Vlădica +Irineu și 

2 discipoli canadieni 
Pr. Răzvan, psa Cristina și și prunca 
Ioana Bena, în cadrul Sf. Liturghii 

  
Sf. Liturghie, momentul împărtășaniei Sf. Liturghie, momentul binecuvântării 

arhierești 

  
Sf. Liturghie, momentul împărtășaniei Fr. Bill Clark, și cei 3 mușchetari 

canadieni 
 

„Nu părăsești un ideal fără să lași ceva din ființa ta, 
În materie de idealuri nu contează nordul, ci zenitul, 
Idealul creștinului este să-și perfecționeze credința, 
Idealul vieții este nemurirea, cu primirea la Domnul.” 
 
       MI 
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Înainte de a ne lua rămas bun: 

fotografia de grup în capelă 
Vlădica +Nathaniel în jacheta de 

Șeriff, oferită de pr. Andrew Lesko 

 
Adevărul 

 
Fructul esenţial al sufletului e adevărul, 
Este ușor de înțeles, de e descoperit, 
El e pretutindeni, limpede ca izvorul, 
Recunoscut  doar de cel ce l-a dorit, 
Și e ca apa rece la  dinte bolnăvit. 
 
Adevărul, precum o rană, care doare, 
Când vrei să-l ascunzi iese la iveală, 
De-l servești pe tavă, ai riscul ca atare, 
Să primești în față fierbintea-i rafală. 
Iubind adevărul, ierți orice greșeală! 

 
Adevărul, unii oameni nu-l pot spune, 
Iar alții nici măcar nu pot să mintă, 
Sunt unii care nu înțeleg ce-i anume, 
De adevăr, adesea, lumea este rănită, 
Însă minciuna este o gogoașă otrăvită. 
 
De adevărul absolut nu este știință, 
Cel revelat omului este o minciună, 
Simplă iluzie a vieții, gol de credință, 
Ca mărul lui Adam...de mătrăgună.  
E virusată lumea, nu-i loc de pocăință. 
 

  Mircea Iordache 
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6.- CÂTEVA OBIECTIVE TURISTICE PE CARE LE-AM 
VIZITAT CU VLĂDICA NATHANIEL 
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7.-PELERINAJ LA LOCURILE SFINTE ALE ROMÂNIEI (8-
22 MAI, 1994) 

  
  La invitația  Patriarhatului României, prin buna învoire a 
Congresului Episcopiei, cu ocazia Sfintelor Sărbători ale Învierii 
Domnului, împlinindu-se în acest an 65 de ani de la Congresul 
din Detroit al Episcopiei ROEA, și 200 de ani de la sosirea 
primilor călugări misionari, din Rusia, care au adus, popoarelor 
din Alaska creștinismul, și împlinindu-se 5 ani de la revoluția 
din România, IPS Arhiepiscop +Nathaniel, însoțit de protopopii 
Diocezei ROEA, a făcut o vizită protocolară în România, în 
perioada 8-22 mai 1994.  
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Patriarhul +Teoctist oferă IPS Arhiepiscopul 

Nathaniel Crucea Patriarhală 
Patriarhul +Teoctist oferă Crucea patriarhală 

protopopului Constantin Alecse 

  
IPS Mitropolitul +Daniel (Ciobotea) al 

Moldovei oferă o icoană Arhiepiscopului 
+Nathaniel 

Delegația ROEA la Facultatea de Teologie din 
București - Rector Emil Constantinescu 

  
Arhiepiscopul +Nathaniel, și Arhiepiscopul 

+Casian al Galațiului, parastas IMO,  
Arhiepiscopul +Antim 

Mitrop. Banatului - Delegația ROEA și 
Mitropolitul +Nicolae Corneanu, la 

mormântul lui +Policarp 
 

„Când ești mâhnit, când ești necăjit, când ai ispite, nu te 
tulbura. Du-te la fratele tău și intră în vorbă cu el: „Ce faci, 
frate?”. Fără să-i spui că ai venit fiindcă ești tare neliniștit. 
Discută banalități. Tristețea se poate risipi și primești putere 
din puterea lui.”  (IPS Arhiepiscop Iustinian Chira) 
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Arhiepiscopul +Nathaniel, delegația ROEA și 
Mitropolitul Daniel (Ciobotea) al Moldovei 

Mitropolitul +Nicolae Corneanu și 
protopopii C-tin Tofan și Constantin Alecse 

  
Arhiepiscopul +Nathaniel și membrii 

delegației ROEA la Mânăstirea Voroneț 
Arhiepiscopun +Nathaniel și Arhiepiscopul 

+Andrei (Andreicuț) de Alba-Iulia 

  
Catedrala din Timișoara - Protopopii 
Laurențiu Lazar și Constantin Alecse 

Arhiepiscopul +Nathaniel, primit de 
Arhiepiscopul +Pimen de Suceava și Rădăuți 

 
 

„Învaţă să-ţi scrii tristeţile pe nisip şi bucuriile pe 
stâncă.” (Fericitul Augustin) 

„Străduiţi-vă să fiţi în acelaşi gând cu Dumnezeu.” 
(Sfântul Ignatie Teoforul) 
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Mânăstirea Antim (București), delegația 
ROEA la Biblioteca Sf. Sinod, cu arhim. 

Sofian 

Arhiepiscopul +Nathaniel și Episcopul 
+Gherasim al Râmnicului și Argeșului, la       

M-rea Tismana 

  
Mitropolitul +Nestor Vornicescu, și 
Arhiepiscopul +Nathaniel, în curtea 

palatului episcopal 

Mitropolia Olteniei: Mitropolitul +Nestor 
Vornicescu, Arhiepiscopul +Nathaniel, și 

delegația ROEA 

  
Mitropolia Banatului: Mitropolitul +Nicolae 

Corneanu, și Arhiepiscopul Nathaniel 
Episcopia Aradului - Delegația ROEA a 

participat la sfințirea Bisericii din Zăbrani 
 

„Măsura iubirii lui Dumnezeu e să-L iubim fără măsură.” 
(Bernard de Clairvaux) 

„Calea lui Hristos este crucea de fiecare zi. Nimeni nu s-a 
suit vreodată la cer prin comoditate.” (Sfântul Isaac Sirul) 
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Mitropolia Banatului - Vizită la Mânăstirea 

Timișeni 
Patriarhia Română și membrii delegației 

ROEA 
 

 
 

Arhiepiscopul +Nathaniel și Episcopul +Gherasim al Argeșului 
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1985 - IPS +Nathaniel Scrisoare numire ca protopop 
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2017 - IPS +Nathaniel Scrisoare despre carte 

 

"Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui Varlaam, maica 
spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei şi 
unitatea etnică a poporului, ea care domneşte puternică dincolo 
de graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională în ţări 
unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna tagmei 
patriotice? Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal 
le ia locul, cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia claselor 
lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei 
creştine."   (Mihai Eminescu - 1850 – 1889) 
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2017 - IPS +Nathaniel - Scrisoare despre starea de sănătate 
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2014 - Gramata Sf. Sinod OCA, a 75-a aniversare a Bisericii Sfânta Treime 
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        Despre realitate 
 
Spunem că realitatea în care trăim e infinită, 
Dar nu pentru că așa ar fi, ci din necunoștință, 
De fapt realitatea este gândită și materializată, 
Și este o interpretare dinamică pentru știință. 
 
Înfățișarea ei depinde de cum o dorim s-arate, 
Dacă o dorim liniștită, calmă, sigură, așa va fi, 
De o vrem plină de neliniște, de ură și de alte: 
Probleme, lipsuri, frământări, sigur vom reuși.  
 
E o realitate comună, cu structură complexă, 
Din realitățile personale și, care se întretaie 
Și se întrepătrund în  puncte de convergență, 
Asta-i realitatea comună – lumea, cu a ei arie. 

 
Cred în a privi realitatea în ochi și a o refuza, 
Ea este o platformă de care ne lovim adeseori, 
Fuge viața cu moartea după ea și nu știm cauza, 
Nu știm care a fost prima, și-s multe întrebări.  
 
Adevărata realitate este dincolo de planul astral 
Și de planul mental. Ea se află în planul cauzal, 
Acolo unde este Sfânta Treime, și-n Cerul abisal, 
Este acolo acasă, unde suntem așteptați cordial. 
 
După ce Dumnezeu a creat toate elementele, 
Și orice lucru, a stabilit locul lor după voia Sa, 
Apoi a compus o substanță folosind esențele, 
Înțelepciunea, arta, rațiunea, deci, omenirea 
 
Suntem prea mici să putem totul a interpreta, 
Și numai Dumnezeu știe care-i realitatea în toate, 
Noi apreciem cu simțurile noastre care-i rețeta. 
Doamne ne iartă, dacă adesea nu avem dreptate! 
 
     Iordache Mircea 
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P.S. +IRINEU 
  

1.- CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

 

 

       În volumul II, autobiogra-
fic, MISIONARUL, am evocat, 
cu pietate, primirea IPS 
+NATHANIEL, și a membrilor 
delegației ROEA (aflați în 
Pelerinaj la Locurile Sfinte ale 
României) la Mânăstirea 
„Brâncoveanu”, de la Sâmbăta 
de Sus, cu tradiționala „pâine 
și sare”, de localnici, îmbrăcați 
în costume naționale. 
         Descriam emoționanta 
întâlnire cu un grup de copii, 
vreo zece la număr, dintr-o 
localitate vecină, al cărei 
nume nu l-am reținut, îmbră-
cați în autentice costume 
naționale, din ținutul  

Făgărașului, sub grija preotului lor, că a ținut, cu tot dinadinsul, 
să prezinte un „buchet” de dansuri populare românești, de pe 
plaiuri făgărășene. A fost impresionant!  
  In poarta mânăstirii, îmbrăcat în splendidele veșminte 
sacerdotale, înconjurat de soborul său, mânăstiresc, vreo 5 
preoți, plus mulțimea călugărească (vreo 30 la număr), se afla, 
așteptând pe Vlădica Nathaniel, cu Sfânta Evanghelie și Crucea 
în mână, Părintele Arhim. Irineu Duvlea. 
  Arhimandritul Irineu Duvlea, care avea o unele rude ale 
sale în America, a vizitat „Vatra Românească” de mai multe ori 
după 1989. Pe Părintele Stareț îl cunoscusem în Los Angeles, 
cu ani în urmă. 
  Făcea parte din soborul nostru, la 10 noiembrie 1991, 
când P.S. Episcop +Nathaniel îl hirotonea în treapta preoției pe 
tânărul teolog Eugen Roșu, pe seama parohiei din Palm 
Springs, California. 
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Cuvântările clericilor la hirotonirea 
întru preot a diac. Eugen Roșu, pentru 

parohia din Palm Springs 

     De fapt, dumnealui a fost 
cel care pregătise și delicioa-
sele prăjituri pentru banchet. 
Din biografia starețului Irineu 
am aflat că la 24 septembrie 
2000, Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române i-a oferit 
părintelui Irineu rangul de 
Arhimandrit Mitrofor (purtător 
de Mitră). La 2 luni după 
aceea, în decembrie 2000, 
fostul stareț al Mănăstirii 
Sâmbăta, Arhimandritul Irineu 
Duvlea, a emigrat în SUA,  

însoțit de șapte călugări (jumătate din Mănăstirea Sâmbăta de 
Sus) sub pretextul înființării unei mănăstiri, fondarea Mânăstirii 
"Înălțării Domnului" din Detroit. 

IPS Arhiepiscopul +Nathaniel a fondat un Centru de 
Studii Creștine Ortodoxe în Detroit și dorea stabilirea unei 
prezențe monahale la Centrul "Sfântului Andrei". Ca urmare a 
corespondenței purtate cu IPS Antonie, Mitropolitul Ardealului, 
Arhimandritul Irineu și un grup de călugări de la Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus, au primit dezlegare din partea Mitropolitului 
Antonie, spre a se stabili în America, sub omoforul 
arhiepiscopului Nathaniel. În data de 23 februarie 2001, de 
sărbătoarea Sfântului Policarp al Smirnei, monahii pelerini au 
plecat la Detroit, unde au fondat Mănăstirea "Înălțarea 
Domnului", PC Arhimandrit Irineu devenind stareț al acestei 
mănăstiri. 
  Prin activitatea desfășurată la Detroit, grupul de călugări 
pelerini au oferit ospitalitate și confort nu numai comunității 
românești, ci și întregii populații ortodoxe din Metropola 
Detroit-ului și Statelor Centrale din SUA, făcând ca mânăstirea 
"Înălțării Domnului" să devină un adevărat centru de 
spiritualitate ortodoxă. 
  
La Congresul ROEA, la 29 iunie 2002 –  
 

Arhimandritul Irineu Duvlea a fost ales Episcop Vicar 
(ROEA). Cu participarea unui număr de 117 delegaţi, Congresul 
Electoral, întrunind condiţiile cerute de Constituţie (prezenţa a 
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2/3 din totalul tuturor delegaţilor parohiilor şi a celorlalte 
auxiliare ale Episcopiei), a purces la votare prin vot secret. 
Întrunind voturile necesare alegerii, preşedintele Congresului, 
IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel a sugerat şi, Congresul a 
acceptat, să considere alegerea Arhimandritului Irineu drept 
Arhiereu-Vicar, fiind primit cu aclamaţii. Protopopul Constantin 
Alecse și cei 2 delegați mireni, reprezentanți ai Bisericii „Sfânta 
Treime”, au participat la acel istoric congres electoral. 
 
25 Martie 2003 –  
 

Biserica noastră a fost onorată cu prima vizită pastorală 
a PS Sale Episcopul Vicar +Irineu, care împreună cu alți preoți 
din alte state, a slujit Sfânta Liturghie Arhierească în Biserica 
noastră. 
  După Sfânta Liturghie a avut loc Conferința Preoților 
Protoieriei Coastei Pacifice, la parohia Sf. Treime, Centrul 
Protoieriei Coastei Pacifice. 
 
14-15 iunie 2003 - Hramul Bisericii, Duminica Pogorârii 
Duhului Sfânt,  cu participarea  PS Sa +Irineu,  
 

S-a ținut vecernia mare, la proprietatea viitoarei biserici 
(sâmbătă 14 iunie) iar Liturghia arhierească , din Duminica 
Rusaliilor, 15 iunie, urmată de banchetul de la Hotelul Hilton, 
din Glendale. DJ: arhicunoscutul Alexandru Luca, solist de 
muzică ușoară și populară, din South-Bay/San Francisco.  
  Aflându-se în Sudul Californiei, Prea Sfințitul Vicar Irineu 
Duvlea, a mai vizitat și alte parohii din Protoieria Coastei 
Pacifice: Anaheim, Pomona Valley, Palm Springs, San Diego. 
 
14-25 aprilie 2006 – PS Sa Episcopul +Irineu vizitează 
parohiile protoieriei Pacificului, cu ocazia Sfintelor 
Sărbători ale Învierii Domnului (Sf. Paşti)  
   

P.S.Sa Episcopul +Irineu, Vicarul Episcopiei ROEA, de la 
„Vatra Românească” a petrecut Sfintele Sărbători ale 
Săptămânii Patimilor, şi Învierea Domnului Iisus Hristos - 2006 
în parohiile şi misiunile din California ale Protoieriei Coastei 
Pacifice, după următorul program: 
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  * Parohia Învierii Domnului din Hayward, (San Francisco) 
- Sâmbăta lui Lazăr şi duminica Floriilor 14-15 aprilie; 

* Parohia Sfinţii Arhangheli, Palm Springs - Vinerea Mare 
- 21 aprilie; 

* Parohia Sf. Maria, Anaheim - Sâmbăta Mare - Slujba 
Învierii, 22-23 aprilie; 

* Parohia Sf. Treime, Los Angeles - Ziua de Paşti, A doua 
Înviere; agapa pascală, 23 Aprilie; 
  * Misiunea Înălţarea Sfintei Cruci, San Diego - A doua zi 
de Paşti, 24 aprilie 
 
23-24 Aprilie 2011 - Învierea Domnului (Sf. Paşti) cu PS 
Episcop +Irineu 
 

 
 

PS +Irineu, la Hramul din 2003, la finele Sf. Liturghii, dimpreună cu clericii co-
slujitori și credincioșii participanți 

 
Slujba Învierii a fost oficiata de PS Sa Episcopul +Irineu, 

și soborul co-slujitor, pe scena amenajată în curtea bisericii. S-
a făcut procesiunea de înconjurare a bisericii, după care, 
începând de la orele 1:00 a.m. s-a săvârșit Sfânta Liturghie 
Arhierească de Sfintele Paști. A urmat o agapă frățească, la 
finele Sfintei Liturghii (orele 3:00 am). În Ziua Pascală, la orele 
11:30 am, Vlădica Irineu a săvârșit slujba celei de a Doua 
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Învieri/ Vecernia Mare, cu citirea Sfintei Evanghelii în mai multe 
limbi străine. A urmat banchetul pascal. Program cultural: A 
cântat orhestra lui Mitică Grigoruț (Mitică Grigoruț, solist vocal 
și clape, maestrul emerit Mihail Chiriuc, vioară, Marian Miliță, 
acordeon), care a interpretat muzică populară românească, şi 
muzică internaţională. 
 

2.- CÂTEVA IMAGINI DE LA MÂNĂSTIREA 
SÂMBĂTA DE UNDE A PROVENIT 

 

 
 

Am prezentat mai sus câteva fotografii de la Mânăstirea Sâmbăta-Făgăraș, 
vizitată de delegația ROEA în 1994, la invitația IPS Mitropolit Antonie 
Plămădeală. În fotografia finală: Starețul de atunci Irineu (Duvlea) și 

subsemnatul. 

 
„Credinţa în Dumnezeu este haina ce ajută în orice 

situaţie, indiferent de... "vremea de afară”. (Sanda Tulics)   
 
„Numai credinţa neclintită mântuieşte pe om aici şi 

dincolo deopotrivă. Credinţa e puntea vie peste prăpăstiile 
dintre sufletul zbuciumat şi lumea plină de enigme, şi mai cu 
seamă între om şi Dumnezeu.” (Liviu Rebreanu)   

 
Prezentăm câteva instantanee din timpul celor cca 15 ani 

de slujire arhierească (2002-2017) a PS Episcop-Vicar +Irineu 
Duvlea, cu precădere din timpul vizitelor pastorale în unele 
parohii și misiuni ale Protoieriei Coastei Pacificului: 
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3.- FOTOGRAFII DIN TIMPUL VIZITELOR PASTORALE ALE 
PS EPISCOP IRINEU ÎN PAROHIA "SF. TREIME", ȘI ALTE 
PAROHII ȘI MISIUNI DIN PCP ÎN 2003, 2006 ȘI 2011 

  

Exteriorul bisericii Sf. Treime în latura 
dinspre parcarea mică 

Vlădica citește Sf. Evanghelie în timpul 
Liturghiei Arhierești 

  

Vlădica binecuvântează credincioșii în 
timpul Liturghiei Arhierești 

Vlădica binecuvântează la finele 
Liturghiei Arhierești 

  

Vlădica predică la finele Liturghiei 
Arhierești 

Momentul împărtășirii pr. Bill Clark, în 
timpul Sf. Liturghii 

 

           "Viața ne obișnuiește cu Moartea prin Somn. Viața ne 
avertizează că există o altă viață prin vise" (Eliphas Levi)  
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Vlădica binecuvântează în timpul 

Liturghiei Arhierești. În stânga, 
+Mihail, actualul Ep. de Australia 

Ierarhul în timpul pomenirilor de la 
momentul Ieșirii cu Sf. Daruri 

  
2011 - Moment din timpul Sf. Liturghii 
- împărtășirea preoților Iustin Capsa și 

Constantin Alecse 

Arhiereul și clericii co-slujitori la finele 
Sf. Liturghii 

  
2003 - Aspect general de la masa 

centrală aranjată pentru banchetul 
Hramului 

Co-slujire, Vlădica și câțiva preoți ai 
PCP, înaintea ședinței protoierești 

„Credinţa în Dumnezeu te înalţă, umple inima de pace şi 
frumuseţe, dă sens şi gust plăcut existenţei telurice.” (Michelle 
Rosenberg) 
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4.- IMAGINI DE LA SLUJBELE DIN JOIA ȘI VINEREA 
MARE LA BISERICA "SFÂNTA TREIME"- 2006 

 

  
Preotul citește Rugăciunea către 

Născătoarea de Dumnezeu 
Credincios, îngenunchiat la rugăciune 

în fața Crucii, în Joia Mare 

  
Masa-baldachinului, pregătită pentru 

Slujba Prohodului 
Masa-baldachinului, pregătită pentru 

Slujba Prohodului 

  
Preotul, citind a 8-a Evanghelie din 

Joia Mare (8 lumânări aprinse) 
Angela și Ilie Pitu, în Joia mare, în 

timpul venerării Sf. Cruci 
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Preoții Virgil Anton, parohul, și parte 
dintre credincioși, în Vinerea Mare, în 

timpul Prohodului 

Preoții și câțiva acoliți în Vinerea 
Mare, în timpul Prohodului, pregătiți 

pentru procesiunea cu Sf. Epitaf 

  
Vinerea Mare - Frații Robert și Alex 
Mangu, ajută la procesiunea cu Sf. 

Epitaf 

2006 - Binecuvântarea credincioșilor 
cu Sf. Potir 

  
În Joia Mare a Sf. Patimi, 

subsemnatul, diaconul Răzvan Bena, și 
ceilalți acoliți co-slujitori 

Liturghie Arhierească: Vlădica +Irineu, 
pr. Cătălin Mitescu și subsemnatul, în 

timpul predicii 

 
„Biserica Ortodoxă nu este o Biserică între altele, ci este, 

pur şi simplu, firea în care Dumnezeu l-a creat pe om. Esenţa 
Ortodoxiei este firea omului.” (Rafail Noica) 
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La strană, trei teologi: Gabriel 

Vamvulescu, Irinel Dumitrașcu și 
ipodiaconul Răzvan Bena 

Masa Sf. Mormânt, pregătită pentru 
Prohod, în Vinerea Mare 1986 

 

 

 
 

Co-slujire, Vlădica și câțiva preoți ai PCP, la finele Liturghiei la Sf. Treime, 
înaintea ședinței protoierești 

 

„Credinţa nu înseamnă că Dumnezeu va face ceea ce tu 
îi ceri. Credinţa este convingerea că El va face ce este drept.” 
        (Max Lucado) 
 

„Dacă credinţa nu este urmată de fapte, ori credinţa nu-i 
adevărată, ori nu crezi tu în ea.” (Richard Wurmbrand) 
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5.- IMAGINI DE LA SLUJBA DE SFINTELE PAȘTI LA 
BISERICA "SFÂNTA TREIME" – 2006 

 

  
2006 - Biserica Sfânta Treime - Gătită 
în straie de sărbătoare pentru Sfânta 

Înviere 

Biserica Sf. Treime - Parohul face 
câteva anunțuri de interes comunitar 

participanților la Sf. Liturghie 

  
Vlădica +Irineu, pr. Virgil Anton, și 

acolitul Elik, în capelă, la Sfârșitul Sf. 
Liturghii 

În capelă, preotul slujitor Virgil Anton, 
și diaconul Vlădicului Sebastian 

Dumitrașcu 

  
Sf. Înviere - Binecuvântarea ofrande-
lor - Ierarhul, parohul, pr.C. Mitescu, 

V. Anton și diac. Narcis Stoica 

Vlădica binecuvântează. Co-slujitori: 
subsemnatul și pr. C. Mitescu, și diac. 

Narcis Stoica și S. Dumitrașcu 
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In cadrul Lit. Arhierești de Sf. Paști: 
Vlădica +Irineu binecuvântând cu 

dichere-trichere 

Sf. Paști: Vlădica +Irineu predică din 
jilțul arhieresc. Co-slujitori: ipodiac. L. 

Constantinescu & subsemnatul 

  
Credincioși adunați la Slujba Vecerniei 
celei-Mari (a doua Înviere), ascultând 

cuvântul Vlădicului 

Cu siguranță că parohul a slobozit vre-
o glumiță, în timpul anunțurilor, căci și 

Vlădica zâmbește 

  
2003 - La Liturghia Arhierească: 

Vlădica îi împărtășește pe pr. Cătălin 
Mitescu și subsemnatul 

2006 - Biserica Sf. Treime - Slujba de 
Paști, afară, pe ploaie, cu Vlădica 

+Irineu 

 
„Cel mai important act filantropic este de a-i vorbi de 

bine pe semenii noștri.” (Maica Gavrilia Papaiannis) 
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După Vecernia Mare (Sf. Paști) preotul 

binecuvântează credincioșii prin 
stropirea cu Sf. Agheasmă 

Sf. Paști 2002 - Biserica Sf. Treime - În 
cadrul Sf. Liturghii - Momentul 

împărtășirii credincioșilor 

  
Sf. Paști 2002 - Biserica Sf. Treime - În 

cadrul Sf. Liturghii - Momentul 
împărtășirii credincioșilor 

Sf. Paști 2002 - Biserica Sf. Treime - În 
cadrul Sf. Liturghii - Momentul 

împărtășirii credincioșilor 

  
Binecuvântarea ofrandelor - Ierarhul, 
parohul, preoții Cătălin Mitescu, Virgil 

Anton, și diaconul Narcis Stoica 

Moment din timpul Liturghiei 
Arhierești, când Vlădica 

binecuvântează credincioșii 
 

„Domnul Hristos nu vrea să fim o ceată de tânguitori, ci 
o ceată de înmulţitori de bucurie.” (pr. Teofil Părăian) 
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Ziua Paștilor - Citirea Evangheliei în 

mai multe limbi streine 
Ziua Paștilor - Citirea Evangheliei în 

mai multe limbi streine 

  
Ziua Paștilor - Momentul pregătirii de 

începerea Sfintei Liturghii 
Co-slujire: Ierarhul +Irineu, pontifică 

Sf. Liturghie, ajutat de co-slujitori 

  
Vlădica +Irineu, din binecuvântarea 

IPS +Nathaniel, îl sfințește întru 
ipodiacon pe teologul Răzvan Bena 

2006 - Biserica Sf. Treime - În Noaptea 
Sfintei Învieri: Binecuvântarea 
ofrandelor la agapa de Paști 

 
„Ştim că trebuie să slujim nu vremurilor, ci lui 

Dumnezeu.” (Sfântul Atanasie cel Mare) 
 

„Să-L iubim pe Hristos și singura noastră nădejde și grijă 
să fie El.”  Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 
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Constantin Jercan, preș. consiliului la 

întâmpinarea Vlădicului cu 
tradiționala pâine și sare 

2006 - În Noaptea Sfintei Învieri: 
Binecuvântarea ofrandelor la agapa 

de Sfintele Paști 

 

 
 

Adevărat a Înviat! 

 
„Nu era nevoie să conectezi, la aparate, un muribund. 

Era suficient, doar, să conectezi sufetul tău la al lui şi să-i 
transmiţi credinţa ta. Credinţa în Dumnezeu. Dar să fie o 
credinţă nestrămutată, ca jurământul lui Hippocrate: de a sluji 
celei mai înalte cauze – aceea de a salva vieţi. Numai speranţa 
poate salva o viaţă. Şi numai credinţa poate vindeca.” 

Doina Postolachi  
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6.- IMAGINI DE LA HRAMUL BISERICII "SFÂNTA MARIA" 
DIN ANAHEIM – 2006 

 

 
 

2011-Târnosirea Bisericii Sf. Maria din Anaheim, California (paroh: pr. C. 
Avramescu) 

 

  
2006 - Întâmpinarea Vlădicului 

+Irineu. Preoții: Nikodim (Bibarț), C. 
Alecse, Liviu Popa (Palm Springs) 

Vlădica +Irineu, în procesiune, către 
Sf. Altar, în timp ce corala intona 

Imnul Arhieresc 

 
„Să învățăm să redevenim patrioți, să ne iubim credința 

și neamul.” (Arhimandritul Mihail Daniliuc) 



CAPIT. I.- ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI                       125 

 
 

  
Vlădica +Irineu, Liturghie Arhierească. 
Subsemnatul co-slujește în postura de 

protopop 

Vlădica +Irineu, Liturghie Arhierească, 
urmată de slujba parastasului în 

memoria ctitorilor bisericii 

  
La finele Sf. Liturghii, fiecare co-
slujitor a rostit un scurt cuvânt 

duhovnicesc (subsemnatul) 

La finele Sf. Liturghii, fiecare co-
slujitor a rostit un scurt cuvânt 
duhovnicesc (Arhim Nikodim) 

  
La finele Sf. Liturghii, fiecare co-
slujitor a rostit un scurt cuvânt 
duhovnicesc (parohul bisericii) 

Vlădica +Irineu, clericii co-slujitori și 
poporenii, într-o fotografie de grup, la 

finele Sf. Liturghii 
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7.- IMAGINI DIN ALTE PAROHII ȘI MISIUNI ALE 
PROTOIERIEI PCP 

  

  
Liturghie Arhierească: Misterul 

Potirului ce radiază Lumina Sfântă la 
Epicleză 

2011 - La finele Sf. Liturghii, Vlădica 
+Irineu pozează cu parohul locului 

(C.A.), pr. Iustin, și diaconul său 

  
La Vatra Românească - Unul din 

Congresele Episcopiei: Cei 2 Ierarhi, și 
grupul dansatorilor din Chicago 

Portland, OR - 29 Aprilie 2006 - 
Procesiune la Sfințirea Bisericii Sfânta 

Maria 

  
CONGRESUL ROEA 2007 - „VATRA 

ROMANEASCĂ” - Protopopii diocezani 
săvârșesc Slujba Te-Deumului 

Seattle, WA - 18 iunie 2006 - Sfinţirea 
locului pentru noua Biserica Sf. Trei 

Ierarhi. 
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Las Vegas - Vlădica +Irineu și protop. 
C. Alecse au co-slujit la botezul fiului 

părintelui Dănuț Pălănceanu 

Seattle, WA - 18 iunie 2006 - Banchet, 
după Sfinţirea locului noii Biserici Sf. 

Trei Ierarhi 

  
Părintele Dănuț Pălănceanu îl 

împărtășește pe nou-hirotonitul diac. 
Bill Clark 

Congresul ROEA - Câțiva clerici ai 
protoieriei PCP (și Marian Sârbu), la 

Vatra Românească 

  
Congresul ROEA: 3-6 iulie 1997, o 

vizită la Mânăstirea din Rives Junction, 
MI - Întâlnire cu arhim. Roman Braga 

Pomona Valley, CA - însoțit de protop. 
C.A., Vlădica +Irineu, a oficiat Slujba 

Vecerniei 

 
„La Judecată, Hristos va căuta să vadă cât regăsește din 

El în sufletul nostru.” (Părintele Constantin Necula) 
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La banchetul de încheierea 

Congresului ROEA (1997), când A.F. 
Frunza a fost hirotonit preot 

Vicarul ROEA, PS +Irineu, că preoții 
Constantin Lăpuștea, Vasile Parau și 

protopopul locului 

  
Seattle, WA - 18 iunie 2006 - Vlădica 
+Irineu a oficiat Liturghia Arhierească 

în biserica OCA din Seattle 

Biserica Sf. Ana, Claremont CA, 
Vlădica +Irineu, și câțiva co-slujitori, a 

oficiat Slujba Vecerniei 

  
Doi tineri călugări din România, veniți 
în America de a colecta ajutoare, au 

co-slujit la "Sf. Treime" 

Biserica Sf. Ana, Claremont CA, 
Vlădica +Irineu, și câțiva co-slujitori, a 

oficiat Slujba Vecerniei 

 
  „Postim ca să simțim foame și foamea să devină 
rugăciune și, prin ea, dragoste pentru Cuvântul întrupat.”     
(Maica Siluana Vlad) 
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Ierarhul +Irineu, preoții Constantin 
Lăpuștea, subsemnatul și ipodiac. 

Liviu Constantinescu (2005) 

Biserica Sf. Ana, Claremont CA, 
Vlădica +Irineu, și câțiva co-slujitori, a 

oficiat Slujba Vecerniei 

  
2003 - Hramul Bisericii: Vlădica 

+Irineu, ieromon. Mihail (în prezent 
Ep. de Australia), și subsemnatul 

În Ziua de Luni, 26 aprilie 2006, 
praznicul Sf. Treimi, întâlnire cu 

preoții din Protoieria Coastei Pacifice 

  
Ziua de Luni, 26 aprilie 2006, praznicul 

Sf. Treimi, întâlnire cu preoții din 
protoieria Coastei Pacifice 

2003 - Vizită la Catedrala Greacă 
Sfânta Sofia: Vlădica +Irineu, ieromon. 

Mihail, teologul Dan Hoarste și 
subsemnatul 

 
„Trebuie să avem mintea aspră și inima blândă.” 

(Părintele Nicolae Steinhardt) 
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ROEA - Vatra Românească: Congresul 

din 2007. Ierarhii: IPS Arhiepiscop 
+Nathaniel, și PS Irineu, în procesiune, 

către capelă 

ROEA - Vatra Românească: Congresul 
din 2007. Ierarhii: IPS Arhiep. 

+Nathaniel, și PS Irineu, la începerea 
Sfintei Liturghii 

 

 
 

1999 - Biserica Sf. Treime -                                                                                                                  
Corala AXIOS din România a performat Colinde de Crăciun 

 
„A fi om al vremii tale înseamnă a îndrepta relele vremii 

tale, nu a te adapta la ele sau a le promova.”  
(Mitropolitul Antonie Plămădeală) 

 

"Îmi desfac toate brațele inimii și vă strâng în preoția 
mea!"  (Părintele Ioan Iovan) 
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8.- CLARIFICĂRI LA ÎNCHEIEREA AUTOBIOGRAFIEI 
PRIVIND CAZUL PS PĂRINTE IRINEU DUVLEA 

 

Notă explicativă: 
 

1. În încheierea lucrării mele autografice am incorporat 
pe lângă Binecuvântarea Părintească a IPS +Nathaniel, care a 
avut bunăvoința de a mi-o oferi în 2014, când am pornit la 
acest drum, și Binecuvântarea PS Sale +Irineu, Episcopul-Vicar 
al Episcopiei ROEA, în acea perioadă de timp. Întrucât 
autobiografia se întinde pe 3 volume, după cutumele normelor 
editoriale, Scrisorile de Binecuvântare, ca și Cuvântul Înainte, 
sunt incorporate în fiecare volum în parte, pentru a păstra 
nealterat sistemul unitar al lucrării. 

2. Cu toate că în prezent, când se tipărește acest al 
treilea volum autobiografic "Culisele Vieții Pastorale", a 
intervenit o schimbare privind statutul și poziția Episcopiei 
ROEA, față de fostul Episcop-Vicar al Episcopiei ROEA, Părintele 
+Irineu, în autobiografia mea, ilustrez autobiografia mea 
folosind albume fotografice din perioada de dinainte de 2017, 
perioadă în care Sfinția Sa ne-a co-păstorit, alături de IPS Sale 
Arhiepiscop +Nathaniel, timp de cca 15 ani. 

3. Am folosit materialul la care fac referință, din dorința 
de a respecta "adevărul istoric", adică încorporarea în 
autobiografia mea a întregului material, chiar dacă fostul 
Episcop-Vicar nu mai activează în nici o capacitate în cadrul 
Episcopiei noastre.  

4. Am fost primit cu multă dragoste în această Sfântă 
Episcopie, acum cca 38 de ani, de către IPS +Valerian. Cam tot 
de atâția ani am slujit, și voi sluji cât Bunul Dumnezeu va dori, 
sub omoforul IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel, căruia îi aduc 
fiasca mea plecăciune că a avut totală încredere în mine, 
oferindu-mi înalta demnitate de protoiereu al Protoieriei Coastei 
Pacifice, pe care am administrat-o timp de 30 de ani, până la 
crearea în 2014 a Vicariatelor Diocezane. 

5. Doresc să mulțumesc Bunului Dumnezeu, și Ierarhilor 
mei, amintiți mai sus, că m-au hărăzit cu cele mai frumoase 
amintiri, în toți acești ani de slujire în Sfântă și de Dumnezeu 
păzita Episcopie de la Vatra Românească.  
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           Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu 
                      (VII) 
     

Astăzi, nu există nicio persoană în viață, 
Persoană care să fie mai „Tu” decât ești tu, 
Doar tu îți poți controla a viitorului față, 
Până când ți-l înghite, nesățios, pământuꞋ. 
 
Alegeți viața care îți e cea mai folositoare, 
Iar obișnuința o va face apoi și plăcută 
O viață petrecută cu greșeli e mai cu onoare 
Decât stând pe valuri ca o simplă plută. 
 
Viața poate fi comică și când oamenii mor, 
Și nu încetează a fi serioasă când ei râd. 
Oricât de rea ți-e viața asumă-ți-o cu dor, 
Trăiește-o și n-o înjura, nici măcar în gând! 
 
Cultivă sărăcia ca pe o floare de grădină,  
Că îți va împodobi sufletul cu înțelepciunea,  
Scapă de lucruri, doar gândurilor te închină! 
Dumnezeu va vedea că-ți dorești lumea. 
 
În viață nu putem face lucruri prea mărețe 
Ci lucruri mărunte și cu enormă dragoste, 
Ne-am bucura dar nu-s șanse în tinerețe, 
Mai târziu sunt șanse, dar nu-i capacitate. 
 
Să facem zilnic lucruri pe care nu le vrem, 
Pentru a ne obișnui să ne facem datoria, 
Să trăim încât când vine sorocul ce-l avem, 
Însăși morții să-i pară rău c-a venit să ne ia. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
Mircea Iordache 
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I.2.- ÎNTÂLNIRI CU PERSONALITĂȚI 
LAICE 

 

 

    „Arta este rostirea tainei prin taină.”  (Vasili Kandinski) 
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„Nu deznădăjduiți! Aveți nădejde în Dumnezeu și în 
Maica Domnului, Care niciodată nu vor părăsi sufletele îndure-
rate, care caută mântuirea.” (Părintele Efrem Filotheitul) 
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A. SCRIITORI, PUBLICAȚII, SOCIETĂȚI 

� Petru Popescu (scriitor, cineast, ziarist), 
� Grigore Vieru +2009 (poet, membru corespondent al  

Academiei Române), 
� Virgil Cândea (teolog și istoric), 
� Norine Dresser (scriitor american - Eastern Orthodoxy –  

Rules for Holiday and Worship), 
� Richard Wurmbrand +2001 (scriitor, pastor, fondatorul  

organizației Vocea Martirilor), 
� Ion Dan (scriitor), 
� Petru Popovici (scriitor, predicator la radio, pastor  

baptist) 
� Ion Manea Manoliu (ziarist, cercetător al politicii  

internaționale), 
� Maria Manoliu-Manea (lingvist, profesor universitar) 
� Miron Butariu (avocat, ziarist), 
� Dan Fornade (profesor, lexicograf, editor), 
� Georgiana Gălățeanu-Fârnoagă (lector Univ., autor de  

manuale, traducător), 
� Domnița Dumitrescu (lingvist, profesor universitar), 
� Naomi Marin (profesor universitar, publicist), 
� Constantin Corduneanu (matematician, profesor  

universitar, publicist), 
� Aristide Buhoiu (ziarist, realizator de televiziune, scriitor  

român), 
� Valentin Verzeanu (ziarist, economist), 
� Cătălin Mitescu (fizician, profesor universitar, inginer,  

preot Ortodox), 
� Elena Călugăru-Baciu, scriitoare, 
� Mugur Andronic, dr. arheolog, scriitor, academician 
� Mircea Iordache, inginer, scriitor, poet, profesor 
� Ion Anton, inginer, profesor, scriitor, poet, 
� Dumitru Turlacu +2012, profesor, inspector școlar 
� Florian Onitza (scriitor, astrolog) 
� Dan Turturică (gazetar - România, de la New York la Los  

Angeles), 
� Eugen Popescu +1998 (scriitor, publicist, economist),  
� Radu Petrescu +1982 (scriitor, publicist), care mi-a oferit  

dedicaţii pe mai multe din cărţile sale „Ocheanul întors” - Caiet 
jurnal, 1956, „Prizonier al provizoratului”, Jurnal 1957-1970, 
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„Pentru buna întrebuinţare a timpului”, 1971-1976 şi „Prezent 
şi în acelaşi timp străin”,1977-1982; 

B. MARI DIRIJORI DE CORURI, ȘI ORCHESTE 
INTERNAȚIONALE 

� Nicolae Lungu (profesor, dirijor și compozitor român), 
� Sergiu Celebidachis (dirijor și compozitor român), 
� Constantin Marin (compozitor, și dirijorul “Madrigal-

ului”), 
� Radu Ciorneu, (compozitor și dirijorul „Filarmonicii din  

Constanța”), nov. 1999, 

C. REGIZORI TV, CINEMA, ARTĂ, MUZICĂ 

� Paula Gibson (actriță), 
� Francis Coppola (renumit regizor/producător de filme) 
� Jean Negulesco (regizor, producător de film, scriitor,  

pictor), 
� John Florea (regizor, fotograf re: Marily 

Monroe, producator de seriale TV) 
� Charlton Heston (actor) – Hollywood Bowl Easter Sunrise  

Service, 
� Gary Oldman (actor) – Dracula/Coppola..., 
� Winona Ryder (actriță) – Dracula/Coppola..., 
� Keanu Reeves (actor) – Dracula/Coppola..., 
� Mina Harker (actor) – Dracula/Coppola..., 
� Anthony Hopkins (actor) – Dracula/Coppola..., 
� Jonathan Harker (actor) – Dracula/Coppola..., 
� Adrian Zmed (actor de film) – fiul părintelui George  

Zmed., 
� Diana Angelson-Busuioc (actriță), 
� Daniel Anghelcev (regizor/producător de filme), 
� Anatol Razmeritza (actor, artist emerit al poporului,  

Basarabia), 
� Florina Kendrick (actriță, om de afaceri), 
� Mario Michado (producător TV), 
� Marius Neacșu (producător de film, și televiziune), 
� Florinel Fătulescu (regizor, actor), 
� Mihaela Craciun (producător TV-TVR-International), 
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� Dan Platt (artist plastic), 
� Paula Matei-Platt (pictoriță), 
� Tina Leontina Himber (pictoriță), 
� Eugen Mihăescu (grafician, pictor), 
� Emanuel Tânjală (artist fotograf), 
� Michael Jackson (We are the World), 
� George Năsturel (pictor), 
� Dem Rădulescu (artist), 
� Stela Popescu (artist), 
� Alexandru Arșinel (artist), 
� Gică Petrescu (artist, cântăreț), 
� TVRomaniaWest (Alex Dumitru, operator cameră,  

director artistic, producător emisiuni TV), 
� Alex Rotaru (regizor, cândva, cantor la strană, alături de  

dr. Costin Popescu), 
� Thy will be Done (Fie Voia Ta!), film despre Constantin  

Brancoveanu, de Living Waters production (1999), 
� Paul Eremenco (actor, scriitor de teatru/dramă), 

D. FILMOGRAFIE (CREDITE, MULȚUMIRI) 

Protopopul Constantin Alecse, în timpul pastorației sale 
în Los Angeles, a jucat rolul de "preot" (himself), în câteva 
filme sau documentarii, cu tematici românești, sau a ajutat, în 
felurite forme, la producerea unor astfel de filme, inclusiv de 
spiritualitate ortodoxă. 
Oferim mai jos o listă aleatorie a câtorva titluri de realizări 
cinematografice (unele creditate, altele cu referință expresă la 
persoană și la adresa instituției ce o păstorește, altele 
necreditate): 

� California People - "The Romanians", cu Mario Michado,  
SBC American TV (1983), 

� Majestățile lor Regele Mihai I și Regina Ana în Los  
Angeles (1988), 

� Bram Stoker's Dracula, producator: Francis Coppola  
(1992), 

� The Fashion Show - și David Funderburk, Ambasadorul  
SUA în Romania, în timpul regimului comunist al lui Nicolae 
Ceaușescu (1995), 

� Cântecele Carousel-ului - Songs of the Carousel -  Thy  
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Will be Done (Fie Voia Ta!), documentar despre Constantin 
Brancoveanu, realizat de The Living Waters production (1999), 

� Colindători "AXIOS", 34 de persoane, la Crăciun, în  
California (2000), 

� TVR-International, interviuri cu Mihaela Craciun (2010), 
� Minți bolnave - Criminal Minds (2013), 
� A doua venire a lui Hristos (himself) - Second coming of  

Christ - Location: Holy Trinity ROC, LA, CA(2016), 
� Armenia, Țara mea, Mama mea, Iubirea mea - Armenia, 

My Country, My Mother, My Love (2016), 
� Preotul Imigrant - Immigrant Priest (2017), 

E. POLITICĂ, ȘTIINȚĂ, AFACERI 

� Mihai I (Regele României) și Regina Ana, 
� Principesa Sofia (una din cele 5 fete ale Regelui Mihai), 
� George Emil Palade (biolog, medic, laureat al premiului  

Nobel), 
� Ing. Mihai Patrichi (+1995), 
� Ing. George Voishan, 
� Iosif Constantin Drăgan, magnatul petrolului din Italia  

(1976-1977), 
� Pan Vandoros, co-proprietar cu Iosif Constantin Drăgan  

(1976-1977), 
� Ing. Mircea Ionnițiu +1990 (specialist în aeronautică,  

publicist), 
� Barbu Călinescu +2014 (arhitect, profesor universitar în  

Oxford, Anglia), 
� Emil Constantinescu (prof. Universitar, președintel 

României 1996-2000), 
� Judecătorul Federal Alex Kozinski, 
� Rodica Ghiuru (prof. univ. dr., medic primar medicina  

interna si cardiologie, medic specialist Geriatrie), 
� Mihai Botez (profesor universitar, matematician,  

diplomat), 
� Dănuț Drăgoi (fizician), 
� Christian Vahab (Financial Consultant, Inventor and  

Businessman), 
� Ecaterina Livia Literat (Inginer programator al Sist. GPS) 
� Joe Oros (proiectant, consultant în industria  

automobilului), 
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� Jon Cepoi, om de afaceri, inginer, 
� Nicolae Olar, om de afaceri, 
� Dumitru (Dem) Bădescu, arhitect senior, Walt Disney  

Immagineering, 
� Răzvan Bena (fizician, prof. universitar, preot Ortodox), 
� Lia Roberts, inginer, om de afaceri, Consul onorific, fost  

candidat la președenția României, 
� Ilie Smultea (profesor de științe politice în area San  

Francisco), 
� Liviu Turcu (Specialist în contrainformații, consilierul lui  

Mihai Pacepa), 
� Ion Rațiu +2000 (jurnalist, publicist, om politic, candidat  

la președentia României), 
� Delegația departamentului Misiunilor ROEA, se întâlnește  

cu politicienii Americani Richard Gephardt și David E. Bonier 
(Michigan, 1990), 

� Toți Ambasadorii Români (Londra și Washington),  
precum și consulii români ce s-au perindat prin Los Angeles 
după anul 1994, când a luat înființă Consulatul General al 
României, în Los Angeles, cu jurisdicție peste toate Statele 
Americane de pe Coasta Pacificului (detalii aici). 

Protopopul Constantin Alecse a colaborat și a contribuit 
cu articole la următoarele publicații românești din 
stăinătate: 

� Almanahul Altarul, și buletinul trimestrial cu același  
nume, Londra (1976-1980), 

� Solia/The Herald (IPS Sa Arhiepiscop +Nathaniel), 
� Cuvântul Romanesc (George Bălașa, Canada), 
� Meridianul Romanesc, fost "MicroMagazin" (dr. Marius  

Badea), 
� Revista Clipa (Dwight Luchian-Patton), 
� 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”, 

� Revista Viața Creștină (V.Rev.Fr. Constantin Alecse) 
� Societatea Viitorul Român (Jon & Stela Cepoi), 
� Uniunea și Liga (Petre Lucaci, și Georgeta Blebea  

Washington). 
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F.- AMBASADORI AI FOLCLORULUI 
ROMÂNESC 

Sunt prea mulți, și nu pot să-i amintesc aici, pe toți, de 
aceea, în cele de mai jos avem doar câteva nume sonore din 
categoria actori artiști şi cântăreţi: Dem Rădulescu, Mircea 
Crişan, Nae Lăzărescu, Vasile Moraru, Florin Piersic, Horaţiu 
Mălăele, Stela Popescu, Alexandru Arşinel, George Mihăiţă, Ion 
Dichiseanu, Gică Petrescu, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Maria 
Dragomiroiu, Gheorghe Turda, Ionela Prodan, Ion Lăceanu, 
Constantin şi Olimpia Drăghici, Ștefan Hruşcă, Nicolae Furdui 
Iancu, Gigi Marga, Nicolae Răceanu, Irina Someşan, Fărâmiţă 
Lambru, Irina Loghin, Margareta Pâslaru, Romica Puceanu, 
Dumitru Fărcaş, Nicoleta Voica, Sofia Vicoveanca, Veta Biriş, 
Maria Ciobanu, Leontina Văduva, soprana Valeria Sersea, 
Gabriel Vamvulescu, George Rotaru, orchestra Nicolae Bot-Gros 
(Chişinău) şi, de ce nu… chiar şi…"cântăreţul dictaturii 
comuniste" Nicolae Ceauşescu,  cu ocazia vizitei sale în Anglia 
(1978), la banchetul oferit în onoarea soţilor Ceauşescu, de 
către regina Elisabeta a II-a  a Angliei şi ducele de Edimburgh, 
la care „(ne)credinciosul”  Ceauşescu a refuzat să intre în aulă, 
până  la sfârşitul rugăciunii de binecuvântare a dineului, 
etc.... (mai multe, în capitolul VII - Ortodoxie pe pământ 
american) 

„Credinţa este născută din recunoştinţă. O minte 
recunoscătoare aşteaptă în permanenţă lucruri bune, iar 
aşteptarea devine credinţă. Reacţiunea recunoştinţei asupra 
minţii omului produce credinţă; şi fiecare val de mulţumiri şi 
recunoştinţa măresc credinţa.”  (Wallace D. Wattles) 

„Departe de Dumnezeu există numai tulburare, 
dușmănie, moarte. Aproape de Dumnezeu există Raiul plăsmuit 
pentru noi și, ușa de intrare în el este pocăința.” (Gheronda 
Simon Arvanitis) 

 
„În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită 

izgonește frică; pentru că frică are cu ea pedeapsa; și cine se 
teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim pentru că El 
ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:18-19) 
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G.- RELAȚIILE CU OFICIALITĂȚILE 
ROMÂNEȘTI DIN AMERICA 

În anul 1994, la numai 4 ani de la schimbările istorice 
din România (1989), a luat ființă Consulatul General al 
României, în Los Angeles, California, cu jurisdicție peste toate 
Statele Americane de pe Coasta Pacificului. De atunci, și până 
în prezent, părintele Constantin Alecse a întreținut relații 
normale, profesionale, și protocolare, cu toți reprezentanții 
autorităților diplomatice din perioada 1994-2015. 

Toți consulii români ce s-au perindat prin Los Angeles (1994-
2015) - În anul 1994, la numai 4 ani de la schimbările istorice 
din România (1989), a luat înființă Consulatul General al 
României, în Los Angeles, California, cu jurisdicție peste toate 
Statele Americane de pe Coasta Pacificului. De atunci, și până 
în prezent, părintele Constantin Alecse a întreținut relații 
normale, profesionale, și protocolare, cu toți reprezentanții 
autorităților diplomatice din perioada 1994-2015, după cum 
urmează: 

• Mihai Bujor Sion (1994-1997, consul general), 
• Iulian Buga (1997-1998, șef al misiunii consulare), 
• Mihai Constantinescu (1998-2000, consul general), 
• Constantin Iulian Aron (2000-2001, șef al misiunii  

consulare), 
• Eugen Șerbănescu (2001-2002, consul general), 
• Cătălin Ghenea (aug. 2002-iunie 2003, șef al misiunii  

consulare), 
• Claudiu Lucaksi (iunie 2003-martie 2005, consul general) 
• Cătălin Ghenea (aprilie 2005-ianuarie 2006, șef al  

misiunii consulare), 
• Cătălin Ghenea (ianuarie 2006-septembrie 2012, consul  

general), 
• Ovidiu Grecea (septembrie 2012-decembrie 2012, șef al  

misiunii consulare), 
• Mihaela Diaconu (decembrie 2012-februarie 2013, șef al  

misiunii consulare), fiindu-i și duhovnic, 
• Eugen Chivu (febr. 2013 - până azi, consul general), 
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Protopopul Constantin Alecse cu fam. 

dlui Consul Cătălin Ghenea (2015) 

    Pe toată această perioadă, 
după cum spuneam, relațiile 
comunității ce o slujesc, și ale 
mele personale, cu autoritățile 
consulare, au fost protocolare, 
normale și strict profesionale. 
Cu toate acestea, comunitatea 
a avut dintotdeauna un "zel de 
respect", cu totul special, pen-
tru familia d-lui consul Cătălin 
Ghenea. Nu pentru faptul că a 
fost, până în prezent, cel mai 
longeviv diplomat al României 
pe Coasta Pacificului, 

ci pentru faptul că, Excelența Sa știe să se facă iubit de către 
români. Iubește românii pe care-i păstorește, și se pune în 
slujba lor, nu numai în cadrul orarului consular, ci și în timpul  
liber, în timpul vizitelor în cadrul privat, sau al unor evenimente 
ale comunităților românești de pe coasta de vest. 
  Bunăvoința, și zâmbetul atât de caracteristice familiei 
consulului Cătălin Ghenea sunt contagioase. 
  În glumă, i-am zis cândva: "D-le Consul, sunteți sigur că 
nu v-ați greșit cariera? Personal consider că ați fi fost tot atât 
de bun preot, ca și diplomat". Mi-a răspuns, sec și direct: 
"Chiar că mă simt adesea ca un preot", fiindcă iubesc lumea...!, 
îl iubesc pe semenul meu!!!, pe care îl slujesc din tot sufletul ". 
Alte comentarii ar fi de prisos. Acesta-i OMUL CĂTĂLIN 
GHENEA. 
 
  Biserica pe care o slujesc, de mai bine de 3 decenii, 
"Sfânta Treime" (din Los Angeles, CA), a avut onoarea și 
misiunea românească de a aduna laolaltă toți preoții ortodocși 
români din sudul Californiei, la încreștinarea, prin Taina 
Sfântului Botez a unicului fiu al familiei consulare, George 
Philipe Ghenea (2006). Felicitări! (Consulul Cătălin Ghenea: 
Minialbum eclesiastic)... 
 

„Starea de bucurie duhovnicească este o rugăciune 
continuă, să aparţii mai mult cerului decât pământului.” 

(Arhimandritul Arsenie Papacioc) 
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REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI,                                       
ÎN LOS ANGELES 

  
   Încă de pe vreme copilăriei, când părinții erau urgisiți de 
regimul comunist și până pe la vârsta de 27 de ani, cât am 
locuit în țara mea, România, am tot sperat să plece comuniștii, 
să vină americanii și să-l readucă la tron pe regele Mihai I, al 
românilor. Zvonuri umblau, prin sat, așa mai pe ascunse, 
lansate de doritori ai revenirii regelui. Pe când aveam 15-20 de 
ani, dădeam la radio pe „România Liberă”, sau pe „Vocea 
Americii”, și primeam speranțe că se va petrece ceva cu 
revenirea americanilor.  Auzeam și când vorbea regele, cu 
ocazia unor  sărbători naționale. Ce mult mi-aș fi dorit să-l văd 
pe Majestatea Sa, măcar pentru a-mi mângâia sufletul rănit de 
atrocitățile pe care am fost nevoit să le suport, de la un regim 
demențial, anticrist, pornit pe o educație de falsificare a istoriei, 
de îndobitocire a omului (de formare a „omului nou”, după cum 
era propaganda comunistă).  
 

 
 

Majestatea Sa Mihai I, Regele 
României 

          Prin 1988, am avut o 
surpriză de proporții, că a 
venit regele la mine, dar nu în 
România ci în California, la Los 
Angeles, la biserica „Sfânta 
Treime”, la care păstoream și 
păstoresc și astăzi, ca Preot 
Protopop. Tremuram de 
emoție și fericire și privind 
către ceruri, spuneam în gând: 
„Tătică, a venit regele, am 
avut cinstea să dau mâna cu 
Majestatea--Sa!”…Cât de 
Important m-am simțit!   

  A venit apoi și timpul când a plecat sistemul comunist și 
pentru o clipă m-am gândit că totul este posibil, cu revenirea 
regelui în țară. Nu m-am gândit că oamenii care au făcut 
politică înainte de așa zisa revoluție din 1989, sunt tot la 
putere, după zicala „La vremuri noi, tot noi!”  
  Până prin 1997, regimul nou instalat, i-a tot închis ușa în 
nas regelui, neacceptându-i vizita în țară. Astăzi americanii au 
venit în România, cu scut antirachetă, dar  mentalitatea 
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populației este greu, dacă nu chiar imposibil, de modificat, 
pentru readucerea regalității. 
 

1.- PERSONALITATEA MAJESTĂȚII SALE – 
REGELE MIHAI I 

 
Mihai I de Hohenzollern-Sigmaringen  
 
  N. 25 octombrie 1921, Sinaia, rege al României, membru 
de onoare al Academiei Române din 19 decembrie 2007. Fiu al 
lui Carol al II-lea, Mihai este ultimul rege al României. Prima 
dată a urcat pe tron la vârsta de numai şase ani, pe 20 
iulie 1927,  deoarece tatăl său renunţase la prerogativele de 
moştenitor al Coroanei. Fiind minor, atribuţiile regelui au fost 
exercitate de o Regenţă. Treptat, această instituţie şi-a pierdut 
din autoritate, iar Carol al II-lea a profitat de divergenţele 
existente între formaţiunile politice şi pe 8 iunie 1930 a fost 
restaurat pe tronul României. Acest act a îmbrăcat forma unei 
lovituri de stat, deoarece Constituţia prevedea clar că regele 
domneşte până la moarte sau până la abdicare, iar regele Mihai 
era în viaţă şi nici nu abdicase. 
  A doua domnie a survenit într-un moment dramatic 
pentru România. După pierderile teritoriale din vara 
anului 1940, Carol al II-lea a abdicat, iar Mihai a redevenit rege 
al României. Având o vârstă fragedă de 19 ani, Mihai l-a 
învestit cu puteri depline în stat pe generalul Ion Antonescu, 
preşedintele Consiliului de Miniştri. Pentru a elibera Basarabia 
şi nordul Bucovinei, generalul a angajat România în război de 
partea Puterilor Axei, armata română participând la campania 
din URSS. După trei ani, Naţiunile Unite au întors soarta 
războiului în favoarea lor, iar armata română era într-o situaţie 
dezastruoasă. Antonescu a refuzat să semneze armistiţiul care 
prevedea condiţii foarte dezavantajoase pentru ţara noastră, 
însă clasa politică se temea că situaţia s-ar putea transforma 
într-o catastrofă. Sprijinit de liderii principalelor partide, regele 
Mihai l-a demis şi arestat pe Ion Antonescu printr-o lovitură de 
palat, în ziua de 23 august 1944. România a semnat armistiţiul 
cu URSS, însă odată cu acest moment ţara noastră a fost 
inclusă definitiv în sfera de influenţă sovietică. De acest fapt a 
profitat Partidul Comunist Român, care în trei ani de zile a 
reuşit să acapareze întreaga putere de stat şi să elimine orice 
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forţă de opoziţie faţă de noul regim. Pe 30 decembrie 1947, 
Mihai I a fost silit să abdice. 
  După 50 de ani de exil, lui Mihai i s-a redat cetăţenia 
română şi i s-a permis să revină definitiv în ţară abia în 1997, 
în timpul mandatului preşedintelui Emil Constantinescu. În 
prezent, familia regală se ocupă, în special, de reprezentarea 
externă a României şi a făcut lobby în cancelariile occidentale 
pentru aderarea ţării noastre la NATO şi la Uniunea Europeană.    
Pe 30 decembrie 2007, Mihai a modificat Statutul Casei Regale, 
renunţând la legea salică de succesiune. Astfel, după moartea 
sa, principesa Margareta, fiica cea mare, va deveni şeful Casei 
Regale a României. 

2.- VIZITA MAJESTĂȚII SALE LA LOS ANGELES - 
IANUARIE 1988 

  Inițiatorul și organizatorul acestei vizite a fost d-l Ion 
Cepoi, din Los Angeles, lider respectat al Societății „Viitorul 
Român”. Cum, de obicei, atitudinile pro-regaliste se întâlnesc 
printre simpatizanții vechilor partide istorice din România, e 
oarecum neașteptat să constați că și un basarabean - precum 
d-l Cepoi - este puternic atașat ideii regalității. Domnul Cepoi a 
trăit în Basarabia tocmai în perioada când ea se afla sub 
administrație românească (1918-1944),  a fost basarabean, 
așa cum altcineva este oltean sau dobrogean, fiindcă, în fapt, 
domnia sa este român și ca etnie și ca cetățean. 
  La invitația societății „Viitorul Român" din Los Angeles, 
Regele Mihai, însoțit de Regina Ana, au luat parte la 
aniversarea Unirii Principatelor, care a avut loc în Los Angeles, 
Duminică 24 Ianuarie 1988.  

Acest eveniment a fost special chiar și pentru renumitul 
ziar local „Los Angeles Times",  care a doua zi, luni 25 ianuarie, 
a publicat un lung și elogios reportaj despre acest eveniment. 
 

Prezentăm câteva fotografii, din timpul vizitei 
Majestăților Lor, Mihai I, Regele României și Regina Ana, în Los 
Angeles, la 24 Ianuarie 1988. (Majoritatea pozelor ne-au fost 
oferite de maestrul fotograf Emanuel Tânjală),  

 
"Nu raţiunea este potrivnică credinţei, ci inima 

destrăbălată." (Sfântul Teofan Zăvorâtul) 
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Regele Mihai I al României, și Regina 

Ana, așteptați cu dragoste în Los 
Angeles 

Regele Mihai I, și Regina Ana, 
întâmpinați de copii cu flori (la fam. 

regizorului Jean Negulesco) 

  
Regele Mihai I și Regina Ana, întâmpi-

nați de copii cu flori și plecăciuni 
Regele Mihai I, și Regina Ana, 
întâmpinați de copii cu flori 

  
Regele Mihai I, și Regina Ana, 

întâmpinați cu flori 
Regele Mihai I, și Regina Ana, 
întâmpinați de copii cu flori 

 
  Pentru a da posibilitatea familiei regale a se întreține cu 
unii dintre fruntașii comunității din Los Angeles, renumitul 
director de filme din Hollywood, Jean Negulesco, a dat o 
recepție, în onoarea regelui, la vila sa din Beverly Hills, în seara 
zilei de 23 Ianuarie. 
 
      "O, Iisuse al meu, ce îndrăzneală: Să te dau pe Tine și să-l 
feresc pe om de diavol. Ce mai păcat am și eu!"Pr. Ioan Iovan 
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Regele Mihai I, și IPS Arhiepiscop 

+Nathaniel, cu ocazia unei vizite în 
America 

Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 
Ana în timpul Slujbei Te-Deumului 

  
Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 

Ana în timpul Slujbei Te-Deumului 
Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 

Ana, clerici și credincioși în curtea 
bisericii 

  
Majest. Sa, Regele Mihai și Regina Ana, clerici și credincioși în curtea bisericii 

 
  A doua zi, perechea regală a luat parte la SLUJBA TE-
DEUM-ului ANIVERSAR, oficiat la Biserica Ortodoxă Română 
Sfânta Treime, din Los Angeles, California.   
  La intrarea în biserica, Părintele Constantin Alecse, 
parohul locului, înconjurat de un sobor de 5 preoți, cu Miron 
Butariu, președintele Consiliului Parohial, i-au întâmpinat cu 
Sfânta Evanghelie, cu pâine și sare, urându-le un călduros  
„- Bun venit!".        
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Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 
Ana în timpul Slujbei Te-Deumului 

Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 
Ana, clerici și credincioși în curtea 

bisericii 

  

Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 
Ana, clerici și credincioși în curtea 

bisericii 

Regele Mihai I, Regina Ana, și IPS 
Arhiepiscop +Nathaniel, în Montreal, 

Canada, în 1992 

  
Majestatea Sa, Regele Mihai                                        

și Regina Ana  la reședința                                                                                
regizorului Jean Negulescu 

Majestatea Sa, Regele Mihai și Regina 
Ana, clerici (prim plan parohul) și 

credincioși în curtea bisericii 

 
 La sfârșitul SLUJBEI TE-DEUM-ului,  Părintele Alecse a 
remarcat „importanța acestei vizite,  ce va fi înscrisă cu litere 
de aur în filele istoriei comunității noastre", dând apoi citire 
MESAJULUI SPECIAL trimis Majestății Sale la această ocazie, de 
către P.S.Sa EPISCOPUL NATHANIEL, Conducătorul spiritual al 
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Episcopiei Ortodoxe Române Libere din Statele Unite și 
Canada.  
 

  

La banchetul aniversar, Familia Regală 
și soții Jon & Stela Cepoi, care, în 

numele Societății Viitorul Român au 
organizat evenimentul 

Majestatea Sa, Regele Mihai I, 
rostește, în timpul banchetului, un 

mișcător cuvânt, cu îndemnul la 
unitate, către toți românii 

  
Masa centrală: Regele Mihai, Regina  

Ana,   soții Jon & Stela Cepoi, și la 
drpta  pozei, subsemnatul și psa Elena 

Hora Unirii, jucată de toți mesenii, 
începând de la masa centrală 

  
Hora Unirii, jucată de toți mesenii, 

începând de la masa centrală 

Hora Unirii, jucată de toți mesenii, 
începând de la masa centrală 

 

         "Ortodoxia - este credința care ne învață cum să trăim cu 
adevărat, cum să ne purtăm. Ortodoxia este calea viețuirii." 
                                               (Patriarhul +Pavle al Serbiei) 
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Aspecte din timpul programului Moș 
"Ion Roată și Unirea" 

Aspecte din timpul programului Moș 
"Ion Roată și Unirea" 

  

Aspecte din timpul programului Moș 
"Ion Roată și Unirea" 

Aspecte din timpul programului Moș 
"Ion Roată și Unirea" 

  

Aspecte din timpul programului Moș 
"Ion Roată și Unirea" 

Actorii: Gabriel Oseciul, Sorin Stratilat 
și tenorul Vasile Sava 

 
După aceea, Regele Mihai și Regina Ana, urmați de 

preoții co-slujitori, au ieșit în curtea Bisericii, unde au fost 
întâmpinați cu aplauze, ovații și urale de „bun-venit" de peste o 
mie de persoane. Orchestra de copii a Bisericii, „Rapsodia 
Română", sub conducerea  prof. Alexandru Niță si corul 
parohiei, condus de prof. Doina Lupașcu, au intonat, însoțiți de 
marea mulțime, Imnul Regal Român și alte câteva cântece 



CAPIT. I.- ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI                       151 

 
 

patriotice românești, între care: „Deșteaptă-te române”, „Pe-al 
nostru steag”, și „Hora Unirii”.  
  În după-amiaza aceleiași zile, a avut loc un somptuos 
banchet, la hotelul „Beverly-Wilshire" din Beverly Hills, la care 
au participat cca 600 persoane. Miron Bonca a fost „Maestru de 
ceremonie".  
 După masă, au prezentat mesajele lor, profesoara  Maria 
Manoliu Manea, Președinta Academiei Româno-Americane, 
Nicolae Pora, Președintele Asociației Românilor din Canada, 
Miron Butariu, Președintele Consiliului Parohial al Bisericii 
Ortodoxe Române  „Sf. Treime" din Los Angeles, Dorina 
Riscuta, Secretar-General al Uniunii și Ligii, Jean Negulesco, Dr. 
I. Beligianis, Pastorul Bisericii Penticostale de pe „deal", Lazăr 
Gog, Pastorul Bisericii Penticostale din Anaheim, Petru Popovici, 
Pastorul Bisericii Baptiste din Bellflower și Preotul Constantin 
Alecse, parohul Bisericii Sfânta Treime, din Los Angeles. 
  Jon Cepoi, președintele Societății „Viitorul Român" a 
exprimat „gratitudinea societății pentru că Majestățile Lor au 
onorat cu prezența invitația societății".  
  A fost apoi invitat  Dr. Horia Oprean, care a rostit 
cuvântarea ocazională. Domnul Cornel Bonca a făcut  un 
rezumat, în limba engleza, al acestei alocuțiuni.  
  Majestatea Sa, Regele Mihai, invitat a lua cuvântul, 
primit cu prelungite aplauze, a mulțumit participanților la 
această „mișcătoare întrunire", după care făcând o scurtă 
incursiune în istorie, a spus următoarele: „- Avem datoria să ne 
redobândim independența, să ne reîntregim Patria. Poporul 
român să-și regăsească dreptul de a grăi. Să ne încordăm 
voința pentru a fi oricând gata să profităm, precum în 1859, de 
momentul oportun îngăduindu-ne să facem pasul hotărâtor 
pentru libertate și democrație. (urmează ovații și aplauze 
prelungite, din partea tuturor mesenilor, care în picioare, 
intonează pentru familia distinsului oaspete tradiționalul „Mulți 
ani trăiască!). 
  Stela Cepoi, directorul cultural al Societății „Viitorul 
Român", a anunțat apoi audiența că, un grup de români din 
comunitate, vor prezenta sceneta: „Unirea Principatelor", 
adaptare de actorul Gabriel Oseciuc. Sceneta a fost o reușită 
prezentare a Adunării Elective din Moldova, care alege pe 
Alexandru loan Cuza Domn al Moldovei, căruia i se prezintă 
daruri, cântece, dansuri din folclorul românesc, culminând cu 
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apoteoza știrii că a fost ales drept Domnitor și în Muntenia. 
Actorii au fost la înălțime. Corul parohiei Sfânta Treime, sub 
conducerea prof. Doina Lupașcu și-a adus un aport prețios la 
realizarea acestui spectacol. 
  În seara aceleiași zile, după ce a luat parte la serviciul 
religios al Bisericii Baptiste din Bellflower, familia regală a fost 
invitată a petrece „o oră de antren", într-o atmosferă autentic 
românească, cu preparate culinare specific românești, la 
marele restaurant „Mignon", din Hollywood.  
  Prezența câtorva mii de români, veniți de bună voie, a 
ovaționa  perechea regală, la diferitele servicii religioase și 
activități festive ale zilei de 24 ianuarie 1988, dovedește 
dragostea românilor față de Regele lor, confirmând adevărul 
neclintit că  Regele reprezintă simbolul unității, libertății și 
democrației pentru românii de pretutindeni.  

Gazeta "Los Angeles Times" (25 Ianuarie 1988) sub titlul 
"Southlandis Romanians Hail Their Exiled King" publică un 
articol elogios, cu fotografia Regelui. 
  Ultimul monarh din ţările Europei de Est, Majestatea Sa 
Regele Mihai I al României s-a stins din viaţă marţi, 5 
decembrie 2017, la vârsta de 96 de ani, după o lungă suferinţă. 
    

"Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie, 
fiindcă ne ştim păcătoşi [...]  

Nu am fi de altfel vrednici să primim Împărtăşania nici 
măcar o dată pe an…, dar cu mult este mai drept ca, de vreme 
ce în această umilinţă a inimii în care credem şi mărturisim că 
niciodată nu putem să ne atingem pentru merit de acele Sfinte 
Taine, s-o primim ca pe un leac al tristeţilor noastre în fiecare 
duminică, decât ca, stăpâniţi de deşarta trufie şi stăruinţă a 
inimii, să credem că numai o dată pe an suntem vrednici de a 
ne împărtăşi cu Sfintele Taine…" (Sfântul Ioan Casian 360 – 
435) 

 
"Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm 

sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei 
luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri." (Sfântul Ioan 
de Kronstadt 1829 – 1908) 
 

"Credinţa este, până la urmă, puterea de a iubi." 
                                                    (Părintele Iustin Pârvu) 
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Regele Mihai în viață, pe tronul regal, în ultimele zile pământești, în România. 

Dumnezeu să-l ierte! 

 

 
 

 

Principesa Margareta, 
moștenitoarea Coroanei Regal, cu 

tatăl ei, Regele Mihai I, al României 

Regele Mihai I, și Regina Ana, sunt 
mijlocitori pentru România, de-acolo, 

din ceruri. 

Mai jos redăm un mesaj transmis de Întâistătătorul Episcopiei 
ROEA, de la Vatra Românească don America: 
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Mesajul trimis de către IPS Sa Arhiepiscopul Nathaniel, Casei Regale, la 
trecerea la cele vesnice a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei 

 

"Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți 
din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică." 
(Sfântul Paisie Aghioritul 1924 – 1994) 
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Message sent by His Eminence Archbishop Nathaniel to the Royal House on the 
occasion of the falling asleep of His Majesty King Michael I of Romania 
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3.- MESAJUL MAJESTĂȚII SALE, REGELE MIHAI I, 
TRIMIS BISERICII ORTODOXE ROMÂNE SFÂNTA 

TREIME DIN LOS ANGELES, CU OCAZIA JUBILEULUI 
DE AUR (1939-1989) 

 

Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime - coperta cărții aniversare "The 50-th 
Anniversary", ediție bi-linguală, 315 pagini 
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Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime - Mesajul Majestății Sale, Regele 
Mihai I al româniei, la ceas aniversar 
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Sâmbătă 16. Dec. 2017 
Imagine de la ceremonialul înmormântării  

Regelui Mihai I al României 

 
Margareta, Custodele Coroanei regale , a transmis un 

mesaj românilor după funeraliile Regelui Mihai. 

  „Adresez tuturor recunoscătoare mulțumiri pentru 
cuvintele alese, pentru afecțiunea și gândurile pline de 
compasiune pe care le-ați arătat, cu trista ocazie a trecerii la 
cele veșnice a tatălui meu. Regele Mihai a fost un tată minunat, 
un model de moralitate și un stâlp al istoriei contemporane a 
țării noastre. Loial, drept și generos, Regele a dovedit un 
angajament neclintit față de Națiune și Coroană. Am fost cu 
toții în aceste zile în comuniune, mândri, îndurerați și înălțați 
sufletește. Aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu 
vor călăuzi, de acum înainte, Familia Regală a României. Vă 
mulțumesc pentru forța iubirii voastre și pentru atașamentul 
fără pereche pe care l-ați arătat Regelui nostru, în ultimele sale 
zile pe pământ. Datorită vouă, aceste ultime zile de jale vor 
rămâne în istoria contemporană.”, a fost mesajul transmis de 
MS Margareta. 
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4.- 96 LUCRURI NESTIUTE DESPRE                                                                                  
REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI 

  
  Regele Mihai a lucrat ca agent de bursă la New York, a 
mâncat mereu la prânz un singur fel şi de-a lungul vieţii, a avut 
multe animale de companie, mereu câini, se arată în lista „96 
de fapte în 96 de ani”, care a fost prezentată, joi, de Casa 
Regală. 

 
 

1. Regele Mihai s-a născut la Castelul Foişor, în ziua de 
25 octombrie 1921, ca Principe al României. 

2. Părinţii Regelui Mihai au fost Principele Moştenitor 
Carol şi Principesa Moştenitoare Elena ai României, iar bunicii 
lui au fost Regele Ferdinand I şi Regina Maria ai României, 
Regele Constantin I şi Regina Sofia ai elenilor. 

3. Regele Mihai se înrudeşte cu Familiile Imperiale şi 
Regale ale Marii Britanii, Rusiei, Germaniei, Danemarcei, 
Greciei şi Portugaliei, cu Familia Mare Ducală de Baden şi cu 
Familia Princiară de Hohenzollern, din care a provenit bunicul 
său patern. 

4. Regele Mihai I este de două ori stră-strănepotul 
Reginei Victoria a Marii Britanii şi Irlandei (prin mamă şi prin 
tată), strănepotul Împăratului Frederic al III-lea al Germaniei, 
stră-strănepotul Ţarului Alexandru al II-lea şi, pe linia mamei, 
descendent al Ţarului Nicolae I, stră-strănepotul Reginei Maria 
a II-a a Portugaliei, strănepotul Ducelui Alfred de Saxa Coburg 
Gotha şi strănepotul Regelui George I al elenilor. 

5. Regele a primit un singur nume de botez, Mihai. 
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6. Regele Mihai nu a avut, nici măcar în copilărie, un 
nume de alint. 

7. Primii ani ai vieţii i-a petrecut alături de părinţii săi în 
casa de la Şosea, care este astăzi sediul EximBank. Nu era o 
reşedinţă regală, ci o casă pusă la dispoziţie de Guvern, rămasă 
în proprietatea statului. 

8. Încă din fragedă copilărie, Regele Mihai a iubit 
maşinile şi mecanica. La vârsta de 3-4 ani conducea pe aleile 
Palatului Cotroceni o maşinuţă electrică, iar bunica sa, Regina 
Maria, notează în jurnal că Mihai făcea un zgomot asurzitor. 

9. La vârsta de şase ani, Principele Mihai a luat primele 
lecţii de conducere auto, în braţele unui şofer, fiindcă nu reuşea 
să ajungă cu picioarele la pedalele maşinii. 

10. La vârsta de şase ani a primit în dar prima sa maşină 
adevărată, un Morris, de la unchiul său, Principele Nicolae al 
României. 

11. Principele Mihai a urmat cursurile Clasei Palatine, o 
iniţiativă a tatălui său, Regele Carol al II-lea. În anul 1940, în 
ziua de 26 iunie, Principele Mihai a susţinut lucrarea de 
bacalaureat în Sala Tronului, exact în ziua în care Uniunea 
Sovietică a dat ultimatum pentru evacuarea administraţiei civile 
şi a armatei române din Basarabia şi din Bucovina de Nord. 

12. Principele Mihai a devenit rege la 20 iulie 1927, în 
vârstă de 5 ani şi 9 luni. Este singurul suveran al lumii care a 
trăit 90 de ani după încoronare. 

13. Regele Mihai s-a îndrăgostit de Principesa Ana cu 
mult înainte de a o cunoaşte personal. În timpul războiului, în 
România cinematografele prezentau, înainte de film, scurte 
reportaje de ştiri, cea mai mare parte de pe front. Regele 
Mihai, în sala de cinema a Palatului Regal, a văzut într-un 
reportaj de război din Maroc (1943), câteva secunde cu chipul 
Principesei Ana de Bourbon Parma, care lucra ca infirmieră pe 
front. A cerut operatorului să decupeze fotogramele filmului şi 
să le transforme în mici fotografii, pe care le-a păstrat apoi, în 
mare discreţie. 

14. Regele Mihai a îndrăgit Jeepurile, încă din anii 
războiului. În timpul vieţii a reparat şi refăcut, personal, un 
număr de 9 Jeep-uri originale. Patru dintre ele le-a păstrat 
până la sfârşitul vieţii. 

15. Unul dintre Jeepurile din colecţia Regelui Mihai a 
aparţinut generalului american George S. Patton, proeminentă 



CAPIT. I.- ÎNTÂLNIRI CU ÎNALTE PERSONALITĂȚI                       161 

 
 

personalitate militară a celui de-Al Doilea Război Mondial. Jeep-
ul este un dar primit de Regina Ana de la Marele Duce Jean de 
Luxemburg. 

16. Regele Mihai a fost decorat cu următoarele ordine şi 
medalii româneşti: Ordinul Carol I (Colan şi Mare Cruce), 
Ordinul Mihai Viteazul (Clasa I), Ordinul Serviciu Credincios 
(Colan), Ordinul Coroana României (Mare Cruce), Ordinul 
Steaua României (Mare Ofiţer), Ordinea Virtutea Aeronautică 
(toate gradele), Ordinul Bene Merenti al Casei Domnitoare 
(Clasa I), Medaliile Avântul Ţării, Bărbăţie şi Credinţă, 
Centenarul Regelui Carol I, Peleş (exemplar unicat), Virtutea 
Militară, Medalia Aeronautică, Crucile Trecerea Dunării (cu 
bareta Tradiţie), Crucea Comemorativă a Războiului 1916-
1918, Crucea Regina Maria, precum şi alte medalii aniversare şi 
comemorative. 

17. Regele Mihai a primit următoarele ordine străine: 
Marea Cruce a Legiunii de Onoare a Franţei, Marea Cruce şi 
Colanul Ordinului Regal Victorian, Ordinul Victoria al Uniunii 
Sovietice, Legiunea de Merit a Statelor Unite ale Americii în 
grad de Comandor Şef, Ordinul Stelei lui Karadgeorge din 
Serbia (Comandor), Ordinul Leopold al Belgiei (Mare Ofiţer), 
Ordinul Mântuitorului din Grecia (Mare Comandor), Ordinul 
Regal al Sfântului Gheorghe şi al Sfântului Constantin din 
Grecia (Colan), Ordinul Regal al Sfântului Sava din Serbia 
(Marea Cruce), Supremul Ordin al Preasfintei Bunei Vestiri (al 
Anunnziatei) din Italia (Colan), Ordinul Casei Princiare de 
Hohenzollern, Medalia Centenară a Casei Regale a Greciei, 
medalia Aniversară a 50 de ai a Regelui Carl al XVI-lea Gustaf 
al Suediei, Medalia Memorială la Regelui Christian al IX-lea al 
Danemarcei, Virtutea Militară a Serbiei şi altele. 

18. Regele Mihai I a depus jurământul, a fost încoronat 
şi a fost uns cu Sfântul şi Marele Mir la 6 septembrie 1940. 
Jurământul a fost depus dimineaţa, în faţa Patriarhului Nicodim, 
a prim-ministrului şi a preşedintelui Curţii de Casaţie, în Sala 
Tronului a Palatului Regal. Încoronarea (cu Coroana de Oţel a 
Regelui Carol I) şi Ungerea cu Sfântul Mir au avut loc la 
Catedrala Patriarhală, urmate de Sfânta Liturghie. A fost 
singura dată când Regele Mihai a purtat efectiv Coroana de 
Oţel. Jurământul nu a putut fi depus în faţa Parlamentului, 
deoarece acesta fusese dizolvat anterior de Carol al II-lea. 
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19. În anul 1941, la Castelul Foişor, Regele Mihai 
compune lucrarea pentru pian „Elegie”, pe care o orchestrează 
compozitorul Ion D. Chirescu. Lucrarea a fost adaptată şi 
prezentată după 1989 de maestrul Dan Grigore. 

20. Regele Mihai a fost mareşal al Armatei Române, 
amiral al Forţelor Navale şi general al Forţelor Aeriene. De 
asemenea, el a fost general onorific al Avitaţiei Regale Elene. 

21. Regele Mihai a cunoscut pe Principesa Ana de 
Bourbon la nunta Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu 
Ducele de Edinburgh, care a avut loc la 20 noiembrie 1947, la 
Londra. 

22. La momentul abdicării forţate, Regele Mihai avea 26 
de ani, iar Principesa Ana, 24 de ani. Ei au ales să trăiască, 
împreună, viaţa exilului, care a durat cinci decenii. 

23. Nunta Regelui Mihai I al României cu Principesa Ana 
de Bourbon a avut loc în exil, la Atena, în ziua de 10 iunie 
1948. Datorită lipsei acordului Bisericii Catolice, care se opunea 
obligaţiei constituţionale de creştere a copiilor în ritul ortodox, 
niciuna dintre rudele sale catolice nu a luat parte la căsătorie. 

24. Regele Mihai I a fost căsătorit cu Regina Ana timp de 
68 de ani. 

25. Pe actul grec de căsătorie al Regelui Mihai cu Regina 
Ana, la rubrica „profesia” scrie „Rege” respectiv „Principesă”. 

26. Regele Mihai a avut cinci fiice, pe Margareta, Elena, 
Irina, Sofia şi Maria. Patru dintre acestea sunt Principese ale 
României. 

27. Prima locuinţă stabilă a cuplului regal a fost o căsuţă 
în suburbia „La Conversion” a oraşului Lausanne, din Elveţia. 

28. La 26 martie 1949 s-a născut Principesa 
Moştenitoare Margareta a României, fiica mai mare a Reginei 
Ana. Destinul a făcut ca în aceeaşi zi (26 martie, după 
calendarul nou), în anul 1881, să fi fost ziua când România a 
fost proclamată Regat. 

29. Prenumele Custodelui Coroanei, Margareta, vine de 
la mama Reginei Ana, Principesa Margareta a Danemarcei. De 
asemenea, unul dintre numele de botez ale Reginei Ana a fost 
Margareta. Există acum patru generaţii regale cu acelaşi nume, 
fiindcă fiica Irinei, nepoata Regelui Mihai, se numeşte Angelica 
Margareta. 
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30. Cuplul Regal s-a mutat în Anglia între 1950 şi 1956, 
doi ani în satul Bramshill, comitatul Berkshire, iar restul 
perioadei în satul Ayot Saint Lawrence, comitatul Hertfordshire. 

31. La 15 noiembrie 1950 s-a născut la Lausanne a doua 
fiică a Regelui Mihai şi Reginei Ana, Principesa Elena. Principesa 
a fost botezată cu numele bunicii sale paterne, Regina-mamă 
Elena a României. 

32. La 28 februarie 1953 s-a născut a treia fiică a 
Reginei Ana, Irina. Aceasta nu face parte din linia de 
succesiune la Coroana României. 

33. Regele a fost pasionat, în afară de maşini, 
motociclete şi avioane, de două sporturi: golf şi înot. 

34. În Anglia, în primii ani ai exilului, Regele Mihai a 
lucrat cot la cot cu Regina Ana în mica lor fermă de găini, 
vânzând duminica la piaţă ouă proaspete pentru a-şi rotunji 
veniturile. 

35. Începând cu anul 1956, şi până în 1976, Regele şi 
Regina au locuit în satul Versoix, pe malul lacului Leman, în 
Elveţia, în „Vila Fantasia”. 

36. Când, la Villa Fantasia, Regele Mihai a avut nevoie de 
un mic spaţiu pentru atelierul său auto, Regina Ana a construit 
cu mâna ei, pentru soţul ei, o magazie din lemn. 

37. Doctorul mamoş care a asistat la naşterea Principesei 
Sofia, în Grecia, la 29 octombrie 1957, a fost fiul doctorului 
mamoş din Sinaia al Regelui Mihai. Principesa Sofia s-a născut 
în aceeaşi zi (29 octombrie) cu Regina Maria a României (29 
octombrie 1875). 

38. La Versoix, Regele Mihai a lucrat adesea în atelierul 
auto cu Regina Ana, care l-a secondat în procesul de reparare 
şi restaurare a jeepurilor. 

39. Regele Mihai a oferit în dar Reginei Ana unul dintre 
jeepurile istorice restaurate personal. Toate cele patru Jeep-uri 
din colecţia Majestăţilor Lor se află în prezent la Castelul 
Săvârşin, constituind nucleul Muzeului Regal al Automobilului. 

40. În 1960, Regele şi Regina au scris împreună o piesă 
de teatru numită Alegerea (The Choice, în original), despre 
lupta dintre sistemele capitalist şi comunist şi rolul credinţei în 
salvarea omului. Până în prezent, piesa nu s-a jucat niciodată 
în România. Ea a fost însă publicată în mai multe volume, în 
româneşte. Piesa a fost jucată prima oară în România pe scena 
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Ateneului din Iaşi, în octombrie 2017. Anterior, ea a fost 
transpusă pentru teatru radiofonic în anul 2016. 

41. Regele Mihai a lucrat ca agent de bursă la New York. 
42. La 13 iulie 1964 s-a născut, în exil la Copenhaga, 

Principesa Maria a României, a cincea şi ultima fiică a Regelui 
Mihai şi Reginei Ana. Principesa Maria a României îşi trage 
numele atât de la Regina Maria, cât şi de la Maria de Orleans, 
bunica maternă a Reginei Ana. Principesa Maria a fost botezată 
de sora ei, Principesa Moştenitoare Margareta. La momentul 
naşterii, Regele Mihai se afla la New York, unde era agent de 
bursă. 

43. De fiecare dată când cuplul regal s-au mutat în casă 
nouă, prima piesă ascultată a fost Poema Română, de George 
Enescu, un fel de binecuvântare muzicală a casei. Uneori, 
Regele şi Regina ascultau această bucată muzicală înainte chiar 
de a desface valizele. 

44. Regele Mihai a deschis, împreună cu parteneri de 
afaceri, o mică întreprindere de construcţie a aparatelor 
electronice de zbor, numită „Metravel”. 

45. Între 1976 şi 2004, Regele şi Regina au locuit în Vila 
Serena din satul Versoix, actualmente dispărută. Aceasta este 
adresa cunoscută de majoritatea românilor veniţi în vizită la 
Rege, şi locul înregistrării celor mai importante interviuri 
acordate televiziunii după 1989. 

46. Regele Mihai lasă în urmă doi nepoţi şi trei nepoate: 
Nicolae şi Michael, Elisabeta Karina, Angelica Margareta şi 
Elisabeta Maria. 

47. Singura perioadă în 68 de ani de căsătorie în care 
Regele Mihai a stat departe (de mai multe ori câteva 
săptămâni) de Regina Ana a fost în anii în care Regele a lucrat 
ca broker autorizat la Bursa din New York. 

48. Nunta de Argint a Regelui Mihai I şi Reginei Ana a 
fost sărbătorită la 10 iunie 1973 în Germania, la Castelul 
Salem, invitaţi fiind de Familia Mare-Ducală de Baden, care au 
găzduit celebrarea. Au fost prezente Principesa Moştenitoare 
Margareta, Principesa Elena şi Principesa Sofia. 

49. Regele Mihai a fost pasionat de vânătoare şi a mers, 
alături de tatăl său, Regele Carol al II-lea la multe vânători în 
ţară. În exil, Regele şi Regina au vânat, invitaţi de verii lor 
regali la Luxemburg, în Germania, Suedia şi Belgia, obţinând 
trofee personale remarcabile. 
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50. Regina era cea care înregistra mesajele Regelui 
pentru ţară, transmise prin intermediul Radio Europa Liberă. 
Era mereu un moment de mister şi fascinaţie pentru Principese. 

51. Regele şi Regina şi-au reînnoit jurămintele conjugale 
la Monaco, în anul 1966, în cadrul unei ceremonii religioase 
catolice. Acela a fost momentul în care Regina Ana a fost 
reprimită în sânul Bisericii Catolice, căreia i-a aparţinut întreaga 
viaţă. 

52. Regele Mihai s-a întâlnit cu Eugene Ionesco şi cu 
Emil Cioran la Paris, în anul 1990. 

53. Regele Mihai nu şi-a putut revedea ţara timp de 44 
de ani. 

54. În 1992, la 44 de ani după ultimul Paşte petrecut în 
România, Regele, însoţit de Regină, a reînnodat această tradiţie 
a Coroanei Române, la Mânăstirea Putna. 

55. Exilul Regelui a durat aproape cinci decenii, din 
ianuarie 1948 până în februarie 1997. 

56. Ţările în care Regele Mihai a locuit în timpul vieţii, în 
afară de România, au fost Elveţia, Italia şi Anglia. 

57. La 21 septembrie 1996, Regele Mihai I a fost naşul 
de cununie al Principesei Moştenitoare Margareta şi Principelui 
Radu, alături de Regele Constantin al II-lea al elenilor. 

58. Începând cu anul 1996 şi până la sfârşitul vieţii, 
Regele şi Regina au avut alături, în Elveţia, măicuţe trimise de 
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, de Mitropolitul Banatului şi 
de Mitropolitul român ortodox al Europei Occidentale, ca ajutor 
şi sprijin spiritual. 

59. La 50 de ani de când s-au cunoscut, la Londra, 
Regele şi Regina au participat împreună la Nunta de Aur a 
Reginei Elisabeta a II-a, în noiembrie 1997. Atunci, Majestăţile 
Lor au locuit la Palatul Buckigham. 

60. Nunta de Aur a Regelui Mihai I şi Reginei Ana a fost 
sărbătorită în Franţa, în Departamentul Vendée, invitaţi fiind de 
prieteni francezi, care au găzduit celebrarea. Au fost prezenţi 
Principesa Moştenitoare Margareta, Principele Radu şi 
Principesa Sofia. 

61. Regele Mihai a mâncat mereu la prânz un singur fel, 
iar masa a durat 20-30 de minute. Cina sa a început mereu la 
ora 18.30, a cuprins 2 feluri şi a durat 30 de minute. 

62. Regele a locuit, în exilul din Elveţia, în 5 case 
diferite: Lausanne 1948-1949, Versoix 1956-2004 (Villa 
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Fantasia şi Villa Serena), Aubonne 2004-2016 (La Croix de 
Luisant şi Rue de la Grenade). 

63. Regele Mihai a vizitat o singură dată Bucovina de 
Nord (astăzi, în Ucraina), în anul 2000, în compania Reginei 
Ana şi a Principelui Radu. 

64. După 1948, cincizeci şi trei de ani mai târziu, Regele 
şi-a restabilit reşedinţe în ţară în anul 2001: la 18 mai, la 
Palatul Elisabeta, şi la 1 iunie, la Castelul Regal Săvârşin. 

65. La vârsta de 80 de ani, Regele Mihai a fost sărbătorit 
la Geneva, la Highgrove (reşedinţa Principelui de Wales în 
Anglia) şi la Bucureşti. 

66. Repunerea oficială în posesia Regelui Mihai I a 
Castelului Peleş a avut loc în vara anului 2008. La întoarcerea 
sa pe Domeniul Regal Sinaia, Regele a confirmat că porţile 
Peleşului vor rămâne mereu deschise românilor. 

67. Regele Mihai a aşteptat 60 de ani pentru a trece 
pragul Castelului Peleş, în luna iunie 2008. 

68. 68 de ani a durat căsătoria Regelui Mihai cu Regina 
Ana. 68 de ani au trecut până ce stindardul regal a fluturat din 
nou pe turnul cu ceas al Castelului Peleş (1948-2016). 

69. Paisprezece familii regale europene au fost prezente 
cu ocazia Nunţii de Diamant a Regelui şi Reginei, ce a fost 
sărbătorit la 10 iunie 2008. 

70. Cincisprezece melodii preferate ale Regelui şi Reginei 
pot fi ascultate pe CD-ul „Muzica Regelui”, editat de Curtea 
Veche Publishing. 

71. La 25 octombrie 2011, Regele Mihai a ţinut un 
discurs istoric în faţa Camerelor Reunite ale Parlamentului 
României. 

72. Fundaţia „Colecţia Familiei Regale a României” a fost 
creată în anul 2011 de Regele Mihai, alături de Regina Ana, 
Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu. 

73. De-a lungul vieţii, Regele a avut multe animale de 
companie, mereu câini. Ultimul câine crescut în România 
înainte de exil se numea Azzo, era ciobănesc german şi din 
cauza bătrâneţii şi a bolii a fost lăsat la Castelul Regal Săvârşin, 
la plecarea în exil. Regele a avut un labrador negru numit Thor 
(abandonat şi adoptat de Regele Mihai), apoi Ticko, rasa West 
Highland Terrier, urmat de Tippy, rasa Basengi. Un alt câine a 
fost Flip, rasa Cocker Spaniol. La ultimele reşedinţe din Elveţia, 
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Regele şi Regina au crescut împreună patru Chiuhaua cu păr 
lung, întâi Ecco şi Voila, apoi Bambi şi Bianco. 

74. Pe toată durata exilului, Regele Mihai a fost 
supranumit „factorul constituţional”, cu alte cuvinte ultima 
instituţie statală a României monarhice încă în existenţă, faţă 
de care se raportau toţi cei care nu recunoşteau legitimitatea 
republicii. 

75. Între anii 1990-2010, Regele şi Regina au participat 
la zeci de evenimente dedicate fundaţiei Principesa Margareta a 
României în România, Franţa, Belgia, Elveţia şi Marea Britanie. 

76. Începând cu anul 1997, Regele Mihai şi Regina Ana 
au vizitat zeci de sate, comune, mânăstiri, mici oraşe şi 
municipii din ţară, trecând prin fiecare colţ al României şi 
întâlnind zeci de mii de oameni. 

77. Regele Mihai a efectuat două mari turnee pentru 
susţinerea intrării României în NATO, în anul 1997 şi în anul 
2002, în şapte ţări de fiecare dată. 

78. Regele Mihai a militat pentru intrarea României în 
NATO şi UE, în anii 1997-2006, mergând în ţări precum SUA 
(de două ori în anul 2000), Suedia (2002) sau Franţa (2006). 

79. Regele Mihai a efectuat un drum istoric în anul 2005 
când, la 60 de ani de la încheierea celui de Al Doilea Război 
Mondial, a condus propria maşină de la Săvârşin la Praga, 
punând flori şi aprinzând lumânări la mormintele soldaţilor 
români care şi-au pierdut viaţa pentru eliberarea Europei de 
ocupaţia nazistă. 

80. Regele Mihai a vizitat Kremlinul de două ori, în anul 
2005 şi anul 2010. 

81. Regele Mihai s-a întors o singură dată în Basarabia, 
în anul 2007, la cimitirul militar de la Ţiganca. Regele nu s-a 
reîntors niciodată la Chişinău. 

82. Desemnarea Principesei Margareta ca Principesă 
Moştenitoare şi Custode al Coroanei a fost o decizie bine 
cumpănită, de lungă durată şi luată cu întreaga răspundere de 
către Regele Mihai. Primul pas în acest sens a fost făcut de 
Rege încă din 1986, când acesta i-a scris o scrisoare Principesei 
în care îi transmitea că va propune Naţiunii schimbarea ordinii 
succesorale. Apoi, în 1997, cu ocazia unui dineu oferit 
oamenilor politici şi presei române, a anunţat decizia de a o 
numi pe Principesă succesoarea sa. Decizia a fost finalizată 
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juridic în 2007, odată cu adoptarea Normelor Fundamentale ale 
Familiei Regale. 

83. Dintre discursurile Regelui adresate Parlamentului, 
trei au reprezentat în sine momente istorice: ocuparea 
scaunului de Senator de Drept (1939), deschiderea 
Parlamentului rezultat din alegerile din 1946 (act impus de 
armata sovietică), şi discursul din 25 octombrie 2011, receptat 
de întreaga societate ca un exemplu de comunicare statală. 

84. În 2013, Regele şi Regina şi-au sărbătorit în cadru 
privat Nunta de Safir, adică 65 de ani de la căsătorie. 

85. Căsătorindu-se cu o persoană de rit catolic, Regele 
Mihai nu ar fi putut accede la Coroana Britanică, deşi 
ascendenţii şi descendenţii săi s-ar afla şi în linia de succesiune 
britanică. 

86. Regele Mihai nu a ajuns niciodată în Australia. 
87. Părul Regelui Mihai şi-a păstrat culoarea în mod 

natural, fără să albească vreodată. 
88. Ultimul supravieţuitor al Clasei Palatine, înfiinţată de 

Carol al II-lea pentru (atunci) Marele Voevod Mihai este domnul 
Lascăr Zamfirescu, prieten de peste opt decenii cu Regele. 

89. De-a lungul exilului său, precum şi după revenirea în 
ţară, Regele a avut alături organe consultative cu diferite 
denumiri şi funcţiuni. Cel mai cunoscut a fost Consiliul Naţional 
Român, organism care între atribuţiile sale a avut-o şi pe aceea 
de a-l informa pe Rege asupra exilului românesc şi situaţiei din 
ţară. În anii 1990, organizaţiile InfoRR şi Amicii Regelui Mihai 
au îndeplinit această atribuţie. Ultimul organ consultativ creat 
de Rege a fost Consiliul Regal, printr-un document semnat la 1 
octombrie 2010. Din 2 martie 2016, acesta îşi oferă sfaturile şi 
Custodelui Coroanei. 

90. În anul jubiliar 2016 ziua de 10 Mai s-a sărbătorit 
pentru prima oară după 1947 ca zi oficială a statului român. 
Trebuie însă menţionat că ea a fost, încă din anul 2000, şi Ziua 
Ordinului Steaua României. 

91. În anul 2016, Regele a putut vedea Coroana repusă 
pe Stema României, prin lege, cu obligaţia înlocuirii stemelor 
actuale până la 31 decembrie 2018. 

92. Regele a conlucrat de-a lungul vieţii, constituţional 
sau instituţional, cu 18 prim-miniştri ai României, de la Ion I.C. 
Brătianu (1927) până la Mihai Tudose (2017). După revenirea 
Majestăţii Sale în ţară, în timpul preşedinţiei profesorului Emil 
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Constantinescu, în februarie 1997, Regele Mihai şi Custodele 
Coroanei au colaborat instituţional cu un număr de unsprezece 
prim-miniştri: Victor Ciorbea 1997-1998, Radu Vasile 1998-
1999, Mugur Isărescu 1999-2000, Adrian Năstase 2000-2004, 
Călin Popescu-Tăriceanu 2004-2008, Emil Boc 2008-2012, 
Mihai-Răzvan Ungureanu 2012, Victor Ponta 2012-2015, 
Dacian Cioloş 2015-2016, Sorin Grindeanu 2016 şi Mihai 
Tudose, actualmente. Aceştia se adaugă unui număr de şapte 
prim-miniştri, pe care Regele Mihai I i-a avut în Regatul 
României: Ion I.C. Brătianu 1927, Vintilă I.C. Brătianu 1927-
1928, Iuliu Maniu 1928-1930, Ion Antonescu 1940-1944, 
Constantin Sănătescu 1944, Nicolae Rădescu 1944-1945 şi 
Petru Groza 1945-1947. 

93. La 30 decembrie 2007, odată cu semnarea Normelor 
Fundamentale ale Familiei Regale a României, Regele Mihai a 
desemnat pe fiica lui cea mare, Principesa Moştenitoare 
Margareta, drept Custode al Coroanei. Regele a considerat că, 
atâta vreme cât România se conduce după o Constituţie 
republicană, Coroana română se află încă în exil. 

94. Din momentul proclamării sale ca Rege al României 
până la moarte, Regele Mihai a fost contemporan cu 16 
preşedinţi ai Statelor Unite ale Americii, cu 8 Suverani Pontifi, 
cu 4 regi ai Marii Britanii şi cu 21 de ediţii ale Jocurilor 
Olimpice. 

95. Regele a trăit 96 din cei 151 de ani ai Dinastiei 
Naţionale. 

96. Regele Mihai a fost cel mai longeviv suveran din 
întreaga istorie a ţării noastre (1921-2017). 
 

Datoria 
 
În cazul de față datoria se referă la obligație, 
Care poate fi legală, morală sau o îndatorire, 
Se folosesc sintagme: la datorie, de datorie, 
A fi de datoria cuiva să.., a crede de datorie… 
 
„La datorie‟ - locul unde ai obligații de serviciu, 
„De datorie‟ este ceva care se cuvine a fi făcut, 
„A fi de datoria cuiva să..‟- a fi silit c-un „oficiu‟, 
„A crede de datoria sa să…‟- a se crede obligat. 
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Din punct de vedere spiritual, datoria-i credință, 
Scopul ei nu este să ne facă a deveni serviabili, 
Să facem totul necondiționat, ci, cu conștiință, 
Datoria va aduce pace, de suntem responsabili. 

 
Datoria este cam cel mai sublim cuvânt al limbii, 
Trebuie să-ți faci datoria cum și când se cere, 
Nu poți face mai mult, dar poți să nu faci prostii, 
Cu împlinirea datoriei poți aduce și altora fericire. 
 
O datorie a fiecărui om e a căuta doar adevăr, 
O altă datorie mare este și răsplătirea bunătății, 
Recompensa primită dă putere planului următor, 
Datoria este a noastră, rezultatele, ale Divinității. 
 
Iată ce îţi recomand pentru calea ta de creştin: 
Rugăciune, penitență, muncă, împlinirea datoriei, 
Ca toate să fie împlinite, trebuie să ne străduim. 
Să-L punem pe Domnul  în prim planul credinței! 

     Mircea Iordache 
 

 
 

5 decembrie 2017 – s-a stins din viață Majestatea Sa Regele Mihai I, 
Înmormântarea, cu onorurile militare cuvenite, pe 16 decembrie 2017 
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"Los Angeles, Biserica Sfânta Treime, 1987: Mii de credincioși, 
participanți la Slujba Sfintei Învieri, în curtea bisericii". 

 

 



Crezul sau Simbolul credinței 
Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul 

cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. 
Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, 

Unul - Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toți 
vecii.  Lumina din lumina, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Carele 
toate s-au făcut. 

Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a 
pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din 
Maria Fecioara, și S-a făcut om. 

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a 
pătimit și S-a îngropat. 

Și a înviat a treia zi, după Scripturi. 
Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. 
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a Cărui 

Împărăție nu va avea sfârșit. 
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele de 

la Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu fiul este 
închinat și slăvit, Carele a grăit prin prooroci. 

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. 
Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor. 
Aștept învierea morților. 
Și viața veacului ce va să fie. Amin
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III.1.– PELERINAJ LA LOCURILE 
SFINTE ALE ROMÂNIEI                                                                       

(8-22 MAI 1994) 
 

A - NOTE DE CĂLĂTORIE 
 

CUVÂNT INTRODUCTIV 
 

 
 

IPS +Nathaniel, în anticiparea 
vizitei în România 

     „Prin mijlocirea scrisorilor cu 
Patriarhatul Român, ni s-a făcut 
cunoscut de Biserica României,  că 
vom fi bineveniți, când ne vom 
hotărî să vizităm România. 
 Socotind buna învoire a 
Congresului Episcopiei, din anul 
trecut, pentru a se îmbunătăți 
relațiile cu Biserica din România, 
și ascultând sfaturile protopo-
piatelor, referitor la temeinicia 
acestei îmbunătățiri, am stabilit 
pelerinajul nostru, în România, 
pentru luna mai, anul acesta. 
        Dioceza noastră, Episcopia 
Ortodoxă Română din America și 
Canada, sărbătorește, în acest an, 
împlinirea a 65 de ani de la  

Congresul din Detroit, la care parohiile adunate au consimțit și 
au hotărât să formeze o Dioceză. Tot anul acesta, 1994, este o 
răscruce în istoria Sfintei Ortodoxii din America de Nord și 
Canada. Biserica, prăznuiește 200 de ani de la sosirea primilor 
călugări misionari, din Rusia, care au adus, popoarelor din 
Alaska, creștinismul. 

De asemenea, în acest an, în decembrie, se împlinesc 5 
ani de la revoluția din România. 

După căderea regimului lui Ceaușescu, Dioceza noastră a 
inițiat programul ‹Help for Romania›, prin care Departamentul 
nostru pentru Asistența Creștină, până la această dată, a oferit 
ajutoare poporului român, de până la 50 milioane de dolari. Ni 
s-a părut, deci, că prăznuirea aniversărilor, precum și alți 
factori, constituie timpul potrivit pentru o asemenea vizită”. 
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(Extrase din scrisoarea P. S. Sale, Episcopul +Nathaniel, din 
„Săptămâna Patimilor” – 1994, adresată preoților și 
credincioșilor Episcopiei de la „Vatra”, prin care se justifică 
necesitatea pelerinajului din mai crt., la Sfintele Locuri ale 
României). 

Din delegația Prea Sfinției Sale, au făcut parte: Prea Cuv. 
Arhim. Roman Braga; Prea Cucernicii Părinți Protopopi : 
Richard Grabowski, Constantin Tofan, Simion Pavel, Laurențiu 
Lazăr și Constantin Alecse; Soții Dinu și Manuela Cruga, 
secretarii Episcopiei; au fost, de asemenea, membri oficiali ai 
delegației. 

 

 
 

Patriarhia Română 

 
 

Patriarhul  +Teoctist 

 
Spre a aduce lămuriri și mai adânci, asupra scopului 

vizitei sale în România, anticipând întrebări „învăluite” din 
partea unora, Părintele Episcop +Nathaniel, prin numita 
scrisoare, a arătat răspicat că  „Nu avem niciun plan sau 
intenție de a ne schimba locul sau poziția noastră față de 
Biserica din România (...), politica noastră rămâne aceeași 
politică, a înaintașilor noștri. Repetăm, fără echivocuri, că 
Episcopia noastră este o dioceză de sine-stătătoare, făcând, 
totuși, parte din Biserica Americii. Episcopia își alege propria ei 
ierarhie, care este consfințită de Mitropolia Americii de Nord și 
Canadei, după alegerea canonică de Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe din America”. 
  Acestea fiind spuse, sa purcedem, acum, la împlinirea 
itinerariului sfântului pelerinaj. 
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1.- MITROPOLIA MUNTENIEI ȘI A DOBROGEI 
 

a. Co-slujire la Patriarhie 
 

În Duminica Tomii, 8 mai crt., în Sfânta Catedrală 
Patriarhală, de pe Dealul Mitropoliei, din București, P.F. Patriarh 
+Teoctist, P.S. Episcop +Nathaniel și P.S. Episcop Teofan, 
vicar-patriarhal, înconjurați de un sobor de 10 preoți și 3 
diaconi (inclusiv preotul Petru Buburuz, protopopul Bisericii din 
Basarabia), după ce au venerat Moaștele Sfântului Dimitrie 
Basarabov, au pontificat Sfânta Liturghie. Catedrala a fost 
neîncăpătoare. Slujba a fost transmisă, în direct, la televiziune 
și prin stațiile de radio. 

Atât la început, cât și la finele Sfintei Liturghii, Părintele 
Patriarh a adresat un călduros cuvânt de bun venit, în 
România, Vlădicului +Nathaniel, prilej de frățească bucurie, în 
preajma Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului Hristos – 
Paștile 1994. 
 

 
 

PS Sa Episcop +Nathaniel în timpul 
predicii din Catedrală 

 
 

PS Sa Episcop +Nathaniel sărută 
Crucea Patriarhală 

 
Plin de emoție, în răspunsul său, Prea Sfințitul Episcop 

+Nathaniel, a enumerat motivele vizitei Sale în România, 
accentuând pe dorința Sa de a vizita și venera Sfintele Locuri 
ale României. 

Păstrând tradiția, împământenită, la astfel de ocazii, 
Părintele Patriarh a oferit Părintelui nostru Episcop, Engolpionul 
Chiriarhal, iar preoților din delegație, Sfânta Cruce Patriarhală. 

În cadrul Sfintei Liturghii, Patriarhul +Teoctist a oferit 
Crucea Patriarhală, și celorlalți clerici ai delegației americane: 
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protopopii pensionari Constantin Tofan și Richard Grabowski, 
arhimandritul Roman Braga și protopopul basarabean Petru 
Buburuz. Din nefericire, nimeni nu deține fotografii de la 
istoricul eveniment al acordării Crucii Patriarhale fraților co-
slujitori mai sus menționați. 
 

 
 
Patriarhia Română – Duminica Tomii, 8 mai 1994 – Fotografia de grup, la finele 

Sfintei Liturghii: membrii delegației ROEA, condusă de IPS Arhiepiscop 
+Nathaniel, dimpreună cu PF Sa Patriarhul +Teoctist, și Înalt Prea Sfințiile lor 
+Antonie Plămădeală, +Bartolomeu Anania, +Nifon Mihăiță, +Teofan Savu și 

Varsanufie Prahoveanul (pe atunci, vicar patriarhal). 
 

Parcurgând scurta distanță, de la Sfântul Altar al 
catedralei până la palat, cu greu străbătând prin mijlocul 
maselor de credincioși, în procesiune, timp de peste o jumătate 
de oră, Patriarhul Țării și Părintele Episcop +Nathaniel, au 
împărtășit, mulțimilor arhipăstorești, binecuvântări. Un grup de 
studenți din Grecia, care a luat parte la Dumnezeiasca 
Liturghie, a prezentat, după aceea, la palat, un succint program 
de imnuri religioase. A urmat, apoi, un prânz, în cinstea 
oaspeților. 
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Patriarhul +Teoctist oferă engolpionul 

PS Sale Ep. +Nathaniel 

 
 

Protopopul Laurence Lazar primește 
Crucea Patriarhala 

 

 
 

Protopopul Simion Pavel primește 
Crucea Patriarhala 

 
 

Protopopul Constantin Alecse 
primește Crucea Patriarhala 

 
b. Vizite prin București și împrejurimi 
                                                                     

În după-amiaza aceleiași zile, Prea Sfințitul +Nathaniel și 
membrii delegației, au făcut o vizită la Mânăstirea „Antim”, din 
București, unde a fost vizitată și Biblioteca Sfântului Sinod, de 
cca 70-80 mii de volume și Sala de Meditații Spirituale ale 
grupului de înduhovnicire, cunoscut drept „Rugul aprins”, în anii 
de după 1944, din care făcuse parte, printre alții: prof. dr. 
Dumitru Stăniloae, profundul scriitor Sandu Tudor,…., precum 
și doi membri ai delegației noastre, Părintele Arhimandrit 
Roman Braga și domnul Dinu Constantin Cruga. 

 
      "Când vei ajunge să te smerești, toți ți se vor părea sfinți. 
Când ești plin de tine, însă, toți ți se par răi." (Pr. Iosif Isihastul) 
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La Biblioteca Sfântului Sinod 
 

 
 

La eroul necunoscut 

 
 

Troița eroilor din Parcul Carol 
 

Tot în după-amiaza acestei duminici, în parcul Carol, din 
București, la mormântul „Eroului Necunoscut”, readus aici cu 
câțiva ani în urmă, Părintele Episcop Nathaniel, însoțit de P.S. 
Teofan Sinaitul și de membrii delegației, au oficiat un 
trisaghion. In timp ce „garda” tinerilor soldați păzea 
mormântul, oaspeții, prin întonarea melodicului „Hristos a 
Înviat”, în ambele limbi, Română și Engleză, erau parcă purtați 
peste veacuri, în epoca primară, când, și Mormântul Domnului 
fusese pecetluit și păzit, ieșind afară, însă, Biruitor, a treia zi 
după Scripturi. Tot așa și poporul nostru, prin Învierea lui 
Hristos, reînvie ca națiune, în libertate și cu demnitate, pe 
sfântul ei pământ, adesea răscumpărat cu prețul sângelui. 
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  Spre seară, în duminica „Sf. Toma”, ajunși în cimitirul 
„Eroii Revoluției”, membrii delegației noastre au oficiat o slujbă 
de pomenire a tinerilor căzuți în decembrie 1989, la datorie, 
pentru eliberarea neamului de sub tirania comunistă.  
  Vlădica +Nathaniel, a fost impresionat, până la lacrimi, 
de jertfa martiricească a neamului, în memoria cărora se afla 
sub construcție, în acest cimitir, o capelă memorială. 

Ultimul punct de oprire al zilei l-a constituit vizitarea 
Sfintei Mânăstiri Cernica, de lângă București. Aici se găsesc 
moaștele Sfântului Calinic, protectorul Sfintei Mănăstiri. Pe la 
orele 7:30, seara, ora sosirii la mânăstire, soborul călugăresc, 
cca 60-75 la număr, se afla în plină slujbă a Vecerniei. După 
închinăciunea cuvenită, conform datinii, Părintele Stareț al 
mânăstirii, a prezentat oaspeților un scurt istoric al acestui 
Sfânt Așezământ. Ghidul mânăstirii, Arhimandritul Ironim, în 
cca o jumătate de oră, a prezentat câteva evenimente și fapte 
monahicești, legate de istoria acestui muzeu. O copioasă cină, 
a fost servită, apoi, la trapeza mânăstirii. A urmat o scurtă 
vizită a bisericii Mânăstirii, „Sf. Nicolae”, unde se află și icoana 
făcătoare de minuni a Sfântului  și,  a  urmat un noctum popas, 
de reculegere și rugăciune memorială, la mormântul marelui 
dogmatist, prof. dr. Dumitru Stăniloae și la cel al scriitorului 
hristic, Gala Galaction (pe numele său de tagmă, preotul 
Grigore Pisculescu), îngropați în cimitirul de la Cernica. 

Luni, dimineața, pe 9 mai crt., Prea Sfințitul Nathaniel, 
împreună cu ceilalți membri ai delegației, a făcut o vizită la 
Mânăstirea Cristiana, din București, unde Sfânta noastră 
Episcopie a ajutat, mai deosebit, din punct de vedere pecuniar, 
precum și la Spitalul „Colentina”. După ce s-a adus 
închinăciunea cuvenită, în capela spitalului și, s-au purtat 
discuții cu medicii diferitelor secții, Prea Sfințitul a vizitat mai 
multe săli de îngrijire a bolnavilor, unde s-a rugat, în particular, 
pentru ei, i-a consolat sufletește, le-a împărțit iconițe, 
semănând, în sufletele suferinzilor, o sămânță a purtării de 
grijă, a bisericii, pentru cei bolnavi, o sămânță a speranței. 

În cadrul spitalului este și o secție, cu cca 40 de paturi, 
unde se află, sub îngrijire, copiii bolnavi de SIDA (AIDS). 
Întâlnirea cu aceste făpturi nevinovate, așteptându-și „sfârșitul 
creștinesc”, sub purtarea de grijă a voluntarilor, a fost un 
moment cu totul cutremurător. 
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Programul zilei a încorporat, apoi, și o vizită la 
Mânăstirea Plumbuita, care este de fapt centrul atelierelor 
Patriarhiei, unde se confecționează obiectele bisericești, 
începând de la iconostase și strane, candelabre, icoane 
praznicule, candele, cristelnițe de botez, potire și multe alte 
obiectele de colportaj. Un scurt popas s-a făcut, apoi, la 
tipografia Patriarhiei, unde se tipărește marea majoritate a 
cărților de cult, calendare, manuale de învățământ, nuvele 
teologice, etc., tipografia având în dotajul ei și o mașinărie de 
tipărit/fotocopiat, donată de Episcopia noastră, în valoare de 
cca 24 mii de dolari. 

La orele prânzului, Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel și 
membrii delegației, au avut la Palatul Patriarhal, o întâlnire 
formală cu P.F.Patriarh +Teoctist și câțiva dintre membrii  
Sfântului Sinod: Mitropolitul +Antonie, de la Sibiu; Episcopul 
+Bartolomeu, al Clujului; Episcopul +Nifon, al Sloboziei; 
+Teofan Sinaitul și +Vicențiu Ploieșteanul, vicari patriarhali; și 
preotul Gelu Bogdan, consilier cu relațiile externe ale 
Patriarhiei. Gazdele au arătat mare interes expunerii noastre 
asupra vieții religioase, a credincioșilor români din străinătate, 
ceea ce l-a făcut pe P.F. Patriarhul României să exclame: 
„Avem și noi multe să învățăm de la frații români de peste 
hotare”. Discuțiile au luat sfârșit printr-o frățească agapă, 
oferită, la palat, de gazde. 

 
Notă personală: 
  

Prima zi a vizitei s-a dovedit a fi de bun augur, fiindcă un 
obiectiv pivotal al vizitei a fost și acela de a relua legăturile 
spirituale cu Biserica Mamă, considerând faptul că aproape toți 
care am venit aici în America, ne-am adus credința, ce ne-a 
insuflat-o Biserica din țară. Noi nu putem sta în izolare ci 
trebuie să avem contacte cu ortodoxia, în general, și cu 
ortodoxia românească, în special, dacă dorim ca ortodoxia în 
lume să biruiască. 

 Nu trebuie să uităm că, aproape întreaga ortodoxie a 
stat sub jugul comunist, ateist, a fost oprimată, forțată să facă 
ceea ce nu dorea, iar acum a venit eliberarea ei și, caută să se 
reorganizeze. Unui om, care aproape se îneacă, întinde-i o 
mână de ajutor.  
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Patriarhul  +Teoctist și Episcopul 
+Nathaniel, pe treptele palatului 
patriarhal, luându-și la revedere 

 
 

Ne luăm la revedere de la P.F. 
+Teoctist, Patriarhul BOR 

 

 
 

O amintire de suflet cu PS Sa +Teofan, 
viitor Mitropolit al Moldovei 

 
 

Reîntâlnire după cca 20 de ani, cu IPS 
Sa Mitropolitul  +Antonie 

 
Episcopia noastră a întins o mână de ajutor, atât de 

mult, încât însuși Prea Fericitul Părinte Patriarh a mărturisit că, 
de fapt, nu s-a așteptat la atât de mult de la noi, care am avut 
de pătimit din pricina lor. 

 P.S. Episcop Nathaniel, a alinat atâtea suflete, găsite în 
suferință. De fapt, aceasta este esența creștinismului, religia 
iubirii supreme. 
 

„Biserica Ortodoxă este o bucurie a tuturor de toţi.” 
(citat celebru din Dumitru Stăniloae) 
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c. Vizita protocolară la Ambasada SUA 
 

În după-amiaza aceleiași zile, membrii delegației au făcut 
o vizită protocolară la Ambasada Americană, din București, 
unde s-au purtat discuții cu domnul Consul Jonathan B. Rickert. 
Oficialitățile americane, au fost înștiințate despre ajutoarele 
trimise în România de Episcopia noastră, în decursul anilor de 
după revoluție și, asupra scopului prezentei vizite a delegației 
noastre în România. 
 
d. Întâlnire cu profesorii și studenții Facultății de 
Teologie din București 
 

 
 

În vizită la Institutului Teologic din București. Delegația noastră și 
Prof. Dr. Emil Constantinescu, Rector și viitor Președinte al României 

 
În jurul orei 5:30 p.m., în după-amiaza aceleași zile, 

luni, 9 mai 1994, delegația noastră a făcut o vizită la Facultatea 
de Teologie din București, unde a fost întâmpinată de cca 15 
profesori, din corpul didactic al facultății, și vreo 150 de 
studenți (băieți și fete) ai facultății. 

După revoluția din decembrie 1989, Facultatea de 
Teologie, din București, ca de altfel toate facultățile de teologie 
din țară, a fost încorporată în Universitatea Română. 
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În aula Institutului Teologic 

 
 

În aula Institutului Teologic 

 
Rectorul Universității din București, domnul prof. dr. Emil 

Constantinescu și Rectorul Facultății, pr. prof. dr. Dumitru 
Popescu, au adresat cuvinte călduroase, de bun venit, 
delegației noastre. În cuvântul său, Părintele Arhimandrit 
Roman Braga, a elogiat spiritualitatea românească, 
recunoscută și apreciată, nu numai în țară, ci și peste hotare. 

Părintele Constantin Alecse, absolvent al acestei 
facultăți, si-a exprimat bucuria, neputându-și stăpâni emoțiile, 
de a revizita Facultatea de Teologie, din București, și luând 
contact cu profesorii acestei facultăți, mulți dintre ei fiindu-i 
colegi de studii, iar Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel a 
împărtășit, profesorilor și studenților acestei facultăți, 
arhiereștile-i binecuvântări, și îmbrățișările credincioșilor 
români, ortodocși, din America și Canada, pe care-i păstorește, 
mulți dintre ei fiind absolvenți ai acestei facultăți. 
 
e. Vizită la Orfelinatul de la Chitila   
 

Delegația noastră, a făcut, drept ultim popas al zilei, o 
vizită la casa de copii, Orfelinatul Chitila, de lângă București. 

Momente cutremurătoare și experiență de neuitat. Cca 
100 de copii orfani, fete și băieți, cu vârste între 7-18 ani, au 
primit vizita delegației Vlădicului +Nathaniel în chip cu totul 
special. Acești copii, chipuri identificate, până mai ieri, pe 
ecranele de televiziune americane, drept sărăcia întruchipată, 
copii ai nimănui, abandonați și fără viitor, acum găsiți, sau 
regăsiți în grija bisericii, plini de speranțe, studioși și 
binecuvântați. Au ținut, ei, cu tot dinadinsul, să prezinte 
oaspeților un program de imnuri și cântări duhovnicești, de 
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antifoane liturgice și colinde de Crăciun, bucăți clasice, 
instrumentale, cum numai într-o școală de înaltă calificare 
puteai, în vremuri apuse, să mai întâlnești. Aceasta este, însă, 
școala Duhului Sfânt, pepiniera Harului, unde, cum glăsuiește 
Amos - profetul, „când Domnul grăiește, cine nu va prooroci?”, 
și „când Duhul lucrează, cine nu va slavoslovi?” 
 

 
 

La orfelinat, am servit masa cu copiii 

Impresionați, am fost, de 
„duhul, de viață dătător”, în 
care trăiesc împreună, ca 
într-o mare familie, acești 
copii, care „L-au găsit, aici, 
pe Dumnezeu, drept Tată, 
și pe Maica Domnului, drept 
Mamă”, cum, emoționant, 
exclama protopopul Simion 
Pavel, în cuvântul său 
duhovnicesc. 

 
Aici, „în casa Tatălui Meu", tânărul părinte Dimitrie îi 

învață, cu sârg, pe micuții copilași, numai cele bine-plăcute 
Domnului, iar o doamnă preoteasă, văduvă, este „mama 
internatului”, ascultând păsurile fiecăruia ; aici, unde profesorul 
de muzică, aflat la o  vârstă și el, vine cu 3 autobuze ca, 
voluntar, să împărtășească, și să reverse din cunoștințele sale 
muzicale peste sufletele însetate ale acestor îngerași; aici, unde 
mâna voluntarilor a făcut atâta schimbare și, unde, prin 
inspirația cerului, și Sfânta noastră Episcopie a trimis ajutoare. 
Mărit să fie Domnul, întru toate! 

 
f. Târgoviște și Mânăstirea „Dealu”, gazdele delegației 
 

Marți, dimineața, 10 mai crt., după dejun, luându-ne 
rămas bun de la Chiriarhul +Teofan, gazda însoțitoare din 
ținuturile Bucureștilor, pe la ora 8:00 a.m, ne-am îndreptat 
spre Târgoviște, spre a face o vizită I.P.S. dr. Vasile Costin, 
Arhiepiscopul reînființatei Arhiepiscopii de Târgoviște și 
Câmpulung Muscel, care, în anii imediat după revoluție, în 
calitatea Sa de Vicar Patriarhal, a ajutat Departamentul nostru 
de Asistență Creștină la distribuirea bunurilor trimise de 
Episcopia noastră din America. După ce am vizitat Catedrala 
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Arhiepiscopală, ne-am îndreptat spre birourile administrative 
ale Episcopiei. Am rămas, cu toții, surprinși, văzând „Lucrarea 
Domnului” în acțiune: o clădire modernă, care până la revoluție 
fusese folosită drept hotel al partidului de „întunecată” 
memorie, iar, acum, slujește drept Centru Administrativ al nou-
înființatei Arhiepiscopii a Târgoviștei. 

 

 
 

Catedrala din Târgoviște 

 
 
Ierarhii +Vasile al Târgoviștei 

și +Nathaniel, ROEA 

 
Și la Târgoviște, ospitalitatea românească se găsea la ea 

acasă, însă, nu pentru timp îndelungat, „că,… drumu-i lung și 
programul încărcat”.  

În mai puțin de un sfert de oră, ne-am găsit cu toții, 
gazde și musafiri, în istorica și pitoreasca Mânăstire Dealu, la 
numai 7 km de Târgoviște. 

După Dragomirna, Biserica Mânăstirii Dealu, este cea mai 
înaltă biserică din țară, dar și cea mai fortificată împotriva 
cutremurelor. Aici, la Dealu, Radu cel Mare, înființează prima 
tipografie (între 1508-1512), tipograful Macarie dând primul 
Liturghier, care se păstrează, astăzi, în Biblioteca Academiei, 
din București. Tot aici este și mormântul unde a fost îngropat 
capul domnitorului Mihai Viteazu. 

 
"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 însuţi şi vei deveni cu 
adevărat propriul stăpân. Ah, de-ar pricepe lumea 
înţelepciunea asta!" (Sfântul Teofan Zăvorâtul) 

 
„Creştinismul numai cu Hristos fără Maica Domnului e în 

fiinţa sa o altă religie decât Ortodoxia.” (Serghei Bulgakov) 
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g. Popas la Episcopia Sloboziei 
 

În trecere spre Constanța, delegația noastră s-a oprit, 
marți, 10 mai crt., la centrul nou-înființatei episcopii de la 
Slobozia, păstorită de P.S.Sa Episcopul +Nifon.  

Este de prisos a menționa că, la cca 50 de kilometri, 
înainte de a ajunge la Slobozia, în Urziceni, am fost întâmpinați 
de poliție, care, considerând calitatea drumurilor locale, ne-a 
făcut un real serviciu, escortându-ne până la reședința 
diocezană. Ca și la Târgoviște, sediul acestei episcopii ființează 
în fosta clădire a regimului apus, prin poziția sa geografică, 
această episcopie devenind una dintre cele mai importante 
episcopii ale Patriarhiei Române. Gazdele, episcop și consilieri, 
după o copioasă prânzire, ne-au însoțit la Catedrala Episcopală 
„Sfinții Apostoli”, din localitate. 
 

 
 

Episcopia Sloboziei 

 
 

Cunoștințe vechi, de la Londra 

 
Escortați de poliție, până la Hârșova, peste podul 

Dunării, într-un târziu, pe la ora 8:30, seara, am ajuns la 
Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei, din Constanța, fiind primiți 
de LP.S.Sa, Arhiepiscopul Lucian Tomitanul. 
 
h. Vizita la Constanța – la Arhiepiscopia Tomisului 
 

După un dineu delicios, târziu, în noapte, deși am 
admirat numai pe dinafară Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel”, Înaltul Lucian a ținut cu dinadinsul să vizităm Biserica 
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„Navigatorilor”, cu hramul „Sf. Nicolae”, din Constanța, 
construită în ultimii doi ani. 

Către ora 12 noaptea, Maica Stareță a mânăstirii de la 
Techirghiol, în sunete de toacă și clopot, învăluite de vocile 
melodioase ale cinului monahicesc, care intona imnul arhieresc, 
și tradiționalul „Hristos a Înviat”, a întâmpinat, după cuviință, 
cu flori alese, pe cei doi ierarhi, P.S.+Nathaniel și I.P.S.+Lucian 
și pe însoțitorii lor. Oaspeții au fost găzduiți, peste noapte, la 
căminul preoțesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care se găsește 
în cadrul acestei sfinte mânăstiri. 
 

 
 

Catedrala din Constanța 
(exterior) 

 
 

Catedrala din Constanța (interior) 
 

 

 
 

Căminul preoțesc din Techirghiol 

 
 

Reîntâlnire de suflet 

 
„Sfinţenia vine din dragoste. Toţi cei ce cred şi iubesc cu 

adevărat sunt sfinţi.”  (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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i.  „Bun venit la Galați, Prea Sfințite +Nathaniel!”  
 

Miercuri, 11 mai crt., încă o zi însorită. Demarajul a fost 
greoi. Oboseala a început să-și spună cuvântul, însă, programul 
trebuie împlinit. Din cele două autocare, membrii delegației, 
prin arșița dobrogeană a Babadagului, Tulcei și Isaccei, vizitând 
numai din treacăt istoricele mânăstiri: Niculițel, Cocos și Cilic-
Dere, ajung la Măcin, de unde trec Dunărea, cu bacul, pe malul 
Brăilei, ca mai apoi, în mai puțin de o jumătate de oră, să se 
ajungă la Catedrala „Sfântul Apostol Andrei”, a Arhiepiscopiei 
Dunării de Jos, din Galați. 

 

 
 

Catedrala „Sfântul Apostol Andrei” 

 
 

Reîntâlnire la 35 de ani 

 

 
 
Ierarhii conduc slujba Te-Deumului 
 

 
 

Arhiep. +Casian, și noi, 
colegii de seminar 
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Pe treptele catedralei, înconjurat de soborul consilierilor 
și protopopilor, corul seminariștilor, și de mulțimea 
credincioșilor, cu zâmbetu-i blând și inima-i primitoare, tânărul 
Episcop Casian (Crăciun), poate cel mai tânăr arhiereu 
diocezan al Bisericii din România, a adresat un călduros salut 
de „Bun venit la Galați, Prea Sfințite +Nathaniel!”. 

După cuvenita închinăciune, în Catedrala Episcopală a 
„Maicii Preciste”, s-a oficiat o slujbă a Te-Deumului, la sfârșitul 
căreia, Vlădica, gazdă, P.S. +Casian, a făcut o succintă 
prezentare a istoriei acestei arhiepiscopii, Catedrala „Apostolul 
Andrei”, și a ținuturile sfinților martiri, de la Niculițel. 

In răspunsul său, P.S. +Nathaniel, neputându-și ascunde 
văditele emoții, a mulțumit gazdelor pentru frumoasa primire 
și, a vorbit celor prezenți, între care era și reprezentantul  unei 
stații de radio, despre semnificația acestui sfânt pelerinaj, 
acum, când în America sărbătorim 200 de ani de ortodoxie. 

Un trisaghion, a fost apoi oficiat, de Înalții Ierarhi și de 
cinul preoțesc însoțitor, la mormântul Arhiepiscopului +Antim, 
trecut la cele veșnice în noaptea de Paști a.c., și depus spre 
veșnica odihnă, în această catedrală. 

In cadrul unei copioase mese, oferită, la Palatul 
Episcopal, în cadrul căreia s-au prezentat cadouri, Episcopul 
+Casian și-a exprimat o deosebit de mare bucurie frățească, de 
a-l avea, astăzi, drept oaspete de onoare, pe Înaltul 
+Nathaniel. Episcopul gazdă l-a invitat, apoi, pe Prea Sfințitul 
+Nathaniel, să treacă în revistă Tipografia Diocezană și 
Turnătoria de Lumânări. 

Nu departe de Administrația Arhiepiscopală, se află, în 
plină construcție, o biserică monumentală, care se ridică din 
„sărăcia” credincioșilor. Dedicată memoriei Arhiepiscopului 
+Antim, noua biserică, începută acum 2 ani, poartă hramul 
„Femeile Mironosițe”. A fost ridicată, în întregime, prin muncă 
voluntară. Credincioasele bisericii, au vegheat, pe timpul 
nopților, să nu se fure cărămida. 

Sub cerul liber, aici, s-au săvârșit, pe vreme bună, pe 
ploaie sau ninsoare, toate slujbele duminicale, chiar și 
cununiile, botezurile și înmormântările. Această biserică a dorit, 
Vlădicul +Casian, să o vizitam înainte de a pleca din Galați. 

Din dragoste frățească, pentru oaspeți, P.S.Sa a însoțit 
delegația noastră până la Tecuci, făcându-se încă 2 popasuri. 
Într-un sat, nu departe de Tecuci, o bisericuță nouă, a fost 
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ridicată în mai puțin de 2 ani, așteptând, acum, să fie sfințită. 
Specificul acestei biserici, este istorioara ei cu tâlc. O bătrânică 
a satului ne-a istorisit cum, moștenind un loc de casă, de la 
tatăl ei, a făgăduit locul lui Dumnezeu, să se construiască o 
biserică pe el. Un schivnic, și el localnic, în locul ofrandelor 
personale pentru serviciile religioase, oficiate sătenilor, a 
solicitat ajutoare și donații pentru construirea acestei biserici. 
De ani de zile fusese o secetă mare, prin părțile acelea. Anul 
trecut, când s-a făcut sfințirea locului, pentru începerea 
construirii Sfântului Lăcaș, s-a pornit o ploaie mănoasă, care a 
durat până noaptea târziu. De unde și hramul bisericii, fu ales 
„Sf. Prooroc Ilie”. 

Ultimul popas, înainte de a ieși din Arhiepiscopia Dunării 
de Jos, a fost la Catedrala „Sf. Dimitrie” din Tecuci, până aici 
însoțindu-ne Vlădicul +Casian, escortați de mașina poliției. 
Catedrala reprezintă o construcție monumentală, sfințită prin 
anii '60. Am fost întâmpinați de preoții catedralei, protopopul 
locului, și soborul preoților din parohiile învecinate. Un Te-
Deum, scurt, a fost oficiat, iar după câteva tălmăciri istorice, 
despre Tecuci și catedrală, ne-am luat rămas bun de la 
Arhiepiscopul Galaților, îndreptându-ne spre Iași, cu vreo 5-6 
ore întârziere față de orarul propus. 
 

Mitropolia Munteniei și Dobrogei cere Primăriei Capitalei înlocuirea 
capacelor cu stema Bucureștiului deoarece pe aceasta se află crucea și 

oamenii „o calcă în picioare” 
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2.- MITROPOLIA MOLDOVEI ȘI A BUCOVINEI 
 

a. Vizita la Arhiepiscopia Iașilor 
 

 
 

Catedrala Mitropolitană 

 
 

În catedrala Mitropolitană 

 

 
 

Schimb de daruri 

 
 

Delegația la Palatul Mitropolitan 

 
Drumul dinspre Galați, a fost anevoios, și călătorii obosiții. 

Miercuri, spre orele 11, noaptea,  am ajuns la Palatul 
Mitropolitan din Iași, unde, deși era târziu, LP.S.Sa Mitropolit 
+dr. Daniel (Ciubotea) ne aștepta „cu masa pusă”. Și, cui îi mai 
ardea de cina spre ore mici? Nu contează, însă, ora, programul 
de masă trebuie respectat, ne îmbie Părintele Mitropolit. Deși 
aceasta era prima întâlnire, a Întâi Stătătorului Episcopiei 
noastre, cu Mitropolitul +Daniel, legăturile spirituale dintre ei, 
în clipa întâmpinării, s-au sudat, ca și când s-ar fi cunoscut de 
o veșnicie. Întâlnirea serii a avut un caracter informal. 
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La masă, deși obosit de povara zilei și de așteptare, 
Înaltul +Daniel, ne-a vorbit despre problemele generale ale 
Bisericii Ortodoxe din România, în lumina prefacerilor sociale 
din țară, de Mitropolia, la cârma căreia se află, și de problemele 
ei, de învățământul teologic din eparhie, de mersul treburilor în 
cele peste 800 de parohii și zeci de mânăstiri, schituri și 
metocuri, care fac parte integrantă din Mitropolia Iașului, de 
probleme ecumenice și ecumeniste contemporane și, fără 
îndoială, tematica-i preferată, spiritualitate patristică și 
duhovnicie românească. A fost captivant, peste așteptări. 

A doua zi, dimineață, joi 12 mai, la ora 6:30, a avut loc 
serviciul divin matinal, în Capela Seminarului. Părintele 
Arhimandrit Roman Braga, a vorbit tinerilor teologi despre 
experiența bisericii ortodoxe din diaspora, despre renumele 
teologiei și trăirii în Duh a spiritualității românești. „Nu uitați 
că, capela, este laboratorul vostru spiritual, unde vă întâlniți cu 
Dumnezeu și unde, nu mai vorbiți despre Dumnezeu, ci vorbiți 
cu Dumnezeu", a spus, între altele, vorbitorul. Am fost profund 
impresionați a vedea nu numai băieți, ci și multe fete, studenți, 
respectiv, studente, la Facultatea de Teologie. Am fost 
fascinați, îndeosebi, de un fapt neobișnuit până mai ieri, anume 
că, în rândul teologilor, am găsit înscris și un ofițer superior din 
armată. Fără îndoială că, nu toți teologii vor deveni preoți, însă, 
mulți dintre ei vor sluji drept profesori de religie în școlile 
publice, unde religia este obiect de studiu. 

După dejun, acompaniat de Mitropolitul Daniel și de P.S. 
Episcop +Calinic, vicar mitropolitan, Prea Sfințitul +Nathaniel și 
însoțitorii săi, au vizitat istorica Biserică „Sfinții Trei lerarhi‟, 
ctitorie a domnitorului Vasile Lupu și, apoi, au venerat Sfintele 
Moaște ale Cuvioasei Parascheva, în Catedrala Mitropolitană din 
Iași. 

Însoțită de Prea Sfințitul +Calinic, delegația noastră a 
făcut o scurtă oprire la istorica biserică „Golia”, de lângă Iași și 
o vizită la Tipografia Mitropolitană. Înainte de a se îndrepta 
spre mânăstirile Bucovinei și ale Neamțului, Mitropolitul 
+Daniel, l-a invitat pe Vlădicul nostru și anturajul său, la o 
întâlnire cu protopopii mitropolitani și cu preoții celor 2 
protopopiate ale Iașului. 
 

"Trăiți în Biserică să puteți vorbi despre Biserică. Nu într-
un colț de suficiență mediocră."  (Părintele Constantin Necula) 
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b. Mânăstirile  din Bucovina 
 

 
 

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților 

 
 

Catedrala din Rădăuți 

 

 
 

Cu IPS Arhiepiscop +Pimen 

 
 

Cu ghidul, la Voroneț 

 
În drumul nostru spre Putna, Părintele Episcop, a ales să 

facă un popas duhovnicesc la Suceava, să venereze Sfintele 
Moaște ale Sfântului loan cel Nou, din Catedrala Arhiepiscopală, 
cu hramul „Sf. Gheorghe”, ctitorie a voievozilor Bogdan cel Orb 
și Ștefăniță Vodă (1514-1522). 

Istoria vieții Sfântului Ioan cel Nou, ne spune că acesta 
era un negustor din Trapezunt, care, nevoit să-și părăsească 
credința în Hristos, primește mucenicia în anul 1330, în Cetatea 
Albă. Auzind de minunile ce se săvârșesc în jurul moaștelor 
Sfântului Ioan cel Nou, voievodul Alexandru cel Bun (1400-
1432), hotărăște aducerea moaștelor  din Cetatea Albă, la 
Suceava (1402) și le depune în vechea catedrală Mirăuți, de 
unde vor fi mutate, în 1589, în actuala biserică „Sf. Gheorghe”, 
din Suceava, într-o raclă, sub un baldachin, anume construit. 
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Acum doi ani, Arhiepiscopul +Pimen al Sucevei, l-a 
invitat, și primit, cu românească dragoste, în această sfântă 
catedrală, pe Majestatea Sa, Regele Mihai I, în cadrul 
pelerinajului de Paști, 1992, pe care Suveranul l-a făcut, 
dimpreună cu familia, în țara sa, România. 

De la Suceava, ne-am îndreptat spre Rădăuți, Cetatea lui 
Bogdan Voievodul, întemeietorul Moldovei (1359-1365). Aici, 
P.S.Episcop +Gherasim Putneanu, a făcut o scurtă prezentare a 
istoriei catedralei episcopale, datată din sec. XIV și a muzeului 
încorporat, cu multe dintre odoare, obiecte de podoabă și 
accesorii vestimentare, din același secol, descoperite în 
metropola voievodală. 

Vineri, dimineața, 13 mai crt., însoțiți de  Prea Sfințitul 
Episcop +Calinic, delegația noastră a vizitat istoricele 
mânăstiri, din ținuturile Bucovinei: Voroneț (promisă, încă, din 
1476, de Sfântul Ștefan cel Mare, după bătălia de la Valea 
Albă/Războieni, și înălțată între 26 mai și 14 septembrie 1488), 
cu picturile ei murale, în culoarea-i specifică, „albastru de 
Voroneț” ; Moldovița (ctitoria lui Petru Rareș, 1532, fortăreață 
cu ziduri puternice, de 1,20 m., grosime și de 5 m., înălțime). 
Alături de Voroneț, Sucevița, Arbore și Humor, Moldovița face 
parte din salba de monumente de notorietate universală, 
„genul picturii exterioare medievale din Moldova”; Sucevița, 
situată la 18 km sud-vest de Rădăuți (ctitoria boierilor 
movilești, în timpurile lui Ieremia Movilă, 1595-1606); și 
Dragomirna (poate cea mai înaltă biserică din România, de cca 
42 de metri, înălțime, de la bază, până la crucea turlei, 
secondată, numai, de biserica Mânăstirii Dealu, de lângă 
Târgoviște, de care am vorbit, mai înainte), cu hramul 
„Pogorârea Sfântului Duh”, construită în primele trei decenii ale 
secolului al 17-lea, între dealurile mult  împădurite cu brazi și 
stejari, la numai 12 km de Suceava, fosta Cetate de Scaun a 
Moldovei. 

 
„Ștefane Măria Ta, /Tu la Putna nu mai sta,/ 
Las’ Arhimandritului  /Toată grija schitului, 
Lasă grija Sfinților/În seama părinților, 
Clopotele să le tragă/Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă, 
Doar s’a ‘ndura Dumnezeu,/Ca să ‘ți mântui neamul tău! 
...............” (Mihai Eminescu, Doina)  
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O NOTA SPECIALĂ 
 
„ȘTEFANE, MĂRIA TA, TU LA PUTNA, NU MAI STA ...!” 
 

 
 

Mânăstirea Putna 

 
 

Troița de la Putna 

 
A vorbi de un sfânt pelerinaj în Moldova și, a nu 

menționa emoțiile sosirii la mânăstirea Putna, este o împietate 
la adresa „Ierusalimului neamului nostru”, de glăsuim și noi ca 
marele poet Mihai Eminescu. Mânăstirea Putna, este situată la 
70 de km, nord-vest, de vechea capitală a Moldovei, Suceava 
și, numai 32 de km, spre vest, de Rădăuți, între molcomele 
obcine ale frumoasei Bucovine. 

Ajunși aici, seara, târziu, joi 12 mai crt., am fost 
întâmpinați, cu multă dragoste, de Părintele Stareț, un om 
tânăr și evlavios, cu întregu-i sobor, în glas îngeresc de 
„Hristos a Înviat”, sunet de toacă și dăngănit de clopot 
voievodal. 

Condus la Sfântul Altar, spre cuvenită venerare, Prea 
Sfințitul +Nathaniel a aflat din gura starețului, sfânta istorie a 
acestei, de Dumnezeu păzitei, mânăstiri: „După izbânda de la 
Chilia, la 10 iulie 1466, Ștefan Vodă a început să zidească 
Mânăstirea Putna, cu hramul „Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu”. Potrivit unei vechi tradiții folclorice, după fiecare 
biruință întru apărarea țării, Ștefan cel Mare ar fi înălțat câte o 
biserică. De aceea, credea cronicarul Ion Neculce, „câte 
războaie a bătut, atâte mânăstiri și biserici a făcut”, încheie, 
Părintele Stareț, documentata-i expunere. 
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Mormântul lui Ștefan cel Mare  
de la Putna  

     De-a lungul secolelor, 
biserica mânăstirii a suferit 
mai multe restaurări, ultima 
fiind cea din anii 1979-
1983, când talentații frați, 
Mihai și Gavril Moroșan, au 
re-pictat pereții interiori, cu 
o pictură modernă, de 
inspirație bizantină. 
      Iconostasul, este și el 
nou, sculptat în lemn de 
stejar, de frații Ioan și 
Vasile Rezmeriță. 
     Aici, în biserică, pe 
latura sudică a gropniței, se 
află mormântul Sfântului  

Ștefan cel Mare, datat din anul 1492, sculptat în marmură de 
Carrara. 

Aici, în biserică, pe latura sudică a gropniței, se află 
mormântul Sfântului Ștefan cel Mare, datat din anul 1492, 
sculptat în marmură de Carrara. 

La sfintele lăcașuri și morminte voievodale, ca „Sf. 
Stefan cel Mare”, a venit să îngenunche și să se închine, în 
România, Vlădica Nathaniel și, nu pentru alte scopuri, cum 
răutăcios interpretează „binefăcătorii". 

După servirea unei frățești agape, părintele episcop este 
condus în istoricul muzeu, în care se găsesc sute de articole, 
datate chiar de prin secolul 13. 

Precum la Văratec, unde se găsește bustul Veronicăi 
Micle, așa găsim aici, la Putna, bustul lui Eminescu, ridicat în 
amintirea serbării de la Putna, din 1871. Găzduirea, peste 
noapte, a avut loc la Mânăstirea Văratec. 
 
c. Mânăstirile Neamțului 
 

În după-amiaza zilei de vineri, 13 mai crt., după servirea  
mesei de prânz, la Agapia (mânăstire cu cerdac-uri, unic 
ornamentate, cu mușcate naturale, unde marele pictor Nicolae 
Grigorescu rămâne înscris, de prin anii 1859-1861, pe când 
era, încă, tânăr, în istoria acestei  
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La Văratic, cu Stareța Nazaria 

 mânăstiri, prin pictarea icoa-
nelor murale), au fost vizitate 
mânăstirile: 
Neamț, unde se găsește racla 
cu Moaștele Sf. Necunoscut; 
Secu, și Sihăstria (unde s-a 
servit cina); după care 
Seminarul Teologic de la 
Neamț, unde un număr de cca 
200 de studenți teologi au 
făcut o primire extraordinară, 
în curtea seminarului, Prea 
Sfințitului Episcop +Nathaniel 
și delegației însoțitoare. 

 

 
 

Văratec, vedere de ansamblu 

 
 

Icoana Sf. Iosif de la Văratec 

 
Cazarea, peste noapte, a avut loc tot la Mânăstirea 

Văratec. Aici, la Văratec, am fost binecuvântați a-l întâlni, în 
persoană, pe octogenarul schivnic, mare scriitor teolog și 
duhovnic desăvârșit, Părintele Arhim. Ilie Cleopa (aici, Veronica 
Micle s-a retras, în clipe de „stres spiritual”, pe care numai 
Eminescu ni-l poate destăinui; aici se află, în apropiere de 
absida răsăriteană a bisericii mari „Adormirea”, statuia 
Domniței Safta Brâncoveanu, fiica Ecaterinei Balș, soția 
generalului Theodor Balș, mare caimacan al Moldovei, care se 
înscrie drept „mare ctitoră” și care, în 20 octombrie 1841 „a 
hărăzit, mânăstirii, moșiile sale din Osica și Vlăduleni”, cum 
citim pe o pisanie mânăstirească). 

„Biserica - scară spre Rai.” (Mihai Cucereavii) 
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Priveghi la Sf. Iosif de la Văratec 
 
Ca să ajungă la Văratec, în ținuturile Neamțului, 

călătorul, venind pe șoseaua Târgu Neamț - Piatra Neamț, 
trecând „Munții de Aramă”, se abate spre vest, prin satul Valea 
Seacă, pe lângă „Pădurea de Argint", de care, melancolic, 
vorbește Eminescu. „Această mânăstire, una din perlele de 
mult preț, din care se compune salba de schituri și mânăstiri 
ale Neamțului, a luat ființă între 1781-1785, prin osârdia maicii 
Olimpiada - la sfatul renumitului stareț Paisie de la Neamț‟ - ne 
istorisește Maica Stareță Nazaria Niță. 

La Văratec, sunt trei biserici: Biserica mare, cu hramul 
„Adormirea Maicii Domnului”, ctitorită în anul 1808; Biserica 
„Sf. loan Botezătoru”, înălțată în anul 1817; și Biserica 
„Schimbarea la Față", datată prin anul 1846. Aici, la Văratec, în 
1811, se aflau 273 de călugărițe, iar în prezent, numărul obștei 
locuitoare este de peste 500 de călugărițe. La Văratec, muzeul 
istoric trebuie vizitat, slujbele celor 7 laude, nu trebuiesc 
ocolite, iar ospitalitatea, la ea acasă, trebuie să fie recunoscută. 
 

"Biserica a fost unul din stâlpii fundamentali care a ținut 
acoperișul spiritualității noastre." (Grigore Vieru 1935 – 2009) 
 

„Lipsa de putere a Ortodoxiei rezultă din Ortodoxia de 
azi, cea a preoţilor, teologilor şi credincioşilor pentru că a 
devenit lumească.”  (Serafim Rose) 
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3.- MITROPOLIA ARDEALULUI 
 

a. La  Toplița, „Mirele”, nu mai vine!?..  
 

In dimineața zilei de sâmbătă, 14 mai crt., încheindu-ne 
itinerariul Muntenia -   Dobrogea - Moldova, delegația noastră 
și-a luat rămas bun de la gazdele Mânăstirii Văratec și, mai ales 
de la episcopul vicar al Moldovei, Prea Sfințitul +Calinic („chipul 
răzeșului moldovean” - cum nota un localnic, care ar fi dorit să 
ne mai poarte pe la vreo alte două-trei mânăstiri moldovene, 
măcar la Horăița, Bistrița și Duran, care sunt,... Doamne!, una 
mai istorică decât alta..., însă, din lipsă de timp, nu o putem 
face acum, poate în viitor), căruia încă o dată îi mulțumim, 
pentru dragostea, punctualitatea și ospitalitatea frățească. 

Plecând de la Văratec, prin Târgu Neamț și Poiana 
Teiului, ocolind Cheile Bicazului, pe la Coada Lacului, admirând 
vestitul Ceahlău, delegația noastră s-a îndreptat spre 
Mânăstirea Toplița, cu hramul „Sfântului Prooroc Ilie”, în drum 
spre Ardeal. 

Eram, deja, cu două zile întârziere, față de programul 
inițial. Părintele R. Grabowski, „șoferul” mașinii, în care 
călătorea Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel și protopopul Simion 
Pavel, delegat de noi drept „șoferul” protopopilor, erau pe de-a 
dreptul extenuați, dar, de fapt, întreaga delegație era 
extenuată. Programul, însă, .. trebuie să continue! Suntem pe 
ultima sută de metri. 

Cu două zile înainte, potrivit programului anunțat de la 
„Vatra”, aici, la Toplița, obștea celor 5 monahi si 17 frați, cu 
veșminte monahale, cu Sf. Evanghelie și Crucea tradițională, 
așteptase, mai toată ziua, la intrarea în sfânta mânăstire, 
sosirea delegației noastre. 

Și nu a venit!. Iată, « Mirele », întârzie a sosi! Nu-i de 
găsit nicăieri. Telefonul de la Putna, de unde rugasem să fie 
anunțată întârzierea cu două zile, nu a lucrat. Nu a lucrat nici, 
măcar, telefonul de la Văratec, de unde anunțasem că 
itinerariul nostru mai întârzie cu încă o zi. 
In sfârșit, iată-ne acum la Toplița! 

De fapt, noi, protopopii, am ajuns cu vreo oră înaintea 
Prea Sfințitului, căci protosul Pavel „always complained”, ca și 
Părintele Grabowski, conduce „militărește”, adică, regulamen-



200                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

tar, prea încet și, de aceea i-a luat-o înainte, conducând prin 
România ca și când s-ar fi găsit în America. 
După două zile de așteptare, frații de la Toplița, au fost luați 
prin surprindere. 
 

 
 
 

 

Complexul de la Toplița 

 
 

Toplița, interiorul bisericii 

 
Erau convinși că delegația trecuse pe alături, fără să-i 

mai onoreze cu prezența, la mânăstirea lor, ospitalieră. 
Starețul era plecat, cu treburi, la un metoc din apropiere, iar 
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frații erau la cositul fânului. Trapeza era pustie. Doar biserica 
mare și paraclisul erau în grija unui novice, iar pe câmp, puteai 
vedea cu ochii vreo 15 mogâldețe, practicând cu iscusință arta 
cositului. 
- Știți, a zis părintele Pavel, novicelui, noi am sosit mai 
devreme, probabil cu vreo oră înaintea Episcopului nostru ... !, 
știți ... , noi .. .4, suntem protopopii, membri ai delegației 
episcopului din America!, unde este părintele Stareț? 
-« Ce ... !? » se întreabă tânărul „iereu..”,  ce? Delegația din 
America a „Înviat a treia zi, după… Doamne!”, delegația este 
aici…așteptați! 
 

 
 

Toplița, trapeza 

 

PF +dr. Miron Cristea, 
primul patriarh al României 

 
Am fost cu toții martorii unei alergări spartane (pentru 

care, în America, s-ar fi cerut plata de „over-time”). Deși erau 
doar câteva sute de metri până la izlaz, cu un fluierat 
câmpenesc și un semnal discret, pe care abia, abia  le-am 
sesizat, un chiuit ardelenesc și, - nu exagerez - în cinci minute, 
toți frații mânăstirii se aflau la cișmea, spălându-se, cu o 
oarecare jenă, că n-au fost gata când „Mirele” a sosit. Acum 
erau  gata îmbrăcați, în giubele, oricând gata, la semnal, să 
înceapă imnul arhieresc „Pre Stăpânul!”, și „Hristos a Înviat”, la 
întâmpinarea Vlădicului nostru. 

Peste vreo alte 10 minute, bucătăreasa mânăstirii, o 
evlavioasă vârstnică, cu multă frică de Dumnezeu (am înțeles 
noi, după aceea, că era bucătăreasa obștii monahale, de mai 



202                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

bine de 30 de ani), se apropie, sfioasă, de părintele proto-
stareț, șoptindu-i că masa e gata. 

După vreo jumătate de oră, Vlădicul +Nathaniel sosește 
și, este întâmpinat după cuviință de tot cinul monahal (în afară 
de stareț, care, după cum spuneam, era plecat din mânăstire 
cu alte treburi ale « Martei »), este condus în micuța capelă de 
lemn, din incinta mânăstirii, unde se săvârșește o panihidă la 
mormintele familiei George și Domnița Cristea, părinții PF dr. 
Miron Cristea, primul patriarh al României, după care a vizitat 
biserica mare a Mânăstirii, „Sf. Ilie Proorocul”. 

După un copios prânz, oferit cu toată dragostea, de 
ospitalierul sobor monahicesc, luându-și rămas bun de la 
gazde, delegația noastră s-a îndreptat spre Mânăstirea 
Sâmbăta de Sus, unde era așteptată de I.P.S. Mitropolit 
Antonie al Ardealului și cinul monahal, nu înainte, însă, de a 
ruga obștea călugărească de la Toplița, să anunțe întârzierea 
noastră de vreo 4-5 ore. 
Însă, ... nici telefonul de la Toplița nu a lucrat, așa după cum 
aveam să aflăm când am ajuns la Sâmbăta. 
 
Iată-ne peste Carpați! 
 

Sâmbătă, seara, 14 mai crt., după ce am parcurs, 
plecând de la Toplița, încă vreo 300 de km, urmând ruta 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Tușnad, Sf. Gheorghe, apoi Brașov 
și Zărnești, pe la orele 7:30, seara, delegația noastră a ajuns la 
Mânăstirea Sâmbăta de Sus, situată la vreo 30 de km., sud-est 
de Sibiu. 
 
b. Popas la „Sâmbăta de Sus‟ 
 

La Mânăstirea „Brâncoveanu”, de la Sâmbăta de Sus, 
Episcopul +Nathaniel a fost întâmpinat cu tradiționala „pâine și 
sare”, de localnici, îmbrăcați în costume naționale. 

Un grup de copii, vreo zece la număr, dintr-o localitate 
vecină, al cărei nume nu l-am reținut, îmbrăcați în autentice 
costume naționale, din ținutul Făgărașului, sub grija preotului 
lor, a ținut, cu tot dinadinsul, să prezinte un „buchet” de 
dansuri populare românești, de pe plaiuri făgărășene. A fost 
impresionant! (Vorbind enoriașilor mei despre acest moment, 
înainte de a le arăta caseta video, unul dintre părinți, care are 
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un fecior înscris în echipa noastră de dansuri, „Mugurel”, m-a 
întrebat: „Părinte, oare copiii noștri ar îndrăzni să intre în 
competiție cu acei dansatori localnici?"). 

 

 
 

Intrare la Mânăstirea Sâmbăta 

 

Starețul mânăstirii și 
subsemnatul, cunoștințe vechi 

din Los Angeles 

 

 
 

Mitropolitul +Antonie 

 
 

Complexul Mânăstirii Brâncoveanu 

 
In poarta mânăstirii, îmbrăcat în splendidele veșminte 

sacerdotale, înconjurat de soborul său, mânăstiresc, (vreo 5 
preoți, plus mulțimea călugărească, cca 30 la număr), se afla, 
așteptând pe Vlădica Nathaniel, cu Sfânta Evanghelie și Crucea 
în mână, Părintele Arhim. Irineu Duvlea. 

Pe Părintele Stareț îl cunoscusem în Los Angeles, cu ani 
în urmă. Era parte din soborul nostru, în 1991, când P.S. 
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Episcop +Nathaniel îl hirotonea în treapta preoției pe tânărul 
teolog Eugen Roșu, pe seama parohiei din Palm Springs, 
California. De fapt, dumnealui este cel care pregătise și 
delicioasele prăjituri pentru banchet. 

 

 
 

Slujire la Mânăstirea de la Sâmbăta 

 
Vă amintiți glumele actorului Florin Piersic, la acel 

banchet, despre prăjiturile făcute?. 
Acum, Părintele Arhim. Irineu, este starețul uneia dintre 

cele mai importante mânăstiri din România. Cu siguranță, se 
întrevede un viitor episcop, poate chiar și mitropolit și... de ce 
nu!, Domnul știe, un viitor patriarh al României! Oricum, după 
ce l-am îmbrățișat frățește, întru Domnul, l-am admirat pentru 
impresionantul ceremonial, organizat și, i-am sărutat mâna.  

De undeva, de prin reședința Sa, mitropolitană (pe care 
și-a amenajat-o spre sud, peste foișorul Palatului Domnesc, 
deasupra chilindarului acestui așezământ brâncovenesc, 
împărătește), ca de obicei, cu mâinile la spate, așa cum l-am 
cunoscut acum vreo 18 ani, când, încă, eram la Londra, în 
Anglia, pășea pe alee,  legănându-se agale, îmbrăcat în 
reverendă, cu tighel vișiniu la rever și o supra-reverendă, cu 
metanii la mână și cu potcap arhieresc, venind, parcă, dinspre 
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Fanar, întru întâmpinarea Vlădicului nostru, Înaltul Antonie, 
doctor în Științe Divine, Arhiepiscop al Sibiului, și Mitropolit al 
Ardealului. 

 

 
 

Din interiorul bisericii 

 
 

Muzeul de icoane 

 
Cu vocea-i de bas, ușor aplecată spre granița timbrului 

baritonal, ferm și primitor, direct și ospitalier, i se adresează 
episcopului nostru, cu cuvintele frățești de „Bine-ați venit Prea 
Sfințite Părinte +Nathaniel, acasă, în așezământul părinților și 
bunicilor dumneavoastră!”, sărutându-l apoi, după rânduială, 
pe umăr și, îmbrățișându-l frățește. 

Membrii delegației, urmați de tot alaiul monahicesc și 
ceilalți pelerini, au mers apoi în paraclisul „Sfinții Martiri 
Brâncoveni”, unde s-a oficiat un scurt serviciu divin și au fost 
istorisite începuturile acestei sfinte mânăstiri, fosta proprietate, 
datată 28 mai 1654, și moștenită de marele domnitor 
Constantin Brâncoveanu, de la tatăl său, Papa Brâncoveanu. 

„Pe această moșie, -  istorisește mai de parte Mitropolitul 
Antonie, domnitorul Țării Românești, încă din 1688, Constantin 
Brâncoveanu, construiește această mânăstire în anul 1696. 
Letopisețul Brâncovenesc ne spune că întreaga familie, parcă, 
urmărită de blestem, a avut sfârșit tragic: bunicul Preda, și 
tatăl - Papa, au fost asasinați, iar Constantin și cei 4 feciori ai 
lui, au fost decapitați de turci, la Constantinopol, la 15 august 
1714. 

Mânăstirea este construită pe un loc minunat. In fundul 
văii, la o distanță care pare mult mai apropiată decât este în 
realitate, se profilează, pe cerul crestat al Carpaților, ‹Fereastra 
Mare›, peisaj mirific, deasupra munților împăduriți cu brazi, și 
poarta de trecere spre frații din sudul Carpaților. 
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Nu poate fi determinat, încă, dacă Brâncoveanu  a 
hotărât zidirea acestei mânăstiri, aici, pentru a stăvili 
încercările principilor calvini de a calviniza această parte a țării, 
ori pentru a da mărturie despre unitatea de neam și de credință 
a românilor de pe ambele părți ale Carpaților. Timpurile grele 
ale încercărilor de calvinizare ne-au dat doi martiri : Ilie Iorest 
și Sava Brâncovici. 
 

 
 

Obștea monahală a Mânăstirii Brâncoveanu 

 
După 1700, au venit  timpurile grele ale încercărilor de 

catolicizare, timp în care generalul vienez Bukow a distrus, în 
Transilvania, mai mult de 150 de mânăstiri ortodoxe, 
Mânăstirea de la Sâmbăta, fiind singura excepție. În 1785, 
însă, când moșia de la Sâmbăta de Sus a trecut din mâinile 
Brâncovenilor, în mâinile unui negustor, Dumitru Marcu, 
generalul vienez Preiss, a dărâmat și această mânăstire. 

Abia în 1926, Mitropolitul +Nicolae Bălan al Ardealului, 
începe restaurarea bisericii, re-sfințită în 1946. Actualul 
Mitropolit al Ardealului a început, încă din 1985, opera de 
restaurare completă a acestei mânăstiri, biserica, clopotnița și 
chiliile, rezidirea din temelii a curții interioare, lucrări terminate 
în 1992. 

Întregul complex a fost sfințit la 15 august 1993, cu 
mare alai, chiar de patriarhul ecumenic, P.F. Sa Bartolomeos I 
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al Constantinopolului, și P.F. Patriarh +Teoctist, însoțiți de 
multi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane”, - a încheiat 
vorbitorul. 

Aici se odihnesc osemintele marilor mitropoliți ai 
Ardealului: +Nicolae Bălan și +Nicolae Mladin și, tot aici, se află 
mormântul gol al prezentului mitropolit, +Antonie. 

Am fost primiți, aici, mai mult decât după cuviință, am 
fost ospătați, am găsit frățească găzduire și, de aici, a doua zi, 
dis-de-dimineață,  pe la ora 8, a purces întreaga delegație 
către Sibiu, unde am co-slujit la arhiereasca Sfântă Liturghie, 
prezidată de cei 2 Ierarhi (Mitropolitul Antonie și Episcopul 
+Nathaniel). 
 
c. La Sibiu, în Duminica Mironositelor 

 

 
 

Catedrala din Sibiu 

        Duminică, 15 mai crt, 
I.P.S.Mitropolit Antonie și 
P.S.Episcop +Nathaniel, încon-
jurați de 10 preoți (6 proto-
popi ai episcopiei noastre) și 2 
diaconi, au purces, în pro-
cesiune, de la palatul mitro-
politului, trecând „strada 
Mitropoliei”, în Catedrala 
Mitropolitană, unde, după 
tradiționala înveșmântare a 
Ierarhilor și clerului co-
liturghisitor, la ora 10:00, 
dimineața, s-a pontificat arhi-
erească Liturghie. Catedrala a 
fost plină până la refuz.  
S-a estimat o participare de 
cca 3.000 de persoane. 

Slujba s-a transmis, în direct, de mass-media. Predica 
zilei a fost rostită de Părintele prof. dr. Mircea Păcuraru, 
decanul Facultății de Teologie din Sibiu. 

Cuvântul de „bun-venit!”, de la finele serviciului divin, 
adresat de Mitropolitul +Antonie, P.S.Sale Episcop +Nathaniel, 
a fost înălțător. Cordial și, frățește, a răspuns Vlădica 
+Nathaniel. De s-ar căuta în dicționar, mii de cuvinte, spre a 
descrie atmosfera înălțătoare și cadrul împărătesc în care s-a 
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săvârșit Sfânta Slujbă, din duminica aceasta, la Sibiu, ar fi de 
prisos. Totul a fost dumnezeiesc, ca să-l citez pe Marele Pavel. 

După copiosul banchet, de la palat, oferit de mitropolitul 
gazdă, delegația noastră a vizitat reședința mitropolitană 
clădirea Facultății de Teologie, capela și biblioteca facultății, iar 
după amiaza, ne-am îndreptat spre Alba Iulia, unde trebuia să 
ajungem la slujba vecerniei. 

 
Timpul, 

 
Timpul este focul în care ne ardem existenţa, 
El este materia din care este formată viața, 
E maestrul de ceremonii, care ne dă prezența, 
Unde se cuvine, avansăm și,..nu-i vedem fața. 
 
Timpul este, cu dreptate, cel mai bun profesor. 
Din păcate, este sortit să-și omoare toți elevii, 
Pentru noi toți, el evoluează, devenind ucigător. 
O, de-am putea închiria timp, de la toți plictisiții! 
 
El nu-i o calitatea a lucrurilor, e mod de a gândi, 
Singurul drum cu sens unic, de la cap la coadă, 
Singurul orator pe care omu-i dispus a-l prețui, 
Că dă învățătura de minte ca pe o pâine caldă. 
 
Adevăratul timp este un punct numit „acum‟ 
Înțepat de multe drepte, numite alegeri în viață, 
Eternitatea e o perioadă de timp, un etern drum, 
Pe care nu-l putem delimita, nu-l vedem la față. 

 
Să-ntrebuințăm bine timpul, că trece  prea iute, 
Doar ordinea ne va-nvăța cum să câștigăm timp, 
Avem timpul  în viață să facem și greșeli multe, 
Dar oare pentru a le repara, mai avem când!?  

 
Timpuri și anotimpuri se succed în noi mereu. 
În calendarul existenței, noi ticăim între timp. 
Stăpânul timpului nostru este doar Dumnezeu, 
Să ne rugăm întruna la dumnezeiescu-I nimb! 

     Mircea Iordache 
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   4.- MITROPOLIA CLUJULUI ȘI ALBEI 
 

a. Episcopul +Nathaniel, este întâmpinat la Alba Iulia 
 

 
 

Catedrala Încoronării (exterior) 

 
 

Catedrala Încoronării (interior) 

 

 
 

Ierarhii în procesiune 

 
 

Timișoara: Prinos eroilor revoluției 
 

La timpul plănuit, duminică 15 mai crt., în jurul orei 6:00 
seara, la Alba Iulia, în zvelta catedrală mitropolitană, 
„Catedrala Reîntregirii”, construită de Mihai Viteazul, în 1597, 
totul era pregătit pentru începerea vecerniei. După întâlnirea 
frățească, cei doi ierarhi, P.S. Lor, +Nathaniel și +Andrei, 
înconjurați de un sobor clerical, au purces de la reședința 
episcopală, în catedrală, în prezența a sute de credincioși, unde 
s-a săvârșit un înălțător serviciu divin. 

După vecernie, participanții, ierarhi, preoți și credincioși, 
au mers în alai la Mânăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” (cca 2 km., 
la sud de catedrală), unde s-a săvârșit un parastas la 
mormântul episcopului Policarp (Morușca), primul episcop al 
românilor ortodocși, din America. O agapă frățească, a fost 
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servită la mânăstire, iar cina, a fost oferită, târziu, în noapte, la 
reședința episcopală. Găzduirea protopopilor noștri s-a făcut la 
un hotel din apropiere, pentru care directorul hotelului a cerut, 
contra cost, ca pomelnicul înmânat părintelui consilier să fie 
pomenit duminica viitoare la proscomidier. 

Luni, dimineața, 16 mai crt., după o scurtă trecere în 
revistă a Muzeului Unirii, la invitația d-lui Ioan Timiș, primar de 
Alba Iulia, delegația noastră a făcut o vizită, protocolară, la 
Primăria orașului. Domnul primar a ținut cu tot dinadinsul să 
ofere daruri comemorative, de la Alba Iulia, fiecărui membru al 
delegației noastre. 
 
b. Parastas în memoria Arhiepiscopului +Valerian 
 

A doua zi, la ora 10 dimineața, în prezența familiei I.P.S. 
Arhiepiscop +Valerian, venită, special, din Câmpeni, Episcopii 
Nathaniel și Andrei, înconjurați de preoții co-slujitori, au 
săvârșit un PARASTAS, în memoria arhiepiscopului, a părinților 
și fratelui decedat, în biserica parohiei Ampoi, de lângă Alba 
Iulia, biserică de lemn, construită în ultimele 8 luni de zile. 

 

 
 

Biserica din Câmpeni 

 
 

Mormântul lui +Valerian, de la 
„Vatra Românească”. 

 
Îndreptându-ne, apoi, spre Mânăstirea Recea (lângă 

Târgu Mureș), am poposit pentru o jumătate de oră la 
catedrala, care acum se construiește, „Catedrala Catacombei” - 
cum este numită de localnici, din orașul Blaj. Fosta catedrală a 
Blajului, după revoluția din 1989, a fost cedată bisericii greco-
catolice, de unde provenise după 1948. Blajul, are cca 22.000  
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locuitori, dintre care vreo 17.000 sunt ortodocși, iar vreo 
3.000, sunt greco-catolici. 

 

 
 

Arhimandritul Ioan Iovan 

 
 

IMO Arhiep. +Valerian 
 

Ajunși la Mânăstirea Recea, maica stareță și duhovnicul 
mânăstirii (Părintele Ioan Iovan, odinioară duhovnic al 
renumitei mânăstiri din Vladimirești) și întregul sobor al 
maicilor călugărițe, în sunete de toacă și clopote, au intonat, 
îngerește, imnul arhieresc și troparul pascal „Hristos a Înviat”. 

După închinăciunea tradițională, în biserică, suita 
arhiereasca a vizitat șantierul (aici se construiește un azil de 
bătrâni, pentru care episcopia noastră a plătit costul a peste 
100 de paturi și, a trimis și alte ajutoare pecuniare), 
binecuvântând lucrările aflate în finalizare. 

Ospitalitatea monahicească s-a afirmat și de această 
dată, iar Prea Sfințitul a oferit, în numele Episcopiei, încă o 
donație financiară. 
 

„Mănăstirea este tinda raiului, casa lui Dumnezeu, poarta 
cerului, locul împlinirilor, cerul cel de pe pământ şi locul în care 
se arată iubirea lui Dumnezeu.” (Teofil Părăian) 
 

„La mine vin oameni şi zic că "măi părinte, eu cred în 
Dumnezeu". Minţi! Că nu crezi. Dacă ai crede ai duce viaţă de 
credincios. Zice că: "cred în Dumnezeu, dar la biserică nu 
merg". Nu se poate! Cineva care nu merge la biserică, să ştie 
că nu crede în Dumnezeu... sau credinţa lui este la măsura 
superstiţiei.”  (Teofil Părăian) 
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                    Admirația 
 
Admirația este un sentiment de încântare, 
De prețuire, respect, stimă, față de oameni, 
Sentiment altruist, în a aprecia justa valoare, 
E conștiința că poți fi asemenea unor semeni. 
 
Admirând acțiunile și calitățile unor oameni, 
Identificăm modelele de atitudini și acțiuni, 
Pe care să le putem urma, a le fi asemeni, 
Fără să-i copiem. Cu inovații, nu prin ficțiuni. 
 
Este foarte important să știi să admiri corect, 
Fiindcă, poți fi admirat la rândul tău pentru asta, 
Chiar și de persoana pe care o admiri cu afect.    
De imităm, nu vom fi originali în ce vom presta. 
 
Admirația este acea trăsătură specific umană, 
Care se manifestă pe criterii de vârstă, ades, 
Fiecare avem momente când gloria ne animă, 
Ne stârnește imaginația și mai mult interes. 
 
Admirația este o etapă trecătoare, cu vârsta, 
Sunt momente când vrem să fim admirați, 
Vrem să fim altfel, să ne regăsim echivalența, 
Pe lângă admirație putem risca să fim invidiați. 
 
Sentimental, e însoțit de trăiri afective stenice, 
De plăceri, încântări, bucurii, inedite și rare. 
Admirăm persoanele ale căror calități psihice 
Sunt remarcabile, cu conduite morale de onoare. 
 
Admiraţia este suprema bucurie a înţelegerii, 
Semnul credinței elevate, servite de inima nobilă, 
Este forma primară și ardentă a cunoașterii. 
Doamne, dă-ne nouă admirație sinceră și abilă! 
 
    Mircea Iordache 

 
„Talentul trezește invidie în sufletele mici și admirație în 

sufletele alese.” (Sandor Petőfi) 
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5.- MITROPOLIA OLTENIEI 
 

a. Popas la Episcopia Râmnicului 
 
 

Într-un târziu, spre seară, luându-ne la revedere de la 
bunele și ospitalierele noastre gazde, de la Mânăstirea Recea, 
(de la Episcopul +Andrei și anturajul său), am pornit, prin 
Mediaș și Sibiu, pe Valea Oltului, către Episcopia Râmnicului, în 
Râmnicu Vâlcea. 

 

 
 

Gazda, și delegația americană 

 
 

Arborele Sfinților Români 
 

 
 

P.S. Gherasim (gazdă) și Delegația Americană la Palatul Episcopal 

 



214                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

Ajunși aici, spre miezul nopții, am fost întâmpinați, la 
reședința episcopală, de  Prea Sfințitul Gherasim, episcop 
titular, un octogenar cum, puțini mi-a fost dat să întâlnesc 
până acum, și P.S. +Irineu (Slătineanu), episcop vicar.  
  După cina servită, nu-i mai puțin adevărat, spre ore mici, 
încât nu se mai știa de e cină ori mic dejun, am fost găzduiți, 
cu toții, la palatul episcopal din Râmnicu Vâlcea. 
 

 
 

Biserica Mânăstirii Curtea de Argeș 

 
 

Sf. Mc. Cuv. Filofteia  
(pictură murală) 

 
Marți, dimineața, 17 mai crt., după dejun, la care au 

participat și primarul și prefectul, din Râmnicu Vâlcea, buna 
noastră gazdă, Vlădica +Gherasim, ne-a însoțit la Mânăstirea 
meșterului Manole, la Curtea de Argeș, după ce făcusem un 
scurt popas la Biserica Domnească (poate cea mai veche 
biserică din țară - 1357 - unde se liturghisește cu regularitate), 
la intrarea în Cetate. 

Aici, la Curtea de Argeș, după venerarea moaștelor 
Sfintei Filofteia, Părintele Episcop +Nathaniel și preoții săi, au 
ridicat un Trisaghion la mormintele regilor României, Ferdinand 
și Carol I (cu soțiile lor), după care au vizitat muzeul, chiliile și 
palatul mânăstiresc. Loc pitoresc, istorie sfântă! 

Cu toate că în program se înscria, pentru această regiune 
și, vizite la mânăstirile: Cozia, Turnu, Cornet, Bistrița și Arnota, 
din lipsă de timp, primul popas al pelerinajului nostru, de la 
Curtea de Argeș, spre Tismana, a fost la Sfânta Mânăstire 
Hurez, ctitorie a Marelui Domnitor Constantin Brâncoveanu 
(1688-1714). 
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Racla cu moaștele Sf. Mc. Filofteia 

 
 

Biblia 

 
Ajunși aici, în fața bisericii mânăstirești, oaspeții, 

înconjurați de măicuțele mânăstirii, ascultă scurtul istoric, 
prezentat cu patos de Părintele Episcop +Gherasim, care ne 
slujea, de această dată și de ghid. Complexul „Brâncoveanu” de 
la Hurez, ne spuse Sfinția Sa, cuprinde mânăstirea propriu zisă, 
Biserica Bolniței, ctitorită în 1696, de Doamna Maria, soția lui 
Constantin Brâncoveanu, Schitul „Sfinții Apostoli”, la cca 50 de 
metri, spre nord, și Schitul „Sfântul Ștefan”, ctitorit de Ștefan, 
la 1703, fiul cel mai mare al domnitorului. În total, 4 biserici, 
după numărul copiilor Sfântului Constantin Brâncoveanu, 
muceniciți în 1714. 

Biserica mare, din mijlocul incintei, unde se află și 
mormântul, gol, al Măritului Domnitor, este o replică mai 
simpla a bisericii episcopale de la Curtea de Argeș. 

După o scurtă vizită la muzeul mânăstirii, cu prisos de 
arcade brâncovenești și, după savurarea a câte unui pahar de 
apa rece și o linguriță de dulceață, care ne-a adus aminte de 
vremurile de demult, servite la mansarda, de unde puteai 
admira priveliștea panoramică a împrejurimilor, Înalții Ierarhi, 
și ceilalți membri ai delegației, luându-și rămas bun de la 
gazde, s-au îndreptat spre Mânăstirea  Polovragi, o mânăstire 
de maici, tot  în Episcopia Râmnicului. 
 
b. Ajunși la Polovraci 
 

Așezată într-un cadru pitoresc, la poalele muntelui Piatra 
Polovragilor, Sfânta Mânăstire Polovragi are vechime din jurul 
anului 1505, fiind ctitorită de Radu și Pătru, fiii lui Danciu 
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Zamona, menționați într-un hrisov din 18 ianuarie 1480, din 
vremea voievodului Basarab cel Tânăr (1477-1481). 

 

 
 

La Craiova, gata de drumeție 

 
 

Mânăstirea Polovraci 

 
La intrarea în incinta mânăstirii, delegația noastră a fost 

întâmpinată de I.P.S.Sa +Nestor (Vornicescu), Mitropolitul 
Olteniei, însoțit de câțiva consilieri, egumena mânăstirii și 
obștea monahală. După un scurt istoric al mânăstirii, depanat, 
cu patos oratoric, de Înaltul +Nestor, a urmat tradiționala 
închinăciune, în biserica mare, cu hramul „Adormirea Maicii 
Domnului”, apoi s-a vizitat muzeul. 

Aflându-ne spre orele prânzului, Înalții Ierarhi, +Nestor, 
+Nathaniel, +Gherasim și însoțitorii lor, s-au îndreptat  spre 
Mânăstirea Lainici, situată la vreo 40 de km., vest de Polovragi. 
Aici, la Lainici, obștea călugărilor, ne pregătise prânzul, așa că, 
după cuvenita vizitare a bisericii, muzeului și clădirilor 
adiacente, am fost ospătați în trapeza mânăstirească. 

Itinerariul zilei urma să se încheie la Mânăstirea 
Tismana, la cca 100 km de Lainici. 

 

 
 

Mânăstirea Lainici 

 
 

Biserica Mânăstirii Tismana 
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Mânăstirea Tismana, este unul dintre cele mai căutate 
locuri de reculegere și închinăciune din România. O adevărata 
vatră de spiritualitate românească, un monument de cinstire a 
eternității credinței ortodoxe românești. 

 

 
 

Intrarea în Mânăstirea Tismana 

 
 

Izvorul de apă vie de sub Tismana 

 
Mânăstirea Tismana a fost ctitorită de cuviosul Sfânt, 

Nicodim Valahul, 1376-1378, cu sprijinul generos al 
domnitorului Radu I, legendarul „Negru Vodă”.   
  Încă de la înființare, „Tismana” a fost mare arhimandrie 
și lavră, de ea depinzând mai multe mânăstiri, din împrejurimi. 
Vremelnic, ea a fost și reședință bănească și mitropolitană, 
când cotropitorii au ocupat, trecător, Severinul. Tot aici, spune 
o pisanie că, în urma conflictului dintre boierii olteni și Leon 
Vodă, „Matei Basarab si cu ceilalți s-au închis în Mânăstirea 
Tismana și, trei zile stând împrejurul mânăstirii, gonacii, nimic 
nu le-au putut strica, ci noaptea au ieșit și, au trecut, din nou, 
în Transilvania”. 
 

 

Delegația, întâmpinata la Tismana 

         În biserica mare se 
păstrează o raclă cu 
moaștele, de fapt numai un 
deget al Sf. Nicodim, restul 
trupului găsindu-și odihna 
netulburată, într-una din 
grotele peșterii Sfântului 
Nicodim, din stânca sud-
estică, alăturată. 
 Pe un urcuș abrupt, se află 
un monument rupestru, din  

care izvorăște șuvoiul de apă ce trece pe sub Sfânta Mânăstire 
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Tismana, formând, la ieșire, o frumoasă cascadă, 
priveliște de neuitat pentru oricine vizitează acest sfânt 
așezământ. 

Tot aici, cum spune o placă comemorativă, „Tudor 
Vladimirescu a organizat o bază de pregătire a mișcării 
revoluționare din 1821”. 

În afară de biserica mare, din mijlocul incintei, avem 
Biserica Bolniței sau Paraclisul „Sf. Nicolae”, ctitorie a lui Matei 
Basarab, din cimitirul mânăstiresc, muzeul mânăstirii, chiliile și 
casa de oaspeți. 

Aici, la Tismana, am fost ospătați și găzduiți peste 
noapte. Aici, la Tismana, în slujbele nocturne și din zorii zilei, l-
am găsit pe Dumnezeu Atoateveghetorul. Aici, la Tismana, ne-
am simțit mai aproape de cer. 
 
c. Popas la Craiova 

 

 
 

Cu IPS +Nestor Vornicescu 

Miercuri, 18 mai crt.,  era 
soare și cald, reamintindu-ne, 
dacă mai era nevoie, de călătoria 
ce trebuia să continue. Aveam de 
parcurs o cale de vreo 200 de 
km, de la Tismana, la Craiova, 
centrul metropolitan al Olteniei. 
Ajunși pe la miezul-zilei, după o 
masă „oltenească”, Înaltul 
+Nestor ne-a însoțit într-o vizită 
la istorica Mânăstire Jitianu,  

de lângă Craiova,  apoi la Seminarul Teologic din Mofleni, 
urmată de vizita la marea biserică „Madona Dudu”, din centrul 
Craiovei, unde se află o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de 
minuni, și închinare la Catedrala Mitropolitană din Craiova. Cina 
și cazarea delegației a avut loc la Centrul Mitropolitan. 
 

„A fi chip al lui Dumnezeu înseamnă a fi partener de 
dialog cu Dumnezeu. Iar iubirea lui Dumnezeu nu poate uita pe 
cel care a intrat o dată în dialog cu El. 

 
Astfel se motivează de ce omul a fost făcut spre o 

existenţă eternă.” (Dumitru Stăniloae) 
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6.- MITROPOLIA BANATULUI 
 

a. La Mitropolia Banatului 
 
 

Joi, 19 mai crt., după dejun, luându-ne rămas bun de la 
Înaltul Nestor, ne-am îmbarcat la un drum lung, de la Craiova 
la Timișoara, de peste 300 de km, trecând pe malurile Dunării, 
prin Drobeta Turnu-Severin, apoi, urcând spre Băile Herculane, 
Caransebeș și Lugoj. 
 

 
 

Mitropolitul +Nicolae și Delegația ROEA 

Ajunși pe la ora 
4:00, după amiază, 
delegația noastră a fost 
întâmpinată, la mitropo 
lie, de Înalt Prea Sfințit 
+Nicolae (Corneanu),  
Mitropolitul Banatului, 
însoțit de vicarul 
administrativ și consilie-
rii săi. Ne aflam în 
„orașul erou-cetate 
martiră”, Timișoara, de 
unde a pornit revoluția  

de eliberare de sub tirania comunistă, în decembrie 1989. 
În incinta mitropoliei, se află un adevărat bibelou, o 

bisericuță din lemn, o podoabă arhitecturală. Aici am poposit, 
în această bisericuță, unde studenții Universității din Timișoara, 
săptămânal vin la meditație, reculegere și discuții duhovnicești 
și, aici ne-am închinat, de îndată ce am sosit la centrul 
eparhial. 

După prânz, care este drept, că l-am servit spre ora 
5:00, seara, Mitropolitul +Nicolae ne-a dus la Mânăstirea 
Timișeni, vreo 15 km, la sud de Timișoara, unde soborul 
măicuțelor (aproape de 50 la număr), ne aștepta pentru 
începerea vecerniei. 

Întâmpinarea făcută Înalților noștri Ierarhi, Arhiepiscopul 
Nicolae și Episcopul +Nathaniel, a fost pe de-a dreptul 
impresionantă. Am participat cu toții la slujba vecerniei. Corul 
măicuțelor ne-a făcut să ne simțim că trăim în rândurile 
drepților. Absolut, superb, celestin! 
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Catedrala din Timișoara 

 
 

Ierarhul și doi discipoli, protopopii            
C. Tofan și C. Alecse 

 

Cina și discuțiile purtate cu distinsa noastră gazdă, 
Înaltul Corneanu, informale de altfel, interminabile, ce au 
continuat până spre 1:00 dimineața și găzduirea peste noapte, 
le-am aflat la centrul mitropolitan. 

 

 
 

Înalții Ierarhi IPS Sa Mitropolitul 
+Nicolae și PS Sa Ep. +Nathaniel 

 
 

Cinstirea eroilor revoluției, în piața 
eliberării, din fața Catedralei din 

Timișoara 

 
Vineri, 20 mai crt., după o vizită în majestoasa catedrală 

mitropolitană, în care încap vreo 4000 de persoane și, unde am 
venerat Moaștele Sf. Iosif de la Partos (racla așezată în partea 
dreaptă, a pronaosului) și la Muzeul Mitropolitan, de sub 
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catedrală, Părintele Mitropolit, acompaniat de vicarul 
administrativ și protopopul de Timișoara, a condus delegația 
noastră în vizită la 6 biserici, nou-construite (în ultimii 5-7 ani), 
sau în proces de construcție, în Timișoara și împrejurimi. 

În ordine cronologică, am vizitat bisericile: „Viile Fabric”, 
„Shiroda Nouă”, „Fabric Vest”, „Tratelia”, „Froidorf” și „Ronați”. 
În fiecare dintre aceste biserici, după închinăciunea ierarhilor în 
Sfântul Altar, s-au rostit cuvinte duhovnicești, s-au venerat 
picturile murale, s-au adresat cuvinte de încurajare.  
Impresionant a fost, să vezi că la toate aceste biserici, deși în 
zi de lucru, mult tineret a venit să întâmpine pe Episcopul 
românilor din America. Mult, impresionant de mult tineret! 

O scurtă vizită la nou-înființata Facultate de Teologie a 
Mitropoliei Banatului, unde am audiat un program excepțional 
de imnuri religioase, avea să ne întărească convingerea, pentru 
a nu știu câta oară, că tineretul român este credincios, este 
interesat să-L întâlnească pe Dumnezeu și, este dornic a-și 
desăvârși cunoștințele teologice, ca mai apoi, în calitate de 
preoți sau profesori, să-L predice pe Hristos în biserici și în 
școli. În semn de apreciere, Prea Sfințitul, a oferit, în numele 
Episcopiei, daruri financiare, atât pentru Facultatea de Teologie 
din Timișoara, cât și pentru Seminarul Teologic din Caransebeș, 
pe care, din lipsa de timp, nu am putut să-l vizităm. 
 
Praznicul „Sfinților Împărați”, la Timișoara 
 

La finele zilei, fiind iarăși găzduiți la Centrul Eparhial, ne-
am pregătit, cu toții, a prăznui, sâmbătă, 21 mai crt., în 
Catedrala Mitropolitană din Timișoara, sărbătoarea Sfinților 
Împărați Constantin și Elena. Deși, în America, ziua de 
sâmbătă, aproape că a devenit zi de lucru, în România, 
sâmbăta este „weekend” și se ține cu toată sfințenia. Catedrala 
era arhiplină. Ambii ierarhi, I.P.S. Lor, +Nicolae și +Nathaniel, 
au slujit. Au făcut parte din sobor și preoții delegației noastre.   
Slujba a fost înălțătoare, corul superb! Predica, a fost rostită de 
protopopul de Timișoara. Cuvântările Chiriarhilor, au fost 
mișcătoare. La finele slujbei, alaiul coslujitor a mers, îmbrăcat 
cu toate veșmintele, în parcul din fața catedralei, unde a depus 
o coroană de flori la Troița și Prestolul dedicat eroilor revoluției 
din decembrie 1989. Puhoi de lume! Rugăciune adâncă, simțită, 
trăită. Momente de neuitat! 
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Primire la Mânăstire Timișeni 

După slujbă, s-a servit, la Palatul Mitropolitan, un ultim 
prânz, copios, de data aceasta și cu șampanie, sărbătorind pe 
cei 3 membri ai delegației, care poartă numele Sfântului 
Constantin, anume, protopopii : Constantin Tofan, Constantin 
Alecse, și teologul Constantin Dinu Cruga. 
 

Pe la ora 3:30, după amiaza, mulțumind bunelor noastre 
gazde și, recunoscători I.P.S. Mitropolit +Nicolae, pentru 
ospitalitate, delegația noastră s-a îndreptat spre Arad. 
 
b. Vizita în Episcopia Aradului 
 

 

Catedrala din Arad 

      În localitatea Sagu, la 
numai vreo 10 km, înainte de 
intrarea în Arad, venind 
dinspre Timișoara, se află o 
minunată biserică, zidită de 
locuitorii satului (vreo 250 
familii) cu vreo 5 ani în urmă, 
cu hramul „Intrarea 
Mântuitorului în Ierusalim”.   
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Biserica, în totalitate pictată, pe dinăuntru, este o adevărată 
perlă.   

Știind ora la care vom ajunge aici, venind de la 
Timișoara, pe șosea, în fața acestei biserici, P.S.Episcop 
+Timotei (Seviciu), însoțit de vicarul său, P.S. +Emilian, cei 3 
consilieri ai săi și câțiva demnitari civici, în prezența sătenilor, a 
întâmpinat delegația noastră cu pâine și sare, cu flori și imnuri 
pascale. 

Am intrat cu toții în biserică și, în cadrul unui Te-Deum, 
ne-am rugat frățește, s-au rostit cuvântări de „bun venit!” și de 
„bine v-am găsit!”, au fost servite ușoare gustări, la casa 
parohială alăturată și, mai apoi, tot alaiul s-a îndreptat spre 
Hodos Bodrog. 
 
c. La Mânăstirea  din Hodos-Bodrog 
 

La Mânăstirea din Hodos-Bodrog, obștea călugărească, în 
alai, a întâmpinat pe Prea Sfințiții Episcopi și membrii 
delegației, la intrarea în mânăstire, în sunet de toacă și 
dăngănit de clopot. 
 

 
 

Mrea Hodoș Bodrog 

 
 
Episcopul +Policarp Morușca 

 
Mânăstirea Hodos-Bodrog, este situată pe cursul inferior 

al Mureșului, la vest de Arad. Lipsa de pisanii scrise și, mai ales 
a actelor fundaționale ale mânăstirii, a deschis câmp larg 
legendelor. Una dintre legende spune că, prin secolul X, un taur 
(al cărui cap pietrificat se află în incinta bisericii), dintr-o 
cireadă de vite ce păștea pe o insuliță a Mureșului, a scos din 
pământ, cu cornul, o icoană aurită și strălucitoare a Maicii 
Domnului. Pe acel loc, continuă legenda, în sec. XI, localnicii au 
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zidit, ceea ce este astăzi cunoscut drept „Complexul” de la 
Hodos-Bodrog. 

Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel și delegația însoțitoare, 
a ales vizitarea acestui sfânt așezământ, nu pentru confirmarea 
legendei, ci pentru că de aici a venit, în America, primul 
episcop al românilor din Lumea Nouă, Episcopul +Policarp 
Morușca. Aici simți că Policarp este viu, sau, cel puțin, spiritul 
lui trăiește în noi. 
 

 
 

Iconostasul de la Hodoș Bodrog 

 
 

Pelerinaj la M-rea din Hodoș Bodrog 
 
  Am fost invitați, cu toții, să slujim la slujba vecerniei, în 
prezenta biserică mânăstirească, atestată documentar, nu 
legendar, ca fiind din sec. 14. A urmat un parastas, pe scurt, 
oficiat de Episcopii +Nathaniel și +Timotei, în bolnița 
mânăstirească, de la demisol, unde se află criptele unor 
mitropoliți ardeleni și egumeni ai mânăstirii și, unde s-a făcut 
pomenire și pentru episcopul +Policarp. 

Cinul monahal a servit, în trapeză, o masă călugărească, 
în onoarea oaspeților. Peste noapte am fost găzduiți la 
Mânăstirea Gaiu, de lângă Arad, unde am ajuns spre miezul 
nopții. 
 
d. Sfințirea bisericii din Zăbrani 
 

Pelerinajul Prea Sfințitului Episcop +Nathaniel și a 
delegației însoțitoare, în România, din perioada de după Paști, 
1994, avea să se încheie cu participarea la o slujbă de sfințire a 
unei biserici din Episcopia Aradului, Biserica Zăbrani. 

Așa cum avea să explice Prea Sfințitul +Timotei: „Prea 
Sfințite Episcop +Nathaniel, Frate în Hristos, știu că ați vizitat 
marea majoritate a locurilor sfinte din România, mânăstiri, 
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schituri și schivnii, metoace și reședințe episcopale etc., știu că 
ați slujit în câteva catedrale istorice ale României, alături de 

Înalți Mitropoliți, și chiar de Părintele Patriarh, în 
Catedrala Patriarhală, slujbe care au fost transmise poporului 
nostru, în direct, prin stațiile de radio și televiziune, însă eu, vă 
propun ceva, mai deosebit, o zi în mijlocul poporenilor noștri, o 
zi de binecuvântare și sfințire a unei biserici, locaș unde sătenii 
satului Zăbrani, de lângă Arad, își vor afla mântuirea, zi pe care 
ei, noi și, sperăm, și Prea Sfinția Voastră și delegația ce vă 
însoțește, nu o vom uita în veci”. 

  

 
 

Biserica din Zăbrani 

 
 

Membrii delegației și preotul paroh 
 

 
 

Sfințirea Bisericii din Zăbrani 



226                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

Astfel  s-a plănuit ca, duminică, 22 mai 1994, cei 3 
ierarhi, P.S. Lor +Nathaniel, +Timotei și +Emilian și anturajul 
lor, să ne îndreptăm cu toții spre Zăbrani, localitate aflată la 
vreo 20 de km, la sud de Arad. 

Și, ca bucuria frățească să fie deplină, în drum, am 
vizitat biserica germană din localitate, ai cărei credincioși și 
rudele lor din Germania, au ajutat la construirea bisericii „Sf. 
Dumitru” din Zăbrani, astăzi candidată la sfințire. 

La biserică, tot satul era adunat. Copilașii, îmbrăcați în 
costume naționale, purtând flori în mâini, preotul și credincioșii, 
primarul, șeful poliției, cu toții, într-un glas au adresat cuvântul 
lor de „Bine ați venit, voi oaspeți buni și dragi!”   

Fără prea multe cuvântări, s-a purces la înveșmântarea 
chiriarhilor și a preoților, s-a făcut sfințirea bisericii, un ritual ce 
a ținut cca o oră, după care s-a continuat cu arhierească 
Liturghie, pontificată la Altarul, special amenajat afară, de 
ierarhii noștri, înconjurați de cinul preoțesc, însoțitor. Corul, 
incredibil, nici în marele catedrale nu răsună atât de frumos. Se 
vede că Duhul Sfânt era prezent. Inspiratul cuvânt al 
episcopului locului, P.S. +Timotei, a dat o notă specială 
evenimentului. Pentru astfel de strădanii, de a ridica o noua 
biserică în sat, pictată cum nu prea sunt multe pe acele 
meleaguri, preotul paroh a fost ridicat la demnitatea de 
iconom, primind brâu roșu și bederniță. 

Banchetul satului, oferit în cinstea oaspeților, s-a încheiat 
cu o rugă (vecernie, nn), ce urma să înceapă pe la ora 6:00 
seara. Noi, protopopii din America, plănuisem să ne întoarcem, 
la București, imediat după slujbă, în aceeași noapte (peste 500 
de km, de condus). Eram, însă, gata să ne răzgândim, dorind 
să mai rămânem  și la această ultimă rugă, căci „o rugă în plus 
nu strică”, însă, dacă nu ni s-ar fi explicat că, în limbaj local, 
„ruga” echivalează cu „hora”; de aceea, în final, am hotărât să-
i lăsăm pe ei pentru „ruga-horă”. 

Luându-ne rămas bun, unii de la alții, ne-am întors la 
București, în noaptea aceea, pregătindu-ne de zbor, peste două 
zile, de la București la Chicago, având fiecare de mers la ale 
sale, căci și noi avem „rugile” noastre care ne așteaptă acasă 
... 

Noi, cei 4 protopopi (preoții: Constantin Tofan, 
Constantin Alecse, Simion Pavel și Laurențiu Lazăr), precum 
planurilor anterioare, ne-am întors la București, în timp ce 
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P.S.Sa Episcopul +Nathaniel, Părintele Arhimandrit Roman 
Braga, Părintele protopop Richard Grabowski și soții Dinu și 
Manuela Cruga, aveau să se îndrepte, a doua zi, către 
Maramureș, unde Părintele Episcop, intenționează să-și viziteze 
rudeniile și locurile natale, unde s-au născut părinții Prea 
Sfinției Sale. 
  Să nu uităm că Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel este 
născut în America și că aceasta este prima Sa vizită, primul său 
contact, cu România. La mijlocul săptămânii, în jurul datei de 
26 mai, P.S. Sa și anturajul său, aveau sa părăsească România 
și să se întoarcă în America, prin Austria. 

Pe această notă harică, istorica vizită în România, la 
Paștile anului 1994, a Prea Sfințitului +Nathaniel și a delegației 
sale însoțitoare, din America, a luat sfârșit. 
 
e. Și totuși, … Timișoara 
 

 
 

Aeroportul din Timișoara 

 
Am zburat, miercuri - dimineața, 25 mai crt., de la 

București, spre Chicago, cu plănuite escale la Timișoara și 
Amsterdam. După ce avionul a aterizat la Timișoara, nu mult 
după ora 9:30, dimineața, un individ, îmbrăcat în haine 
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militare, anunță la microfon, în avion, că membrii „delegației de 
preoți” din America, sunt rugați să coboare din avion. „Dacă-i 
ordin, cu plăcere!”, am zis noi în sinea noastră, neștiind ce ne 
așteaptă. Sincer vorbind, chiar ne-am temut, pentru o clipă, a 
ni se înscena ceva ca să fim reținuți în România. 

In timp ce ceilalți călători, îmbarcați pe aceeași navă, 
odată cu noi, la București, erau reținuți pe scaunele lor, în 
avion, noi patru, eram conduși, în prezența organelor de 
securitate din aeroport de la avion, de-a lungul pistei, până în 
sala de oaspeți a aeroportului. Eram buimăciți. Nu înțelegeam 
ce se întâmplă. De ce? Cu ce am păcătuit?  Deodată, în marea 
sală, am întâlnit un preot, care purta reverendă și epitrahil pe 
grumaz, cu o sfântă cruce în mână, înconjurat de un grup de 
cca 30 de băieți și fete, îmbrăcați în costume naționale, 
acompaniați de o orchestră, fiecare din ei cu instrumentul său, 
care, ne-a adresat un călduros cuvânt de „bună trecere prin 
Timișoara”.  
 

 
 
Fanfara salută delegația noastră la plecare 

      Orchestra a început să 
cânte, coriștii ne-au îmbiat 
cu melodii locale, iar noi 
am devenit, fără voia 
noastră, spectatorii unei 
interpretări folclorice, a 
unei salbe de cântece 
populare românești, 
spectacol ad-hoc, de care 
am aflat că era transmis în 
direct la televiziunea locală 
timișoreană.  

 

Am fost copleșiți, pe de-a dreptul emoționați. Nu vom 
uita cu ușurință aceste momente. Gazdele ne-au condus, apoi, 
cu muzică până la avion. 

„Așa-i românul, când se-nveselește, chiar dacă o duce 
greu dpdv material!”. 
[Preot protopop Constantin Alecse, Los Angeles, California 
(USA), reportaj datat duminică, 29 mai, 1994 (« Pelerinajul 
Episcopului +Nathaniel, 8-22 mai 1994 la locurile Sfinte ale 
României »,  reproducere din revista Viața Creștină, vol.37, 
no.5-6/1994, pp. 5-30)] 



CAPIT. II. -  EVENIMENTE ȘI PERSONALITĂȚI                    229 

 
 

B. – CONCLUZII, COMENTARII 

PELERINAJUL EPISCOPULUI +NATHANIEL,  
ÎN ROMÂNIA (1994) 

 
1.- COMENTARIILE PROTOPOPULUI SIMION PAVEL, 

DIN CHICAGO, IL. 
 

 

 
 

Protopop Simion Pavel 

Ne-am propus să 
prezentăm, prin inter-   
mediul revistei parohiei 
noastre „Viața Creștină”, 
vizita Prea Sfințitul Episcop 
+Nathaniel și delegației 
însoțitoare, în perioada 8-
22 mai, 1994, prin două 
articole separate, în două 
numere consecutive. 
Primul articol, întitulat 
„Pelerinaj la Locurile Sfinte 
ale României, 8-22 mai, 
1994”, a apărut, însoțit de 
cca 40 de fotografii, în 
revista  „Viața Creștină”, 
mai-iunie, no. 5-6/1994, 
p.5-30, iar al doilea articol, 
care sugestiv este întitulat 

 „Impresii din România”, este o reproducere, aproape „ad 
literam” a articolului părintelui protopop Simion Pavel, din 
Chicago, sub același nume, apărut în buletinul parohial al 
bisericii Sfinției Sale, „Nașterea Domnului”, iunie-iulie, no.6-7, 
1994, p. 7-9, pe care îl redăm aici, în paginile revistei „Viața 
Creștină”, iulie-august, p. 7-8/1994. 

În primul articol, am căutat să prezentăm, în mod 
cronologic, itinerariul călătoriei, primirea făcută delegației 
episcopiei noastre, un succint istoric al locurilor vizitate, 
prezentarea, prin reproducere a unor „cărți poștale”, ale 
Sfintelor Locașuri, unde delegația noastră a avut 
binecuvântarea a se închina, portretele gazdelor vizitate și, 
scurte impresii, despre pelerinaj. 
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În rândurile acestui articol, vom aprofunda „impresiile” 
noastre și, cerem cititorului îngăduință, dacă, voluntar sau 
involuntar, multe dintre ele vor fi repetiții ale celor anterioare. 

Părintele Constantin Alecse, parohul nostru, membru al 
delegației oficiale, a reușit să filmeze pe cca 11 role de film 
„Kodak”, care vor fi prezentate enoriașilor parohiei noastre, în 
întregime ori „editat”, în următoarele luni și, de asemenea, să 
efectueze cca 500 de fotografii, din timpul și locurile 
pelerinajului, care le-a codificat în două volume: Vol. 1). „Vizita 
în Mitropolia Munteniei și Dobrogei” (fosta Mitropolie a Ungro-
Vlahiei) și Vol.2). „Vizita în Mitropoliile: Moldovei și Bucovinei; 
Ardealului, Olteniei și Banatului”  și, care, sunt păstrate, în 
cancelaria parohială, la dispoziția enoriașilor interesați. 
Părintele Constantin a întocmit, de asemenea, un „album 
special” de peste 200 de fotografii, ce a fost înmânat Prea 
Sfințitului Episcop +Nathaniel, cu ocazia participării la 
congresul episcopiei noastre, de la începutul lunii iulie, 1994. 

Pentru facilitarea urmăririi vizuale a itinerariului 
delegației noastre, ambele albume sunt însoțite de o hartă 
mare a României, format-pliant, profesional întocmită, cu 
inscripția „Harta schiturilor și mânăstirilor din România”. 
Raționamentul vizitei în România a Prea Sfințitului Episcop 
+Nathaniel și a delegației însoțitoare, în acest an, și mai ales în 
perioada „pascală” și imediat „post-pascală”, a fost expus 
detaliat în primul articol, apărut în revista noastră, numărul 
precedent, de aceea, în cele ce urmează, purcedem la 
„concluziile”, sau „impresiile”, adesea extrem de emoționante, 
ale membrilor delegației noastre, din timpul acestui Sfânt 
Pelerinaj.   
 

„Fără perspectivă spirituală, viaţa umană se reduce 
repede la matematică: număr de indivizi robotizaţi şi cantităţi 
de produse finite pentru scopuri bine definite, dar într-o lume 
închisă în sine, autosuficientă.” (Patriarhul Daniel) 
 

„Toată cinstea şi slava Maicii Domnului vin din calitatea 
ei de Mamă, Născătoare de Dumnezeu.” (Patriarhul Daniel) 
 

"Fiu al lui Dumnezeu este cel ce s-a făcut asemenea lui 
Dumnezeu, prin bunătate, înțelepciune, putere și dreptate."              
(Sfântul Talasie Libianul) 
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2.- LA PATRIARHIE, ÎNCEPUT DE BUN AUGUR. 
 

 
 

Harta României creștine 

        La invitația Sfântului 
Sinod al Bisericii Ortodoxe 
din România, adresată 
Prea Sfințitului Episcop 
+Nathaniel, de a vizita 
Biserica și a trăi spiri-
tualitatea poporului român, 
Vlădicul nostru a dat curs 
invitației și, a fixat vizita în 
România, pentru perioada 
8-22 mai 1994, după 
Paștile Ortodox. 

Din această delegație, am făcut și eu parte și, doresc a 
vă împărtăși impresiile mele din această vizită. 

Sâmbătă, 7 mai, seara, la pavilionul de sub dealul 
Patriarhiei, ne-am întâlnit întregul grup și, împreună cu 
Episcopul nostru și cu P.S.Sa Episcop +Teofan, vicarul 
Patriarhiei, care avea în sarcina Sa această vizită, am studiat 
obiectivele ce urmau a fi vizitate în București și în împrejurimi. 

Duminica Tomii, 8 mai, crt. , întregul grup, împreună cu 
Prea Sfințitul Episcop +Nathaniel, am mers la Palatul 
Patriarhiei, pregătindu-ne pentru Sfânta Liturghie. În sobor, cu 
toții, învesmântați, am plecat spre Catedrala Patriarhiei, prin 
mulțimea de credincioși, unde s-a săvârșit Sfânta Liturghie, de 
către P.F. Patriarh +Teoctist, Episcopii +Nathaniel și +Teofan, 
preoții delegației noastre și cei locali. 

La sfârșitul Sfintei Liturghii, după cuvântul de „Bun 
Venit!”, adresat Prea Sfințitului Nathaniel și preoților delegației 
noastre, P.F. Patriarh a dăruit fiecărui membru al delegatiei 
„Crucea Patriarhală”, ca o cinstire deosebită din partea Bisericii 
Ortodoxe Române, acordată delegației Episcopiei Române din 
America, de la „Vatra”.  

In aceeași duminică, s-a făcut o rugăciune la mormântul 
„Eroului Necunoscut”, și la cimitirul „Eroilor Revoluției”. 
 

„Crucea Mântuitorului Iisus Hristos reprezintă iubirea lui 
Dumnezeu arătată oamenilor într-o lume plină de ură şi de 
violenţă.” (Patriarhul Daniel) 
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3.- DE LA BUCUREȘTI, 
PELERINAJUL CONTINUĂ ÎN TOATĂ ȚARA 

 

 
 

Subsemnatul la Crucea Eroilor din 
Parcul Carol 

    Traseul vizitei a fost foarte 
întins, din București, în 
Dobrogea, apoi în Moldova, 
Ardeal, Oltenia și Banat, cu 
alte cuvinte, aproape în 
întreaga țară. Scopul vizitei a 
fost pur spiritual. De la 
început, P.S. +Nathaniel, a 
cerut să nu se facă prea multă 
publicitate și, vizita să rămână 
în cadrul bisericii. Primul gând 
al P.S.Sale și al grupului  

însoțitor,a fost de a se închina la locurile sfinte ale României. 
  După locurile sfinte, de la lerusalim, pe urmele 
Mântuitorului Hristos, pentru noi, românii din străinătate, nu 
este altceva mai sfânt, decât Putna lui Ștefan cel Mare și 
mânăstirile Moldovei, Cozia lui Mircea cel Bătrân și mânăstirile 
din Argeș, mai fiind și altele, în țara noastră, România. 

Astfel, pe rând, ne-am închinat la racla cu Moaștele 
Sfântului Dimitrie Basarabov, din București, la Moaștele 
Cuvioasei Parascheva din Iași, la mormântul Sfântului loan cel 
Nou de la Suceava, la „Sfântul Ștefan cel Mare” de la Putna, la 
schitul lui Daniil Sihastru, am poposit la mânăstirea lui 
Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Sus, la Cozia lui Mircea cel 
Bătrân, am venerat racla cu Moaștele Sfintei Cuvioase Filofteia 
de la Curtea de Argeș, ne-am rugat la mormintele regilor 
României, ce-și dorm somnul de veci în mânăstirea lui Manole, 
am urcat în munți, la Tismana, unde ne-am închinat la 
Moaștele Sfântului Nicodim cel Sfințit, iar în Banat ne-am 
închinat la Moaștele Sfântului Iosif cel Nou de la Partos. 

Episcopul nostru, cu însoțitorii, împreună cu alți ierarhi, 
au făcut închinăciuni și rugăciuni la fiecare raclă în parte, s-au 
pătruns de Duhul mânăstirilor românești, de rugăciune tainică, 
fără întrerupere, în unele din ele, s-au reîncărcat spiritual, 
precum o baterie, așa cum îi plăcea arhimandritului Roman 
Braga, să spună credincioșilor din România, explicând rolul 
prezenței noastre acolo. 
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4.- ORTODOXIA, IN AMERICA, DĂ ROADE 
 

 
 

Pe lângă această reîncărcare spirituală, P.S. +Nathaniel, 
în multe biserici și la interviuri, a dus cuvânt despre Ortodoxia 
din America. Peste tot a spus: „Este adevărat că cei 200 de ani 
de Ortodoxie pe pământul Americii, înseamnă puțin, față de 
2000 de ani de Ortodoxie, în România. 

Esențial este că, și în America, Ortodoxia s-a dezvoltat 
și, de la primele biserici - făcute de imigranți, astăzi avem 
catedrale, biserici noi și, Ortodoxia în America e în plin progres 
spiritual și material. Marele dar, credem noi, ce l-am dus 
credincioșilor din România, este acela că au văzut Ortodoxia din 
America, pe viu. Cu alte cuvinte, în America nu sunt numai 
penticostali, baptiști, martorii lui Iehova, care au invadat 
România după revoluție, căutând să cumpere suflete, cu 
ciocolată, gumă de mestecat, o hăinuță, un dolar, etc., ci este 
și o Biserică Ortodoxă, bine organizată, cu ierarhie, cu mulți 
credincioși, care-și păstrează credința adusă cu ei de acasă, 
datinile și obiceiurile. 
 

„Ortodoxia este adevărul despre Dumnezeu, despre om 
și despre lume, așa cum ni l-a dat Însuși Dumnezeu Cel 
Întrupat prin învățătura Sa desăvârșită. Așa cum l-a exprimat 
mai târziu cugetul și inima dumnezeiescului Pavel. Așa cum l-a 
descris ucenicul iubirii și alți apostoli și evangheliști cu lumina 
cerească a Sfântului Duh. Ortodoxia este acea sinteză 
minunată dintre dogmă și obiceiuri, dintre teorie și practică, 
așa cum ne-a fost predanisită de către părinții duhovnicești ai 
Alexandriei, Constantinopolului, Capadociei, Siriei și, mai târziu, 
ai Sfântului Munte.” (Pr. Efrem Athonitul) 
 

„Ortodoxia nu este numai teologie, este totodată și 
adevărată psihologie și umanism autentic și sociologie. Este un 
diamant care reflectă prin toate laturile adevărul.” 

     (Pr. Efrem Athonitul) 
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5.- AJUTORUL NOSTRU PENTRU ȚARĂ 
 

 
 

Măicuța Domnului de la Vatra, 
ne ajută (rugați-vă!) 

Episcopia de la „Vatra 
Românească”, a sărit în ajutorul 
României în chip dezinteresat. 
Efortul P.S. Episcop Nathaniel, în 
mod special, a fost enorm, spre a-i 
ajuta pe cei ce-i cunoștea numai 
din auzite, de la părinți sau  din 
alte surse. După revoluție, și noi 
am donat pentru România, cum 
este bine cunoscut, însă P.S. 
Episcop Nathaniel a mers mai 
departe și, a apelat la mari 
corporații, ca „Brothers 'Brother” și 
altele, creându-se fonduri, pe care, 
noi, toți românii din America și 

Canada, nu puteam să le adunăm. 
Astfel, imediat după revoluție, s-au adus bunuri în 

România, de la noi, din America, în valoare de peste 50 de 
milioane de dolari. Toate bunurile ca: medicamente, 
îmbrăcăminte, semințe de cultivat, cărți pentru studenți, hrană 
pentru copii, au fost dirijate direct de Episcopie, prin trimișii 
săi, în special preotul R. Grabowski și, cu ajutorul Bisericii 
Ortodoxe din țară, au fost duse direct la destinație, la 
orfelinate, case de bătrâni, spitale, etc., în mai toate părțile 
României. 

Tocmai acesta a fost unul dintre obiectivele vizitei, de a 
se vedea la fața locului, rodul efortului P.S. Sale și al 
Episcopiei, prin dotarea unor spitale, cum ar fi „Cristiana” din 
București (un spital al necăjiților și oropsiților sorții), sau 
orfelinatul de la Chitila, lângă București, cu peste 100 de fetițe, 
adunate de pe străzile capitalei (si, care ne-au întâmpinat cu 
atâta căldură și dragoste românească, cu poezii și cântece 
religioase și, unde am cinat împreună - meniul zilei fiind tocană 
de cartofi, fără carne). Aici, la Chitila, acest sfânt locaș de 
caritate, l-am stropit cu lacrimi, văzând atâția copii, care nu au 
cui zice „mamă” și „tată”, decât Măicuței Domnului și lui 
Dumnezeu. 

Am fost impresionați de sacrificiile unei doamne 
preotese, văduve, purtătoarea de grijă a orfelinatului și de un 
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entuziast călugăr, tânăr, Părintele Dimitrie, care a devenit un 
fel de tată spiritual, al acestor copii regăsiți. Acest orfelinat este 
în grija Bisericii din țară și, se întreține prin ajutoarele primite 
din diferite părți. 

Aici, în acest orfelinat, cred eu, că, P.S.Episcop 
+Nathaniel și-a dat seama că eforturile Sfinției Sale nu au fost 
zadarnice și, printr-o distribuție prielnică, sămânța dărniciei, 
semănate aici, rodește acum în pământ fertil. 
 

6.- LEGĂTURILE NOASTRE FRĂȚEȘTI, 
ROMÂNEȘTI ȘI INTER-ORTODOXE 

 
Un alt obiectiv al vizitei, a fost acela de a relua legăturile 

spirituale cu Biserica Mamă, căci de fapt, aproape toți am venit 
aici cu credința, ce ne-a insuflat-o Biserica din țară. Noi nu 
putem sta în izolare ci trebuie să avem contacte cu ortodoxia, 
în general, și cu ortodoxia românească, în special, dacă dorim 
ca ortodoxia în lume să biruiască. 
 

 
 

Catedrala ROEA Southfield, MI 

      Nu trebuie să uităm că, 
aproape întreaga ortodoxie a 
stat sub jugul comunist, 
ateist, a fost oprimată, 
forțată să facă ceea ce nu 
dorea, iar acum a venit 
eliberarea ei și, caută să se 
reorganizeze. Un om, când se 
îneacă, nu-l dai la fund, ci îi 
întinzi o mână de ajutor.  

 
Episcopia noastră a întins o mână de ajutor, atât de 

mult, încât însuși Prea Fericitul Părinte Patriarh a mărturisit că, 
de fapt, nu s-a așteptat la atât de mult de la noi, care am avut 
de pătimit din pricina lor.  

P.S. Episcop +Nathaniel, a alinat atâtea suflete, găsite în 
suferință. De fapt, aceasta este esența creștinismului, religia 
iubirii supreme. 
 

"Fără religie și istoricitatea lui Iisus lumea e un imens 
pustiu de sare și cenușă!"  (Mircea Vulcănescu 1904 – 1952) 
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7.- LA A 65-A ANIVERSARE A EPISCOPIEI R.O.E.A, 
PE URMELE EPISCOPULUI POLICARP (MORUȘCA) 

 
Tot în acest cadru, trebuie așezată și Aniversarea a 65-a, 

de la înființarea Episcopiei Ortodoxe Române, din America, 
având ca prim episcop pe +Policarp Morușca. Vlădica 
+Nathaniel, a scos mereu în evidență acest fapt, pe tot 
itinerariul și, în mod cu totul special la Alba Iulia. 

După Vecernia din Catedrala „Încoronării și Reîntregirii”, 
arhiplină, unde răspunsurile liturgice au fost date de 
seminariști, s-a mers în convoi, cca 2 km, la Mânăstirea 
„Sfântul loan”, unde-și doarme somnul de veci, primul episcop 
al românilor din America, Policarp Morușca. 

La mormântul lui s-a oficiat un parastas, de  P.S. Sa 
Nathaniel și P.S. Episcopul +Andrei, de Alba Iulia, înconjurați 
de preoți locali și de oaspeți. Aici, sub seară, melodiile duioase 
și pline de mireasmă duhovnicească, se înălțau către cer. Ca un 
urmaș al episcopului +Policarp, în scaunul chiriarhal de la 
„Vatra Românească”, P.S. Episcop +Nathaniel, plătea, astfel, 
tribut celui ce a înființat Episcopia și majoritatea parohiilor din 
America și Canada. Însăși natura era la ceas de rugăciune, iar 
corul greierilor ținea isonul la cântecele triste și duioase ale 
slujbei parastasului. Cred că a fost cea mai arzătoare dorință a 
Episcopului nostru, de a vizita țara, să aibă prilej de a face o 
rugăciune la mormântul antecesorului său. Strădaniile 
Episcopului +Nathaniel, de a aduce la „Vatra” osemintele 
episcopului Policarp, s-au dovedit, cel puțin până acum, 
zadarnice, însă Vlădica al nostru, cu ocazia vizitei și 
rugăciunilor la mormântul episcopului +Policarp, și-a 
astâmpărat dorul de a înălța, măcar, o rugăciune, la mormântul 
predecesorului său. Duhul lui +Policarp l-am adus cu noi și, va 
rămâne cu noi, la această sfântă comemorare a celor 65 de ani 
de Episcopie Românească, de la „Vatra”, din America. 

„Ortodoxia a fost pecetluită cu sânge de mucenicii 
tuturor vremurilor. De toată oastea sfânta formată din milioane 
de eroi și mărturisitori, bărbați, femei și copii. De la arenele 
Romei până în lagărele de concentrare din Rusia, toți au 
dovedit că învățătura creștină nu e o simplă teorie, ci adevăr și 
viață. Cel mai frumos eroism, izbândă împotriva violenței crude 
și a puterii materiale, domnia și Împărăția Duhului.” (Pr. Efrem 
Athonitul) 
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8.- CU CE NE-AM ÎNTORS ÎN AMERICA 
 

Care sunt impresiile noastre, la încheierea vizitei 
delegației de la „Vatra” în România? - iată o întrebare legitimă, 
iată și un răspuns: Mai întâi că ne-am adăpat sufletul la 
fântâna spiritualității din Țara Mamă, rugându-ne pe la 
mânăstirile voievozilor și prin istoricele biserici românești, ce au 
ținut flacăra credinței nestinsă, în pofida ateismului și 
atrocitățile nelegiuitului comunism, de  peste 45 de ani. 

Misterul este viu, bisericile sunt pline de copii, tineret și 
vârstnici, care nu au devenit creștini peste noapte, ci au învățat 
religie – uneori, poate, numai un „Tatăl Nostru” - de la mamele 
și bunicii lor, rugăciunile rostindu-le, acum, cu voce tare, în 
biserici, pe stradă, în școli, în case și…. oriunde. 

Tot de credința lor, tare este legat și misterul zidirii de 
biserici noi, în pofida inflației și a lipsurilor materiale, care 
bântuie întreaga țară. 

Mi-a rămas în minte o biserică, aflată în construcție în 
Galații Moldovei, pe care am vizitat-o. Cine erau lucrătorii? Pe 
lângă 5 sau 6 adulți, se găseau cca 30 tineri, între 16 și 20 de 
ani, îmbrăcați în salopete, care cărau cărămidă, făceau mortar 
și,…. zideau biserica. Prin ei vedeam reînnoirea bisericii și 
credincioșilor de mâine. 

La Timișoara, sub marea sa Catedrală, este un mare 
muzeu cu obiecte religioase și carte veche. Aici, ne-a spus Înalt 
Prea Sfințitul Mitropolit +Nicolae al Banatului, fac cu rândul 
școlile din oraș,  să învețe istoria vie. 

Mânăstirile sunt repopulate, cu călugărițe și călugări 
tineri. Se fac mânăstiri noi, cum e cea din Recea, de lângă 
Târgu Mureș, unde au fost dirijate importante fonduri ale 
Episcopiei. Aici se construiește un azil de bătrâni, cu 150 de 
paturi, donate de episcopia noastră, cu toate cele necesare. 

Am văzut reînnoire și in cadrul Ierarhiei Bisericești. 
Foarte mulți ierarhi sunt tineri: Mitropolitul +Daniel al 
Moldovei, Episcopul +Nifon al Sloboziei, Episcopul +Casian al 
Galaților, Episcopul +Andrei al Albei Iulii, Episcopul +Timotei al 
Aradului, vicarii Patriarhali +Teofan și +Vicențiu, Episcopul 
+Calinic, vicarul Mitropolitului Moldovei, Episcopul +Irineu, 
vicarul episcopului de Râmnicu Vâlcea, ș.a. Am găsit nou-
reînființate episcopii, ca de pildă : la Târgoviște (să vezi și să 
nu crezi, are  sediul în fostul hotel al partidului comunist din 
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localitate); la Slobozia (cu sediul în fosta casă de oaspeți, a 
fostului partid comunist, de neagră amintire); la Iași 
(Facultatea de Teologie, ocupă jumătate din localul primăriei 
municipale, iar alte două hoteluri ale fostului partid comunist 
sunt câștigate de biserică și folosite drept cămine ale 
studenților teologi. 

Oh, cât de mare este puterea lui Dumnezeu! La 
Facultatea de Teologie din Iași, am întâlnit ofițeri din armată 
studiind Teologia. Aceștia, în curând, vor schimba uniforma 
militară, cu reverenda preoțească. 

Prefecți și primari, indiferent de coloratura politică, 
lucrează, mână în mână cu episcopii și mitropoliții lor. La Arad, 
bunăoară, se construiește o nouă catedrală. Episcopul +Timotei 
al Aradului, ne-a mărturisit că, prefectul județului poartă mai 
multă grijă de construirea catedralei, decât poartă Prea Sfinția 
Sa. În urma rezolvării litigiilor și problemelor administrative 
dintre întreprinderile din Arad, Excelența Sa, Primarul, în final, 
le cere ambelor părți să facă și o donație catedralei, ca să 
poată fi construită. 

„Construirea acestei catedrale, este o chestiune de 
mândrie națională și obligativitate morală, civică și religioasă 
față de conaționalii noștri, de semeni și de Dumnezeu”, 
motivează domnia sa. 

9. LEGĂTURILE DINTRE PATRIARHIA ROMANĂ ȘI ROEA, 
S-AU CONSOLIDAT ÎN URMA ACESTEI VIZITE 

PROTOCOLARE 

  După efectuarea acestei prime vizite protocolare, de 
către delegația ROEA în România, relațiile dintre Patriarhia 
Română și Episcopia de la Vatra Românească din America s-au 
consolidat. Astfel, în anul următor, 1995, încă o delegație a 
Episcopiei ROEA, condusă de către PS Sa dr. +Nathaniel, la 
invitația PF Sale Patriarhul +Teoctist al României, a participat la 
festivitățile oficiale de comemorare a 70 de ani de la 
proclamarea "Patriarhatului României", în ziua de 29 octombrie 
1925, de către regele Ferdinand I, pe baza "legii pentru 
ridicarea Scaunului Arhiepiscopal şi Mitropolitan al Ungrovlahiei, 
ca Primat al României, la rangul de "scaun patriarhal", prin 
decret regal, având pe arhiepiscopul şi mitropolitul 
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Ungrovlahiei, +Dr. Miron Cristea, Primatul României, în scaunul 
de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. 

 

Subsemnatul în calitate de traducător 
al IPS Sale, Mitrop. +Serafim (1997) 

     Au urmat nenumărate 
comunicări și vizite Chiriarhale 
între ROEA și Patriarhia 
Română. Astfel IPS Sa 
Mitropolitul +Serafim al 
Germaniei, a făcut mai multe 
vizite în America, și a 
participat la multe din 
activitățile pastoral-
administrative ale Episcopia 
ROEA. Astfel, în 1997, IPS Sa 
a participat la lucrările 
Congresului anual ROEA, și a 
conferențiat în fața clericilor, 
în cadrul ședinței preoților  

 
(subsemnatul fiindu-i traducător din limba română, în limba 
engleză). Tot la același Congres, 1997, în cadrul liturghiei 
arhierești, IPS Sa a hirotonit pe PC Anton Frunză, din treapta 
diaconiei, în treapta preoției.  

Au trecut mulți ani de atunci, și mulți arhierei ai 
Patriarhiei Române, de-a lungul anilor, s-au perindat pe la 
„Vatra Românească”, și au coliturghisit cu Chiriarhii noștri.  
 

Au urmat nenumărate comunicări și vizite Chiriarhale 
între ROEA și Patriarhia Română. Astfel IPS Sa Mitropolitul 
+Serafim al Germaniei, a făcut nenumărate vizite în America, și 
a participat la multe dintre activitățile pastoral-administrative 
ale Episcopia ROEA. Astfel, în 1997, IPS Sa a participat la 
lucrările Congresului anual ROEA, și a conferențiat în fața 
clericilor, în cadrul conferinței preoților (subsemnatul fiindu-i 
traducător din limba română, în limba engleză). 

Tot la același Congres, 1997, în cadrul liturghiei 
arhierești, IPS Sa a hirotonit pe PC Anton Frunză, din treapta 
diaconiei, în treapta preoției.  
 

 „Sfânta rugăciune este mama tuturor faptelor bune.”  .     
.                                                (Arhimandritul Cleopa Ilie) 
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IPS Sa +Serafim, și subsemnatul 
(2017) 

 

Ierarhii și preoții co-slujitori 
la „Sf. Treime” (2017) 

  Au trecut mulți ani de-atunci, și mulți arhierei ai 
Patriarhiei Române, de-a lungul anilor, s-au perindat pe la 
Vatra Românească, și au co-liturghisit cu Chiriarhii noștri. 

 

Parasul de obște, la „Sf. Treime” (2017) 

      Și... pentru că am 
adus vorbire despre IPS 
Sa, Mitropolitul +Serafim 
al Germaniei, vreau doar 
să punctez faptul că, 
după ce a condus 
lucrările spirituale anuale 
ale Retragerii Duhovni-
cești ale Clericilor ROEA, 
din Arizona (9-13 
Februarie, 2017), IPS Sa, 
și Arhiereul locului, IPS 
Sa +Nathaniel, s-au  

deplasat special la Los Angeles, astfel ca, la sâmbăta moșilor 
de iarnă (sâmbătă 18 februarie, 2017), să co-slujească în 
parohia noastră. Doamne, câtă onoare! 
 
      „Fiți dar următori ai lui Dumnezeu, ca niște fii iubiți, și 
umblați întru iubire, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și 
S-a dat pe Sine pentru noi, prinos și jertfă lui Dumnezeu, 
întru miros cu bună mireasmă.” (Galateni 5:1-2) 
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APEL 
 

Sperând că această vizită a fost fructuoasă, de folos 
Bisericii din țară și de aici, ne întrebăm: „Ce ne mai lipsește?” 

Sunt sigur, absolut sigur că ne trebuie mai mult 
entuziasm, nouă, celor de aici, mai multa râvnă pentru Casa 
Domnului „Biserica Lui”, mai multă credință și, mai puțină 
comoditate. Da, știu că acest ultim cuvânt supără, însă, cum aș 
putea să mint?!!! Dumnezeu este omniprezent, adică se află 
pretutindenea, în același timp, dar, dacă nu-L cauți, nu-L inviți 
să-ți viziteze sufletul, rămâne doar un „duh”, ceva nedefinit, iar 
noi devenim formaliști, niște credincioși „de paie”, și nu 
credincioși desăvârșiți, din credință, pătrunși de Dumnezeu, 
care te face să polarizezi în jur, lumina, dragostea, credința, 
jertfelnicia.  

Vino la Biserică, frate, Hristos te așteaptă! 
(Pr. Protopop Simion Pavel, Chicago, IL), « Impresii din 
România – Pelerinajul episcopului Nathaniel, 8-22 mai 1994 » 
reproducere din revista „Viața Creștină”, vol.37, no.7-8/1994, 
pp. 5-9. 
 

Despre Dumnezeu şi bucuria vieţii. 11 gânduri 
duhovniceşti ale Mitropolitului Antonie Plămădeală 

1.- Trebuie să remarcăm, înainte de orice, că a merge după 
Mântuitorul, adică a-I urma învăţăturile, e la voia noastră. E la 
voia noastră să ne ducem la întâlnirea cu El, sau să ne vedem 
de treburile noastre. Suntem liberi. E marele privilegiu care ne-
a fost dat la creaţie. 
2.- În spiritualitatea ortodoxă, totul e dătător de bucurie. 
Naşterea este bucurie, căci lumea este frumoasă şi Stăpânul ei 
este Dumnezeu. 
3.- Imaginea unei cruci este alcătuită dintr-o verticală şi dintr-o 
orizontală. Verticala ne aduce aminte că venim din cer şi că 
vom merge în cer. Suntem o realitate dublă. Suntem mereu pe 
verticală şi mereu pe orizontală. Mereu cu datorii faţă de 
pământ, şi mereu cu datorii faţă de cer. Mereu născuţi din 
pământ, şi mereu născuţi din cer. 
4.- „Omul lui Hristos” simte că trebuie să fie ca Hristos care a 
săvârşit actul mântuirii pentru toţi oamenii, scoţându-i pe toţi 
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de sub acelaşi blestem şi unindu-i în aceeaşi credinţă, nădejde 
şi dragoste. 
5.- Până şi copiii îşi părăsesc jucăriile după o vreme. Nu-i mai 
interesează. A fi liber înseamnă a nu fi o jucărie mecanică. De 
aceea, omul are suflet, şi minte, şi libertate, şi e capabil de cele 
mai ingenioase şi neaşteptate iniţiative, creaţii, simţiri, care îi 
fac viaţa frumoasă, interesantă, iubită. 
6.- Dumnezeu nu vrea în nici un caz să fie urmat de oameni 
lipsiţi de personalitate, de oameni lipsiţi de identitate. 
Dimpotrivă, vrea ca cei care-L urmează să aibă personalitate, 
să aibă identitatea lor, să aibă demnitatea lor, să ştie ce fac, să 
fie responsabili pentru ceea ce fac. Lepădarea de sine nu 
înseamnă ura de sine, ci lepădarea de egoism. 
7.- Viaţa e bucurie, căci e darul lui Dumnezeu, moartea e 
bucurie, pentru că e poartă spre Dumnezeu. Rugăciunea duce 
la bucurie. Vieţuirea, şi în mijlocul lumii şi în pustiu, duce la 
bucurie. 
8.- Ca oameni ne apărăm, nu ne expunem. Numai dragostea 
ne face să ne expunem, pentru că ea crede în minuni. Sau nu-i 
pasă de consecinţe. Dragostea se răspândeşte prin ea însăşi. 
Cine poate înţelege aceasta a ajuns la dragoste. 
9.- Chemarea la desăvârşire şi la sfinţenie nu e uşor de 
împlinit. E mult mai comodă mediocritatea. Unii confundă 
mediocritatea cu „calea de mijloc”, cea recomandată de sfinţii 
trăitori ai virtuţilor creştine. Sunt lucruri total diferite. 
10.- Dacă tu condamni pe un altul pentru răul pe care ţi l-a 
făcut, înseamnă că trebuie să fii şi tu condamnat pentru răul pe 
care i-l faci lui, dacă îi răspunzi cu rău pentru rău. Bunătatea 
naşte bunătate, răutatea naşte răutate. 
11.- Repet şi eu adesea această lege de aur a creştinismului, 
nu cu teama că îmi veţi reproşa, ci cu speranţa că o veţi pune 
în practică: Faceţi oamenilor ceea ce vreţi să vă facă ei vouă. 
 

„Ortodoxia noastră nu este muzeu, nu este trecut, ci 
viață, creație și strălucire. Este marele nostru ideal, este 
nădejdea prețioasă a mântuirii noastre. Este mândria noastră 
întru Hristos să o propovăduim cu eroism și slavă, că niște fii 
adevărați ai marilor eroi ai Ortodoxiei.” (Pr. Efrem Athonitul) 
 
     "Precum lucrul lui Dumnezeu este să cârmuiască lumea, așa 
al sufletului este să-și cârmuiască trupul." (Sf. Talasie Libianul 
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II.2.- LOS ANGELES –  
„SFÂNTA TREIME”,  ÎN SĂRBĂTOARE  

A 75-a ANIVERSARE A BISERICII  
 

 
 

Grup de credincioși și co-slujitori ai Bisericii Sf. Treime, la finele Sfintei Liturghii 
 

La weekend-ul din 7-9 iunie 2014, au avut loc 
evenimentele legate de cea de a 75-a Aniversare a Bisericii 
Ortodoxe Române „Sfânta‟ Treime din Los Angeles, California, 
în prezența IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel („Vatra 
Românească‟) - În fotografia de mai sus: o parte din 
participanții la aniversare, fotografiați cu Vlădica IPS Sa 
+Nathaniel, parohul locului, pc protopop Constantin Alecse, 
consulul general al României, Eugen Chivu și măicuțele de la 
mânăstirea „Sf. Barbara”, din Santa Paula, California.     
 

1. PAROHIA „SFÂNTA TREIME” ÎN SĂRBĂTOARE 
 

În acest an, odată cu Coborârea Sfântului Duh 
(Cincizecimea, sau Rusaliile), zi în care Biserica „Sfânta Treime” 
și-a sărbătorit Hramul, s-au împlinit și 75 de ani de ființare a 
parohiei. Ca un corolar, cele două evenimente s-au prăznuit 
sub patronajul Înaltului Ierarh, Preasfințitul Arhiepiscop 
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Nathaniel, Întâistătătorul Episcopiei noastre din America și 
Canada, cu reședința la „Vatra Românească‟ - Michigan. Mai 
mult chiar, Înaltul Ierarh și-a aniversat 74 de ani de viață, într-
un periplu duhovnicesc pe coasta de vest. 

În cele 12 zile cât a fost oaspetele câtorva parohii de pe 
Coasta Pacifică, a fost însoțit de P.C. Părinte Protoiereu 
Constantin Alecse, care este și parohul Bisericii „Sfânta Treime” 
din Los Angeles. 

La rândul său P.C.P. Constantin Alecse, a sărbătorit și 
aniversarea a 32 ani de păstorire în Parohia „Sfânta Treime” și 
30 ani în calitate de Protopop, al parohiilor de pe Coasta 
Pacifică (A pornit slujirea în 1984, cu trei biserici și o misiune, 
iar la momentul prezent, averea spirituală este de 18 locașuri 
de închinăciune, plus o mânăstire). 

La organizarea și desfășurarea ceremoniilor, pentru cele 
patru evenimente, și-au adus contribuția: Consiliul Parohial, 
sub președinția domnului Răzvan Jercan, Reuniunea 
Doamnelor, sub președinția doamnei Geta Jercan și sub directa 
îndrumare a P.C.P. Constantin Alecse 
 

 
 

Binecuvântarea în ipodiacon a teologului Ioan-Bogdan Rigney 

 
Manifestările de sărbătorire au debutat cu slujbele de 

preamărire a Sfintei Treimi, în cele trei ipostaze: Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh. 
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Astfel, sâmbătă 7 iunie, când a fost și pomenirea morților, 
sau Moșii de vară, s-a oficiat Utrenia, orele 9, continuată cu 
Sfânta Liturghie, orele 10, în care s-au înălțat rugăciuni de 
pomenire a fondatorilor, care au făcut posibilă existența 
bisericii, continuând cu pomenirea morților în parastasele de 
obște.  A urmat Vecernia cea mare a Rusaliilor, la orele 6 p.m.  
 După Vecernie,  a avut loc o cină informală cu I.P.S. 
Arhiepiscop +Nathaniel. 
 
Duminica 8 iunie – Rusaliile 
 

� Slujba Utreniei, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească, 
� După înveșmântarea Vlădicului, a avut loc hirotonisirea 

întru citeț și ipodiacon a teologului Ioan-Bogdan Daniliuc-
Rigney. 

� Sfânta Liturghie Arhierească s-a bucurat de o participare 
plină de încărcătură duhovnicească.  

� A urmat un cuvânt de învățătură al Inaltului Ierarh. 
 

 
 

Ipodiaconii bisericii și măicuțele obștii M-rii din Santa Barbara 
 

Manifestările de cinstire a Sfintei Treimi, sub patronajul 
Înaltului Ierarh s-au înscris ca o nouă pagină în consistenta 
istorie a Sfintei Biserici, drept o mărturie vie a credinței noastre 
drept-măritoare, moștenire din moși-strămoși și adusă în 
încărcătura sufletelor noastre, pline de nădejde și credință, la 
poposirea pe primitorul pământ al Americii. După slujbă s-au 
făcut fotografii pentru calendarul „Solia-2015”. 
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În Sala Parohială, mesenii la a 75-a aniversare a bisericii Sf. Treime. 
 

2. MANIFESTĂRILE AU CONTINUAT CU UN BANCHET, 
 
  Având un bogat program artistic susținut de orchestra 
„Rapsodia Ardealului”, condusă magistral de d-l Mitică Grigoruț 
(orgă și voce), avându-i în componență și pe Marian Milică, la 
acordeon, Mihail Chiriuc, la vioară și Ioan Pop, la acordeon. 
   

 
 

La bucătărie, doamnele sunt ocupate cu servitul mesei 
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   Buna desfășurare a festivităților jubiliare a fost posibilă și 
datorită organizatorilor administrativi: d-na Sabina Popescu, ca 
tradițională designeră a sălii de banchet, repartiția și plasarea 
invitațiilor, precum și d-na Mariana Cadia, cu familia Mirela și 
Mitică Predescu, ocupându-se de distribuirea tichetelor de 
intrare și protocolul primirii invitaților. 

Latura artistică a fost însoțită de un bogat meniu culinar, 
cu tradiționale și delicioase bucate românești, preparate de 
Reuniunea Doamnelor, sub îndrumarea doamnei preotese Elena 
Alecse și a doamnei Getta Jercan, susținute profesional de 
Mariana Cadia, Sabina Popescu și psa Cristina Simonca. 

Cuvinte de apreciere pentru calitate, prezentare și 
servire a avut însuși I.P.S. +Nathaniel. In paralel cu 
desfășurarea programului P.C.P. Constantin Alecse a prezentat 
personalitățile care au onorat sărbătorile:  

• Domnul Consul General, Eugen Chivu 
• Domnul Consul, Cătălin Ghenea 
• Directorul prestigioasei reviste „CLIPA” - Domnul Luchian  

Patton, cu  distinsa doamnă Vera Patton, fără de care n-ar fi 
posibilă apariția revistei. Revista „CLIPA” a făcut și o susținută 
reclamă, în avanpremieră, a evenimentelor. 

• Doamna Stela Cepoi, o colaboratoare importantă în  
susținerea activităților culturale prin viața societății „Viitorul 
Român” și prin alte mijloace.   

• Doamna Daniela Istrate, președinta societății culturale  
„Uniunea și Liga”, o altă propagatoare inimoasă a activităților 
culturale 

• Doamna Ionela Kloes, președinta societății culturale  
„Viitorul  Român”, societate cu un dinamic program cultural în 
sprijinul comunităților românești 

• Actrița Diana Busuioc (Angel) și familia, 
• P.C.P. Constantin Alecse a adresat cuvinte de laudă   

fondatorilor, și susținătorilor Sfintei Biserici de-a lungul celor 7 
decenii, care din binecuvântate și firești pricini n-au putut fi 
alături la aceste aniversări, căci mulți dintre ei au trecut deja la 
veșnicie. 
          Domnul Ion Anton, maestru de ceremonii, face o 
introducere în istoricul Bisericii „Sfânta Treime”, arătând că 
atunci când emigrantul își ia lumea în piept, pleacă, cu un 
bagaj cu cele de trebuință trupului și un bagaj duhovnicesc și 
mai bogat, plin cu credință, speranță și rugăciunea către 
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Atotțiitorul Dumnezeu. După ce află o sursă de subzistență 
materială, simte nevoia întâlnirii cu Dumnezeu. Pe Acesta Il 
poate întâlni peste tot, dar pentru a-L simți aproape, trebuie să 
meargă la Biserică. Aceasta, dacă nu este încă,  trebuie zidită. 
Așa s-a întâmplat și cu „Sfânta Treime”. 
 

Câțiva oameni, cu dragoste de Dumnezeu, păstoriți de 
P.C. Părintele Martin Ionescu, în 25 iunie 1939, s-au întâlnit în 
casa domnului Petru Gherman, împreună cu Nick Pandrea, Mike 
Șerban și un număr de cca 25 de persoane, s-au sfătuit vreo 7 
ore și au hotărât înființarea unei parohii. 

 
Timp de 7 ani, până s-a cumpărat proprietatea din 3315 

Verdugo Road, slujbele s-au ținut în diverse locații, neregulat, 
dar cel  mai des la reședința lui Mike Șerban. Pe proprietatea 
de mai sus s-a construit Biserica „Sfânta Treime”. 

 
In cei 75 de ani parohia a fost slujita de 6 preoți: 
1.    P.C. Părinte Martin Ionescu (fondatorul) – 8 ani 
2.    P.C. Părinte Grigore Coste – 9 ani 
3.    P.C. Părinte Anchindim Ușieru – 2 ani 
4.    P.C. Părinte Protopop Victor Bărbulescu – 12 ani 
5.    P.C. Părinte Richard Grabovschi – 12 ani 
6.    P.C. Părinte Protopop Constantin Alecse – peste 32 ani 
 
  Aceste păstoriri s-au produs sub omoforul a doi episcopi, 
deoarece P.S. Policarp Morușca a venit în 1935, a plecat în 
1938 și, din cauza vitregiei evenimentelor, nu a mai putut 
reveni la turma sa. A fost P.S. +Valerian Trifa, 1950-1984 și 
I.P.S. +Nathaniel, din 1984 și în prezent. 
 
  Rolul Bisericii este acela de a înlesni întâlnirea 
credincioșilor cu Dumnezeu. Așa cum spunea deseori I.P.S. 
+Nathaniel, Biserica este însuflețită de credincioși, ei fiind 
însăși locașul de închinăciune. Aici omul, după zile de muncă și 
confruntări cu cele lumești, vine să comunice cu Dumnezeu, să-
și descarce sufletul și să se reîncarce cu energia necesară 
pentru a comunica sinergic cu divinitatea. Maestrul de 
ceremonii a închinat câteva versuri sfintei Biserici la momentul 
aniversar: 
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              3.- CUVINTE DE SLĂVIRE 
   

         Bisericii „Sfânta Treime” 
      

     Învăluită-n alb, ca o mireasă, 
     Ca Heruvimi să-i trecem peste prag 
     Și fiecare la icoane lasă 
     O rugăciune CELUI SFÂNT ȘI DRAG. 
 
     Pun sufletul în palme, ca pe-un vas 
     Și-l umplu cu tămâie, mirodenii, 
     Privind lumina pe iconostas, 
     Brodând pe dânsul blândele ectenii. 
 
     De când prin lume rătăcesc pribeag, 
     Biserica îmi este sfânta casă, 
     In ea găsesc ce am mai sfânt și drag, 
     La Cina Cea de Taină, stând la masă. 
 
     Când, la Mireasa lui Iisus mă reculeg, 
     Având miresme de gardenii în tămâie, 
     Și la icoane pentru rugă merg, 
     O candela aprinsă să mă ție! 

 
    Din același caier al inspirației Maestrului de ceremonial, d-l 
Ion Anton, închină și I.P.S. Arhiepiscop +Nathaniel, versuri: 
 

Înalt Prea Sfințite, LA MULTI ANI!  
 
Din turnul cel de veghe de la Vatra, 
Voi contemplați limanul necuprins, tare ca piatra. 
Sunt templele în care ne cheamă izbăvirea, 
Rugându-ne, din întinare să iasă omenirea. 
 
Și candele aprinse ne văd cu raza lor, 
Îngenuncheați în rugă, cuprinși de-un sfânt fior. 
O taină ne pătrunde și ochiu-n sus se pierde, 
Doar sufletul se roagă, trupul să-și dezmierde. 
 
De-acolo din înalt, Stăpânul ne grăiește, 
Păcate să lăsăm, crescând duhovnicește, 
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Că dreapta-ne credință cu fapte se-ntărește 
Și-n casa Tatălui, locaș ne pregătește. 
 
În barca sufletului meu, mereu,  neadormit, 
Te voi purta în mine - odor neprețuit! 
Tu ești cu mine, Doamne, umplându-mi viața toată, 
Ești bun, mă ocrotești pe marea învolburată. 
 
Ne porți de grijă Înaltule Prea Sfinte, 
Și vă urăm, umili, Prea Bunule Părinte: 
„Domnul  vă ocrotească, ani mulți, cu sănătate, 
Să cârmuiți  corabia Bisericilor toate! 
Mulți și  feriți, ani  fericiți,  
ÎN SLAVA LUI HRISTOS SĂ NE TRĂIȚI! 

 
      Și-au manifestat dorința de a aduce un mesaj sărbătorilor 
de hram și aniversării a 75 de ani: 
        D-l Consul General, Eugen Chivu 
        D-l Consul, Cătălin Ghenea 
        Părintele Cătălin Mitescu 
        Măicuța Victoria, stareța Mânăstirii „Sf. Barbara” 
din Santa Paula, California 
        D-na Stela Cepoi 
        D-l Anatol Răzmeriță 

Sărbătoarea aniversară, în afara rolului sacerdotal al 
Bisericii în Diaspora, are și un important rol cultural. 

Cetățeanul, în special până în 1989, în Biserică a aflat un 
colț de țară, pe care de voie sau de nevoie a părăsit-o. 

Acest rol se manifestă în două direcții: 
a.- Cinstirea, prin neuitare, a evenimentelor care au 

marcat istoria zbuciumată a neamului și a eroilor culturali; 
b.- Organizarea de întâlniri cu oameni de seamă, ca spre 

exemplu cu  Regele Mihai I, Președintele Emil Constantinescu, 
cu formații, trupe, soliști de muzică ușoară, populară și clasică, 
teatre. 

Pentru ca românul să nu-și piardă identitatea, alături de 
credința în Biserică se află limba, cultura, tradițiile. Sub 
îndrumarea P.C.P. Constantin Alecse, nu trecem cu vederea an 
de an: 
   -  15 ianuarie – ziua de naștere a lui Mihail Eminescu, 
   -  18 ianuarie – moartea lui Grigore Vieru, 
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   -  24 ianuarie – ziua Unirii Principatelor (Moldova cu 
Țara  Românească), 
   -  27 martie – Unirea Basarabiei cu Patria Mamă, 
   -  10 mai – ziua Independenței de sub jugul otoman și ziua 
monarhiei, 
   -  ziua mamei, ziua tatălui, 
   -  1 Decembrie – ziua Marii Uniri de la 1918, 

Toate acestea sunt pios marcate de Te-Deum-uri și 
conferințe omagiale. In încheiere, P.C.P. Protopop Constantin 
Alecse a adresat un mesaj credincioșilor protoieriei, valabil 
peste tot: „Să rămânem statornici în credința noastră, să nu 
uităm nicio clipă vocația noastră de creștini ortodocși și că 
oriunde ne-am afla, să învățăm toate neamurile, botezându-le 
în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să 
păzească toate câte Domnul ne-a poruncit nouă, căci EL este 
cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Numai așa vom 
putea și noi să exclamăm asemenea Apostolului: „Lupta cea 
bună m-am luptat, călătoria am săvârșit și credința am păzit. A 
Domnului să fie slava. Amin.” 

 

 
 

Vlădica +Nathaniel și câțiva preoți ai Protoieriei PCP 

 
  La convocarea P.C. Pr. Protopop Constantin Alecse, 10 
clerici români ortodocși, din Sudul Californiei, au participant, în 
prezența IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel, atât la festivitățile 
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celei de a 75-a Aniversări a Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta 
Treime" din Los Angeles, California, cât și la slujba de luni - 
Sfânta Treime - 9 iunie 2014, după aniversare, la o ședință 
informală a a protopopiatului coastei pacifice (ROEA).   
.                                                                   (PARTICIPANT) 
 

Hayworth (San Francisco), California 
 

 
 

San Francisco, Grup la a 50-a aniversare a Bisericii Învierea Domnului 

 
  La weekend-ul din 14-15 iunie 2014, au avut loc 
evenimentele legate de cea de a 50-a Aniversare a Bisericii 
Ortodoxe Române „Învierea Domnului" din Hayworth (San 
Francisco), California, în prezența IPS Sale Arhiepiscopul 
+Nathaniel (Vatra Românească) - În fotografia de mai sus: 
parte dintre participanții la aniversare, alături de Vlădica, 
parohul locului P.C. Octavian Mahler, Protopopul Constantin 
Alecse și ceilalți co-slujitori.  
  La convocarea P.C. Pr. Protopop Constantin Alecse, 
câțiva dintre clericii români din Nordul Californiei, au participat, 
în prezența IPS Sale Arhiepiscopul +Nathaniel, atât la 
festivitățile celei de a 50-a Aniversări a Bisericii Ortodoxe 
Române „Învierea Domnului" din Hayworth, California, după 
slujba Vecerniei și a Sfântului Maslu (sâmbătă - 14 iunie 2014), 
la o ședință informală a protopopiatului coastei pacifice (ROEA), 
prezidată de către părintele protopop. 
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Co-slujitorii, la slujba de duminică, 15 iunie 2014, la cea de a 50-a Aniversare a 

Bisericii.  Vizita Arhiepiscopului +Nathanael la aniversarea a 50 de ani! 

 
  In anul 2014, parohia noastră împlinește 50 de ani de la 
înființare. Cu această ocazie, în data de 14-15 iunie, Înalt Prea 
Sfințitul Arhiepiscop Nathaniel face o vizită pastorală și 
sărbătorește cu parohia acest moment aniversar  
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          Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 
        (III) 
 

Nimeni nu își dorește să piară, să moară, 
Chiar și cei care vor să ajungă în rai, 
Cu toate acestea moartea  tot coboară, 
Ortul popii, de vrei sau nu vrei, tot îl dai. 
 
Moartea este cea mai complexă  invenție, 
Nimeni nu i-a scăpat sau va scăpa cândva, 
Dumnezeu a creat-o așa cum vrut-a să fie, 
Că lumea trebuie curățită de rele cumva. 
 
Toate acțiunile externe, mândria și frica, 
Toate dispar când se va apropia moartea, 
Să-ți amintești că într-o zi și tu vei pleca, 
Urmează-ți inima și acceptă-ți cartea. 
 
Adevărata moarte este avortul de inimi, 
Sunt nopți în care ne simțim foarte singuri, 
Încât moartea-i cu noi și ne ține de mâini.  
Oamenii-s mai răi decât ai morții muguri. 
 
Moartea-i ipoteză până ce ne ia în brațe 
Și devine teoremă după ce se instalează, 
Când ruta de întoarcere e fără speranțe, 
Când sufletul în nări abia mai pulsează. 
 
Moartea e un fenomen absolut teribil, 
Din experiență se știe că vom muri pe rând, 
Dar la apocalipsă totul va fi explozibil, 
Nu am trăit-o încă, dar, ni se naște în gând. 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentru moarte curată, 
Cu multă umilință și cu-nchinăciuni mereu, 
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă, 
Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu! 

 

     Mircea Iordache 
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II.3.- SFINTELE MOAȘTE  DIN 
BISERICA „SF. TREIME” 

 
A. MOAȘTELE ȘI VIAȚA SFÂNTULUI ACACHIE 

KAVSOCALIVITUL 
 
MOAȘTELE ADUSE LA BISERICA „SF. TREIME” 

 

 

    Duminică, 8 iunie 2014, 
ziua celei de a 75-a aniversări 
a Bisericii Ortodoxe Sfânta 
Treime, din Los Angeles, CA 
(Hramul Bisericii), Sfântul 
Locaș a fost hărăzit cu un nou 
Sfânt Antimis, semnat de IPS 
Sa Arhiepiscopul +Nathaniel, 
în care au fost transferate 
Sfintele Moaște ale „St, 
Akakios Kavsocalivites, Mt. 
Athos”, din vechiul Antimis al 
Bisericii, moștenit din vremea 
IPS Sale Arhiepiscopul 
+Valerian, în noul Antimis, 
oferit Bisericii noastre de Întâi 
Stătătorul Bisericii noastre, 
Vlădica +Nathaniel 

 
       Inscripția  „St. Akakios Kavsocalivites, Mt. Athos" (Sfântul 
Acachie Kavsocalivitul din Muntele Athos/Aγιος Aκακιος 
Kapsokalivites), alături este o fotocopie a punguliței cu sfintele 
moaște ale Sfântului Mărturisitor Acachie, luată în duminica 
transferării lor din vechiul Antimis al Bisericii, moștenit din 
vremea Arhiepiscopului +Valerian, în noul Antimis    oferit 
Bisericii noastre de IPS Sa Arhiepiscopul +Nathaniel, la a 75-a 
Aniversare a Bisericii, Duminică 8 iunie 2014. 
 Chiar de la moștenirea primită, în Antimis, a moaștelor 
Sfântului Mărturisitor Acachie,  de la Arhiepiscopul +Valerian, 
am încercat să pătrund în tainele trăirii duhovnicești ale 
Sfântului și am avut sublime revelații sufletești. 
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Înscris pe săculețul cu Sfintele Moaște 

    Mulțumesc lui Dumnezeu, 
mulțumesc și lui Vlădica 
+Valerian, pentru această 
sfântă moștenire, a cărei pre-
zență m-a protejat  împotriva 
„uriașului negru și înfrico-
șător” și m-a sprijinit în cuget 
și simțiri, pentru păstorirea în 
calitate de Preot Protopop, a 
Comunității Românești din 
California. Cred că, multele 
împliniri și binefaceri ale 
Bisericii „Sf. Treime” au 
amprenta rugăciunilor Sfân-
tului tămăduitor Acachie 
Kavsocalivitul.   

  Trecerea în Antimis-ul nou, facilitată de Vlădica 
+Nathaniel, încununează osârdia noastră de a sluji cu sfințenie 
cauza creștină, întru slava lui Dumnezeu și a Sfintei Treimi.     

M-a umplut de mare bucurie aplecarea duhovnicească a 
lui Vlădica +Nathaniel, cu multă dragoste părintească, pentru 
cinstirea aniversară, a 75 ani de la ctitorirea bisericii noastre, 
pentru „reînvierea” moaștelor Sfântului Acachie, pentru 
onorarea cu prezența și participarea activă la tot programul 
sărbătorii aniversare, pentru cuvântul, de o înaltă ținută 
pastorală, adresat participanților la întrunirea aniversară.  

Am fost deosebit de impresionat și mândru pentru 
Biserica „Sfânta Treime” de participarea a numeroase fețe 
bisericești, din toată America și din Canada, unele fiind și de la 
alte confesiuni religioase, participând chiar și episcopi. 

Am fost uluit și cu o nemărginită bucurie, pentru felul în 
care +Vlădica Nathaniel, a știut să încurajeze devotațiunea 
pastorală, pe calea luminată de Dumnezeu, prin apropierea 
celor care trudesc întru credința creștină. 
  Cred că Dumnezeu a vrut să mă bucure, pentru 
strădaniile mele de o viață, cred că Vlădica a fost mulțumit de 
viața mea spirituală, cred că Moaștele Sfântului Acachie, au 
contribuit prin rugăciunile Sfântului, pentru „Sfântul document 
al recunoașterii vieții mele duhovnicești”. Toate astea mă 
bucură, nu pentru vreun motiv de orgoliu, de infatuare (aș 
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greși față de Dumnezeu), ci pentru faptul că mă simt pe calea 
cea bună, alături de frații mei, duhovnici, în marea operă a lui 
Dumnezeu, pe calea arătată de Domnul nostru Iisus Hristos. 
 
  Magnetismul sfânt, degajat de viața Sfântului Acachie 
Kavsocalivitul, mă atrage a pătrunde în aceste pagini de 
amintiri despre pildele de viață ale acestui mare Sfânt al 
nostru. 
     

Viața Părintelui nostru Acachie Kavsocalivitul și Athonitul 
pare să fie o povestire, o conferință ținută de unul din ucenicii 
Sfântului Acachie,  la câțiva ani buni de la moartea Bătrânului, 
adică  pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.  

 
  Sfântul Acachie Kavsocalivitul († 12 aprilie) este puțin 
cunoscut în România, dar el este întemeietorul unuia dintre 
cele mai importante schituri athonite, Kavsocalivia, aflat pe 
pantele Athonului, în zona „deșertului‟ Sfântului Munte.  
 

S-a născut în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. 
A venit de foarte tânăr la Sfântul Munte, după puțini ani 

de mânăstire și a îmbrățișat imediat viața pustnicească, în care 
a și murit - la 12 aprilie 1730 - în chilia lui din schitul 
Kavsocalivia, în situația de cel mai cunoscut pustnic al timpului 
sau, de măsura celor din vechime. (Iulian Nistea) 

 
Adormirea întru Domnul 
   

Cuviosul, părintele nostru Acachie, puțin bolind, după 
ducerea cuviosului mucenic Pahomie la mărturisire, a adormit 
întru Domnul după puține zile, în luna lui aprilie, în 12 zile, în 
același an, în Duminica Mironosițelor, cunoscându-și sfârșitul 
său cu câteva zile mai înainte. 
  La un călugăr al său, care venise de la „Sfânta Ana” 
pentru a se blagoslovi de bătrânul, i-a zis:  „Frate Atanasie, 
mergem acum într-o cale depărtată, depărtată și mai mult 
aicea nu ne vom mai vedea unul pe altul!‟.  
Au alergat și s-a adunat mulțime mare de călugări la fericitul lui 
sfârșit, de parcă ar fi fost chemați de cineva, și toți plângeau de 
lipsirea lui.  
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       Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 
   (IV) 
 
Gândul morții e să ne slujească, mereu, 
Pentru buna înțelegere a prețului vieții! 
Miracolul morții îl știe doar Dumnezeu, 
Moartea nu pare să fie apanajul tristeții. 
 
Moartea dă unor oameni o altă viață, 
Față de care cea pământească e grea. 
Deși gândul morții nu prea te răsfață, 
A muri înseamnă a te muta într-o stea. 
 
Miracolul morții nu stă-n ce termină ea 
Ci în ceea ce începe după venirea morții. 
Omul care știe că-n față are veșnicia, 
Nu se teme de moarte ca pradă a sorții. 
 
Ceva în legătură cu moartea tot ne alină, 
Ne face să ne apreciem viața mai bine, 
Este necesar s-așteptăm moartea să vină, 
Pentru a ști cum s-apreciem viața în sine. 
 
A muri nu-nseamnă, nicicum, a fi terminat, 
De trăiești învins, e ca și cum mori zilnic,  
Moartea e mai ușoară decât un trai ruinat, 
Mai bine-i să nu te naști decât trăind nimic. 
 
Au minunate culori ciupercile otrăvitoare, 
Este  pitorească invitația lor la moarte!  
Cimitirul vesel are chemări atrăgătoare,  
El ne spune că sufletul e viu mai departe. 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentru moarte curată, 
Cu multă umilință și cu-nchinăciuni mereu, 
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă, 
Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu! 

 
     Mircea Iordache 
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B.- MOAȘTELE SFINȚILOR MUCENICI PROV 
ȘI ANDRONIC                                                                                                                  

(pomeniți la 12 octombrie) 

MOAȘTELE SFINȚILOR PROV ȘI ANDRONIC 
DE LA PAROHIA „SF. TREIME”, L.A. CA 

 
a. Aducerea Moaștelor Sfinților Prov și Andronic la 

Biserica „Sf. Treime” 
  

 
 

Sfinții Prov, Tarach și Andronic 

 Prezentarea Moaștelor 
Sfinților Prov și Andronic drept 
dar din partea Mânăstirii 
„Adormirea maicii Domnului” 
din Rives Junction, Michigan, 
Bisericii „Sfânta Treime”, din 
Los Angeles, California, de 
către Măicuța Stareță Gabriella 
Ursache, a avut loc duminică 
27 octombrie 1996. 
  La Sfânta Liturghie au 
co-slujit preoții Constantin 
Alecse, Ioan Poptelecan și 
oaspetele de onoare, pentru 
această zi istorică, zi a 
comunității ortodoxe din Sudul 
Californiei, venit special din 
Seatle, Washington, Părintele 
Petru Ioan Vodin, 

parohul bisericii soră „Sfinții Trei Ierarhi”. 
  Ca oaspete de onoare, a fost, desigur și Prea Cuvioasa 
Maică Gabriella Ursache, Stareța Mânăstirii „Adormirea maicii 
Domnului” din Rives Junction, Michigan. 
 Au participat la slujbă cca 300 persoane, iar la banchet 
au rămas 275 persoane. 
 Măicuța Stareță a citit „Apostolul Zilei”. În predica zilei, 
rostită în ambele limbi, Măicuța Stareță ne-a vorbit despre 
viețile Sfinților Prov și Andronic, ale căror Sfinte Moaște, ne-au 
fost prezentate drept dar. 
 Procesiunea cu Sfintele Moaște ale Mărturisitorilor 
Mucenici Prov și Andronic a avut loc la ora 11,30, înconjurându-
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se biserica de 3 ori, cu participarea tuturor credincioșilor 
prezenți la Sfânta Liturghie. 
 

b. Actul pentru donația Sfintelor Moaște: 
 
             „DORMITION OF THE MOTHER OF GOD ORTHODOX 
MONASTERY, 3389 Rives Eaton Rd. RIVES JUNCTION, MI 
49277 
Biserica Ortodoxă Română Sfânta Treime, 3315, Verdugo Rd 
    Los Angeles, Ca, 90065 
Se dăruiește parohiei „Sfânta Treime”, din Los Angeles, o 
părticică di Sfintele Moaște ale sfinților Prov și Andronic. 
Aceste moaște provin de la Mânăstirea „Schimbarea la Față”, 
Nafpaktos, Grecia. 
Astăzi, ziua a douăzeci și șasea, luna octombrie, anul Domnului 
una mie nouă sute nouăzeci și șase. 
Semnătura: Mather Gabriella, Stareță, Stampila” 
 

c. Cuvântul Maicii Starețe Gabriella 
 

Prea Cucernice Părinte și Dragi credincioși, 
 Zilele petrecute împreună cu dumneavoastră au fost 
pline de bucurie duhovnicească. Mi-a făcut plăcere să găsesc, 
în inima Californiei, români credincioși, devotați și cu frică de 
Dumnezeu. 
 Datorită Sfintelor Moaște s-a format o legătură spirituală 
între mânăstirea noastră și parohia dumneavoastră. Așa după 
cum v-ați exprimat și dumneavoastră dorința, sper să devină o 
tradiție vizita noastră la parohia dumneavoastră. 
 Fie ca Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților Mucenici Prov 
și Andronic, să vă dăruiască sănătate, putere, bună sporire în 
toate și bucurii duhovnicești! Să vă învrednicească să-I zidiți 
locaș, aici, pe pământ, ca cei ce vor vedea râvna și dragostea 
dumneavoastră, să-L preamărească! 
 Dragostea și respectul avute pentru biserică și mânăstiri 
s-au manifestat și prin generozitatea pe care ați arătat-o. Vă 
mulțumim pentru bunăvoința de a împărtăși cu noi, atât de 
generos, din darurile primite de dumneavoastră de la 
Dumnezeu! 
 Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă ce mi-ați 
făcut-o mie și, indirect, întregii obști mânăstirești și vă dorim 
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post ușor, asigurându-vă că vă păstrăm, în inimile noastre, 
rugăciuni.    Cu dragoste întru Hristos, 
     Maica Gabriela și Obștea 

 

 

Imagine: Legătura cosmică a Moaștelor Sfinților cu Divinitatea  
(interpretare modernă) 

 

"Trupul trăiește, dacă este locuit de suflet; iar sufletul 
trăiește, dacă e locuit de Dumnezeu [...] Moartea trupului este 
despărțirea sa de suflet; iar moartea sufletului e despărțirea lui 
de Dumnezeu." (Părintele Arsenie Boca - 1910 – 1989) 
 

"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) 
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    Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 
          (V) 
 
Domnul a plasat nașterea înaintea morții. 
Altfel ce ar mai fi fost viața, o inexistență? 
Să învățăm a muri, căci tot murim cu toții, 
Moartea nu ne  sperie de-avem experiență! 
 
Ceea ce nu ne omoară ne face mai tari. 
Omul care moare e asemenea unui astru, 
Care apune dar reapare cu luciri mai mari.  
Nu sunt morți în cripte ci-n sufletul nostru! 
 
De ce ne temem de cea din urmă zi? 
Ea contribuie la moarte la fel ca alte zile, 
Moartea, punct e oare, sau virgulă o fi! 
Poate-i punct și virgulă, sau...simple fitile. 
 
De fapt fiecare om are a sa apocalipsă, 
Căci moartea lui este moartea lumii lui, 
Înmormântările îi dau o durere ascunsă, 
Căci ele dezvăluiesc aura  destinului. 
 
Cu cât ne temem mai mult de moarte, 
Cu atât viața ne e mai searbădă, tristă. 
Mai bine să lăsăm moartea de-o parte, 
Ca și cum pentru noi, ea nici nu există!  
  
Unii sunt morți chiar dacă vii, încă, sunt, 
Alții sunt veșnic vii chiar dacă devin  morți! 
Omule nu te pierde,  între cer și pământ, 
Fă-ți din moarte credință și nuntă, de poți! 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentru moarte curată, 
Cu multă umilință și-n închinăciuni mereu 
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă, 
Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu! 

 

     Mircea Iordache 
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C.-MOAȘTELE MARTIRILOR DE LA AIUD 
MINUNILE DE LA AIUD 

 
Puține închisori comuniste au exersat arta fizică a 

torturii, așa cum s-a întâmplat la Aiud. Au murit sub chin mii de 
oameni, aruncați apoi, precum câinii, la margini de drum. Dar 
Dumnezeu a vrut altfel! Osemintele martirilor au fost 
transformate in moaște sfinte, făcătoare de mari minuni. Zeci 
de mânăstiri din țară și de la Muntele Athos au luat părticele 
din rămășițele foștilor deținuți politici de la Aiud, care astăzi 
vindecă boli incurabile și izvorăsc mir. Moartea și suferința au 
fost transformate în nădejde și în viață.  
 

1. MONUMENTUL MARTIRILOR ANTICOMUNISTI 
  
a. O lopată de lut  

 
Anul 1949. Începutul terorii la Aiud. Orașul miroase ca 

un câine vagabond. Ploaia izbește caldarâmul din care se ridică 
vălătuci de abur în noaptea rece. Nu e încă septembrie, dar 
toamna a însângerat străzile cu frunzele pomilor. Dinspre 
centru, se apropie, în bătaia sacadată a potcoavelor de cai, o 
căruță acoperită cu prelată. 

 O urmează, la câțiva pași, patru inși în uniformă, care 
vorbesc tare și la fiecare frază slobodă câte o înjurătură. Sunt 
acriți de vremea rea și de corvoada ce li s-a dat. „- S-a umplut 
pământul de apă. O să ne rupem mâinile pentru ăștia!”, spune 
unul și, scuipă înspre căruță. Asta-i face pe ceilalți să tacă 
înciudați. Are dreptate, va fi greu să scoată lut din mal, cât să 
acopere cadavrele, să nu le mănânce câinii. Ajung la râpa 
unde se aruncă gunoiul orașului. Din loc în loc, se vede câte un 
arac, de parcă ar fi fost vie, cândva, aici. Soldații aleg un loc 
mai aproape de drum, să nu aibă mult de cărat și, încep să 
sape. După vreo două ceasuri, fiecare merge la căruță și trage 
de picioare câte un mort. Trupuri scheletice, translucide, sunt 
târâte, cu capetele sărind din piatră-n piatră și-s aruncate în 
groapa comună. Goale și sluțite-n bătaie, așa, aruncate unele 
peste altele, par degetele unor mâini împreunate în rugăciune.   
Nu au asupra lor nici un act, nici un număr, nici măcar un 
obiect personal după care să fie recunoscuți. „- Ăștia-s toți. 
Zece”, zice un gardian și îndeasă cadavrele cu piciorul. N-au 
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săpat destul. Trag pământul cu hârlețele și înfig un par, ca 
data viitoare să facă groapa în altă parte. Ăl mai bătrân dintre 
ei zice în șoaptă: „- Măi, dar nu le-am putea pune o cruce?”. „- 
Ești nebun?! Atâta ne-ar mai trebui, să le punem cruce 
bandiților!”, sar ceilalți.  

Din 1946 până în 1989, la Aiud au fost întemnițați mii de 
oameni, de la țărani înstăriți, muncitori și studenți, până la 
preoți, generali, cărturari faimoși și politicieni. Teroarea cea 
mare s-a întins între '49 și '53, ani în care zeci, poate sute de 
căruțe au umplut rampa de gunoi a Aiudului cu morți. După 
aceea, decesele s-au mai rărit. Foamea, frigul, mizeria și lipsa 
de îngrijire medicală, mai doborau câte unul, dar schingiuirile 
până la ultima suflare nu mai erau în meniul zilei. Conducerea 
penitenciarului începea să-și rafineze metodele de tortură: îi 
obliga pe deținuți să stea ore în șir într-o poziție incomodă, de 
li se strâmbau oasele, îi izola la zarcă, fără mâncare și apă, le 
promitea eliberarea dacă își toarnă camarazii, sau dacă îl 
înjură pe Dumnezeu. Deținuții de la Aiud erau condamnați pe 
motive politice, dar adevărata lor vină era credința. 
Majoritatea lor l-a mărturisit pe Hristos până în ultima clipă și 
a murit pentru El.  

 
b. Crucea purtată de cruci... 

 
    "Fericiți cei prigoniți pentru dreptate" 

Parcă le-au crescut genunchii din pardoseală. Una lângă 
alta, dinaintea iconostasului, două statui ale ultimei speranțe, 
murmurând neîncetat rugăciuni. Femei, încă tinere, venite 
tocmai din Moldova să ceară vindecare sfinților din temnițele 
Aiudului. Ochii li s-au uscat de plâns. Medicii le-au dat verdicte 
mortale. Preoții pe la care au fost le-au ascultat suferința, s-au 
rugat pentru ele, le-au dat canon și, în cele din urmă, le-au 
trimis la Aiud. Aici, unde se spune că suferința cumplită de 
odinioară vindecă suferința de azi, iar moartea redă viață.  
Iuliana și Silvia s-au cunoscut în poarta schitului „Înălțarea 
Sfintei Cruci”. Au venit la Aiud cu același tren și au străbătut, 
una pe urmele celeilalte, cimitirul orașului, până la rădăcina 
uriașei cruci de la Râpa Robilor. Au avut aceeași uimire văzând 
monumentul impunător și auster, ridicat în memoria victimelor 
din pușcăriile comuniste. Au ridicat privirile către cer de-a 
lungul piedestalului de beton, pe care două șiruri de cruci 
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poarta pe umerii lor o altă cruce culcată, ca pe lemnul 
răstignirii lui Hristos. S-au închinat și au pășit în biserica din 
pântecele monumentului, prin ușa deasupra căreia sta scris: 
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate”. Au citit pe pereți, la 
stânga și la dreapta, sute de nume săpate în marmură – Morții 
Aiudului. Dar cele două femei știu de la duhovnicii lor că aceștia 
sunt morți doar cu trupul. Dovada că sunt vii, mai vii decât noi, 
cei care le citim numele, este că răspund prin minuni 
rugăciunilor noastre.  Femeile sunt convinse că sfinții Aiudului 
le vor vindeca. S-au spovedit, s-au împărtășit, se vor ruga 
câteva zile în șir, vor săruta moaștele, se vor unge cu ulei din 
candela Maicii Domnului și vor scăpa de bolile lor.  
  Credința femeilor a aprins aerul în mica biserică sau 
poate altceva s-a întâmplat, pentru că am, deodată, 
sentimentul că mă aflu într-un mormânt sfânt, unde apropierea 
morții nu te îngrozește, ci te umple de bucurie. Și toate 
întrebările îmi par supărătoare. În tăcerea care se așterne între 
noi, gândul mi se îndreaptă către oamenii aceia venerați ca 
sfinți.  
 

 
 

Crucea purtată de cruci 
 

„Păreri de rău vor trece peste mine, seci 
Şi voi dormi adânc la umbra crucii mele, 
Un simplu călător prin mii de veacuri reci,  
Prin viaţă şi prin moarte, mai rece decât ele...” 

(catren de Sorin Gaidei) 
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c. Părintele Augustin la bisericuța din monument.   
 
    În 60 de ani, câți s-au scurs de la primele mucenicii, nu 
s-a schimbat prea mult. Doar că la Râpa Robilor nu mai e 
groapă de gunoi, nici crescătorie de porci, ca până de curând.   
Pe coastă a crescut o grădina de cruci, la un capăt cu o 
biserică, la celălalt cu monumentul martirilor anticomuniști și 
un schit de maici. Peste neștiute oase de sfinți au fost așezați 
morți noi. 
 

 
 

Părintele Augustin Varvaruc 

 
 

Bisericuța din monument 
  
   Cele patru maici de la schit și duhovnicul lor, părintele 
Augustin Varvaruc, se roagă, zi și noapte, pentru toți. La 
ceasurile trebuincioase, clopotul mare al schitului împrăștie pe 
vale un bocet neobișnuit. În câte o seară, chemarea lui e 
urmată de oamenii care locuiesc în blocurile meschine de la 
marginea Gropii Sfinților. 
    Bărbat înalt, voinic, cu fața luminată de doi ochi mari, 
părintele Augustin, botoșănean de obârșie, are abia 30 de ani. 
Vorbește, când repede, când molcom, ca o apă de munte, dar 
mereu cu un patos de dincolo de cuvinte.  
   S-a călugărit în urmă cu șapte ani, la Mânăstirea Petru 
Vodă (Piatra Neamț). Era student la Teologie, când l-a cunoscut 
pe părintele Iustin Pârvu, starețul de la mânăstirea nemțeană 
și, din prima clipă și-a spus: „Părintele acesta va hotărî viața 
mea”. Era muncit de multe ispite și, ar fi vrut să se 
călugărească, dar îi era teamă să nu fie o prea mare încercare 
pentru sufletul său. „M-am apucat duhovnicește de picioarele 
părintelui, așa cum se prinde un copil de picioarele tatălui său.  
Dragostea mea pentru părintele era așa de mare, încât îmi 
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spuneam că, dacă moare părintele, trebuie să mor și eu. 
Citisem în Pateric că ucenicii unor părinți, după moartea 
acestora, s-au rugat să fie luați și ei și, au murit la 40 de zile”, 
povestește părintele Augustin. Era o mare primejdie pentru 
sufletul său, căci atunci când idolatrizezi un om te îndepărtezi 
de Dumnezeu. Părintele Iustin a știut și s-a purtat cu el cu 
mare delicatețe. L-a călugărit, l-a susținut mereu și, încet, 
încet, l-a făcut să-și îndrepte dragostea spre sfinții închisorilor 
și spre Dumnezeu, care și-a arătat puterea în ei. Prin 
bunăvoința episcopului Andrei al Albei, l-a trimis să fie 
duhovnic la Aiud.  Aici, părintele Augustin simte mereu 
ocrotirea sfinților și depășește orice greutate. „Mai ales când 
intru seara, în chilie, mi se curăță pe loc sufletul și mintea de 
tot ce-i rău, îmi piere oboseala și orice supărare”. La început, 
nu înțelegea de unde vine starea asta de bine, dar a aflat că la 
temelia chiliei sale au fost găsite sfinte moaște. Minunile locului 
începeau chiar cu el.   La scurtă vreme, din inițiativa părintelui 
Pârvu și a Arhiepiscopului Andrei, s-a pus piatră de temelie a 
unei ctitorii unice: „Memorialul de la Aiud”, o mânăstire mare, 
cu o biserică adevărată și cu un centru de cercetări 
martirologice.  
„În mânăstire ne vom cinsti sfinții, iar în centrul de martirologie 
se va scrie istoria pătimirii noilor mucenici, sub comuniști. Așa, 
nu numai că se va afla istoria, dar va fi și crezută, pentru că 
sfinții fac minuni”.  
 

„Nu trebuie să ne înşelăm. Vremea ce vine nu e o vreme 
de triumf pentru creştinism. Cum n-a fost nici cea care pleacă. 
Ci, ca tot veacul, vremea ce vine e o vreme de încercare. O 
vreme în care se vor număra oile de capre, însă nu se vor 
despărţi, cum nici grâul de neghină! S-a schimbat numai sensul 
ispitelor.” (citat celebru din Mircea Vulcănescu) 
 

„Ar fi trebuit să vezi pe baba pe care am cunoscut-o într-
un sat îndepărtat, ai cărei genunchi lăsaseră urme pe pământul 
colibei ei, de atâtea metanii ce făcuse. Adevărata sfinţenie nu 
are nevoie să se arate şi să fie recunoscută.”  

      (Mircea Vulcănescu) 
 

„Fără religie şi istoricitatea lui Iisus, lumea e un imens 
pustiu de sare şi cenuşă!”  (Mircea Vulcănescu) 
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d. Crucea lui Mircea Vulcănescu  
„Să nu ne răzbunați!"  
 

 
 

Troița martirilor 

   Era o toamnă teribil de rece, 
iar cei doi deținuți fuseseră 
pedepsiți, fiind băgați, 
aproape goi, într-o cameră de 
beton, fără încălzire și nimic 
pe care să te așezi. Frigul 
smulgea carnea de pe ei. Le 
înghețaseră fețele și nu mai 
puteau vorbi, picioarele le 
amorțiseră și, nu mai reușeau 
să se miște prin cameră, să se 
încălzească. Mințile le erau 
cuprinse încet, încet, de o 
ceață groasă. Mai puternic, 
Mircea Vulcănescu mai rezista 
să stea în picioare, dar 
studentul a căzut la pământ.  

 
   Fără ezitare, filosoful s-a așezat pe pardoseala înghețată 
trăgând corpul tânărului peste al său, ca să nu se 
îmbolnăvească. 
  Studentul a supraviețuit, dar Mircea Vulcănescu și-a dat 
sufletul în scurt timp, pe 28 octombrie 1952. Avea 48 de ani și 
a lăsat, pe patul de moarte, un testament cutremurător, de 
adevărat mucenic: „Să nu ne răzbunați!”.  
 

 
 

Monumentul martirilor 

 
 

Râpa Robilor 
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Părintele Augustin merge cu pași de pisică, cu grija celui 
care știe că ar putea călca pe sfinte moaște. Deși e un drum 
proaspăt, făcut cu lama buldozerului, îl urmez rușinat, ca și 
cum aș trece peste morminte. La o cotitură, se ridică din iarbă 
o cruce sobră, din lemn sculptat, având un acoperiș ca de 
poartă maramureșeană. Ne reculegem câteva clipe, deși nu e 
sigur că acolo se află osemintele marelui învățat. Pot fi ale altor 
sfinți ai Aiudului, ca părintele Daniil (cunoscut ca scriitor, sub 
numele de Sandu Tudor), sau părintele Ilarion Felea, marele 
duhovnic al Clujului.  
  „Râpa asta este plină de osemintele unor mari 
intelectuali și preoți, sfințiți prin mucenicie. Numai Dumnezeu a 
făcut ca unii dintre ei să nu-și sfârșească viața aici. Din mila 
Lui, o parte dintre ei au trăit până după decembrie 1989 și au 
depus mărturie despre ce s-a întâmplat în gulagul românesc.”  

 
d. Râpa Robilor, monumentul și schitul de maici    

   
„Moarte cu miros de rai”  

Merg cu părintele Augustin la osuar, unde se afla parte 
din rămășițele pământești ale deținuților îngropați pe Râpa 
Robilor. În partea cea mai de jos a monumentului, perete în 
perete cu altarul bisericii, se află o încăpere de câțiva metri, 
ocrotită de o mare icoană a Maicii Domnului. Pe icoană, sub 
acoperământul Născătoarei de Dumnezeu, câțiva sfinți sunt în 
zeghe și cu lanțuri la picioare.  

Chipurile lor exprimă, cu un realism aproape 
insuportabil, stările prin care au trecut mucenicii de la Aiud: 
suferința deznădăjduită, speranța, credința, extazul vorbirii cu 
Dumnezeu. În dreptul mâinilor Maicii Domnului, două candele 
ard permanent, iar despre uleiul din ele, se spune că face 
minuni. De o parte și de alta a icoanei, pe rafturi de sticlă, sunt 
așezate, cuminți, oase sfinte. Până la ele, pereții sunt acoperiți 
cu nume. Într-un colț, ca o dovadă a crimei, o ușă de celula 
ferecată în fier. Are numărul 29...  
 

„Creştinismul nu e un drum cu stâlpi pe care să scrie "la 
dreapta" sau "la stânga". Creştinismul e libertate lăuntrică, fără 
indicatoare vopsite.”  (Mircea Vulcănescu) 
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Osuar: Relicvele martirilor 

   Trăiesc sentimente 
confuze: revolta, mila, dar 
și o pace neașteptată. Aerul 
palpită straniu, deși nu e 
nicio fereastră deschisă, 
miroase ca o grădină cu 
Mana Maicii Domnului.  
    Privirea îmi este atrasă 
de un craniu auriu, parcă 
spălat în miere.  

   
Părintele Augustin îmi explică: „După dinții perfecți, era 

tânăr, nu avea mai mult de 28 de ani”. Un tânăr care avea 
viitorul în față și nădăjduia să se bucure de viață 
  Poate că se îndrăgostise și visa la o familie, poate că își 
luase doctoratul și promitea să fie un mare profesor, poate că 
tocmai în noaptea când a fost arestat se întorcea de la o 
întâlnire cu prietenii, unde a râs pentru ultima dată.  
 
f. Metode de torturare 
„Ușa nr. 29...”  
 
  Îl rog pe părintele Augustin să-mi spună ce știe despre 
cum au murit cei ale căror oseminte le văd. Mai mulți medici au 
cercetat moaștele și, după urmele găsite pe ele, au descifrat 
caznele la care au fost supuși. Părintele își face semnul crucii 
înainte de a lua în mâini fiecare os, apoi îl săruta cu evlavie.  

• „Sfântului acesta i-a fost smulsă, cu un clește, o așchie  
de os din femur, dar nu de tot, ci numai atât cât să-i dea dureri 
groaznice. Probabil că i s-a aplicat această tortură cu puțin 
timp înainte de a muri, pentru că osul nu s-a mai refăcut”.  
Ca la o lecție sumbră, de anatomie, părintele îmi vorbește și 
despre alte oase: 

•  o mandibulă de om tânăr, cu dinți tociți ca de bătrân,  
pentru că sfântul a scrâșnit de durere în multe torturi; 

•  un craniu lovit cu o măciucă cu cuie, care, însă, nu  
intrau adânc, să omoare, ci doar să provoace dureri crâncene;  

• un alt craniu cu osul frunții și osul cefei plesnite de  
lovituri; 

•  un altul lovit cu o rangă deasupra urechii drepte, până  
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ce osul a intrat în creier.  
„Medicii spun că torționarii știau exact cum să lovească, 

pentru ca durerea să fie maximă, dar cel schingiuit să nu 
moară. Deseori, însă, după multe bătăi, mureau”.  
  Ochii părintelui se întunecă a plâns, chiar dacă știe că 
jertfa n-a fost zadarnică: martirii Aiudului s-au sfințit prin 
suferință, iar azi vindecă suferința prin locul pe care l-au 
câștigat lângă Dumnezeu.  
 

2. MOAȘTELE SFINȚILOR MARTIRI DE LA AIUD 
 

a. Minunile moaștelor  
"Te cheamă Ioan?"  

•  De vreun an, doi, au început să se petreacă minuni cu  
sfintele moaște de la Râpa Robilor. Prima a fost la Mânăstirea 
Frăsinei. Părintele Valerian (fostul actor Dragoș Pâslaru) a 
cerut, printr-un intermediar, părticele din sfintele moaște. Când 
i-au fost aduse, monahul a plâns de bucurie. În timp ce se 
îndrepta spre chilia sa, să pună darul la adăpost, a auzit o voce 
din spate: „Ioan!”. 
  S-a întors și n-a văzut pe nimeni. Pentru un moment, a 
crezut că face cineva o glumă cu el, dar, fiind luminat de 
Dumnezeu, a deschis capacul racliței, a privit sfintele moaște și 
a întrebat:„- Te cheamă Ioan?”. Aceeași voce i-a răspuns:  
„- Da”. 

• Părintele Augustin vorbește cu glasul aburit de emoție:  
N-a fost doar o singură minune la Frăsinei! Un alt 

călugăr, de la mânăstirea vâlceană, a vrut și el sfinte moaște 
de la Aiud. Părintele Augustin i-a dat, iar după o vreme 
moaștele au început să răspândească un miros divin în chilie. 
Cei doi monahi de la Frăsinei au hotărât, atunci, să pună toate 
moaștele la un loc, într-o racliță și, au făcut Acatistul Sfinților 
Mărturisitori. „În timpul acatistului, sfinții și-au schimbat 
mireasma. A devenit diferită, ca și cum mirosul de trandafir s-
ar fi schimbat în miros de crin, iar după terminarea acatistului, 
au revenit la vechea mireasmă”.  

Mai târziu, părintele Augustin a încredințat mai multor 
maici de la „Petru Voda” părticele dintr-un trup pe care l-a găsit 
pe când săpa o groapă pentru stins varul. După o lună de 
rugăciuni, sfintele moaște din chilia uneia dintre maici au 
izvorât mir. „Sunt semne ale lui Dumnezeu, că trebuie să-i 
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cinstim pe acești sfinți. Dar să știți că încă și mai mari minuni 
ni s-au arătat.”  

 
b. Vindecări miraculoase  
„Dumnezeu a transformat martirii în sfinți” 
  

•  Au venit la Aiud surorile unui bărbat în vârstă de 40 de  
ani din București, grav bolnav. I-au spus, plângând, părintelui 
Augustin că fratele lor a fost operat pe creier, că se află în 
comă și că medicii nu-i mai dau nicio șansă. Femeile aflaseră că 
untdelemnul, care arde în candelele din osuar, face minuni.  
Părintele le-a dat o sticluță și le-a spus să îl ungă pe cap, pe 
fratele bolnav, făcând semnul sfintei cruci, însoțit de o 
rugăciune: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, pentru 
rugăciunile sfinților de la Aiud, tămăduiește pe fratele nostru!”. 
Așa au făcut, iar a doua zi medicii s-au răzgândit și l-au operat 
din nou pe bolnav. La trei zile după intervenție, era pe 
picioarele lui. „In Joia Mare din acest an, a venit la Aiud toată 
familia acelui bărbat, cu el în frunte, să mulțumească sfinților. 
Omul condusese mașina, de la București până aici, fără 
probleme. Sfinții fac mari minuni pentru cei care au credință 
puternică”, spune părintele Augustin. 

• Tot în aceeași perioadă, doi tineri, soț și soție, din Cluj,  
însoțiți de duhovnicul lor, au venit să se roage la sfintele 
moaște de la Aiud și au cerut puțin untdelemn din candele. Își 
doreau foarte mult un copil. „Le-am dat, spunându-le să își 
facă semnul crucii, cu untdelemn, pe frunte și să se roage 
Maicii Domnului și sfinților de la Aiud. In Săptămâna Luminată 
au revenit să mulțumească, căci soția era însărcinată”. 

•  O femeie din Târgu Jiu suferea de mai multe boli și era  
în pragul deznădejdii, după ce medicii nu-i aflaseră leacul. Un 
preot de la Muntele Athos a trimis-o la Aiud. A venit, mai mult 
moarta decât vie, având, printre altele, răni urâte la ambele 
picioare, pe care diabetul le întindea și adâncea tot mai mult. 
Părintele Augustin i-a dat ulei din candela sfinților și a învățat-o 
ce rugăciuni să spună. În două săptămâni, au început să i se 
închidă rănile și să se simtă mai bine, cu tot trupul. „Așa a vrut 
Dumnezeu, ca femeia aceasta, care avea o viață creștinească 
frumoasă, era spovedită și împărtășită, să se vindece doar cu 
ulei din candela martirilor de la Aiud, ca prin această vindecare 
să fie preamăriți sfinții închisorilor”.  
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c. Evlavia populară  
 

Sfintele Moaște de la Aiud sunt tot mai cerute la  
mânăstirile din țară, dar și la Muntele Athos. Starețul arhim. 
Gheorghe Kapsanis de la Mânăstirea Grigoriu, de la Sfântul 
Munte - ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare - a trimis un 
curier cu o scrisoare, în care cerea sfinte moaște de la Râpa 
Robilor. „Când au ajuns Sfintele Moaște la Mânăstirea Grigoriu, 
toată obștea era la poartă, cu preoții îmbrăcați în veșmintele de 
slujbă, cu lumânări aprinse, întâmpinând astfel sfinții. Și au 
depus Sfintele Moaște în biserică, la loc de mare cinste, să se 
închine acolo și obștea și pelerinii".  
 

 
 

Osuarul martirilor de la Aiud 

 
 

Icoana Sfinților Mărturisitori  
de la Aiud 

 
  Clopotul cântă de vecernie. Ușa deschisă de la osuar lasă 
amurgul să dea o altă strălucire sfintelor oase. În candele, 
flăcările se înalță ca două mici flori de crin.  
N-am nici o neputință trupească, slava lui Dumnezeu, dar mă 
uit cu înțeles la părintele Augustin. Sfinția sa înțelege, 
zâmbește și îmi pune câte o linguriță de untdelemn auriu în 
câteva sticluțe. Le primesc, cu sentimentul că țin în palme 
sângele sfinților. 
 

„Important e să lăsăm în urmă ceea ce trăim, 
Ca urmașii să poată ceva, a altoi – altoiul! 
Dacă am lăsat în văzduh măcar o amprentă, 
În care vântul, vuind, să se năpustească, 
Înseamnă că viața nu ne-a fost repetentă, 
Asta este moartea în lumea creștinească.” (MI)  
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Racla cu relicvele Martirilor 

Iată, în continuare spicuiri din 
cugetările unui patriot român: 
„...Părinţii şi strămoşii noştri 
au luptat veacuri de-a rândul 
pentru drepturile naturale ale 
naţiunii române.  Desconside-
rând interesele lor personale, 
înfruntând necazuri, insulte, 
pericole şi vijelii, martirii noștri 
naţionali, cu fruntea ridicată, 
au mers tot înainte spre ţinta 
libertăţii poporului român. 

  Demni urmaşi ai lor, voim să trăim şi, dacă va pretinde 
soarta, să şi murim în serviciul cauzei poporului nostru. Prin 
osânde grele, persecutări, asupriri, nu ne vor înfrica puternicii 
zilei! Dar ne vom învăţa că numai prin fapte organizate şi 
rezistenţă va putea învinge cauza românilor!..." (Sursa) 
 

3. PĂRTICELE DIN RELICVELE MARTIRILOR 
DE LA AIUD, LA „SFÂNTA TREIME” 

 

 
 

„Sf. Treime”: Racla cu părticele ale 
Mărturisitorilor de la Aiud 

Prin bunăvoința familiei 
prof. Dumitru și Filofteia 
Turlacu, Biserica Ortodoxă 
Română „Sfânta Treime”, 
Los Angeles, California, s-a 
învrednicit să primească, 
din România, în vara 
anului 2011, părticele  din 
relic-vele martirilor nea-
mului românesc de la 
Aiud, sfânt odor, ce este 
plasat spre venerare în 
racla de pe Sfântul  

Baldachin, alături de Sfintele Moaște ale Sfinților Prov  și 
Andronic. 
 

"Sufletul din care nu se înalţă spre Cer glas de rugăciune 
este asemenea unei case pustii, plină de păienjeniş, locuită 
numai de păsările întunericului. " (IPS +Justinian Chira)   
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II.4.- MARTIRII GRECO – CATOLICI 

NOTĂ MOTIVAȚIONALĂ 

Poate că locul prezentării acestei importante teme, 
trebuia să fie, detaliat, în cartea CUGETĂRI CREȘTINE, dar 
recunoaștem greșeala omisiunii, pentru care ne cerem scuze și 
vom încerca soluționarea reparatorie, de a o cuprinde în cartea 
aceasta autobiografică, spre a dovedi enoriașilor greco-catolici 
și de alte confesiuni religioase ai comunității noastre și de 
pretutindeni, că nu ne este indiferent martiriul greco-catolicilor 
din temnițele comuniste ale României. 
  

Un pios omagiu In Memoriam Martirilor Greco-Catolici 
din temnițele comuniste (1948-1990) 

 

 

     După statisticile oficiale ale 
Securității Comuniste, în 
1947-1948, se aflau 2.398 de 
clerici, victime ale represi-
unii comuniste. Dintre aceștia, 
1.725 au fost ortodocși, 
226 greco-catolici, 165 roma-
no-catolici, 90 protestanți și 
neoprotestanți, plus încă 36 de 
slujitori ai altor religii, inclusiv 
musulmani, majoritatea din 
Dobrogea. Începând cu dec. 
1948, Biserica Unită cu Roma 
și-a încetat activitatea în 
România, prin decret guver-
namental comunist. Astfel că 
Biserica  catolicismului de rit 
bizantin în Transilvania, a fost 
trecută în ilegalitate. 

Potrivit teologul Sergiu Soica, absolvent al Facultății de 
Teologie greco-catolică din Oradea, și doctor în teologie al 
Universității Babeş-Bolyai din Cluj, Biserica greco-catolică din 
România avea în anul 1948 circa 1.500.000 de credincioşi. 
Aceștia erau păstoriți de aproximativ 1.700 de preoţi. 
Credincioşii erau majoritatea în Transilvania. În anul 1948, 
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Biserica greco-catolică avea o Mitropolie la Blaj și 4 sedii de 
Episcopii: la Cluj (denumirea acestei Episcopii era Cluj-Gherla), 
la Oradea, în Maramureş (cu sediul la Baia-Mare), la Lugoj şi 
un vicariat la Bucureşti cu Episcop Auxiliar. 

După desființarea Bisericii Române Unite, toţi episcopii 
greco-catolici au ajuns în închisorile comuniste, apoi în domicilii 
obligatorii. Episcopii care erau în funcţie, în anul 1948, au 
decedat în aceste închisori. 

La închisoarea din Sighet au încetat din viaţă Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu de la Episcopia Oradea, Episcopul Ioan 
Suciu de la Mitropolia din Blaj, Episcopul Tit Liviu Chinezu, deja 
al doilea Episcop Auxiliar de Bucureşti, după anul 1948. 
Episcopul Vasile Aftenie al Bucureştilor a fost bătut şi a încetat 
din viaţă la miliția din Bucureşti, în anul 1950. Episcopul din 
Lugoj, Ioan Bălan, care a trecut prin penitenciarul de la Sighet, 
a încetat din viaţă în domiciliu obligatoriu. Tot în domiciliu 
obligatoriu a încetat din viaţă Episcopul de Cluj-Gherla, Iuliu 
Hossu. Acesta a stat timp de 5 ani la închisoarea din Sighet, 
ulterior fiind numit Cardinal de Papa de la Roma. Alexandru 
Rusu,  Episcopul de Maramureş, a încetat din viaţă la 
penitenciarul Gherla, Episcopul Ioan Ploscaru, din Lugoj, care a 
fost timp de 14 ani în închisorile comuniste. Episcopul 
Alexandru Todea, al doilea Cardinal din rândul ierarhilor 
Bisericii greco-catolice din România, a fost închis în 
penitenciarele comuniste timp de 13 ani. Episcopul Iuliu Hirţea 
de Oradea a stat închis timp de 12 ani în temniţele comuniste. 
Episcopul Ioan Cherteş a stat în închisorile comuniste timp de 
14 ani. 

Ca și lista clericilor ortodocși, și lista clericilor Greco-
Catolici din România, care au sfârșit în temniţele comuniste 
după 1948, este destul de lungă. Cei mai mulți au plecat la 
Domnul fără morminte, fără cruci, fără ca cineva să le mai 
poată aprinde o lumânare la căpătâi, torturaţi luni în şir pentru 
a renunţa la credinţă, cu lanţurile de la picioare târâţi de la o 
închisoare la alta, dormind pe paturi de beton, îndurând frigul, 
foamea şi frica … câștigându-și astfel locul printre martirii 
neamului românesc. 

La Editura Mega din Cluj-Napoca, a văzut recent lumina 
tiparului, un volum de excepţie dedicat celor care au cunoscut 
calvarul Gulagului românesc: preoţii greco-catolici din zona de 
vest a României. 
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Cartea „Clerici ai Eparhiei Greco-Catolice de Oradea în 
detenţie sub regimul comunist din România”, autor Sergiu 
Soica. Volumul este un omagiu adus celor 54 de preoţi uniţi de 
pe raza Episcopiei de Oradea, care, în frunte cu episcopii săi, 
au murit, au suferit, s-au jertfit pentru credinţa lor. La început, 
autorul face o scurtă incursiune în istoria României după cel de-
al Doilea Război Mondial, amintind paşii care au dus la 
desfiinţarea, la finele anului 1948, a Bisericii Unite. 
Consolidându-şi puterea odată cu desfiinţarea partidelor din 
opoziţie, abdicarea Regelui Mihai şi înfiinţarea Direcţiei 
Generale a Securităţii Statului, regimul comunist, pro-sovietic, 
a declanșat teroarea în toate domeniile societăţii româneşti. 
Preoţii au reprezentat din totdeauna elitele comunităţii în care 
au trăit, astfel că ei au fost printre primii decapitaţi, lăsând 
„turmele” fără păstorii săi. 

Preoţii din Eparhia Greco-Catolică de Oradea au avut 
printre cele mai triste destine în perioada comunistă, 54 (25%) 
din cei 216 de clerici înfruntând ororile puşcăriilor presărate pe 
întregul pământ românesc…. (pentru o cunoaștere mai 
amănunțită a  acestei monografii a durerii, martiriului, credinţei 
şi bucuriei de a răzbate prin iubire faţă de Dumnezeu, 
recomandăm cititorilor cartea: „Clerici ai Eparhiei Greco-
Catolice de Oradea în detenţie sub regimul comunist din 
România”, autor Sergiu Soica). 

 
În carte sunt făcute cunoscute 54 personalități ale 

Bisericii Greco-Catolice, care și-au susținut cu ardoare crezul în 
Dumnezeu, chiar cu prețul vieții: 
1. Achim Gheorghe – preot;  2. Anca Petru – preot; 3. 
Andercău Vasile – preot; 4. Baliban Teofil – preot, mort în 
detenţie; 5. Bandici Emilian – preot; 6. Biluca Miron – preot; 7. 
Boca Mihai – preot mort în detenţie; 8. Borz Ilie – preot mort în 
detenţie; 9. Buzaşi Gavril – preot; 10. Chişiu Alexandru – 
preot; 11. Codreanu Ioan – Vicar Foraneu; 12. Cosma Augustin 
– protopop, professor; 14. Domuţa Gheorghe – preot; 15. 
Dumitraş Gheorghe, hirotonit în anul 1948 preot clandestin, 
Franciscan; 16. Fanea Victor – preot, mort în detenţie; 17. 
Fântânaru Nicolae – preot; 18. Foişor Eugen – secretar 
episcopal; 19. Valeriu Traian Frenţiu – Episcop Martir; 20. 
Georgescu Ioan – Canonic; 21. Gherman Mihai – preot, mort în 
detenţie; 22. Iuliu Hirţea – Episcop; 23. Hoblea Leontin – 
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preot; 24. Hossu Vasile – Episcop; 25. Lazăr Aurel – preot; 26. 
Maghiar Augustin – prepozit capitular, canonic – mort în 
detenţie; 27. Mangra Gheorghe – preot; 28. Maxim Virgil – 
preot; 29. Marian Nicolae – Ember; 30. Morna Gheorghe – 
preot; 31. Munteanu Dumitru – Preot; 32. Munteanu Virgil – 
preot; 33. Mureşan Dumitru – preot; 34. Olah Augustin – 
preot; 35. Oros Gheorghe – preot; 36. Pali Florian – preot; 37. 
Pascal Dumitru – preot-călugăr Mănăstirea Drăgeşti; 38. Pop 
Alexandru – preot; 39. Puia Nicolae – preot; 40. Raţiu 
Alexandru – preot la Academia Teologică Oradea; 41. Riţiu 
Grigore – preot; 42. Rotaru Mihai – preot Mănăstirea Drăgeşti; 
43. Sabău Mihai – preot; 44. Sabău Valeriu – preot; 45. Stan 
Gavril – preot, Rector Academia Teologică; 46. Sălăgean Silviu 
– preot; 47. Sălăjan Gheorghe – protopop al Ierului, paroh 
Valea lui Mihai; 48. Săsăran Alexandru – preot; 49. Şuta Vasile 
– preot, mort în detenţie; 50. Tămâian Coriolan – canonic 
scolastic, profesor al Academiei Teologice; 51. Tătaru Ştefan – 
Prof. la Academia Teologică Oradea, călugăr Franciscan; 52. 
Tăutu Ioan – preot; 53. Trufaşiu Liviu – preot; 54. Vameşiu 
Gheorghe – preot. 
 
Povestea tragică a Bisericii Greco-Catolice,  
prezentată sumar: 
 
Cum au interzis comuniștii Biserica Greco-Catolică 
 
  Reintrată în legalitate după 1989, Biserica Greco-Catolică 
pregăteşte astăzi canonizarea a şapte sfinţi martiri - cei şapte 
episcopi greco-catolici care au pierit în închisorile comuniste 
apărându-şi credinţa şi demnitatea. 
Într-o ţară ocupată de Armata Roşie şi supusă izolării în lagărul 
comunist, Biserica Unită cu Roma era condamnată. Planul era 
trasat de la Moscova, etapele dinainte stabilite, iar tovarăşii de 
drum ţinuţi departe de consecinţele finale. 
  Ca să desfiinţeze Biserica Greco-Catolică, comuniştii au 
apelat mai întâi la propagandă şi la răstălmăcirea simbolurilor 
naţionale, apoi la presiuni şi la intimidare, iar în cele din urmă 
la arestări şi tortură. Acţionau la ordinul Moscovei, după o 
reţetă aplicată deja de Stalin în Ucraina de Vest, unde existau 
milioane de greco-catolici. Opoziţia fusese reprimată prin 
anchetele KGB: 
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„În 1946, printr-un pseudo-congres, un pseudo-sinod, un 
comitet de iniţiativă ucrainean, format din câţiva preoţi 
ucraineni, a proclamat unirea cu Biserica Ortodoxă Rusă. Era 
un ordin al Moscovei către organele locale de partid şi el a fost 
pus în practică utilizându-se preoţi şantajabili”, explică 
istoricul Cristian Vasile. 
 
Unitatea ortodoxiei, capcana comunistă pentru BOR 
 

În România, trecerea la ortodoxie a fost pregătită 
sistematic. În 1948 se împlineau 250 de ani de când, la 
presiunile Imperiului Habsburgic, o parte din românii ortodocşi 
din Ardeal au acceptat Unirea cu Roma. Ignorând efortul pentru 
emancipare naţională al greco-catolicilor, autorităţile insistau că 
singura Biserică Naţională este cea ortodoxă: 
      În primăvara lui 1948, patriarhul Iustinian Marina asigura 
guvernul comunist că va conserva credinţa ortodoxă ștergând 
dintre români dureroasa despărţire de peste două secole. Iar la 
15 mai, la celebrarea a o sută de ani de la Marea Adunare de la 
Blaj, mitropolitul ortodox de Sibiu, Nicolae Bălan, convins 
de Petru Groza, îi chema pe greco-catolici la ortodoxie cu 
braţele deschise. Episcopului unit de Sibiu, Ioan Suciu, nu i s-a 
permis să vorbească la eveniment, deşi adunarea românilor din 
1848 fusese prezidată şi de episcopul ortodox Andrei Şaguna, 
şi de episcopul greco-catolic Ioan Lemeni. 

În iulie, statul comunist anulează Concordatul României 
cu Vaticanul, în august legea cultelor încurajează schimbarea 
confesiunii. La sfârşitul lunii, Comitetul Central al Partidului 
decide suprimarea Bisericii Greco-Catolice, considerată 
bastionul imperialismului american. Din cei şase episcopi greco-
catolici, rămân în funcţie doi, proaspăt înfiinţata Securitate 
infiltrează comunităţile greco-catolice, iar în parohii începe 
strângerea de semnături pentru ortodoxie. 

 
  „În cele mai multe locuri, oamenii nu ştiau ce semnează, 
atunci când s-a ştiut au intrat cu batjocoriri, cu intimidări, erau 
ameninţaţi că li se confiscă toată averea sau că, copiii nu vor 
mai putea să meargă la şcoală sau cu arestări, lucruri din 
meniul obişnuit al regimului din acel an”, povestește Mihai 
Frățilă, episcop greco-catolic de București. 
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Patriarhul ortodox Iustinian Marina îl adăpostise 
pe fugarul Gheorghiu-Dej 

 
  Conducerea Bisericii Ortodoxe asista, în mare măsură, 
impasibilă. Patriarhul Iustinian Marina era o veche cunoştinţă a 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej: 
  „În 1944, când Gheorghiu-Dej  evadează din lagărul de 
la Târgu Jiu, preotul de mir care îl găzduieşte şi practic îl ţine 
de ochii Siguranţei, este preotul Ioan Marina, preot paroh la 
Râmnicu Vâlcea. Ioan Marina avea să devină, ca o coincidenţă, 
arhiereu la Iaşi, în 1945, impus, agreat de Partidul Comunist. 
Peste doi ani devine Mitropolit al Moldovei cu acelaşi sprijin 
politic şi în 1948 îi succede previzibil patriarhului Nicodim”, 
explică istoricul Cristian Vasile. 

La 1 octombrie 1948, la Cluj sunt adunaţi 38 de preoţi 
greco-catolici care devin ortodocşi. Numărul era acelaşi cu cel 
al preoţilor ortodocşi care acceptaseră în 1698 Unirea cu Roma. 
Ei sunt imediat excomunicaţi de Iuliu Hossu, episcopul greco-
catolic al Unirii de la 1918, unul dintre cei doi rămaşi în funcţie. 
Dar după două zile, cei 38 ajung la Bucureşti: 

„Prin ordinul partidului, colaborând cu Securitatea, 
folosindu-se de câţiva membri înalţi ai ierarhiei ortodoxe, s-a 
procedat la organizarea unui fals sinod compus din preoţi 
timoraţi, ameninţaţi de Securitate, violentaţi în capacitatea lor 
de a decide, au realizat acest simulacru al unificării cu 
ortodoxia, care le-ar fi permis să constate încheierea activităţii 
Bisericii Greco-Catolice”, arată episcopul Mihai Frățilă. 

Doi dintre cei 38 de preoţi izbutesc să fugă şi nu mai 
apar la ceremonia ortodoxă de la Biserica Sfântul Spiridon Nou 
din Bucureşti. Au fost prezenţi 36. Iar la Tedeumul ţinut aici, în 
prezenţa patriarhului Iustinian Marina şi a ierarhiei 
ortodoxe, cei 36 nu arătau deloc bine. 
 
Prigoana celor care se împotriveau  
 

Cristian Vasile, istoric: „Purtau urme de presiuni fizice, 
de presiuni morale, unii laici greco-catolici bucureşteni, din 
comunitatea greco-catolică bucureşteană, s-au dus la Sfântul 
Spiridon să vadă ce se întâmplă cu aceşti clerici, cum de au 
acceptat Unirea, şi au văzut clar urme de neîngrijire pe ţinuta 
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lor preoţească, pe veşmintele lor, feţele erau derutate şi parcă 
vorbeau de la sine de urmele presiunilor”. 
  Suferinţele greco-catolicilor erau însă abia la început. La 
19 octombrie la Alba Iulia are loc un nou Sinod. În faţa a mii de 
credincioşi, Patriarhul Iustinian spune că actul ireversibil al 
trecerii la ortodoxie este folositor şi unităţii bisericii şi celei 
naţionale. În plenul Sinodului, însă, premierul Groza atrage 
atenţia că foştii prelaţi ai Bisericii Greco-Catolice nu acceptă să 
se desprindă de Roma. Mesajul a avut consecinţe practice:  

„În noaptea de 28-29 octombrie cei şase episcopi au fost 
arestaţi în locurile unde se aflau, cu excepţia episcopului Suciu, 
care se afla în Sibiu şi a fost luat din casa parohială unde se 
odihnea. Au fost ridicaţi, au fost duşi în beciurile Ministerului de 
Interne, două zile, apoi într-o vilă a Patriarhului, la 
Dragoslavele, au fost vizitaţi de Iustinian Marina, el a încercat 
să îi facă să treacă la ortodoxie spunându-le că represiunea se 
va accentua”, povestește episcopul Mihai Frățilă. 
  Dar nu toată ierarhia ortodoxă accepta situaţia. Opoziţia 
a fost însă plătită scump. 

Cristian Vasile, istoric: „Câţiva ierarhi îşi dădeau seama, 
în special episcopul ortodox de Oradea, Nicolae Popovici, care 
avea să şi devină o victimă a regimului comunist, exista o 
conştientizare că e un Pact cu Diavolul, că se semnează o 
unire, dar se semnează în compania diavolului. Dar sigur că 
presiunea era atât de mare, exista un trecut care putea fi 
exploatat de comunişti, care aveau un dosar bun şi un dosar 
rău pentru fiecare prelat, aproape. Deci toată această presiune 
a contextului a concurat la o asociere cu regimul comunist 
pentru distrugerea unei Biserici sub numele comod al 
reîntregirii Bisericii”. 
 Pregătiţi sufleteşte de exemplul ucrainean şi de o mai 
veche enciclică papală despre natura diabolică a comunismului, 
episcopii nu au cedat nici presiunilor, nici promisiunilor. Lui 
Iuliu Hossu i s-a propus Mitropolia Moldovei. A refuzat. 
„Nu au cedat, au avut convorbiri pe un fond de umanitate - 
episcopul Ioan Bălan: nu aţi venit cu argumente teologice, ci 
aţi venit cu spada, lucrul acesta nu are nicio valoare, cu atât 
mai mult cu cât ştiţi că violentarea conştiinţelor este un act 
împotriva lui Dumnezeu”, spune episcopul Frățilă. 
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  După o perioadă de domiciliu forţat la mănăstirea 
Căldăruşani, episcopii greco-catolici ajung, în mai 1950, la 
Sighet. 
   

 
 

Episcopul Vasile Aftenie 

            Între timp, episcopul 
Bucureştiului, Aftenie, murise 
la 50 de ani, în beciurile 
Securităţii, torturat şi lovit în 
cap în timpul anchetelor. Cu 
studii temeinice la Roma şi 
foarte apropiat de oamenii 
simpli, bătuse drumurile 
Basarabiei şi Bucovinei în 
timpul războiului. 
     „Comuniştii au crezut că îl 
pot duce mai uşor pe panta 
aceasta către Biserica 
Ortodoxă, dar Vasile Aftenie a 
fost totdeauna ferm, a con-
ştientizat că va primi martiriul, 
spune Alexis Dimcev, cerce-
tător specializat în istoria 
Bisericii Greco-Catolice. 

Vasile Aftenie a fost înlocuit, printr-o slujbă în clandestinitate, 
de un alt episcop. Aşa se face că în această perioadă, Biserica 
se pregăteşte să canonizeze şapte episcopi greco- catolici. 
 
Cei şapte martiri: 
 
  „Vasile Aftenie, care merge la Domnul în 1950, apoi e 
vorba de Valeriu Traian Frenţiu, care merge în 1952 la cer, 
episcopul Ioan Suciu, în 1953, Tit Liviu Chinezu, care 
decedează tot la Sighet în 1955, apoi episcopul Ioan Bălan care 
trece în veşnicie în 1959, episcopul Alexandru Rusu care moare 
în închisoarea de la Gherla în 1963 şi ultimul seniorul, episcopul 
cardinal Iuliu Hossu, care porneşte spre cer chiar din Bucureşti, 
pentru că îl aduseseră în ultima clipă la spitalul de la Colentina, 
unde întregeşte acest cor al celor şapte pentru care Biserica şi 
cred că orice om de bine din ţara asta trebuie să dea mulţumită 
lui Dumnezeu pentru exemplul şi demnitatea vieţii lor”, spune 
Mihai Frățilă. 
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 Biserica Ortodoxă și bumerangul comunist 

Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice prin decret, la 1 
decembrie 1948, s-a dovedit mai degrabă un cadou otrăvit 
pentru Biserica Ortodoxă: 
  „A fost un dar otrăvit, pentru că în toamna lui 58-59, 
regimul comunist avea să declanşeze o ofensivă puternică anti-
ortodoxă, în special anti-monahală, iar mănăstirile ortodoxe au 
fost puternic lovite, numărul lor a fost redus la jumătate, dacă 
nu redus la un sfert, oşti monahale au fost desfiinţate, deci 
tăvălugul, nu mai vorbesc de dărâmare de biserici, în anii 80, 
deci tăvălugul a lovit în mai toate cultele, a lovit şi cultul 
majoritar”, explică istoricul Cristian Vasile. 

Poziţia oficială a Bisericii Ortodoxe Române cu privire la 
evenimentele dramatice din 1948 se dovedeşte greu de aflat. 
Biserica Greco-Catolică a ieşit din clandestinitate după 1989, 
iar anii 90 au fost presăraţi de controverse legate de 
retrocedarea bisericilor şi proprietăţilor greco-catolice, multe 
nerezolvate nici astăzi. Dar dincolo de aspectele pecuniare, nu 
există nici un document public al Sinodului Ortodox care să 
condamne complicitatea care i-a dus pe episcopii greco-catolici 
la moarte. 
 

"Niciodată nu veți avea pace și liniște sufletească dacă 
nu veți iubi și ierta ca Hristos. Noi nu știm să iertam. Tu, care 
vii la biserică - eu pentru tine vorbesc - tu, care știi că 
Dumnezeu vrea pace, tu prin tăcere să dezarmezi pe cel care a 
pornit cearta, căci din dușman poți să ți-l faci prieten. Această 
comportare arată diferența dintre tine, care intri cu folos în 
biserică și cel ce nu vine sau vine numai cu trupul." 
                        (Părintele Constantin Sârbu - 1905 – 1975) 
 
        "Îmi zic să-mi scot rasa, dar nu voi face asta niciodată. 
Rasa va rămâne pe mine până la moarte (...) nu ştiu ce vor de 
la mine. Cred în Dumnezeu. Îi ajut pe oameni ca medic, îi ajut 
şi ca păstor al Bisericii. Pe cine vatăm?" Sfântul Ierarh Luca al 
Crimeii 
 

"Cel mai frumos şi mai convingător discurs despre 
dragoste este îmbrăţişarea!"  (Părintele Dumitru Stăniloae)  
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Portret Preoţii Martiri din închisorile comuniste: Stareţul 
de La Tismana, Gherasim Iscu și Episcopul Greco-Catolic 
Ioan Suciu, (de Alexandra Şerban)  

 
 
Episcopul Ioan Suciu şi ultimul stareţ 
al Mănăstirii Tismana, Gherasim Iscu 

Desen grafic: Florian Marina 

      În vremuri în care religia 
devenise „opiu pentru popor”, 
Gherasim Iscu, ultimul stareţ 
al Mănăstirii Tismana, lupta 
împotriva celor care încălcau 
drepturile Bisericii Ortodoxe. 
În acelaşi timp, episcopul unit 
Ioan Suciu îşi canaliza întreg 
efortul în predici anticomuniste 
şi în acţiuni de menţinere a 
autonomiei Bisericii Greco-
Catolice.  

 

  Amândoi au pierit în temniţele comuniste, persecutaţi de 
un sistem care-i voia îngenuncheaţi în faţa lui, nu a lui 
Dumnezeu. Despre prigoana creştinilor din perioada comunistă 
şi despre însemnătatea omagierii anul acesta a celor 
persecutaţi în închisori am vorbit cu istoricul Adrian Nicolae 
Petcu şi cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. 
    
Preotul ortodox care şi-a spovedit torţionarul în puşcărie  

Era anul 1951, o noapte liniştită de Crăciun, când s-a 
petrecut minunea. În închisoarea-sanatoriu de la Târgu-Ocna, 
în Camera 4, zeci de deţinuţi grav bolnavi erau înghesuiţi pe 
câteva paturi de spital. În Camera 4, de obicei, se murea. Nu 
forţăm istoria, oricât de brutal ar suna – în sala aceea 
ajungeau, din „mila” autorităţilor, deţinuţii în agonie.             
„Voi pleca în curând, poate chiar acum, în noaptea de Crăciun. 
Şi acesta e un dar al Domnului. Nu ştiu cum să-i mulţumesc...”, 
le spunea, cu ultimele puteri, călugărul Gherasim Iscu colegilor 
săi de cameră.  Gherasim Iscu avea 40 de ani şi era grav 
bolnav de tuberculoză. Anii de detenţie din puşcăriile comuniste 
de la Craiova, Aiud, munca fizică epuizantă din colonia de la 
Poarta Albă, torturile comandanţilor îl îngenuncheaseră fizic. 
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Fusese arestat şi condamnat, printre altele, pentru credinţa sa 
vădită în Dumnezeu. Totuşi, chiar şi cu trupul vlăguit, închis 
într-o celulă, sufletul său rămăsese undeva în afara temniţei, 
liber, pentru că aşa ceva nu se poate încătuşa. Iată-l, în faţa 
morţii, fără niciun fel remuşcări, fericit să se jertfească pentru 
credinţa sa. 

„S-au dus în rai ţinându-se de mână”  

Pe un alt pat, un deţinut bolnav ajuns în stare de 
epuizare tot din cauza TBC-ului, cerea să fie spovedit: „Eu mă 
duc! Vă rog, rugaţi-vă pentru mine! Cred în Dumnezeu!”. Toată 
lumea ştia cine era suferindul – Vasilescu, o altfel de victimă de 
la Canal. Supus şi el la cazne, Vasilescu acceptase propunerea 
unui colonel de a trece de partea torţionarilor, cu promisiunea 
că doar aşa va ieşi din lagărul de muncă. Ajunge însă bolnav, 
pe patul de moarte, măcinat de regrete, lângă una dintre 
victimele sale, căreia îi făcuse viaţa un calvar la Poarta Albă: 
părintele Gherasim Iscu. Ceea ce a urmat în Camera 4 a 
spitalului e o lecţie pentru ce înseamnă puterea iertării şi 
virtutea pocăinţei. Sprijinit pe umerii a doi deţinuţi, Gherasim 
Iscu a păşit spre patul torţionarului său. I-a mângâiat braţul şi 
cu o zdreanţă i-a şters sudoarea de pe frunte. „Eşti tânăr. Nu 
ţi-ai dat seama ce faci”, i-a spus. „Te iert din toată inima şi la 
fel cu mine şi ceilalţi creştini. Iar dacă noi te iertăm, cu 
siguranţă că Domnul Hristos, care-i mai bun decât noi, te va 
ierta şi El. Se va găsi şi pentru tine un loc în cer”, au fost 
vorbele preotului Gherasim, rememorate în cartea „Cu 
Dumnezeu în subterană”, de unul dintre deţinuţii prezenţi în 
cameră, pastorul Richard Wurmbrand. În noaptea de după 
Crăciun, într-un sanatoriu plin cu deţinuţi bolnavi, unde puţine 
minuni erau posibile, victima îşi consola călăul. Preotul şi-a 
spovedit torţionarul, l-a îmbrăţişat, în timp ce acesta şi-a 
mărturisit păcatele. Amândoi au murit la scurt timp, în aceeaşi 
noapte. Wurmbrand nota, în cartea sa: „Cred că s-au dus în rai 
ţinându-se de mână”. 

 
"Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți 

din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică." 
(Sfântul Paisie Aghioritul - 1924 – 1994) 
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Luptătorul anticomunist de la Tismana cu indicativul      
„R 325”  
 

 

      Schimbarea regimului e 
începutul sfârşitului pentru 
părintele Gherasim, care se 
împotriveşte celor care încăl-
cau drepturile Bisericii şi luptă 
împotriva comunismului. Pe 
măsură ce sistemul comunist 
prindea rădăcini în pământul 
românesc, de cealaltă parte,  

apărea şi opoziţia, prin Mişca-rea Naţională de Rezistenţă, care 
avea mai multe ramuri în ţară. 
  Gherasim Iscu se implică în Mişcarea de Rezistenţă din 
Oltenia, condusă de generalul Ioan Carlaonţ şi de Radu 
Ciuceanu. Cum era de aşteptat, într-un final, e arestat. 
Tismana-America, o legătură eşuată Rolul stareţului era să le 
asigure adăpost şi hrană celor care se prezentau la mănăstire, 
spunând parola „R 325” – un indicativ pe care i-l comunicase 
Nelu Pârvulescu, un alt membru al mişcării. Liderii din Oltenia 
aveau în plan instalarea unei staţii de emisie-recepţie la 
Mănăstirea Tismana, care să le facă legătura cu americanii, 
dar, din diverse motive, americanii n-au mai putut fi 
contactaţi.  Cei din gruparea anticomunistă aveau încredere în 
stareţ, iar motivele avea să le spună chiar el, în urma bătăilor 
din beciul Securităţii: „Eu eram deja cunoscut în localitate ca 
om care nu s-a încadrat în nici un partid politic actual. A doua: 
mulţi vedeau în faptul că fusesem în Rusia misionar un indiciu 
că nu aş avea păreri favorabile actualei forme de guvernare. A 
treia: la alegerile din 1946, preşedintele comisiei de votare care 
se uitase la voturi văzuse că eu am votat cu ochiul”, se arată în 
documentele ACNSAS, citate de istoricul Adrian Nicolae Petcu.   
Participarea stareţului la întâlniri conspirative, care sunt 
descoperite de Securitate, încercarea de a lua legătura cu 
americanii sunt probe suficiente care să ducă la percheziţii în 
chilia sa şi a celorlalţi călugări, în biblioteca mănăstirii. 
Gherasim Iscu cade pe mâna Securităţii pe 26 septembrie 
1948. În mai '49 e trimis în judecată fiind învinuit de „crimă de 
uneltire contra ordinii sociale”. Primeşte 10 ani de temniţă 
grea, 3 ani degradare civică şi e obligat să achite 6.000 de lei 
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cheltuieli de judecată pentru că „a făcut parte din organizaţia 
subversivă, recrutat fiind de Nelu Pârvulescu, luând parte la 
şedințele conspirative. Şi-a luat angajamentul faţă de 
organizaţie că va oferi adăpost şi alimente tuturor membrilor 
din organizaţie care erau urmăriţi de Securitate, primind în 
acest scop indicativul «R 325». A dat tot concursul pentru 
instalarea unui radio-recepţie în munţii Tismanei, post care nu 
a mai fost instalat”, se arată în dosarul său de la ACNSAS. „Eşti 
nebun!” Viaţa părintelui e, de-acum, descrisă de numărul 
penitenciarelor în care e închis, de comportamentul inuman şi 
de durere. Dar este şi despre o experienţă spirituală în situaţii-
limită, poate mai mult decât despre cea a torturii. În ciuda 
bătăilor, părintele încearcă să-i bine-dispună pe ceilalţi colegi 
din detenţie şi-i îndeamnă să nu-şi piardă nădejdea în 
Dumnezeu. Atitudinea sa e exemplul încurajator că, la capătul 
suferinţei, poţi ieşi mai bun. Mai întâi, Gherasim Iscu e închis la 
Craiova, unde refuză să mărturisească, în ciuda presiunilor 
făcute de anchetatori. Părintele Constantin Hodoroagă spunea, 
într-un interviu: „Atitudinea stareţului a uimit pe toţi. A 
suportat toate chinurile fără să recunoască pe cei implicaţi, în 
frunte cu generalul Carlaonţ. În urma îndelungatei anchete 
făcute de organele de securitate, căpitanul Oancă – care a 
obosit bătându-l, i-a spus: «Eşti nebun, toţi au recunoscut şi 
tot 15 ani vei fi condamnat»”. Apoi, e mutat la Aiud, unde i se 
ia ţinuta monahală şi primeşte doar o cămaşă. Cele mai aspre 
momente de detenţie le trăieşte însă la canal, la Poarta Albă, în 
aşa-zisa „brigadă a hoţilor”. Din ea făceau parte cei arestaţi şi 
condamnaţi pentru credinţă. Unul dintre martorii amintirilor 
evocate de părintele Gherasim din perioada detenţiei de la 
Canal, pastorul Richard Wurmbrand, scria, în memoriile sale: 
„Între anii 1949 şi 1953, zeci de mii de deţinuţi politici şi de 
drept comun au muncit pentru a construi Canalul. Stareţul 
fusese la Poarta Albă, unde 12.000 de oameni, care locuiau în 
barăci dărăpănate, înconjurate de sârmă ghimpată, erau siliţi 
să sape cu mâna opt metri cubi pe zi. Ei împingeau roabe pe 
pante prăpăstioase sub ameninţarea bătăilor gardienilor. (...) 
Cei închişi pentru credinţa lor fuseseră adunaţi într-o aşa-zisă 
«brigadă a hoţilor»“. La Poarta Albă se îmbolnăveşte grav şi e 
dus la închisoarea-sanatoriu de la Târgu-Ocna, în acea Cameră 
4. Moare, pe 26 decembrie 1951, nu înainte de a face un ultim 
gest aproape sfânt.  
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Ioan Suciu, episcopul greco-catolic care şi-a anticipat 
martiriul:  
 
„Mie nu-mi este frică, pentru că spun numai adevărul”  
  Ioan Suciu a fost primul episcop greco-catolic arestat de 
comunişti, într-o noapte a „cuţitelor lungi“ româneşti, o 
operaţiune orchestrată pentru a elimina dintr-o lovitură toată 
conducerea Bisericii Române Unite cu Roma. Ca toţi ceilalţi, a 
fost reţinut abuziv şi închis până la moarte la penitenciarul 
Sighet, pentru curajul de a fi luptat public, făţiş, cu virulenţă 
împotriva sovietizării ţării. Ioan Suciu a înţeles că nu e scăpare 
din calea urgiei roşii, că va trebui să stea în picioare în faţa 
călăilor, dar nu s-a temut. S-a încrezut mereu în ziua de mâine 
– care pentru el s-a eternizat în istorie, într-o zi de vară din 
1953.  
 

 

   „Cetatea Bisericii lui Hristos 
pe pământul românesc e lovită 
de fiii întunericului. Dar nu vă 
înfricoşaţi, nu şovăiţi! Să nu 
scrieţi pe paginile istoriei 
cuvintele «laş» şi «trădător»! 
(...) Eu nu pot crede că 
neamul acesta şi fiii Bisericii 
lui Hristos între români să 
formeze un sinistru iarmaroc 
de trădători. (...)  
    În aceste umiliri, în aceste 
dureri şi batjocuri, ameninţări 
şi lovituri, în aceste răni vor fi 
înmormântaţi vrăjmaşii lui  

Dumnezeu, iar dacă va fi nevoie, îi vom îneca în sângele 
nostru.” Acesta era mesajul Episcopului de Blaj, Ioan Suciu, în 
scrisoarea pastorală transmisă tinerilor greco-catolici din 
dieceza sa, în 13 octombrie 1948. Îndemna la rezistenţă până 
la ultima suflare, rezistenţă loială şi dârză, rezistenţă 
obligatorie şi esenţială, căci erau vremurile în care comuniştii 
îşi ascuţeau secerile spre a reteza din rădăcină tot ce însemna 
tradiţie în România. Se răsturnau valorile. Dar episcopul ştia că 
ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri. Şi se deda cu fiecare 
ocazie la apărarea credinţei sale strămoşeşti şi a poporului său.  
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Episcopul Ioan Suciu (1907-1953)  
 
   Un episcop popular Ioan Suciu era cel mai tânăr între 
episcopii greco-catolici din România. Era ager la minte şi aspru 
la vorbă, mereu cu un ochi deschis către societate şi către 
activităţile politice care tulburau viaţa cetăţii. Avea şi harul de a 
vorbi pe înţelesul generaţiei tinere. Era un episcop popular. Din 
1947, la un an după ce Episcopul Alexandru Rusu al 
Maramureşului a fost respins de Guvernul Petru Groza, Suciu a 
fost numit de Sfântul Scaun Administrator Apostolic al 
Arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş. Din această funcţie de 
conducere a avut o activitate anticomunistă făţişă, asiduă, 
neîncetată, i-a îndemnat pe oameni să reziste în faţa puhoiului 
roşu ce se revărsa de la Răsărit şi să rămână drepţi în credinţa 
lor. Înţelesese încă de pe la sfârşitul celui de-Al Doilea Război 
Mondial cum avea să arate viitorul. I-a prevenit pe credincioşii 
care veneau să-l asculte, i-a povăţuit, i-a îmbărbătat cum a 
fost omeneşte posibil. Securitatea n-a întârziat să se 
autosesizeze în cazul Suciu. A fost permanent pe urmele lui şi 
el a ştiut, dar asta nu l-a împiedicat să-şi continue predicile 
„aţâţătoare“. 
    De pildă, chiar înainte de toamna electorală, fatală!, a 
lui 1946, în vară aşadar, a susţinut o serie de conferinţe la 
Catedrala romano-catolică Sf. Iosif din Bucureşti. Agenţii de 
informaţie au reţinut cum Ioan Suciu nu s-a ascuns după vreo 
perdea şi a luat în deşert numele lui Stalin. Mare păcat în plin 
avânt marxist-leninist! Stalin, ca Samson A rămas totul scris în 
arhivele Securităţii, publicate de CNSAS: „[A făcut] aluziuni 
răutăcioase la adresa aliaţilor noştri (sic!) din Răsărit, 
întrebuinţând următoarea comparaţie: «Stalin se aseamănă cu 
Samson din Biblie, care, orbit, a voit să lovească pe adversarii 
săi şi a dărâmat stâlpii templului, pierind şi el împreună cu cei 
aflaţi în templu. Aşa va cădea şi Stalin sub ruinele 
dărâmăturilor sale»“, scria într-o notă informativă sursa 
„Mihai“. Şi ca el mai raportau şi alţii. „Episcopul Suciu, la 
conferinţa cu subiectul «Adevărul», vorbind în faţa unui public 
extrem de numeros, a atacat sistemul de inducere în eroare pe 
toate planurile, practicat de URSS“, relata şi „Ion”, în 26 iunie 
1946. Şeful spiritual al lui Maniu La finalul seriei de conferinţe, 
s-a făcut un raport elaborat asupra activităţii şi personalităţii 
sale. Aflăm, astfel, că auditoriul său bucureştean s-a mărit de 
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la o zi la alta, că episcopul „a luat poziţie în contra 
comunismului, pe care l-a combătut”, că la conferinţa cu 
subiectul „Unde-i fericirea?“ a zis: „Sunt unii care măsoară 
fericirea cu ceasul (nota informatorului: URSS??)... 6 ore de 
lucru, 8 ore de lucru, 10 ore de lucru. Vai vouă care aţi 
transformat viaţa într-un ceasornic”. Raportul se încheia cu o 
caracterizare a subiectului supravegheat: câteva date 
biografice de rutină, o înşiruire de prietenii şi relaţii din 
Bucureşti (monseniorul Ghika şi sora sa, consulul general 
Chinezu, secretarul general din Ministerul de Externe Stoica, 
Haţieganu şi fiul), urmate de câteva detalii – „bine văzut în 
cercurile anglo-americane, de la misiunea americană a primit 
cadou pâine şi sardele proaspete“, „călătoreşte în clasa treia, 
pe tampoane, dispreţuieşte confortul“, „mic de statură, uscăţiv, 
pare un ostaş al lui Christos, asemeni figurilor lui El Greco”, şi 
probabil cel mai important aspect, „e şeful spiritual al lui Maniu, 
Bădăcinul fiind în dieceza lui Suciu”. Teribilul an 1948 Ioan 
Suciu şi-a menţinut discursul public chiar şi după ce comuniştii 
s-au aşezat adânc în fotoliile parlamentare, după alegerile din 
noiembrie 1946. Însă anul 1948 a fost cu adevărat cel mai 
negru din istoria personală a episcopului, dar şi a Bisericii 
Greco-Catolice. De fapt, destinul său s-a suprapus cu soarta 
acestei biserici. Au fost anihilaţi în aceeaşi manieră, lent şi 
concertat. Presiunile faţă de Biserica Greco-Catolică s-au 
intensificat chiar la începutul anului, fapt ce l-a determinat pe 
episcop să convoace în februarie 1948 o adunare a preoţilor din 
dieceza sa. Le-a spus că vor veni vremurile cele mai grele, că 
se vor martiriza pentru credinţă, iar cine ezită în faţa acestei 
previziuni e liber să plece înainte să fie prea târziu. „Bisericii 
Române Unite îi lipseşte încă frumuseţea martiriului şi a 
prigoanei. Îi lipsesc încă rănile Mântuitorului. Numai prigoana 
ne va putea da sfinţi şi va putea arăta lumii ceea ce suntem: fii 
şi apostoli ai bisericii adevărate“, spunea el într-o predică din 
februarie 1948. Nu era vreun complex mesianic şi nici o 
atracţie spre jertfă supremă pentru a spori orgoliul personal ori 
al Bisericii. Nu, nu era nicio autosuficienţă în vorbele acestea, ci 
pur şi simplu, felul său de a-i îmbărbăta pe oameni.  
Momentul lămuritor a apărut chiar în mai 1948, la Blaj, unde se 
comemora centenarul Revoluţiei paşoptiste. Acolo, Mitropolitul 
Ardealului Nicolae Bălan i-a chemat pe greco-catolici – turmă 
rătăcită de la adevărata credinţă, zicea el – să vină sub aripa 
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Bisericii Ortodoxe. Ioan Suciu, gazda ceremoniei, a fost 
împiedicat să-i răspundă lui Bălan şi a părăsit Câmpia Libertăţii 
în semn de protest. Apelul la unire a fost reluat în iunie 1948 
de noul Patriarh Justinian Marina, căruia Suciu i-a răspuns la 
obiect: „Biserica Catolică niciodată nu a fost rătăcită. Sunt 
rătăciţi acei care vor să servească interesele neamurilor 
străine”. Pe 3 septembrie 1948 a fost demis din funcţie prin 
decret guvernamental. Însă a continuat să-şi desfăşoare 
activitatea de episcop şi administrator apostolic. În anticiparea 
actului de destituire, a pornit într-un amplu turneu prin Cluj şi 
Mureş, în care a renunţat la aluziile privind ilegitimitatea 
regimului politic: „Suntem conduşi de străini şi toate se pun la 
cale de către aceştia. Străinii ar trebui daţi afară, căci până 
când aceştia conduc, nu va fi linişte“. Predicile sale adunau sute 
de oameni de prin satele ardelene, încât agenţii Securităţii se 
declarau copleşiţi: „Prin predicile rostite de acest episcop, 
membrii organizaţiilor politice au rămas foarte deprimaţi, 
fiindcă acesta prin cele spuse le-a irosit munca depusă cu atâta 
trudă”, arăta o notă privind un pelerinaj din 8 septembrie în 
Sânmartinul de Câmpie. Un crez: şi mâine este o zi. Agitatorii 
comunişti erau deznădăjduiţi, iar Suciu era mai efervescent şi 
vivace decât oricând. „Mie nu-mi este frică, pentru că spun 
numai adevărul şi dacă azi mă închide, mâine scap, fiindcă aşa 
merg lucrurile: azi e rău, dar mâine va fi bine”, spunea el, 
optimist, convins că încă trăieşte între oameni. Nu era însă 
adevărat. În septembrie, comuniştii au trecut la ofensivă, 
pentru a mai alina deznădejdea agitatorilor. Blitzkrieg-ul 
împotriva greco-catolicilor a debutat cu o campanie de 
strângere de semnături pentru unirea cu ortodocşii. Din 
aproape 2.000 de clerici, numai 36 (deşi autorităţile sperau să 
fie, totuşi, 38) de preoţi au acceptat. La 1 octombrie 1948, s-a 
hotărât organizarea unui aşa-zis sinod, unde să se proclame 
unirea celor două biserici. Episcopul Iuliu Hossu şi Ioan Suciu i-
au excomunicat pe acei preoţi care au colaborat din diecezele 
lor. Pe 2 octombrie, Suciu le spunea enoriaşilor adunaţi în 
catedrala din Blaj: „În curând se vor sigila porţile bisericilor 
catolice, dar noi nu trebuie să disperăm fiindcă aceasta 
înseamnă slăbiciune, înseamnă că cei ce vor să ne desfiinţeze 
se tem de noi”. Înţelegea că nu mai era cale de întors şi mai 
înţelegea că duşmanul nu era decât unul singur, nu arunca vina 
şi asupra ortodocşilor: „Să nu credem că actul de trecere a fost 
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cerut de preoţii ortodocşi; el a fost cerut de miniaturile 
neruşinate ale duhului rău”. Lungul drum spre Sighet Lovitura 
de graţie a fost dată în noaptea de 28 spre 29 octombrie 1948, 
când Ioan Suciu, împreună cu toţi ceilalţi episcopi greco-
catolici, a fost arestat. Toţi, într-o noapte. El, primul. A parcurs 
un drum lung: întâi, a ajuns în beciurile Ministerului de Interne 
din Bucureşti, apoi a fost dus la vila Patriarhiei de la 
Dragoslavele, unde însuşi Justinian Marina i s-a înfăţişat pentru 
a-l convinge să accepte „revenirea la ortodoxie“ în schimbul 
libertăţii. A refuzat categoric. Au urmat: mănăstirea de la 
Căldăruşani, transformată în lagăr, din nou în beciurile 
Ministerului, unde a fost anchetat şi torturat, închisoarea 
Văcăreşti şi, în octombrie 1950, închisoarea din Sighetu-
Marmaţiei. La Sighet au fost adunaţi toţi episcopii catolici, atât 
de rit răsăritean, cât şi occidental. Ioan Suciu a pierit în 
închisoarea de la Sighet, în 1953 Era seara de 27 octombrie 
1950 când preoţii au ajuns în faţa penitenciarului Sighet. Au 
fost înghesuiţi toţi cei nou-veniţi în a doua cameră din stânga, 
de lângă intrare – relata preotul Ioan Ploscaru, care a stat 
alături de Suciu încă de la Bucureşti. „Aici aveam saltele şi 
paturi individuale. A doua zi ne-au dus la magazia de efecte. 
Eram introduşi acolo pe rând să ne predăm hainele civile şi să 
îmbrăcăm zeghea vărgată. Primul care a intrat a fost episcopul 
Ioan Suciu. După un timp, iată-l că apare: când am fost toţi 
îmbrăcaţi în uniformă ne priveam mirat, ca nişte necunoscuţi.“ 
Zeghea nu i-a schimbat câtuşi de puţin. Au rămas împreună 
când le-a fost mai greu. Ioan Suciu avea 43 de ani când a 
trecut pragul penitenciarului Sighet. S-ar fi putut zice că era 
om în floarea vârstei. Însă a fost supus unui regim draconic: l-
au lăsat să moară de foame, amăgindu-l că îl vor trata special. 
L-au închis după o vreme într-o cameră izolată, fiind bolnav de 
stomac, şi i-au spus că e spre binele lui, că va primi un meniu 
mai bun şi aşa era ferit de lăcomia celorlalţi colegi de celulă. 
Regimul alimentar a fost special, într-adevăr: o zi mânca, o zi - 
nu. A murit de distrofie la stomac şi de otită cronică, 
contractată în beciurile Ministerului de Interne. Lotul 1953 Într-
o noapte, Ioan Suciu, deja grav bolnav şi mutat în celula 44, 
alături de alţi episcopi, a început să strige „Tatăl nostru“ şi 
„Născătoarea“. Colegii de celulă, treziţi brusc din somn, 
încercau să-l liniştească, de teamă că îl putea auzi gardianul. 
Episcopul Iuliu Hossu s-a dus lângă patul lui, i-a dat dezlegarea 
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sacramentală. Ceilalţi l-au vegheat, până la ora 00.40 din ziua 
de 27 iunie 1953, când şi-a dat ultima suflare. Sighetul mai 
răpusese fizic încă un român în anul 1953, când părea că îi va 
decima pe toţi până la ultimul. Trupul episcopului Ioan Suciu a 
fost dus în Cimitirul Săracilor, aruncat într-o groapă comună, 
iar mormântul a fost nivelat, să nu i se mai găsească urma. 
Fizic, a fost anihilat. A rămas, însă, un reper moral. A fost 
propus pentru canonizare la Vatican, alături de episcopii Valeriu 
Traian Frenţiu, Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, Vasile 
Aftenie şi Tit Liviu Chinezu.  
 
Blaj, iunie 1947.  
 

 

          Procesiune la Prima 
Cuminicare a unui grup de 
copii S-a întâmplat aşa: un 
ofiţer ungur a intrat în 
Episcopia de Oradea, însoţit de 
alţi soldaţi. Din cine ştie ce 
motive, l-au scos afară pe 
Ioan Suciu şi pe părintele 
Foişor, secretarul său, şi l-au 
acuzat pe episcop că ar fi fost 
informator al trupelor române, 
cărora le-ar fi indicat poziţiile 
maghiarilor. N-au vrut să audă 
nicio explicaţie a lui Suciu,  

l-au pus la zid, gata să-i execute pe ambii clerici cu mitraliera. 
  Cei doi preoţi şi-au dat dezlegarea reciproc şi au aşteptat 
puhoiul de gloanţe. Chiar când să se deschidă focul, un proiectil 
a explodat în apropiere şi soldaţii s-au răspândit, să se pună la 
adăpost. Condamnaţii la moarte au rămas în picioare. Au 
scăpat numai la intervenţia unui ofiţer cu grad superior care le-
a explicat maghiarilor că nu se poate face execuţie fără 
judecată şi nu au probe suficiente pentru asta. S-au dus cu 
Domnul în treaba lor, preocupaţi de operaţiunile militare 
urgente, i-au lăsat în pace pe preoţii uluiţi şi convinşi că numai 
un miracol dumnezeiesc i-a scos din încurcătură teferi. I se 
spunea Episcopul Tinerilor. Principala preocupare a lui Ioan 
Suciu a fost chestiunea aducerii tinerilor în preajma bisericii. A 
început să vorbească mai mult pe limba lor. A editat manuale 
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de religie pentru clasele primare şi secundare, dar din dorinţa 
de a le fi cât mai aproape, a înfiinţat revista „Marianistul“, 
dedicată exclusiv copiilor. Prin intermediul întregului corp 
clerical şi al profesorilor de religie, revista a ajuns în toate 
şcolile ardelene în timp scurt. Ulterior, pentru că a dorit să 
lărgească cercul cititorilor şi înspre studenţime, revista a fost 
înlocuită cu „Tinerimea Nouă”, pe care iniţial o redacta integral 
singur. A fost numit Episcopul Tinerilor, nu numai pentru 
eforturile sale, ci mai ales pentru că acestea găseau un răspuns 
în tinerii greco-catolici. Predicile sale adunau zeci de tineri cu 
fiecare ocazie. A scris şi îndreptare creştine pentru viaţă şi 
familie, volume precum „Eroism“, „Mama“ sau „Rănile 
Domnului“ fiind încă repere de conduită pentru toţi creştinii 
cumsecade. Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice Procesul de 
dizolvare a Bisericii Greco-Catolice a fost unul progresiv. Pe 19 
iulie 1948, a fost adoptat Decretul-lege nr. 151, prin care 
autorităţile comuniste spuneau că Biserica Catolică este 
„singurul adversar organizat“ al construirii socialismului în 
România şi denunţau unilateral Concordatul cu Vaticanul. 
Lovitura de graţie a fost dată pe 1 decembrie 1948, când a fost 
emis Decretul-lege 358, care hotăra dizolvarea oficială a 
Bisericii Greco-Catolice: „În urma revenirii comunităţilor locale 
(parohii) ale cultului greco-catolic la cultul ortodox-român şi în 
conformitate cu articolul 13 al Decretului 177 din 1948, 
organizaţiile centrale şi statuare ale acestui cult (...) încetează 
de a mai exista“. În plus, statul confisca întreaga avere mobilă 
şi imobilă a Bisericii Greco-Catolice, cu menţiunea că o comisie 
specială putea să atribuie o parte din ele Bisericii Ortodoxe 
Române. Biserica Greco-Catolică a fost readusă în drepturi prin 
Decretul-lege nr. 9 din 31 decembrie 1989, după o jumătate de 
veac de clandestinitate. Problema patrimoniului care trebuia 
restituit a fost abordată încă din 1990: un decret-lege prevedea 
că bunurile aflate în posesia statului vor fi restituite 
proprietarului iniţial. Au existat în anii 2000 diferende cu BOR, 
o parte dintre reprezentanţii ortodocşi care foloseau imobilele 
refuzând să le părăsească. Au avut loc opt comisii de dialog, în 
perioada octombrie 1998- septembrie 2003, în care s-au 
negociat retrocedările. În 2005, Sfântul Scaun a ridicat Biserica 
Română Unită cu Roma la statutul de biserică arhiepiscopală 
majoră. Arsenie Boca este singurul preot ortodox, închis de 
comunişti, care ar putea deveni sfânt.  
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Rugăciunea copiilor pentru părinți. 
 

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și 
verdeața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul 

omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de 
bunăvoia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin 

dragoste și milă, revarsă, mult-îndurate Doamne, peste sufletul 
meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul 

Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și 
peste toți cei care se ostenesc pentru mine și care m-au ajutat 

vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare 
călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din 

îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat 
asupra lor prin rugăciunile și prin dragostea mea fiască. 

 



 

 

 

Rugăciunea părinților pentru copii 
 

 
 

 

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu 
înțelepciunea Ta ai zidit pe om din țărână 
și ai suflat în fața lui suflare de viață și, 

binecuvântându-l, ai zis: creșteți și vă 
înmulțiți și umpleți pământul; iar la Cana 
Galileii, prin Unul-Născut Fiul Tău, ai 
binecuvântat nunta și deci nașterea de fii, 
cu multă umilință rog marea Ta bunătate, 
ca neîncetat să reverși harul Tău și să Te 
milostivești asupra copiilor mei, pe care ai 

binevoit să mi-i dăruiești. Umple-i de 
înțelepciune și pricepere. Apără-i de toate 
cursele vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Po-

runcește îngerilor Tăi ca totdeauna să le fie 
călăuze și povățuitori spre toate faptele cele 
bune, ca de-a pururea să Te poată lăuda și 

preamări în veci. Amin. 



III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ                                       297 

 
 

 

III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ 
 

A.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ ÎN ROMĂNIA 
 

1.- DIN COPILĂRIE ȘI ADOLESCENȚĂ 
 
Iată cravata...! Nu e cravata. 
Am fost făcut pionier, dar..... 
 

Cer iertare, dar amintirile copilăriei mă copleşesc şi, 
trebuie să mă întorc la unele aspecte, scăpate, ale vieţii mele 
de elev. Dacă un elev era mai „răsărit” în rândul turmei, era 
făcut pionier în cadrul unui ritual. 
 

 
  

Adunarea în careu 
 
Era o mare onoare pentru cei aleși. Dilema cea mare era aceea 
că, în timp ce bieții purtători ai cravatei de pionier se 
considerau onoraţi, unii dintre părinții celor cărora li se acorda 
această „onoare”, considerau cravata un simbol al diavolului și 
acceptarea ei drept o înrolare voluntară în armata lui Anticrist. 
Mă număram și eu printre ei. Fără știrea părinților, acceptasem 
și eu o asemenea „onoare”. 

La școală purtam cravata, iar în drum spre casă, 
trimeteam acest simbol, la culcare, în străfundul ghiozdanului, 
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peste care turnam cele 2-3 cărți pe care le aveam şi caietul de 
lecţii. 

A doua zi, înainte de a ajunge la școală, scoteam cravata 
din ghiozdan, de la „naftalină” și o puneam la gât. Azi așa, 
mâine așa, până într-o zi când domnul director observă că al 
meu trofeu (cravata) era boțit, ca și când ar fi dormit vaca pe 
el. Într-un final, a trebuit să recunosc faptul că îmi este frică de 
părinți şi de aia acasă nu arăt cravata. 
 
„Dezonorat” în "careu". Mi-au „săltat” cravata 
 

 
 
Nemernicule... îți iau cravata înapoi.. 

    Fastul de oferire a cravatei, 
s-a repetat în Careu, însă de 
data aceea am fost umilit, 
public. Domnul director mi-a 
luat cravata, în văzul tuturor, 
dându-mă exemplu negativ, 
ca fiind crescut într-o familie 
retrogradă.  
       Părinții mei erau oameni 
credincioși, cu frică de 
Dumnezeu și participau cu  

toată regularitatea la slujbele bisericești duminicale. 
Este uşor de înțeles că nu mergeau singuri la biserică, ci își 
luau cu ei și copiii, adesea împotriva voinței lor. 
Eu, singurul băiat din familie, eram aproape forțat de tăicuța să 
mă duc la strană. Începusem deja să buchisesc psalmii, deși 
eram așa de micuț, încât abia ajungeam la înălțimea stranei. 
Întâmplarea ce doresc să o împărtășesc cu cititorii acestor 
umile rânduri, este o experiență, traită în aceeași perioada 
(prin anii 1961-1964). 
 
Palma domnului director 
 

Eram în clasa I. Aveam aproape 8 anișori. În vremea 
aceea ieșiră poruncă de la Cezarul, sau mai bine zis, veniseră o 
directivă de „sus” ... tovarăși!!!, ca toți copiii țăranilor care 
merg la biserică să fie pedepsiți, însă trebuie să le fie găsit un 
motiv plauzibil.. 

Cu o amărăciune în suflet, încă trăiesc acea amintire, 
chiar și după 50 de ani. Domnul director, se mărturisea ca 
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ateu. De altfel era un om de mare ispravă. Administrator de 
școală, cum rar se mai găsesc şi dascăl de un profesionalism 
exemplar. 

Ne preda istoria și nu mai știu ce alte materii. La un curs 
de istorie, îmi amintesc cum domnia sa plimbându-se printre 
cele 3 rânduri de bănci, pleda teza ateistă, contra învățăturii 
religiei, privind apariţia/evoluţia speciei umane. 

 

 
 

ABCD-arul tradițional 

 

 
 

Sala, în timpul cursurilor 

 

Din ce motive, nu am înţeles, 
dar am reţinut, și nu pot uita, 
teza pe care o susţinea, că 
religia a apărut datorită lipsei 
de cultură a speciei umane, pe 
o anumită treaptă a istoriei și 
în timp, prin iluminarea ei 
(speciei umane), religia va 
dispărea pe aceeași treaptă. 
Era în zi de luni. Cu o zi 
înainte, duminică, părintele 
Ghencea ne vorbise cu har 
despre Dumnezeu şi măreția 
împărăţiei Sale. 
Ce contrast…!. Mărturisesc cu 
toată sinceritatea că mi-a fost 
frică să scriu ceea ce domnul 
director ne dicta. 
Acela a fost momentul. 
Contrariat de cele auzite în 
clasă, faţă de învăţăturile de la 
biserică (cum zice scriptura 
„Ce mărturie ne mai 
trebuie?”), am rămas 
înmărmurit în bancă. 
Plimbându-se printre rândurile 
de bănci, domnul director, se 
apropie din spate, de banca 
unde ședeam eu şi văzând că 
nu scriu în caiet cele dictate  

de dânsul (numai eu ştiam ce frică aveam de Dumnezeu), îmi 
aplică o corecţie peste ceafă (parcă şi acum o simt) și, cu o 
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voce imperativă spune: „Scrie derbedeule, că doar nu te-o face 
tactu popă!”. 
 

 
 

Doar... amintiri 

Ce ironie a sorții şi ce minune 
a lui Dumnezeu, or fi fost, că 
tătica m-a făcut chiar popă? A 
doua zi de dimineață, în cadrul 
ritualului din Careul Școlii, la 
începerea programului școlar, 
sunt iarăși chemat în fața 
tuturor copiilor, din cele 4 
clase elementare, câte avea 
școala pe atunci și, am fost 
aspru admonestat pentru  

abateri de la morala comunistă şi pentru indisciplină. 
 

 
 
Unica fotografie cu colegii mei de la școala generală din Satul Dâmbroca (1958) 

 
Cu caii la scăldat 
 

În anii copilăriei mele în Dâmbroca, vara era de o 
frumuseţe fermecătoare, prin tot ce-mi oferea, chiar dacă o 
parte din plăceri erau contrate de răutăţile unora care-şi ziceau 
oameni şi care nu se dădeau la o parte de la niciun fel de 
„bravură comunistă”, făcându-i pe bieţii mei părinţi să sufere.  
Iubirea mea pentru animale, a fost şi rămâne o slăbiciune, 
lesne de înţeles, căci ele ştiu să-ţi alinte durerile create de 
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greutăţile vieţii. Un mieunat duios de pisică, sau guduratul 
căţelului, sau un fel de râs al calului, însemnau pentru mine 
mângâieri cu care animalele în cauză, îmi alinau durerile şi 
necazurile. Am simţit mereu că animalele au calităţi 
tămăduitoare asupra celor care le fac bine. 
 

 
 

Nu ştiu cum erau alţi cai, decât că din vedere apăreau 
frumoşi, dar aşa cum erau caii lui tătica, nu cred să mai fi fost 
alţii.  Îl ştiam pe tătica, că este puternic şi de fapt nu vedeam 
pe altul ca el în sat. După munca de o săptămână întreagă în 
sat, după slujba de duminica, la biserică şi alte treburi de 
consilier al bisericii, poate că i-ar fi căzut bine un somn de 2-3 
ceasuri, dar eu nu vedeam decât plăcerea mea, de a veni 
alături de mine, cu caii, la scăldat. Nu avea încotro şi apoi, cred 
că, se gândea că nu i-ar sta rău să se desfete cu o partidă de 
scăldat alături de cai şi de băiatul lui, doar un fiu are şi-l 
iubeşte ca pe ochii din cap, iar caii, merită şi ei o scaldă, că 
doar i-au fost alături, la greu, toată săptămâna. 

Avea tătica sentimentul ruşinii de a se dezbrăca în faţa 
mea, dar până la un punct. La primul scăldat al cailor, tătica a 
participat în iţari, cu izmene pe dedesubt. Când am ajuns la 
râu, a stat ce a stat pe gânduri, neştiind ce să facă, căci 
pierduse hăţurile şi caii au ajuns la apă înaintea noastră, apoi 
în două clipite a rămas în „costumul lui Adam” şi s-a aruncat  în 
valuri, după caii lui. A luat cele două ţesale aduse, mi-a dat şi 
mie una şi m-a îndemnat să trecem la ţesălat caii şi să-i 
scăldăm. Mă gândeam că pentru el era ca în rai, integrat aşa 
cum l-a lăsat Dumnezeu. Eu mă simţeam stingher căci mi-era 
ruşine, faţă de cel care-mi era tată. Cu prietenii mergeam la 
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scăldat, tot dezbrăcaţi, dar aia era altceva. Am înţeles mult mai 
târziu că, de fapt el se dezbrăcase de „toga” de tată şi 
îmbrăcase  pielea prieteniei. Ca şi cum mi-ar fi spus: „Ăştia 
suntem şi trebuie să fim naturali! Fiule ia-ţi viaţa în piept şi 
mergi în lume cu fruntea sus, căci nu ai de ce să te sfieşti sau 
să te ruşinezi!” 
 
Tatăăăă…..o fură pe soră-mea! 
     

Eram numai ochi şi urechi, peste tot. Simţeam că 
întregul meu corp e format doar din ochi şi urechi şi nu mi-a 
părut rău. Am reuşit să observ, ceva care-mi rupea sufletul. 
Era cam pe la apusul soarelui, când nunta era în toi, cu horă în 
uliţă, muzică, ca de famfară. Plimbându-mă cam fără un rost 
anume, ci numai ca un fel de gură-cască, dând înconjur 
nuntaşilor, în faţa casei mirelui, am dibuit o căruţă cu cai, 
gătită, cu două bănci în faţă şi cu un vizitiu singuratec, care 
parcă şedea în aşteptarea cuiva. Mi-a atras atenţia şi pentru că 
avea doi cai foarte frumoşi şi eu mă dădeam în vânt după cai. 
Pictor mare de-aş fi şi tot nu cred că aş reuşi să redau atâta 
frumuseţe, operă a lui Dumnezeu. 

Ca din senin apar doi vlăjgăi, care, precipitaţi îi zic 
vizitiului, fără să le pese că eram şi eu pe-acolo, care trăgeam 
cu urechea: „Vasile, fii atent aici, cum se termină hora o furăm. 
E fata lui Enache Alexe. Noi patru o furăm, o aducem la căruţă 
şi tu dai bice cailor. 
 

 
 

Imagine de la numita nuntă 

      Să vedem cine ne mai 
poate prinde până la Scurteşti 
şi acolo o ascundem de nu dă 
nici miliţia de ea.” 
Ce noroc pe mine şi ce ghinion 
pe ei! Nu ştiau piraţii afurisiţi 
că eu eram fratele fetei despre 
care vorbeau(Paulina, sora cea 
mare). Alerg, tot într-un suflet 
la părinţi şi  strig, disperat: 

- Tăticăăă..,tătică, sunt unii din Scurteşti, aici, aproape, pe 
uliţă, cu o căruţă şi vor s-o fure pe soră-mea, tatăăăă... ! Dar 
părinţii habar n-aveau, ei se simţeau bine şi n-aveau urechi 
pentru mine. 
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     Tremuram de frică şi gândeam: «oare ce mă fac eu, 
dacă îmi fură pe soră-mea Paulina? 

Ce o să-mi zică măicuţa, cu lacrimi în ochi, când Paulina 
va încăpea pe mâinile vreunui neisprăvit, care ştie doar să taie 
frunze la câini şi să bată crâşmele? Asta ne mai lipseşte, când 
şi aşa sunt multe necazuri, cu muncile agricole şi cu dările, că, 
«bătule-ar ciuma», sunt tot mai mari şi apăsătoare, încât de-
abia ne ţinem zilele cu ce ne rămâne? Dar Paulina, săraca, va fi 
forţată să se mărite cu unul pe care nu l-a cunoscut şi cine ştie 
peste ce pacoste a dat? Tătica, cred că va înnebuni de durere şi 
s-ar blestema, că nu a ştiut să-şi protejeze copila. Asta-i mai 
lipsea acum, pe lângă câte a suferit în război şi câte suferea de 
pe urma noilor stăpâni-păgâni!  
„- Tăticăăăăă, tătucă...., ţip de parcă ar fi dat strechea în mine, 
tă ti că... Soră-mea a dispărut!” Se dezmeticeşte tătica din 
distracţia lui şi sare ca speriat:  
„- Ceeee? Câââând? Undeeeee? A ţâşnit ţăranul din el, nu-i mai 
trebuia nimic, că trebuia să-şi salveze fata. Costele, despre ce 
vorbeşti!?” A înţeles rapid care-i situaţia şi înjurând s-a pus pe 
fugă: „- irodul măsiii...irodul mamei lor, hai să mi-i arăţi!” Eu 
am fost norocul soră-mi, că n-a mai fost furată şi hoţii au 
plecat aşa cum se spune „precum pleacă, câinii cu coada între 
picioare”.  
 

De atunci, pe sora Paulina am simţit-o că mă considera 
cel mai bun prieten al ei, nu numai ca frate mai mic, iar eu mă 
simţeam mândru că am salvat familia de la un mare necaz. 
 

2. DIN PERIOADA SEMINARULUI 
 
La seminar datorită spitalizării tatălui (convertirea) 
„Zarurile” viitorului au fost aruncate, dar împrejurările 
m-au determinat să spun „Doamne, dacă mi-l salvezi pe 
tata, preot mă fac, așa după cum și-a dorit!” 

 
Începusem să-mi pun întrebarea: „Ce am să mă fac în 

viaţă?” Şi deodată, zarurile au fost aruncate. Părinții mei au 
hotărât să se sacrifice și să sacrifice totul pentru mine, numai 
ca eu să intru în liceu, la Liceul  Bogdan P. Hașdeu, din Buzău. 
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Bolnavi spitalizați 

   Au cheltuit cât era 
necesar să merg la Buzău şi 
împreună cu băiatul 
milițianului din Săgeata, să fac 
meditație cu un profesor din 
Buzău, o cunoștință a 
milițianului, care-l medita și pe 
fiul său. 

Cred că am mers  la 
meditație vreo 2-3 săptămâni, 
când, tatăl meu a fost internat  

de urgență la spitalul din Buzău, un spital de pe bulevardul 
principal al orașului. Starea sănătății sale, când am ajuns eu 
acolo, era foarte gravă. 

Totdeauna mi-am venerat tatăl şi atunci, venind la spital, 
de la ora de meditație (pentru admiterea la liceu), am constatat 
situația medicală critică în care se afla. Am zăbovit ceva timp, 
în rugăciune, la căpătâiul său, apoi, într-un târziu, sărutându-
mi tatăl pe frunte, am părăsit spitalul. 
 

 
 

Biserica Catolică (Bărăția) 

     Ieșind în stradă, la numai 
câteva sute de metri de spital, 
pe cealaltă parte a străzii, 
mergând spre centrul orașului, 
am văzut o biserică catolică, 
îngrădită cu gard de fier forjat. 
Porțile îi erau încuiate. Acela a 
fost momentul convertirii 
mele. În fața porților închise 
ale bisericii catolice, am văzut 
un prelat catolic, ce tocmai 

 
trecea pe bulevard, prin fața bisericii,  îmbrăcat într-o dulamă 
clericală, cu pălăria în mâna stângă, îngenunchind numai cu 
piciorul drept, în fața porții, iar cu mâna dreaptă închinându-se 
în chip catolic, apoi ridicându-se și mergând mai departe. 
Scena m-a cutremurat. Acolo, și atunci I-am promis Domnului: 
„Doamne, dacă mi-l salvezi pe tata, preot mă fac, așa după 
cum și-a dorit!”. 

M-am întors înapoi la spital, și mi-am mărturisit 
convertirea. Peste 4 zile tata a fost externat din spital, a mers 
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acasă și, dimpreună cu mama și subsemnatul, am mers la 
părintele  Staicu (sper că îmi aduc bine aminte numele), 
parohul din Săgeata, să-i cerem sfat  cum să mă înscriu la 
seminar și ce material trebuie să studiez. Părintele ne-a oferit o 
mică biblie, mi-a sfătuit părinții să meargă la seminar și să mă 
încrie. Examenul la seminar era plănuit pentru luna 
Septembrie, cândva, pe la jumătatea lunii. Examenul la liceu, 
pentru care eram „meditat” avea loc cu 3 săptămâni înainte, pe 
la mijlocul lunii august (1966).  
 

 
 

Amintirile convertirii 

În timp ce eu mă pregăteam 
de examenul de admitere la 
seminar, cu numai 2 săptă-
mâni înainte de examenul 
plănuit pentru admitere 
la  Liceul „B P Hașdeu” am 
primit înștiințare că dosarul 
meu pentru examenul de 
admitere la liceu este „incom-
plet” fiindcă nu cuprindea și 
scrisoarea de la primărie, că 
părinții mei sunt trecuți la 
colectivă.  Părinții mei nu erau 
trecuți în colectivă. 

Nu aveam nicio șansă ca să fiu acceptat la examenul de 
admitere la liceu, pentru că părinții nu erau înscriși la 
colectivă… Am stat cu sufletul la gură, timp de 3 săptămâni, 
înainte să dau examenul la seminarul din Buzău, temându-mă 
că și cei de acolo vor solicita o astfel de scrisoare. Din fericire, 
nu au cerut un asemenea document. 
 
Desfăşurarea examenului - La examinare, ca "între popi" 
 

Iată-mă în faţa celui mai important examen al vieţii 
mele, de până atunci. 

Cu pantalonii  peticiţi în spate, puiul de ţăran al lui 
Enache venise la seminar să susţină examenul de admitere. 
Eram însoţit de tătica, cărturarul cu 4 clase, care îşi  dorea ca 
băiatul lui să ajungă popă. Mă aflam într-o lume stranie. 
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La examinare 

   Dacă în sat mă cutremuram 
dacă-l  întâlneam pe preotul 
satului şi cu atât mai mult de-
aş fi vorbit cu el, de data asta 
a trebuit să întâlnesc preotul 
satului la puterea a 7-a, căci 
în comisia de examinare se 
aflau 7 prelaţi, majoritatea cu 
doctorate, a căror misiune era 
să stoarcă de la candidaţi ceea 
ce aveau ei mai bun. 
   

Cred că tătica, după cât îl ştiam, rămas în aşteptare pe 
hol, trăia mult mai intens decât mine şi din când în când se 
închina, cam pe ascuns, sau poate chiar cu limba în cerul gurii. 
Se frământa şi-şi spunea că trebuie să i se rupă şirul 
necazurilor. Asta i se putea întâmpla chiar atunci, imediat ce 
băiatul lui va ieşi din examen şi era cât pe ce să zică tare: „Dă 
Doamne!”. Se încuraja singur, spunându-şi că, Costel al lui este 
deştept şi harnic, are ambiţii mari şi nu-l va putea opri nimeni 
din drumul lui. I se părea că iar se află pe front, în Munţii Tatra, 
cu gândul să se întoarcă, cu fruntea sus, acasă la soţie şi copii.     
„Dacă va reuşi Costel, voi merge azi acasă, în culmea fericirii şi 
voi face cu „sâc, sâc”, celor care mi-au pricinuit atât de multe 
necazuri şi care şi astăzi mă privesc cu ochi duşmănoşi. Dar 
mai bine ar fi să le dau pace că aceia nu-şi vor da seama 
niciodată de sufletele lor murdare!”    
   Despre starea mea, ce să spun, eram confuz asupra a 
ceea ce mi se întâmpla şi emoţionat peste poate, dar privindu-i 
pe prelaţi, parcă vedeam nişte sfinţi şi eu mă aflam la un fel de 
judecată. Dădeam socoteală pentru tot ce sunt şi ce simt. Mă 
adia câte un gând în legătură cu familia şi doream mult să-i duc 
vestea cea mare. 
  Îmi amintesc, de parcă s-ar fi petrecut  ieri, că eram  22 
de candidaţi,  veniţi din ţinuturile Buzăului şi Vrancei (cei din 
Dunărea de Jos, susţineau examenul la Galaţi). 
  Proba de muzică era obligatorie. Fiind printre primii, în 
ordine alfabetică, mă simţeam „privilegiat” la examinare, fiind 
chemat în faţa comisiei, în linia întâi, ceea ce niciodată nu mi-
aş fi dorit. Îmi ziceam: „Ce-o să fie, o să fie, dar să treacă cât 
mai repede!” Fiind printre primii intraţi la examinare,  tătica mă 
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aştepta la ieşire cu sufletul la gură... Părintele profesor Ştefan 
Pruteanu, care mă examinase la muzică, într-o pauză a ieşit din 
sala de examinare şi i-a şoptit unui „protejat” ce urma să intre 
la examinare după mine: „Aşa  trebuie să cânţi, după cum ai 
auzit de aici că a performat candidatul ce se afla încă în 
examinare!” (era vorba despre mine).  Tătica, auzind afirmaţiile 
profesorului de muzică, cu sufletul la gura, la ieşirea mea din 
examinare, îmi grăiră triumfător: „Ai luat examenul! Profesorul 
de muzică te-a dat drept model, că te-ai descurcat minunat!” 
Ceea ce nu ştia tătica, era faptul că au mai fost şi alte 5-6 
probe de cunoştinţe generale, religioase, de literatură şi 
de  istorie, etc... 

Nu pot uita nici acum strângerea în braţe cu care m-a 
primit tătica, mândria care i se citea pe faţă şi parcă o lacrimă i 
se prelingea pe obrazul ce părea brăzdat  de „laba gâştei”, de 
atâtea griji şi necazuri, de atâta aşteptare a acelei zile. Ştiam 
că va face tot ce-i va sta în putinţă, că va ridica chiar şi stâncile 
ce-i vor sta în faţă, pentru a mă vedea slujindu-L pe Domnul în 
casa Lui. Din aerian cum mă simţeam înainte de examen, am 
ajuns să mă simt în al nouălea cer.           

Am fost admis al doilea, înaintea mea fiind doar un băiat 
din Mizil, Ştefan Ene, venit prin redistribuire de la Bucureşti. 
Unii dintre candidaţi au avut soarta nefericită, că examenul lor 
a fost ca „între popi” 

Circula o istorioară că, la finalul unei astfel de examinări 
la seminar, unul dintre candidaţi, ieşind din sala de examen a 
fost întrebat de  tatăl său:  
- Fiul tatii, cum a fost la examen? 
- Ca „între popi”, răspunse copilandrul. 
- Cum adică?, insistă tatăl. 
- Păi... cam aşa: când ei mă întrebau, eu mă închinam, iar când 
le răspundeam eu..., se închinau ei. Aşa este între popi! 
 
Gafa care putea costa 20.000 lei 
 

Părintele profesor Dumitru Radu, locuia într-un 
apartament, de 2-3 camere, din clădirea Bisericii „Sfânta 
Vineri”, aflată la sud de biserica, cu acelaşi nume. Mă trata ca 
pe un membru al familiei, cu o încredere desăvârşită. Îmi 
dădea cheia apartamentului, cu rugămintea să-i fac puţină 
ordine şi curăţenie, cel puţin o dată pe săptămână.  
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       Mă simţeam foarte impor-
tant, văzând  că spiritualul 
(mai târziu chiar profesorul 
catedrei la care mă 
pregăteam), îmi este atât de 
apropiat. 
      Eu, personal, credeam că 
este cam dezordonat, văzând 
că peste tot erau împrăştiate 
hârtii, cărţi şi documente. Cum 
puteam să-i fac curăţenie în 
apartament, fără să mişc  

sumedenia de hârtii? Într-una din zile am mutat o hârtie din 
locul X, în locul Y (în dosarul rotund, adică la coşul de gunoi), 
pentru a mătura covorul.    

Se afla sub o altă hârtie, un fel de ciornă cu hieroglifele 
profesorului, care, consideram eu că nu are nicio valoare. A 
doua zi, scumpul profesor, supărat foc, că nu şi-a mai găsit 
documentul, m-a chemat la el acasă şi, cu o precizie elveţiană, 
mă întrebă: „- Unde este hârtia, care era aici, sub ciornă?, 
arătându-mi exact locul. Mi-am adus aminte şi fără ezitare, 
merg la coşul de gunoi, o caut printre alte hârtii, pe care le 
depozitasem pentru  trimitere la foc şi i-o prezint părintelui 
profesor. 
„- Apoi, mă berbecule, era să mă nenoroceşti. Documentul ăsta 
costa peste 20 de mii de lei. Pe el se află aprobarea Comisiei 
Departamentului Cultural a Redacţiei Ortodoxia, unde urmează 
să-mi tipăresc cartea „Y”?!. Nu ţi-am spus să nu mişti nimic de 
aici, fiindcă totul îmi este de folos?”.  De atunci, chiar că nu mai 
arunc niciun document, nici chiar de-al meu, fiindcă nu ştiu 
dacă nu îmi poate fi de folos, vreodată. 
 
O anecdotă, la lecţia de Liturgică 
 

La Institutul Teologic din Bucureşti erau mai puţini 
studenţi, laici, la zi. Mai mulţi erau preoţi, înscrişi la fără 
frecvenţă, care veneau la Bucureşti doar pentru susţinerea 
examenelor trimestriale/semestriale, potrivit rânduielilor școlii. 
S-au petrecut şi întâmplări hazlii, dintre care amintesc aici pe 
una:  
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Sfintele Daruri 

    Un coleg al nostru, preotul 
Martin Aron, de prin 
Maramureş, mai precis din 
Cauaceu, judeţul Bihor, a fost 
întrebat de părintele profesor 
dr. Ene Branişte: - Care sunt 
elementele esenţiale pe care 
le folosim la sfânta împăr-
tăşanie? Colegul maramure-
şean răspunse: - Pâine şi 
ţuică.!  - Nu se poate!, ripostă 
profesorul.    

 
- Ba se poate, părinte profesor, ca dovadă că de 10 ani, aşa fac 
eu împărtăşania şi nimeni nu a obiectat, de ce nu s-ar putea şi 
de acum înainte!?  Nu pot crede că acel coleg nu cunoştea 
tainele împărtăşaniei cu pâine şi vin, dar el a prefăcut vinul în 
ţuică, băutura de fală a maramureşenilor. 
  În general celor pofticioşi de anumită mâncare sau 
băutură se zice că „le lasă gura apă”, dar colegului nostru, 
specialist în împărtăşaniile cu ţuică, cred că, rostind despre 
împărtăşanie, „îi lăsa gura ţuică!” Cred că a fost doar o glumă a 
colegului nostru, pentru a-l minuna pe domnul părinte profesor. 
 
Cu Boboteaza prin Buzău 
 

 
 

Biserica, și misionarii ei 

 

      Eram prin anul II de 
seminar, când părintele 
diriginte, Mihai Gheorghe, 
către sfârşitul trimestrului I, 
adică către Crăciun, mă 
abordă cu o întrebare: - 
Domnule seminarist, ai dori să 
obţii şi tu un ban de buzunar, 
în timpul vacanţei de sărbă-
torile iernii?  
     Ţăranul şi săracul din 
mine, nici nu a aşteptat ca 
mentorul său să-şi sfârşească 
fraza şi, instantaneu  a scăpat 
o păsărica din gură:  
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- Desigur părinte profesor şi, vă mulţumesc! Despre ce este 
vorba? 
 

 
 

- Sărut mâna, părinte Mentor! 

- Mergi la biserica Sfinţii 
Îngeri, dinspre Crâng şi 
întreabă de părintele Boldeanu 
(sper că nu mă înşel asupra 
numelui) şi el îţi va explica 
despre ce este vorba. Spune-i 
că eu te-am trimis. Zis şi 
făcut, ajungând la biserica 
numită, am aflat că erau 2 
preoţi la biserică, unul care 
era preot paroh, iar celălalt, 
părintele Boldeanu, o figură  

impunătoare, ce părea că este chiar mai vârstnic decât parohul. 
  Biserica avea un singur cantor, care-l însoţea pe 
părintele paroh cu Boboteaza. Părintele secund, Boldeanu, 
trebuia să-şi caute, printre seminarişti, un ajutor. Aşa s-a făcut 
că, încă o binecuvântare divină se abătu asupra mea. Părintele 
mi-a spus ce am de făcut, adică să-l însoţesc cu Boboteaza, 
zilnic, timp de cca o săptămână, de la orele 9 dimineaţa, până 
pe la orele 8:00 seara, să-i port căldăruşa cu agheasmă şi să 
cânt troparul Iordanului. 
  Din punct de vedere financiar, eram „onorat”  de gazde 
cu ceea ce găseau de cuviinţă să-i ofere dascălului, iar la casele 
unde gazdele nu ofereau nimic, părintele îmi oferea, de la 
sineşi, un leu.  Cred că o vară întreagă, muncind în anii 
trecuţi,  pe la ferme, nu am realizat  atâta procopseală(bani), 
cum am fost alduit să câştig într-o săptămână. Probabil că 
recompensa însuma, într-o săptămână, cât 2-3 salarii lunare, 
pentru câştigul mediu pe economie. Îl vedeam ca pe un câştig, 
pe de-a dreptul impresionant. 
 

Nu ştiu de ce, însă tot timpul m-a urmărit norocul şi, tot 
timpul, cu mici excepţii, am întâlnit numai oameni de o 
deosebită omenie. Întrebându-l pe părintele diriginte, cum şi de 
ce mi-a făcut acest bine, recomandându-mă părintelui 
Boldeanu, mi-a răspuns scurt, şi răspicat: - Fiindcă şi eu am 
fost sărac, fiu de ţăran, şi am fost ajutat de alţii, iar tu, eşti 
croit după acelaşi calapod şi meriţi, la rândul tău, să fii ajutat.  
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Dacă voi nu vă mântuiţi, atunci cine, EU? 
  
  Circula o istorioară prin vremurile seminariatului meu, că 
extenuat de povara administraţiei episcopale, într-o perioadă a 
postului mare, Vlădica +dr. Antim a hotărât să-şi ia o 
săptămână de meditaţie şi reculegere personală, la mânăstirea 
Ciolanu, de lângă Buzău, lăsând treburile episcopale să fie 
rezolvate de secretarul său, consilierul Palatului Episcopal, 
poate chiar vicarul Gabriel Cocora, dându-i poruncă „- Chiar 
dacă ar arde Episcopia, să nu mă deranjezi, că mă duc pentru 
rugăciune la mânăstire!” Şi, aşa, în maşina episcopiei, un fel de 
limuzină neagră, cu geamuri fumurii, Ierarhul plecă într-o 
duminică după amiază, după Slujirea Sfintei Liturghii, spre 
mânăstirea Ciolanu. 

După vreo oră şi jumătate, ajuns la mânăstire, Vlădica 
se predă stareţului, poruncindu-i: „- Uită că sunt arhiereul tău 
şi, pentru o săptămână, te rog să mă tratezi ca pe orice 
călugăr!”. Zis şi făcut. 

Merge în capelă, la rugăciune, la orele 6 seara. Stareţul 
şi fraţii sihaştri, cu o oarecare sfială, îl invitară pe Ierarh la 
strană, să citească, şi să cânte alături de ei. 

La sfârşitul Vecerniei şi a Slujbei Litiei (aflându-se în 
postul mare), slujbă ce a durat cca 2 ore, lihnit de puteri şi în 
aşteptarea cinei la trapeză (fiindcă mâncase foarte sumar la 
plecarea de la episcopie), pe la orele 8:30 seara, cinul 
monahicesc, din care, de astă dată făcea parte şi Chiriarhul 
locului, se înfruptă din mâncarea de post: o bucăţică de pâine, 
de o pierdea printre degete, pe care era întinsă o linguriţă de 
zacuscă de vinete, însă cu un pahar mare de apă. 
     La sfârşit, la alegere, o pară, sau un măr din grădina 
mânăstirii. În acest timp, schivnicul de rând al mânăstirii, a citit 
vreo 3-4 psalmi. Vlădica, +dr. Antim, crezând că aşa sunt 
aperitivele la mânăstire, aştepta să înceapă servitul mesei. 
Mare i-a fost mirarea Vlădicului când stareţul, înainte de 
„ridicarea” mesei, spunând că acesta a fost meniul zilei, 
(înainte de orele 9:00 seara) anunţă programul liturgic: orele 
11:00 seara, Pavecerniţa; orele 12:00 miezul-nopţii, Slujba 
Ceasurilor; rugăciune personală şi odihnă (între 1:30-până la 
5:00 dimineaţa); iar de la 5:30 dimineaţa, până la orele 8:00 
dimineaţa, Slujba primelor „Trei Laude”. Fiind în perioadă de 
post, în prima zi nu a fost micul-dejun. 



312                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

 
 

Chiriarhul +Antim Angelescu 

Ostoit de puteri, 
dormind doar vreo 3 ore, 
Înaltul Prelat aude, pe la orele 
5:00 dimineaţa, toaca, apoi 
clopotul mare al mânăstirii 
(deşteptătorul garantat al 
cinului monahal, pentru rugă-
ciune), se întoarce pe partea 
cealaltă, fiind deranjat din 
somn (lucru neobişnuit pentru 
Vlădica), iar la 5 minute după 
aceea, se trezeşte cu un 
bocănit zdravăn în uşa chiliei, 
de către schivnicul de serviciu, 
poruncindu-i-se locatarului să 
se trezească pentru slujbă, 
altfel va fi trimis cu oile pe 
câmp, timp de 48 de ore, fără 
hrană.  

Sare Ierarhul ca ars din somn, se îmbracă în ale sale 
straie şi, în 10 minute este deja în capelă. 
  Era prima zi plină, ce urma să fie petrecută la mânăstire. 
La cererea stareţului, care dorea cu dinadinsul să respecte 
dorinţa Vlădicului, un învăţăcel se apropie de Chiriarh, 
spunându-i că astăzi este rândul său, să aprindă lumânările din 
capelă, să-l asiste pe stareţ în timpul slujbei, iar la sfârşit, să 
măture biserica şi să o pregătească pentru slujba ce urma, 
peste vreo oră şi jumătate, adică, pe la orele 12:00, orele 
prânzului. Zis, şi făcut. Neavând încotro, Chiriarhul se supuse 
programului şi, sleit de puteri, aştepta clopotul de la trapeză, 
care să anunţe masa de prânz. Rugăciunea i-a fost ascultată, 
clopotul trapezei a sunat. 

Toţi monahii (inclusiv episcopul) s-au adunat la trapeză 
pentru masa de prânz. Stareţul dă binecuvântarea şi fiecare pe 
rând îşi ia farfuria de la cantina trapezei, îşi toarnă un polonic 
(nu mai mult) de iahnie de fasole, îşi ia o bucăţică de pâine 
neagră (pâinea era calculată să ajungă fiecărui schivnic în 
parte), îşi ia şi un pahar, pe care-l putea umple şi reumple din 
belşug, cu apă plată, iar ca desert, un măr sau o gogoaşă de 
post, la alegere. Din nou, citire din psalmi, din nou anunţarea 
programului pentru următoarele 6 ore. Ghinionul făcură ca, în 
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loc de rugăciune personală şi odihnă de 2 ore (1:00-3:00 după 
amiază), Vlădicului Antim îi veniră rândul să păzească 
animalele mânăstirii, timp de 3 ore (3:00-6:00 seara), după 
care să-şi încheie programul de jurnă, în timpul slujbei, 
începând de la orele 6:00 seara, adică , să aprindă lumânările 
din capelă, să-l asiste pe stareţ în timpul slujbei, iar la sfârşit, 
să măture biserica şi să o pregătească pentru slujba de la 
11:00 noaptea. 

În acea zi, meniul a fost şi mai auster: o bucăţică de 
pâine cu magiun şi un pahar cu apă. Cine dorea suplimentarea 
mesei, putea să-şi ia o bucăţică sau două din prescura de la 
litie, aflată pe masa de la intrare în trapeză.  Înainte de a-şi lua 
rămas bun de la stareţ, spre a merge la culcare şi ca o 
prevenire a faptului că ar dori să fie nestingherit, la orele 11:00 
seara, pentru Pavecerniţa, urmată la orele 12:00 miezul-nopţii, 
de slujba celor „Trei Laude”,  Vlădicul +Antim îi ceru stareţului 
o favoare, ca să nu-l deranjeze până mâine dimineaţă, căci 
trebuie să lucreze la rezolvarea unor mari probleme ale 
Episcopiei. Stareţul nu avu încotro decât să accepte coabitarea. 
În ziua de marţi, a doua a săptămânii, Ierarhul a fost scutit să 
participe la slujbele de miezul nopţii şi ale miezonopticii şi 
utreniei. S-a sculat pe la orele 8:30 dimineaţa, cu vreo 
jumătate de oră înainte ca schimonahii să iasă din capelă, de la 
rugăciune. 
 

 
 

La revedere, Vlădica! 

         Îngrijorat de starea 
Vlădicului, stareţul merge la 
chilia lui, bate la uşă, Vlădica îi 
deschide şi mai înainte ca 
stareţul să deschidă gura, sau 
să întrebe ceva, Vlădica 
+Antim îl încunoştiinţă că 
trebuie să meargă la Buzău 
„că mari probleme sunt acolo, 
pe care numai eu le pot 
rezolva!”. 

Stareţul înţelese mesajul, îşi trimise ucenicul să bată 
clopotul de adunare la trapeză a tuturor monahilor şi, ca din 
senin întregul cin monahal se raportară la „ordine”. În acelaşi 
timp sosi şi maşina neagră, cu geamuri fumurii, a episcopiei şi, 
fără a mai lua micul dejun cu foştii săi acoliţi, Vlădica intră în 
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maşină, în timp ce întregul sobor îi cânta Imnul Arhieresc: „Pre 
Stăpânul şi Arhiereul nostru…!”. Aşa urma să se încheie o 
săptămână de „sabath”  a Chiriarhului. Încă o scenă a 
întâmplării noastre a fost în timpul acestui plin alai de luare la 
revedere, de la Chiriarh, din partea soborului monahicesc. 
  De aiurea, coborând de pe deal, un novice păzitor al 
animalelor mânăstirii, alergând într-un suflet spre locul de 
pornire a Chiriarhului către Sfânta Episcopie, striga cu sufletul 
la gură: „Prea Sfinţite…, Prea Sfinţite…, aşteptaţi!”. 
Vlădica îi spuse şoferului să aştepte. În câteva clipe, păzitorul 
a  ajuns la maşină. Vlădica deschise geamul ca să-l asculte. „- 
Prea Sfinţite, strigă cu un glas blajin păzitorul, ne vom mântui 
noi oare???”… „- 

Dacă voi nu vă mântuiţi, atunci cine, EU?” , îi răspunse 
Ierarhul, bine ştiind că El nu rezistase unor condiţii atât de 
aride în care călugării îşi duc existenţa, decât numai O 
SINGURĂ ZI.  

Dacă este sau nu veridică această istorioară, nu ştiu. Un 
singur lucru însă vă spun, să nu-i mai judecăm pe aleşii 
Domnului, decât numai dacă am trăit şi noi a singură zi „în 
pielea lor”!. 

 „Nu-i puţin lucru să-l ierţi din inimă pe cel care te-
a chinuit cumplit, dorindu-ţi nu moartea, ci ceva mult mai rău: 
doar un strop de viaţă agăţată pe pragul dintre cele două lumi. 
Însă pentru un creştin înseamnă totul să împlinească porunca 
iubirii lui Hristos: "Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine 
însuţi".”    (Daniela Cârlea Şontică) 
 

"Înţelepciunea vieţii este să ştii, tu, să o cârmuieşti şi nu 
să te laşi cârmuit de ea. Pentru aceasta se cere voinţă, 
exactitate, stăruinţă, devotament, rezistenţă, renunţare, 
stăpânire de sine; cu un cuvânt, înfrânare". (Policarp Morușca) 
 

„Pune-mă ca pe un semn în inima ta, ca pe un semn pe 
brațul tău; iubirea este puternică precum moartea și mânia 
amară precum infernul: cărbunii ei sunt cărbuni de foc; 
violente sunt văpăile ei.” (Solomon – Cântarea Cântărilor) 
 

"Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai 
experimental."   (Părintele Dumitru Stăniloae) 
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Moroianu, nu și-a mâncat sarmalele la dejun 
 

 
 

 Costică Moroianu 

      Când am vorbit de sfințiții 
mei profesori de la seminar, 
am menționat faptul că pr. 
prof. Arhimandritul Nițoiu 
Ghenadie (profesor de Istoria 
şi Literatura Română), a fost 
profesorul meu cel mai 
preferat. Avea chip de 
Episcop, de călugăr desăvârşit, 
de intelectual de clasă. Locuia 
într-una din chiliile episcopiei, 
vis à vis de palatul Episcopal.     
Ca şi părintele spiritual Theo, 
părintele Arhimandrit Niţoiu 
era întotdeauna îmbrăcat într-
o mantie gri, cu un medalion 
monahicesc pe piept, cu chipul 
Maicii Domnului.  
În timpul său liber, avea o 
slăbiciune, plăcerea de a se  

tămâia cu sămânţa diavolească (fumatul). Se trăgea dintr-o 
familie princiară (origine „nesănătoasă”), de aceea, în pofida 
tuturor calităţilor ce-l calificau să devină arhiereu, nu a putut să 
urce scările vlădiceşti, căci Departamentul Cultelor i-a stat 
împotrivă. 
 

 
 
Presupusele sarmale la masa de dejun 

       Nu a avut decât să se 
resemneze în poziţia de 
profesor... 
        Întotdeauna lua masa la 
cantină, cu noi elevii. Nu ştiu 
prin ce împrejurări cunoscuse 
familia unui coleg de-al 
nostru, Moroianu Costică, din 
Constanţa. Costică Moroianu 
era slăbiciunea lui şi, în fiecare 
dimineaţă, înainte de a începe 

cursurile, îl întreba retoric : „Costică, ţi-a plăcut micul dejun!?”. 
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  Într-o dimineaţă, în loc de a primi răspuns din partea 
favoritului Constantin Moroianu, spre surprinderea sa, primi 
răspunsul din partea comicului coleg, Dobre Rizea: „- Nu, 
Părinte Profesor, Costică n-a mâncat toate SARMALELE…astăzi 
la dejun!. „Cum, zise profesorul…, voi aţi avut astăzi, la dejun, 
sarmale, iar mie mi-au dat numai ceai şi pâine cu magiun!? ”    
Imaginaţi-vă, bufnirea în râs a noastră, cei de faţă la acea 
întâmplare hazlie. 
 
Arhimandritul Nițoiu Ghenadie: 
Istoria, cum scrie-n în carte, sau cum a fost în realitate? 
 

 
 

Înainte și după 23 August 1939 

  
„Dragii mei, am ajuns acum şi la Istoria Modernă şi 

Contemporană a României. Vă întreb: cum doriţi să vă vorbesc 
despre această perioadă? Să vă vorbesc aşa cum scrie în carte, 
sau cum a fost în realitate?” Asta se întâmpla prin anii 1965-
1970. Pentru noi a fost foarte picantă întrebarea şi consideram 
că profesorul avea mare curaj, atunci când pereţii aveau 
urechi, urechile securităţii. Era o întrebare retorică, dar şi 
tăcerea noastră însemna un răspuns pe măsură. 

 
"Lasă-L pe Dumnezeu să-ți rotunjească sufletul prin 

încercări. Nu te supăra pe El, nu te răzbuna pe El, că te răzbuni 
pe tine."  (Părintele Ioan Iovan 1922 – 2008) 
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O altă perlă scoasă de acest părinte profesor, care poate 
fi şi astăzi în actualitate: 
 

Boul savant... sau povestea boului... 
 

Arhimandritul Niţoiu Ghenadie era un intelectual erudit. 
Cu toate că preda Istoria, cât şi Limba şi Literatura Română, 
era versat în toate materiile educaţionale. Vorbindu-ne despre 
ştiinţă şi evoluţia a tehnicii moderne, la un moment dat ne-a 
explicat ce se va întâmpla pe viitor cu societatea modernă şi 
contemporană. „- Dragii mei, vor veni vremurile în care, pe 
această uşă va intra boul, iar pe uşa din spate, va ieşi savantul, 
încă şi cu diplomă”. Această prezicere era, cam, acum o 
jumătate de secol în urmă. 
 

 
 

Boul Savant?! 

       Acea zicală de atunci, a 
părintelui arhimandrit Nițoiu, 
despre boului savant, m-a 
purtat cu gândul la o POVESTE 
A BOULUI, pe care am citit-o 
recent, pe nu știu unde. și tare 
mă tem că este țesută din 
realitățile României vremurilor 
noastre (bineînțeles schim-
bând personajele.  

 
Ex. boul, cu demnitarul corupt... scroafa, cu... 

(completați Dv. spațiile libere...) 
  A fost odată un bou. S-a născut într-o dimineață de 
primăvară la C.A.P Porceaca. Nașă-sa .. mulgătoarea 
emerită Gherghina … laureată a premiului de muls, 
purtătoare a insignei „Iubiți vaca‟ l-a botezat Plăvan. Încă 
din clasele primare ... Plăvan promitea să devină un bou 
perfect. De câte ori era scos la tablă, se uita … ca un vițel 
la poarta nouă. Mai târziu, părinții l-au dat la școala 
tehnică de arat, prășit și cărat masă verde, dar s-a dus 
bou și … no … tot bou se întoarse.  

Și fiindcă la vârsta de doi ani nu-i dăduseră, încă, 
coarnele ... s-a gândit să se însoare. 
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  Puse-se ochii pe o iapă ... una bălană, din vecini, 
de-a noastră, sănătoasă de numa, numai… și avea glezne 
fine și o coamă lungă și mătăsoasă că Brigitte Bardot. 
Umblă bietul bou că mânzul după iapă, dar ea nu se uită 
la el nici cu coadă. 

Adevărul e, că fusese încurcată cu un armăsar, 
brunet, care jucase cu Antonella Lualdi în „Columna” și 
acum era plecat să filmeze într-o altă coproducție, 
romanao-franceză, cu actori străini ... și caii noștri. 

 

 
 

Boul... tot bou rămâne 

        Și fiindcă armăsarul îi 
promisese că o ia de nevasta 
la paștele cailor, … iapa–l 
aștepta cuminte în grajd, 
visând cai verzi pe pereți. Ee, 
ei, văzând el că nu are noroc 
în dragoste, s-a gândit băiatul 
și s-a hotărât! Băi … de ce ??? 
Mai bine mă însor din interes! 

 
  Iau o scroafă ... care-mi naște 10 -15 purcei anual și 
trăiesc din alocație! Și uite așa ... duduia Mangalița … ajunse 
doamna Plăvan. 
   Da de unde până atunci mireasă tăcuse că porcul în 
păpușoi …. după căsătorie a început să-i guițe … că vrea cocina 
în centru ... că vrea băi de nămol, la Techirghiol , că vrea 
crema fonce´ să-și întrețină șoriciul … vorba aia! „S-a suit 
scroafă-n copac “. Norocul lui veni Ignatul … s-a scăpat de ea 
... Părinții văzând că odrasla nu-i în stare să-și aranjeze singur 
ploile, ii aranjară ei, o vedere, … cu o capra. Eeee … se ținea 
țanțoșă căprița! Bine a zis cine a zis „cât o fi capra de râioasă … 
tot cu coada-n sus umblă! Verișoara ei … capra neagră, era 
căsătorită cu un cerb. Și-l înșela pe toate potecile. Aflase și 
cerbul, dar nu avea voie să dea în ea, că-i monument al naturii. 
Așa că părinții invitară capricioasa capră la un caprifoi, să le 
cunoască odrasla. De unde să știe ei că dulcea căpriță avusese 
o aventură la mare, cu un țap, logodit, … și cum începuse să se 
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cunoască … căutau un țap ispășitor. Dar băiatului nu-i conveni 
partida, le-a pus copita în prag și le-a zis! „- Mă tată, dragă 
mamă, îmi place fata ... dar nu pot s-o iubesc! Eu, în genunchi 
nu mă las! Adevărul e că-i căzuse cu tronc Joiana, vecina lor de 
casă. Aha, mai bine vacă din C.A.P! Avea…. avea domnule, 
niște antricoate, așa, de manechin și fusese aleasă „miss 
Cireadă” la ultimul obor de vite. Toți o numeau Venus din 
Porceasca. Și fiindcă fata l-a plăcut și ea, părinții au dat o masă 
verde și mirii fericiți au lins sare împreună, până la adânci 
bătrâneți. Ba…, după vreo două luni așa ... vaca ... i-a născut 
un miel. Ce s-a mai bucurat soțul ei !!! BOUL !!!!!!!!!!! 
 

Și nu ne duce pe noi în ispită 
 
Pr. Prof. Cristişor Manea, fost pedagog civil în primii 3 ani ai 
şcolarizării mele. 
 

 

         Avea un fizic plăcut şi îl 
admiram, chiar dacă era cam 
sever cu noi şi ne crea teamă. 
Îl vedeam ca pe un fel de 
James Bond al seminarului.  
Locuia în ultima cameră, 
dinspre nord-vestul culoarului 
de sus al seminarului, iar noi 
elevii ne temeam ori de câte 
ori se deschidea uşa acelei 
camere. Pot afirma că, în 
calitatea-i de pedagog, era cel 
mai neconvenţional educator 
al tinerelor vlăstare, pe 
care   l-am cunoscut. Discuta 
cu noi despre probleme reale, 
specifice nouă, adolescenţilor, 
spre exemplu despre  

impulsurile hormonale, subiecte evitate la vremea aceea, mai 
ales la un seminar teologic (Pe atunci nu erau cursuri de 
sociologie, psihologie, sexologie). 
   Îmi amintesc o întâmplare hazlie, cum la o oră de 
meditaţie de după amiaza, când şeful de meditaţie lipsea 
pentru câteva minute din clasă, ne-am îmbulzit la cele două 
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geamuri(cu vedere spre nord, către şcoala de fete de peste 
drum)  şi unii se strâmbau în fel şi chip. Ca din senin apare pe 
alee silueta pedagogului Cristișor Manea şi, urmându-şi alene 
calea şi fără a privi spre geamurile noastre, a început să recite 
cu voce tare: “Şi nu ne duce pre noi în ispită..!!!”. Toţi am 
încremenit pe moment şi apoi am fugit la locurile noastre. Şi 
am auzit, apoi, ca un mare ecou „AMIN!” Ecoul venea de la 
colegul nostru Rizea Dobre, tocmai cel care ne incitase la actul 
de indisciplină menţionat. Dumnezeu să-l ierte pe Rizea şi să-l 
odihnească în pace! 

Pe când eram prin anul III, James Bond, alias Cristişor 
Manea, „şi-a pus pirostriile” (s-a căsătorit), a fost preoţit, iar în 
ultimii doi ani de studiu, ne-a fost profesor. Avea pasiune şi 
înclinaţie pentru istorie, literatură şi psihologie. I-am admirat 
abordarea subiectelor şi mai ales a acelora care erau „tabu”, în 
acele timpuri. Ale tinereților amintiri... 
 

Despre atitudine 
 

Persoana cu atitudine pozitivă, găsește soluții, 
Persoana cu purtare negativă, invocă probleme, 
Persoana pozitivă caută la ceilalți bune amiciții 
Cele cu atitudine negativă vor inventa dileme. 
 
Efectul indolenței  și neimplicării în schimbare, 
A noastră și a celor care aleg să stea deoparte, 
Este de mii de ori mai dăunător în propria stare  
Și în viitorului nației noastre,  decât alte alerte. 
 
Atitudinea-i suma alegerilor făcute-n fiecare zi. 
Cu optimism și entuziasm poți atrage oamenii. 
Oamenii care lasă ceva în urmă din viață vor fi 
Cei care caută situații dorite în diverse domenii. 
 
Este mai bine să te menții curat și strălucitor, 
Ești fereastra prin care trebuie să vezi lumea, 
Dar trebuie să ai și o atitudine pentru Creator, 
Să fii credincios, rugător, să-i poți sorbi lumina! 
 
    Mircea Iordache 
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3. DIN PERIOADA STUDENȚIEI 
 
Trifoi cu "2 foi" - întâlnirea viitoarei soții 
 (O amintire din anul studenției -1973) 
  

Mă consideram binecuvântat  să fiu în Bucureşti, alături 
de profesorii mei dragi şi încă în ipostaza de a cinsti Paştile 
Domnului 1973, împreună.  Aveam  să înţeleg, mult mai târziu, 
ce plănuia Dumnezeu pentru mine, în acea perioadă a 
vacanţei  de Paşti, la capela Institutului Teologic, la prăznuirea 
Pascală din 1973. 
 

 
 

Vinerea Patimilor 

         Despre slujbele din 
Săptămâna Patimilor, nu prea 
îmi amintesc, nici măcar de 
slujbele de dimineaţă din 
Vinerea Mare, sau chiar seara, 
slujba prohodului, după o 
postire aspră (post negru), 
aşa cum o cerea tipicul 
ortodox. Ceea ce îmi amintesc, 
cu multă claritate, a fost 
sfârşitul slujbei prohodului. 

Părintele profesor Dumitru Radu miruia pe fiecare 
credincios, ce se prosterna în faţa icoanei Crucificării Domnului 
Hristos, iar eu împărţeam credincioşilor câte o floare, care 
fusese pe Sfântul Epitaf, de pe măsuţa sfinţitului baldachin. 
Participaseră cam multă lume la slujbă, aşa că, spre sfărşit, nu-
mi rămăseseră prea multe flori de împărţit. Pe ici, pe colo, câte 
o codiţă de floare, câte o frunzuliţă şi chiar eram nevoit să 
despic în 4 frunzuliţele care mai rămăsese din displayul floral 
din vinerea Patimilor. 

Către sfârşit, venea la rând, pentru miruire, o tânără, 
însoţită de  mama ei,mama purtând o batistuţă albă pe cap, ce 
acoperea un coc împletit, aşijderea Veronicăi Miclea, dar poate 
că aveam eu vedenii din cauza postirii aspre. Fiica, mergând 
înainte, fu miruită, iar eu, tânărul de 22 de ani, urma să-i ofer 
o floare. I-am oferit, ceea ce mai rămăseseră pe sfântul epitaf, 
un trifoi cu 2 foi. Este adevărat, mai erau şi alte, câteva 
floricele, mai împlinite, pe  sfânta masă, însă aşa îmi picase la 
mână. 
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Revoltată, oarecum, cu un ton de reproş, tânăra îmi ceru 
să-i ofer una dintre celelalte flori rămase pe Epitaf.  – Nu, zic 
eu, acest trifoi cu 2 petale îţi va purta noroc! Dacă eşti 
nemulţumită, te rog să-mi dai numărul dumitale de telefon şi 
Superiorul meu va răspunde nemulţumirii dumitale. Era o 
inspiraţie de moment şi, am scris cu majuscule cuvântul 
Superiorul meu, gândindu-mă că, El, Creatorul, Superiorul 
meu, poate că are planuri pentru mine, că tare îmi mai plăcea 
această obrăznicuţă  tânără, care, pe lângă altele, mai purta şi 
fustă „mini”... Am rămas plăcut surprins de rapiditatea cu care 
tânăra mi-a înmânat un bileţel, spunându-mi să-l citesc când 
voi avea timp şi, plecă spre uşa de ieşire din capelă, cu mini-ul 
ei cu tot... Așa a început totul, care durează de peste 40 de 
ani... Pentru că a fost ceva ieşit din comun, pe placul inimii şi 
fiindcă acea fetiţă avea să-mi devină soţie, preoteasă, mama 
celor 4 copii ai noştri şi maică prezbiteră a mai multor 
comunităţi, pe care, în toţi aceşti ani le-am slujit ca preot. 
 
O poveste despre arhidiaconul dr. Nicolae Balca, din 
Sibiu 

Călătorind către Bucureşti, într-un compartiment de tren 
accelerat,  arhidiaconul profesor dr. Nicolae Balca, profesor de 
Omiletică, Catehetică şi Pedagogie, care avea şi  un doctorat în 
Filozofie, obţinut în Germania (1935), încropeşte o discuţie 
„subţire”, pe teme filozofice, cu un partener, care, prin voia 
sorţii, se întâmpla să fie profesor de Filozofie la Universitatea 
din Bucureşti. Prin cunoştinţele profunde ce le avea şi cu darul 
său oratoric, slujitorul Domnului l-a impresionat până la „peste 
poate” pe interlocutorul său, care îndrăzni să-l întrebe: - 
Scuzaţi domnule, dar ce profesie aveţi? – Sunt preot. – Nu, nu 
se poate, aveţi o profesie mult mai profundă, potrivit 
cunoştinţelor de care daţi dovadă! Eu, însumi, sunt profesor 
universitar de Filozofie la Universitatea din Bucureşti, iar 
dumneavoastră mă uimiţi cu bagajul filozofic ce îl deţineţi”... – 
De fapt, exclamă  arhidiaconul (cred eu, cu o modestie falsă – 
n.a.), nici măcar preot nu sunt, abia sunt „arhidiacon”.  Cred că 
această anecdotă circula,  pentru a se accentua cultura 
profesorilor  de teologie, pe care, regimul comunist din 
vremurile acelea, intenţionat, încerca să o diminueze, potrivit 
doctrinei marxist-leniniste, cum că biserica este slujită de 
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analfabeţi, înapoiaţi, îndepărtaţi de adevărata cultură (în 
viziunea lor, cea ateistă, marxist-leninistă). 
 
 c. Istorioara „Doctoratul”, cu profesorul Liviu Stan şi 
Patriarhul Justinian 
 

Profesorul pr. dr. Liviu Stan, din 1948, până la data 
decesului său (1973),  a fost profesor la catedra de Drept 
Canonic şi Administraţie Bisericească, a Institutului Teologic 
Universitar din Bucureşti. Era un bănăţean dintr-o bucată şi o 
autoritate incontestabilă în domeniu. Ştiai carte, treceai, dacă 
nu, mai stăteai o „tură”, repetai anul. Cu 25 de ani de 
profesorat, probabil că a fost cel mai longeviv profesor, în 
aceeaşi postură, în pofida faptului că în Romania domnea un 
regim comunist. 

Circula o istorioară, în timpurile noastre că, Patriarhul 
României din acea vreme, PF Justinian, avea un obiectiv, 
pentru împlinirea căruia ar fi făcut orice, ca să şi-l atingă, 
anume orgoliul de a fi declarat „doctor în teologie” de către 
colegiul profesoral al Institutului Teologic din Bucureşti. A 
întâmpinat, întotdeauna, un obstacol, la Liviu Stan, care s-ar fi 
exprimat „- Nu am nimic împotriva acordării acestui titlu 
Patriarhului României, dacă ştie carte”. Făcuse un slogan din 
atitudinea aceea a sa. Pentru acel motiv, Patriarhul nu l-a iertat 
niciodată (spun gurile rele). 

Istorioara care a circulat din gură în gură, în vremurile 
acelea, accentuează faptul că, la o întâlnire pan-ortodoxă, cu 
participarea unei  delegaţii din străinătate(probabil din 
Grecia),  de la palatul patriarhal, unde trebuia să-şi facă 
prezenţa, fără echivoc, şi profesorul de Drept Canonic, pr. 
dr.Liviu Stan, dar, călătorind cu tramvaiul, profesorul a 
întârziat la întâlnire cu vre-o 5-10 minute. În grabă, cu sufletul 
la gură, cu mersul său şchiopătat, a intrat în aula 
patriarhală.  Vroind să-i  plătească, cu vârf şi îndesat, 
profesorului Liviu Stan, pentru „nesăbuinţa” de a nu-i oferi, pe 
„tavă”, doctoratul, patriarhul îl ironizează, adresându-se 
plenului: „- Iertaţi pentru întârzierea începerii lucrărilor acestui 
simpozion, însă nu am fi putut începe fără prezenţa 
profesorului Liviu SATAN! Iertaţi greşeala de exprimare, 
profesorul LIVIU STAN, expertul nostru în drept canonic!  O 
linişte mortuară  s-a aşternut în aulă. Vorbea, doar, Patriarhul 
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României, care, inadvertent, a făcut o mare gafă. Din liniştea 
aceea, se auzi vocea „inculpatului”: „ - Să mă ierte Prea 
Fericirea Voastră, însă eu, Liviu SATAN, venind cu tramvaiul LA 
MAI MARII MEI, tramvaiul a întârziat, timp în care eu nu am 
contenit a mă ruga pentru Patriarhul ţării. Iertare, Stăpâne! 
Linişte totală, şi.... nimic mai mult. 
 
Terenurile mânăstirilor, un joc de şah 
 

 

     Se spune că prin anii 
1960-1964, preşedintele 
Departam. Cultelor, Dumitru 
Dogaru, care avea toată 
puterea în cer şi pe pământ, în 
numele partidului comunist, 
cere o audienţă specială la 
Patriarhul +Justinian, ca să-l 
determine ca mânăstirile din  

România să cedeze, voluntar, o parte din terenurile 
mânăstirilor, ca să dovedească faptul că sunt factori activi în 
procesul de colectivizare comunistă. 

Ştiind dinainte tema discuţiilor ce urmau a avea loc cu 
reprezentantul comuniştilor, Patriarhul +Justinian i-a chemat la 
Bucureşti pe toţi stareţii şi stareţele mânăstirilor, ca să rezolve 
problema la ordinea zilei, colectivizarea. 

 În timpul întâlnirii, în prezenţa lui Dogaru, Patriarhul le 
porunci reprezentanţilor mânăstirilor să cedeze 1/3 din terenuri 
colectivelor agricole, mutându-şi hotarele, (gardurile) şi să nu 
plece acasă (un fel de ceartă şi ameninţare), până ce tovarăşul 
preşedinte al Departamentului Cultelor va pleca, fiindcă Prea 
Fericirea Sa dorea să mai transmită unele instrucţiuni 
cuvioşiilor lor. Legenda spune că Dogaru a plecat extrem de 
fericit de la întâlnirea cu Patriarhul ţării, asigurat fiind că 
biserica va colabora cu sistemul comunist, pentru încheierea 
colectivizării. Reuniţi, după aceea, în şedinţă cu Patriarhul 
Bisericii, stareţii, şi maicile stareţe, tremurau în faţa 
Patriarhului, fiindcă nu ştiau ce-i aşteaptă. Patriarhul îi 
sfătuieşte să se aşeze în scaunele lor, să se calmeze şi, cu un 
glas părintesc, le zise: „- Aţi auzit discuţiile purtate cu tov. 
preşedinte al Departamentului Cultelor? Aţi auzit cu toţii că tov. 
preşedinte al Cultelor vă cere să mutaţi gardurile mânăstirilor 
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ce le conduceţi cu cca 1/3 mai departe, adică, să măriţi cu încă 
o 1/3 terenurile mânăstirilor, fiindcă se va încheia 
colectivizarea şi cu ce delimitaţi avuţia mânăstirilor, acum, cu 
aceea mânăstirile vor rămâne în viitor, după încheierea 
colectivizării? Nu accept comentarii! Încheiem Şedinţa aici. Aţi 
înţeles bine ce v-am spus: un pas înapoi, şi doi paşi 
înainte...?!” Legenda spune că acela era adevăratul Patriarh 
+Justinian, acela care avea biserica şi slujirea ei la suflet, sau 
omul potrivit, la locul potrivit, în vremurile potrivite. 
 
Biblii în loc de limuzină 
 

 

         Iată încă o mărturie: 
Patriarhul Teoctist rememora 
la un moment dat vizita la 
Londra a Patriarhului 
+Justinian, care a pus bazele 
parohiei ortodoxe acolo: „- Îmi 
amintesc faptul că, în timpul 
vizitei pe care a făcut-o 
Patriarhul Justinian la Londra, 
regina Angliei i-a oferit o 
limuzină ultra-luxoasă. 
Patriarhul s-a gândit însă şi a 
rugat-o pe regina Angliei să 
aibă bunăvoinţa ca să 
transforme limuzina luxoasă în 
hârtie specială pentru tipărit 
Biblia. Şi atunci s-a tipărit în 
peste 20.000 de exemplare  

 
Iată și o mărturie recentă a Patriarhiei Române: 
 
În virtutea bunelor relaţii dintre Anglia şi România, în perioada 
interbelică, contactele dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea 
Anglicană fuseseră extrem de cordiale. Instalarea 
comunismului în România a condus inevitabil la ruperea 
relaţiilor dintre cele două Biserici, după cum cerea puterea 
sovietică prin vocea patriarhului Alexei al Moscovei la conferinţa 
inter-ortodoxă din 1948. 
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Dezgheţul din 1955 a oferit ocazia reînnodării contactelor dintre 
cele două Biserici, mai ales prin vizita, din iunie 1965, a 
arhiepiscopului Arthur Ramsey de Canterbury în România. 
 

 
 

PF +Justinian, arhiepiscopul +Arthur 
Ramsey și reprezentanți ai comunității 

române din în Anglia 

    Un an mai târziu, patriarhul 
Justinian Marina răspundea la 
invitaţia acestuia, fiind primit 
la Londra ca un şef de stat, 
vizitând numeroase mănăstiri, 
participând la anumite servicii 
religioase, fiind în mijlocul 
credincioşilor români din capi-
tala britanică. Patriarhul ro-
mân a fost primit inclusiv de 
regina Elisabeta a Marii 
Britanii, care i-a oferit în dar 
un automobil Rolls Royce. 

 
Faţă de gestul reginei, patriarhul i-a spus: "Majestate, vă 

mulţumesc. Sunteţi foarte generoasă, dar sunt informat că 
sunteţi preşedinta Societăţii Biblice Britanice. Patriarhii români 
de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie, care le poartă 
numele. Eu am mai mult de 10 ani şi nu am izbutit să am o 
Biblie. Vă rog, în locul maşinii, daţi-mi hârtie şi materiale de 
legătorie, ca să pot tipări şi eu Biblia". 
Astfel, au fost publicate cele 20.000 de exemplare ale Bibliei de 
la 1968. (Sursa: Ziarul Lumina) 
 
Am ars lucrurile intime ale sorei Paulina 
 

Revenind la timpurile dinaintea căsătoriei sorei mele, 
venind în vacanţă şi locuind cu ea în  camera închiriată(un fel 
de garsonieră, cu toate facilităţile), am făcut o năzbâtie.  

Când am rămas singur acasă, m-am gândit la o 
compensaţie pentru găzduire şi am fost decis să fac o ordine 
desăvârşită şi am „făcut-o”. Am adunat toate lucrurile 
împrăştiate pe divan, pe sub divan, prin baie (inclusiv pe cele 
intime), le-am aruncat într-un butoi de metal şi le-am dat foc. 
Erau zeci de lucruri, unele dintre ele erau folosite o singură 
dată, ce să spun, minte de seminarist...  
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Subsemnatul – seminarist și sora 
Paulina 

Când a venit sora 
acasă, de la serviciu (lucra la o 
fabrică de tricotaje), am 
întâmpinat-o jubiliar, mândru 
că am făcut şi eu ceva în casă, 
răsplată pentru găzduire. Ce a 
urmat e lesne de înţeles, sorei 
mele îi venea să se ia cu 
mâinile de cap şi numai de 
bucurie nu a fost vorba, iar eu 
ce mai puteam spune, când 
mi-am dat seama cât de tare 
m-am dezamăgit pe mine 
însumi.  
   Am ajuns la concluzia că nu 
e bine să faci surprize atunci 
când nu te pricepi.  

 
Bilet la concert pentru sora Paulina 
 

Prin anul 1972, devenisem şi eu un „cineva”. Poziţia 
mea, de crâsnic la capela Institutului, a fost onorată, din partea 
Institutului, cu un bilet complementar, la Concertul de Colinde 
pentru Crăciun, care se ţinea în Aula Institutului, un concert 
extraordinar, eveniment unic, locurile fiind limitate. 

Era susţinut de Corul Institutului, care cuprindea cca 70 
voci bărbăteşti, dirijat de profesorul Nicolae Lungu. 
 

 
 

Concert de colinde 

       La concert participa însuşi 
Patriarhul României şi mai 
participau ierarhi proeminenţi 
ai Sfântului Sinod, profesorii 
universitari, invitaţi speciali de 
la Departamentul Cultelor şi 
de la Universit. din  Bucureşti 
şi încă vreo 300-400 de 
invitaţi speciali. Acel bilet 
complementar, l-am folosit 

pentru un invitat special, sora mea Paulina. Cred că sora mea 
nu va uita niciodată acel concert. 
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Cred că se întreba, cum de a fost binecuvântată de 
Dumnezeu ca, ea, ţărăncuţa cu patru clase, din prăfuitul sat, 
Dâmbroca, avea onoarea să asiste la un asemenea concert, 
timp de două ore, de colinde şi imnuri religioase celestine, 
alături de mari prelaţi ai ţării, în frunte cu +PF Sa Justinian. 
Eu consideram că biletul oferit de mine, reprezenta o 
recompensă minoră, pentru sora mea, care de-a lungul anilor, 
mi-a dăruit mult, mie, unicul său frăţior, jertfindu-se pe sine  
 
Bolnavul și băile cu nămol (O istorioară cu tâlc) 
 

 

     Un om merge la doctor şi-l 
roagă pe acesta să-i dea un 
medicament pentru boala sa. 
Doctorul îi indică să meargă la 
băile de nămol, pentru două 
săptămâni. Bolnavul îl 
întreabă: „- Şiiii........mă fac 
sănătos?, la care doctorul îi  

răspunde:„- Oh, nu, nu te faci sănătos, însă te înveţi cu 
pământul!” Aşa ştie românul să facă haz de necaz. 

Aceste amintiri ale mele, din şi despre satul Dâmbroca, 
din anii zbuciumatei mele copilării, nu le-am aşezat pe hârtie 
pentru vreo afacere, ci drept adâncă pietate, cel mai profund 
respect şi recunoştinţă, aduse memoriei părinţilor mei. Să le fie 
ţărâna uşoară! Dumnezeu să-i ierte! 
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B. AMINTIRI EXISTENȚIALE DIN ANGLIA 
 
Hirotonirea întru diacon și preot la Londra 
 

La 10 iulie 1976 am sosit la Londra, pentru preluarea 
misiunii de cantor și diacon, la Biserica Românească Sf. 
Gheorghe. 
 

 
 

Hirotonirea mea în Diacon 

      În mai puţin de 5 luni de 
la sosirea mea, şi a familiei 
sale, la Londra, cu ocazia 
vizitei canonice în Anglia a PS 
Sale + Episcopul Lucian Florea 
(Arh. Ortodoxă Română 
pentru Europa Centrală şi 
Occidentală, cu sediul la Paris, 
Franţa) în ziua de duminică 28 
noiembrie  1976 am fost 
hirotonit întru diacon. 

 Pe la jumătatea lunii decembrie 1976, de curând hirotonitul 
diacon (re-subsemnatul) primește un telefon de la Patriarhia 
Română, prin care i se transmitea mesajul, de a întâmpina la 
aeroportul Heathrow, Înaltul Prelat al BOR, însărcinat cu 
relațiile externe, pe PS dr. Antonie Ploieșteanul, vicar al 
Patriarhiei Române. 
  Scopul venirii sale la Londra avea o triplă însemnătate: 
a). De a-mi aduce la cunoștință veste că înaintașul meu, 
părintele Lucian Gafton a “decis să rămână în România, și să-și 
continue vocația de lector universitar la Institutul Teologic din 
București!” (suspiciunea mea a fost, și încă rămâne că părintele 
L.G. a fost reținut împotriva voinței sale, fiindcă se 
occidentalizaseră prea mult!); b). De a mă încunoștiința că 
Patriarhul Justinian m-a numit preot paroh la bisericii românești 
din Londra; c). Să mă prezinte Arhiepiscopului de Canterbury 
(șeful Bisericii Anglicane), dimpreună cu formalitățile 
protocolare de acreditare a subsemnatului, ca reprezentant al 
Patriarhiei Române pe lângă Arhiepiscopul de Canterbury, 
Primatul Bisericii Anglicane din Marea Britanie.    
Astfel, că zarurile fiind aruncate, și scenariul regizat, Episcopul 
+Lucian, venit din nou de la Paris, în ziua de Crăciun, 25 
decembrie 1976, m-a uns ca preot paroh al Bisericii Ortodoxe 
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Române „Sfântul Gheorghe” din Londra, Anglia. Eram cel mai 
tânăr preot român, din vremurile acelea, care slujea una dintre 
cele mai importante parohii ale Patriarhiei Române de peste 
graniţă. Însă laurii gloriei s-au ofilit în doar câteva zile, căci pe 
data de 1 ianuarie 1977, în urma unor presiuni politice, 
conducerea bisericii St. Dunstan's in the West, ce ne găzduia și 
pe noi, românii, a decis ca, până la elucidarea definitivă a 
situației (dacă pr. Lucian Gafton a fost reținut sau nu împotriva 
voinței sale), să fie închisă. Pentru sărbătorirea praznicelor de 
Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ioan, am găsit înțelegere și 
dragoste din partea conducătorilor diocezelor ortodoxe surori, 
Arhiepiscopul Grec +dr. Athenagoras, de Thyateira şi Marea 
Britanie, Mitropolitul rus + IPS Anthony Bloom de Sourouz şi 
părintele Nikolic, reprezentantul bisericii ortodoxe sârbeşti, din 
Anglia. 

Doresc să precizez aici faptul că, chiar din primele zile 
ale preoției mele, a apărut și jugul greutăților preoției, pe care 
îl port de vre-o 40 de ani - Cuprins. 
 
Să văd pe unde intri în Altar! 
 

Era prima mea Sfântă Liturghie după ce fusesem 
hirotonit drept preot. Era chiar în zi de Duminică, 26 decembrie 
1976. Crăciunul picaseră sâmbăta, Ziua Hirotonirii mele, zi pe 
care nu o voi uita niciodată. Vlădica +Lucian a prezidat Sfânta 
Liturghie din scaunul arhieresc. Ipodiaconul Vasily James co-
slujea alături de mine prima mea Sfântă Liturghie, iar corul 
condus de Nina Pavy ne-au asigurat răspunsurile liturgice. 
Emoțiile au fost mari. Nu-mi amintesc din cadrul Sfintei 
Liturghii decât numai un scurt episod, oarecum hazliu. 

Ușile împărătești erau întotdeauna închise, și zăvorâte pe 
dinăuntru, fiindcă biserica era tot timpul deschisă pentru turiști 
britanici și străini, care, din curiozitate adesea își vârau capul 
peste sfintele uși ca să vadă ce este înlăuntrul unui altar 
ortodox, însă niciodată nu putea pătrunde înlăuntru prin ușile 
zăvorâte.  

La intrarea cea mică, adică procesiunea cu evanghelia, 
am ieșit prin ușa diaconească dinspre nord, am înconjurat în 
semicerc solea, și am mers către absida dreaptă, unde se afla 
scaunul arhieresc, din care Vlădica prezida Sfânta Liturghie, 
spre a-i oferi Evanghelia spre venerare, și a mă binecuvânta. 
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Ieșirea cu Sfintele Daruri 

 Voce-i părintească, blândă 
dar și catehetică, parcă îmi 
sună și acum în urechi:  
„Acum să te văd pe unde intri 
în altar, căci văd că ai uitat de 
deschizi Sfintele Uși”. M-am 
intimidat de moment, și cu 
toate că era ne-liturgic, și 
neprotocolar, iau decizia în 
fracțiuni de secundă, și-I cer 
ipodiaconului James că intre în 
altar prin ușa diaconească din 
partea sudică a iconostasului,  

și să-mi deschidă Ușile Împărătești.   
      

 
 

Amintire de la co-slujirea cu                         
pr. D. Bodale din Philadelphia 

 Și acest gest în sine era ne-
ortodox căci ipodiaconul nu 
are voie să treacă prin fața 
sfintei mese, și nici să 
deschidă Ușile Împărătești. 

Am ținut să menționez 
acest detaliu, fiindcă, în 
următorii 40 de ani de preoție, 
am fost nevoit să iau decizii de 
moment, să inițiez acțiuni, 
adesea ne-inspirate, ne-
ortodoxe, și chiar ne-populare, 
însă întotdeauna conștient că    

așa-i natura pastorației unui „Preot Imigrant” -   
 
Muhammad intră în altar, și... în 7 minute, iese 
"încreștinatul" Ion 
 

Straniu, dar adevărat. Mai marii mei de la București îmi 
dădură poruncă „să mă fac tuturor toate...” (după învățătura 
Sf. Pavel), ca să înmulțim comunitatea, și să avem cât mai 
mulți simpatizanți printre britanici. 

Era prin anul 1978, când o tânără româncă, venită cu o 
bursă de studii în Londra, și care frecventa slujbele noastre, 
într-o zi îmi spune că a cunoscut un englez, și că dorește să fie 
căsătoriți în biserica noastră. Evenimentul se precipita. Mi-a 
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spus că nu are certificat de botez, fiindcă biserica unde 
fuseseră botezată în București a fost demolată de regimul 
Ceaușescu. Cât despre John Edward, viitorul ei soț, mirele în 
devenire, nu este sigură dacă are sau nu certificat de botez, 
însă ambii sunt dispuși să facă declarații notarizate, sub 
jurământ, că au fost botezați în numele Sfintei Treimi. La 
câteva săptămâni îmi prezintă numitele declarații. Le-am găsit 
și un set de nași, din comunitate. 

În ziua nunții, la ora stabilită, sosesc în biserică cca 60-
70 de persoane. Era o comunitate mixtă, în majoritatea creoli. 
Mi se părea a fi indieni, mai ales că aveam și noi niște prieteni 
(ea româncă, el indian, căsătoriți în România), un cuplu absolut 
superb. Între participanți, aveam să aflu în curând, erau și 
părinții mirelui. Erau la origine pakistanezi. 
  Mirii și nașii au sosit împreună. Era pentru prima dată 
când îl întâlneam pe mire. Le arat ordinea în care să se așeze 
în fața Sfântului Altar, ca să începem slujba cununiei. Ofer 
lumânările aprinse nașilor, și înainte de a începe slujba, mirele 
mi se adresară în Engleză: „Pastore, vreau să îți spun că 
numele John Edward, este numele după care sunt cunoscut de 
prieteni, și colegii de serviciu. Adevăratul meu nume este 
Muhammad Ibrahim bint Hadid, după cum puteți constata și 
din certificatul de căsătorie civilă. 

O iubesc atât de mult pe Ruxana, încât împotriva voinței 
părinților mei, am hotărât să accept să fiu căsătorit într-o 
biserică creștină”. 

 

 
 

Mohamed (John) și româncuța 

Auzind acestea, m-au cuprins 
fiorii, la gândul că s-ar putea 
ca mirele să nu fie creștin. L-
am întrebat atunci direct, dacă 
este creștin sau nu, și mi s-a 
confesat că nu este botezat, 
cu toate că mi-a prezentat o 
declarație notarială de botez 
(de care de îndată am aflat că 
era un fals). 

  
Am anunțat participanții că vom începe nunta în câteva 

minute, fiindcă mirele trebuie să semneze unele documente 
necesare încheierii căsătoriei religioase.  
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Mirele m-a urmat în Sfântul Altar, unde i-am explicat 
faptul că nu poate avea loc  ceremonialul între un creștin și un 
musulman. Singura soluție ar fi ca el să primească taina 
botezului. Mirele își iubea atât de mult logodnica încât fără 
ezitare a acceptat să-i administrez botezul de urgență. Și încă 
ce urgență.    

Am dialogat însă vreo 5 minute care să-i fie numele de 
botez.  „- Pastore, numele trebuie să rămână Muhammad, 
altfel, cum pot explica eu părinților, și rudelor prezente în 
biserică, faptul că pe o ușă a intrat Muhammad, iar pe cealaltă 
a ieșit John?”. I-am explicat incompatibilitatea (Mohamed, este 
numele profetului lor, iar un nume de Sfânt, dobândit la botez, 
este mărturia intrării în împărăția lui Hristos). 

În final, am ajuns la o formulă de compromise (în acte): 
Nume de botez: John și nume mijlociu: Muhammad. Formulele 
din timpul slujbei, care era în limba engleză, la schimbarea 
inelelor, cât și plasarea cununiilor, le-am rostit în limba 
română, astfel ca “ai lui musulmani” să nu înțeleagă ce se 
întâmplă, în timpul ceremonialului.  

Așa s-a împlinit totul, și „Muhammad, cel ce a intrat în 
altar, același individ cu John cel botezat”, din iubire pentru a lui 
Ruxană (care-i falsificase declarația de botez a lui John-
Muhammad), nu numai că s-a botezat, dar prin devenire 
creștin, și prin căsătoria religioasă în biserică creștină, s-a 
împlinit preceptului scripturistic “de aceea va lăsa bărbatul pe 
tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de soția sa, și vor fi 
amândoi un trup”. Am aflat mai târziu că părinții, și rudele sale 
s-au dezis de el, fiindcă a devenit creștin, și s-a căsătorit cu o 
creștină.  Din iubirea celor doi John Muhammad și Roxana 
Edward, s-a născut un prunc, pe care la cererea familiei l-am 
botezat, primind numele James, cu câteva luni înaintea plecării 
mele din Anglia -  
   
Mutarea în noul apartament: 
„Lăsaţi canapeaua jos şi, hai să ne rugăm” 
  

Îmi amintesc de un eveniment nostim, care consider că 
este avenit să-l împărtăşesc cu cititorii acestor rânduri. Era 
spre finele anului 1978, când trebuia să mă mut, din casa unde 
locuisem gratuit timp de un an, la apartamentul din Lewisham. 
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Rugăciunea și munca îmbinate 
armonios 

        La comanda Ierarhului, 
diaconul Giles, capelanul 
personal al episcopului 
Mervyn, îi cere arhidiaconului 
de Lewesham (în Biserica 
Anglicană, poziţia de 
arhidiacon este mai presus 
decât cea de preot), să adune 
câţiva preoţi tineri, care să mă 
ajute la mutarea în noul 
apartament. S-au adunat vreo 
4-5 preoţi, care au încărcat 
mobilierul(pe care mi-l donase  

episcopul), în câteva furgonete, de la locuinţa veche, la cea 
nouă. Locuinţa nouă se afla la etaj. 

Culoarul cu scările, ce duceau către etaj, era foarte 
îngust. Au încercat colegii anglicani, cu multă sudoare să urce 
la etaj o canapea, cam lată, şi, care, nu prea se lăsa dusă pe 
acele scări înguste. Au tot chinuit-o, când în „hăis”, când în 
„cea”, canapeaua tot nu încăpea. Deodată îl aud pe diaconul 
Giles: „ - Fraţilor, lăsaţi canapeaua jos şi, hai să facem o 
rugăciune!”  

Ca la comandă, toţi închid ochii, diaconul bolboroseşte o 
rugăciune de vreun minut, cu glas tare şi, la încheierea rugii, le 
spune colegilor: „Mi s-a revelat că, va trebui să deşurubăm 
picioarele canapelei, să o urcăm la etaj fără picioare şi, să 
reinstalăm picioarele canapelei, acolo, sus în apartament. Zis şi 
făcut. Problema s-a rezolvat, însă ceea ce m-a frapat, a fost 
faptul că englezul, de consideră că-l depăşesc problemele, 
invocă de îndată puterea divină, care-l și-l luminează, și-l 
înțelepțește. 

HOTĂRÂREA DEFINITIVĂ:                                                                
M-AM RUPT DE PATRIARHIA ROMÂNĂ 

 
a.- Condamnarea definitivă, preţul necoabitării cu prof. 
dr. Constantin Michael-Titus 
 

Cu toate eforturile şi sacrificiile personale pe care le 
făcusem, de a sluji biserica din Londra şi de a reprezenta 
Patriarhia Română pe lângă Autorităţile Anglicane din Regatul 
Unit, la cel mai înalt nivel, dihonia necoabitării cu prof. dr. 
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academician Constantin Michael-Titus şi cu cele 2 persoane 
menţionate mai sus, agreate de către „Înalta Poartă”, care mă 
sfătuiau, pe la jumătatea lunii martie 1977, pentru o totală şi 
necondiţionată colaborare, cu supunere din partea 
subsemnatului în activitatea redacţională a publicaţiilor 
parohiale, că trebuiau să corespundă liniei „corecte - de partid”, 
trasate de către ciracii moscoviţi, îmi grăbea sfârşitul activităţii 
mele sacerdotale şi de reprezentare eclesiastică în Anglia, 
urmând rechemarea la Bucureşti. 

În toamna anului 1978, soţia, preoteasa Elena, făcând o 
vizită în România, într-o scurtă vacanţă de  3 săptămâni, 
dimpreună cu cei 2 fii ai noştri, Cristian şi Marius, a fost 
atenţionată de către reprezentanţii oficiali ai patriarhiei că 
dacă, în viitor, soţul, adică subsemnatul, va continua să publice 
materiale neaprobate (cenzurate) de Bucureşti, în publicaţiile 
parohiale, va fi nevoit să suporte consecinţele. Acela a fost cel 
de al doilea beculeţ roşu care mi s-a aprins, la reîntoarcerea 
familiei acasă, adică în Londra. Deja balanţa atârna că acasă, 
pentru mine şi familia mea, începea să devină diaspora, adică 
exilul în vest - 
 
b.- Decizia finală – „acasă”, pentru mine va deveni 
diaspora, sau calea exilulului  
 

După aproape 3 ani, de la sosirea mea în Anglia şi de 
slujire în Metropola Britanică, m-am decis să-mi iau o mică 
vacanţă, de cca 2 săptămâni în România, prin vara anului 
1979. Situaţia era destul de înceţoşată, semnalele erau destul 
de clare că, la o eventuală întoarcere a mea în România, chiar 
şi într-o scurtă vacanţă, „episodul pr. lector Lucian Gafton”, din 
decembrie 1976, avea să devină unul deja viu, deja văzut, sau 
deja experimentat de mine. 
  Semnalele unei posibile reţineri la Bucureşti îmi erau 
destul de clare, de aceea am hotărât de comun acord cu soţia, 
ca familia să-mi rămână la Londra, în timp ce eu, singur să 
merg să-mi vizitez familia, anticipând astfel că aceasta va fi 
ultima vizită în România, iar la reîntoarcere mea la Londra, 
dacă nu va fi cu „cântec”, să cer azil politic în Anglia. 
  Stabilisem şi un cuvânt cheie (parolă) cu soţia, în 
eventualitatea reţinerii mele la Bucureşti,  pe care soţia urma 
să-l transmită dnei Victoria Page, confidenta familiei, care, la 
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rândul ei trebuia să-l transmită mai departe Lord-Episcopului 
anglican Mervyn Stockwood. 
 

 
 

+ Mervyn Stockwood 

       Ajuns la Bucureşti, 
potrivit protocolului, 
reprezentantul patriarhal cu 
relaţiile externe m-a aşteptat 
la aeroport, m-a primit după 
cuviinţă, mi-a cerut paşaportul 
şi mi-a înmânat buletinul de 
identitate, spunându-mi că 
paşaportul îmi va fi restituit 
numai în ziua reîntoarcerii 
mele la Londra. În clipele 
acelea m-am simţit ca o 
pasăre, care, închisă în colivie, 
i s-au tăiat şi aripile, pentru 
siguranţa de a nu mai putea 
zbura. Acele 2 săptămâni mi-
au fost un adevărat calvar. 
În loc de vacanţă, aveam să 
bat drumurile pe la cancelaria  

Sfântului Sinod şi pe la reşedinţa reprezentantului 
Departamentului de Externe al Patriarhiei (PS Sa dr. Antonie 
Ploieşteanul), de la Schitul Maicilor, pe la Cabinetul 
Patriarhului, făcând antecameră de ore întregi, pe la 
Departamentul Cultelor şi tot aşa, „iarăşi şi iarăşi, Domnului să 
ne rugăm…!” 

Înalţii demnitari, deşi se purtau faţă de mine cu respect, 
indirect mă dojeneau şi, chiar mă admonestau, sub 
ameninţarea că pot fi reţinut în ţară, dacă voi continua acţiunea 
mea neconformistă, în ceea ce priveşte activitatea editorială. 
Doina lui Eminescu, pe care o publicasem anterior într-una din 
revistele parohiale, le stătea în gât (cum glăsuieşte românul de 
rând), sau poate că erau înfricoşaţi de fratele moscovit, de la 
răsărit. Întâlnirea cu Patriarhul Iustin, mi-a aprins cel de al 
treilea beculeţ roşu, atunci când mi-a servit-o drept în faţă: 
       „- Nu cred că doreşti să repetăm cazul Lucian Gafton” !!!. 
Ce gafă!  Atunci mi-a devenit foarte clar ce se întâmplase cu 
părintele Lucian Gafton. Patriarhul mi s-a mai destăinuit direct 
„în câteva zile se va decide dacă te vei mai întoarce la Londra”! 
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PC Lucian Gafton 

Cred că nu era informat că eu 
eram în ţară de unul singur, 
familia mi-o lăsasem la 
Londra. Au avut o experienţa 
nefastă, cu reţinerea preotului 
Lucian Gafton, în România, în 
decembrie 1976,  experienţă 
care îi costaseră, protocolar 
vorbind, un preţ de imagine 
irecuperabil. 
Cred că, la o astfel de 
atitudine şi la cuvintele 
răsunătoare, care mi-au fost 
adresate, mi-au apărut 
primele fire de păr alb pe cap, 
la vârsta mea de sub 30 de 
ani.  
 

Am comunicat soţiei, prin consemn, teama că voi fi 
reţinut în ţară, soţia a comunicat doamnei Victoria Page, 
doamna Page a comunicat episcopului Mervyn şi, la rândul său, 
Episcopul Mervyn, în virtutea privilegiilor de care mă bucuram 
în calitate de capelan onorific al Bisericii Anglicane, ce mi-o 
oferiseră, cu vre-o 2 ani în urmă, a comunicat prin canal oficial 
Ambasadorului României din Anglia, că „- Va fi mare scandal 
naţional şi internaţional, dacă un capelan britanic este reţinut 
împotriva voinţei sale, recte, preotul Constantin Alecse” 
Mesajul a fost scurt, direct şi la subiect, iar rezultatul: cel dorit, 
reîntoarcerea subsemnatului la Londra. 
  
c. Epopeea reîntoarcerii: 
 

Nu am aflat despre reîntoarcerea mea în Anglia decât cu 
24 de ore înainte. Fusesem aproape sigur că nu-mi voi mai 
vedea paşaportul, în veci. Aşteptam chemarea  Patriarhului 
României, să mi se comunice dacă voi reveni, sau nu în Londra. 
Eram neliniştit şi nerăbdător. Mă rugam la Cel de Sus, ca 
răspunsul să fie afirmativ şi data plecării cât mai apropiată. 
Eram „un butoi de pulbere”, gata să explodeze. La ştirea că voi 
pleca înapoi în Anglia, am exultat numai în interior, fără a-mi 
manifesta bucuria în faţa mai marilor mei. 
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    Gândeam că, peste „n” ani, 
voi fi dezamăgit din cauza 
lucrurilor pe care nu le-am 
făcut, nu din cauza celor pe 
care le-am făcut. Îmi reamin-
tesc faptul că, înainte de 
plecare, i-am mărturisit tăti-
cului meu că, nu voi mai 
reveni în România, nici în 
ruptul capului. Eram gata să-
mi iau ultimul rămas bun. 
Săracii părinţi! 

Oare ce o fi fost în sufletul lor când, în ceas de tihnă, 
tata i-o fi spus mamei că acesta este sfârşitul, că poate 
revederea va avea loc pe lumea cealaltă!?  
  Grijulie, mămică îmi pregătiră o plapumă, câteva carpete 
brodate, chiar şi 2 perne, pe care le-a ambalat în pungi 
ţărăneşti, improvizate, pe care să le iau cu mine, la Londra. În 
ziua plecării, i-am îmbrăţişat acasă, însă au insistat să mă 
însoţească până la aeroport, apelând la serviciile lui Pavel 
Ciocan (fratele mai mic al cumnatului meu, Constantin Ciocan), 
ca să ne ducă la aeroport. Şi dus am fost. Niciodată nu voi 
putea scoate din amintiri, acei ochi de părinţi, plini de 
nemăsurată dragoste, grijă şi de tristeţea despărţirii. 

Mi-am jurat atunci că, voi apela la toate forurile 
internaţionale să-i pot aduce lângă mine, să le pot obloji 
bătrâneţile, să-i ştiu aproape de sufletul meu. Mă gândeam că 
timpul va vindeca totul, deci trebuia să-i dau timpului timp... 
America, pe curând...!  
 

"Priviţi, fraţii mei, şi vedeţi: singurii oameni care se 
bucură cu adevărat de viaţă sunt cei ce au primit această 
poruncă a lui Hristos şi trăiesc potrivit ei. Însă acei oameni care 
se căznesc să facă toate lucrurile, să-şi asigure toate 
mijloacele, să ajungă pe toate căile, să-şi împlinească toate 
planurile lor şi să-şi împlinească toate dorinţele fără ajutorul lui 
Dumnezeu sunt roşi de griji. Zidesc, dar o mână nevăzută 
năruie. Adună, dar un vânt nevăzut risipeşte. Aleargă, dar un 
făcător de minuni le lungeşte tot mai mult drumul şi înlătură 
ţinta şi ţelul lor."  (Sfântul Nicolae Velimirovici) 
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C. AMINTIRI EXISTENȚIALE DIN AMERICA 
 

1.- SURPRIZĂ - O MARE AMENINȚARE! 
(o bombă aruncată la biserică) 

 
Președintele asociației „Ligii Evreiești de Apărare” 

(Jewish Defense League), Irving David Rubin a 
bombardat biserica noastră (noiembrie1982) 

 
     Din zelul meu prea mare de a asigura o reușită bine-venită 
a vizitei Arhiepiscopului +Valerian în Los Angeles, începând cu 
luna octombrie 1982, am tipărit în condiții grafice optime 
programul vizitei în Los Angeles a Arhiepiscopului +Valerian 
(perioada 23-28 decembrie 1982), și programul detaliat al  
slujirii Liturghiei Arhierești în Ziua de Crăciun (1982), și 
instalarea oficială a subsemnatului în chemarea de preot paroh 
al românilor din marea Metropolă Californiană, care, la numai 
peste 2 ani avea să devină Centrul Protopopesc al Coastei 
Pacifice al Episcopiei ROEA, pentru următorii 30 de ani. 
 

 
 

Irving David Rubin (pe stâlpul 
infamiei) 

      Eram sigur pe mine. 
Aveam aproape 3 ani de 
experiență de slujire în 
America, să nu mai vorbim de 
anii slujirii mele în Anglia, 
câștigaserăm încrederea 
Arhiepiscopului +Valerian, și a 
Episcopului Vicar +Nathaniel 
(Popp), care aprobară numirea 
mea în Los Angeles. Eram 
tânăr, și doritor să dovedesc 
slujire, misionarism, și loia-
litate ierarhilor mei pentru 
încrederea ce mi-a acorda-
seră. Locuind în casa paro-
hială, la aceeași adresă cu 
biserica (3315 Verdugo Rd.,  

Los Angeles),într-o dimineață, la început de noiembrie 1982, 
sună la soneria de la intrarea principală a casei, un tânăr 
chipeș, subțirel și înalt, cu păr blond și ondulat, cu vreo 5-6 ani 
mai vârstnic decât mine, care se identificară a fi Irving David 
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Rubin, președintele asociației  „Ligii Evreiești de Apărare” din 
Los Angeles, și care-și exprimară dorința de a discuta cu mine. 

 

 
 

Vitraliile bisericii, care urmau a fi 
distruse de bombă 

     L-am invitat să discutăm în 
biroul parohial, însă a refuzat. 
În fața casei parohiale, a dorit 
să-mi atragă atenția, amenin-
țător  (fluturându-mi în față 
un original al anunțului,  în 
culori, pe care eu îl trimisesem 
enoriașilor bisericii noastre, 
invitându-I la instalare!) că 
dacă nu voi anula vizita în Los 
Angeles a „criminalului de 
război, legionarul +Valerian  

Trifa, vom zbura cu toții în aer, biserică și credincioși, în ziua de 
Crăciun”. 
  L-am invitat să discutăm în biroul parohial, însă a 
refuzat. În fața casei parohiale, a dorit să-mi atragă atenția, 
amenințător  (fluturându-mi în față un original al anunțului,  în 
culori, pe care eu îl trimisesem enoriașilor bisericii noastre, 
invitându-I la instalare!) că dacă nu voi anula vizita în Los 
Angeles a „criminalului de război, legionarul +Valerian Trifa, 
vom zbura cu toții în aer, biserică și credincioși, în ziua de 
Crăciun”.  
  Am fost înfricoșat de amenințările musafirului, mai ales 
că afișa un aer de determinare și de ultimatum. 
 

 
 

Interiorul bisericii după explozia 
bombei 

         Am regretat că nu i-am 
cerut o carte de vizită. După 
plecarea sa, l-am sunat pe 
George Dascălu, președintele 
consiliului, și i-am istorisit 
fapta. Bazat pe experiențele 
trecute, cu o liniște, demnă de 
invidiat, îmi mărturisiră faptul 
că, personal, crede că este 
vorba de vre-una dintre „org. 
evreiești extremiste”. 

 
La numai 2 zile de la data vizitei musafirului neinvitat 

(Irving David Rubin), la orele 8:00 dimineața, după ce mi-am 
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dus copii la școală, la întoarcere acasă, m-am aflat în fața unui 
scenariu grotesc, de nedescris, la intrarea principală a bisericii, 
un crater de cca 2-3 metri în circumferință, creat de o bombă 
letală, din care au țâșnit schije în toate părțile (mărturie vie și 
astăzi de cele 2 uși, bombardate, ușa epitropiei, și ușa 
secundară de la intrarea în biserică), precum și toate vitraliile 
bisericii sparte, detonate de bubuitul bombei, și care 
„temporar” le-am înlocuit cu plastic, imitație de vitralii, și care, 
acel „temporar” a devenit „permanent”, până în vremurile de 
astăzi, drept mărturie a vremurilor critice, și imprevizibile prin 
care, subsemnatul, și biserica din Los Angeles, pe care am 
slujit-o timp de peste 30 de ani, le-am trăit în vremurile 
dinaintea anilor 1989. 
 

 
 

Semnele schijelor din ușa epitropiei 

     În aceeași zi, seara, 
primesc un telefon. Am 
recunoscut vocea. Era Irving 
David Rubin, pe care-l 
întâlnisem cu 3-5 zile mai 
înainte. “- Alecse, aici e Irvin. 
Ai înțeles mesajul? (did you 
get the message?!) – Încă mai 
ai o lună să te salvezi! Vorbesc 
serios. Să nu fii tembel, căci te 
costă, pe tine, familia ta, 
acoliții tăi, și nefericita  

 comunitate ce se va afla în biserică în Ziua Crăciunului”. 
 
  Menționez, sincer, faptul că niciodată în viața mea nu am 
fost mai înfricoșat decât atunci. Pentru mine, familia mea, și 
enoriașii ce-mi fuseseră încredințați spre păstorire. Mă 
edificasem cine este acest Irving David Rubin, și organizația sa 
extremistă. La sfatul președintelui consiliului parohial, am 
contactat poliția locală, și FBI-ul oferindu-le detaliile celor 
întâmplate. Specialiști ai organelor abilitate au venit la biserica, 
au luat probe, au făcut investigații, și ne-au promis suport 
logistic și de apărare, în ziua evenimentului praznical ce avea 
să se desfășoare în biserică, în ziua de Crăciun. 
  L-am contactat de îndată și pe Arhiepiscopul +Valerian, 
ca să-i expun situația, și să-I cer sfatul.  
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Craterul bombei în fața ușii de la 
intrarea în biserică 

      Mi-a mulțumit pentru 
informare. M-a asigurat că nu 
este înfricoșat, și că 
evenimentele din Ziua de 
Crăciun trebuie să-și urmeze 
cursul. Însă, nu a ezitat să-mi 
reproșeze faptul că, între gafa 
de la instalarea mea în 
Minnesota 1980  (predica din 
ziua instalării), și gafa privind 
INVITAȚIA la evenimentul 
instalării mele în Los Angeles  

(Vlădicul +Valerian, în Ziua de Crăciun 1982),este ceva mai 
mică, fiindcă nu ești cu totul PERSONAL responsabil, fiindcă în 
comunități, “sunt și multe cozi de topor care sunt în simbria 
dușmanilor”.   

Eram obsedat, în tot timpul pastorației mele în Los 
Angeles, de această expresie „sunt și multe cozi de topor care 
sunt în simbria dușmanilor”.  În cei peste 30 de ani de slujire 
aici, am simțit într-adevăr prezența „acestor cozi de topor, sunt 
în simbria dușmanilor”.   
 

2.- VIZITĂ LA ÎNCHISOAREA DIN ALCATRAZ, ȘI LA 
PUȘCĂRIA DE SECURITATE MAXIMĂ DIN "PARADIS" 

 
a.- O zi la pușcărie, și o Sfântă Liturghie "sub mitralieră" 

 
  Acum vreo 2 decenii, la invitația unui preot protestant, 
capelan la o închisoare de maximă siguranță, în nordul 
Californiei, în apropierea orășelului Paradisul (culmea ironiei!), 
am avut o adevărată experiență în palmaresul vieții mele 
pastorale, ca slujitor al lui Hristos. 

Era în perioada dintre Paști și Cincizecime și așteptam să 
vizitez un enoriaș al bisericii noastre, pe care soarta nefericită 
l-a trimis după gratii, spre a-și ispăși pedeapsa. Acolo, în locul 
groazei, fusesem invitat de numitul pastor, nu numai să-mi 
vizitez fostul enoriaș, dar să și săvârșesc o Liturghie Ortodoxă, 
pentru deținuții care se înscriseseră pe listele gardienilor, cu 
dorința de a participa la serviciul divin pascal, ce urma să-l 
oficiez în incinta pușcăriei. 



III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ                                       343 

 
 

 

 

 
 

Mântuitorul, prezent și în celulă 

         Ajuns la instituția peni-
tenciară, cu toate că la poartă 
mă aștepta capelanul protes-
tant, care mă invitaseră, după 
ce am împlinit procedu-rile de 
rigoare (identificare, comple-
tarea chestionarului, etc, și 
verificarea corporală, „la 
piele”, cum s-ar zice), urmân-
du-mi „gazda” (pastorul), am 
intrat printr-o poartă de cca 3 
metri înălțime, cu deschidere 
automată, care, după trecerea 
noastră, s-a închis automat. 
Ne aflam astfel între 2 porți, 
cea care se închiseseră în 
urma noastră și ce-a din fața 
noastră, trecând printr-un 
culoar în aer liber, de cca 8 m. 

lungime, securizat de o parte și de alta de un gard de sârmă 
galvanizată, de cca 3 metri înălțime, prin care puteai vedea 
gazonul verde dintre clădirile pușcăriei. Cred că în total erau 
vreo 8-10 clădiri penitenciare, plasate în formă de cerc și, 
înconjurate cu gard solid de sârmă galvanizată, de cca 6 metri 
înălțime, încununată, la vârf, de sârmă ghimpată, contorsionată 
în rotocoale de cca 25 centimetri, în diametru.  
 

 

      Un alt deținut, de profesie 
doctor, mi-a vorbit cum a avut 
momente de întunecare a 
minții și a violat o minoră, pe 
care apoi, cu sânge rece a 
omorât-o. Am fost întrebat de 
capelan dacă pot să vorbesc 
cu un deținut feroce, 
încarcerat singur literalmente,  

într-o cușcă, și să-i ascult „spovedania”. 
Cele2 turnuri de veghe (de cam 25 metri înălțime), și 

luminile halogene, instalate pe stâlpi înalți din beton (cum ar fi 
stâlpii de telegraf), asigurau paza pușcăriei, sau aveau menirea 
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să detecteze orice fel de activitate ilicită (eventuale intenții de 
evadare). 

 

 
 
Scrisoarea de mulțumire a pastorului 

H. Green 

      Ajunși la cea de-a doua 
poartă (ușă), prin consemn, 
pastorul se identifică pe sine și 
pe subsemnatul (însoțitorul 
său) și, un gardian înarmat 
deschi-de poarta, pentru 
intrarea în salonul de reveri-
ficare. Noi intrăm, poarta se 
închide automat și gardianul 
ne conduse la un ghișeu, unde 
iarăși a trebuit să dau noi 
declarații și să completez alte 
formulare. 
  De acolo, trecând prin curtea 
închisorii, unde mai mulți 
deținuți, care semănau cu 
niște culturiști de profesie, se 
antrenau. Am ajuns în incinta 
clădirii, unde se afla și oficiul 
capelanului, dar și capela în 
care, în cca 2 ore aveam să 
săvârșesc Sfânta Liturghie. 

 

 

     Întâlnirea cu Ovidiu, fostul 
meu enoriaș a fost emoțio-
nantă. L-am îmbrățișat și, 
chiar, s-a spovedit sumar 
(binecuvântarea a fost căci 
gardianul care l-a însoțit și ne-
a supravegheat de aproape în 
timpul spovedaniei, nu vorbea 
românește).  

 
  În capelă se aflau cca 25-30 deținuți. Aflaserăm că atâția 
au putut fi admiși la slujbă. Regula penitenciarului: Nu se pot 
întruni mai mult de 30 de persoane într-un singur loc, în același 
timp. 
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          Ovidiu organizaseră un 
grup de cca 10 colegi de 
purgatoriu și, formase un cor, 
care a dat răspunsurile la 
Liturghie, în mod recitativ. 
Fără îndoială că nimeni, în 
afară de celebrant, nu s-a 
putut împărtăși. 

 
 

Deținut în cușcă 

     Liturghia s-a săvârșit din 
suc de struguri (alcool nu se 
permite în pușcărie) și pâine. 
În tot timpul slujbei Sfintei 
Liturghii, am fost păziți de 2 
gardieni, cu puștile încărcate, 
îndreptate spre participanți. 
Aceștia se aflau într-un balcon, 
la etaj, deasupra oficiului 
pastorului, cu ochire către 
capela adiacentă cancelariei. 
Mare mi-a fost uimirea că, la 
sfârșitul Liturghiei, 

  toți participanții au cântat, în românește „Hristos a Înviat!”  
   La sfârșitul slujbei, am avut șansa să vorbesc cu câțiva 
dintre deținuți. Îmi aduc aminte că am vorbit cu un deținut, 
fost profesor de muzică la liceu, care mi-a mărturisit cum, din 
gelozie, și-a împușcat soția. 
  I-am explicat ce înseamnă spovedanie la Ortodocși, însă 
doresc să-l întâlnesc și să-l ascult. Pastorul Howard Green mi-a 
explicat faptul că nu-l pot întâlni personal, ci doar să-l ascult 
comunicând printr-un vizor cu protecție, în ușa ferecată a 
„celulei” prin care eu îl puteam vedea în cușcă, iar el nu mă 
putea vedea pe mine. Sunt convins că pacientul a crezut că 
vorbindu-mi, se descarcă, se spovedește de crimele făcute. Nu 
am auzit niciodată o mărturisire atât de sinceră și profundă, 
cum a fost ascultarea acelui criminal. N-aș fi crezut vreodată că 
o ființă umană poate fi capabilă să săvârșească crime atât de 
bestiale... Dumnezeule Mare! 

Am fost dus de pastor, apoi, într-o altă clădire, unde 
exista și o capelă catolică, ce deservea necesitățile deținuților 
catolici. În acea clădire, am întâlnit și vreo alți 3 români, de 
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vreo 30-35 de ani, cu care am vorbit și, care mi-au solicitat să 
le trimit câte o biblie și ceva cărți de rugăciuni. 
 
Condamnare la moarte (pedeapsa capitală).  
 
  În conversația mea cu pastorul, am avut și contradicții. 
Eu eram împotriva pedepsei capitale, el era pentru. Și iată 
argumentul lui: Creștinii cred, că prin moarte ajung la Creatorul 
Dumnezeu. 
 

 
 

Subsemnatul și pastorul Howard 
Green 

 

 
 

Pastorul Howard Green, musafir la Sf. 
Treime 

 
 

Încolonarea pentru rugăciune 

 
 

Pastorul Howard Green, musafir  
la „Sfânta Treime” 

 Prin pedeapsa capitală, noi nu facem altceva decât să 
accelerăm întâlnirea condamnaților cu Creatorul. Mi s-a părut o 
afirmație neavenită, mai ales că venea din partea unui „om, 
slujitor al lui Dumnezeu”, însă nu judec, fiindcă era capelan al 
închisorii. Ce am învățat eu din închisoarea, de lângă Paradis? 
În câteva cuvinte: Să apreciem viața și libertatea. 
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b. Ce-am învățat eu din închisoarea  Alcatraz? 
  
  Cu vreo 25 de ani în urmă, IPS Nathaniel, acompaniat de 
părinții protopopi Constantin Tofan și Constantin Alecse, 
aflându-se în San Francisco, la cea de a 25-a aniversare a 
Bisericii Românești din Oakland (San Francisco, California), au 
hotărât ca într-una din zilele lor libere să viziteze insula și 
penitenciarul federal Alcatraz. 
 

 
 

Insula Alcatraz 

      Mărturisesc faptul că nu 
cunoșteam prea multe lucruri 
despre acest purgatoriu. În 
trecut, citisem câte ceva 
despre Alcatraz și urmări-
serăm chiar și un documentar 
despre această renumită închi-
soare. Aflasem că aici, în 
decursul istoriei peniten-
ciarului (închis în 1963) 

fuseseră întemnițați 1.576 deținuți, dintre care unii fuseseră 
criminali notorii, gangsteri binecunoscuți, cum ar fi Al Capone, 
George "Machine-Gun" Kelly, Alvin Karpis (primul "Dușmanul 
Public nr. 1"), Arthur "Doc" Barker și alții. 
  În rest, unii deținuți fuseseră întemnițați aici pentru că 
refuzau a se conforma normelor și regimului de detenție al altor 
instituții federale, comițând adesea fapte considerate violente și 
periculoase, iar alții pentru încercările lor de evadare din alte 
penitenciare. Aici au murit 63 de deținuți. 
    Istoria temniței de pe insula Alcatraz datează din 1775, 
când exploratorul spaniol Juan Manuel de Ayala a sosit pe 
meleagurile cunoscute astăzi drept San Francisco Bay. El a 
numit acea insulă stâncoasă, de 12 hectare, drept "La Isla de 
los Alcatraces", care înseamnă "Insula pelicanilor". Pe această 
insulă nu creștea vegetație, nu era locuită de nimeni, ci era o 
insuliță pustie ocupată doar de roiuri ocazionale de păsări. În 
limba engleza, numele de "Alcatraces" a devenit Alcatraz. 
  La Alcatraz, un prizonier avea patru drepturi: hrană, 
îmbrăcăminte, adăpost, și îngrijire medicală. Orice altceva era 
considerat un privilegiu și trebuia să fie câștigat, cum ar fi 
vizitele din partea membrilor familiei, acces la biblioteca 
închisorii, activități recreative, cum ar fi pictura și muzica. 
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Odată ce oficialii închisorii considerau că infractorul nu mai 
reprezentă o amenințare publică și, că, ar putea să respecte 
regulile penitenciarelor (de obicei șederea la Alcatraz era în 
medie de 5 ani), deținutul era transferat înapoi la un alt 
penitenciar federal, pentru a termina sentința și apoi să fie 
eliberat. 
 

 
 

Debarcarea 

 
 

Gardianul 

 

 
 

Condamnații 

 
 

Gheena ispășirii 

 
Mărturisesc faptul că în urma vizitei făcute la Alcatraz și 

a condițiilor oribile de acolo, cât și a tratamentului bestial al 
deținuților, mai ales a celor prinși, care încercau evadarea, am 
avut coșmaruri timp de mai multe nopți, după aceea. 
Învățămintele ce le-am tras de acolo se pot rezuma în 3 
cuvinte: Să apreciem libertatea -  
 

"Nu ai adus nimic cu tine în lume, orice ai avea, ai primit 
de aici. Orice ai luat, ai luat de la Dumnezeu. Orice ai dat, i-ai 
dat Lui. Ai venit cu mâinile goale și vei pleca cu mâinile goale". 
      (Bhagavad Gita) 
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3.- IRONIA SORȚII, SAU TRAGEDIA VIEȚII - CAZUL ELL 
("ELLy") - BOALA ALZHEIMER 

Cuvânt introductiv 

  Când am aterizat pe pământ american, pe 27 martie 
1980, pe unul din pereții aeroportului, la trecerea prin vamă în 
aeroportul JF Kennedy, am fost „întâmpinați” de tabloul 
președintelui american din acea vreme, Jimmy Carter, cel de al 
39-lea președinte al Americii, cu zâmbetul său specific, parcă 
până la urechi și cu un salut cât peretele de mare „Welcome to 
America!”, adică  „Bine ați venit în America!” -  
   Impresionant, însă, de îndată m-au cuprins fiorii, știind 
că în țara mea de origine, România, chipul  conducătorului 
„iubit” era atârnat pe toți pereții clădirilor și, chiar, pe toate 
gardurile. Plecasem din România și am refuzat să mă mai întorc 
„ACASĂ”, tocmai datorită „chipului”, de care am amintit. 
 

 
 

Președintele Ronald Reagan 

        Din cauza lui și a 
regimului său, din cauza 
condițiilor coercitive, a sărăciei 
și  austerității, până la sânge , 
eu și multe sute de mii, să nu 
zic chiar milioane de români, 
am fost alungați de-acasă, în 
timp ce „zâmbărețul” Carter 
ne grăia un călduros: „Bine ați 
venit în America!”.   
      Pot spune de faptul că, din 
ceea ce am mai auzit, sau din 
cele ce am observat în primul 
meu an din America (ultimul 
an de președinție a lui Jimmy 
Carter), nu prea am fost 
impresionat de șeful de 

stat american. Era o figură ștearsă, fără prea multe realizari în 
timpul mandatului său de președinție. Poate că era mai bine 
pentru SUA dacă Jimmy Carter ar fi rămas fermier, sau 
agricultor de: arahide, alune și nuci, pe plantațiile sale din 
Georgia. 
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  Cel de al 40-lea președinte al Americii, Ronald Reagan..., 
este o altă „mâncare de pește”. Ronald Reagan, fost actor în 
Hollywood, era croit și ca om politic, fiind mai înainte cel de al 
33-lea guvernator al Californiei. În timpul celor 2 mandate de 
președinție, realizările sale politice și economice în 
America,  diplomația și realizările politicii sale internaționale 
(între care și căderea cortinei de fier), i-au adus respect și 
venerație pe mapamond. 

Recunosc că sunt unul dintre fanii președintelui Reagan. 
Sub președinția sa, în al doilea mandat prezidențial, după ce 
am devenit cetățean american, mi-am exercitat pentru prima 
dată dreptul la vot, liber și de bună voie, dând gir, prin votul 
meu, acestui om extraordinar, cea mai puternică personalitate, 
celui mai puternic om din lume în vremea aceea, președintelui 
Ronald Reagan -  
 
a.- De la președinție la Alzheimer 
 

 

          La numai 5 ani 
(adică  în  1994), după 
încheierea mandatelor sale de 
președinte al Americii (Reagan 
a părăsit oficiul în 1989), 
fostul președinte a dezvăluit 
faptul că  a fost diagnosticat 
cu boala Alzheimer la 
începutul anului.  

 
  De atunci a mai trăit zece ani, trecând la Domnul la 
vârsta de 93. Este înmormântat în Simi Valley, în campaundul 
Bibliotecii Ronald Reagan, la o distanță de cca 15 mile, de la 
reședința subsemnatului din Mission Hills, California. 
  „Mi s-a spus că eu sunt unul dintre milioanele de 
americani care sunt afectați de boala Alzheimer ... (a declarat 
Reagan public, prin mass-media americană). 

În momentul de față mă simt foarte bine. Intenționez să-
mi trăiesc restul anilor, pe care Dumnezeu mi-i dă, pe acest 
pământ și, voi continua să fac lucrurile pe care le-am făcut și 
până acum, realizând faptul că în curând voi începe o nouă 
călătorie, care mă va duce către apusul de  soare al vieții mele 
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pământești...” scria mai departe președintele Reagan 
prietenilor săi.   

Boala președintelui, pe care eu l-am venerat, boala 
Alzheimer, însă, și-a urmat cursul într-o goană galopantă, 
încât, la scurt timp, cel mai puternic om din lume  a ajuns în 
situația să nu mai recunoască pe nimeni, nici chiar pe propria-i 
soție. Ce boală teribilă, câtă durere, și traumă pot îndura 
milioanele de familii lovite de această boală necruțătoare! 

Mișcat fiind de boala Alzheimer, de care am început să 
aud tot mai des, am alergat la enciclopedia medicală, ca să 
înțeleg, pe cât poate înțelege un novice ca mine, ce este și cum 
se manifestă această boală. 
 

 
 

Patriotism afișat: Ronald și Nancy 
Reagan 

 
 

Ronald Reagan, iubitorul de animale 

 

 
 

Vizitând parcul Disneyland, 1985 

 
 

Ronald și Nancy Reagan, poate cel mai 
îndrăgit cuplu 
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Ultima poză de mai sus: Liliana Ciocan Cristian, Claudia, 
Gabriell și subsemnatul, în fața unui poster cu Ronald Reagan, 
la Disneyland. 

Definiția pe scurt a bolii Alzheimer - Morbus Alzheimer - 
descrisă de enciclopedia medical, spune așa: Alzheimer-ul este 
o afecțiune degenerativă progresivă a creierului, care apare 
mai ales la persoane de vârstă înaintată, producând o 
deteriorare din ce în ce mai accentuată a funcțiilor de 
cunoaștere ale creierului, cu pierderea capacităților intelectuale 
ale individului și a valorii sociale a personalității sale, asociată 
cu tulburări de comportament, ceea ce realizează starea 
cunoscută sub numele de demență (din latină: demens). Boala 
și modificările organice din creier, care o însoțesc, au fost 
descrise pentru prima dată de Alois Alzheimer, psihiatru și 
neuropatolog german. Denumirea de „boală Alzheimer” a fost 
utilizată pentru prima dată de psihiatrul german Emil Kraepelin 
în manualul său de psihiatrie ("Lehrbuch der Psychiatrie", 
1911). Această boală reprezintă forma cea mai comună de 
declin mintal la persoanele în vârstă și a devenit tot mai 
frecventă o dată cu creșterea longevității. 
În completare la definiția clasică a enciclopediei de specialitate, 
privind numita boală, aș spune că Alzheimer-ul, mai ales în 
ultima decadă, nu cunoaște granițe. Am cunoscut și,  mă 
cutremur, când gândesc la faptul că, în cei cca  35 de ani din 
America, am cunoscut multe persoane, bărbați și femei, 
vârstnici, dar și tineri (chiar de vârste sub 30 de ani), care au 
suferit, sau suferă de această cruntă boală, „boala secolului”. 
De aceea spun că sunt intrigat de faptul că în acest secol al 21-
lea, tot mai multă lume este în suferință, lume ce necesită 
ajutorul semenilor, compasiunea noastră, a tuturora, pentru cei 
în nevoi, în boli necruțătoare și în chinuri, care abia sunt 
ameliorate, parțial, de către medicina modernă. 
Cred că este vremea să ne întoarcem la Dumnezeu, să-I cerem 
mila Sa către noi, să arătăm semenilor noștri în suferință 
dragoste noastră și participarea noastră la suferințele lor, prin 
rugăciune, invocarea Sfântului Duh și medierea Măicuței 
Domnului și a Sfinților, întru vindecare și sfințire -  
 

„În spiritualitatea ortodoxă, totul e dătător de bucurie. 
Naşterea este bucurie, căci lumea este frumoasă şi Stăpânul ei 
este Dumnezeu.” (Mitropolitului Antonie Plămădeală) 
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b. De la om de știință la demență 
 

 
 

Livia și soțul Radu 

       În timpul pastorației mele 
de cca 40 de ani, pe 2 
continente, am întâlnit sute, 
sau chiar mii de persoane. Unii 
mi-au fost credincioși, enoriași 
ai parohiilor pe care le-am 
păstorit de-a lungul deceniilor. 
Pe alții, însă, doar i-am întâlnit 
pur și simplu, la diferite funcții 
bisericești, activități pastorale, 
slujbe sacerdotale, acțiuni  

publice culturale și sociale. 
  Am cunoscut și persoane, sau familii, care s-au atașat de 
mine, eu fiind preot-duhovnic, și care mi-au devenit peste ani, 
atât de apropiate (de familia preotului), încât le-am 
considerat  drept membri ai familiei mele, prin adopție 
duhovnicească. 
 

 
 

Ecaterina Livia Literat 

      Una dintre aceste familii, a 
fost familia ELLy și Sam ELL 
din California. Doi intelectuali 
de clasă, soți și soție, ambii 
absolvenți ai Institutului de 
Fizică Atomică din București.   
Doi imigranți, care au sosit în 
America în urmă cu aproape o 
jumătate de secol, fiecare cu 
câte un geamantan, fiecare 
dintre ei absolvind aici, în 
America, câte 2 facultăți (New 
York, și California), în științe 
fixe, anume Fizica Atomică și 
Spațială.  

  
Ambii au devenit angajați ai Ministerului American de 

Apărare Națională, lucrând pentru mari companii americane de 
inginerie spațială, cum ar fi Compania BOEING, Ralph M. 
Parsons, Aerojet Electrosystems, Hughes Aircraft Company - 
"Air Defense Force", Staţia de satelit 14 (GS-14), 



354                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

etc…,  împlinind responsabilități majore în Ministerul Apărării 
Naționale Americane, cum ar fi: detectoare în infraroşu, senzori 
de supraveghere spaţială, comunicare prin satelit, sisteme de 
urmărire a stațiilor spațiale,  potrivit standardelor militare şi ale 
Agenției NASA, etc. 
 

 
 
D-na ELL primind Diploma din partea 

unui General pentru Sistemul GPS 

 
 
Livia Literat, premiată a nu știu câta-

oară de Air Defense Force pentru 
proiectul GPS 

 

 
 

Delegația GPS la Capitol Livia, prima 
treaptă, stânga, costul albastru 

 
 
Diploma de apreciere din partea unui 

General pentru Sistemul GPS 

 
 D-na ELL a făcut parte din grupul celor cca 35 de 
reprezentanți, oameni de știință spațială, la Departamentul de 
Apărare Națională SUA (ELLy fiind una din cele 6 femei ale 
grupului), care au pledat în fața senatului american în favoarea 
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studierii arhitecturale, crearea și lansarea GPS-ului, cea mai 
mare realizare, care a revoluționat lumea întreagă a vremurile 
noastre. 
 

 
 

ELLy, Vlădica +Nathaniel și duhovnicul 

 
 

ELLy, și duhovnicul, după Sf. Liturghii 

 

 
 
ELLy, la nunta Gabriellei Dawes (fiica 

familiei părintelui) 

       Însă, cei frumos, util și 
spectaculos, nu ține o 
veșnicie.  Prin anii 1999-2000, 
Sam s-a îmbolnăvit și, astfel, 
a fost nevoit să se pensioneze. 
Boala l-a răpus în 2003.  ELLy 
a continuat să lucreze, atât în 
timpul anilor de boală a lui 
Sam, dar și după decesul 
soțului, până în anul 2006, 
când a decis să se pensioneze, 
cu toate că ar fi putut să 
meargă la pensie cu câțiva ani 
mai înainte, când împliniseră  

deja vârsta legală de pensionare. 
  ELLy însă și-a iubit profesia, cu realizările sale științifice 
în domeniul Fizicii Atomice și Spațiale, căreia i-a fost dedicată 
trup și suflet mai mult de 40 de ani 

"Nu fericirea cu orice preț, ci sfințenia cu orice preț."  

(Valeriu Gafencu  1921 – 1952)                      
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ELLy, și grupul de doamne, în timpul președinției sale 
 

c.-  Boala Alzheimer își arată colții 
 

 
 

Începutul stării de oboseală și 
confuzie 

 Ca și în cazul președintelui 
Reagan, ELLy a fost nevoită să 
recunoască faptul că boala 
Alzheimer își arată colții, 
realizând faptul că mintea sa 
nu mai este atât de ageră și 
ascuțită ca odinioară, că nu-și 
mai aduce aminte de unele 
lucruri majore, că se pierde 
prin „hârțoage”, neștiind ce 
caută, de unde a plecat și 
unde vrea să ajungă… 
       În urma unui accident 
de automobilistică, în care, pe 
moment, și-a pierdut  

cunoștința, ELLy n-a mai fost aceeași persoană. De atunci nu a 
mai vrut, dar nici nu i s-a mai permis de către DMV să mai 
conducă mașina. 
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Apelul ei telefonic, disperat, „Părinte, vă rog să veniți la mine 
urgent, fiindcă nu mai știu ce să fac, cine și unde sunt… ajutați-
mă!”, a fost momentul începerii unui nou capitol în viața d-nei 
ELL și a colaborării cu duhovnicul ei. 
  Era pe la sfârșitul anului 2010. Era strigătul disperat al 
unei persoane, fără rudenii în America, însă destule rudenii în 
România, care contempla a se preda bolii Alzheimer. 
  Când am recepționat acest apel, tocmai terminaserăm 
slujba înmormântării unei credincioase (Marta Rădulescu), care 
nici ea nu avuseseră pe cineva în America, după ce-și 
prohodiseră soțul, și mai apoi fiica, cu ani în urmă. 
Pompele Funebre mă contactară pe mine (fiind cunoscut de 
către majoritatea pompelor funebre și  de cimitirele din Sudul 
Californiei), pentru a-i asigura răposatei Marta o slujbă 
religioasă în rit ortodox. Și am făcut acest lucru (asistență 
funerară), cu multă compasiune și dragoste.  
 
d.-  De la înmormântarea d-nei Marta…,la salvarea 
semenului, d-na ELL 
 

 
 

Marta (sacou roșu) 

     Imediat, după ce am 
prohodit-o pe Marta, am 
alergat „într-un suflet” să o 
văd pe ELLy. Mă aștepta 
disperată, dar și încrezătoare 
că o voi ajuta. Ne cunoșteam 
de peste 30 de ani. Lucrasem 
împreună la biserică. ELLy 
ocupase multe funcții eclesi-
astice de responsabilitate 
administrativă și, chiar, 
fuseseră delegată-mirean la 2 
din Congresele Episcopiei  

ROEA. Obișnuia să mă considere un frate mai mic, pe care 
niciodată nu l-a avut. 
  Am încercat să înțeleg situația și, am constatat că de 
urgență trebuie să o duc la doctorul de familie. Între faptele 
tulburătoare era și aceea că începuseră să audă voci și chiar să 
aibă închipuiri de fapte și lucruri ireale. Am dus-o la doctor, 
care i-a prescris ceva medicamente și, i-a dat o trimitere 
pentru un test MRI. S-au împlinit toate procedurile medicale, 
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recomandate de medicul de familie, însă fără prea multe 
rezultate pozitive. 
  Voi încerca să descriu, mai jos, câteva amintiri, din 
perioada celor 6 luni, din primul semestru al anului 2011, din 
care reiese faptul că boala gonea ca acceleratul, starea mentală 
a d-nei ELL, fiind aproape de nerecunoscut, de aceea am și 
intitulat acest sub-capitol „De la știință, la demență!” -  
 
e.- Am uitat să raportez, la IRS, taxele pe ultimii 2 ani 
 
  În urma tragicului accident de automobil, viața d-nei ELL 
avea să sufere schimbări și mai radicale, privind starea sa 
mintală și comportamentul ei față de cei din jurul. Sfătuind-o 
să-și rezolve problemele de taxe anuale, pe care le neglijaseră 
de peste 2 ani, m-am oferit s-o ajut să-și localizeze 
documentația necesară pentru a o preda contabilului, care îi 
întocmea taxele. Am stabilit ziua în care să o duc la oficiul 
contabilului, indicându-i ce anume documente să pregătească 
pentru numita întâlnire. 
 

 
 
Submiterea taxelor anuale la IRS este 

imperativă 

         În ziua stabilită pentru 
întâlnirea cu contabilul, am 
realizat că și-a luat cu 
dumneaei o ladă cu hârtii, 
care nu aveau nimic de-a face 
cu taxele. Ne-am prezentat 
totuși în fața contabilului, 
pentru a cere o extensie de 6 
luni agenției guvernamentale 
de resort. În urma tragicului 
accident de automobil, viața 
d-nei ELL avea să sufere  

 schimbări și mai radicale, privind starea sa mintală și 
comportamentul ei față de cei din jurul. 
  Sfătuind-o să-și rezolve problemele de taxe anuale, pe 
care le neglijaseră de peste 2 ani, m-am oferit s-o ajut să-și 
localizeze documentația necesară pentru a o preda contabilului, 
care îi întocmea taxele. Am stabilit ziua în care să o duc la 
oficiul contabilului, indicându-i ce anume documente să 
pregătească pentru numita întâlnire. În ziua stabilită pentru 
întâlnirea cu contabilul, am realizat că și-a luat cu dumneaei o 



III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ                                       359 

 
 

 

ladă cu hârtii, care nu aveau nimic de-a face cu taxele. Ne-am 
prezentat totuși în fața contabilului, pentru a cere o extensie de 
6 luni agenției guvernamentale de resort. A doua zi, m-am pus 
pe treabă. Am mers la apartamentul ei, pentru a o ajuta să-și 
localizeze documentele financiare de care avea nevoie, pentru 
prepararea taxelor. Erau hârtii răvășite prin tot apartamentul.   
Aproape că nu aveai pe unde să calci de mulțimea cutiilor cu 
hârtii, unele mai mari, altele mai mici, literalmente, zeci și zeci 
de cutii. A fost în acea zi când, negăsind întreaga 
documentație, am întrebat-o dacă mai are documente și în altă 
parte în afară de cutiile ce-mi ședeau în cale, și care conțineau 
hârtii și documente de cel puțin 30-40 de ani. Mi-a indicat o 
cutie metalică, un seif, în care probabil că ar putea fi ceva 
documente de interes financiar. 
  Am istorisit deja, în subcapitolul anterior (episodul I) 
întâmplarea cu lada cu muniții, care ar fi putut arunca în aer 
întreaga clădire. 
  După vreo câteva săptămâni de căutare, am reușit să 
localizăm o bună parte din documentație și să ne prezentăm 
pentru a doua oară în fața contabilului. Având deja 
împuternicire din partea lui ELLy, la rându-mi, am cerut 
contabilului, pe care-l cunoșteam de vreo 30 de ani, eu fiindu-i 
client, să ceară agenției federale de taxe  (IRS) să trimită 
contabilului un transcript financiar, a toată documentația lor 
financiară, pe fiecare an în parte, pe ultimii 2 ani, a numitului 
client ELLy ELL. Și așa, s-a putut reconstitui întregul dosar 
financiar al d-nei ELL, care acum încorpora, la împlinirea 
extensiunii, 3 ani consecutiv de taxe, neefectuate. În loc de a i 
se mulțumi, contabilul s-a ales cu un vot de blam, din partea 
lui ELLy, reproșându-i-se că „- Ești contabil, și trebuia să știi ca 
să-mi lucrezi taxele” -  

ELLy împliniseră mai multe funcții administrative la 
biserica „Sfânta Treime”, în perioada anilor 2005-2010. A fost 
secretară a Consiliului, apoi vice-președintă, a fost președintă 
la Reuniunea de Doamne, și președintă a Comitetului de Buget 
(Comitetul de Construcții), președintă a Consiliului Parohial, 
delegată-mirean, la Congresul Episcopiei ROEA, 
donatoare generoasă a bisericii. În ultimul an, însă, pe lângă 
faptul că era „uitucă”, deveniseră și foarte confuză și 
incoerentă, drept pentru care am sfătuit-o să-și dea demisia 
din toate funcțiunile administrative bisericești. Ceea ce a și 
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făcut la finele anului 2010. Adesea, inconștient, ELLy lua lucruri 
de la biserică, pe care le restituia bisericii duminica următoare, 
blamând pe alții care i-ar fi „băgat” în geantă, fără știrea ei, 
lucruri ce nu-i aparțin.   
 
f.- Incapabilitatea de a mai împlini funcții administrative 
la biserică 
 

 
 

ELLy în timpul unei sesiuni a 
Congresului ROEA 

       Într-o duminică, plecând 
spre casă de la biserică, și-a 
uitat drumul și, în loc să 
ajungă acasă, a ajuns la 
Ocean. M-a sunat telefonic, eu 
încă fiind la biserică, să mă 
întrebe unde se află, fiindcă 
vede în față o apă mare. Cu 
multă greutate am putut să o 
localizez, ca apoi să o conduc 
până acasă. A fost în acea 
duminică, când cu multă 
greutate, am reușit să o  

determin să nu mai conducă mașina, argumentându-i faptul că 
este extrem de periculos, și pentru dumneaei, dar și pentru 
concetățenii ei șoferi și, că ar putea chiar să ucidă pe cineva, 
datorită reflexelor diminuate, în timpul conduceri 
autoturismului. Din duminica aceea, m-am obligat ca, în fiecare 
duminică și în fiecare sărbătoare, eu și familia mea, să o 
aducem la biserică -  
 
g.- Viziunea existenței unui bărbat pe balconul 
apartamentului 
 

ELLy locuia într-un apartament la etajul II, într-o clădire 
cu 3 etaje. Într-o zi, în care îi făcuserăm programare la 
doctorul de familie, după ce am pornit cu dânsa, de la 
apartamentul ei către lift, mă surprinse cu o întrebare:  „-Ce să 
fac cu omul acela care doarme pe balconul meu?”. 

Reamintesc faptul că locuia la etajul II, unde nimeni din 
afară nu putea să aibă acces pe balconul dumneaei chiar și cu o 
scară, fiindcă era închis, iar chei la apartament erau numai 2, 
una pentru dânsa și una pentru mine. 
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Închipuirea hoțului de pe balcon 

 Mi-a fost greu să o 
contrazic. Era o adevărată 
doamnă și, din respect, nu aș 
fi putut să-i spun, direct în 
față, că a început să aibă 
probleme mintale, pe lângă 
auzitul de voci și cu viziuni 
halucinante. Începuseră să 
aibă o imaginație bogată, în 
crearea de iluzii și viziuni. 
           

Ca să o conving de faptul că totul este în rânduială, i-am 
sugerat să ne întoarcem înapoi de la lift,  să vedem cine este 
pe balcon. Zis și făcut. Ajunși pe balcon și, fără îndoială, 
negăsind pe cineva acolo, am căutat să o determin diplomatic 
să înțeleagă realitatea că nimeni nu a fost pe balcon și că 
dumneaei era obosită, sau poate că, chiar, ațipiseră pentru 
câteva clipe mai înainte de a ajunge eu la dumneaei acasă și, 
poate că a visat ceva… Răspunsul ei a fost abrupt și agresiv  
„- Cum părinte, mă credeți că sunt nebună?”. Nu am răspuns 
provocării, decât printr-o apologie, asigurând-o că nu am avut 
intenția să o jicnesc. Și, astfel, ne-am continuat călătoria la 
oficiul doctorului de familie, unde am întârziat cu cca o 
jumătate de oră, din cauza „omului de pe balcon”. Rezultatele 
testelor MRI-iului și a testelor de sânge, nu au fost de loc 
încurajatoare. Doctorul i-a dublat doza de medicamente, 
așteptând și el deznodământul. Trebuia ca de 2 ori pe zi, la ore 
fixe să o sun telefonic și să-i reamintesc să-și ia 
medicamentele, pe care le sortasem într-o cutiuță medicală, 
pentru fiecare zi în parte –  
 
h.-  „Părinte salvați-mă, oamenii ăștia nu mai pleacă de 
la mine!” 
 

Într-o zi, aproape de ora 11, noaptea, mă sună la telefon 
să-mi spună că există la dumneaei în apartament, care era 
compus dintr-un dormitor și o sufragerie, o gloată de oameni, 
care fac mult zgomot. Am întrebat-o câți sunt și, mi-a răspuns 
sec  „mulți”. Am întrebat-o iarăși „- Dar cine i-a adus acolo și 
de ce?”. 
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Mi-a răspuns iarăși caustic  „- Eu i-am adus, ca să-i învăț 
cum să lucreze. 

 

 
 

Închipuita petrecere 

 I-am cerut să vorbesc eu la 
telefon cu unul din ei. În 
câteva clipe de așteptare la 
telefon, aud și eu alai mare, 
strigăte și țipete. ELLy a dus 
telefonul, …la televizor de 
unde am înțeles că dumneaei 
se uita la un meci de fotbal, 
iar sportivii și galeria erau în  
mintea ei, chiar în aparta-
mentul său. 

  
I-am sugerat să închidă televizorul, ceea ce a și făcut, și 

am întrebat-o apoi „- Ce se mai întâmplă cu oaspeții 
dumneavoastră?”.  „- Au plecat”, zise dânsa. „ - Atunci, noapte 
bună!” 
 
i.-  „Părinte, Sam nu mai vrea să mănânce!” 
 

 
 

Închipuita hrănire a lui Sam 

    Într-o altă noapte, după ora 
1:00, spre dimineață, ELLy mă 
sună, disperată, la telefon: „- 
Părinte, ceva grav se întâmplă 
cu noi. Sam nu mai vorbește, 
nu vrea să mănânce, și nu se 
schimă în pijamale. Ce să 
fac...? Să chem salvarea?”. 
Sam murise cu vreo 9 ani în 
urmă. ELLy îi împliniseră toate 
soroacele de pomenire, în toți 
acești ani, după tradiția 
noastră bisericească. Și totuși 
acum „- Sam nu mai vorbește, 
nu mai vrea să mănânce...”. 

Am căutat telefonic să o determin să înțeleagă că este 
foarte obosită și că, trebuie să meargă la culcare, până a doua 
zi, când am plănuit să o vizitez. 
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  A doua zi, în timpul vizitei, reconstituind scenariul cu 
„Sam nu mai vorbește, nu vrea să mănânce...” am constatat că 
Sam era un ursuleț din pluș, așezat pe canapeaua de unde 
ELLy privea la televizor și,  pe care, în noaptea precedent, 
încerca, împotriva normalului, să-l hrănească și să-l îmbrace în 
pijamale. 
    Mi-am dat seama că situația ei se agravează pe zi ce 
trece, de aceea, am programat de îndată o nouă vizită la 
doctorul de familie, de data aceasta să ne consultăm ce-i de 
făcut, fiindcă sănătatea mintală a d-nei ELL se degradaseră de 
așa manieră, încât nu mai putea fi lăsată singură, nesuprave-
gheată, în locuința ei. Ziua programării, urma să fie în cca 2-3 
zile, timp în care mă rugam ca în acea perioadă de așteptare, 
să nu i se întâmple ceva rău lui ELLy. 
 
j.- Omul și destinul: „Omul propune, însă, Domnul 
dispune!” 
 
  De câteva săptămâni, eu și soția o vizitam zilnic pe ELLy 
și îi duceam de mâncare, căci dumneaei nu mai era capabilă să 
gătească. 
  Așa că, în după-amiaza zilei următoare, situația pe care 
am descris-o mai sus, când  „Sam a refuzat să mănânce…” am 
petrecut cu ELLy cca 2 ore, timp în care am constatat că avea 
momente de luciditate, dar și momente de confuzie.  
 

 
 

Starea de confuzie se adâncește 

         După ce și-a luat medi-
camentele de seară, ne-am 
luat rămas-bun de la dânsa și, 
am plănuit să ne revedem a 
doua zi, dimineața. 
        Mărturisesc faptul că nu 
am anticipat să ne revedem 
foarte de dimineață, sau așa 
cum spune românul „cu 
noaptea-n cap”, știind că ELLy 
se trezea după ora 8:00 am. 
Însă, pe la ora 3:30  

dimineața, sunt trezit din somn de un apel telefonic. 
Era vocea unei doamne, zic eu, a îngerului păzitor al     

d-nei ELL.     Se identifică: „- Father Constantin, numele meu 
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este dr. Ana Bacerra, am la mine acasă o doamne Elly, care 
spune că te caută prin vecini. Este 3 dimineața, ce să fac cu 
ea?”. 

I-am mulțumit gazdei și i-am cerut iertare pentru 
deranjul pe care ELLy i l-a cauzat, la ora 3 dimineața. Am căzut 
de comun acord  să cheme poliția și, să s-o transporte la spital, 
pentru evaluări psihice. Am ajuns și eu, cu soția, la spital, la 
scurtă vreme după ce ajunseseră poliția. Așa că, până dimi-
neața, am ajutat cu cele logistice pentru internarea d-nei ELL în 
secția de psihiatrie.   
  Ce se întâmplaseră?: În seara precedentă, la numai 
câteva ore după plecarea noastră de la locuința ei, ELLy a 
plănuit să plece de acasă, pe la ora 2:00 dimineața, potrivit 
raportului de la Poliție. Și, Dumnezeu, sau îngerul păzitor i-a 
îndreptat pașii către una din casele din vecinătate unde locuia 
această doamnă Bacerra, care, la 3 dimineața a primit-o în 
casa ei, ca pe o soră. ELLy era îmbrăcată în pijamale, având o 
pătură pe dânsa și o geantă în care-și ținea lucrurile personale 
de higienă. Eu cred că a fost lucrarea lui Dumnezeu, mai ales 
că trecuseră pe lângă un parc în care se aflau mulți oameni ai 
străzii, care ar fi putut să o atace! -  
 
k.-   Spitalizarea și experimentul psihiatric 
 

 
 
Spitalul unde a fost diagnosticată ELLy 

      ELLy a fost spitalizată 
timp de aproape 3 săptămâni 
(3 august-27 august 2011), 
într-o secție specializată în boli 
mintale. În urma experimen-
telor, a fost diagnosticată cu 
boala Alzheimer, sau demență. 
Aceasta a fost probabil cea 
mai grea perioadă din viața 
sa. Întrucât a fost ridicată de 
poliție și dusă la spitalul de 
boli mintale, ELLy a devenit 

candidatul „perfect” pentru experimente, potrivit legilor 
californiene. Cu toate că aveam împuternicire să o reprezint, 
inclusiv împuternicirea medicală (Advanced Health Care 
Directives), totuși agenția de servicii sociale i-a numit din oficiu 
un „lucrător social” (social workers), care a trebuit să fie 
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convins, cu argumente faptice, să semneze „eliberarea” d-nei 
ELL din spital, în custodia subsemnatului, dovedindu-i prin 
contract că s-au făcut aranjamente cu o instituție specializată 
pentru îngrijirea persoanelor bolnave mintal, care i-a 
rezervat  o cameră și îi va asigura îngrijirea adecvată. În cele 
ce urmează, voi elabora asupra „eliberării” sale din spitalul de 
psihiatrie - 
 
l.-   Predare armelor la poliție 
 

În afara lăzii cu muniții, de care am făcut vorbire 
anterior, am găsit, într-unul din dulapurile locuinței d-nei ELL, 5 
arme de foc: un revolver, un pistol semiautomat, seria 380 
calibru, 2 pistoale semiautomate marca P220 și o pușcă de 
vânătoare, rifle, marca Ramington, alte lăzi cu muniții, în afara 
lăzii cu pricina (seiful cu cele peste 200 de gloanțe). 
 

 
 

Cutia Pandorei, sau a posibilei 
mucenicii 

    Recunosc faptul că nefiind 
familiarizat cu astfel de arme, 
m-a trecut un fior macabru, la 
gândul că, auzind voci și, 
având viziuni halucinante, aș fi 
putut, eu însumi, să devin o 
țintă (target), mai pe 
românește să fiu împușcat, 
dacă ELLy s-ar fi găsit în 
momente de criză mintală, în 
numele închipuirilor și iluziilor, 
de la care recepționa ocazional 
voci halucinante. 

 
  Coșmarurile descrise mai înainte, din cauza incidentului 
cu „părinte, este păcat să împuști un preot?”, scenele 
cutremurătoare cu prizonierii  „culturiști”, și slujirea „Liturghiei 
ortodoxe” sub ocheanul puștilor, din pușcăria de maximă 
siguranță, de lângă orășelul Paradis, Alcatrazul, și „lada cu 
muniții”, de care am făcut vorbire în Episodul I, s-au amplificat, 
și multiplicat, încă o dată dându-mi seama de pericolele la care 
este expus un preot, care nu are o altă pază și pavăză decât 
numai pe Dumnezeu, în lucrarea Lui pastorală și caritativă. 
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Nebănuitul conținut găsit în "cutia 
muceniciei" 

 
 

Așa am atins și eu, pentru prima dată, 
un pistol 

 

 
 

Am predat întreg arsenalul la Poliție 

     În ultima vreme am aflat 
că mulți frați conslujitori din 
România și, chiar, în America, 
au fost sacrificați, tocmai în 
biserici sau pe teren (cum a 
fost și colegul meu Rizea 
Dobre!), slujindu-L pe Hristos, 
Domnul. 
      Gândul m-a dus la o 
istorioară, adevărat, cam  

hazlie, care spune că la un spital cu pacienți bolnavi mintal, un 
doctor a testat un pacient, care după o perioadă mai 
îndelungată de tratament se părea că s-a vindecat. 

Testul a constat dintr-o cărămidă, legată cu o frânghie, 
pe care pacientul a trebuit să o tragă după el prin curtea 
spitalului. În timp ce bolnavul trăgea de sfoară cărămida, 
rostind cuvintele  „- Cuțu, cuțu... cuțu, cuțu!”, doctorul  se 
antrenară în discuții cu bolnavul, întrebându-l  „- Merge cățelul, 
merge...!”, la care pacientul răspunse:„- Doctore, ești nebun, 
nu vezi că eu trag după mine o cărămidă?!”. Doctorul satisfăcut 
că tratamentul său și-a făcut efectul scontat, în vindecarea 
bolnavului, exclamă „- Ioane, dacă tu tragi după tine o 
cărămidă și nu un cățel, atunci de ce nu dezlegi frânghia de la 
cărămidă și, aruncă cărămida!”. Răspunse pacientului  „- Nu, 
fiindcă mă mușcă!” … 
 
Morala: „când cărămidă, când cățel”. Așa m-am temut și eu, ca 
nu cumva „Părintele protector”, să nu fi devenit, în fracțiuni de 
secundă  „țintă de împușcat”, în eventualitatea că pacienta ar fi 
auzit vreo voce, care să o îndemne să tragă… 
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  Mă întorc la cele spuse în paragraful anterior. La vederea 
panopliei armelor cu foc, m-a cuprins spaima și, am alergat 
direct la Poliție. După ce am explicat rostul prezenței mele la 
poliție, comandantul postului îmi oferiră un talon prin care 
eram împuternicit să port cu mine 5 arme de foc, fără să-mi 
aparțină, să le încarc în mașină și, să mă întorc înapoi la poliție, 
explicându-mi-se unde să parchez mașina, în spatele clădirii și, 
unde, 2 aghiotanți de poliție mă așteptau, ca să ridice armele 
letale și lăzile cu muniții, de care am amintit mai sus. Ajuns la 
Poliție, am predate armele și munițiile, după care am fost 
interogat și, am completat mai multe formulare privind originea 
și proveniența armelor, datele personale ale proprietarului, etc. 
În timpul chestionării, armele erau etalate pe masa de 
examinare, sub văzul și supravegherea a 3 polițiști. 

În timp ce ei defineau și examinau fiecare armă în parte, 
eu neavând posibilitatea ca să examinez vreodată vreun pistol, 
întind mâna către pistolul cel mai arătos (ca și când aș fi fost 
un copil în posesia unor jucării), îl ridic de pe masă și, dintr-
odată, comandantul mă plesnește peste mână, zicându-mi 
„lasă pistolul jos că nu-ți aparține, sau vrei să te arestez, 
pentru port ilegal de arme?!”. 

În acele clipe gândul m-a dus la Emil Mătăsăreanu, un 
criminal de origine română, care  dimpreună cu un coleg de 
tâlhărie, în dimineața zilei de 27 martie 1996, a dat lovitură 
unei bănci și, în timpul schimburilor de foc între poliție și 
spărgători, au fost ucise mai multe persoane nevinovate, 
pietoni nefericiți, fiind împușcat chiar și un polițist, care însă a 
supraviețuit. Ce să mai vorbesc despre faptul că eu am oficiat 
slujba înmormântării acelui tâlhar și, tare m-am temut ca nu 
cumva, din cauza gestului meu umanitar, de a înmormânta 
chiar și un criminal, să nu fiu acuzat de poliție ca fiind comlice 
cu el. Teama mi-a fost nejustificată. În timpul slujbei de 
înmormântare, mi-am adus aminte că Mântuitorul pe Cruce era 
flancat de 2 tâlhari. Celui de-a dreapta, care s-a căit pentru 
tâlhăriile sale, Domnul i-a dăruit mântuirea, spunându-i:  „- 
Astăzi vei fi cu Mine în Rai!”  
 

„Mântuitorul a ales crucea, fiindcă astfel se moare cu 
mâinile întinse. El S-a sfârşit îmbrăţişându-ne.” (Sfântul 
Atanasie cel Mare) 
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m.- „-Părinte, aveți grijă, că demonii ăștia vă vor ucide și 
pe Dv!” 
 

 
 
St. Gertrudes convent "noul paradis" 

      După ce „s-a așezat” în 
noua ei reședință, sub povara 
oboselii, ELLy a dorit a se 
odihni o oră sau două. Eu am 
plecat să-mi împlinesc câteva 
lucruri ce aveam de rezolvat, 
între care și o sfeștanie în 
Riverside, la cca 100 km de 
Los Angeles. Eram mulțumit 
până peste poate de această 
realizare - noua reședință a lui 
ELLy. 

 

      La finele lunii august 
2011, spitalul de psihiatrie a 
eliberat-o pe ELLy, având 
destinația resortul  „St 
Gertrudes Convent”, în Mission 
Hills, la numai 2 km distanță 
de reședința subsemnatului. 
Acest resort, o fostă mânăstire 
catolică, este un așezământ 
impunător, cu o capelă în 
incinta clădirii, unde se 
asigură îngrijire vârstnicilor, 
care au probleme cu îngrijirea 
personală și care au posibili-
tatea pecuniară care să le 
permită acest confort. 

  Campaundul are cca 30 de încăperi pentru cca 40 
locatari (unii chiar soți cu soții), bine-securizat, cu asistență 
medicală în incintă și cu vreo 14 măicuțe catolice, care oferă nu 
numai îngrijirea corporală a locatarilor, ci și confortul spiritual. 
Camera rezervată pentru ELLy era parte dintr-o aripă a clădirii, 
formată din 2 camere despărțite printr-un vestibul, locatarii 
celor 2 camere având baia comună, la mijlocul vestibulului. 
Pentru a asigura confortul necesar, i s-a instalat în camera ei și 
patul adus de acasă, tablouri, o măsuță și 2 scaune, de 
asemenea aduse de acasă și, chiar, câteva albume cu 
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fotografii.  Totul era mai mult decât mirific. La ora mesei, suna 
soneria, iar una dintre călugărițe mergea din cameră în cameră 
și-i cerceta pe acei locatari care nu se prezentau la program. În 
anumite cazuri, după necesități, anumitor locatari care nu se 
simțeau bine a veni să servească masa în cantină, li se aducea 
mâncarea în cameră.  Un loc mai potrivit pentru ELLy, nici că 
se putea. 

După cca 3-4 ore, adică în jurul orei 4:00-5:00 pm, în 
timp ce eu eram în slujbă, am primit un mesaj din partea 
stareței mânăstirii, la telefonul meu portabil, atenționându-mă 
să sun de urgență la mânăstire căci ELLy trece printr-o criză de 
isterie, că s-a baricadat blocând ușa  de la vestibul, cu scaunul 
din camera ei și, că Jane, colega ei de duplex, este luată 
ostatec, iar,  conducerea mânăstirii este mai mult îngrijorată de 
Jane, decât de ELLy. Am plecat de urgență din Riverside, însă a 
ajunge înapoi, în Los Angeles, îmi trebuia cca o oră și jumătate. 
 

 
 

La ușa camerei, 2 măicuțe se rugau 

În mașină primesc din nou un 
apel de la maica stareță, 
spunându-mi că, în eventu-
alitatea că nu ajung la 
mânăstire într-o jumătate de 
oră, s-o iau de acolo pe ELLy, 
atunci ea, stareța, va chema 
poliția. 
      Am asigurat-o pe maica 
stareță că îmi va lua cca o oră 
să ajung acolo, la mânăstire, 
implorând-o să nu cheme 
poliția, fiindcă în caz contrar, 
săraca ELLy va fi dusă din nou 
la spitalul de psihiatrie și,  

șansele ei de a mai ieși de acolo, cum zicem noi pe românește, 
din „spitalul de nebuni”, ar fi nule. Am găsit ascultare și 
îngăduință din partea maicii starețe. 

Ajuns într-o goană la mânăstire, în fața ușii de intrare în 
vestibul, acum baricadată pe dinăuntru, văd 2 măicuțe șezând 
pe scaune, de o parte și de alta a ușii, citind din sfânta 
Scriptură și rugându-se pentru ELLy. Mai era în fața ușii și un 
bărbat solid, cât muntele de mare, probabil îngrijitorul, sau 
ofițerul de ordine și de intervenții de urgențe în caz de nevoie. 
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Închipuitul războiul demonic 

      Ajuns la locul cu pricina. 
m-am adresat măicuțelor, cu 
scuzele de rigoare, că voi 
comunica cu ELLy în limba ei 
natală, pentru a diminua 
atmosfera de traumă, ce se 
instalaseră în fața ușii.  „- 
ELLy, aici este părintele, te 
rog să deschizi!”… Am repetat 
de vreo 3 ori această rugă-
minte și, în final, ușa se 
întredeschise, atât cât puteai 
să bagi pantoful între ușă și 
tocul ușii, ca să ții deschis 
canalul de comuni-care. ELLy, 
speriată, cu ochii tulburați și 
foarte agitată, strigă către 
mine, în limba română:   

„-Părinte, aveți grijă, că demonii ăștia vă vor ucide și pe Dv!”. 
În mintea lui ELLy, călugărițele îmbrăcate în negru erau 
confundate cu demonii. 
  În final, ELLy a deschis ușa, eu am luat din cameră 
câteva lucruri absolute trebuincioase lui ELLy peste noapte, am 
cerut ajutorul paznicului să mă ajute să-o duc pe fosta lor 
locatară (de numai 5-6 ore) la mașină și, astfel să rezolv starea 
de criză de la mânăstire. 
  Venind dinspre Riverside către mânăstire, am plănuit ca, 
peste noapte s-o duc pe ELLy la locuința administratorului 
bisericii, d-na Helen, în timp ce eu, peste noapte, să cercetez 
pe internet unde și în ce condiții aș putea să găsesc o nouă 
reședință, o instituție specializată în tratamentul persoanelor cu 
boli psihice 
 
n.-  O noapte agitată la fosta casă parohială 
 

Ajunși la fosta casă parohială, unde locuia adminis-
tratora  bisericii, i-am dat-o în primire, cu înțelegerea ca, în 
eventualitatea ivirii peste noapte a unor probleme majore, să 
mă contacteze de urgență. Zis și făcut. În timpul nopții, ELLy a 
fost atât de agitată, încât încerca să forțeze ușa, ca să plece de 
acolo. Administratoarea, atunci, inspirată fiind, și-a chemat-o în 
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ajutor pe Raluca, o chiriașă a bisericii și, împreună, abia au 
reuși în tot timpul nopții să țină situația sub control  
 
o.-  Găsirea unei noi reședințe, „Immaculate Heart 
Conception Sr. Living” 
 

 
 

Immaculate Heart Conception Sr. 
Living 

     Locuința se află în North 
Hollywood. Mulțumită inter-
netului, am vizitat mai multe 
instituții specializate,  timp 
de  cca 24 de ore. Numai 
Bunul Dumnezeu a rânduit  să 
găsim, în final, o casă de 
îngrijire a vârstnicilor, care 
tocmai primise  autorizația de 
funcționare, cu numai 4 
locatari. 

Din fericire, proprietarii afacerii, de origine orientali, 
locuiau în aceeași casă și, timp de cca 2 ani, cât a locuit Ely 
acolo, a fost tratată ca un membru al familiei lor. Fiica 
proprietarilor era cadru medical și, lucraseră, împreună cu 
mama ei, într-o instituție similară, înainte de deschiderea 
propriei lor afaceri. 
 

 
 

Interior al casei găzduitoare 

        Locuința era impecabilă, 
îngrijirea pe măsură, iar 
duminica, familia o lua la 
biserica lor catolică și pe ELLy 
și,  ori de câte ori era un 
eveniment de familie (familia 
fiind foarte numeroasă), ELLy 
îi însoțea. Experimentele pe 
care doctorul de familie al lui 
ELLy, în consultație cu dr. 
psihiatru, au dat roade. 

Se părea că totul este sub control, până când, într-o 
dimineață, ELLy a dispărut de acasă. Cu ajutorul poliției după 
vreo 3 ore de căutări, polițiștii au localizat-o  și au adus-o 
înapoi acasă. Asta s-a mai întâmplat, încă de vreo 2-3 ori, până 
când, într-o zi, după aproape 2 ani, gazdele îmi dau de știre că 
nu mai pot să o țină acolo, situația devenind necontrolabilă. 
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p.-  Plasarea la centru specializat „Pacifica Sr. Living 
Center” 
 

 
 

Northridge Pacifica Senior Living 

          Centrul se află in 
Northridge.  După o ședere de 
aproape 2 ani la casa 
„Imaculate Heart Conception 
Sr. Living” din North 
Hollywood, ELLy avea să fie 
plasată într-o nouă reședință, 
care va fi și ultima din viața 
sa, anume „Pacifica Living 
Center” din Northridge, o 
clădire cu totul specială, unde 
erau locatari cu stare  

materială deosebită și, de regulă, oameni cu educație înaltă: 
foști profesori universitari, ingineri, doctori, artiști, veterani 
americani, toți cu educație medie sau înaltă, cu experiență 
profesională aleasă, iar gradul de îngrijirea era pe de-a dreptul 
special. Dar și costul de îngrijire era pe măsură, cca $ 
4,000.00, în medie. 
 

 
 
Interior la Centrul Northridge Pacifica 

Senior Living 

        La intrarea în clădire, 
rămâneai de-a dreptul impre-
sionat de condițiile oferite 
pensionarilor: sală de mese, 
cu personal adecvat și 
cu  mâncare pregătită pe 
gustul locatarilor; sală de 
lectură și bibliotecă, cu televi-
zoare-plasmă de mărime 
aproape cinematografică; în 
fiecare zi erau programe  

culturale, cu muzică cu invitați speciali din afară; sală de 
gimnastică; sală de terapie, profesională; excursii organizate, 
etc. Aș spune că „Pacifica” este un adevărat resort balnear, 
care oferă cele mai deosebite condiții, pentru stimularea și 
elevarea demnității umane, în cel mai înalt grad. Fiecare locatar 
are camera lui. Sunt și câte 2 persoane într-o cameră, însă 
locatarii fiind selectați (mached) potrivit asemănării 
caracterelor, profesiilor și îndeletnicirilor lor, de regulă 
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coabitanții având multe în comun, astfel fiindu-le asigurat 
confortul fizic, moral și intelectual. 

În ultimii doi ani ai vieții sale, ELLy s-a bucurat de astfel 
de condiții excelente de viață. Medicamentele administrate 
zilnic (8 la număr) o ajutaseră enorm în stabilizarea sănătății 
sale mintale, adică demență sub control. În astfel de condiții, 
ELLy era pașnică, cooperantă, și chiar socializa destul de bine 
cu colega de cameră, sau cu ceilalți colocatari. 

Din nefericire, însă, starea sănătății fizice se deteriora, 
văzând cu ochii. În ultimii 2 ani a fost  internată în spital de 3 
ori, spitalizare cu extensie în instituții de reabilitare și terapie 
personală, pe perioade de cca o lună, de fiecare dată. La ultima 
spitalizare, doctorul ne informară că sfârșitul se apropie. Astfel 
că, în ziua în care participasem în soborul preoților pentru 
funeraliile fratelui coslujitor, părintele Silviu Vasilie, din Palm 
springs, în ziua de 7 ianuarie 2015, am primit vestea plecării d-
nei ELL la veșnicie. Funeraliile, și împlinirea tradițiilor legate de 
înmormântare, au fost organizate de familia subsemnatului, și 
membrele Reuniunii de Doamne -  
 
r.- Introspecție - Hrană pentru suflet 
Câteva gânduri personale despre existența noastră într-o 
societate bolnavă 
  

 
 

Și... lecția este…….. 

    Strigătul de ajutor, pe care 
d-na ELL mi l-a  adresat în 
urmă cu 5 ani, l-am 
recepționat la finele slujbei 
funeraliilor d-nei Marta R., pe 
care doar o prohodisem. 
Vestea decesului doamnei ELL, 
am recepționat-o în ziua de Sf. 
Ioan, tot la finele unor 
funeralii, la  înmormântarea 
unui preot conslujitor. 
Acum 5 ani, strigăt de 
disperare, de ajutor. 
 

" "Cu cît are cineva mai mult spirit, cu atât găsește mai 
mulți oameni originali."   (Blaise Pascal 1623 - 1662) 
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Concluzii:  
 

Dacă ar fi să prezint momentele cheie ale acestei dileme 
nefericite (povestea tragică a d-nei ELL) aș puncta astfel: Cinci 
ani mai târziu, îmi venea vestea odihnei sorei întru Hristos a d-
nei  ELL, vestea păcii sfinte, a sălășluirii ei în împărăția lui 
Dumnezei. 
  Sloganul „De la știință la demență”, rămâne nu doar un 
concept, ci o realitate tristă în cartea vieții pământești a d-nei 
ELLy ELL. 
  La 7 ianuarie 2015, se închide cercul întrajutorării și, 
cooperării pământești dintre preotul duhovnic și credincioasa 
ELLy și, se deschide un nou capitol al eternității, al trăirii ei 
întru Hristos și a rugăciunilor noastre, a celor de pe pământ, 
pentru sufletul ei. A lăsat în urmă doar amintirile și faptele 
bune, dar a lăsat drept moștenire lumii întregi GPS-ul. 
  Multe din pățaniile și saga evenimentelor nefericite, 
experimentate de ELLy în ultimii 5 ani ai vieții sale pământești, 
sunt și rămân înregistrate telefonic, fiind utile eventual pentru 
cercetări medicale și științifice, privind efectele teribile ale bolii 
numită Alzheimer, sau demență. Doamne, ferește-ne de o 
asemenea boală cumplită. Dumnezeu să o ierte! 
  Viața continuă să-și urmeze cursul..., vestea decesului 
enoriașei ELLy a fost doar un moment de pauză, de reflecție 
temporară, o reamintire a faptului că suntem cu toții muritori. 
  Viața merge înainte..., a doua zi, după ziua de Sfântul 
Ioan, părintele și-a continuat programul... mersul cu 
„Boboteaza”, sfințirea credincioșilor și a caselor lor, cu Apele 
Iordanului (Agheasma Mare de „Bobotează”). 
  Întreaga noastră viață, de la naștere până la mormânt, 
noi creștinii  pendulăm în plinătatea harului lui Dumnezeu și în 
nădejdea Învierii. 

„Credinţa este născută din recunoştinţă. O minte 
recunoscătoare aşteaptă în permanenţă lucruri bune, iar 
aşteptarea devine credinţă. Reacţiunea recunoştinţei asupra 
minţii omului produce credinţă; şi fiecare val de mulţumiri şi 
recunoştinţa măresc credinţa.”  (Wallace D. Wattles) 

„Nu acela este înțelept care știe să pedepsească, ci acela 
care știe să prevină delictele copiilor."  (Sf. Ambrozie al 
Milanului) 
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4.- PĂRINTE, ESTE PĂCAT SĂ ÎMPUȘTI UN PREOT? 
 

Acum vreo 20 și ceva de ani, am primit un telefon de la 
o mamă, de vârstă medie, care mă ruga s-o primesc în 
audiență. Credeam că dorește a se spovedi, sau poate să-mi 
istorisească necazurile ei, sau să-mi ceară ajutorul. Zis și făcut. 
Oficiul parohial era în încăperea care, mai târziu a devenit 
Capela de limbă Engleză. 

 

 
 

Pericolul de a fi împușcat 

 

    Nu avea nici o ușă de 
urgență, ci doar un geam care 
dădea spre parcarea mare 
parohială. 
       O invit pe acea doamnă 
să ia loc pe unul din cele 2 
scaune, cu spatele spre ușă, 
iar eu am ocupat scaunul din 
spatele biroului meu de lucru. 

Mai întâi ne recoman-
dăm (fiindcă nu ne cunos-
cusem înainte), după care o     

întrebai care este motivul pentru care a dorit această întâlnire. 
După ce îmi povesti că în timpul nopții este 

supravegheată de elicoptere, că adesea este luată din casă, 
peste noapte, de ființe cu chip straniu, și că este adusă înapoi 
după câteva ore, că aude voci care îi cere să săvârșească 
anumite lucruri, de care nu-și mai poate aduce aminte..., văd 
că își deschide geanta, scoate un pistol, și mă întreabă: 
„Părinte, este păcat să împuști un preot?” 
  Dacă coșmarurile cu temnița de siguranță maximă din 
„Paradis”, sau chiar Alcatrazul erau doar coșmaruri, acum însă, 
era realitatea, eram eu între viața și moarte, dacă demonul 
inconștienței și al bolii mintale al musafirului o lua la vale și 
dacă eu făceam o mișcare greșită, sau dacă „vocile” pe care 
pacienta le auzea, iar fi dictat să tragă, atunci întâlnirea mea cu 
Creatorul ar fi fost „accelerată” (cum spunea pastorul 
protestant din "Paradis") înainte de vreme. 
  Am căutat să îmi păstrez calmul, să nu mă agit, să nu 
afișez frică, însă cu mintea mă rugam și, cu sufletul mă 
vedeam deja în împărăția lui Dumnezeu. 
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- Iulia, îi zic, nu știu ce vrei să spui, nu înțeleg 
întrebarea, însă dacă intenția ta este să ucizi pe cineva, să 
împuști un preot, așa după cum a sunat întrebarea ta, atunci 
vreau să-ți răspund direct, ca la o soră. Este păcat să ucizi 
chiar și animalele și, chiar, gâzele naturii. 

 
  Porunca divină spune să nu ucizi. Să nu comiți crimă, ci 
să ne rugăm chiar și pentru dușmanii noștri. Hai să ne rugăm, 
ca Dumnezeu să ne dea pace și liniște. Mă țintuia în ochi. 
 

  
 

  
 

„E greu să fii devotat până la moarte lui Hristos, 
Dumnezeul nostru. E mare lucru şi minunat să duci, în tine şi 
prin tine şi-n alţii, la biruinţă finală, Duhul lui Hristos împotriva 
duhului veacului acestuia, care pe atâţia îi amăgeşte şi-i duce 
la pierzare!”—(episcopul ortodox Nicolae Popovici) 
 

„Iubiţi mult! Hristos vă porunceşte!”  (pr. Arsenie 
Papacioc) 
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Vă puteți imagina ce am simțit atunci. 
 

 
 
Doamna în negru, scoate arma din gheena 

roșie 

 Doamne ferește, am 
zis, și mi-am făcut Cruce, 
neștiind ce poate urma. Hai, fă 
și tu Cruce, și zi și tu cu mine, 
Doamne îndură-te spre noi!. 
Văd că mută pistolul din mâna 
dreaptă, în cea stângă și, 
încercă să-și facă Cruce. Îi zic, 
nu te poți închina cu o mână, 
iar în cealaltă să ai o armă 
care ucide. Descarcă pistolul 
și, apoi, să ne rugăm.  

 
O văd că scoase glonțul din pistol și mi-l înmână, în timp 

ce băgă pistolul gol înapoi în geantă.     
  Ne-am rugat împreună. Nu știu, ea, pentru ce s-a rugat, 
sau ce o fi fost în inima și mintea ei, însă eu știu pentru ce m-
am rugat. A fost rugăciunea de mulțumită pentru toate 
binefacerile Sale. Ce s-a întâmplat cu glonțul? I l-am oferit 
enoriașului nostru Alex, care era polițai. Ce am învățat din 
pățania aceasta? Se prețuiesc viața pe care o pot pierde în 
fracțiuni de secundă. 
 

5.- VRĂJITOAREA SIMINA DIN HEMET, CALIFORNIA 
 
a). M-am dus și eu la o vrăjitoare…, să-i sfințesc locuința 
 
Fiind duhovnici, unii credincioși ne întrebă adesea: „- Părinte, 
dumneavoastră credeți în farmece, în vrăjitorii, în ghioc și 
ghicitură?… Am venit să îmi citiți câteva rugăciuni de dezlegare, 
fiindcă nu-mi merge bine în viață. Am adesea dureri de cap, 
stări de greață, certuri și neînțelegeri din senin în casă sau la 
serviciu, stări de leșin, aud voci, zgomote suspecte în casă, nu-
mi mai găsesc anumite lucruri prin casă, am parte de 
evenimente neașteptate, purtătoare de ghinion, stări de 
nervozitate, de anxietate, etc…pe care mai înainte nu le aveam. 
Cred că mi-a făcut cineva farmece”. 
     Ori de câte ori mă aflu într-un astfel de cadru, mi-aduc 
aminte că în primii mei ani de preoție în California (1983-
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1985), am mers cu boboteaza la câteva familii din localitatea 
Hemet, la vreo 60 de km nord-vest de Palm Springs, și între 
familiile vizitate era și o femeie singură, pe nume Simina, care 
m-a rugat să-i citesc Moliftele Sfântului Vasile cel Mare.  
 

 
 

Masa pentru sfeștanie 

      Mi-a și explicat motivația 
pentru care dorește să-i citesc 
acele cutremurătoare rugă-
ciuni: „- Părinte, în tinerețile 
mele m-am ocupat cu farmece 
și vrăjitorie. M-am lăsat de 
această practică de cca 25 de 
ani, însă duhurile vrăjitoriei 
mă bântuie și astăzi”. 
 

 
Cert este faptul că eram chiar curios să aflu din gura 

unei vrăjitoare în ce constă practica și, dacă în afara șarlataniei 
de făcut vrăji și farmece pentru câștig pecuniar, deținătorul 
unor astfel de dibăcii înșelătorește are el însuși momente în 
care crede în astfel de acte. 

D-na Simina mi-a explicat că într-adevăr ea a crezut că 
vrăjile sunt lucrări magice, care pot fi făcute de mâna unui 
vrăjitor (vrăjitoare), și că vrăjile nu pot fi desfăcute decât de 
alte vrăjitoare, sau prin rugăciunile bisericii, cunoscute în 
deobște drept Molitfele Sfântului Vasile cel Mare. 
 

 
 

Prințul întunericului 

 
 

Hop...și cu zodiacul 

   
Ca o practicantă în trecut, fosta vrăjitoare îmi explicară 

faptul că orice vrajă respectă un anumit ceremonial, cerut din 
vechime de practica și credința Magului, că lumea, cu toate ale 
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ei, făcute și nefăcute, se află sub stăpânirea vrăjitorească a 
șapte mari puteri, scaune, ori domnii, cum li se mai spune. 
Cele șapte domnii, care și-au împărțit pământul și lumea de 
dincolo, fiecare primind în stăpânire o zi, o noapte, o stea, o 
planeta, etc… domnesc în mod magic peste lume. 
    Fosta vrăjitoare îmi explică faptul că cele șapte domnii, 
cunoscute de asemenea drept începătoarele magiei albe sau 
negre, sunt: Anael, Gabriel, Orbiel, Zadiel, Saniel, Mihael si 
Rafael …(i-a cam încurcat la un moment dat, uitând 2 dintre ei, 
însă am ajutat-o eu menționându-i că aceste personaje mitice 
sunt de fapt Sfinți Îngeri, nn). Acele puteri, lucrează printr-un 
mijlocitor, spunea ea, Beelzebub (tartarul demonilor), care 
se  arată ca șarpele, ca fiara, ca bărbat, ori ca femeie, ori ca 
pasăre, ori ca jiganie… fiind ghicitor în stele, iubitor de vrajbă, 
iubitor de argint, năvălitor fără de veste,  etc… (de fapt, textul 
acesta este un „cut and paste” din rugăciunile Sfântului Vasile). 
Nu m-a interesat de loc descrierea ritualului magiei. 

Ar fi fost un fapt prea grotesc și o pierdere de vreme 
pentru mine. 

După credința cea adevărată, Sfinții Îngeri sunt solii lui 
Dumnezeu și apărătorii oamenilor. După practicele oculte, 
Beelzebub, tartarul demonilor și cohorta sa demonică, nu sunt 
în slujba lui Dumnezeu, ci sunt ademenitorii oamenilor, pe care 
îi duc întru ispită, în păcat. 
 
b). Practicele oculte sunt condamnate de Dumnezeu 
 

 
 

Cu capul în jos, în chip de pocăință, 
fosta ghicitoare se confesează 

        Din cele relatate mai sus 
tragem învățământul că este 
un mare păcat practicarea 
acestor obiceiuri păgânești, 
cum ar fi ghicitul, vrăjitoria, 
farmecele, vrăjile de dragoste, 
ghicitul în cărţi, etc. Sfânta 
Scriptură ne învață că aceste 
practici oculte sunt condam-
nate de Dumnezeu, care ne 
cere şi nouă să le condamnăm 
categoric.  

Iată ce spune unul din aceste pasaje biblice: 
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c). Ghicitorii şi vrăjitorii se fac vrednici de pedeapsă cu 
moartea 
 

 
 
Practicile trecutului parcă o urmăresc 

și astăzi 

    Aceste practici sunt urâciuni 
înaintea lui Dumnezeu şi atrag 
mari pedepse asupra naţiu-
nilor în mijlocul cărora se 
răspândesc, până acolo încât 
popoarele sunt izgonite din 
teritoriul lor. În multe ținuturi 
din România și, nu numai, 
sunt foarte răspândite aceste 
practici, ziarele abundă cu 
publicitatea vrăjitorilor şi  

ghicitorilor şi multe posturi de radio și TV transmit zilnic 
‟horoscopul”, tot un fel de ghicitură. Consecinţele vrăjitoriei şi 
a ghicitului se pot răsfrânge asupra întregii naţiuni, după 
învățătura scripturistică. În Vechiul Testament, Dumnezeu a 
lăsat și o lege în acest sens: „Să-Mi  fiţi sfinţi, că Eu, Domnul 
Dumnezeul vostru, sunt sfânt şi, v-am deosebit de toate 
popoarele, ca să fiţi ai Mei! Bărbatul sau femeia, de vor chema 
morţi sau de vor vrăji, să moară neapărat: cu pietre să fie 
ucişi, că sângele lor este asupra lor!‟.  (Levitic 20:26-27) 
 
d). Mersul la vrăjitori şi ghicitori este condamnat de 
Dumnezeu 
 

Se fac vinovaţi şi vrednici de aceeaşi pedeapsă cei ce 
apelează la serviciile ghicitorilor şi vrăjitorilor. Chiar dacă 
oamenii nu iau atitudine, Dumnezeu nu va întârzia să aducă la 
îndeplinire judecăţile Sale asupra acestor oameni, aşa cum 
scrie în Sfânta Scriptură: „Dacă vreun suflet va alerga la cei ce 
cheamă morţii şi la vrăjitori, ca să desfrâneze în urma lor, Eu 
voi întoarce faţa Mea împotriva sufletului aceluia şi-l voi pierde 
din poporul lui”. (Levitic 20:6). 
  Iată și un caz descris în Noul Testament, în cartea 
Faptele Apostolilor, ce scoate în evidenţă acest adevăr: „- Pe 
când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică, care 
avea duh pitonicesc şi care aducea mult câştig stăpânilor ei, 
ghicind. Aceasta, ţinându-se după Pavel şi după noi, striga, 
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zicând: Aceşti oameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, 
care vă vestesc vouă calea mântuirii.  
 

 
 

Să fugim de astfel de practici 
 

 
 

Să urmăm Cuvântul Domnului 

  Şi aceasta o făcea timp de multe zile. Iar Pavel 
mâniindu-se şi întorcându-se, a zis duhului: În numele lui Iisus 
Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit 
duhul. Şi stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câştigului lor, 
au pus mâna pe Pavel şi pe Sila şi i-au dus  în piaţă înaintea 
dregătorilor”. (Faptele Apostolilor 16:16-19). Roaba aceea a 
fost în stare să ghicească atât timp cât a fost stăpânită de acel 
duh necurat şi el era cel care vorbea prin ea. Din moment ce a 
ieşit duhul din ea, nu a mai putut să ghicească. Tocmai de 
aceea Dumnezeu condamnă categoric ghicitul,  vrăjitoria și 
farmecele, pentru că cei care apelează la vrăjitori şi ghicitori 
vin sub călăuzirea duhurilor necurate ale Satanei. 

Fosta vrăjitoare Simina a fugit la timp de acele practici 
demonicești și uricioase, și s-a întors cu pocăință la Dumnezeu, 
de aceea, locuința ei devenise între timp un mini-altar cu 
icoane, candelă și Sfânta Cruce. Citindu-i Molitfele Sfântului 
Vasile cel Mare, și sfințindu-i casa cu Sfânta Aghiasmă de 
Bobotează, sorei Simina i s-a împărtășit deplinătatea Duhului 
Sfânt locuinței sale, și sufletului ei. 

 
6.- SFEȘTANII LA RROMII DIN LOS ANGELES 

 
a). Etnia rromă din America 
 

Între credincioșii pe care i-am păstorit în Los Angeles, 
timp de aproape 35 de ani, s-au numărat și câteva familii de 
etnie rromă. Rromii vin la biserică, de regulă, la marele 
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praznice împărătești, cum ar fi Sfintele Paști, Crăciunul și 
Boboteaza, sau ocazional, când consideră ei că au o probleme 
de suflet, cerându-i lui „taica părinte” să citească rugăciuni de 
dezlegare, mai ales pentru fapte reprobabile: minciună, legare 
prin jurământ strâmb, certuri în casă, etc. Știm că în România 
sunt și preoți de etnie rromă, care urmând cursurile de 
teologie, au fost hirotoniți pentru a deservi bisericile etniei 
rrome. 

Biserica și-a împlinit vocația de slujire a tuturor 
creștinilor, indiferent de etnie, nu de ieri, de azi. Bunăoară, 
citim în Aşezământul Sfântului Antim Ivireanul, cum Ierarhul 
cerea cu hotărâre ca „preoţii să-i cerceteze pe ţigani, să le facă 
slujbe, pentru că sunt creştini botezaţi în numele Sfintei Troiţe 
(Troiţa e denumirea arhaică a Treimii, nn), ca şi ceilalţi 
credincioşi români”. Așadar, practica pastorală și sacerdotală a 
bisericii din România este prezentă și vie și în bisericile din 
străinătate, fiindcă diaspora încorporează și credincioși de etnie 
rromă.  

 
 

Pr Vasile Arun Spiridon slujitorul 
rromilor din satul Băcioiu, comuna 

băcăuană Corbasca 

     Acum vreo câțiva ani, am 
fost vizitați de un preot 
român, căsătorit cu o tânără 
de etnie rromă și, care 
deservește o parohie de prin 
părțile Constanței sau 
Galațiului (?), având scrisoare 
din partea Ierarhului său că 
este canonic și are preoție 
lucrătoare, i s-a îngăduit să 
co-slujească cu noi la Sfântul 
Altar. Când rromii au câte  

vreun Botez, sau Nuntă, la Sfânta Biserică, spațiile de parcare 
sunt ocupate numai cu Mercedesuri și Rolls-Roycesuri. Nu-i mai 
puțin adevărat că, Hollywood-ul își pune amprenta întru totate. 
 
b). Un eveniment mai deosebit: sfințirea bunurilor 
rromilor 
 

Am fost cândva invitat de o familie rromă, care avusese 
cu câteva săptămâni în urmă un Botez la biserica noastră, ca să 
le fac „spovedirea apartamentului” (sfeștania), în jurul orelor 
prânzului. Era o locuință modernă, cochetă, cu mobilier clasic, 
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într-un complex edilitar nou și cu sistem de securitate la 
poartă. Am fost primit regește. După ce am încheiat slujba 
sfeștaniei, gazda m-a anunțat că am un program cam încărcat 
în după amiaza zilei respective, fiindcă va trebui să merg și la 
locuința familiei sorei sale, a celorlalți 2 cumnați și cumnatelor, 
a socrilor, a cumetrilor, a părinților, a … (în total vreo 6 
sfeștanii neplănuite). Cum se zice în popor, „când e ordin, cu 
plăcere!”. Nu poți să te pui rău cu rromii. M-am învoit. Din 
fericire, toate familiile trăiesc cam în aceeași zonă. Pe la orele 
7:00 seara, eu tot horbocăiam prin Hollywood cu spoveditul 
apartamentelor rromilor. 

La  locuința părinților, unde urma să am ultima sfeștanie, 
surpriza făcu să-i găsesc adunați laolaltă pe toți membrii 
familiilor de rromi, pentru care, timp de mai mult de o jumătate 
de zi, făcusem sfeștanii. Cu siguranță că erau mai mult de 20 
de persoane, copii, tineri și vârstnici. 
 

 
 

Credincioșii adunați la sfeștanie 
 

      Atât îmi aduc aminte că 
îmi spusese capul familiei că 
sunt înrudiți cu lăutarul 
binecunoscut Fărâmiță (Tudor) 
Lambru, fiind verișori. În 
paranteză spus, atunci când 
mi-au vorbit că sunt din 
familia lui Fărâmiță Lambru, 
parcă m-am simțit și eu afiliat 
cu ei. De ce? – Fiindcă atunci 
când am avut dineul nunții 
mele, cu un număr foarte  

restrâns de invitați, sub 20 la număr, în ziua cununiei noastre 
religioase, 15 iulie 1973, la un restaurant din apropierea Statuii 
Aviatorilor din București, cânta în seara aceea Fărâmiță 
Lambru, care, aflând că este o masă de nuntă, în cadrul 
locașului (destul de mic), unde se aflau nuntași, între care și 
câteva fețe bisericești, cred că artistul Fărâmiță Lambru s-a 
învârtit mai mult printre noi, în majoritatea timpului serii. 
 

"Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, 
scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită." 
(Sfântul Ierarh Luca al Crimeii) 1877 - 1961 
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Câteva bijuterii aduse la 
binecuvântare 

        Ce coincidență… rromii 
adunați la locuința părinților 
erau vreo 20 la număr și, ca 
un curcubeu peste timp, cu 
vreo 40 de ani în urmă, la 
nunta mea, erau vreo 20 de 
invitați la număr, iar la 
jumătate, ca un liaison, era 
numele sonor al lăutarului 
Fărâmița Lambru. 
Să revin, însă, la sfeștanie.  

  După ce aveam totul pregătit și eram în momentele de 
începere a slujbei, câteva din femeile prezente, mi-au spus: „- 
Mai așteptați câteva clipe!”, „… și încă câteva clipe!”, „… și 
iarăși câteva clipe!”…Iată ce se întâmplase!. Pe masă își 
etalaseră fiecare familie cutiuța cu obiecte din aur, din argint, 
din pietre scumpe, etc…, însă, fiecare dintre ei și-au adus 
aminte că nu au fost plasate toate pe masă, de aceea, fiecare 
în parte și-a adus aminte să-și ia de la gât cruciulițele de aur, 
sau brățările de la mână, ori inelele și ghiulurile de pe degete, 
etc. 

Una dintre fete, care locuia într-un apartament cu 2 
etaje mai sus, în aceeași clădire, unde făcusem déjà sfeștania, 
și-a adus aminte că mai are ceva aur în casă, și „taica părinte 
poate să mai aștepte puțintel”, ca să fim siguri că tot aurul lor 
era pe masă, pentru „a fi citit”. Mărturisesc sincer, niciodată nu 
am văzut atâta aur și obiecte prețioase, până atunci, și nici de 
atunci până astăzi. Am îndrăznit să-i întreb cu ce se ocupă 
fiecare. Răspunsul: - vindem flori în Piața Mare din Fairfax! Este 
cunoscut faptul că în aria Fairfax, la poalele districtului Bevery 
Hills, locuiesc foarte mulți evrei, și sunt convins că mult din 
aurul de pe masa rromilor, unde am săvârșit sfeștania 
provenea din Fairfax.  

 
„Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul 

meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu 
Mine.” (Apocalipsa 3:20) 

 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, 

ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice 
nelegiuire.” (1 Ioan 1:9)   
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7.- CIMITIRUL PIERCE BROTHERS VALHALLA - SECȚIA 
ROMÂNEASCĂ (52 MORMINTE) 

 
Cimitir: Secție Românească - Romanian Section (2010) 
  

 

      Moartea este o realitate ca 
și viața. În prezent, finele 
anului 2010, în Sudul 
Californiei, este aproape 
imposibil a mai achiziționa „o 
groapă de înmormântare”, sub 
$ 4,500.00 În cimitirele 
„Hollywood 4 Ever” din 
Hollywood, nu se poate  

cumpără nimic sub $ 10,000/groapă (în jurul lacului, prețurile 
sunt peste $25,000); în „Forest Lawn”, din Glendale, sau 
Hollywood Hills, nimic sub $7,500; în cimitirul Pierce Brothers-
Valhalla (No. Hollywood), nimic sub $ 4,500, în cimitirul nou, 
unde se află și “Secția Românească” (prețurile anului 2010). 
O Secție Românească-Romanian Section, de cca 52 de spații de 
înmormântare (morminte) a fost achiziționată la dată de 10 
martie 2010 de către Fundația „Eastern Orthodox Heritage 
Foundation” – „Fundația Moștenirii Ortodoxiei Răsăritene”. În 
această secțiune se va construi o „Troiță românească, 
tradițională Cruce-Monument, chiar în mijlocul secțiunii, atunci 
când toate locurile vor fi plătite cimitirului.  Până în prezent, s-
au făcut aranjamente de cumpărare de locuri (cca 45 deja 
vândute), de către următoarele familii: dedicate pentru "troiță" 
și dedicate pentru monument/placă marcantă (fotografia de 
mai sus), și familiile: pr. Constantin Alecse, Dan și Paula Matei-
Platt, Tina Matei-Himber, Ion & Panait Lucian Cufuioti, Nick și 
Maria Comboianu, George și Elena Comboianu, Ion și (Fr) Virgil 
Anton, Valentin și Ana,Victor și Maria Mangu, Nicolae și Marcela 
Șadrapeli, Liviu și Leliana Constantinescu, Elena L. Gogiltsn-
Waxler, Elena Gheorghiu, Constantin și Zoita Busu, Cristea și 
Cristina Constantin (2 locuri suprapuse), Alexandru și Suzana 
Gheorghiu, Constantin și Paulină Ciocan, Enache și Anica Alexe, 
Dumitru și Filofteea Turlacu, Romus și Floarea Cataloiu, Stelian 
și Tână Damu. După 1 ianuarie 2014, noile prețuri erau de $ 
4,500 - $ 5,000. După 1 ianuarie 2016, prețul unui loc era între 
$ 6,500-$ 7,000, iar în prezent (2017), când scriem aceste 
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rânduri, prețul este între $ 7,500-$ 8,000. Dl Ion Anton, care 
deține 2 morminte, este dispus să le vândă, fiind determinat să 
fie înmormântat în România. 
 
8.- EMIL MĂTĂSĂREANU ȘI JEFUIREA SUCURSALEI BANK 

OF AMERICA, DIN  NORTH HOLLYWOOD 
 

Schimbul de focuri din North Hollywood a fost un conflict 
armat între doi jefuitori de bănci, foarte bine înarmați, și agenți 
ai Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD) în 
districtul North Hollywood din Los Angeles. 
 

 
 

Emil Mătăsăreanu 

        La 28 februarie 1997, 
aproximativ la ora 9:30 AM, 
Larry Phillips Jr. și Emil 
Mătăsăreanu au intrat și au 
jefuit sucursala Bank of 
America din North Hollywood. 
Când au ieșit din bancă, 
Phillips și Mătăsăreanu s-au 
confruntat cu zeci de agenți ai 
LAPD, urmând un schimb de 
focuri între polițiști și tâlhari. 
Doisprezece agenți și șapte 
civili au suferit leziuni înainte 
ca cei doi tâlhari să fie uciși. 
Înainte de a încerca să 
jefuiască banca din North 
Hollywood, Phillips și  

 
Mătăsăreanu au jefuit mai multe mașini blindate, fiind 
cunoscuți de poliție pentru armamentul greu pe care îl 
posedau, care includea puști automate. 
  Emil Decebal Mătăsăreanu se născuse în România și a 
crescut o perioadă în Altadena. Fiind un copil grăsun, era 
batjocorit de colegi, ceea ce l-a făcut să se retragă în studiul 
calculatoarelor. 

După ce a absolvit DeVry Institute of Technology din Los 
Angeles, și-a deschis propria afacere, lucrând ca tehnician IT și 
programator. După ce autoritățile au închis un centru de 
îngrijire a persoanelor cu handicap mental pe care îl gestiona 
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împreună cu mama sa Valerie Nicolescu, Emil a început să aibă 
probleme cu autoritățile. 
 

 
 

Bank of America (NoHo) 

   Cu câțiva ani înainte de jaful 
în cursul căruia a fost ucis, la 
vârsta de 30 de ani, cu 29 de 
gloanțe, plecase în România, 
de unde s-a întors căsătorit. 
Cu 6 luni înainte de jaf, soția 
sa l-a părăsit, luând cu ea și 
cei doi copii ai cuplului 
(Alexander și Emil Junior), 
ceea ce l-a afectat puternic, 
alături de cele mai frustrante 
momente ale vieții sale: o  

intervenție chirurgicală pe creier, pentru tratarea epilepsiei 
induse de o arteră blocată, și eșecul afacerii sale cu 
calculatoare. 
 

Cunoscusem familia relativ bine. Mama sa, cântăreața 
Valeria Niculescu, participa și cânta la unele activități 
sociale/culturale (în speciale picnicuri), organizate de 
comunitatea noastră. I-am vizitat, și le-am sfințit casa din 
Altadena. L-am consiliat pe Emil, și pe pe mama sa Valeria, pe 
cât a fost întru a mea putere, și după tragicul eveniment al 
jefuirii băncii, soldat prin împușcarea lui Emil, am fost alături 
de familie, și i-am săvârșit slujba religioasă a înmormântării, 
într-o capelă mortuară din Altadena, CA. Cazul "Emil 
Mătăsăreanu", a fost și rămâne un caz tragic, atât pentru 
familia sa, dar și pentru comunitatea noastră. 
 

„Nu fii nepăsător. Roagă-te cât poţi mai frecvent şi mai 
fervent. Rugaţi-vă, forţaţi-vă să faceţi acest lucru, pentru că 
Împărăţia Lui Dumnezeu se ia cu forţa. Niciodată n-o vei atinge 
fără să te forţezi. (Sfântul Inokentie de Kamceatka 1797 – 
1879) 

 
„Departe de Dumnezeu există numai tulburare, 

dușmănie, moarte. Aproape de Dumnezeu există Raiul plăsmuit 
pentru noi și, ușa de intrare în el este pocăința.” (Gheronda 
Simon Arvanitis) 
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9.- REVOLUȚIA ROMÂNĂ (1989) ȘI CRĂCIUNULUI 
ROMÂNESC – ÎN 1989 

 

 
 

Credincioși adunați la rugăciune 

       Crăciunul anului 1989, a 
fost cu totul special. La 
semnalul milei divine, 
națiunea română, asemenea 
națiunilor învecinate, a fost 
binecuvântată cu prinosul 
eliberării naționale de sub 
cătușele diabolicului comunism 
ateu. 

 
Colindatul fuseseră plănuit pentru perioada, miercuri 20 

decembrie - până în ajunul Crăciunului 1989. Patru  grupe de 
colindători, au fost rânduite să viziteze cca 150 de case ale 
enoriașilor și sprijinitorilor bisericii noastre, purtând prin 
colindele lor mesajul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. 
Grupa de colindători, condusă de părintele paroh, aflându-se la 
prima casă (dna Maria Clotean), privea cu uimire la 
televiziunea americană modul în care se desfășurau 
evenimentele de schimbare a dictaturii din România. Părintele a 
luat hotărârea de a se suspenda COLINDATUL (până după 
Crăciun) și pe întreaga perioadă până la Crăciun. 
 

 
 

Interviul preotului la KNX-TV, la 
căderea lui Nicolae Ceaușescu 

            Întreaga comunitate 
românească din Los Angeles, 
colindătorii, enoriașii și 
întreaga suflare românească 
din Los Angeles și din 
împrejurimi, să se întâlnească 
în biserică, în fiecare seară, 
între orele 7:00-9:00 pm, 
pentru a participa la Acatistele 
Maicii Domnului și a 
Mântuitorului Hristos, pentru 
rugă și invocarea milostivirii  

divine pentru națiunea română, ca să-și capete libertatea. 
Biserica a fost, în acele zile neîncăpătoare. 
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În acele zile fierbinți de Decembrie 1989 diferite posturi de 
televiziune din Metropola californiană transmitea știri non-stop 
despre Revoluția Română. 

Biserica Sf. Treime, reprezentată de părintele paroh, și 
redacția Ziarului Universul (director Aristide Buhoiu) au devenit 
cente de informare, locuri de luat interviuri de la unii co-
naționali, care se transmitea mai apoi pe toate posturile de 
Televiziune californiană. 

Frații Cornell (Kori) Teoman, și Cristian Vahab au inițiat 
proiectul de strângere de ajutoare pentru România, iar 
credincioșii bisericii, și membrii comunității româno-americane 
din California forfoteau cu idei și proiecte de ajutorare a 
României, și se rugau fierbinte pentru frații de acasă, care 
trăiau împlinirea strigătului de libertate al întregului popor 
român, de eliberare a „Țării Carpaților" de sub jugul umilinței 
satrapului din Scornicești! Ca și în România acelor zile, și ai 
noștri aici cântau în consonanță: Cu noi este Dumnezeu! / 
Hristos se naște, măriți-L! / Hristos, din ceruri, /Întâmpinați-L!  
 

 
 

Aristide Buhoiu 

 
 

Colindătorii, 1989 
 

 
 

Revoluția Romana 

 
 

Revoluția Romana 
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10.- CULTURISTUL CARE CERE ÎMPRUMUT PENTRU A-ȘI 
CUMPĂRA „SUBSTANȚE”… 

 
Activitatea pastorală a preotului include și aspectul 

caritativ, mai ales atunci când deservește o comunitate 
majoritară de nou-veniți. Lipsurile materiale și necesitățile 
existențiale, în special a noilor veniți, sunt din abundență și 
variate, cum ar fi: procurarea hranei, acoperirea chiriei și a 
utilităților, cumpărarea unei mașini, cheltuieli de școală cu 
copiii, etc... Acestea sunt cazuri reale și foarte frecvente.  
În cele ce urmează, însă, este descrierea unui caz mai puțin 
frecvent și, chiar, amuzant. Într-un subcapitol anterior am 
povestit cum era cât pe-aci să fiu arestat de FBI, din cauza 
unui imigrant român penal.  
 

 
 

Arnold Schwarzenegger 

       De data aceasta, este 
vorba de un imigrant roman 
care a venit la biserică să 
ceară ajutor financiar pentru 
a-și cumpăra substanțe ener-
gizante (droguri). 
      Era prin anul 1987, când 
un tânăr de vreo 20  ani, cu 
un trup herculean și mușchi 
vizibil vânjoși, mă vizitară la 
oficiul parohial.  

Mi-a spus numele său, pe care nu l-am reținut. 
Ceea ce am reținut însă era profesia sa și 

motivația  pentru care solicita ajutorul financiar. Era culturist 
și, avea nevoie de bani pentru a-și cumpăra substanțe care să-l 
ajute să se țină în formă pentru a participa la un campionat al 
culturiștilor, organizat în acel an în Los Angeles. Acest tânăr 
semăna cu actorul și culturistul profesionist Arnold 
Schwarzenegger, care cu vreo 2-3 ani în urmă jucase într-un 
rol principal din filmul de mare succes în vremea aceea, The 
Terminator. 

Cu prilejul lansării filmului cu pricina învățasem și eu că 
acel sport numit culturism (body building „construirea 
corpului”) este dedicat dezvoltării musculaturii printr-o 
combinație de antrenamente cu greutăți, mărirea numărului de 
calorii consumate și odihnă. Culturiștii de performanță își 



III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ                                       391 

 
 

 

etalează fizicul în fața unei comisii de arbitri, care acordă voturi 
bazate pe mai multe criterii (masă musculară, înălțime, 
definire, separare, simetrie, proporționalitate etc). Așa că, la 
întâlnirea acestui culturist aveam cât de cât idee despre acest 
sport.  Tânărul nostru continuă să-mi explice că îmi cere un 
împrumut, pentru o perioadă scurtă de timp (2-3 săptămâni), 
când urma să primească o sumă substanțială de la un alt 
campionat la care participase în Franța și, pentru care urma să 
fie compensat.  

I-am explicat că nu am posibilitatea financiară să-l pot 
ajuta, însă aș putea folosi un card de credit, pe care să-l achit 
timp de o lună, dacă într-adevăr suma împrumutată îmi va fi 
returnată în 2-3 săptămâni. Am considerat  că acele substanțe 
pot costa câteva zeci de dolari. Tare mi-a fost șocul să aflu, 
atunci când am mers la magazinul de specialitate, care vindea 
astfel de substanțe pentru sportivi, să aflu că totalul era de 
aproape $300 (trei sute dolari americani), cam 1/3 din salariul 
meu pe o lună. Cu tot șocul, însă, pentru a-mi ține cuvântul 
dat, am mers înainte cu tranzacția și am făcut respectivele 
cumpărături. Tânărul mi-a mulțumit politicos și m-a asigurat că 
îmi rămâne recunoscător. Bazat pe experiențele anterioare, aș 
considera prostia mea ca fiind o țeapă, cum au mai fost multe 
altele în trecut și, câte mai aveau să vină în viitor. 
 

 
 

Culturistul "ingrat" 

      Au trecut cele 2-3 
săptămâni, a trecut o lună, au 
mai trecut vreo trei luni și încă 
alte trei și, tot așa, a trecut un 
an întreg și,… nici urmă de 
culturist. Îmi luasem gândul 
de a mai recupera ceva, dar, 
într-una din zile, într-o după 
amiază când mă aflam la 
biserică, împreună cu soția, 
lucrând la proiectul de fish-fry,  

pentru ridicare de fonduri, văd că își face apariția, în spațiul de 
parcare, o mașină nouă, din  care a coborât beneficiarul 
ajutorului, care primise de la mine suma de aproape $300, 
pentru procurarea substanțelor. Aproape că m-am crucit când 
l-am văzut, crezând că a revenit să mai ceară vreun ajutor.   
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Eram, întâmplător, în curtea bisericii, s-a apropiat de mine și, 
își cere iertare că nu m-a contactat timp de peste un an de zile. 
Mi-a explicat că a participat la mai multe turnee de culturism, 
în America și în alte țări, însă aflându-se din nou în Los 
Angeles, a venit să se achite de datorie. Îmi înmânează un plic 
cu $ 300, cu cuvenitele mulțumiri. Soția, care se afla lângă 
mine, era să facă atac de inimă, înțelegând că îl împrumutasem 
pe acel „nemernic” cu o asemenea sumă, în timp ce noi aveam 
datorii la școala copiilor, datorii pentru care, dacă nu le plăteam 
în timp, copiii nu erau acceptați la examene. 

Nu am apucat să-i mulțumesc pentru că mi-a returnat 
datoria, „mai bine mai târziu decât niciodată!”, cum spune 
românul, când „nemernicul” scoase din buzunar încă un plic pe 
care mi-l înmână, adresându-mi-se – „ - Iar în acest plic aveți $ 
1000 (una mie dolari), pentru că nu v-am returnat datoria la 
timp și drept mulțumită pentru că ați avut încredere în mine și 
m-ați ajutat când am avut nevoie‟. Am înmânat plicul d-nei 
preotese care, dintr-odată s-a luminat la față, iar mai târziu, în 
glumă îmi zise: - „- Așa nemernici… mai zic și eu!”. De atunci 
nu am mai auzit nimic de el. Poate că este vreun campion 
mondial la lupte romane, însă, regret că nu i-am reținut 
numele. Știu însă un lucru sigur, acea persoană nu era Arnold 
Schwarzenegger, sau poate era… o clonă a sa  
 

„Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau 
fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau 
fermecător,  nici descântător, nici chemător de duhuri, nici 
mag, nici de cei ce grăiesc cu morţii. Căci urâciune este 
înaintea Domnului tot cel ce face acestea şi, pentru această 
urâciune îl izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta. Iar 
tu fii fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău; Căci 
popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori 
şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul 
Dumnezeul tău ”. (Deuteronom 18:10-14) 
 

„Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi 
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi 
mântuit. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi 
prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, Fiindcă,oricine 
va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” (Romani 10:9, 10, 
13) 
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11.- FILMĂRILE TVR-INTERNAȚIONAL, 
CU MIHAELA CRĂCIUN 

 
La 1 decembrie 2010, postul de televiziune TVR-

International, din Romania, a transmis un reportaj, in cadrul 
emisiunii "Lumea si noi" despre Biserica Ortodoxa Romana 
"Sfânta Treime", Los Angeles, California: istoric, activități și 
interviuri. Intre cei intervievați, a fost pr. paroh Constantin 
Alecse, pr. asistent Iustin Capsa, Marian Șerban, Ecaterina-
Livia Literat, Ion Anton, Alex Dumitru, Paula Matei Platt, Peter 
Predescu, Nicolae Sadrapeli, Cristian Călugărița, Paul Mantea, 
Gabriel Vamvulescu, etc. 
 

 
 

TVR Internațional, 
Mihaela Crăciun, Realizatoarea 

Emisiunii 

  Realizatoarea emisiunii, 
doamna Mihaela Crăciun, 
asistata de cameraman-ul 
Remus Gruber, a realizat si 
alte documentare si interviuri, 
in Los Angeles, Palm Springs 
si San Diego, emisiuni ce 
urmează a fi difuzate în viitor, 
cu personalități de clasă: Jud. 
Alex Kozinski, US Court of 
Appeals, Ninth Circuit, dr. 
Alice Vranceanu, inventator 
Christian Vahab, dr. Alexandru 
Marmureanu, scriitorul Petru 
Popescu, pictorita Giselle  

Roman, actorul Anatol Razmeritsa, expozitia "Between East & 
West" din San Diego, etc      ,  

12.- EXPERIENȚA CU ACTORUL KIANU REEVES, DROGAT 
ÎN TIMPUL FILMĂRILOR (FILMUL "DRACULA", FRANCIS 

COPOLLA, REGIZOR ȘI PRODUCĂTOR) 
 

În timpul celor cca 3 zile de filmare, la catedrala 
Grecească Sfânta Sofia, din Los Angeles, m-am interferat cu 
Francis Ford Copolla  de (N) ori pe platoul de filmare. Un 
profesionist, un perfecționist, un regizor și producător unic. 
 



394                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

 
 

Kianu Reeves 

 

     Ceea ce m-a frapat, sau 
m-a marcat pe viață a fost 
însuși episodul în care eu 
jucam rolul principal, căsătoria 
religioasă (în limba română) a 
lui Jonathan și Mina (Kianu 
Reeves și Winona Ryder). Cei 
care ați văzut filmul, veți 
înțelege la ce mă refer. 
     Era un scenariu autentic 
ortodox, în fața unui iconostas 
ortodox (biserica greacă 
Sfânta Sofia, din Los Angeles). 

           Preotul, adică subsemnatul, îl însemnează pe mire 
(Kianu Rives) și pe mireasă (Winona Ryder) cu sfintele cununii, 
rostind formula: Se cunună robul lui Dumnezeu (Ionatan), cu 
roaba lui. 

Consultantul companiei, mă asigură că totul va fi în 
rânduială, că așa se întâmplă de regulă în sesiunile de filmare, 
când mulți dintre actori se droghează.  Biata mireasă (Winona 
Ryder) probabil că trecuse de multe ori prin asemenea 

 
 

Winona Ryder & KianuReeves 

       Și nu terminai să rostesc 
și să însemnez cu sfintele 
cununii, de trei ori, că dintr-o 
dată, venind ca un trăsnet din 
cer, aud un țipăt demonic, 
ieșit din gura mirelui (Kianu 
Reeves), care alergă către 
jilțul arhieresc, unde se 
așezară, ca un posedat, cu 
Dumnezeu (Mina), în numele 
Tatălui… 
ochii țintiți către podea, cu 
fălcile încleștate și mâinile 
oarecum unite în rugăciune… 
  M-am speriat. 
Tremuram de frică. Însă, 
pare-se că eram singur în 
această stare. 
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episoade, de aceea, parcă își aștepta consortul să-și revină și 
nunta să continue. 
  După vreo jumătate de oră, mirele revine la normal și, 
din nou, cu a sa mireasă, în fața Sfântului Altar, își înnoadă 
legământul. Singura problemă, pe care o veți constata, dacă 
veți revedea filmul Dracula, este faptul că subsemnatul (preotul 
oficiant) nu mi-am putut reveni din acel șoc și, îmi veți vedea 
mâinile tremurând, atunci când, de la o distanță considerabilă 
de mire, rostesc formula: „Se cunună robul lui Dumnezeu 
(Ionatan), cu roaba lui Dumnezeu (Mina), în numele Tatălui…”. 
Atunci mi s-au deschis ochii, ce înseamnă Hollywood-ul, acea 
„Fabrică de iluzii”. Bineînțeles că nu generalizăm, însă îi 
mulțumesc lui Francis Ford și fiului său, Roman Coppola, pentru 
oportunitatea ce mi-a oferit-o atunci, în 2002, să cunosc 
Hollywoodul și pe dinăuntru - Sursa – 
 

13.- IMIGRANT ROMÂN, CONCEDIAZĂ UN GENERAL 
AMERICAN MIHAI D. PATRICHI - A SUCCESS STORY 

  

 
 

Centrul Network Electronics 

     Pe Mihai Patrichi, omul de 
succes în domeniul Apărării 
Naționale Americane, din 
timpul războiului rece (1949-
1989), dintre Blocul de Vest și 
cel de Est, l-am întâlnit pentru 
prima dată la începutul anului 
1983, doar la câteva luni după 
ce am sosit în Los Angeles ca 
preot al bisericii ortodoxe 
române Sfânta Treime.  

Nu știam nimic despre el în acele vremuri. M-a sunat la 
telefon să-mi spună un călduros bun-venit în Los Angeles. 

Mi-a spus, pe scurt cine este, cu ce se îndeletnicește, că 
are o fabrică de piese pentru armamentul Departamentului 
Apărării Naționale a Statelor Unite, că are cca 150 de angajați 
și, că i-ar face o deosebită plăcere dacă l-aș vizita, la el, la 
serviciu. 

După cum nu cunoșteam aproape pe nimeni în 
California, în acea vreme, desigur că m-am învoit să-l vizitez, la 
oficiile sale de la Compania Network Electronics (dacă nu mă 
înșel, adresa era: 9750 De Soto Ave, Chatsworth, CA 91311.) 
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În ziua și la ora stabilită m-am prezentat la adresa indicată. 
Compania Network Electronics avea o clădire impunătoare, 
oarecum ascunsă printre niște pomi, plantați în față, încât era 
necesar să conduci cu viteză mică, astfel ca să poți identifica 
adresa. Am parcat într-unul din spațiile de parcare (vreo 10-15 
la număr, din fața clădirii). 

M-am îndreptat spre camera de primire (lobby), m-am 
prezentat și am anunțat că am o întâlnire (an appointment) cu 
d-l Mihai Patrichi. Mi s-a spus să aștept, până ce patronul va 
veni să mă întâmpine. 
Cred că am așteptat vreo 15 minute. Mă tot uitam la planșetele 
postate pe pereții camerei de primire când, deodată văd 
originalul înrămat al unei pagini din ziarul Los Angeles Times, 
un articol ce purta titlul "Un Imigrant Român a concediat un 
General American" (A Romanian Immigrant fires an American 
General). 

Din titlu nu prea am înțeles despre ce era vorba, însă 
continuând să citesc articolul, m-am deslușit că Mihai Patrichi 
era Imigrantul care l-a dat afară pe Generalul American 
pensionat Curtis E. LeMay, directorul Forțelor Americane (chief 
of staff), pe care-l angajase drept PR, pentru motivația că 
devenise vicepreședinte (running mate) al lui „George 
Wallace‟, tichet independent, în 1968. Mi s-a părut ceva straniu 
cu acel articol, înrămat în camera de primire a oaspeților, însă 
am înțeles mai târziu rostul său. Era postat pentru proaspeții 
căutători de angajare la Network Electronics, ca să se înțeleagă 
din capul locului cât de strict și riguros este angajatorul, ing. 
Mihai Patrichi, care era proprietarul acestei afaceri - Sursa –  
 

14.- PISCINĂ PENTRU URMAȘII CĂLUGĂRILOR 
 

 

        În materialul dedicat în 
memoria magnatului indus-
triaș Mihai Patrichi, am relatat 
un aspect mai deosebit din 
timpul unei discuții personale 
dintre subsemnatul, și dl Mihai 
Patrichi care, cu legitimă 
mândrie mi-a mai vorbit și de 
un proiect caritativ  

pe care intenționează să-l dezvolte. 
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   Era vorba de încorporarea unei Fundații, numită 
Moldovița Foundation, care să fie construită pe un teren al 
companiei Network Electronics, pe un delușor la periferia 
orășelului Chatsworth, o bisericuță, o casă pentru călugări, o 
sală comunală, unde să fie servite mici gustări după slujbe 
(care urma să fie ținute zilnic de către călugării mânăstirii) și, 
în centru, o piscină (swimming pool). 
La întrebarea mea, dacă este necesar ca să aibă călugării 
mânăstirii o piscină, mi s-a răspuns oarecum în glumă. 
"Desigur că NU. Piscina nu va fi pentru călugări, ci ... pentru 
copii lor". 

Am rămas mut și, chiar că, nu am mai putut duce 
discuția mai departe. Atât îmi mai aduc aminte că, la sfârșitul 
întâlnirii mi-a înmânat un CEC de $ 1.000 (una mie dolari 
americani) pentru sfânta biserică. I-am mulțumit pentru 
generozitate și pentru găzduire, și am plecat - Sursa – 

Câteva versete despre Mântuire 

 
• Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat  

pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci 
să aibă viaţa vecinică. Ioan 3:16 

• Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui  
Dumnezeu. Romani 3:23 

• Fiindcă plata păcatului este moartea:dar darul fără plată  
al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul 
nostru. Romani 6:23 

• Isus i-a zis: ,,Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu  
vine la Tatăl decât prin Mine. Ioan 14:6 

• Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în  
Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui 
Dumnezeu; Ioan 1:12 

• Drept răspuns, Isus i-a zis: ,,Adevărat, adevărat îţi spun  
că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia 
lui Dumnezeu.`` Ioan 3:3 

• Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sînge; şi fără  
vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei 9:22 

• Și le -a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi  
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici 
un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. Matei 18:3 
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Cele 10 porunci Dumnezeiești 
 

1.Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alți dumnezei afară de 
Mine. 

2.Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini lor. 
3.Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 

4.Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 
5.Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să 

trăiești pe pământ. 
6.Să nu ucizi. 

7.Să nu fii desfrânat. 
8.Să nu furi. 

9.Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 
10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău. 

 
 

 
 

Slujirea lui Dumnezeu începe din copilărie 
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D. ATAC DUR DIN PARTEA AUTONUMITULUI 
„GRUP NAȚIONALIST” 

 
1.- ÎN APĂRAREA PĂRINTELUI GHEORGHE CALCIU-

DUMITREASA 
 

Mă aflam în Anglia. Ascultam veștile, din și despre 
România, la stațiile de radio BBC și Vocea Americii. Mi-a atras 
atenția în special faptul că în anul 1977 regimul ceaușist a 
demolat Biserica Enei din Bucureşti, cu planul de a  construi în 
locul ei un restaurant. Între protestatarii vehemenți ai 
monstruosului act communist era și Părintele Gheorghe Calciu. 
 

 
 

Părintele Calciu la slujbă 

      Părintele Gheorghe Calciu-
Dumitreasa,  în vremea aceea 
profesor de religie la 
seminarul teologic Radu Vodă 
din Bucureşti, își plănuiește un 
ciclu de predici, chiar de la 
începutul postului mare (8 
martie 1978),intitulat  „Cuvânt 
pentru tineri” - o serie de 
şapte predici, care vor strânge 
laolaltă tineri din toate mediile 
universitare. Seminarişti, stu-
denţi universitari 

şi politehnişti vor face neîncăpătoare biserica seminarului 
bucureştean.  

Autorităţile, foarte deranjate de asemenea evenimente, 
trec la represalii, încuind biserica şi pe seminarişti în 
dormitoare. Cu toate acestea Părintele continuă să predice, de 
pe treptele bisericii, în mijlocul unei mulţimi fremătătoare. 
După al şaptelea cuvânt, Părintele este supus unei întregi 
campanii de intimidare care culminează cu arestarea sa în anul 
1979. Până şi oficialitățile bisericii sunt forţate să se dezică de 
Sfinţia Sa, caterisindu-l.  

Detenţia sa abuzivă va declanşa un val de proteste în 
cadrul comunităţii române din exil. Subsemnatul(PC Pr. 
Constantin Alecse), aflându-mă în America încă de la începutul 
anului 1980, am luptat, prin scris și acțiuni de protest, alături 
de toți românii-americani, cerând grabnica sa eliberare.  
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Pr. Calciu la banchet 

         Personalităţi marcante 
ale vremii ca Margaret 
Thatcher, Ronals Reagan și 
demnitari ai Guvernului 
American au intervenit în 
favoarea eliberării sale. 
Urmare a acestor presiuni 
internaţionale, în 1984, 
Părintele Calciu este eliberat și 
silit să părăsească țara. La 
data de 9 august 1985  

părintele, dna preoteasa Adriana și  fiul lor, Andrei, au sosit  pe 
aeroportul Kennedy din New York, fiind întâmpinați de o 
delegație a Episcopiei ROEA, formată din preoții Richard 
Grabowski și Lawrence Lazăr. 
   Consiliul parohial l-a invitat pe Pr. Gheorghe Calciu - 
Dumitreasa să ia parte la un banchet, oferit de  parohia 
noastră, în onoarea sa, la data de 11 august 1985. Evenimentul 
a avut un succes răsunător, cu peste 400 de participanți, 
români ortodocși și reprezentanți ai altor denominațiuni 
creștine din sudul Californiei - (Cuprins). 
 

2.- ȚINTA "GRUPULUI NAȚIONALIST" - CALOMNIERE 
DIRECTĂ (1985-1989) 

 

 
 

Demonstrații anti-Ceaușescu în fața 
Clădirii Federale din Westwood 

     Venirea în America a 
părintelui Calciu-Dumitreasa, 
cu vizitele sale frecvente în 
California, a strâns la un loc 
un grup de conaționali, 
autointitulat „Grupul 
Naționalist” (care în anii ce au 
urmat au format  consilii și 
comitete, care mai de care cu 
nume pompoase, erijându-se 
drept reprezentanții 
comunității româno-americane 
din Sudul Californiei). 

Întrucât parohia Sfânta Treime din Los Angeles, pe care 
o păstoresc din 1982, era una dintre cele mai influente 
comunități  din Sudul Californiei, avea  facilitățile sale proprii, 
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autonumitul „Grup Naționalist” a încercat prin felurite acțiuni, 
unele chiar subversive, să preia conducerea acestei parohii, și 
să transforme biserica într-un centru propagandistic și de 
influență politică. 
 

 
 

Neculai Popa, patriot, dar și  
„băgător de strâmbe” 

       Le-am spus clar celor 7-8 
reprezentanți ai „Grupului 
Naționalist” că nu voi permite 
implicarea bisericii în acțiunile 
lor politice și, m-am trezit 
peste noapte că am devenit o 
țintă a lor, începând chiar de 
la finele anului 1985, atacuri 
peste atacuri, în forme 
neortodoxe. Aceste atacuri, 
locale și naționale, purtau 
etichete de genul „comunistul 
de Alecse”, „colaboratorul 

securității” din România, „trimisul patriarhiei române” ca să 
submineze Episcopia de la Vatra, „agentul cu studii la academia 
comunistă Ștefan Gheorghiu”, fostul polițist de la „Pomul 
Verde”, din Buzău, care nici nu are studii teologice, „criminal 
comunist” care a comis crime la Londra etc, etc. În perioada 
1986-1988, atacurile s-au întețit. 

În timp ce o parte a grupului cu pricina era însărcinat cu 
plăsmuirea de documente false, prin care să se argumenteze 
afirmațiile lor la adresa mea, o altă parte a grupării avea 
misiunea de a distribui astfel de monstruozități. 
  Situația mea devenise foarte complicată, trebuia să lupt 
cu „morile de vânt”(care, de fapt, erau morile comuniste de la 
București), atât pentru reputația mea cât și pentru a părintelui 
Gheorghe Calciu – Dumitreasa. 
 

Mă cuprinsese teama, dar subconștientul meu fabula, 
privitor la plăsmuirea lor că aș fi comunist, cu sfânta zicală 
românească: „Cine zice, ăla este, ca asinul din poveste!” -  
 

"Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va 
muri în veac. Crezi tu aceasta?"    Domnul Iisus Hristos 
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3.- SCRISOAREA DE LA LONDRA 
 

 
 

Acuzatorul Mihai Giuran, în tinerețe 

     În primul an al șederii mele 
la Londra, și-a făcut apariția 
un personaj interesant, Mihai 
Giuran, care pretindea că a 
fost încarcerat de regimul 
comunist pentru viziunea sa 
anticomunistă. L-am crezut, și 
l-am ajutat, pe cât a fost întru 
a mea putință. 
     10 ani mai târziu, în 1986, 
când eram paroh al bisericii 
Sfânta Treime din Los 
Angeles, apare de la Londra o 
scrisoare de 52 pagini, 
presupus semnată de Mihai 
Giuran, fost colaborator al  

 
 

Mihai Giuran, la bătrânețe 

meu la  publicațiile parohiale și 
Calendarul anual Altarul, prin 
care eram caracterizat drept 
un comunist convins, 
un bețivan care consuma 
numai băuturi tari, un infor-
mator al Bucureștilor (schim-
bând periodic cu ambasadorul 
român de la Londra genți 
diplomatice, chiar în Sfântul 
Altar, etc., etc…). 
Textul pueril redactat, și 
conținutul fantezist al scrisorii  

ce urma să-l decapiteze pe Alecse, a avut efect invers, cititorii 
înțelegând clar că e vorba de un atac furibund la adresa 
subsemnatului. 

Regret și astăzi că nu am păstrat acel „murdar 
document”. Cred că aș fi avut mare succes cu tipărirea și 
postarea pe internet a unei asemenea fițuici hilare și fanteziste. 
Datorită Internetului, am aflat acum, în timpul scrierii acestor 
adnotări memorabile cu Mihai Giuran (acum în vârstă de 88 de 
ani) a donat recent 21.000 de euro pentru un spital din 
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Slatina pentru cumpărarea de incubatoare pentru bebeluşii 
născuţii prematur. 
   Bărbatul a trăit mult timp în Anglia, unde a predat limba 
engleză, dar după Revoluţie a revenit în ţară. Impresionat de 
problemele pe care le au spitalele, bătrânul a vrut să ajute.  
Ion Mihai Giuran are 87 de ani (2016) şi locuieşte într-un 
apartament modest din Slatina. A plecat în Anglia în anii 70, 
după ce 14 a stat în temniţele comuniste. De curând a vândut 
şi casa de peste hotare, iar banii i-a donat spitalului din Slatina. 
Mihai Giuran: „Dumnezeu apreciază întotdeauna oamenii care 
fac bine, care sunt buni cu alţii... M-am gândit că am văzut 
atâtea apeluri la televizor, ajutaţi copiii, că mor copii". A 
contactat conducerea spitalului şi s-a oferit să doneze 21.000 
de euro pentru achiziţionarea a două incubatoare. 
Nu avem nici un motiv să ne îndoim de veridicitatea celor scrise 
pe internet, de aceea îl felicit din suflet pentru inspirata ideie 
de a face și bine, acum la bătrânețe. În tinerețe, eu am căutat 
să-i fac bine, la Londra; el mi-a făcut mie un rău, poate 
nedorit, însă acum, ne-am reîntâlnit iarăși în dorința de a-L 
sluji pe Dumnezeu, făcând bine semenilor noștri. 
 

4.- VREAU ȘI EU SCRISOAREA! 
 

 
 

Ileana Petrescu 

     S-au găsit și creduli care, 
cu numita scrisoare în față, m-
au chestionat, direct, dacă 
este adevărat ce se scrie 
acolo, și dacă, în eventu-
alitatea că răspunsul este 
afirmativ, atunci în cât 
procentaj este adevărat? Ce 
mă voi face atunci când 
autorul scrisorii va veni de la 
Londra să mă confrunte direct, 
în public, la vreo slujbă sau la 
vreun picnic? O bună 
credincioasă a bisericii (IP), 
care chiar mă simpatiza, 

auzind de existența unei astfel de scrisori, oarecum revoltată 
de faptul că dumneaei nu a primit-o în poștă, însă încărcată de 
curiozitate, într-o zi, venind la miruire, în prezența multor 
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credincioși, ce așteptau la rând să fie miruiți, mi se adresează 
răspicat: „Părinte, vă rog să-mi dați și mie scrisoarea să o 
citesc, și nu vă supărați, dar mie de ce nu mi-ați trimis-o?” 

Atât de tulburi erau vremurile acelea, și atâta confuzie, 
încât biata credincioasă a avut impresia că scrisoarea a fost 
trimisă chiar de mine, de la cancelaria parohială. 
Îmi reamintesc încă un act similar, petrecut imediat după 
evenimentele  din România, 22 decembrie 1989. O altă 
credincioasă (CB), care, de asemenea mă susținea în 
activitățile bisericești, într-o duminică, după slujbă, mă întrebă: 
„Părinte spuneți-mi dacă ați fost sau nu colonel de securitate, 
fiindcă (NP), a promis că va merge la Securitate, și va veni cu 
dosarul DV în dinți”. 

Recunosc faptul că am suferit mult în anii aceia (1986-
1989), însă pronia divină m-a apărat. Adevărul a ieșit la iveală, 
iar forțele malefice nu m-au îngenuncheat. 
 
5.- SPÂNZURAT CU PROPRIA-MI FRÂNGHIE - MÂRȘAVA 

MAȘINAȚIUNE. 
 

Revenim la scrisoarea de la Londra. Cum de a fost ea 
expediată tuturor credincioșilor bisericii?  Am enunțat acest 
subcapitol „spânzurat cu propria-mi frânghie”, fiindcă mi se 
potrivește.  În iureșul acela al vizitei Părintelui Calciu-
Dumitreasa (din august 1985), și ca urmare a succesului 
întâlnirii de la banchetul oferit de comunitatea noastră în 
onoarea sfinției sale, în sala mare parohială, se crease o stare 
de unitate, patriotism și entuziasm privind comunitățile noastre 
românești din America, și  viitorul României, după căderea 
comunismului, deși nimeni nu putea să anticipeze  dacă și când 
se va întâmpla. 

Cu multă dibăcie, unul din fruntașii „Grupului Naționalist” 
mi-a trădat încrederea, și bunele intenții. M-a amăgit că are 
nevoie de adresele enoriașilor bisericii pentru a le trimite o 
invitație de participare la un mare protest anticomunist, în fața 
clădirii „Federal Building” din Brentwood. 

I-am explicat că acest lucru nu se poate, fiindcă nu am 
aprobarea Consiliului Parohial, și l-am întrebat ce aș putea 
face, „pentru a sluji cauza naționalistă”. I-am sugerat ca eu să 
tipăresc un set de embleme (cu adresele înregistrate la 
Cancelaria Parohială, în vremea aceea, vreo 800 de familii 
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românești),  iar dumnealui să aibă gata cele 800 de plicuri 
timbrate, cu invitațiile înăuntru, și lipite, apoi, dimpreună, să 
ne întâlnim la Cancelaria Parohială, la orele prânzului, și în cca 
2 ore vom lipi emblemele cu adresele destinatarilor pe plicuri. 
Împreună vom merge la poștă (la cca 5 minute de biserică) și 
le vom expedia. 
 

 
 

Contactul cu comunitatea prin 
intermediul scrisorilor 

      Neșansa a făcut că 
viclenia și-a făcut treaba, 
numitul naționalist mă 
contacta din oră în oră 
motivându-mi că întârzie la 
servici, că este prins în trafic, 
etc., motiv pentru care cu 
vreo jumătate de oră înaintea 
închiderii poștei, își făcu 
apariția, cu rugămintea ca să 
am încredere în el (marele  

român!), să-i dau emblemele, că el, și familia lui vor lucra în 
timpul nopții ca să lipească emblemele pe plicuri, astfel ca a 
doua zi dimineața să le expedieze destinatarilor. Nu aveam nici 
un fel de indiciu de ce mi se plănuiește și ce urma să mi se 
întâmple. De aceea, cu toată confidențialitatea, i-am oferit 
numitele embleme. Ce a urmat, a fost o mârșavă trădare. 

„Grupul Naționalist” pregătiseră cele 800+ plicuri, la 
expeditor fiind tipărite numele și adresa bisericii, iar la 
destinatar fiind folosite adresele tipărite pe emblemele 
parohiale, în care a fost inclusă faimoasa „scrisoare de la 
Londra”. 

Câteva adrese nu mai erau de actualitate, de aceea s-au 
întors la cancelaria parohială (adresa expeditorului), și astfel 
am aflat și eu de ceea ce mi se pregătise, și modul murdar în 
care fusesem lucrat. Așa că, doamna (IP) avea tot dreptul să-
mi reproșeze: „Părinte, vă rog să-mi dați și mie scrisoarea să o 
citesc, și nu vă supărați, dar mie de ce nu mi-ați trimis-o?” -  
 

„Nu fii nepăsător. Roagă-te cât poţi mai frecvent şi mai 
fervent. Rugaţi-vă, forţaţi-vă să faceţi acest lucru, pentru că 
Împărăţia Lui Dumnezeu se ia cu forţă. Niciodată n-o vei atinge 
fără să te forţezi.” (Sfântul Inokentie de Kamceatka) 
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6.- ZIARUL „ECOUL ROMANIEI” DIN NEW YORK ȘI 
„PRIVIGHETOAREA” DIN FLORIDA (1987-1989) 

 
  Perioada anilor 1986-1989 a adus pentru mine, poate, 
cei mai grei ani din viața mea. Dedicat lucrării sale istorice 
„Perestroica”, Mihaill Gorbaciov pregătea debarcarea de la 
condurecerea sistemului comunist din România a lui Nicolae 
Ceaușescu și a camarilei sale. Aveau loc, la Los Angeles, 
periodic, demonstrații publice, scandându-se voința românilor 
de pretutindeni „Jos Comunismul″. 
 

 
 

Micro-Magazin, sigurul ziar ziar 
informativ din New York, înainte de 

1980 

La începutul lui ianuarie 
1988 Regele Mihai vizitează 
comunitatea româno-ameri-
cană din Sudul Californiei. 
Comuniștii de la București se 
temeau de astfel de 
manifestări în diaspora și, de 
aceea liderii comunității erau 
hăituiți și intimidați prin cozile 
de topor ale guvernanților de 
la București, mulți dintre ei 
dându-se drept patrioți și 
naționaliști. 
Multe  astfel de manifestări 
anticomuniste erau inițiate, 
patronate și susținute de 
Biserica Ortodoxă Română din 
Los Angeles, pe care o  

conduceam în calitatea mea de lider spiritual, parohul bisericii. 
     De aceea, ușor de ghicit de ce am fost ținta numărul #1, a 
celor de la București. 
        În acest sens, grupuri antidezidente, cu susținere de la 
București, tipăreau publicații și materiale propagandistice, în 
special împotriva unor preoți ortodocși, care aveau multă 
influență în comunitățile românești din America.       

Preoții Traian Petrescu (Florida), Dumitru Sasu (New 
York), Casian Fetea (New York), Cornel Todeasa (Alexandria, 
Virginia), Constantin Alecse (Los Angeles), ș.a. aveau să sufere 
crunt datorită acțiunilor distrugătoare, orchestrate și dirijate de 
la București. 
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Circulau scrisori anonime, se difuzau zvonuri, se tipăreau 
ziare periodice sau fițuici lunare, pentru atacarea preoților 
țintă. 

La New York, Cornel Dumitrescu (+1990), și Dan 
Costescu (+2002), care preluaseră publicația Micro-Magazin de 
la Marius Ligi au pus pe piață timp de aproape 2 ani publicația 
lunară „Ecoul României” (1987-1989). Obiectivul acestui ziar 
defăimător era acela ca în cele 18-20 de pagini, preotul 
Constantin Alecse să fie distrus, la propriu și la figurat. 
În paralel, tot în acea perioadă, s-a tipărit în Florida fițuica 
„Privighetoarea″, care „ciripea″ împotriva altor preoți români, 
cu precădere împotriva preotului Traian Petrescu. Strategia 
Bucureștiului era ca un aforism biblic „Bate-voi păstorul şi se 
vor risipi oile turmei” (Matei 26,31). 

    Timp de cca 2 ani de existență a ziarului propagan-
distic „Ecoul României”, care se tipărea la New York, se expedia 
în cutii la Los Angeles, iar ortacii din metropola californiană, 
acoliții și colaboratorii obedienți ai asociaților 
Dumitrescu/Costescu, le preluau și le distribuiau membrilor 
comunității, mai ales celora care participau la picnicurile și 
mesele lunare, pe care biserica le organiza. Parcă-i văd și acum 
stând ca și sectanții, doi câte doi, pe trotuar (domeniu public), 
la întrarea în spațiul de parcare al bisericii, unul păzea cutia, iar 
celălalt distribuia ziarul fiecărui participant. 



408                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

Aș dori ca cititorii acestor rânduri să facă exerciții de 
imaginație. La un picnic participau cca 250-400, sau chiar 500 
persoane. Pe mesele pregătite pentru picnic, în curtea bisericii, 
în timp ce musafirii se așezau, așteptând începerea picnicului, 
vedeai cum unii „gură-cască”, interesați în senzaționalism și 
bârfă ieftina își dădeau coate și se bucurau infantil că au 
descoperit că „popa Alecse” este un comunist, un securist, un 
trimis al Bucureștilor. Ce-ați zice, dacă ați fi fost în „pielea 
mea”, în acele vremuri?!. Mulțumesc lui Dumnezeu că am fost 
tânăr pe atunci și am putut îndura batjocura și umilința! - 
(Cuprins). 
  

7.- PAUL ZARNA, CERE DEMISIA PREOTULUI 
CONSTANTIN ALECSE 

  
Prin 1987, Paul Zarna, profesor de spaniolă, 

psihopedagog la o școală din Los Angeles, cere consiliului 
parohial al bisericii noastre să-l accepte ca membru al 
consiliului. Deși nu-l cunoșteam prea bine, totuși am dat 
consiliului aviz favorabil, considerând că neavând familie, fiind 
cadru didactic și, cum mi-a mărturisit, dorește să se implice în 
viața comunității și, mai ales, în activitățile legate de tineret și 
de școala duminicală. A fost ales secretar al Consiliului Parohial. 
 

 
 

Paul Zarna 

        La presiunile sale de a fi 
cooptat drept profesor la 
școala duminicală am rezistat, 
dorind a-l cunoaște mai bine 
și, mai ales, că dorea să 
lucreze cu copii și cu tinerii 
adolescenți. Nu a trecut mult 
timp și… mă trezesc cu un 
telefon, prin care îmi solicita 
un exemplar al Constituției 
ROEA, drept pe care îl avea 
datorită funcției ce o deținea, 
de secretar al Cons. Parohial. 

În subcapitolul (Spânzurat cu propria-mi frânghie - 
Mârșava mașinațiune), privind „Expedierea  scrisorii 
calomniatoare de la Londra”, folosindu-se prin furtișag de 
adresele enoriașilor bisericii ce o păstoream, enunțam adevărul 
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că „am fost spânzurat cu propria-mi frânghie”, fiindcă mi se 
potrivește. 

În cele ce urmează voi explica de ce era gata să fiu 
spânzurat pentru a doua oară cu propria-mi frânghie chiar în 
Ziua mea onomastică. 
Așadar, fără a sta prea mult pe gânduri, i-am trimis 
secretarului Consiliului Parohial, cu poșta, un exemplar al 
Constituției ROEA. 

La numai 2 săptămâni după aceea, mă trezesc din partea 
Episcopiei cu o scrisoare prin care eram încunoștiințat că am 
avut o plângere din partea prof. Paul Zarna că-l obstrucționez 
în exercitarea atribuțiilor sale oficiale. Am aflat după aceea că 
distinsul prof. Zarna, în plângerea sa la Episcopie, împotriva 
mea, copiase ad-literam paragrafe din Constituția ROEA 
(Articolul XV, Secțiunea 2, aliniatele a,b,c,d…etc), și Secțiunea 
5, Judecătoria de Pace (împăciuire). 
 

 

     Între timp, prof. Zarna și-a 
strâns în jurul său vreo 10-15 
acoliți, dintre care chiar și pe 
unii membri ai Consiliului 
Parohial. Fără a fi consultat de 
Cancelaria Episcopală, Înaltul 
Ierarh a trimis cazul „Zarna/ 
pr. Alecse” d-nei Leonora 
Barbu, președinta Curții de 
Împăciuire, în vremea aceea. 
La rândul său, d-na președintă 
a numit o comisie (pr. Ioan 
Limbeson, președinte, Julian 
Lapadat și Victoria Ursa, 
membri), stabilind ziua de 
Judecare a subsemnatului  

chiar în sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena (Joi, 
21 mai 1987), știindu-se faptul că în acea zi, fiind sărbătoare, 
eu voi sluji și, fiind mai multă lume la biserică, participarea la 
circ ar putea fi asigurată. 
  În timpul slujbei, niciunul dintre acoliții lui Zarna nu-și 
făcură prezența. Către sfârșitul slujbei au început să apară unul 
câte unul, cu d-l Zarna în frunte, purtând stindardul. 
Cunoscându-mi clienții, câțiva dintre ei fiind agitatori 
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permanenți (prezenți și la alte activități anti Alecse), am 
sugerat președintelui pr. Ioan Limbeșan să țină ședința în 
biserică (și nu în sala parohială, cum susținea șeful 
agitatorilor), biserica fiind locul unde se putea păstra un dram 
de decență. 

Zarna și gălăgioșii săi cereau insistent ținerea ședinței în 
sală. În ultimă instanță, părintele Limbeșan a rămas ferm pe 
poziție. Atunci agitatorii s-au supărat și, au părăsit biserica, 
strigând slogane indecente la adresa părintelui Limbeșan (ie 
„porc bătrân”!...). Astfel, ședința nu s-a mai ținut. Numitul 
grup a uitat temporar de subsemnatul și, a făcut plângere la 
Episcopie împotriva părintelui Limbeșan. 

Înțelegând despre ce este vorba, Înaltul Ierarh a trimis o 
scrisoare cam dură liderului grupului protestatar (Zarna & 
company), reamintindu-i faptul că astfel de probleme le-a creat 
și în Indiana (prin anii 1970-1975), unde a locuit înainte de a 
veni în California și că aceleași probleme încearcă să le creieze 
și aici, în Los Angeles, ca atare, potrivit prerogativelor 
constituționale, Paul Zarna este scos din rândul membrilor 
consiliului și din funcția oficială de secretar al consiliului. 

Oricine își poate da seama ce a urmat. Foc și pară, 
„distinsul″ profesor a uitat de preotul Alecse, a uitat de preotul 
Limbeșan și l-a luat în primire pe Ierarhul Diocezan. I-a făcut 
plângere la Cancelaria Bisericii Ortodoxe Americane. Plângerea 
sa nu a primit niciun răspuns până astăzi, după aproape 30 de 
ani. Așa că „focul” s-a stins de la sineși. Englezul are o expresie 
„timpul le rezolvă pe toate!”. Însă nu pot să nu mă întreb, după 
atâta amar de ani, oare nu era mai bine dacă nu se alimenta 
focul chiar de la început!!!? Majoritatea dintre guralivii lui Zarna 
au plecat la veșnicie, nu înainte de a-și exprima regretele că s-
au lăsat târâți în mocirlă de dibăcia de manipulare a unor 
pseudo-lideri. Vreo 2-3 încă în viață, trăiesc cu 
aceleași  regrete. 
  Da, personal am avut câștig de cauză, însă cu ce preț? 
Recunosc, m-am îmbogățit în acele vremuri cu un diabet și cu 
multe probleme de sănătate. Între timp, datorită internetului 
am aflat că prof. Paul Zarna a rămas fidel caracterului său, 
„creator de probleme”. Reîntors în România în 2012, Paul Zarna 
se ține de aceleași practici. După aproape 25 de ani, de când 
organizaseră complotul pentru detronarea subsemnatului de la 
cârma bisericii Sfânta Treime, am citit cu amuzament câteva 
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articole despre „distinsul″ profesor, copii la indigou, ale 
subcapitolului prezentat aici „Paul Zarna, cere dimisia preotului 
Constantin Alecse”. Articole de acest fel, care dau și mai mult 
măsura „Zar-nimicului”, apărute în România 
sunt:  „Americanul″ Paul Zarna cere demisia directorului 
Liceului „Moise Nicoară”, sau ”Zarna, un atac violent la adresa 
lui Anghel Iordănescu” - (Cuprins). 
  
8.- SUCCESUL FINANCIAR AL PĂRINTELUI CONSTANTIN 

ALECSE ȘI GELOZIA RĂU-VOITORILOR 
(câlți cimentați în țeava de eșapament a mașinii psa  Alecse) 

 
Era prin anul 1986. Locuiam la adresa: 9525, Petit Ave, 

Northridge, CA 91343. Acolo aveam prima noastră casă pe care 
o cumpărasem în 1984, cu sprijinul financiar și prin conecțiile 
familiei Nicolae Olar (relație solidă încă din anii 1982-1983, 
când ajunsesem în Los Angeles). De atunci nu am mai locuit în 
casa parohială a bisericii, care este închiriată și astăzi. La noua 
adresă aveam o casă mare, cu 4 dormitoare, 3 băi, cameră de 
zi, sufragerie, bucătărie, garaj pentru 2 mașini și piscină. Avea 
cca 2.200 picioare pătrate. O cumpărasem pe suma de 
$189.000. Pe vremea aceea $200K era o sumă uriașă. 
Într-un alt subcapitol al autobiografiei mele am descris relația 
mea cu familia unui român din Banatul Iugoslav, un anumit 
domn Draghi Ilici, care mi-a făcut mai mult rău, decât bine, pe 
întreaga perioadă a vieții mele. Îl cunoscusem în Minesotta și-l 
ajutasem cu cele necesare privind imigrarea în America. Se 
stabiliseră în Los Angeles, înainte ca subsemnatul să vină aici, 
la cârma bisericii Sfânta Treime. Singurul bine care mi l-a 
făcut, după ce am ajuns în Los Angeles, a fost ca să mă ajute 
ca să-mi cumpăr prima mașină după sosirea mea în metropola 
californiană (1982). Și nu orice fel de mașină. 
  Era Mercedes Stationwagen (1982). Era de fapt o 
carcasă a unei mașini mistuită în flăcări, pe care am cumpărat-
o cu $2.500, la care s-a adăugat motorul (cca $4.000) și 
întregul mobilier/ tapițerie (cca $2.000). Bonomul binefăcător, 
a asamblat întreaga mașină, fără a mă costa vreun ban pentru 
manoperă (drept recunoștință pentru binele ce i-l făcusem în 
Minnesota), în timpul său disponibil, asamblare care a durat 
cca 5-6 luni. 
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Model de Mercedes Stationwagen 
(1982) 

      Oricum, când totul a fost 
terminat, popa Alecse, care 
investiseră cca 8-9 mii de 
dolari, conducea un Mercedes 
(1982 Mercedes-Benz 300TD 
Turbo Diesel Wagon) de cca 1 
an vechime, care valora atunci 
pe piața automobilistică cca $ 
40K, încât cei geloși și 
răuvoitori se întrebau, de unde 
să aibă „popa Alecse” bani ca 
să-și cumpere o astfel de 
mașină „ministerială”?.  

La un picnic al bisericii, prin toamna anului 1984, d-l 
Nicolae Olar a fost de-a dreptul încântat de Mercedesul popii și, 
pe loc îi făcură ofertă: - Părinte Alecse, vrei să-mi vinzi mie 
Mercedesul Dumitale? – Desigur d-le Olar, despre ce este 
vorba? 
 

 
 

Model de clădiri construite de Olar 
Enterprises 

– Vreau să-ți ofer “un share”, 
adică una din cele 2 parcele de 
pământ, la Ocean, pe care le 
developez (construiesc 2 
case), cu vedere la ocean. 
Când voi termina construcția 
lor, te voi ajuta să te califici 
(sponsorizare financiară), și 
dacă vei închiria respectiva 
casă, casa însăși se va plăti 
din chirie (taxele de 
proprietate fiind cumulate) și, 
astfel, în 30 de ani casa va fi  

plătită, iar la vârsta pensiei vei avea o casă la ocean, care va fi 
evaluată la milioane de dolari… 
  Cine ar fi mai stat pe gânduri. Chiar în seara respectivă 
Nicolae Olar pleca acasă cu un Mercedes, aproape nou și de 
clasă, iar a treia zi, subsemnatul a mers la Oficiul Edilului 
Nicolae Olar din Redondo Beach, de unde și-a ridicat 
documentul de proprietar al unei case la ocean (225-A North 
Lucia Avenue, Redondo Beach, CA 90277, care astăzi este 
evaluată la cca $ 1.500.000). 
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Bineînțeles că nu am așteptat 30 de ani (poate că era 
bine să fi făcut asta!). Însă, la proxima ocazie, am lichidat 
acest proiect profitabil și, astfel, alături de d-l Olar am intrat 
din proiect în proiect, între care și cumpărarea casei descrisă 
mai sus (9525 Petit Ave, Northridge, CA 91343) și alte 
proiecte, dintre care 4 apartamente în clădirea din 220 
N.Verdugo Rd., Burbank, 6 apartamente în Long Beach - 
proiect care niciodată nu s-a finalizat, fiindcă, odată cu criza 
economică din 1989, dl Nicolae Olar a dat faliment, pierzând 
vreo $50 milioane de dolari americani - și odată cu dânsul, și 
noi, cei câțiva investitori mici, am pierdut totul, alături de 
domnia sa. Și astfel, totul s-a dus „pe apa sâmbetei”. „Gol am 
ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în 
pământ! Domnul a dat, Domnul a luat; fie numele Domnului 
binecuvântat!" (Iov 1:21). 

Întorcându-mă însă la „reinvestirea” Mercedesului-Benz 
300TD din 1982, în imobiliare, a trebuit să apelez din nou la 
automecanicul Draghi Ilich, care, de la licitație mi-a cumpărat 
încă un Mercedes, vechi de 12-15 ani, de culoare vișinie, pe 
suma de $2.000. Era mașina de familie. Cu această mașină 
soția mea, prezbitera Elena, ducea și aducea copiii noștri de la 
școală. Era parcată întotdeauna pe stradă în latura nordică a 
casei. 

Campania Bucureștiului de a mă desființa începuseră din 
1982, încă înaintea sosirii mele la Los Angeles (Binecuvântarea 
Vlădicului +Valerian (instalarea preotului...). Vedeam musafiri 
poftiți și nepoftiți trecând prin fața casei, făcând fotografii 
casei, mașinilor și chiar grădinii. Eu conduceam mașina 
bisericii, pe care am moștenit-o de la înaintașul meu, pr 
Richard Grabowski, un chevron de culoare albă cu tăblița de 
înmatriculare „preot”. 
Îmi aduc aminte cum, un mare roman din Los Angeles, un 
susținător al bisericii noastre, până în timpurile în care un frate 
coslujitor, pe care-l recomandasem binefăcătorului bisericii 
noastre, industriașului PM, ca să-l ajute și pe el și pe 
susținătorii săi (condusă de Eugen Popescu, din San Diego, să-
și stabilească un locaș de cult, unde să funcționeze, în 
perspective creării unui centru religios-cultural în Districtul 
Orange), s-a întors împotriva mea datorită influenței nocive a 
fratelui coslujitor. 
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Protejați de Dumnezeu împotriva 
atentatului malefic 

 Astfel că, spre pudoarea mea, 
revenind acasă după o zi de 
intensă activitate pastorală în 
comunitate, l-am surprins pe 
numitul industriaș, într-o 
seară, fotografiindu-mi din 
Cadillacul său, alb, modern, 
strada pe care locuiam, casa și 
mașina familiei, vechiul 
Mercedes, de 12-15 ani. 
 A doua zi, dna psa și-a 
„împachetat” toți copiii (4 la      

număr) în acea mașină, să-i transporte la școala grecească „St. 
Nicholas School”. 

La pornire, mașina nu a ascultat-o. Mi-am sunat 
prietenul Draghi Ilici, care a venit la fața locului și a constatat 
că țeava de eșapament fuseseră blocată de un șomoiog de 
câlți, îmbibat cu ciment. O acțiune, deliberat operată, astfel ca 
familia mea să zboare în aer. 

Mi s-a sugerat că este o acțiune criminală, menită să-mi 
distrugă familia. Am contactat de urgență poliția din 
Devonshire, care a întocmit un raport și, care a ajuns la aceeași 
concluzie „acțiune criminală de a arunca în aer o familie”. Ca și 
în cazul „Paul Zarna/OCA”, nici în acest caz, nu avem un 
rezultat final privind făptuitorii. Oricum, dacă acțiunea criminală 
ar fi reușit, atunci, familia mea (soția, și copiii) ar fi avut astăzi, 
probabil „aripi îngerești” prin împărăția lui Dumnezeu - 
(Cuprins). 
  
9.- „LA SCĂLDĂTOAREA SILOAMULUI” (FILMAREA CASEI 

ȘI PISCINEI) 
  

Am făcut déjà vorbire despre casa în care locuiam în 
perioada din 1984, până în 1989 inclusiv (adresa: 9525 Petit 
Ave, Northridge, CA 91343). 
  În perioada 1987-1989, când ziarul propagandistic, 
defăimător la adresa preotului Constantin Alecse, „Ecoul 
României” din New York, era „la el acasă” (cu toate că era 
tipărit în New York și expediat spre difuzare în Los Angeles), 
cuprindea, lună de lună materiale denigratoare la adresa 
subsemnatului. Ziarul apărea lunar și se distribuia, după cum 
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menționam mai sus, în comunitate, la mesele lunare, la 
activitățile naționale și la picnicurile de vară. 

Îmi aduc aminte, cu multă amărăciune, că într-unul din 
editorialele sale se afla o fotografie, cât pagina de mare, a 
piscinei casei mele, din Northridge, cu insinuarea că „în această 
scăldătoare a Siloamului, cuvioșia sa părintele Alecse își 
răcorește călcâiele înfierbântate după ore de rugăciune și prea-
slăvire a lui Dumnezeu!!!”. 
Mi-a plăcut fotografia, însă nu mi-a plăcut batjocora și răutatea 
deliberată a editorialului. 
M-am întrebat adesea, oare cât de mic trebuie să fii ca, în 
timpul zilei de Duminică (zi în care știai că familia părintelui 
este la Biserică, la rugăciune, în timpul Sfintei Liturghii, TU, 
patriotule ce ești!, în intimitatea nemerniciei tale, să mergi la 
casa preotului și, peste gard, să-i fotografiezi curtea interioară 
și piscina, după care să postezi astfel de imagini într-un ziar 
fantomatic, „Ecoul României”, cu existență efemeră de numai 2 
ani. Oare cât de mic ai putut să fii?. 
 

 
 

Casa noastră din Nord Hills 

    Uitându-mă înapoi și 
cunoscându-te personal (pe 
tine, LC!) te-am iertat când ți-
am citit rugăciunile de iertare, 
la înmormântare. Să-ți  fie 
țărâna ușoară ție și acoliților 
tăi, căci i-am înmormântat 
aproape pe toți. Mai sunt ei 
vreo doi-trei, în viață, care m-
au atacat vehement în acele 
vremuri și,  care-și trăiesc 

amarul în suferințe și regrete. 
Un sfat părintesc către aceste „relicve″, mai ales că s-au 

și pocăit: Trăiți-vă restul vieții în pace și tihnă, căci eu v-am 
iertat pe toți, v-am iertat de mult! Vă iubesc întru Hristos, 
Domnul!   
  

„Hristos este simplu cu cei simpli şi învăţat cu cei 
învăţaţi.” (Sfântul Maxim Mărturisitorul) 
 

"Iubiți pe cei ce vă prigonesc." (Părintele Gherasim Iscu 
1912 – 1951) 



416                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

10.- PREOTUL CONSTANTIN ALECSE, AMENINȚAT 
TELEFONIC, DUPĂ CĂDEREA REGIMULUI CEAUȘESCU 

  
„Perestroica” lui Gorbaciov făcea furori în toată lumea. 

Cu siguranță că Ceaușescu și camarila sa erau nervoși, la 
București, mai ales că Mihail Gorbaciov îi dăduseră ultimatum 
dictatorului. Anul 1989 era anul decisiv pentru Ceaușescu. 
În tot timpul anului 1989, aveau loc demonstrații la Federal 
Building din Westwood, sau în fața Primăriei din Los Angeles. 
Subsemnatul era considerat de întreaga comunitate româno-
americană din Sudul Californiei drept o torță, care putea 
aprinde, prin manifestarea sa, sau luarea de atitudine, bomba 
care era gata să explodeze. În 1988 (deci cu un an înainte de 
evenimentele extraordinare din România) au avut loc câteva 
evenimente epocale în Los Angeles: 
* Regele Mihai I a participat la Slujba Religioasă de la Biserica 
Sfânta Treime (Unirea Principatelor Române);  
* La picnicurile românești „de la Verdugo” se întâlneau sute, 
sau chiar mii de români;  
* Mari personalități ale lumii politice, culturale și artistice se 
întâlneau cu românii, tot aici, la „Verdugo Rd.”, Los Angeles.  
Părintele Constantin Alecse era extrem de activ în viața civică a 
Metropolei Californiene: rugăciuni de invocare la Consiliul 
Municipal, rugăciuni de invocare la Primărie, la Bordul 
Districtului de Los Angeles, apariții televizate, colocvii 
comunitare, etc… 
 

 

   În limbaj proletariat: 
„preotul Constantin Alecse era 
un dușman de clasă”, ținta 
numărul #1 a dregătorilor de 
la București și obiectivul 
numărul #1 în procesul de 
eliminare și exterminare de pe 
scena politică anti-comunistă 
din California. 
   O dilemă era: Dacă părintele 
Constantin Alecse participa la  

demonstrațiile anticomuniste (infiltrate cu zeci de cozi de topor 
ale regimului de la București!), era public apostrofat de 
organizatori, că este un „spion comunist”. Dacă evita 
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participarea la astfel de activități, era catalogat drept 
„comunist”, care are interesul ca regimul comunist să rămână 
la putere în România, neparticipând la astfel de demonstrații. 
Așa că, mașina propagandistică de tocat a reprezentanților 
autentici ai diasporei își împlinea menirea indiferent de ce parte 
a monedei te aflai. Rolul ei era să te facă praf și pulbere. 

Îmi aduc aminte intens ultima demonstrație a 
organizatorilor diasporei româno-americane, din fața Primăriei 
Los Angeles-ului, cândva, pe la începutul lunii decembrie 1989. 
Fusese organizată de Consiliul Mondial Român. Între fruntași: 
Neculai Popa, Lucian Crucean, Vasile Beches, Mircea Popescu, 
Niculae Rusu, Paul Zarna și alții.  Însoțit de câțiva membri ai 
biserici, inclusiv d-l Constantin Jercan, președintele Consiliului 
Parohial și alții participanți, am asistat la scene penibile, încât 
ne-am propus ca respectiva manifestație să fie ultima la care 
mai participam. 

Erau în total vreo 150-200 participanți, pe trotuarul din 
fața Primăriei și vreo 20-30 de „speriați”, ca să nu zic 
bezmetici, pe treptele Primăriei, doritori a vorbi la megafoane 
și, îmbrâncindu-se unii pe alții, care mai decare să apuce un 
microfon, prin care să-și explice inepțiile. 

 Îmi aduc aminte cum, un scelerat făcea afirmația că: 
„Astăzi am vorbit cu Ministrul Apărării Naționale al Israelului, 
care m-a asigurat că, în eventualitatea că noi, românii din 
America îi cerem, el va trimite Armata Israeliană ca să-l alunge 
pe Ceaușescu de la putere”.  

Întrebarea lui:  „Îmi dați autorizare ca să-i trimit 
Emisarului Israelian doleanța noastră ca să-l debarce pe 
Ceaușescu de la Putere?!” Plebea: - DA, DA, DA!!! 
  Am grăit către colegul meu, d-l Jercan: „Hai să ieșim din 
această mocirlă… ce căutăm noi aici…!” 
  Nu am reușit să facem câțiva zeci de pași, desprinzându-
ne de mujicie, că și auzim strigându-se în urma noastră: „Iată 
comuniștii cum pleacă!”. A fost ultima noastră participare la o 
demonstrație anticomunistă din diaspora, căci la numai 2 
săptămâni după aceea a căzut – cel puțin teoretic - 
comunismul în România (Decembrie 17-22, 1989). 

Pe 17 decembrie începusem, cu grupa de colindători să 
vizităm casele enoriașilor, purtând mesajul Nașterii Domnului 
Hristos (1989). Oriunde ne aflam, credincioșii noștri, 
cu  sufletul la gură urmăreau, la Televiziunea Americană, 
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începutul căderii Regimului Ceaușescu în România. Am luat 
decizia să suspendăm colindatul și, în fiecare seară, până la 
Crăciun, să ne întâlnim, întreaga comunitate, la biserică, între 
orele 7:00 și 9:00 pm, la vecernie, acatiste și rugăciune 
comunitară. În Ziua de Crăciun am aflat că dictatorul a fost 
lichidat. Păcat că a fost în Zi de Crăciun. Atunci, el, dictatorul a 
fost împușcat, însă comunismul și comuniștii sunt bine-merci. 
Istoria va da socoteală. 

Era în zi de luni, 25 decembrie, 1989. S-a ținut slujba 
praznicală a Nașterii Domnului, s-au cântat Colinde, însă 
televiziunea americană era oriunde, în Biserică, afară, în 
spațiile de parcare, etc, speculând împușcarea lui Ceaușescu și 
activitățile prezente/și viitoare din România. Oficial, le-am 
transmis Americanilor că „Astăzi s-a Născut Hristos!” 
Întorcându-mă însă acasă, între mesajele pe care le-am 
ascultat la mesagerie, era și un mesaj straniu, o voce feminină: 
„Preotule Alecse, l-am lichidat pe Ceaușescu, acum vei urma 
tu!”. Ascultasem multe mesaje amenințătoare înainte, iar 
acesta nu conținea nimic nou. O amenințare și atât. Mulțumesc 
lui Dumnezeu că nici înainte, și nici după 25 de ani de la 
căderea lui Ceaușescu, nici mie și nici unuia dintre membrii 
familiei mele nu ni s-a întâmplat ceva letal. Cu noi este 
Dumnezeu!  
  
11.- PREOTUL ALECSE ATACAT DE REVISTA "MIORITA" 

(2012) 
 
  Potrivit unei scrisori, pe care am primit-o pe la începutul 
anului 2012, din partea prof. Mihaela Șerban (Realizator TV), 
eram îștiințat de faptul că în Los Angeles se va organiza cea de 
a doua Ediție a Galei Internaționale a Celebrităților, duminică - 
24 iunie 2012, ora 13,30, la Crowne Plaza Commerce - Hotel & 
Resort, din orașul Commerce, California. Potrivit anunțului 
proiectul era co-sponsorizat de  Ministerul Afacerilor Externe, 
din România. 
     În cadrul programului vor fi decernate premii celor mai 
importante personalități de pe Coasta de Vest, care au sprijinit 
relația România-US. Gala se vrea a fi o reuniune a valorilor din 
toate categoriile și domeniile de activitate: diplomaţie, 
televiziune, administraţie, cinematografie, regie, afaceri, 



III.1.- EXPERIENȚE DE VIAȚĂ                                       419 

 
 

 

sănătate, muzică, învăţământ, cultură, sport, caritate, turism... 
etc  

Considerând legitimitatea sponsorilor acestui eveniment 
(între care TVR Internațional, Ministerul Afacerilor Externe, 
Fundația Bread of Life Ministry-USA, Professional Celebrity, RIB 
(Romanian International Bank), Merchants Bank of California, 
etc, și scopul proiectului, descris mai sus, am acceptat în 
numele fundației ce o conduc,  „Eastern Orthodox Heritage 
Foundation”, ca organizatorii să-și înscrie în invitație și numele 
meu personal, cât și al Fundației EOHF, alături de ceilalți 
sponsori.  Nu-i mai puțin adevărat că în invitația oficială a 
organizatorilor se menționa faptul că Gala va fi realizată și cu 
sprijinul preotului Constantin Alecse, reprezentantul Fundației 
„Eastern Orthodox Heritage Foundation” . 
 

 

Nu a trecut prea mult 
timp și, m-am trezit cu un 
telefon din partea redacției 
Revistei Miorița (Sacramento, 
CA), supărată „foc și pară” pe 
organizatorii Galei, iar eu 
eram făcut cu „ouă și cu oțet”, 
cum spune românul, că mă 
asociez cu escroci și le susțin 
proiectele lor de îmbogățire.   
Desigur că, le-am explicat 
poziția mea dintotdeauna că, 
am ajutat și voi ajuta mereu 
activitățile patriotice, culturale  

și de promovare a tot ce este românesc și ne face cinste. 
Se pare că nu am fost suficient de convingător, drept 

care în primul număr al ziarului Miorița a apărut editorialul 
„Organizatorii Galei Celebrităților de la Los Angeles amenință 
jurnaliștii care pun întrebări”,  în care subsemnatul era atacat 
virulent, alături de organizatoarea Mihaela Șerban și de co-
sponsorii proiectului: Doru Levi Ilioi, vicepreședintele juriului 
Galei, reprezentantul legal al fundației Bread of Life Minsitry-
USA, actrița Florina Kendrick Roberts (Merchants Bank of 
California), actorul Daniel Ganea (Director Executiv al Fundației 
Bread of Life). Se contesta chiar legitimitatea Galei  din 2012, 
din Los Angeles, dar și a Galei din 2011, organizată tot de 
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doamna Mihaela Șerban & Professional Celebrity, în Las Vegas.   
De fapt supărarea proprietarului ziarului Miorița provenea din 
faptul că la Gala -  2011, din Las Vegas, domnia sa nu a fost 
premiat și nu i s-a oferit nicio diplomă, niciun trofeu, sau 
mențiune. Organizatorii nu-i recunoșteau meritele și influența 
sa în comunitatea locală și  în lumea publicistică din diaspora. 
  La Gala din 2012, la care, din nefericire, nu am putut 
participa datorită faptului că a fost zi de duminică, Zi de slujire, 
s-a decernat și subsemnatului, în absență, o diplomă de 
recunoștință și un trofeu cu înscrisul „Romanian-American 
Celebrities Award, Los Angeles – 2012”. 
  Articolul cu pricina  a fost postat o perioadă de timp  pe 
internet la adresa: Ziarul Miorița (în prezent, link-ul e 
neaccesabil), dar informații  pot fi accesate și acum pe pagina 
Fundației EOHF. Era să uit amănuntul că între timp ne-am 
împăcat. De atunci, Ziarul Miorița a tipărit știri importante din 
comunitatea noastră, anunțuri de interes comunitar, preluate 
din revista Viața Creștină - (Cuprins). 
  
12.- ARISTIDE BUHOIU ÎL APĂRĂ PE PĂRINTELE ALECSE 
PRIN INTERMEDIUL ZIARULUI UNIVERSUL (1987-1989) 
  

 
 

Ziarul Universul 

    Ziarul Universul a fost unul 
dintre primele cotidiene de 
informații românești, care 
apărea la București. A fost 
fondat la 20 august 1884 de 
către Luigi Cazzavillan, un 
jurnalist italian venit în Vechiul 
Regat al României din anul 
1877, în calitate de cores-
pondent de război. 
        Ziarul a apărut în două 
etape, cu o pauză în perioada 
primului război mondial, și 
anume:  20 august 1884-5 
noiembrie 1916 și 31 noiem-
brie 1918-20 iulie 1953.  
     Ajuns la New York, Aristide 
Buhoiu, realizatorul ciclului de  
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reportaje „Drumuri Europene” (1976-1983), cu cea mai mare 
audiență la TVR în acea perioadă, a fondat, în 1985, o 
publicație săptămânală cu titlul "Universul" (1985- 2002), care 
s-a vrut a fi o reactivare a istoricului ziar Universul. 
 

 
 

Aristide Buhoiu și regizoarea                         
Letiția Popa 

 

     Chiar înainte de a-și stabili 
sediul la Los Angeles, în 1987, 
Ziarul Universul era cunoscut 
și de  românii din Los Angeles, 
numitul ziar fiind expediat 
multor români, de pe toate 
continentele.  
 În iureșul atacurilor împotriva 
subsemnatului, așa cum s-a 
făcut descriere mai sus, și 
înțelegând scopurile și ținta 
acelor atacuri, fiind el însuși 
atacat feroce, în special de  

colegii săi de breaslă,Aristide Buhoiu a decis să folosească 
arma de care dispunea, Ziarul Universul, ca să contraatace. 
Sunt sigur că nu făcea acest lucru din motive caritabile față de 
subsemnatul, ci din motive bine calculate. Preotul Alecse era 
foarte influent și bine apreciat de marea majoritate a românilor 
din California și, directorul ziarului avea, el însuși, nevoie de 
sprijinul comunității din California, dar și pentru faptul că, 
controversele și scandalurile publice, îl ajutau la creșterea 
vânzării ziarului. 
  Mai mult chiar, pe întreaga perioadă 1987-1989, 
subsemnatul apăream săptămânal in „Universul” cu editorialul 
religios „Tableta Credinței” (predici, eseuri religioase, 
panegirice, din… Viețile Sfinților, etc…).  

Este ușor de înțeles că orice asociere și colaborare cu 
ziarul Universul, îmi atrăgea tot mai multe critici din partea 
adversarilor. Pentru a fi curmat acest „bâlci public”, Vlădica 
Nathaniel a interzis subsemnatului orice colaborare cu 
„Universul”. M-am supus necondiționat superiorului meu, însă 
atacurile la adresa mea nu s-au oprit, fiind dirijate chiar de la 
București. 
  Au apus abia odată cu evenimentele din decembrie 
1989, ceea ce mă îndreptățește să cred în cele afirmate mai 
sus, anume că jocurile se făceau la București, via New York -  



422                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

Mai sus prezentăm și alte publicații neutre, care nu numai că 
nu m-au  criticat, ci ocazional indirect m-au ajutat publicându-
mi articole, reportaje di n parohie și alte materiale pertinente, 
în iureșul acelor vremuri belicoase – 
 

 
 

George Bălașa, dir. ziarul Cuvântul 
Românesc 

 

 
 

Ziarul Cuvântul Românesc din Canada 

 
 

Meridianul, fostul Micro-magazin, 
California 

 
 

Revista Clipa, apusă și ea după 1989 
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13.- PROF. NICOLAE VALERIU STELESCU, APĂRĂTOR AL 
PREOTULUI CONSTANTIN ALECSE 

  

 
 

Nicolae Stelescu 

 L-am cunoscut pe prof. 
Nicolae Stelescu, în Los 
Angeles, prin anii 1983-1984. 
Era cu vreo 7 ani mai în vârstă 
decât mine. Dimpreună cu 
soția sa Elisabeta(Betty) au 
devenit membri ai parohiei 
noastre chiar de la înce-
put.  Era un om de omenie. 
Avea talent și, colabora la mai 
multe publicații românești, 
inclusiv la ziarul Universul. Era 
prieten cu membrii Grupului 
Naționalist, participa la toate 
mitingurile lor. Când, însă, 
constata că sunt nedrepți, 

și mă criticau fără noimă, atunci Stelescu sărea în ajutorul 
meu. Le dădea replici tăioase, mai ales prin „Universul”, și 
argumenta logic și temeinic  întru apărarea mea. 

Îmi reamintesc una din replicile ce i le-a oferit lui Luca 
Crișan: 
„… Tu, neisprăvitule, ești ca o muscă, îți place să bâzâi, să 
scormonești printre hoituri, și să otrăvești cu veninul tău pe cei 
care îți stau în cale. Vei fi redus la tăcere numai atunci când tu, 
gâză, vei fi strivit, chiar de Cel de Sus!”. 
Mă simțeam inconfortabil cu un astfel de jargon, cu astfel de 
expresii, pe care le folosea mai ales când mă apăra public, prin 
ziare. 
  Acela era Stelescu și nimeni nu-l putea schimba. Dacă nu 
erau motive de scandal, atunci căuta, și găsea el vreunul.  Se 
așternuse pace de aproape 2 luni. Atacatorii nu mai scrisese 
nimic împotriva mea. Când, deodată, mă simt măgulit într-un 
articolaș, scris de Stelescu în „Universul″, prin care-mi aducea 
laude nemeritate (cât de bun sunt cu toată lumea, cum îi place 
de mult „Tableta Credinței”, ce frumos slujesc, etc…) 

L-am întrebat direct: - De ce ai scris acestea profesore, 
fiindcă ăștia mă vor lua iarăși în peniță…? - Exact pentru 
aceasta, fiindcă s-a așternut parcă o liniște care mă enervează. 
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        Era și nostim, acest profesor. Într-o noapte, pe la 3 
dimineața, mă trezesc cu un telefon de la el, întrebându-mă: - 
Ce faceți părinte? Dormeați cumva? - Desigur, îi răspunsei, 
fiind abrupt sculat din somn. 
– Atunci, zise Stelescu, vorbim pe mâine. Noapte bună!.   

A doua zi l-am sunat eu ca să înțeleg de ce mă sunaseră 
la o oră atât de nepotrivită. I-am zis: - Este totul în regulă cu 
dumneavoastră, domnule profesor? Cum vă simțiți? – De la 
excelent în sus (pleonasm voit!), îmi răspunse, însă, sincer să 
fiu, nu-mi aduc bine-aminte dacă v-am sunat ast’noapte…   
Datorită fumatului, fără limită, Stelescu avea multe probleme 
de sănătate. Aceasta a făcut să aibă multe complicații și să fie 
internat, pentru tratament, de multe ori. Îmi reamintesc un 
episod hazliu. L-am vizitat într-un spital din Palmdale, 
California, un spital guvernamental. Era o vizită la care, prin 
coincidență, veniseră și soția sa, disperată căci primise facturi 
de cheltuieli din partea spitalului, acumulând sute de mii de 
dolari americani. Cu un zâmbet pe buze și o față senină, 
profesorul Stelescu își încuraja nevasta: - Betty, dacă ar fi fost 
vorba de câțiva dolari, zeci de dolari, sau sute de dolari, poate 
că ar fi motivație ca să fim îngrijorați, căci, logic, ar trebui să 
plătim. Însă, când este vorba de sute de mii de dolari, datorie 
la spital, este o altă stare: nu de îngrijorare, ci de bucurie. Ei 
nu vor avea șansa de a-și recupera datoria, nici chiar dacă aș 
trăi o mie de ani. Cred că eu voi crăpa, înainte ca ei să-ți 
trimită ultima chitanță de plată, echivalentul a sute de mii de 
dolari. Așa că, draga mea Betty bucură-te că nu sunt mii de 
dolari datorie, ci sute de mii de dolari. Să știi domnule 
Capitalism neiertător că ne vom revedea în lumea cealaltă. Așa 
a fost profesorul Stelescu, părintele perlelor pe bandă rulantă… 
A murit prea tânăr (+1990). A murit în România, unde făcea 
prima lui vizită după 1989. Să-i fie țărâna ușoară! - (Cuprins). 
  
  "Cel ce crede în Mine nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a 
trimis pe Mine. Şi cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a 
trimis pe Mine. Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede 
în Mine să nu rămână întuneric." Domnul Iisus Hristos 
 

"De la cârma minții atârnă totul. Dacă nu ai ordine în 
minte nu poți avea ordine în viață."  (Părintele Arsenie Boca) 
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14.- JUDECĂTOR FEDERAL, 
ÎN APĂRAREA PREOTULUI CONSTANTIN ALECSE 

  
  Prin intermediul lui Aristide Buhoiu, l-am cunoscut pe 
Judecătorul Federal Alex Kozinski, de origine română. Alex 
Kozinski, judecător-şef la a noua Curte de Apel a SUA, născut 
în 1950, la Bucureşti, a ajuns în SUA în 1962, ajungând 
Judecător Federal, numit de Ronald Reagan. 
 

 
 
Judecătorul Federal, HH Alex Kozinski 

       I-am cerut o audiență 
privată. Era cândva pe la 
mijlocul anului 1989, în iureșul 
atacurilor împotriva mea, pe 
toate fronturile. M-a primit cu 
multă căldură. Pereții biroului 
său din clădirea federală din 
Pasadena (birou care ocupă 
tot etajul superior al clădirii) 
erau împodobiți cu tablouri 
cuprinzând peisaje din 
România, și tablouri cu colegii  

săi judecători, politicieni de seamă, președintele Reagan și alte 
personalități americane. I-am explicat problemele ce le 
întâmpin din cauza conaționalilor mei și, l-am rugat, dacă 
poate, să-mi dea vreun sfat. Mi-a răspuns că, în poziția sa de 
Judecător Federal nu poate să-mi dea niciun sfat, însă, poate 
să-mi aranjeze o întâlnire cu o Firmă de Avocați, majoritatea 
dintre ei fiindu-i foști colegi, care mă poate ajuta "pro-bono" cu 
cele legale. I-am mulțumit și, la plecare, îmi destăinui o 
doleanță personală. – Când mai ofer câte o petrecere colegilor 
mei, în Beverly Hills, îi servesc cu tradiționalii mititei. Există 
însă ceva de care îmi este poftă și, care nu am mai mâncat de 
pe vremea bunicii, este vorba de colivă. Vă imaginați ce colivă 
i-a pregătit d-na preoteasă, fapt pentru care, ori de câte ori ne 
mai întâlnim, ocazional, ține să-mi mulțumească! M-am 
prezentat, în ziua și la ora stabilită, la Firma de Avocați. 
  Din motive juridice, nu-i dau numele, însă pot spune că 
este o firmă de avocați foarte puternică. Le-am explicat despre 
ce este vorba. Le-am oferit numele și adresele „prietenilor” 
mei, care de ani de zile îmi dădeau bătăi de cap. Și-au luat 
notițe.Erau familiarizați cu astfel de cazuri, similare, din alte 
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comunități. Așa că, primul lucru ce l-au făcut a fost acela de a-i 
contacta pe toți, fiecare la adresa lui, dându-le de știre că 
acești avocați mă reprezintă oficial în disputa aflată în cauză. 
Au mai fost înștiințați de faptul că este bine ca fiecare dintre 
„binefăcătorii” mei să se pregătească legal, fiindcă se va porni 
o acțiune legală în această situație.  La cca 2-3 săptămâni după 
întâlnirea mea cu avocații, primesc un telefon din partea 
Avocatului de Caz, care mă întrebă: 

- Au acești speriați situație materială, de pe urma cărora 
puteți să recuperați ceva? Înțelegem că ei, toți în grup fug ca 
potârnichile. Vă rog să ne sfătuiți ce aveți de gând. Doriți să-i 
persecutăm, să mergem mai departe după ei? 

 - Nu domnule avocat. Dorința mea este doar să-i oprim. 
Să nu mă mai necăjească.     

 - Pastore, ești un om bun. Astfel de hiene nu ar trebui 
să fie iertate. 

 Eu însă, am fost de altă părere. Să-i iert. Și pe mulți 
dintre ei i-am iertat la groapă, atunci când le-am săvârșit 
slujba înmormântării. Să-i ierte Dumnezeu!  
 

15.- TIMPUL REGRETELOR, AL IERTĂRII ȘI AL 
RESTABILIRII PĂCII ÎNTRU HRISTOS, DOMNUL! 

 
Am spus-o de nenumărate ori. Am fost binecuvântat să 

cunosc zeci, sute sau chiar mii de persoane, ca să nu 
îndrăznesc a grăi despre zeci de mii, sau chiar sute de mii de 
persoane în scurta mea viață românească, aici pe pământ. Cei 
mai mulți dintre pământeni, pe care i-am cunoscut în cele 
peste 6 decenii+, mi-au fost prieteni. Am trăit cu ei, m-am 
bucurat cu ei în momentele lor de bucurie (botezuri, aniversări, 
cununii, sfințiri de case, etc...) dar m-am și mâhnit alături de ei 
în momentele de tristețe, singurătate, adâncă durere 
(înmormântări, parastase, pomeniri etc,... ) 
  Cele mai grele momente din viața mea au fost, însă, anii 
(1983-1989), când am fost atacat, fără noimă, de grupuri și 
interese străine de interesele comunității pe care am slujit-o. 
Am detaliat mai sus variate ipostaze în care am fost atacat 
feroce de astfel de grupuri de interese. 
  Este, însă, interesant de realizat că, de atunci și până în 
prezent, cei mai mulți dintre cei vizați au plecat la veșnicie. Cei 
mai mulți dintre ei, nu înainte de a se confesa subsemnatului 
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că nu știau ce zic, nu știau ce fac și... nu știau din ce cauză îi 
urmau pe lideri lor, pe care nu-i cunoșteau și, nici nu 
înțelegeau de ce îi urmau. 
 

 
 

Josif Anghioiu 

    Așa că, în discuții informale, 
unii dintre ei s-au confesat, 
cerându-și iertare că nu știau 
ce fac. Jordan Anton, însoțit 
de ginerele său Grigore 
Farcaș, în Ziua de Crăciun - 
2000, a venit în căruciorul său 
de incapacitate să-și ceară 
iertare de la părintele 
Constantin, că nu a știut ce 
face. Însoțitorul său, ginerele 
Grigore Farcaș, mai târziu, el 
însuși fiind bolnav, a făcut 
același lucru. 
   Președintele  unei organizații 
românești, Marcel Panaitescu  

a săvârșit același gest de penitență creștină, nu numai 
cerându-și iertare pentru cele neavenite privind persecuția 
preotului Constantin Alecse, ci chiar mai mult: înainte de 
repatriere a cerut părintelui Constantin să săvârșească mai 
multe slujbe de pomenire (parastase) în memoria moșilor și 
strămoșilor, dar și în memoria compatrioților basarabeni care 
au fost martirizați, pentru motivul că s-au mărturisit a fi 
români, pe pământuri basarabene. 

Pe cei mai mulți dintre atacatorii mei i-am iertat când le-
am citit rugăciunile de iertare de la înmormântarea. Au mai 
rămas, aici, pe pământ, vreo 2-3 dintre cei care au fost 
mărturisiți dușmani de moarte ai subsemnatului. I-am iertat și 
pe ei. Cu unul dintre ei chiar colaborez și în ziua de astăzi. 
M-a ajutat în trecut, și continue să mă ajute și astăzi, chiar 
dacă adesea în trecut m-a atacat feroce. A angajat la compania 
sa mulți dintre imigranții români pe care i-am recomandat de-a 
lungul anilor. Sunt convins, că în Împărăția lui Dumnezeu, vom 
fi iarăși frați întru Hristos. 
Așa că, potrivit pricesnei de la Sfintele Paști, SĂ IERTĂM TOATE 
PENTRU ÎNVIERE! Frățește, Părintele Constantin Alecse -  
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16.- GAZDA ȘI VENETICUL - GRID MODORCEA - „MORT 
DUPĂ AMERICA” 

 
   a.-  Pe Grid Modorcea nu-l cunoscusem personal până 
prin anii 1997-1998. 
 

 
 

Grid Modorcea 

    Cândva, în acea perioadă 
de timp, la rugămintea dnei 
Cici Niculescu, o familie 
devotata a bisericii noastre, 
m-am întâlnit cu scriitorul și 
cineastul Grid Modorcea care, 
după spusele sale, a venit în 
america să cunoască românii 
de pe acest continent, și să 
scrie o carte și să facă și un 
film documentar despre ei. L-
am crezut, și l-a m invitat la 
câteva slujbe la biserică, "l-am 
purtat după mine" pe la 
diferite slujbe ocazionale, pe la 
cimitire, și la casele românilor, 
ca să se documenteze. 

Am sunat și alți colegi-preoți din alte State Americane ca să-i 
ofere găzduire. 
  I-am aranjat și o întâlnire cu Vlădica Nathaniel (ROEA), 
cu Alexandru Nemoianu (curatorul Centrului "Valerian D. Trifa 
Heritage Center"), și alții. Periplul s-a încheiat cu succes, am 
crezut eu. Și într-adevăr, cartea "Mort după America", în care 
autorul îi portretizează în apă tare pe mulţi români din America, 
preoţi, călugăriţe, oameni de afaceri, lucrători de la Centrul 
Cultural din Michigan și New York, scriitori, ziarişti ş.a.m.d. în 
stilul său agresiv, el precizând de la început că: "Orice 
asemănare cu persoane şi situaţii reale nu este pur 
întâmplătoare". 

Curiozitatea m-a mânat să cumpăr cartea, de pe 
Amazon. Am fost norocos că în 2017, aceasta era ultimul 
exemplar pe Amazon. Sincer să fiu, cartea mi s-a părut foarte 
interesantă, însă, recunosc – este o carte de scandal - un 
tabloid românesc, ce pendulează între adevăr și fantezie. Sunt 
sigur că merită să fie categorisită drept „ficțiune”. 
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În cele 650 de pagini, în care subsemnatul este descris 
în termeni decenți, și expunerea evenimentelor care mă privesc 
oarecum realistică…, ceilalți colegi co-slujitori din America, 
inclusiv întâistătătorul eparhiei noastre, la care l-am 
recomandat, și care l-au primit cu multă ospitalitate, nu prea s-
au bucurat de aceeași abordare. Criticile aduse de autor 
colegilor mei sunt pe de-a dreptul nedrepte, și necuvenite. 

Citind acest roman „ficțiune”, mi-a venit în minte o frază 
prin care-l pot defini: „este câinele ce mușcă mâna stăpânului 
care îl hrănește”. Poate că și din această cauză românii din 
diaspora nu prea se înghesuie să-i primească în găzduire, pe 
semenii lor de acasă, când aceștia doresc „să le calce pragul”. 
Dureros. (biografie) 
 
b.- Arta de a provoca 
 
         Grid Modorcea are un demon, al scandalului, în cărţile sale 
din seria "băieţilor de bani gata" şi a "fetelor de bani gata" sunt 
descrise scene din viaţa intimă a unor personaje reale, 
cunoscute de toată lumea. Autorul povesteşte cu nonşalanţă ce 
fac ele noaptea, sub plapumă, folosind ca material 
"documentar" confidenţe, zvonuri, ca şi propriile lui 
presupuneri.  La fel de provocatoare este cartea recent 
apărută, Mort după America. Totul în cuprinsul ei intrigă şi 
scandalizează, începând cu ideea pe care o agită autorul de la 
primele pagini: că plecarea în America a fost pentru el o 
tentativă de înviere (a ieşit din "sicriul" vieţii din România ca să 
renască în "Lumea Nouă"!), şi că, spre deosebire de Isus 
Hristos, el a eşuat în această tentativă, din cauză că civilizaţia 
americană însăşi, iremediabil mercantilă, se asfixiază:  "Dar 
oricare ar fi opţiunile, experienţele şi trăirile, americanii au 
ceva comun, care îi aseamănă, care îi face fraţi de cruce: 
Dolarul. El e zeul care îi mişcă, îi dezbină sau îi uneşte. El le 
pune jăratic sub tălpi, el e El Dorado şi goana după aur. 
El îi mână de la spate, el face jocurile, el e zeul Coin la care se 
închină toţi, de când se nasc şi până îşi dau duhul. 
      El a actualizat acel dicton antic panem et circenses şi a 
prefăcut America, lumea, într-un McDonald's şi Disneyland 
gigantic! Religia dolarului acoperă tot spectrul existenţei, abia 
dacă poţi vârî un vârf de ac din credinţa străbună cu care vii 
de-acasă. (...) 
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       Nimic mai opus învierii 
decât acest zeu mistuitor. 
America vrea să învie, dar o 
mistuie propriul ei zeu, care 
până la urmă o s-o înghită şi 
pe ea.  

Noi, în prăpăditele 
noastre de coşciuge cu 
tricolor, mai avem o şansă..." 
etc.  Noul "Isus Hristos" a 
plecat în primăvara lui 1999 în 
Statele Unite ca angajat al 
Televiziunii Române, năzuind 
să facă un film despre modul 
cum este sărbătorit Paştele în 
comunităţile româneşti de pe 
pământul american. Nu s-ar fi  

încumetat să se angajeze într-o expediţie atât de costisitoare, 
dacă n-ar fi primit o invitaţie în acest sens din partea unui 
domn Iscaru, din Detroit, autodidact şi fanfaron pitoresc, adept 
al antroposofiei lui Rudolf Steiner. Acesta urmărea, de fapt, să-l 
recruteze pe Grid Modorcea ca membru al unei secte religioase, 
ceea ce musafirul din România nu va accepta, expunându-se 
reproşurilor vehemente ale propovăduitorului. Adjectivul 
"iscariot", derivat din "Iscaru", trimite în mod evident la Iuda 
Iscariotul. Dacă există în carte un Iisus, trebuia să existe şi un 
Iuda!  Autorul îi portretizează în apă tare pe mulţi români din 
America, preoţi, călugăriţe, oameni de afaceri, lucrători de la 
Centrul Cultural din Michigan și New York, scriitori, ziarişti 
ş.a.m.d. în stilul său agresiv, el precizând de la început că: 
"Orice asemănare cu persoane şi situaţii reale nu este pur 
întâmplătoare". Autorul face, de asemenea, aprecieri sarcastice 
asupra unor categorii etnice, asupra unor moravuri sexuale, 
asupra unor ideologii, încălcând cu dezinvoltură toate regulile 
corectitudinii politice. în sfârşit, el incriminează necruţător 
instituţii şi practici din România, incluzând în carte şi o diatribă 
împotriva modului cum funcţionează însăşi Televiziunea 
Română.  Nu sunt respectate nici regulile elementare ale 
politeţii. Grid Modorcea reproduce convorbirile sale particulare 
cu diferite persoane sau descrie mizeria din locuinţele celor ce 
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au făcut imprudenţa să-l găzduiască. Indiscreţia sa stupefiantă 
seamănă cu aceea a lui Paul Goma.  Şi totuşi cartea prezintă 
interes, fiind scrisă cu talent literar. Cu scandalos de evident 
talent literar. Dumnezeu ar fi trebuit să înzestreze cu o armă 
atât de periculoasă un autor contemplativ şi paşnic şi nu unul 
agresiv, nesăbuit, dornic de spectacol cu orice preţ. 
  
c.- Comedia existenţei 
 
   Pentru a ne bucura de frumuseţea literară a cărţii, 
trebuie să o citim ca pe o ficţiune. Să ne imaginăm că pe prima 
ei pagină stă scris: "Orice asemănare cu persoane şi situaţii 
reale este pur întâmplătoare.".  Dacă o citim astfel, descoperim 
repede o comedie a existenţei plină de culoare şi având un ritm 
îndrăcit. Grid Modorcea nu ezită să apară el însuşi ca personaj 
(ridicol) în această comedie. Iată-l, de exemplu, în gazdă la o 
româncă din America, Vera, croitoreasă de lux, bolnavă, la 
venirea autorului, de variolă: "Am dormit destul de chinuit. Mai 
ales că Vera n-avea somn, o durea faţa şi se tot plimba prin 
casă ca o stafie, fără dinţi în gură, pentru că noaptea îşi dă jos 
plăcile. Şi am mai avut un coşmar... calibanic. M-am visat cu 
faţa plină de pete. Când, aseară, Vera mi-a spus că variola se 
ia, n-am mai închis un ochi. Iar dacă i-am închis pe cei de 
carne, ochii minţii mi-au fost mereu treji. Cumplit să vii de la 
mii de kilometri cu un scop divin şi să te pomeneşti cu faţa 
pictată! Şi ce urâte semne! Nişte bube, nişte coji întinse pe 
toată fruntea şi pe unul din obraji! Poate de aceea o fi spus 
Iscaru cu atâta uşurinţă O.K., când i-am zis că dorm la Vera! în 
sinea lui mă şi vedea însemnat pe faţă! Cred că dacă m-aş 
îmbolnăvi, ar fi mulţumit, că m-ar ţine în casă şi m-ar doftorici 
el cu "medicamente" oculte, mi-ar injecta în voie toate 
steinerismele lui! L-ar aduce şi pe popa de la biserica 
antroposofică să mă miruiască şi să mă spovedească... Ar fi o 
pacoste!  La breakfast o întreb din nou pe Vera dacă variola se 
ia. Da, se ia! Şi nu-i pasă că mă pot îmbolnăvi? Totu-i să nu mă 
ating de ea. Dar vasele, cuţitul, furculiţa, pâinea pe care le 
atinge şi le ating şi eu?! Uf, asta îmi mai trebuie! Sunt răcit 
cobză, şi acum parcă mă mănâncă şi toată faţa! Ipohondru cum 
sunt, îmi văd crescându-mi ciuperci pe obraji, pe frunte, pe 
bărbie..." Din carte nu lipsesc viziunile grandioase: panorama 
zgârie-norilor din Chicago sau întinderea nesfârşită de ape a 



432                                     CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 

lacului Michigan, cu o suprafaţă cât un sfert din România. Dar 
predominant este carnavalul vieţii de fiecare zi. America apare 
ca o "corabie a nebunilor", pe care s-au îmbarcat şi destui 
români. Imaginaţia satirică a lui Grid Modorcea nu oboseşte 
niciodată. Aflând, de pildă, că mulţi americani suferă de 
hemoroizi, din cauza vieţii sedentare şi a mersului excesiv cu 
automobilul, el dezvoltă o comedie dantestică a acestei 
boli: "Hemoroizii şi-i imagina ca pe nişte miriapode, ca pe nişte 
viermi la fundul omului! Dar când dimineaţă s-a trezit cu un 
nod ca o bilă în fund, ca un maţ ieşit din anus, ce s-a mai 
speriat! Parcă era un obiect străin în fiinţa lui. Ca un adaos. E 
ţara S.F. şi totul e posibil. Nu-i venea să creadă. (...) Pe stradă 
se uita la trecători şi imaginea sa o vedea multiplicată... îi 
vedea pe toţi pietonii şi şoferii mai în vârstă cu o bilă în fund! 
Majoritatea oamenilor suferă de aşa ceva! Să mergi cu o durere 
în noada fundului, ce porcărie, ce mizerie! Oare ce să facă? 
Dacă bila face pui?! îşi imagina că nu se poate să ai un singur 
hemoroid. N-a auzit niciodată să se vorbească de boala asta 
numai la singular.(...) Oare doamna Albright are hemoroizi? 
Dar Bill, frumosul Bill, are şi el oare o bilă în fund?! Are! Nu 
scapă nimeni de ironia sorții, toţi se dau cu fundul de-a dura pe 
bila personală! A, acum ştia ce sunt hemoroizii! Sunt rulmentul 
omului!" Rău de gură, insolent, niciodată în criză de cuvinte 
caustice, Grid Modorcea oferă o imagine neconvenţională a 
Americii. El este conştient de faptul că n-a avut acces şi la alte 
Americi, că descrie doar ceea ce a văzut de jos, de la nivelul 
său de turist-reporter român fără mijloace materiale, îndrumat 
precar de slujitorii ortodoxiei din Statele Unite. Impresiile sale 
sunt ale unei furnici care a trecut printr-o pădure de 
cedri.  Unilaterală, reprezentarea lui este totuşi verosimilă, ca 
una printre altele. însă - trebuie să o repetăm - valoarea cărţii 
constă în altceva decât în verosimilitate şi anume în 
plasticitatea portretisticii şi în comicul de situaţii. Autorul ştie să 
vadă absurdul în viaţa cotidiană şi să-l evidenţieze cu fervoare, 
transformând totul într-un bâlci al deşertăciunilor. Chiar şi de 
pe crucea pe care îşi închipuie - cu o inofensivă megalomanie - 
că stă răstignit, el vede înainte de toate comedia existenţei. 
Sursa: Alex. Ştefănescu 
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III.2.-  AMINTIRI MEMORABILE DIN 
PERIOADA PASTORAȚIEI 

 
A.- „BUN VENIT LA LOS ANGELES!” 

 
1.- CADRUL GENERAL 

 

 
 

George Dascălu și familia 

 

       În Vol. II – Misionarul, 
am descris cu amănunte eve-
nimentele anului 1982, în 
special participarea mea la 
congresul ROEA, numirea 
subsemnatului în oficiul de 
preot paroh al Bisericii din Los 
Angeles, și peripețiile călă-
toriei familiei mele, și a 
familiei Constantin Jercan, din 
Minnesota către California.  
Am menționat deja faptul că la 
sosirea noastră în California, 
sfârșitul lui septembrie 1982,   

am fost așteptați de către președintele Consiliului Parohial, 
George Dascălu, care, după cuvântul protocolar de bun-venit în 
California, îmi oferiră o cutie cu vre-o 100 de chei pentru uși, 
dulapuri și alte mobiliere parohiale, spunându-mi „- încercați-le 
pe toate și vedeți fiecare cheie, unde se potrivește". 
 

 
 

Cutiuța cu chei 

        Domnul președinte îmi 
arătară de asemenea, și 
cancelaria bisericii, o chiliuță , 
sub apartam. îngrijitorului, la 
etaj, în partea vestică a sălii 
parohiale, unde de afla un birou 
(„antic, vechi și de demult…!”), 
un dulap metalic, unde se aflau 
documentele oficiale curente, și 
arhiva parohială, și o canapea/ 
pat. Am înțeles mai târziu rolul 
patului  în cancelaria parohială. 

 



434                                        CULISELE VIEȚII PASTOSALE 

 

 

Casa parohială avea 4 dormitoare, însă predecesorul 
meu au avea 6 copii, toți adulți, și ca atare, pe timpul nopții 
oficiul parohial deservea drept cel de al 5-lea dormitor. 
Așa că, odată ajuns în Los Angeles, și “primirea inventarului” 
(lada cu chei, și oficiul parohial), am intrat direct în pâine. 
Începând cu a doua zi, am oficiat prima mea Sfânta Liturghie, 
urmată de primul meu botez la Los Angeles, prunca Georgiana 
Grasu.   

În prima săptămână am căutat să mă familiarizez cu 
noul meu loc de lucru: cu cele 2 cutii metalice, cu vre-o 150 de 
cartoteci fiecare, unele de culoare albă (cu adresele 
enoriașilor), și cealaltă de culoare roz (cu adresele celor care 
nu erau membri ai bisericii, însă figurau în rândul 
“sprijinitorilor” bisericii), cu hărțile Metropolei Los Angeles 
(marea plăcintă cum o numea +Valerian, arhiepiscopul), cu 
biblia drumețului (Thomas Guide), care te ajuta să afli unde te 
găsești, și adresele la care doreai să ajungi, cu catalogul 
albastru – numit dosarul statisticilor vitale (unde erau 
înregistrate toate botezurile, cununiile, și înmormântările 
officiate, de la fondarea parohiei), ca să nu mai vorbesc de 
apăsarea rezolvării problemelor legate de familie: găsirea și 
înscrierea copiilor la școlile locale, înscrierea adresei 
permanente la departamentul transporturilor (DMV), laa oficiul 
pentru evidențe sociale (Spocial Security), etc.  

Din octombrie până în decembrie (1982), ziua de 
Crăciun, ziua instalării mele oficiale de către Arhiepiscopul 
+Valerian la Los Angeles, nu erau decât vre-o 2 luni.  Este 
vorba de același Arhiepiscop, care, cu cca 2 ani și jumătate mă 
instalaseră la parohia Sf. Maria, din St. Paul Minnesota, și care 
mă „complimentară” pentru predică, decretând că “a fost un 
dezastru”.  

Spre reconstituire, pentru cititorul neavizat, reproduce 
într-un singur paragraf, acele vremuri, de la slujba de instalare 
din Minnesota: „…în cele 10 minute de predică, m-am folosit de 
cunoștințele mele teologice, scriptură și tradiție, combinate cu 
ceva literatură, filozofie și poezie, și în final un moment de 
reculegere, etc… Îmi întocmiserăm o predica scrisă, mă 
cronometrasem în expunerea ei liberă, ba mă și afișam vizual, 
privindu-mă în oglindă, ca nu cumva vreun fir de păr să-mi 
cadă pe frunte , să-mi strice imaginea…La finele slujbei,  în 
cadrul recepții informale, la un pahar cu pălincă de Oaș, mi-am 
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permis luxul să-l întreb pe Înaltul Chiriarh „- Îndrăznesc să Vă 
întreb, Înalt Prea Sfinția Voastră, să-mi spuneți ce credeți 
despre modul în care au decurs evenimentele până acum!”. 
Răspunsul, direct și sec: „Totul a fost după cuviință, însă, 
predica frăției tale a fost un dezastru total”. Nedumerit, am 
întrebat: „Cum adică, Înalt Prea Sfinția Voastră? – fiindcă am 
oferit tot ceea ce eu am știut și am putut mai bine?!”. 
Părintește, puse mâna Sa Arhierească pe umărul meu stâng, și 
continuară: „Asta-i problema!. Ai predicat astfel ca să mă 
impresionezi pe mine, însă foarte puțini au fost cei care te-au 
putut urmări, sau ți-au înțeles predica. Nu uita niciodată că tu 
ești preotul lor, de la care trebuie să învețe cum să se închine, 
în ce să creadă, cum să-și păstreze credința, tradițiile și 
datinile, etc...etc...” 

Mi-am zis că, în ziua instalării mele la Los Angeles, nu 
voi mai repeta acea greșeală din Minnesota. Adică, de data 
aceasta, voi folosi  experiența mea organizatorică de atunci, 
care,  după cuvintele Vlădicului „totul a fost după cuviință…”, și 
mă voi concentra la organizarea evenimentelor privind vizita 
canonică a Înaltului Ierarh +Valerian  în California, la Crăciunul 
anului 1982, pentru instalarea subsemnatului în parohie, iar 
toate celelalte vor decurge de la sine… (după principiul ,,căutaţi 
mai întâi împărăţia cerurilor şi dreptatea lui şi toate acestea se 
vor adăuga vouă” (Matei VI, 33). Așa dar, vine Vlădica, să mă 
pregătesc. 
 

„Frumusețea este umbra lui Dumnezeu în univers. 
Prin natura sa omul vede frumosul cu mult interes, 
Mai există o frumusețe care nu cunoaște moartea, 
Frumusețea durată-n formarea altor oameni, cartea. 
 
Frumosul este singurul atribut, care-i potrivit lumii, 
Tot așa de nemărginit ca și lumea, ca aura luminii, 
E natura divină a lumii ca și sublimul și acuratețea. 
Ordinea e forma de care depinde toată frumusețea. 
 
Păstrează-ţi încrederea în toate lucrurile frumoase, 
Și nu uita să cauți în credință frumuseți luminoase, 
Că nu există frumusețe fără  credință și rugăciune! 
Doamne, miluiește-ne cu frumusețe și înțelepciune!” 
            MI 
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2.- BINECUVÂNTAREA VLĂDICULUI +VALERIAN 
 
Slujirea Arhierească a Vlădicului +Valerian, și instalarea 
oficială a subsemnatului, în Ziua de Crăciun (1982) 
 

În după-amiaza zile de joi, 23 decembrie 1982, 
dimpreună cu un grup de cca 5-8 credincioși, adunați laolaltă 
de către dl Neculai Popa, l-am întâmpinat pe Arhiepiscopul 
+Valerian la aeroportul LAX.   
 

 
 

Biserica 

 

 

    Vineri 24 decembrie, s-a 
slujit Slujba Vecerniei, și s-a 
plănuit, în detaliu, slujba de a 
doua zi – SAMBATA 25 
decembrie 1982 – PRAZNICUL 
NAȘTERII DOMNULUI, Ziua 
Crăciunului. Înaltul Ierarh a 
fost cazat, la rugămintea sa, la 
un modest hotel din Glendale, 
la care era cazat, ori de câte 
ori venea în Los Angeles.  
     Din nefericire, la finele 
slujbei vecerniei, un restrâns 
grup de protestatari, la 
îndemnul  prof. George 
Ionescu (susținător al bisericii 
„Sfinții Arhangheli”, aparți-
nătoare Patriarhiei Române, 
condusă de părintele Vasile 
Ignătescu, și George  

Pleșa, președintele consiliului parohial), distribuiau credin-
cioșilor, la ieșirea din biserică, o „anonimă”, prin care 
„candidatul la instalare” (subsemnatul) era acuzat a fi 
comunist, colonel de securitate, agent al Bucureștiului, etc. Din 
această anonimă, înțelegea fiecare ceea ce dorea să înțeleagă, 
fiindcă subsemnatul nu era suficient de cunoscut credincioșilor. 
 

„De fiecare dată când îmi treci prin minte, izbucnesc în 
exclamații de mulțumire către Dumnezeu.” (Filipeni 1:3; 
Apostolul Pavel) 
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Ziua Instalării – Nașterea Domnului 1982 
 

A sosit și Ziua Sfântă, când Colindele se cântă... 
Crăciunul anului  - Sâmbătă, 25 Decembrie 1982,  

Ziua instalării mele oficiale în oficiul de preot paroh al 
Bisericii Ortodoxe Române Sf. Treime din Los Angeles, CA.  

Am avut multe emoții. Literalmente, m-am temut de 
amenințările lui Irving David Rubin (JDL),  de existența „cozilor 
de topor, în simbria dușmanilor”, de care-mi vorbiseră 
Arhiepiscopul +Valerian, și care nu știam cum vor reacționa, și 
impredictibilitatea grupului protestatarilor prof. George 
Ionescu, afișați în biserică cu o zi mai înainte. Aveam credință 
și speranță însă, știindu-mă cinstit și curat, și cu multă credință 
în Dumnezeu. 
 

 
 

Slujire Arhierească cu porțile 
închise….. de teamă…..(!), în timp ce 

în stradă se scandau lozinci 

     În zorii zile am săvârșit 
proscomidia, iar pe la orele 
8:00 dimineața, când au sosit 
cantorii (Aurel Vlaicu, Ioan 
Katana și Simion Poptelecan) 
s-a purces cu slujba utreniei, 
în timp ce subsemnatul a mers 
la hotelul din Glendale, pentru 
a-l aduce la biserică pe Înaltul 
Prelat. Am intrat în casa 
parohială, prin intrarea din  

strada „Eagle Rock Blvd.”, fiindcă, în fața bisericii se adunaseră 
vreo câteva zeci de evrei protestatari, conduși de Irving David 
Rubin (JDL). 
  Vlădicul +Valerian s-a înveșmântat în casa parohială, 
după care, într-o procesiune discretă organizată de 
subsemnatul, de la casa parohială, către Sfântul Altar, a purces 
la oficierea serviciului divin, și ritualul instalării oficiale a 
subsemnatului ca preot paroh al bisericii Sfânta Treime.  
  În tot timpul slujbei (cca 2 ore), protestatarii evrei, în 
fața intrării principale în biserică (din Verdugo Road), scandau 
lozinci împotriva arhiepiscopului, și a subsemnatului, în timp ce  
Epitropii Bisericii, pe baricade, serveau drept „filtre”, astfel ca 
protestatarii să nu intre în biserică. 
  La un moment dat, protestatarii au început să arunce 
cocteiluri, și canuri lacrimogene către credincioșii ce intrau în 
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biserică. A fost momentul când epitropii au chemat organelle 
de ordine (poliția) și chiar organele de investigații (FBI), astfel 
ca serviciul divin să se desfășoare, fără perturbații. Au avut loc 
și arestări, inclusive liderul protestatarilor Irving David Rubin 
(JDL). Mai târziu, am fost solicitați drept martori (eu și 2 
membri ai consiliului parohial), dacă dorim să intentăm un 
proces împotriva lui Irving David Rubin, și a organizației ce o 
conducea. Am decis, înțelept zic eu, să nu prestăm învinuiri 
împotriva lor, știindu-i cât sunt de răzbunători.  

Douăzeci (20) de ani mai târziu, am citit în presa 
americană știrea că Irving David Rubin, liderul JDL (1985-
2002), fiind întemnițat, s-a sinucis în pușcărie, înainte de a fi 
judecat, și condamnat definitiv pentru fapte conspirațional-
teroriste, cum a fost și bombardarea bisericii noastre. Cum zice 
ardeleanul: "Dumnezeu, nu doarme! -  
  

Vlădica +Valerian, Vizită la spital, semn de recunoștință 
pentru enoriașii spitalizați 
 

După serviciul divin arhieresc, și instalarea mea oficială, 
ne-am retras la casa parohială, cu un grup restrains la 
consiliului parohial, unde am servit o agapă frățească. 
 

 
 

Neînfricatul +Valerian, predică 
mulțimilor 

La sfârșitul mesei, Vlădica 
+Valerian mă întrebară dacă 
sunt anumiți enoriași spita-
lizați  (pe care IPS Sa i-ar 
cunoaște), și pe care ar dori 
să-I viziteze. I-am spus că 
Elena Dascălu, soția preșe-
dintelui consiliului parohial 
(înfocat susținător al Arhi-
episcopului +Valerian) se află 
în spitalul St. John din Santa 
Monica. Astfel că, fără 
întârziere, am purces către  

spital, pe autostrada #10. În drumul nostru către spital, 
deschidem radioul să ascultăm știrile zilei.       

Spre șocul nostru, auzim la știri anunțul senzațional:  
„- La biserica românească Sf. Treime, la momentul în care 
vorbim, criminalul Viorel Trifa, dimpreună cu ortacii săi s-au 
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baricadat înarmați în sanctuar, de furia poporenilor care le 
contest autoritate dețineri legitime a locașului de cult.‟ 

 

 
 

Înaltul prelat și John Făgărășanu 

    Nu cred că, vre-odată am 
fost mai furios în viața mea 
decât în acele clipe, și…să nu 
uităm că eram, în mașină, 
împreună cu ierarhul meu… 
când fără voie mi-a ieșit o 
păsărică nedorită din gură 
„…fi-rar ei de … afurisiți!.‟ 
Pașnic, și cu o liniște 
sufletească de nedescris îmi 
zise: „nu te necăji, părinte,  

așa sunt știrile în America…! 
Eu sunt obișnuit cu astfel știri în ultimii 30 de ani”. 

Incredibil, însă, și eu după mai bine de 30 de ani de slujire în 
Los Angeles, găsesc spusele Vlădicului +Valerian : „nu te 
necăji… așa sunt știrile în America…!” de perpetuă actualitate.  
  De la spitalul din Santa Monica, ne-am îndreptat apoi 
către Pasadena, unde IPS Sa a vizitat familia foștilor lui prieteni 
și susținători John și Paraschiva Maior. Am luat cina împreună. 
Așa am învățat, la început de cale, cum se face pastorație în 
America.  
Duminică, 26 decembrie 1982, a fost prima mea Sfântă 
Liturghie, pe care am săvârșit-o singur, după instalarea mea 
oficială în demnitatea de preot paroh al bisericii ortodoxe 
române Sfânta Treime din Los Angeles. Vlădica a prezidat 
serviciul divin din scaunul arhieresc. La sfârșit a predicat IPS 
Sa. Biserica a fost plină, până la refuz.  Am vizitat apoi familia 
Vasile Zguroiu, o veche cunoștință, și sprijinitori ai IPS Sale, 
unde am servit și masa. 
Luni, 27 Decembrie, 1982 – Ziua Sfântului Ștefan, s-a slujit 
iarăși Liturghia Arhierească. În după-amiaza zilei, am luat cina 
la casa familiei Neculai Popa, dimpreună cu vre-o alți 30 de 
invitați.  

Arhiepiscopul +Valerian se simțea extraordinar de bine în 
sânul familiilor prietenilor și susținătorilor săi. Depănau 
dimpreună amintiri, iar timpul pe nesimțite, ne ducea către 
miezul nopții, amintindu-ne că mâine este încă o zi, cu 
încărcătură istorică. 
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+ Valerian –  „Nu te numeam preot la Los Angeles, dacă 
nu aveam încredere în tine...!”  
 

Îmi reamintesc faptul că, într-o conversație informală, 
conducându-l către aeroport, la finele sejurul său californian, 
încercând a mă justifica, și oarecum a-mi cere iertare pentru 
inconveniențele și inconfortul generat de proteste, de anonime, 
de … răutatea omenească!, am căutat să-l asigur de 
sinceritatea mea și de loialitatea mea în slujirea preoțească pe 
care mi-a încredințat-o în Los Angeles. Răspunsul Său, sec și 
direct: – Nu te numeam preot la Los Angeles, dacă nu aveam 
încredere în tine...! Așa era el, Vădica +Valerian. Un iubitor de 
oameni. Un Sfânt al Ortodoxiei Românești. 
 

3.- „-HRISTOS A ÎNVIAT!” 
  
Răspunsul evreului la salutul pascal: „-Foarte 
bine!...foarte bine!” 
 

Am menționat protestul lui Irving David Rubin (JDL) și a 
cozilor de topor împotriva noastră, în Ziua de Crăciun, 1982, 
data instalării mele oficiale ca preot paroh al bisericii Sfânta 
Treime din Los Angeles. 
 

 

       De fapt, biserica Sfânta 
Treime era sub scrutin 
dinaintea venirii mele la Los 
Angeles. Predecesorul meu era 
suspectat de a fi fost 
simpatizant al legionarismului, 
prin asociația sa, și 
colaborarea strânsă cu 
Arhiepiscopul +Valerian. Din 
nefericire, în timpul celor 34 
de ani de viețuire în America, 
Arhiepiscopul +Valerian a avut 
numai de pătimit. 

  A fost ca o minge de fotbal pe care răufăcătorii o băteau 
de la o poartă la alta. Îmi aduc aminte de faptul că, într-o 
conversație cazuală pe care am avut-o cu IPS Sa, i-am pus 
întrebarea: 
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 - Sfinția Voastră, nu vă este frică de ei... că ar putea să invoce 
vreun accident de mașină, sau cine știe ce alt accident care se 
va rezolva numai peste veacuri?. Mi-a răspuns în spiritul său 
degajat și optimist:  
- Nu mă tem, fiindcă, ei sunt cei care mă apără. Eu sunt numai 
o minge. La un joc de fotbal. Dacă se sparge mingea, s-a 
încheiat și jocul. Așa că ei mă apără, ca jocul să continue. 

Cu o altă ocazie, mergând la un restaurant mai de vază, 
la invitația familiei Nicolae Olaru, grijuliu și respectuos, 
mergând  înaintea Vlădicului, protocolar deschid, la întâmplare 
ușa din dreapta, ca să intre Vlădicul. Spre surprinderea mea, îl 
văd pe +Valerian că împinge cealaltă ușă, și astfel intră pe ușa 
din stânga. Neînțelegând gestul, îl întrebai: 
- De ce nu ați intrat pe ușa pe care eu v-am deschis-o? În 
spiritul său destins și glumeț îmi răspunse: 
- Toată viața mea am umblat numai pe dreapta, și am avut 
numai necazuri, vreau să încerc și umblătura pe stânga, poate 
așa îmi vor da pace!. 
 

 

         Se referea la opreliștile 
obsesive și greutățile „legale″ 
pe care conducerea de pe 
Dâmbovița (comuniștii) și aso-
ciații ei, dubioși, din America i 
le aplicaseră timp de peste 30 
de ani, în America, aflându-se 
la cârma episcopiei de la 
„Vatra″. Bucureștiul a  

fost tot timpul cu ochii pe „Vatra″, și potrivit cuvintelor din 
Cartea Cărţilor: „Bate-voi păstorul şi se va risipi turma…”, au 
considerat că dacă îl vor alunga pe +Valerian de la Vatra, 
atunci vor putea mai ușor pune mâna pe episcopia ROEA. 
Nu au reușit însă. Episcopia a devenit tot mai unită și mai 
puternică în jurul Ierarhilor ei. Cu toate acestea, cozile de topor 
erau tot mai vizibile printre noi, adesea erijându-se în 
conducători, patrioți, ortodocși get-beget. 

Mă amuză amintirea de la un Sfânt Paști, cunoscând pe 
unul din intrușii în comunitate, m-am adresat cu salutul 
creștinesc: - Hristos a Înviat! Răspunsul nu a întârziat să vină:  

- Foarte bine… foarte bine!  
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Fără îndoială că cititorul acestor rânduri va trage 
concluzia cea mai bună, privind credința acelui individ –  

 
Citate Maică Tereza 
 
• Dumnezeu nu-ţi cere să reuşeşti, El vrea doar să încerci 

din tot sufletul. 
 
• Ştiu că Dumnezeu nu-mi va da nimic din ceea ce nu pot 

duce. Mi-ar plăcea doar că El să nu aibă chiar atâta 
încredere în mine.  

 
• Iisus a spus să ne iubim unii pe alţii. El nu a spus să iubim 

toată lumea. 
 
• Suntem toţi creioane în mâna Lui Dumnezeu. 
 
• Avem nevoie să-L găsim pe Dumnezeu, iar El nu poate fi 
găsit în zgomot şi nelinişte. Dumnezeu este prieten cu liniştea. 
Priviţi cum natură – copacii, florile, iarbă – cresc în linişte; 
stelele, luna şi soarele, cum se mişcă în linişte… Avem nevoie 
de linişte că să putem atinge suflete. 
  
• Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui Christos, 
îngroaşă întunericul. 
 
         „Toate tradiţiile religioase majore poartă acelaşi mesaj, 
care este dragoste, compasiune şi iertare, singurele lucruri 
importante care ar trebui să facă parte din viaţă noastră de zi 
cu zi.”  (Dalai Lama) 
 

„In aceasta lume-închisoare, Biblia este o fereastra prin 
care putem sa privim in eternitate.”- (Timothy Dwight) 

„Este imposibil ca conduci lumea cu dreptate fara 
Dumnezeu si fără Biblie.” –  (George Washington) 

„Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia 
față de altul.” (Romani 13:8) 

 



III. 2. – AMINTIRI MEMORABILE DIN PERIOADA PASTORAȚIEI             443 

 

 

B. SLUJIREA ÎN BISERICĂ ȘI ÎN AFARA 
BISERICII 

 
B1.- SFÂNTA LITURGHIE 

 
1.- COSLUJIRE CU DASCĂLII, CU ACOLIȚII LOR ȘI CU 

ALȚI CREDINCIOȘI SMERIȚI 
 
a. În Noaptea Învierii: „- Am văzut lumina...!”; „- L-ai 
văzut pe dr..u!... Hristos a Înviat!” 
  
  Citeam în arhivele parohiei fapte, evenimente și 
întâmplări, unele chiar foarte hazlii din anii timpurii ai acestei 
parohii. Istoria consemnează numele primului pre-
ot  (fondatorul parohiei), în persoana părintelui Martin Ionescu. 
Slujea pe unde apuca. Prima slujbă a oficiat-o de fapt  în 
salonul restaurantului lui Mike Șerban. Părintele Martin nu avea 
un cantor școlit. Era ajutat la strană de Sam Axente. Părintele 
Martin, înainte de începerea Liturghiei, făcea ceva repetiție 
liturgică cu dascălul său neoficial și fără pregătire în 
domeniu,  mai ales la Sărbătorile Împărătești. 

În cele ce urmează, voi împărtăși cu dumneavoastră, 
dragi cititori, o istorioară cu mult tâlc, din vremurile acelea. Ca 
să savurăm din plin istorioara, este necesar să cunoaștem 
contextul: 
     La Liturghie, în general, către sfârșitul slujbei, după 
împărtășirea credincioșilor, preotul binecuvântează credincioșii 
cu sfântul potir, rostind cuvintele „mântuiește 

Dumnezeule poporul Tău, și binecuvântează moștenirea 
Ta!”, la care, dascălul, sau corul, răspund: „Am văzut lu-mina 
cea adevărată...!” 
  La Liturghia pascală (adică Liturghia praznicală de Paști), 
preotul binecuvântează cuvintele „mântuiește credincioșii cu 
sfântul potir, rostind 
  Dumnezeule poporul Tău, și binecuvântează moștenirea 
Ta!”,  ÎNSĂ, dascălul, sau corul, răspund cu salutul pascal:  
„Hristos a Înviat!” 

 
„Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci 

cuvântul lui Dumnezeu despre om.” – (John Barth) 
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Pr. Martin Ionescu 

 Părintele Martin repetă 
cu Sam de câteva ori această 
schimbare din cadrul slujbei, 
în înainte să înceapă Liturghia 
de Paști, îl întreabă insistent 
pe cantor: - Sam, cum răs-
punzi la binecuvântarea preo-
tului, cu potirul,  la Liturghia 
din Noaptea aceasta?. 
 Răspuns-a Sam: - Hristos a 
Înviat!. Foarte bine, fii sigur să 
nu uiți. 
       În cadrul Sfintei Liturghii, 
însă, preotul binecuvântează 
credincioșii cu, rostind cuve-
nitul ecfonis: „mântuiește  

Dumnezeule poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta!”,la 
care, Sam, s-a fâstâcit și a început să cânte: „Am văzut lumina 
cea adevărată...!” - Exasperat, părintele Martin se adresează 
lui Sam, în văzul și auzul tuturor: -L-ai văzut pe d..cu!..., 
Hristos a Înviat!… - (Cuprins). 
  
b. Un mucalit, Ioan Katana - „- Aurele, eu nu cred că ăsta 
e popă...!″ 
  
  Circulă o istorioară de prin vremea pastorației părintelui 
Richard Grabowski. Este știut faptul că părintelui Richard îi 
făcea o plăcere deosebită să fie în preajma arhiepiscopului 
+Valerian, pe care-l însoțea ori de câte ori se ivea ocazia. Lua 
adesea mini-vacanțe spre a-l însoți pe Înaltul prelat în vizite 
canonice, sau pastorale, în parohiile Episcopiei de la „Vatra.″ 
Într-un an, arhimandritul Roman Braga a fost invitat de 
Universitatea UCLA, pentru a conferenția studenților despre 
Ortodoxie. Părintele Roman Braga era profesorul nostru, al 
preoților, când era vorba de tipic, slujire sacerdotală, sau 
probleme de pastorație. Chiar și Ierarhii se sfătuiau cu el, în 
acest domeniu. 
  Profitând de prezența în Los Angeles a părintelui 
arhimandrit, părintele Richard își ia o mini-vacanță, rugându-l 
pe părintele musafir să țină slujba duminicală. S-a împlinit 
învoiala.  
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  În duminica respectivă, mare a fost plăcerea revederii 
dintre părintele arhimandrit și dascălul bisericii, Aurel Vlaicu, 
care venea duminical din localitatea Palm Springs, cca 175 de 
km de Los Angeles, să cânte la strană. 
  Sunt sigur că cititorii acestor rânduri se vor întreba „Cine 
este acest Aurel Vlaicu?  Doar n-o fi faimosul inginer, 
inventator, constructor de avion și pilot  Aurel Vlaicu,  născut în 
Transilvania (1882 –1913).″ 
 

 
 

Arhimandritul Roman Braga 

     Nu,  nu este el. Este însă 
el, Aurel Vlaicu, din Palm 
Springs, care semăna chiar și 
în fotografie cu novatorul 
Aurel Vlaicu,  era și el născut 
în Ardeal, doar la câțiva ani 
după decesul pilotului și 
novatorului  Aurel Vlaicu, este 
el, să-i zicem Aurel Vlaicu, din 
Palm Springs, care la rându-i 
fusese și el pilot, în aviația 
regală a Majestății Sale Regele 
Mihai I al României, părăsind 
România odată cu aghiotanții 
Majestății Sale, Mihai Patrichi, 
și Mircea Ionițiu (secretarul 
personal al Regelui), în anul 
1945, când comuniștii au  

preluat toată puterea în România. 
  L-am întâlnit personal și, l-am cunoscut foarte bine, așa 
după cum i-am cunoscut și am colaborat îndeaproape cu 
inginerii Mircea Ionițiu și Mihai Patrichi, care mi-au fost 
enoriași. Întorcându-mă la șirul povestirii, pentru a nu se 
plictisi de a conduce de unul singur din Palm Springs, până la 
Los Angeles, Aurel Vlaicu își lua cu el adesea un camarad 
apropiat, pe Ioan Kătana (despre d-l Katana voi dezvălui 
câteva istorioare memorabile, în cele ce urmează). 
  Atât arhimandritul Braga, cât și Aurel Vlaicu, erau 
simpatizanți ai mișcării legionare, ceea ce le-a adus, ca și 
arhiepiscopului +Valerian, mult chin și pătimire, atât în 
România, cât și în exil. 
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  Întâlnirea dintre cei doi camarazi vechi a fost 
emoționantă, însă timpul se scurge prea repede când ai a 
depăna atâtea amintiri ale vremurilor trecute. Așa că a sosit 
timpul să începem Sfânta Liturghie. 
Înveșmântat, părintele arhimandrit este gata a da 
binecuvântarea mare de începere a Sfintei Liturghii, însă nu 
înainte de a se pune ambii (arhimandritul și dascălul) de acord, 
privind practica liturgică locală a părintelui Richard, de cca 10 
ani de slujire în Los Angeles. 
  

 
 

Marele aviator român Aurel Vlaicu 

   Ieșind din Sf. Altar, părintele 
Braga i se adresă lui Vlaicu: 
- Aurele, părintele Grabowski 
ține deschise Ușile Împără-
tești, în tot timpul slujbei? 
- Da părinte, în tot timpul 
slujbei!, răspunse Aurel. 
Era gata să înceapă Sfânta 
Liturghie, când, dorind să mai 
elucideze un lucru, părintele 
arhimandrit ieși din nou din 
Altar, și-l întrebă pe dascăl 
încă un amănunt: 
- Aurele, la ieșirea cu Sfintele 
Daruri, părintele Grabowski 
merge la fiecare credincios să 
le atingă fruntea cu Sfântul 
Potir? 
- Nu părinte, ci din mijlocul 
bisericii doar rostește petițiile  

liturgice ale Vohodului Mare, răspunse dascălul. 
Acestea fiind clarificare, arhimandritul este gata să rostească 
Binecuvântarea Mare (de începere a Sfintei Liturghii) când, pe 
nepuse masa, își aduce aminte faptul că mai avea ceva de 
elucidat. Ieșind iarăși din Sfântul Altar, îl întreabă pe Aurel 
Vlaicu: - Aurele, când obișnuiește părintele Grabowski să 
predice? – după citirea Evangheliei, sau la sfârșitul slujbei? 
Răspuns-a cantorul: - La sfârșitul slujbei, părinte! 
Neștiind cine este arhimandritul Roman Braga și, în speranța că 
părintele slujitor nu mai are nimic de „învățat”, și că va începe 
slujba deîndată, camaradul  Ioan Katana i se adresă în șoaptă 
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colegului de strană: - Aurele, eu nu cred că „ăsta" e popă... Nu 
știe nimic…Trebuie ca să-l înveți tu totul. Poate că el ar trebui 
să vină aici, la strană, lângă mine, și să slujești tu, ca să învețe 
și el câte ceva, săracul!  
 
De ce„Katana” și nu „Catana”…?;  
 

Venind adesea din Palm Springs, la Los Angeles (unde 
avea pe fiica Gloria Rațiu și familia), mai ales duminica, la 
biserică, dimpreună cu camaradul său Aurel Vlaicu, ne-am 
apropiat foarte mult, și adese schimbam câteva cuvinte cu dl 
Ioan Katana, l-a sfârșitul Sfintei Liturghii. 
  Îmi amintesc o întâmplare hazlie, când, urmare unei 
întrebări, cam naive, am primit un răspuns pe măsură: 
- Dle Katana, văd că vă scrieți numele de familie „Katana”, și 
nu „Cătana”…, care este raționamentul?; 
- Când am venit în America, numele meu de familie se scria 
„Cătana”… Însă, vă pun și eu o întrebare:  
- Știți vestitul bulevard din Hollywood numit  „La Cienega?”.  
- Da, știu, i-am răspuns eu. 
- Și, cum pronunțați în Engleză „La Cienega?”  
- „La Sienega?”, îi răspunsei  
- Bine ai zis. Și te cred un om inteligent. Cum crezi că mă 
chemau Americanii? – În loc de „Mr. Katana”, îmi 
ziceau  „Mr. Satana”…  
  Domnul Katana m-a iluminat. Doamne, ce-ți este și cu 
Engleza asta, una scrii, alta citești, și cu totul altceva înțelegi. 
Scrii  „elastic″, citești „zgârci″, și înțelegi „gumă de mestecat” -  
 

"Nu trebuie să refuzăm duminica Sfânta Împărtăşanie, 
fiindcă ne ştim păcătoşi [...] Nu am fi de altfel vrednici să 
primim Împărtăşania nici măcar o dată pe an…, dar cu mult 
este mai drept ca, de vreme ce în această umilinţă a inimii în 
care credem şi mărturisim că niciodată nu putem să ne atingem 
pentru merit de acele Sfinte Taine, s-o primim ca pe un leac al 
tristeţilor noastre în fiecare duminică, decât ca, stăpâniţi de 
deşarta trufie şi stăruinţă a inimii, să credem că numai o dată 
pe an suntem vrednici de a ne împărtăşi cu Sfintele Taine…" 
                                      (Sfântul Ioan Casian  360 – 435) 
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„- Arătați bine la 70 de ani!″ 
 

 

      Într-o altă duminică, încă 
o întâmplare memorabilă, un 
dialog cu tâlc cu d-l Katana. 
Cred că era acum vreo 15 ani, 
când subsemnatul încă nu 
împlinise 50 de ani, iar d-l 
Katana urca, către 70 de ani. 
- Cum vă aflați, domnule 
Katana?  
- Ca bătrânii…, ca un om la 68 
de ani?!, îi fu întrebarea, 
promptă. 
Încercând să fac o glumă:  

- Domnule Katana, zic eu, dacă vă văitați că sunteți un om 
bătrân, la 68 de ani, atunci ce veți zice când veți fi de vârsta 
mea? 
- Dar DV ce vârstă aveți?, mă întrebă curios, interlocutorul.  
- Păi. Am peste 70, îi răspunsei cu un zâmbet pe buze, știind că 
este doar o glumă  (poate de prost gust…!)  
- Apoi, la 70 de ani vă țineți foarte bine (…eu având sub 50 de 
ani…). Să fiu sincer, nu v-aș fi dat mai mult de 65 ani, cu toate 
că, într-adevăr fața vă vădește că sunteți mult mai bătrân. , 
mă complimentară interlocutorul.  

De-atunci mă tot uit în oglindă și mă întreb:  
- Oare câți ani am acum? – Dacă ar fi după oglindă, probabil că 
în ultimul an mă apropii de sută (100) Sănătoși să fim, și câți 
ani ne hărăzește Creatorul, să fie cu putere și să ne țină 
cu  mintea întreagă. 
  
c. Aurel Vlaicu 
Aurel Vlaicu, Miron Costin și Elvis Presley; 
  

Sunt atâtea istorioare pe care le-am auzit despre 
comunitatea românilor din  Los Angeles, la sosirea mea în 
însorita Californie, 1982. 

În primii ani, am întâlnit mulți credincioși, dar și 
„persoane foarte interesante”, chiar dacă nu se afișau drept 
creștini practicanți. Între astfel de persoane era și un tânăr 
român, care se credea că este Elvis Presley. Amărâtul de el 
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semăna cu Elvis la frezură, se îmbrăca asemenea lui Elvis, 
venea la biserică cu o chitară ce o purta pe spate și, fredona 
melodiile lui Elvis. Dacă nu te uitai la el, ci doar ascultai 
interpretările sale, credeai că este Elvis. Timbrul era al lui Elvis, 
bâțâia picioarele ca și Elvis..., cu excepția că era mai scund, și 
nu era Elvis. El credea că este. Mi-a arătat și actul de 
identitate, care – nu știu prin ce proceduri își înregistraseră 
numele ELVIS PRESLEY. Poate că era o făcătură, nu știu. Din 
cele spuse: -„Ei” m-au drogat, m-au dus la Las Vegas, am 
cântat pentru ei, au profitat de mine, făcând bani grei pe urma 
mea și, când nu le-am mai fost de folos, „m-au aruncat din 
vagon!”. 
 
Monștri sacri ai istoriei: 
 
  Am aflat mai târziu că acest Elvis, care era atunci un om 
terminat (abuzuri de droguri),  a hotărât să se repatrieze, 
înainte de 1989, însă ambasada română din Washington i-a 
refuzat eliberarea unui pașaport românesc (probabil că știau ei 
de ce), iar Elvis al nostru a hotărât să meargă în Yugoslavia, și 
de acolo, ilegal, să treacă granița în România. Probabil că aceea 
fusese ruta sosirii sale în America.  
 

 
 

Celebrul cântăreț Elvis Presley 

      O istorioară, confirmată 
de băiatul părintelui Aurel 
Costin, spune că, într-o 
duminică, la sfârșitul sfintei 
liturghii, în curtea bisericii, se 
întâlnesc 3 persoane, care nu 
se cunoscuseră mai înainte. 
Primul:  – Eu sunt Aurel 
Vlaicu, voi ci ne sunteți; al 
doilea: - Eu sunt Miron Costin, 
răspunse băiatul părintelui 
Aurel Costin…; - Iar eu, sunt 
Elvis Presley, răspunse tânărul 
îmbrăcat într-un costum bizar, 
și cu chitara pe umăr.  

Între timp, părintele Grabowki, iese din biserică și i se adresară 
lui Aurel Vlaicu, dascălul bisericii: - Aurele, cine îți sunt 
cunoștințele? 
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Aviatorul Aurel Vlaicu 

 
 

Cronicarul Miron Costin 

 
  - Cum se vede, părinte, eu, Aurel Vlaicu, stau de vorbă 
cu Miron Costin și cu Elvis Presley.  
- Tulai, Doamne!  …Ce onoare pe mine ca, eu papa de la Roma, 
să fiu față în față cu astfel de personalități!, glăsuiră părintele 
Richard Grabowski, necrezând spuselor lui Aurel. 
- Continuați să vorbiți între voi, că sunt sigur că aveți atâtea să 
vă spuneți… și (depărtându-se de ei, mergând către bucătărie) 
…iertați-mă că eu am alte treburi de rezolvat…, și dacă aș sta 
cu voi, tot nu v-aș putea înțelege…- (Cuprins). 
  
„- Tatăl nostru........cel viclean!″  
 
  Într-una dintre duminici, părintele Richard era mai 
grăbit. Plănuiseră se plece cu mașina, imediat după slujbă, la 
Oakland, San Francisco, pentru a oficia o slujbă a vecerniei, 
plănuită de profesorul Traian Ocneanu din Monterey pentru 
ofițerii armatei americane, care învățau limba română cu acest 
distins profesor. Distanța dintre Los Angeles și San Francisco e 
considera-bilă. Îți ia cca 5-6 ore de condus mașina pe 
autostrăzile californiene. Slujba Vecerniei era planificată pentru 
orele 6:00 seara. 
   Punctualitatea îi era în sânge părintelui Richard. 
Fuseseră de formație militar. Îi plăcea să conducă, însă alta 
este să conduci de plăcere câteva zeci de mile și, cu totul 
altceva să conduci câteva sute de mile, dorind să ajungi la timp 
pentru programul de slujire planificat. 
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Pr. Richard Grabowski 

 Astfel că, respectând 
totuși tipicul liturgic, părintele 
îi explicară lui Aurel că în 
respectiva duminică va trebuie 
ca slujba să fie mai scurtă, iar 
cântatul sacadat. Aurel Vlaicu 
se conformează. 
 Părintele Grabowski dă 
binecuvântarea de începere a 
utreniei: 
 - Binecuvântat este Domnul 
Dumnezeul nostru totdeauna, 
acum și pururea, și în vecii 
vecilor! Amin. 
 Sfinte Dumnezeule, sfinte 
tare, sfinte fără de moarte, 
miluiește-ne pe noi (întreit)”,  

după care, cantorul continuă: 
- TATĂL NOSTRU…CEL VICLEAN!” (primele 2 cuvinte, și ulti-
mele 2 cuvinte ale rugăciunii domnești). 
- Aurele, nu se poate…nici chiar așa…! 
- Părinte, crede-mă că nu știu mai scurt de atât!  
Morala: Așa se întâmplă când vrei să furi "din timpul" lui 
Dumnezeu -  
           
d. Nedușii la biserică.  
 
Crezul…!; 
 
  În cei 40 de ani de preoția, am crezut că am învățat 
multe, am auzit totul, și nu mai este nimic de învățat. Viața 
însă se încăpățânează să ne contrazică. Înveți o viață întreagă 
și… „mori tot prost”, cum se spune în popor.  
Constat aceste lucruri mai ales în Sfânta Taină a Botezului. 
     Atunci când nașii schimonosesc „Crezul″ în fel și chip, atât în 
română, cât și în engleză. 
    Iată doar 3 dintre întâmplările cele mai semnificative, de la 
citirea „Crezului″ de către nași la Botez… „Lumină din lumină, 
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut,  iar nu 
făcut…″  
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Scenă de la un botez 

Nașul spune: născut, „iarna 
făcut…”  Am căutat să-i explic 
nașului sensul cuvintelor 
„născut, iar nu făcut…”, la 
care-mi răspunse ferm: - Lasă 
părinte că am văzut și eu 
greșeala din carte. Iisus a fost 
făcut iarna, altfel nu am 
aveam Crăciunul la 25 
decembrie... 

    
„Carele pentru noi oamenii și pentru a noastră 

mântuire… ″(în engleză această expresie este mult mai 
nuanțată): „Who for us men and our salvation…” ; „carele 
pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire”. Adesea am 
auzit, mai ales nașele adăugând un cuvânt în plus la această 
expresie: „Who for us men and our salvation…” anume „Who 
for us men and women and for our salvation…″, adică, „carele 
pentru noi bărbații și femeile, și pentru a noastră mântuire…” 
„Si a înviat a treia zi, după Scripturi; Și S-a înălțat la ceruri și 
șade de-a dreapta Tatălui.″ La sfârșitul slujbei Botezului, unul 
dintre nași  mă întrebă: - Părinte, vă întreb de curiozitate, în 
Crez″ se spune că șade de-a dreapta Tatălui” 
- Da, i-am răspuns eu, așa este.  
- Dacă șade, spuneți-mi cum șade: în picioare? sau pe scaun?, 
parțial în picioare? și parțial pe scaun…? nu se plictisește de-
atâta ședere? 
  Înțelegându-i ironia, i-am răspuns pe măsură:  - Nu șade 
tot timpul. Din când în când se mai plimbă cu Rolls-Royce-ul, 
prin Eden, mai iese cu ai Săi Sfinți  la o cafea, mai merge pe la 
sală… – NU? Ce întrebare ridicolă. De ce ați ținut să fiți penibil 
chiar în ziua cea mare când ați acceptat să fiți NAȘ, adică 
„învățătorul” acestei făpturi a lui Dumnezeu?. Pocăiește-te 
frate!  
 
- Când pică Paștile anul acesta, părinte? 
 

Era cu vreo 25 de ani în urmă. Era prin luna lui august, 
luna pregătirii copiilor pentru începerea școlii în luna 
septembrie. Într-o zi din cursul săptămânii, când avusesem 
planificare la dentist (dr. Sorin Munteanu, cu oficiul, pe atunci, 
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în Simi Valley), pentru verificarea stării dentare a fiicelor mele 
Gabriella și Claudia. Doream să fiu sigur că nu au probleme 
majore în timpul anului școlar, la școala grecească „Sfântul 
Nicolae” din Northridge, unde studiau de câțiva ani. 
  Aflându-ne în sala de așteptare, după ceva vreme iese 
din oficiul medicului un pacient, pe care nu-l cunoscusem 
niciodată, și nici nu aveam idee a fi român. Am sesizat însă că 
m-a țintuit cu privirea, ca și când m-ar fi cunoscut. Pleacă de la 
cabinetul doctorului și se îndreaptă spre mașina sa din parcare 
comună . La câteva minute mai târziu, îl văd că intră iarăși în 
sala de așteptare, unde mă aflam și eu și fetițele mele, și vine 
direct spre mine cu o întrebare: - Sunteți părintele Alecse, nu-i 
așa? Sunt sigur că nu mă cunoașteți. Nu prea vin pe la biserică. 
Știți…, biserica este prea departe de mine și, nu pot ajunge la 
biserică duminica. De fapt, sunt și multe duminici în care 
lucrez..., continuându-și ectenia scuzelor, pe care nimeni nu i-o 
solicitaseră. 
- Vă înțeleg!, nu-i nici o problemă, însă cu ce v-aș putea fi de 
folos? 
 Reamintesc cititorului faptul că ne aflam în LUNA AUGUST. 
 

 
 

-Care Paști? - Paștile Cailor? 

 - Știți, chiar dacă nu prea vin 
pe la biserică, aș vrea să știu 
LA CE DATĂ PICĂ PAȘTELE 
ANUL ACESTA?, fiindcă aș dori 
să vin și eu la slujbă? 
Politicos i-am răspuns:   
- Paștile pică întotdeauna 
primăvara, așa după cum 
Crăciunul pică întotdeauna 
iarna. Cu REGRETE, însă ați 
ratat ocazia Sărbătorii Paștilor  
și în acest an. Poate la anul. 

 
Am zis în sinea mea: „- Iată încă un nedus pe la 

biserică!” 
   

   Menționez faptul că numita persoană a „ratat toate 
Paștile” timp de peste 25 de ani, fiindcă, de la acea dată până 
astăzi, nu l-am mai văzut în viața mea -  
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e. Părinte, toată lumea a plecat. Acum plec și eu. Iată, 
cheile!″  Slujbele și procesiunile din Săptămâna Mare 
 

 
 

Prin Cruce, la Înviere 

 

       Există o istorioară cum că 
părintele protopop Victor 
Bărbulescu obișnuia să predice 
mai mult decât credincioșii 
puteau asimila. Pe scurt, era 
dragostea părintelui de a 
hrăni, spiritualicește vorbind, 
credincioșii pentru o întreagă 
săptămână. Era în duminica 
Floriilor, ultima duminică din 
Postul Mare, înaintea începerii 
Săptămânii Patimilor, dumini-
ca, în care părintele Victor 

explica, cu mult patos și vervă, credincioșilor, despre sfintele 
pătimiri ale Domnului Hristos. 
  Părintele Victor explica credincioșilor săi, pe înțelesul lor 
că Săptămâna Patimilor este săptămâna de la sfârșitul Postului 
Paștilor, de la Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor. 
Se mai numește această săptămână și Săptămâna Mare. 
 

 
 

Sf. Prestol în veșminte de postire 

     După Sâmbăta lui Lazăr, se 
intră în ultima săptămână a 
Postului Paștilor (Postul Mare), 
Săptămâna Mare sau 
Săptămâna Patimilor, timp în 
care în slujbele bisericești se 
face pomenirea ultimelor zile 
ale lui Hristos pe pământ, 
înainte de Răstignirea și 
Învierea Lui. 
   În timpul acestei săptămâni, 
slujbele Utreniei se săvârșesc  

în seara zilei dinainte (sub formă de Denie), conform obiceiului 
vechi care spune că ziua începe la apusul soarelui și se 
sfârșește la apusul soarelui din ziua următoare. 
 
  „În toate dilemele și necazurile mele, Biblia nu a eșuat 
niciodată să-mi dea lumină și putere.” – (Robert E. Lee) 
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Părintele Victor Bărbulescu 

       Primele trei zile ale 
Săptămânii Patimilor (sau 
Săptămânii Mari) ne amintesc 
de ultimele porunci/ sfaturi/ 
îndrumări lăsate de Hristos 
ucenicilor Săi. Acestea sunt 
învățăturile amintite în slujba 
Ceasurilor (ținute după rân-
duiala din Postul Mare), urma-
te de Obedniță și de Vecernia 
unită cu Liturghia Darurilor 
mai înainte sfințite (zisă a 
sfântului Grigorie Dialogul, 
papa Romei). 
Miercurea Mare - În Sfânta și  

Marea Miercuri se săvârșește Taina Sfântului Maslu, în 
amintirea ungerii lui Hristos cu mir, în Betania. 
  La sfârșitul slujbei, preotul îi unge pe credincioși cu 
Sfântul Mir. Tot în această zi se pomenește vinderea lui Iisus de 
către Iuda (de aceea credincioșii ortodocși țin și miercurea ca zi 
de post de-a lungul întregului an). 
  Joia Mare - Sfânta și Marea Joi începe cu slujba Vecerniei 
unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. 
În această zi se face și sfințirea unui al doilea Agneț, care va fi 
folosit apoi de-a lungul anului la împărtășirea bolnavilor (și a 
copiilor). 
  Acest moment amintește de prezența lui Hristos pe 
pământ la momentul Cinei celei de Taină. Seara se face Utrenia 
pentru Vinerea Patimilor, cu Denia celor 12 Evanghelii. 
Pericopele evanghelice citite amintesc ultimele învățături ale 
Mântuitorului către ucenici, precum și înainte-vestirea Patimilor 
Sale, rugăciunea pe care o face Hristos și Noul Legământ. Cele 
douăsprezece pericope evanghelice citite atunci sunt: 
Vinerea Mare - Sfânta și Marea Vineri începe cu citirea 
Ceasurilor Împărătești, până la Vecernia de vineri după-amiază, 
în timpul căreia se face amintirea coborârii trupului 
Mântuitorului de pe Cruce. Preotul este cel care împlinește 
coborârea de pe Cruce: el ia trupul Mântuitorului, simbolizat de 
Sfântul Epitaf (pânza pe care este pictată sau brodată imaginea 
lui Hristos) și îl așază în mijlocul bisericii pe un fel de năsălie 
care închipuie Mormântul Mântuitorului. 
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  În timpul slujbei de seară, numită Prohodul Domnului 
(sau a Plângerii la mormânt), preotul ia Sf. Epitaf, ducându-l, în 
procesiune, în jurul bisericii înainte de a-l așeza în Altar, pe 
Sfânta Masă (unde urmează să rămână până în miercurea din 
ajunul Înălțării Domnului). Procesiunea, urmată de credincioșii 
care poartă în mâini lumânări aprinse, simbolizează coborârea 
lui Hristos la Iad. 
  Sâmbăta Mare - Sfânta și Marea Sâmbătă: Se slujesc 
Vecernia și Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, cu citiri din 
Psalmi și binecuvântările Învierii, care amintesc de coborârea 
Mântuitorului la Iad, semnificând "Prima Înviere" a lui Adam și 
biruința asupra morții. 
  Sfintele Paști - Învierea Domnului - Sărbătorirea Paștilor, 
Sărbătoarea sărbătorilor începe chiar înainte de miezul nopții 
cu Canonul Sâmbetei celei Mari; la începerea Vecerniei Învierii, 
în biserică este întuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia 
lumină de la candela de pe Sfântul Altar și o dă mai departe 
credincioșilor, zicând de trei ori: "Veniți de primiți lumină !". 
Apoi, cu preotul în frunte, credincioșii ies din biserică în 
procesiune cântând "Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii 
o laudă în ceruri și pe noi pe pământ ne învrednicește cu inimă 
curată să Te mărim".  
 

 
 

Dascălul, pe picior de plecare 

         Afară, preotul citește 
evanghelia Învierii de la Matei 
28, 1-16, dă binecuvântarea 
"Slavă Sfintei și Celei de o 
ființă și de viață făcătoarei și 
nedespărțitei Treimi, totdea-
una, acum și pururea și în 
vecii vecilor!" și, după Amin-ul 
credincioșilor cântă pentru 
prima oară Troparul Învierii: 
"Hristos a înviat din morți cu 
moartea pe moarte  

călcând și celor din morminte viață dăruindu-le.", repetat 
intercalat cu stihurile Învierii. 
  Slujba continuă cu Canonul Învierii, stihirile Învierii și ale 
Paștilor, apoi Sfânta Liturghie. 
Părintele Protopop Victor Bărbulescu - uita să termine predica 
și  enoriașii plecau. 
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  Pe la jumătatea predicii, mulți dintre enoriași au început 
să părăsească biserica. Nu s-a ajuns până la Vinerea Mare 
când, majoritatea participanților părăsiră biserica.  
Pa la sfârșit, cred că era momentul în care părintele predica 
despre Sâmbăta Mare, se mai afla în biserică un singur 
credincios: DASCĂLUL. 
Dascălul: „- Părinte, toată lumea a plecat. Acum plec și eu. 
Iată, cheile!″ 
  Cu pudoare, și mult respect, cantorul se apropiară de 
preot, care era în deplinătatea vervei, predicarea Cuvântului lui 
Dumnezeu, și într-o voce stinsă, parcă ar fi vrut să nu-l 
jignească pe părintele Victor, îi șoptiră: - Părinte, toată lumea a 
plecat. Acum plec și eu. Iată, cheile, când veți termina, vă rog 
să închideți și biserica! -  
 
f.- Răspopitul Ioan Preoteasa,  
- autoproclamat episcop sau patriarh!? 
 

 
 

Ioan Preoteasa, răspopitul 

 Am ținut să introduc aceste 
succinte adnotări, de mai jos, 
datorită faptului că l-am 
cunoscut, a slujit alături de 
mine în Los Angeles, am 
mijlocit numirea lui ca preot în 
Las Vegas și, a compromis 
slujirea bisericii din America și, 
odată reîntors în România, a 
început o campanile furibundă 
împotriva Bisericii Ortodoxe 
Române.  
     Acest farsor, „preotul Ioan 
Preoteasa″ a fost demascat de 
forumul www.biserica.org, încă  

din anul 2007. Aproape că nici nu îmi vine să cred că l-am 
primit să co-slujească un an de zile cu mine în Los 
Angeles.  

Considerat „omul care vrea să rupă Biserica Ortodoxa în 
două", fostul preot Ioan Preoteasa, caterisit în anul 2005 
pentru imoralitate și comportament violent, și-a creat o 
structură bisericească și ierarhică paralelă (cu mitropoliți, 
arhiepiscopi,). episcopi, arhimandriți, clerici, monahi, etc. 
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 Înființată în anul 2004 și Intitulată "Biserica Creștinilor 
Ortodocși Tradiționali a Valahilor de Pretutindeni" (BCOTVP), 
structura paralela a lui Ioan Preoteasa și-a început activitatea, 
acum câțiva ani, în Republica Moldova și Ucraina, sub masca 
misionarismului ortodox român, desfășurat în Basarabia și 
Bucovina. Inițial a fost folosită, ca paravan pentru racolări și 
instructaje, așa-numita "Asociație a Creștinilor Ortodocși 
Tradiționali Liberi", înființată în 2003. 
Răspopitul Ioan Preoteasa susține că "biserica sa" este în 
comuniune canonică cu Biserica Ortodoxă Autonomă a 
Românilor din Cernăuți și, că are continuitatea harului de la 
Patriarhul Tihon al Rusiei. In Republica Moldova, biserica lui 
Preoteasa are legături strânse cu Academia de Miliție (Poliție) 
din Chișinău, unde anumiți clerici și ierarhi ai BCOTVP figurează 
cu titluri doctorale și cu activitate didactică remunerată de 
structurile unui stat vecin, în care rețelele religioase și civice 
ale fostului KGB sunt active. 
  
Ierarhii paraleli  
 
  Cu mare dificultate am reușit să aflăm o parte din 
numele ierarhilor care au constituit structura paralelă, formată 
din clerici ai BCOTVP și ai Bisericii Ortodoxe Autonome a 
Românilor din Cernăuți (BOARC- o  structură străină, care vrea 
să-i acapareze pe românii ortodocși din nordul Bucovinei). 

Aceste structuri paralele sunt deja pregătite să ia locul 
mitropoliților, episcopilor și clericilor din BOR, acuzați in 
corpore de corupție (simonism - vânzarea posturilor de clerici) 
și de colaborare cu regimul comunist.. 
  

„Venerația mea pentru Biblie este foarte mare și cu cât 
mai devreme copii mei vor începe s-o citească, cu atât mai 
încrezătoare va fi speranța mea că ei vor deveni cetățeni 
folositori și membri respectabili ai societății. Am făcut un obicei 
din a citi Biblia din scoarță-n scoarță în fiecare an.” – (Horace 
Greeley) 

„Și acum acestea trei rămân: credința, speranța și 
dragostea. Dar cea mai mare dintre acestea este dragostea” (1 
Corinteni 13:13) 
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Caterisit pentru imoralitate 
 

 
 

Caterisitul preot Ioan Preoteasa, 
autointitulat Episcop al BOARC 

      Considerat unul dintre cei 
mai curați, mai morali și mai 
inteligenți ierarhi ai structurii 
paralele, episcopul Ioan (alias 
Ioan Preoteasa) duce în spate 
cel puțin trei dosare grele: pe 
cel din studenție; pe cel de 
divorț și pe cel de caterisire 
(de excludere din preoție prin 
decizia Sf. Sinod al BOR). 
     I s-au adus acuzații publice 
de către studenții teologi că pe 
timpul când urma cursurile 
Facultății de Teologie Ortodoxă 
de la Sibiu (1983-1988), a fost 
ospătar în unele locații mote-
liere supravegheate informativ 
de foștii ofițeri de securitate 
Buruleanu și Stănescu. 

   
Acești foști colonei de Securitate pot crea insomnii lui Ion 

Preoteasa, susțin surse din Patriarhie și de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă București. Întrebat de reporterul nostru dacă 
a colaborat în vreun fel cu Securitatea, Ioan Preoteasa a evitat 
răspunsul direct. S-a prefăcut că nu înțelege întrebarea, 
potopind apoi pe capul ziaristului o avalanșă de insulte 
("mincinosule", "ticălosule", "bolnavule mintal", "nemernicule" 
etc). In anul 1989, a fost hirotonit preot la parohia localității 
Saxoni din județul Giurgiu. 
  Așa-zisul episcop al BCOTVP Ioan, adică Ioan Preoteasa, 
clericul caterisit de BOR în anul 2005, Preoteasa a fost 
împuternicit de BCOTVP să apară în mass-media, după ce a 
fost implicat în scandalul slujbei de înmormantare, oficiata de 
acesta tocmai baronului PD al țigărilor ieftine, Florian 
Anghelescu. Potrivit canoanelor Bisericii Ortodoxe, preoților 
ortodocși le este interzis să facă slujbe de înmormantare 
sinucigașilor. 
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Caterisiții Ioan Preoteasa (centru) si 
Dumitru Poiana (dreapta), in 

biserica din Ruginești – Vrancea 

    Însă, caterisitul Preoteasa, 
potrivit doctrinei schismatice a 
BCOTVP, a făcut această 
slujbă (citiți mai multe în 
"Tezaurul Ortodox"). 
    Între timp răspopitul Ioan 
Preoteasa, continuă să facă 
ceea ce-l trăsnește prin cap, 
își atrage adepți, așa după 
cum se relatează într-un 
articol din Ziarul de Vrancea. 
Această veste a produs o 
cumplită panică în rândul anu-
mitor episcopi și mitropoliți, 

care știau de mai bine de un an de zile că oamenii răspopitului 
Preoteasa vânează parohii din comunitățile BOR, pe care le 
păstoresc pentru a le integra în "Biserica ortodoxă paralelă", 
supranumită și "Biserica KGB" (fondată în Ucraina, și cu 
ajutorul unor angajați ai Academiei de Miliție din Chișinău, 
precum profesorul de drept Olivian Pop Bindiu, ascuns sub 
haina de preot ortodox al BOR la capela Penitenciarului Găești-
Dâmbovița) - 

  
  „Curățindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre 
nefățarnica iubire de frați, iubiți-va unul pe altul, din toată 
inima, cu toată stăruință.” (1 Petru 1:22) 

Pe scurt, despre Ioan Preoteasa  
 

Ioan Preoteasa s-a născut la 1 mai 1956 în comuna 
Adunații Copăceni. In 1989 a fost hirotonit preot în Giurgiu. 
După un an și jumătate și-a părăsit nevasta și parohia, plecând 
în America. A slujit acolo până în 2001. Soția l-a acuzat de 
imoralitate, violență și comportament nefiresc. Astfel, când 
cererea ei de divorț a fost acceptată, în 2004, lui Ion Preoteasa 
i-a fost interzis să mai slujească. 
  Biserica Ortodoxa l-a caterisit în anul 2005, pentru 
diferite delicte grave, cum ar fi imoralitate și comportament 
violent, schismă, insulte și calomnii la adresa slujitorilor 
Bisericii. Într-un articol din ziarul Gardianul, ediția din 31 mai 
2007, scrie: „Ioan Preoteasa, un răspopit, acuzat că a dat țepe 
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enoriașilor în Las Vegas, fugind cu banii strânși pentru 
construcția unei mânăstiri, încearcă aceeași rețetă și în 
Romania”. Acesta a fost hirotonit pe data de 30 iulie 2004 prin 
aprobarea Sfântului Sinod al Biserici Ortodoxe Ruse din 
Catacombe (Biserica Autonomă din Ucraina, sau a Rușilor Albi) 
a P.F. Patriarh Tihon, „pe baza pregătirilor teologice și pentru 
meritele deosebite, din punct de vedere duhovnicesc, și pentru 
exemplul de viață monahicească”. Biserica Ortodoxă Rusă din 
Catacombe este văzută ca necanonică, nerecunoscută și nici în 
comuniune cu vreuna dintre bisericile ortodoxe autocefale 
surori  
 

„Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci 
împlinirea legii.” (Romani 13:10) 

2.- DIACONUL VASILE ȘIMONCA: PERLE HAZLII 
 
a.- Cine a fost diaconul Vasile Șimonca? (1955-2010) 
  

 
 

Diaconul Vasile Șimonca 

      Era în timpul slujbei unui 
botez, în biserica Sfânta 
Treime, cândva prin 1995, 
când l-am descoperit pe 
diaconul Vasile Șimonca. Se 
plimba pe solee,  în dreapta 
și-n stânga, filmând slujba 
botezului respectiv  cu un 
aparat de filmat semi-
profesional în mână, în timp 
ce, în surdină fredona răspun-
surile liturgice ale botezului, în 
lipsa motivată a cantorului 
bisericii ce o păstoream 
atunci, și pe care, din mila 
Domnului încă o păstoresc 

 
„Dumnezeu te iubește, iar Biblia este plină de versete și 

promisiuni minunate care te întăresc i îți redau poftă de viață! 
Veți fi surprinși de cât de bine va veți simți după ce citiți 
Cuvântul lui Dumnezeu,” scrie Christian Post 
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Monica Simonca, fiica diaconului 
Vasile Șimonca și colindătorii 

 

 
 

Diac. Șimonca (stânga, primul pe 
bancă) și personalul slujitor al bisericii 

 
 

Diac. Vasile Șimonca în fruntea 
procesiunii cu Sfintele Moaște 

 
 

Diac. Șimonca, primul dreapta, în 
timpul procesiunii cu Sfintele Moaște 

 
 b.- Un diacon unic, "marca Șimonca", la biserica Sfânta 
Treime (1955-2010) 
  

Era în timpul slujbei unui botez, în biserica Sfânta 
Treime, cândva prin 1995, când l-am descoperit pe diaconul 
Vasile Șimonca. Se plimba pe solee,  în dreapta și-n stânga, 
filmând slujba botezului respectiv  cu un aparat de filmat semi-
profesional în mână, în timp ce, în surdină fredona răspunsurile 
liturgice ale botezului, în lipsa motivată a cantorului bisericii ce 
o păstoream atunci, și pe care, din mila Domnului încă o 
păstoresc.  

În cadrul discuției informale, ce a urmat la finele slujbei, 
am aflat că era diacon, încă din 1992, în cadrul Arhiepiscopiei 
Românești din Michigan (Patriarhia Română), păstorită de 
Arhiepiscopul +Victorin. 
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Diac. Șimonca, și duhovnicul său 

     Prin medierea d-lui George 
Alexe din Detroit  am reușit, în 
februarie 1996, să-i obținem 
dezlegarea (cartea) canonică 
de la Arhiepiscopul +Victorin, 
și acceptarea sa în episcopia 
ROEA, sub omoforul 
Arhiepiscopului +Nathaniel, cu 
îmbisericire permanentă la 
parohia Sfânta Treime din Los 
Angeles, California.  A co-
slujit  în această biserică din 
1996 până în 2003 (timp de 7  

ani), când s-a mutat cu serviciul și familia  în Denver - 
Colorado.  A făcut ceva cursuri de teologie la fără-frecvență la 
seminarul teologic antiohian „St. Steven’s” din New Jersey 
(2000-2002). 
  Diaconul Vasile Șimonca era un caracter unic, energic și 
cu o desaga plină de snoave. Era autentic, spontan și 
carismatic. Avea mereu glumele la el, că te și întrebai „de unde 
le scoate, și ce alte surprize mai are?″ Era un „Creangă al 
Sibiului”.  Era căsătorit cu o peruviancă, Cristina Chavez, care 
se convertiseră, de la catolicism la ortodoxie, din dragoste 
pentru Vasile. Aveau împreună 3 fete  Isabella, Monica și 
Teresa (ultima, având nevoie de îngrijire medicală specială). 
 

 
 
Diac. Șimonca, co-slujire cu Chiriarhul 

     Așa după cum spuneam, 
era plăcut, purta cu el un fel 
de inocență proprie, nu te 
puteai supăra pe el niciodată, 
deși „adesea te călca pe nervi” 
cu glumele sale, chiar și în 
momente sobre.  
Dacă ar fi să depănăm aici 
amintirile celor 7 ani de co-
slujire la Sfânta Treime (1996-
2003), probabil că aș scrie un 
întreg subcapitol cu, și despre  

  el, pățanii din viața lui, perle spontane, care ar putea constitui 
o adevărată broșură tipărită, ce l-ar caracteriza.  
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   În cele ce urmează, mă voi rezuma doar la câteva, de 
care momentan îmi reamintesc, știind că pot fi adăugate și 
altele, multe altele: 
 
c.- Ușile, ușile... (același zip code) 
 

 
 

Diac. Șimonca, în timpul Sf. Liturghii 

  În cadrul unei Sfinte 
Liturghii, în timp ce trebuia să 
rămână în fața Icoanei 
Mântuitorului și să rostească, 
înainte de Crez chemarea: 
„Ușile, ușile, cu înțelepciune, 
să luăm aminte…!”, mă 
trezesc cu el în Sfântul Altar, 
șezând de-a dreapta Sfintei 
Mese. 
   Îi șoptesc:  - Părinte diacon,  

de ce ai intrat în Sfântul Altar înainte de vreme?... de unde o să 
glăsuiești: „Ușile, ușile, cu înțelepciune, să luăm aminte!″…? 
  Îmi răspunse sec, și stăpân pe sineși: - De-aici părinte, 
căci avem același  cod poștal (zip code)?  Puteai să mai zici 
ceva când eram în plin urcuș duhovnicesc  spre sfânta 
transfigurare a daruri? 
  
Ridică Părinte… Lăsați că știți DV. ce să faceți ...! 
  

 
 
Diac. Șimonca, în timpul procesiunii cu 

Sf. Moaște 

     În cadrul Sfintei Liturghii, 
la Ieșirea cea Mare cu Sfintele 
Daruri, diaconul zice către 
preot:  
„– Ridică părinte...!″ Iar 
preotul, luând Aerul îl pune pe 
umerii diaconului, zicând: „- 
Ridicați mâinile voastre la cele 
sfinte si binecuvântați pe 
Domnul!”. 
      Diaconul Vasile era 
întotdeauna absent la acest 
dialog liturgic, de aceea, în  

șoaptă îi spuneam ce să zică. 
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  La un moment dat, la una dintre Liturghii, nu-i mai 
șoptesc ritualul, ci pur și simplu îl întreb: diacone, acum ce 
trebuie să zici?. Tăcere. Repet cuvintele „– Ridică părinte...!”, 
la care spre surprinderea mea veniră răspunsul său: „ – Lăsați 
acum, că DV. știți ce aveți de făcut...!”. Ce aș fi putut să mai 
zic?  
   
d.- „Egoistul″ Vasile nu-i dădea și celuilalt diacon să 
bea... 
  
  În timpul celor peste 30 de ani de preoție la biserica 
Sfânta Treime am fost binecuvântat să co-slujesc cu mai mulți 
preoți și diaconi pentru perioade îndelungate de timp. Adesea 
am avut câte 2 diaconi. 
 

 
 

Diac. Șimonca, asistă protosul la 
împărtășirea credincioșilor 

      În timp ce preotul ține 
predica, diaconul mai vârstnic 
(arhidiaconul) potrivește, sau 
consumă ceea ce a rămas în 
Sfântul Potir, după ce au fost 
împărtășiți credincioșii. De 
regulă Ușile Împărătești 
rămân deschise în timpul 
predicii. Credincioșii, dintr-un 
anumit unghi pot vedea ce se 
întâmplă în sfântul altar, în 
acest timp, cu precădere, ce 
se întâmplă la sfânta 
proscomidie.  

  Într-o duminică, la finele Sfintei Liturghii, în timpul 
miruirii, una din credincioasele bisericii îmi șoptiră, oarecum 
confidențial, „- Părinte, în timp ce DV predicați, diaconul 
Șimonca bea în Altar... și asta n-ar fi nimica, însă era și celălalt 
diacon, ca un cățeluș pe lângă el, dar egoistul de Șimonca nu i-
a dat și celuilalt să bea...”. Mi-am zis, Doamne: „ - ce înseamnă 
neștiința, și mai ales ce înseamnă „să-ți bagi nasul în cele 
sfinte!”, fără să-ți cunoști vârful nasului . Diaconul Șimonca 
împlinea, ceea ce avea de împlinit, adică „potrivea sfintele 
daruri” 
 
„Biblia nu e învechită, nici modernă, e eternă.” – Martin Luther 
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e.- Diferența între Biblie și Tradiție - Așa, un fel de 
călușari, ca pe la noi... 
 
  Eram la o oră de studio biblic, într-o vinerea seara. Erau 
vre-o 10-15 adulți, și câțiva copii adunați în sală, iar eu le 
vorbeam despre cele 2 izvoare ale Revelației Divine: Sfânta 
Scriptură și Sfânta Tradiție. 
 

 
 
Diac. Simonca, ia aminte, și învață de 

la Vlădica, despre diferența dintre 
biblie și tradiție. 

     Ca să-l implic și pe 
diaconul Vasile Șimonca în 
atmosferă, îl întrebai un lucru 
simplu: - Care-i diferența din-
tre Biblie și Tradiție? 
Răspunsul ce  l-a dat a fost pe 
cât de uluitor, pe atât de 
hazliu (încât toți participanți 
se tăvăleau pe jos de râs). 
- În primul rând,  părinte, 
înainte ca să vă răspund la 
această întrebare, doresc să 
vă adresez și eu o întrebare 
simplă.  

  Surprins de atitudinea sa și, ca să dovedesc faptul că 
sunt stăpân pe situație, și în total control, mă învoiesc cererii 
diaconului Vasile, și îi răspund:  
-. Și care îți este întrebarea?  
Răspuns-a diaconul: 
- Care-i definiția neștiinței, după Pitagora? 
- Nu știu, i-am răspuns eu.  
Hei bine, poate că așa învățăm în seara aceasta fiecare dintre 
noi câte ceva. Iată și răspunsul: - E greu să-ți aduci aminte de 
ceva care nu ai știut niciodată! 
  Cât despre diferența între Biblie și Tradiție, este, așa, un 
fel de călușari, ce se joacă pe la noi..., sări de pe un picior pe 
altul, adică în biserică se argumentează subiectele predicate 
când cu biblia, când cu tradiția, până ce reușești să convingi 
ascultătorii.   

Mi-am zis: „Iată o nouă perspectivă, o nouă interpretare, 
la care niciodată nu am reflectat. Cu siguranță însă că nu este 
perspectiva ortodoxă” - Cuprins. 
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Mulțumim Ție Doamne Iisuse Hristoase că ne-ai săturat pe 
noi…! 
  Într-un an, în timpul unei vizite pastorale a IPS 
Arhiepiscop Nathaniel în cadrul parohiilor și misiunilor 
Protoieriei Coastei Pacifice, l-am rugat și pe diaconul Vasile 
Șimonca să ne însoțească în călătoria noastră la parohia Sfânta 
Maria din Anaheim și să slujească la Sfânta Liturghie. Cred că 
era într-o zi de sâmbătă. S-a învoit și, marea onoare pentru el 
era să călătorească în aceeași mașină, pe care o conduceam 
eu, cu Vlădica Nathaniel.  
În timpul călătoriei, Ierarhul l-a iscodit cu de-amănuntul pe 
cinstitul diacon despre viața sa, familia sa, educația sa și modul 
în care își câștigă existența. 
 

 
 

Diac. Șimonca (primul stânga) și câțiva 
slujitori ai bisericii 

 
 

Diac. Șimonca (primul stânga) și câțiva 
slujitori ai bisericii 

 

 
 

Diac. Șimonca ajută preotul la 
administrarea Sf. Împărtășanii 

 
 

Diac. Șimonca ajută preotul la 
administrarea Sf. Împărtășanii 

 



468                                        CULISELE VIEȚII PASTOSALE 

 

 

  Retrospectiv: cred că s-a descurcat onorabil testului ad-
hoc al Chiriarhului.  Însă, nu după multă vreme, de pe scaunul 
din spate unde ședea diaconul, îi aud vocea: - Așadar, Prea 
Sfințite, când mă hirotoniți și pe mine întru preot, căci tare 
mult îmi doresc să fiu și eu „o sculă” în slujba Domnului?. 
Retrospectiv: cred că s-a descurcat onorabil testului ad-hoc al 
Chiriarhului.  Însă, nu după multă vreme, de pe scaunul din 
spate unde ședea diaconul, îi aud vocea: 
- Așadar, Prea Sfințite, când mă hirotoniți și pe mine întru 
preot, căci tare mult îmi doresc să fiu și eu „o sculă” în slujba 
Domnului? 
 

 
 

Co-slujire cu Arhiereu 

     Fiind de profesie dulgher, 
în vocabularul său, a-l sluji pe 
Dumnezeu însemna „să devii o 
sculă în slujba Domnului”. 
Sincer, nici că îmi aduc aminte 
răspunsul Vlădicului. 
Înconjurat de un sobor preo-
țesc, cu participarea majori-
tății clericilor ortodocși români 
din sudul Californiei, în 
prezența a sute de enoriași, la 
finele Sfintei Liturghii  

Arhierești, Vlădica Nathaniel  mulțumește clericilor co-slujitori, 
iar preotul gazdă, părintele Cornel Avramescu invită 
participanții la o agapă frățească, în sala parohială. 
 

 
 

La masă, diac. Șimonca, primul din 
dreapta 

      La finele mesei, părintele 
Cornel îl roagă pe diaconul 
Vasile să rostească rugăciunea 
de mulțumită, de după masa 
de prânz, care, textual, 
zice: „- Multumim Ție, 
Hristoase, Dumnezeul nostru, 
că ne-ai săturat pe noi de 
bunătățile Tale cele pămân-
tești. Nu ne lipsi pe noi nici de 
cereasca Ta împărăție, ci, 
precum în mijlocul ucenicilor 
Tăi ai venit,  
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Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vino și la noi și ne 
mântuiește!”.  
  Începe diaconul Vasile rugăciunea (pornind cu 
dreptul):  „- Mulțumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că 
ne-ai săturat pe noi de bunătățile Tale cele pământești... (și 
aici intervenind uitarea) a continuat cu de aperitive, de ciorba 
aceasta gustoasă, de friptură, de plăcinte și chiar de cafea… (și 
a mai îndrugat el nu mai știu ce…), în timp ce noi preoții, cu 
Ierarhul în frunte, ne minunam de ceea ce auzeam rostindu-se.   
Diaconul Vasile se manifesta ca un veritabil pastor protestant, 
care improviza așa, „ca din burtă”, o rugăciune personală. 
   Întorcându-ne spre Los Angeles, Vlădica Nathaniel îl 
întrebă pe cinstitul diacon: - Părinte Vasile ce s-a întâmplat, și 
de unde ai scos o astfel de rugăciune de mulțumire, după 
masă…? 
- În primul rând, Prea Sfinția Voastră, din cauza emoțiilor, am 
uitat restul rugăciunii. Trebuie să recunoașteți însă că prima 
parte a rugăciunii am rostit-o impecabil. Cât despre a doua 
parte, am crezut că v-a plăcut, fiindcă am văzut că ați servit 2 
polonice de ciorbă, ceea ce înseamnă că v-a plăcut, iar 
plăcintele au fost la înălțime. Ce, considerați că am omis ceva 
în rugăciunea mea de mulțumire?. 
Cu o asemenea explicație, chiar și Episcopul s-a amuzat. 
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            Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu 
               (VIII) 
 

Suntem aceeași țărână, praf în ochii existenței, 
Și microbi ai năzuinței, la scară-n miniatură, 
Suntem suflete pierdute, cum florile inocenței, 
În oceanele de gânduri, în genistica natură. 
 
Suntem un studiu al disecției pe al nostru creier, 
Sub protecția unei iubiri iluzorii pe care plutim, 
Suntem cruci vii și vibrânde între pământ și cer, 
Suntem zeii plăcerii și ai durerii, pe care-i iubim. 
 
Mai mult ca perfectul, un prezent discontinuu, 
Suntem născuți să fim mormânt lângă mormânt. 
Să ne șoptim  de iubire, să ne iubim continuu, 
Destinul nostru e curcubeul între cer și pământ! 
 
Suntem născuți să respirăm sufletele celorlalți, 
Buni doar ca răspunsuri la întrebări fără sens, 
În cărucioare cu patru anotimpuri imobilizați, 
Destinul este un creion ascuțit în inimă împuns. 
 
Suntem șase miliarde de clone, de vorbire, 
Purtând același război pentru propria identitate, 
Trăim trăgând cu ochiul la capitolul nemurire.  
Nimic nu ține o veșnicie, nici veșnicia nu poate. 
 
Viețile noastre provin din morțile celorlalți, 
Viața dacă-i trăită cu folos poate fi mai lungă. 
Încercați mereu să faceți ceva nou, inspirați! 
Mai bine un an tigru, decât zeci... oaie nătângă. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 

 
     Mircea Iordache 
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B2.- SLUJIRE EUHARISTICĂ ÎN MINNESOTA ȘI 
CALIFORNIA 

 
1.- LA SPOVEDANIE 

 
a. Gafe din necunoașterea rostului spovedaniei 
 
  Acest subiect este aproape TABU. Mai ales când vorbim 
despre spovedanie. Confesarea, sau spovedania este un act 
intim de mărturisire a păcatelor între pacient (credincios) și 
Dumnezeu, sub epitrahilul preotului. 
  Adesea auzim expresia: „Cum să mă spovedesc popii, ca 
să-mi știe și el păcatele!?″ Adevărat, însă, printr-o asemenea 
expresie mărturisim public faptul că EL (Dumnezeu) îmi știe 
déjà păcatele, și, de ce ar trebui să mai știe și el, PREOTUL? 
Chiar ne rușinăm cu adevărat de păcatele noastre? 
 

 

      Crezi că preotul, și el un 
păcătos, are nevoie să mai 
asculte și păcatele tale? 
Regret că trebuie și eu să fac 
o mărturisire în acest context. 
Aceasta-i fișa postului 
preotului… ca să transmită și, 
să ceară de la Dumnezeu 
iertare pentru păcatele tale, 
puțin credinciosule…! 
Preotul nu are nevoie să audă 
(asculte) păcatele tale. Le are 
el, pe ale lui, înmiit. 
        Nu trebuie să-și mai 
încarce sarsanaua sa de pă-
cate cu ale tale. 

  Spre a noastră surprindere, însă, cei/cele care afirmă 
faptul că nu doresc a se spovedi popii de păcatele lor, apar în 
aceeași zi la televizor pentru a se spovedi cu mândrie de câte 
ori și-au încălcat legământul sacru al relației de familie 
(soți/soții), numărul partenerilor și, cât de mândri sunt că nu 
au fost prinși în flagrant. Se pune întrebarea: Oare Dumnezeu 
nu știe, nu vede, sau nu-i pasă? Este doar o problemă de a ne 
cunoaște credința. Spovedania face parte din cele Șapte (7) 
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Sfinte Taine ale Bisericii Apostolice, cele șapte ritualuri sau acte 
de cult din religia creștină (botezul, căsătoria, spovedania, 
mirul, împărtășania, hirotonia și maslul), prin care credincioșii 
consideră că li se transmite harul divin.  
 
b. „Părinte, am venit să mă pocăiesc, nu să mă laud cu 
păcatele mele...!″ 
 
  La una dintre Tainele Sfintei Spovedanii, preotul 
cunoscându-și bine penitentul, se adresară direct credin-
ciosului:  - Spune-mi Ioane, de câte ori ai mai păcătuit cu 
…Smaranda… de la ultima spovedanie? 
- Părinte, am venit să mă pocăiesc, nu să mă laud cu păcatele 
mele...!, răspuns-a Ion. 
 
c. Spovedanie completă prin face book(!) 
(„V-am trimis aseară un e-mail, ca să nu vă răpesc prea mult 
timp la spovedanie...!″)  
 
O istorioară: Eroarea confesării prin socializare pe 
internet. Există o istorioară  în vremurile de astăzi, odată cu 
existența Internetului, youtube-lui, face-book-ului, tweeter-
ului, etc…, cum că un tânăr, de vârstă până la 30 de ani, într-o 
sâmbătă seara, i-a scris preotului un email (comunicare, în 
vremurile noastre la mare vogă!) cu rugămintea că, ar dori ca a 
doua zi, adică duminică dimineața, să vină la spovedanie.  
Politicos, preotul își invită potențialul „pacient duhovnicesc” să 
vină la spovedanie duminică dimineața, înainte de începerea 
Sfintei Liturghii, adică pe la orele 9:00 am. 
 

 

    Duminică dimineața preotul 
ajunseră la biserică în jurul 
orelor 8:00 am, săvârșiră 
slujba proscomidiei, și, într-
adevăr, pe la orele 9:00 
dimineața apărură și Stefan, 
îmbrăcat decent, în costum, 
de parcă ar fi avut vreo 
întâlnire cu cine știe ce 
funcționar executiv de la  

Bloomberg, să încheie contracte de milioane. 
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  Preotul îi citiră rugăciunile dinaintea spovedaniei, după 
care se pregătiră duhovnicește a-i asculta confesiunea lui 
Ștefan. Duhovnicul îi atraseră atenția că, în scaunul spo-
vedaniei, trebuie să-și mărturisească TOATE PĂCATELE (de la 
ultima spovedanie). 
  Ștefan începu să citească de pe o listă păcatele comise, 
de la ultima spovedanie, însă, pe sărite. La un moment dat, 
preotul, din scaunul spovedanie îl întrerupe pe Ștefan, 
spunându-i că a sărit peste  ceea ce era mai important că, în 
timpul săptămâni încheiate, își înșelaseră soția de două ori. 
 

 

        Incomodat, și oarecum 
surprins, Ștefan îl întrebă pe 
preot de unde știe aceste 
detalii, căci nu i le-a confesat 
nimănui.  Răspuns-a preotul: - 
Ștefane, cred că ai uitat că te-
ai mărturisit deja site-ului tău 
virtual, pagina de face book, 
pe care ți-am citit-o înainte de 
a veni astăzi la biserică. 

Morala: Așadar ne rușinăm să-i mărturisim lui Dumnezeu, prin 
intermediul epitrahilului preotului, însă ne mărturisim tuturora, 
toate păcatele, uneori chiar exagerând un pic, prin domeniile 
virtuale (face book, tweeter, etc), indiferent cât de rușinoase ar 
fi ele. 
  
d. Rugăciunea de la Spovedanie...   
 
  În loc de „dintre care cel dintâi sunt eu!″ -  
a rostit „dintre care cel dintâi sunteți dumneavoastră!″ 
Aveam un enoriaș, un bun credincios al bisericii, Dumitru 
Codeuș. Era nelipsit de la sfintele slujbe. Nu-i mai puțin 
adevărat că locuia nu prea departe de biserică. Probabil ca la 
vreo 4-5 străzi, distanță. Era însă în vârstă și, la un moment 
dat, nu l-am mai văzut  venind la sfânta biserică. Într-o zi l-am 
vizitat acasă. Era în stare normală cu sănătatea, însă nu mai 
putea veni la biserică, fiindcă nu-l mai țineau picioarele, așa 
după cum avea să mi se mărturisească. 
  Ca de obicei, în afara citirii rugăciunilor de sănătate, 
eram pregătit și pentru spovedanie și împărtășanie. 
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  În timpul rugăciunilor, dinaintea împărtășaniei, l-am 
rugat pe d-l Codeuș să rostească dimpreună cu mine rugăciune 
a 12-a, a Sfântului Ioan Gură de Aur: „Cred Doamne și 
mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu 
Celui viu, Care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, 
dintre care cel dintâi sunt eu…!”. 
 

 

     Domnul Codeuș rosti, după 
mine, cuvânt cu, cuvânt, până 
la ultimele 6 cuvinte ale 
expresiei de mai sus „dintre 
care cel dintâi sunt eu…!”, 
înlocuindu-le cu următoarele 
cuvinte  „dintre care cel dintâi 
sunteți dumneavoastră…!”.   
Era o greșeală a pacientului, 
sau poate „gura păcătosului 
adevăr grăiește…”.      

  Știu și mă recunosc în fața lui Dumnezeu că rugăciunea 
Sf. Ioan Gură de Aur (Cred Doamne si mărturisesc…! ) mi se 
potrivește, însă modul în care mi s-a făcut în cadrul sfintei 
spovedanii, mi-a dat de gândit. Suntem cu toții păcătoși și 
avem nevoie de Taina Sfintei Spovedanii. 
 

2.- ÎNTÂMPLĂRI LA ÎMPĂRTĂȘANIE 
 
a. „Ia, și bea, este vin din care eu beau în fiecare seară!″ 
 

Părinte, este săptămâna patimilor și, potrivit tradiției ce 
am moștenit-o din moși strămoși, este bine să ne împărtășim, 
măcar la Paști, noi și copiii noștri. 

Știm că sunteți extrem de ocupat în această Săptămână 
Mare, însă ar fi posibil să aduc la biserică cei 2 copii ai noștri și 
să-i împărtășiți în Sâmbăta Mare, înainte ca să începeți slujba? 

M-am învoit și, la orele 8:00 dimineața am fost disponibil 
pentru Spovedanii și Împărtășanie.  Mi-au spus că: „După 
Spovedanie, întreaga familie vine la Împărtășanie. Cei mai 
vârstnici întâi, astfel ca, pruncii să nu se sperie!″ 
 Când aud această expresie „pruncii să nu se sperie!″, 
sunt foarte iritat, fiindcă aceasta denotă faptul că acești prunci, 
de la Botez, nu se împărtășesc decât o dată pe an, la Sfintele 
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Paști, și că se pot speria de Împreunarea cu Hristos în Sfânta 
Taină a Comuniunii.  
  Se Împărtășiră întâi părinții, apoi, cu oarecare sfială, 
frățiorul mai mare Gigel, un copilaș de vreo 5 ani, însă Edward, 
care avea vreo 2 anișori, refuză categoric primirea 
Împărtășaniei. Încercă mama să-l țină în brațe, aplecat pe 
mâna dreaptă, cu fața către preot, spre a-l împărtăși, însă 
pruncul se smuci peste umărul mamei, începând să plângă. 
 

 
 

Trupul și Sângele Domnului 

 

     M-am învoit și, la orele 
8:00 dimineața am fost 
disponibil pentru Spovedanii și 
Împărtășanie.  Mi-au spus că: 
„După Spovedanie, întreaga 
familie vine la Împărtășanie. 
Cei mai vârstnici întâi, astfel 
ca, pruncii să nu se sperie!″ 
Când aud această expresie 
„pruncii să nu se sperie!″, sunt 
foarte iritat, fiindcă aceasta 
denotă faptul că acești prunci, 
de la Botez, nu se împărtășesc 
decât o dată pe an, la Sfintele 
Paști, și că se pot speria de  

 împreunarea cu Hristos în Sfânta Taină a Comuniunii. 
   Tatăl, care îi ținea pruncului lumânarea aprinsă pentru 
Împărtășanie, interveni în dialog. Deodată pruncul deveni 
ascultător, ca din senin, la cuvintele măgulitoare ale tatălui: 
Edy, te rog să mă asculți. Nu este medicament, ci este vin pe 
care eu îl beau în fiecare seară, și câteodată îți dau și ție! 
  Am crezut că în cei 40 de ani de preoție le auzisem pe 
toate, însă, toată viața învățăm câte ceva nou, și când ne dăm 
obștescul sfârșit, suntem tot neînvățați. Acestea știe tatăl să-i 
spună pruncului despre Sfânta Împărtășanie că este vinul din 
care el „se împărtășea zilnic”, și își antrena și pruncii, să fie 
sigur că urmașii îi vor păstra tradiția. 
 

„Existenta Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai 
mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umană. 
Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva 
umanității.” –(Immanuel Kant) 
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b. „Părinte, sunt bolnavă, puneți-mi împărtășania în 
palmă… și mă voi împărtăși acasă...!″ 
 
  Într-o duminică, în timpul Sfintei Liturghii, o credincioasă 
de vârstă medie vine în rând, cu ceilalți comunicanți, ca să 
primească Sfânta Împărtășanie. Nu îmi era cunoscută, de 
aceea eram pregătit să-i pun  cele 2 întrebări esențiale: a) dacă 
este creștin-ortodoxă, și b). dacă, unde și când s-a spovedit, și 
dacă are binecuvântarea duhovnicului ei să se împărtășească. 
Nici nu apucai să-i adresez cuvenitele întrebări că și o auzii, „-
Eu sunt bolnavă și, dacă se poate, să-mi puneți aici în palmă 
împărtășania, ca să o pot lua acasă, astfel ca să nu 
îmbolnăvesc și pe alții.” 
 

 
 

Împărtășania o oferă numai clericul 
canonic 

     Mai mult chiar, cu glas tot 
mai cromatic, în auzul 
tuturora, aproape isteric, 
lansară acuza că, „- Bine se 
mai vorbește în comunitate că 
nu sunteți preot adevărat, un 
slujitor al lui Hristos, fiindcă 
nu aveți milă de bolnavi. 
Hristos a vindecat bolnavii, iar 
DV alungați credincioșii de la 
Hristos!” 
Nu am dorit să întețesc cearta  

și continuarea dialogului fără sens, ci am invitat numita 
credincioasă să rămână în biserică, la finalul slujbei, și să 
purtăm o discuție, între doi, privind Spovedania și 
Împărtășania.  
  Într-adevăr, la sfârșitul slujbei am rămas, în particular, 
în biserică, pentru plănuita discuție. 
În primele 15-20 de minute, Valeria a rămas pe poziție, foarte 
belicoasă și, încă, pusă pe ceartă. Întreaga slujbă de dinainte 
ținuseră vreo oră și jumătate, în afară de predică și anunțurile 
comunitare. 
  Discuția cu Valeria însă, a ținut  vreo 2 ore. Am convins-
o pe jumătate că va trebui să învețe mai mult despre Sfânta 
Împărtășanie și plănuirea și conduita creștinului, înainte de 
primirea Sfintei Împărtășanii, și împlinirea canonului de după 
Sfânta Împărtășanie. 
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  A doua duminică a lipsit de la biserică. Probabil să 
reflecteze mai mult la cele discutate. 
  Duminica următoare o văd iarăși în biserică în timpul 
Liturghiei și, sincer mărturisesc faptul că nu știam la ce să mă 
aștept, mai ales la timpul împărtășirii credincioșilor. Eram 
aproape sigur că va continua confruntarea avută cu 2 duminici 
mai înainte. Mărit să fie Domnul!, la împărtășania 
credincioșilor, Valeria a stat cumințică, în banca ei, însă, în 
timpul miruirii, aproape spășită, mă întrebă dacă putem să 
avem o conversație, asemenea celeia de acum 2 săptămâni, 
fiindcă are nevoie de încă câteva lămuriri. Am agreat. 
  De atunci, și până la plecarea ei la Domnul în, 2007, 
Valeria a fost nelipsită de la biserică, venea, duminical dis de 
dimineața, de la începerea utreniei și, era aproape ultima care, 
părăsea Sfânta Biserică. Într-adevăr, încă un suflet mântuit. 
Împărtășania cu aceeași linguriță, între taină si igienă. 
 
c. „Vreau să fiu împărtășită cu lingurița ce mi-am adus-o 
de acasă!″ 
 

 

    Împărtășania este cea mai 
importantă dintre Tainele 
Religiei Ortodoxe.  
Pentru creștini, ea înseamnă 
împreunarea cu Trupul și 
Sângele lui Hristos și se face ori 
de câte ori se săvârșește Sfânta 
Liturghie. De obicei, în acest 
ritual se practica folosirea ace-
leași lingurițe.         
Unii medici atrag atenția că 
normele de igienă sunt 
încălcate, iar oamenii pot 
contacta diferite boli, unele 
dintre ele foarte grave.  

Slujitorii bisericii, însă, susțin că utilizarea mai multor lingurițe 
este o practica „comică". 
         Problema linguriței s-a dezbătut, în ultimele  2-3 decade, 
pe blogurile cu specific religios, dar și pe forumurile pentru 
proaspeții părinți. Unii dintre ei văd, în utilizarea 
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aceleiași lingurițe, un pericol pentru nou-născuții care sunt duși 
la împărtășanie. Poziția oficială a Bisericii Ortodoxe este că 
nimeni nu s-a îmbolnăvit, niciodată, din cauza utilizării aceleiași 
lingurițe în ritualul împărtășaniei și că obiceiul trebuie să 
rămână neschimbat. 
  Nu există cazuri de îmbolnăvire. Dintotdeauna, în tradiția 
ortodoxă, la împărtășit se folosește aceeași linguriță. Acolo 
avem Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, 
suntem feriți de boli și de alte pericole. Este exclusă 
îmbolnăvirea de la Sfânta Împărtășanie. Suntem cu toții păziți 
de orice boală în momentul în care ne împărtășim. De 2000 de 
ani, biserica folosește împărtășirea cu aceeași linguriță. Ceea ce 
e important de subliniat e că nu sunt semnalate cazuri de 
îmbolnăvire. Nu există așa ceva. Nimeni nu a reclamat 
vreodată așa ceva. 
  Nu avem de ce să ne temem. Credincioșii bisericii 
noastre niciodată nu vin cu reținere la Sfântul Potir atunci când 
se împărtășesc. Mi-au fost date adesea astfel de situații. Cred 
că am în Sfântul Altar multe, foarte multe lingurițe pe care 
părinții, sau nașii, mi le-au predat pentru a-i împărtăși pe cei 
mici (adesea la Taina Sfântului Botez), fiecare cu lingurița sa. 
De fiecare dată am acceptat aceste lingurițe doar pentru a face 
o colecție de lingurițe de botez. Mi-au fost predate, de la 
începutul slujbei Botezului, odată cu toate celelalte necesare 
pentru botez. Mărturisesc faptul că în cei 40 de ani de preoție, 
nimeni nu m-a întrebat: - Părinte, de ce împărtășiți pruncul cu 
o altă linguriță decât cea pe care v-am prezentat-o la începutul 
slujbei. Majoritatea nașilor sunt interesați a i se face pruncului 
o fotografie de la prima sfântă împărtășanie, decât lingurița pe 
care o folosește preotul la împărtășanie. 
  Și, în afară de aceasta, nu-i adevărat oare că în 
fotografie, o linguriță liturgică, aurită, are un efect mult mai 
mirific decât o linguriță de tinichea? – Îmi cer iertare, însă nu 
sunt răutăcios: Dă-ne Doamne mai multa credință! Cum oare 
sa te îndoiești de puterea lui Hristos??? Cum sa te ferești de 
Hristos? Oare Hristos este mai mic sau neputincios în fața unui 
microb? El Doctorul tuturor, Care din mort face viu, din uscat 
face verde, care dă VIAȚĂ la toata lumea, Se împiedică de un 
microb? Cine crede ca se împărtășește cu microbi, ala nu are 
credință în Hristos, în prezența reală a lui Hristos din lingurita! 
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  De credeți că în Sfânta Taină a Euharistiei este nevoie de 
igienă, aflați că primii creștini se împărtășeau din același Potir 
ca și noi și, nu aveau această pretenție, ca noi în ziua de azi! 
Credeau în Hristos, credeau în prezența reală a lui Hristos!!! 
Cum dar să lucreze Hristos în noi dacă ne îndoim de lucrarea 
Sa??? Ne temem de microbi? - ne îmbolnăvim numai gândindu-
ne! Îl vrem pe Hristos? - vom avea numai Bucurie!  
Lingurițe de unică folosință? - nimic mai greșit!  
  Avem un singur Dumnezeu, avem o singură Biserică, 
avem o Sfântă Taină a Euharistiei, avem un singur Potir, avem 
o singura linguriță! Ceea ce înseamnă că noi, toți, suntem una 
în Hristos ! Asta este înfierea de care vorbește Biserica în 
sfintele Evanghelii!  
  Ne facem fiii aceluiași Tată prin primirea Sfintei Jertfe 
dintr-un singur Potir, cu o singură linguriță! Cum un soț nu se 
scârbește să mănânce cu lingura soției, dacă aceasta a mâncat 
înainte, cum nu se scârbește să mănânce din prisosul lăsat de 
copii în farfurii, pentru că ei toți sunt UNA, același lucru este în 
Hristos!  
  De ce la sticla cu vin nu se scârbesc prietenii să bea unul 
după altul, neținând cont de microbi sau îmbolnăvire??? Numai 
la Sfânta Jertfă e nevoie de igiena??? Credința noastră în 
prezența reală a lui Hristos, și credința în împărtășirea cu El, 
asta ne va uni cu Hristos. Asta ne va da viață și iertare de 
păcate. 
 

3.-RUGĂCIUNI PENTRU CÂȘTIGURI MATERIALE(!?) 
 
a. „Părinte, merg la Las Vegas, rugați-vă să câștig!″ 
 

Las Vegas, colocvial numit doar "Vegas", este cel mai 
mare oraș din statul Nevada, al Statelor Unite ale Americii și, 
capitala comitatului Clark. Este cunoscut ca una dintre cele mai 
populare destinații turistice. 
  Întrucât Statul Nevada nu percepe taxe pe tranzacții, Las 
Vegas este cunoscut, pe plan internațional, ca un oraș de 
vacanță cu hoteluri și locuri de odihnă, magazine și faimoase 
cazinouri pentru jocuri de noroc. Construcția orașului a început 
din anul 1905, iar localitatea a obținut titlul administrativ de 
oraș în 1911. 
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  Las Vegas este în prezent cel de-al 28-lea oraș din 
Statele Unite, după numărul de locuitori și, orașul cu cel mai 
mare număr de turiști din America, între 38 de milioane până la 
45 de milioane de turiști anual. 
Las Vegas, orașul păcatelor, este doar la 2 pași de Los Angeles. 
De fapt, nu chiar la 2 pași, însă sub 300 de mile, o cale de cca 
4 ore cu mașina. 
 

 
 

Las Vegas, orașul care nu se doarme 
niciodată 

     Și, tare mulți dintre drept 
măritorii noștri creștini se duc 
la Las Vegas, să joace la 
cazinouri, dacă nu săptă-
mânal, sau lunar, cel puțin 
trimestrial, sau semestrial. Am 
fost și eu acolo, de mai multe 
ori, însă nu pentru cazinouri, 
ci în vizite pastorale (în 
calitate de protoiereu), sau 
pentru a săvârși anumite 
slujbe ocazionale, la cererea  

preoților, frați coslujitori, sau însoțind pe Ierarhii Episcopiei 
noastre, în vizitele lor canonice. Las Vegas mai este cunoscut și 
drept „sun-city” (orașul soarelui), alții mai răutăcioși zic „sin-
city”, adică, orașul păcatului. 
  În Las Vegas sunt 2 Biserici Ortodoxe Românești (2015), 
una aparținătoare Patriarhiei Române și, cealaltă aparținând de 
Episcopia ROEA, de la Vatra Românească. 
  Este explicabil de ce, în orașul păcatelor să existe și 
atâtea biserici creștine. Iată în continuare și o listă a bisericilor 
creștine, vreo 35-40 la număr (ortodoxe, catolice sau a altor 
confesiuni non-denominaționale), existente în Las Vegas, în 
afara celor 2 Biserici Ortodoxe Românești, mai sus menționate 
(Albanian Orthodox Diocese, Antiochian Orthodox Church, 
Armenian Apostolic Church, Calvary Community Church, Casa 
De Luz Church, Christian Fellowship Church, Church Of Jesus 
Christ, Church on the Street Assembly of God, Congregation 
Shaarei Tefilla Forman-Glick, Crosswinds Community Church, 
Destiny Temple Church, Four Seasons Community Church, 
Korean Fellowship Lutheran Church, Korean Las Vegas 
Community Church, Light Baptist Church, Light Of Christ 
Church, Metropolitan Community Church, Northwest 
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Community United Church, Onnuri Mission Church, Our Lady of 
Wisdom, Polish Community Church, Prophetic Word Church-
Deliverance, Renaissance Church, Russian Orthodox 
Church,  Saint John The Baptist Catholic Church, Saint Mary's 
Coptic Church, Saint Michaels Ethiopian Orthodox, Saint 
Valentines Faith Community, St John Greek Orthodox Church, 
St Michaels Ethiopian Orthodox, St Paul Orthodox Church 
(OCA), St Simeon Serbian Orthodox Church, Sun City 
Community Church, Victory Missionary Baptist Church, și 
altele). Interesant, nici o moschee, și nici un templu iudaic. De 
ce oare? 
  Cândva, unul dintre credincioși mă abordară, cu o 
rugăminte: - Părinte, vă rog să-mi dați o binecuvântare de a 
câștiga, fiindcă merg la Las Vegas, să joc la cazinou. Vă promit 
că, voi oferi bisericii 10%, dacă voi câștiga. 
  Mi-am privit credinciosul în ochi și, recunosc, oarecum 
sarcastic i-am răspuns: - Mă crezi atât de stupid? Dacă o astfel 
de rugăciune ar fi bine-primită, crezi că nu m-aș ruga pentru 
mine, aș merge la Las Vegas, aș juca, aș câștiga și aș oferi 
bisericii 100% câștigul?!. A plecat cam mâniat, însă a înțeles 
mesajul. 
  Duminica următoare, se întoarse enoriașul nostru la 
biserică și, cu o mândrie îndreptățită pentru el, îmi prezentară 
la Sfântul Altar un CEC în valoare de $ 280.00. L-am întrebat, 
ce s-a întâmplat cu el, știindu-l destul de strâns cu donațiile 
către sfânta biserică. Îmi răspunse:- Deși nu m-ați 
binecuvântat, am câștigat $ 2,800.00, și după cum mi-am 
propus, donez bisericii 10%.  Cu un ton oarecum dojenitor: - 
Vă imaginați dacă m-ați fi binecuvântat, poate că aș fi câștigat 
$ 1 Milion, iar biserica ar fi câștigat $ 100,000 de pe urma mea. 
Sincer, nici că am știut ce să-i răspund. Credinciosul avea o 
minte a sa, care, indiferent de ce aș fi zis, el tot o ținea pe a lui 
că o binecuvântare l-ar fi făcut MILIONAR (d.p.d.v. 
FINANCIAR). 
 
b. Sfinții care te ajută să câștigi în Las Vegas (!) 
 

Între cele peste 40 de biserici non-denominaționale din 
Las Vegas, există o Biserică Creștină Hibrid,  numită „Victory 
Missionary Baptist Church”. Credeți-mă, am fost în acea 
Biserică. Pentru neinițiați, dacă intri în acea biserică, de 
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moment,  crezi că ai intrat într-o biserică Ortodoxă, dacă ești 
ortodox, ori într-o biserică Catolică, dacă ești Catolic, sau o 
biserică Protestantă, dacă ești Protestant. 
  Acolo găsești icoane ortodoxe, statui catolice, versete 
scripturistice pentru protestanți. 
  Acolo, după preferință, în fața icoanelor, statuilor, 
versetelor, etc… îți vei rosti rugăciunile tale de a câștiga, și 
respectivii patroni, te vor ajuta. Sincer, m-am minunat și, chiar 
că nu știu ce să mai zic, decât – Doamne, unde s-a ajuns!. 
 
c. La Las Vegas –  
Banii diavolului, în slujba lui Dumnezeu (!) 
 
  Există o istorioară cum că Mitropolitul Antiohian, Abuna 
Phillip Salibas, a mers într-o vizită canonică în parohia sa, din 
Las Vegas.  A slujit Sfânta Liturghie și a participat apoi la un 
banchet, organizat în scopul ridicării de fonduri pentru Dioceză. 
Mândri, cum sunt ei, Antiohienii, au început să-și deschidă 
buzunarele, care mai de care, aducându-și obolul donațiilor lor.   
S-a început anunțul la microfon al donațiilor, în ordine 
crescândă, de la sumele cele mai mici, la cele mai mari, 
culminând cu suma de $ 10,000 (zece mii de dolari americani).  
Mitropolitul era pe punctul de a primi un CEC în valoare de zece 
mii de dolari americani, când deodată din sala de mese se 
auziră o voce: 
 

 

- Înalt Prea Sfinția Voastră, nu 
puteți să acceptați o astfel de 
donație, fiindcă acei bani sunt 
de la jocurile de noroc, sunt 
„banii diavolului!″ câștigați la 
cazinoul unde dl "X" este 
patron.  - Ce-ai zis? întrebă 
Mitropolitul?  Ai zis că aceștia 
„sunt banii diavolului!,”………… 

- Da, am zis că „sunt banii diavolului!”. 
  - Dacă asta-i situația, continuară Avva Phillip,  atunci îi iau în 
trezoreria Mitropoliei, fiindcă diavolul i-a avut prea mult în 
stăpânirea lui. 
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B.3.- SFINTE TAINE ȘI IERURGII 
 

1.- LA BOTEZ 
 
a. Eu sunt macedonean, „Dumneavoastră, nu…!” 
  
  În 1982, abia ajuns în Los Angeles, așa după cum am 
menționat  într-un capitol anterior, prima mea slujbă a fost 
Slujba unui Botez. Era prima mea întâlnire cu comunitatea. Prin 
Taina Botezului cu pricina, era prima mea expunere în 
comunitatea macedoneană (armână). 
  Familia NICOLAE GRASU, cunoscută prin afacerile cu 
pizzării, apreciate în întreaga Californie, este o familie 
numeroasă. O altă familie, tot atât de numeroasă și influentă în 
întreaga comunitate românească din sudul Californiei, este 
familia STERE ARAU.   O a treia numeroasă, și foarte influentă 
în comunitate este familia STERE TAȘU. Nu în ultimul rând se 
afla familia MIHAI ȘAPERA. Aceste 4 familii, numeroase și 
influente, sunt cumva înrudite între ele, formând la un loc o 
comunitate de peste 150 de familii, cu mulți nepoți, și 
strănepoți. 
  Întâlnindu-i pe toți, sau aproape pe toți armânii 
(macedonenii), din Los Angeles (vreo 150-200 de credincioși), 
cu ocazia primei mele slujbe în Los Angeles, botezul „prințesei” 
Georgiana Grasu, mi-am zis că „L-am prins pe Dumnezeu de 
picior”, cum zice românul. Sincer să fiu că începusem să-mi fac 
probleme.  
  Dacă numai macedonenii sunt cca 150-200 de credincioși 
(estimația mea, de la slujba amintitului botez), să nu mai 
vorbesc de restul românilor ortodocși ai comunității, și dacă în 
biserică, pot încăpea, pe bănci, numai vreo 125 de credincioși, 
atunci unde vor încăpea duminical câteva sute de participanți 
într-o biserică atât de mică? Ca să fiu sigur că fac conecție 
("mă conectez cu aceste familii") cu aceste 4 familii mari și 
numeroase de macedoneni, mi-am stabilit o stratagemă. Voi 
încerca să-i vizitez acasă pe „PATRIARHII″ familiilor (seniorii 
fiecărei dinastii), de care, cu tot respectul, ascultă celelalte 
mlădițe. 
  Cred că, în primele săptămâni, am plănuit vizita la casa 
familiei Stere Arau. O figură ilustră, cu părul alb și o privire 
pătrunzătoare. O familie extrem de primitoare. Papu Stere își 
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rugară soția, mama Zoița, să pregătească „provtului” 
(preotului) o cafea, în timp ce el continuară să-mi vorbească 
despre familia sa, copiii și nepoții săi, de aici din California, de 
la New York și din Germania.    
 

 
 

Macedonean ce-și poartă trecutul și 
amintirile 

L-am ascultat cu multă plăcere 
și interes. Venind și rândul 
meu să vorbesc, am încercat, 
cum zice românul "să-i intru 
sub piele", folosind o 
stratagemă la îndemâna 
oricui, adresându-mă cu 
epitete a la „- Știi, tata Stere, 
noi, armânii, suntem buni 
credincioși ai bisericii… noi, 
armânii, dintotdeauna am 
ajutat biserica, ne-am crescut  

copii și nepoții în biserică… noi, armânii... ne botezăm copii și 
nepoții în biserică, ne îngropăm morții cu „provtu” (preot)… noi, 
armânii…!″, și mi-am continuat ectenia cu „noi, armânii…”! M-a 
ascultat cu respect, și fără întrerupere, înțelegându-mi inclusiv 
apelul de a mă ajuta, convingându-și familia sa numeroasă să 
participe duminical la Sfintele Slujbe... 
  În final, a avut doar un simplu comentariu: -Părinte, îți 
înțeleg apelul. Voi face tot ceea ce îmi este în putință s[ te ajut, 
însă, să fim în clar: Eu sunt armân (macedonean), 
dumneavoastră însă, nu sunteți. Cu toate acestea, Vă 
acceptăm ca pe unul de-al nostru. Și așa a fost timp de, 
aproape, 35 de ani. 
  
 b. Costul botezului…? – Am găsit în altă pare mai 
ieftin…! 
 
  Românul este român până la capăt. Nu se poate dezice 
de ce, și cine este. Am fost contactat de o credincioasă care, 
spășită, mă întrebară: - Părinte cât costă slujba unui botez la 
dumneavoastră?  
  Întrebarea venea ca și când eu aș fi oficiat slujbe, pe 
undeva, prin pivniță, sau la mine acasă prin pod, sau prin șură. 
I-am explicat credincioasei că „la mine”, nu se fac botezuri. 
Botezul se face la biserică, iar biserica unde noi săvârșim 
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slujbele (inclusiv botezurile) se numește, pe românește, 
Biserica Ortodoxă Română „Sfânta Treime″, din Los Angeles, 
California, iar în Engleză, biserica se numește Holy Trinity 
Romanian Orthodox Church, Los Angeles, California. Întrebați-l 
pe „GOOGLE″, și vă oferă toate coordonatele. 
 

 
 

În târg "la cumpărături" 
după găsirea unei "biserici ieftine" 

pentru botezul copilului 

         La întrebarea, cât costă 
slujba unui botez la dumnea-
voastră?, i-am răspuns direct 
și fără echivoc: Dacă faceți 
Botezul la Biserica Sfânta 
Treime, potrivit hotărârii 
comunității (Adunarea Gene-
rală Parohială), taxele pentru 
botez sunt… ($ 300.00 pentru 
membri și $ 400.00 pentru ne-
membri).  
      După ce am argumentat 
asupra faptului dacă familia ei 
este sau nu „membru al bise-
ricii”, prin care credincioasa 
insista că "sunt membri ai  

bisericii", fiindcă au fost cu toții botezați în Biserica Ortodoxă, 
iar eu căutam să-i explic faptul că nu toți cei botezați în 
Biserica Ortodoxă sunt automat și membri ai unei parohii, și că 
potrivit constituției și regulamentelor episcopiei ROEA, un 
membru, în bună rânduială, este numai o persoană (familie) 
care-și plătește o taxă pecuniară anuală de susținere financiară 
a bisericii, rânduită de Adunarea Generală a Credincioșilor, am 
ajuns la un compromis: să-i percep o taxă modică de botez de 
numai $350.00 (pentru nemembri). 
Am plănuit ziua botezului, ora și detaliile privind cele necesare 
pentru botez. 
La mai puțin de o săptămână, mama copilului mă sună din nou. 
Vestea, Părinte, anulați data botezului fiicei noaste Beverly, 
fiindcă, „Am găsit în altă pare mai ieftin…!”. Gândul m-a dus la 
spiritul american de a cumpăra de unde este mai ieftin (un fel 
de '99 cents'). 
Era, dacă vreți un „déjà-vou” al unei alte Taine,  o slujbă a 
CUNUNIEI,  care fuseseră anulată, cu vreun an în urmă,  din 
aceleași motive pecuniare „Am găsit în altă pare mai ieftin…!”.   
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c. Botez cu „Mariachi″ ... (orchestra intră în biserică în 
timpul unui botez) 
 
  Ca să putem să înțelegem sensul celor descrise, mai jos, 
este bine să cunoaștem istoria orhestrei Mariachi: Orhestra 
Mariachi este  un fel de „ETNO” la români (emisiunea 
"Taraful"), o formație profesionistă de muzică populară de 
maximă performanță în Mexico. Mariachi a început ca un stil 
popular regional în centrul de vest al Mexicului, cântând inițial 
doar cu instrumente cu coarde. Muzicienii erau îmbrăcați în 
pantaloni albi și cămăși țărănești. În secolele 19 și 20, Mariachii 
au migrat din mediul rural, în orașe, cum ar fi în Guadalajara și 
Mexico City, promovând cultura "mariachi" forma populară 
"urbană". Stilul muzical a început să ia o importanță națională, 
în prima jumătate a secolului 20, cu promovarea sa la 
inaugurările prezidențiale și mai ales în cadrul emisiilor de radio 
al anilor 1920-1940. 

Datorită lipsurilor materiale, biserica noastră Sfânta 
Treime din Los Angeles este nevoită să închirieze facilitățile 
sale (sala mică, precum și sala mare parohială), unor entități 
din vecinătate, străine de spiritul românesc și mai ales de cel 
ortodox. 
 

 
 

În timpul miruirii pruncului, ne-am 
trezit cu "Mariachi" 

       Era într-o sâmbătă după-
amiază, pe la orele 5:00 pm. 
Sala era închiriată unei familii 
spaniole (mexicane), cu vreo 
300 de invitați, care aveau să 
se bucure de muzica unei 
orhestre Mariachi, la o 
petrecere de „quinceanera” 
(cincisprezece ani), adică 
celebrarea zilei  de naștere de 
cincisprezece ani a unei fetițe 
a familiei.  
     Biserica este despărțită de 
sala mare parohială printr-o 
ușă dublă, în două canate. 

  Tot ceea ce se întâmpla în sala mare, se auzea și în 
biserică și, viceversa. Deci, în sală, mare petrecere, cu 
Mariachi, în timp ce  în biserică se desfășura tainic botezarea 
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unui prunc, în prezența a vreo 50 de adulți, și vreo jumătate de 
duzină de copii. Oricât de tare aș fi încercat să citesc sau să 
cânt slujba Botezului, era aproape imposibil să ne auzim unii cu 
alții în biserică, fiindcă zgomotoșii de Marichi ne acopereau cu 
totul cu tobele lor.  
 

 
 

Mariachi puși pe treabă 

     Într-un asemenea impas, îi 
cer administratorului bisericii 
să facă aranjamente cu 
familia, ce închiriară sala 
parohială, să-i ofere vreo 10-
15% scădere de chirie, ca să 
oprească Mariachii de a mai 
cânta timp de cca o oră (cât 
dura slujba în biserică).  

 
În timp ce, de moment, am crezut că s-a rezolvat 

problema, fiindcă auzeam muzica orchestrei din ce în ce mai lin 
(muzicanții părăseau scena, prin ușa ce duce în parcarea mare 
a bisericii...!), mi-a fost mare surprinderea când, în timpul 
slujbei, abia începută, se deschiseră ușa laterală a bisericii 
(dinspre parcarea mică) și,  cei 7-8 membri ai orhestrei, intră 
cu surle și tobe direct în biserică, paralizând întru totul serviciul 
divin. 

Ce se întâmplase? Mesajul pe care l-am transmis, în 
română, prin administrator, de a se opri muzica momentan, s-a 
pierdut în traducere, din română în engleză, către familia ce 
avea organizată petrecerea în sală și, din engleză în limba 
spaniolă (unica limbă vorbită de Mariachii), înțelegându-se în 
final faptul că, ei, muzicanții sunt chemați în biserică, să cânte 
și la Botez, așa după cum este obiceiul la spaniolii catolici. Un 
talmeș-balmeș, un „Turnul Babel, în adevăratul sens al 
cuvântului. 
  Neavând nici o explicație plauzibilă pentru invitații la 
botez, la sfârșit, dorind să scap teafăr de supărarea familiei, 
am căutat să dreg situația printr-o glumiță: - Vreau să 
menționez că surpriza cu apariția Mariachi-lor nu costă nimic. 
Nu știu dacă nașii au gustat această glumă, însă un lucru este 
sigur: nici eu și nici familia cu botezul nu vom uita vreodată 
acest incident. 
 



488                                        CULISELE VIEȚII PASTOSALE 

 

 

d. Dezbrăcarea nașului la botez, în loc să fie dezbrăcat 
pruncul! 
 
La o slujbă a botezului, după săvârșirea ritualului lepădării de 
Satana și împreunării cu Hristos și, după citirea rugăciunilor de 
sfințire a apei, le spun discret nașilor să pregătească pruncul 
pentru botez. 
 

 
 

Botez-Convertire adult 

 

        Constat că nașii sunt 
oarecum confuzi, însă nici nu 
îndrăznesc să-mi ceară lămu-
rire. Așadar, continui rugă-
ciunile una după alta, 
ajungând la binecuvântarea 
apei și binecuvântarea (însem-
narea) pruncului prin ungerea 
cu ulei, când, constat că 
pruncul nu era dezbrăcat 
pentru botez, așa după cum  

cerusem nașilor să împlinească.  
Repet cererea către nași, de a dezbrăca pruncul, pentru 

botez. Pentru a economisi din timp, citesc cu voce tare, cu fața 
către Sfântul Altar, încă o rugăciune, și încă una, în timp ce 
nașii urmau să împlinească instrucțiile mele de a dezbrăca 
pruncul pentru botez. 
 

 

    În câteva minute mă întorc 
cu fața către nași ca să ung 
pruncul cu untdelemn sfințit, 
înainte de a-l scufunda în 
cristelniță, când spre surprin-
derea mea văd că pruncul era 
încă îmbrăcat, iar nașul era 
dezbrăcat pe jumătate, până 
la maieu, întrebându-mă dacă 

trebuie să dea jos și maieul…? Ce se întâmplară? 
Un năzdrăvan de participant la slujbă (VL), care făcuseră 

aranjamentele financiare la biserică pentru acest botez, ca să 
se distreze, îi spuse nașului (prietenul său), care habar nu avea 
ce înseamnă o slujbă de botez, că preotul i-a cerut lui, 
NAȘULUI,  să se dezbrace, fiindcă el, ca naș, se va boteza în 
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numele finului, căci aceasta-i datoria nașului, să se boteze în 
locul pruncului. 
Am realizat atunci că, bietul prunc, își găsise nașul. Mai bine 
fără naș, decât cu unul ca acela. 
 

2.- LA NUNTĂ 
 
a. „Am uitat să vă anunțăm, însă între timp am divorțat!” 
  

Plănuisem un serviciu divin al căsătoriei, cândva prin 
2001. M-am întâlnit de câteva ori cu mirele și mireasa, urmând 
ca nașii, care veneau din România, să-i întâlnesc pentru prima 
data în ziua căsătoriei religioase. Căsătoria urma să fie oficiată 
în biserica noastră la o oră mutual agreată de toate părțile 
implicate: preot, miri, nuntași, administratorii bisericii. 
 

 
 

În așteptarea mirilor dispăruți 

    În ziua nunții ne pregătisem 
după cuviință și, eram de cca 
o jumătate de oră în 
așteptarea mirilor, nașilor și 
nuntașilor. Liniște mormân-
tală. După mai bine de o 
jumătate de oră o sun pe 
mireasă, Silvia.  Răspunse la 
apel cu un calm enervant.  
- D-ra Silvia, zic eu, nu trebuia 
să avem astăzi cununia  

dumneavoastră religioasă cu Jimmy Smith?  
- Da, părinte, așa este, însă îmi cer iertare că nu v-am anunțat 
din timp că, între timp am divorțat.  
Alte comentarii sunt de prisos. Întrebarea ce rămâne este a 
miresei:  
- Părinte, este posibil ca prostia să fie motivul divorţului?...  
Aproape că am fost tentat să-i răspund: „- Dacă nu este 
compatibilitate în căsătorie, de cele mai multe ori,  prostia este 
motivul căsătoriei” - 
 
„Prin urmare, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă.”                              
.                                                                  (Matei 19:6)   
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b. Nunta pe vaporul Queen Mary  
(de ce nu s-au pus cununiile, la Isaia dănțuieste...!?) 
 
  Evenimentul la care voi face referință, nuntă pe vaporul 
Queen Mary din Long Beach, California, s-a întâmplat cândva, 
după revoluția română din 1989. Doi tineri români m-au rugat 
să le săvârșesc Taina Căsătoriei pe vaporul Queen Mary din 
Long Beach, argumentându-mi faptul că mirele era vaporean, 
iar tatăl miresei era comandant de navă în Constanța și, ca 
atare, doreau să păstreze tradiția matrimonială de familie 
(părinții miresei fuseseră căsătoriți în România, pe o navă 
maritimă). 
 

 
 

Mirii pe punte 

    Pentru împrospătarea cuno-
ștințelor cititorului acestor 
rânduri, amintesc faptul că 
vaporul Queen Mary a avut o 
activitate maritimă în Oceanul 
Atlantic în perioada 1936 până 
în 1967, când, la 31 octombrie 
a ajuns în portul Californian, 
Long Beach, fiind ancorat 
permanent în acest port, 
devenind punct turistic, cu  

restaurant, cu un muzeu, un hotel și, chiar, cu o micuță capelă. 
  Acest vapor impresionant, care acomoda peste 2.000 
pasageri, în tot atât de multe cabine, seamănă cu un mini-
cartier dintr-un orășel mic, sau mijlociu. 
  Mirii cu pricina își aleseseră drept nași de căsătorie o 
familie ortodoxă, influentă în comunitate, astfel încât, la nuntă 
se anunțară sute de participanți din metropola californiană. 
  Sosi și ziua nunții. Scenariul era scris „după carte”. Eram 
gata de începere a serviciului divin. După rânduială, am cerut 
mirilor certificatul de căsătorie, la care mirele îmi răspunse cu o 
întrebare: 
- Doriți certificatul de căsătorie civilă, sau certificatul de 
cununie religioasă, de la biserica din România unde a avut loc 
căsătoria?. 
Am rămas, cum spune românul „paf...!”. 
- Cum adică,  întreb, ați fost căsătoriți religios în România?. 
Răspunsul a fost categoric:  
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- Desigur... ce vă surprinde...!?  Am avut o nuntă pentru 
familiile noastre din România și, dorim să avem o nuntă și aici, 
în California, pentru prietenii și cunoscuții noștri.  
Credeam că le auzisem pe toate, însă, mai aveam de învățat 

Fără a argumenta, cu sau fără logică, am decis în 
fracțiuni de secundă, că ieșirea din impas este oficierea unei 
slujbe de mulțumită, la 6 luni după căsătoria religioasă din 
România, slujbă care a durat vreo 15-20 minute. Toată lumea a 
fost fericită că slujba nu a durat prea mult, mirii și nașii au fost 
asaltați cu urale, îmbrățișări și urări de bine, așteptând cu toții 
momentul crucial al căsătoriei – masa și petrecerea. 
  După serviciul divin, însă, a sosit vremea întrebărilor din 
partea nuntașilor și a răspunsurilor din partea celebrantului 
(subsemnatul).  
– Părinte, de ce nu ați schimbat inelele în timpul logodnei?; - 
De ce nu ați plasat cununiile pe capul mirilor?;  - De ce nu s-a 
mers în jurul mesei, în timpul tradiționalului <Isaia 
dănțuiește...>?, etc.  

A trebuit ad-hoc să inventez răspunsuri, care, sincer să 
fiu, cred eu, chiar i-a amuzat pe cei curioși. Bunăoară:  
– Părinte, de ce nu ați schimbat inelele în timpul logodnei?  
Răspunsul: - Pentru că mirii și-au uitat inelele acasă; 
- De ce nu ați plasat cununiile pe capul mirilor?  
Răspunsul: - Pentru că, în biserica ortodoxă nu se pun 
cununiile pe capul mirilor, dacă nunta nu se oficiază în 
biserică;  
- De ce nu s-a mers în jurul mesei, în timpul tradiționalului 
<Isaia dănțuiește... ? 
Răspunsul: - Pentru că, nu am dorit să <dezechilibrăm> 
vaporul (culmea, câta mai sub-cartierul!), și în final:  
- De ce..., de ce...!?  
Răspunsul: ironic (recunosc!): - De-aia...!, fiindcă nu ne 
cunoaștem credința și nici rolul Sfintelor Taine - (Cuprins). 
  
c. Nuntă pe vapor,  la Oceanul Pacific       
(unde-i mirele?) 
  

În timpul celor 40 de ani de preoție, cu siguranță că, am 
oficiat sute și sute de cununii (poate chiar aproape de vreo 
1000), însă, fiecare slujbă săvârșită a avut farmecul ei. Una 
dintre cele memorabile a fost o cununie pe vapor, prin anul 
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1986. Familia a insistat să oficiez această nuntă, pe vapor, 
fiindcă tatăl miresei (ortodox, de origine siriană) era comandor 
și capelan al numitului vapor, staționat în portul Long Beach, 
nu departe de vaporul Queen Mary. 
 

 
 
Mirii, într-un moment de pauză de la 

recepție 

    Toate formalitățile necesare 
unei cununii ortodoxe fuseseră 
împlinite. Mirii erau ortodocși, 
nașii de asemenea. Mirii s-au 
spovedit înaintea nunții. A 
avut loc și o repetiție înaintea 
nunții, cu excepția că nunta 
urma să aibă loc, pe vapor, 
începând de la cca 15-20 de 
minute după plecarea 
vaporului din port, în largul 
oceanului. 

 
Aranjamentele convenționale fuseseră făcute ca, la 

sfârșitul ceremonialului religios, un vaporaș urma să mă aducă 
la țărm, fiindcă în sâmbăta respectivă aveam și alte servicii 
religioase.  
  Fuseseră stabilite toate detaliile tehnice: ora la care să 
ajung în port, locul unde urma să parchez mașina, locul unde 
urma să mă întâlnesc cu mirele, la îmbarcare, ca dimpreună să 
urcăm în vapor spre a lucra ultimele detalii pentru serviciul 
divin. 

Întrucât avusesem și alte slujbe la biserică, în ziua 
respectivă, am ajuns în Long Beach cu vreo 15 minute 
întârziere. Fie că m-am fâstâcit, sau nu am respectat semnele 
de circulație ce trebuiau să mă ducă la spațiul de parcare 
desemnat, însă, am parcat și eu pe unde am putut și, luând-o 
prin locuri necunoscute către vaporul ce mă aștepta de cca 15 
minute, m-am prezentat la provă, unde mi-am anunțat 
prezența, după care am fost condus către puntea centrală, 
unde era masa pregătită pentru așezarea celor sfinte, necesare 
pentru slujba cununiei. Îmi aduc aminte că de îndată ce eram 
în acest spațiu liturgic, vaporul s-a și pornit de la țărm. Am 
cerut să merg, apoi, în castelul central al vaporului, unde se 
aflau mireasa și tinerele însoțitoare, pentru discutarea ultimelor 
detalii. Totul era, aparent, sub control. Eram deja la cca 15 
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minute după plecarea vaporului de la țărm și, în cca 5-10 
minute, urma să înceapă slujba cununiei. Să nu pierdem din 
vedere faptul că, în acele timpuri nu erau telefoanele celulare.  
Stăpân pe situație, îi explic coordonatoarei ceremonialului că 
doresc, acum, să mă întâlnesc și cu mirele și anturajul său, ca 
să finalizăm ultimele momente ale repetiției. Wow...!, Unde 
este mirele!??? Nu găsim mirele, ce s-a întâmplat!??? 
Mirele era încă la țărm, așteptându-mă, ca să-mi arate unde să 
parchez mașina, ca apoi să urcăm împreună pe puntea 
vaporului... 
  Cum să nu-ți aduci aminte de un asemenea eveniment, 
când... câta mai vaporul a trebuit să facă stânga-mprejur ca 
să-l ia și pe mire (care, disperat gesticula la țărm!), fiindcă, 
de(!), nu poate fi nuntă fără de miri și nici botez fără de pruncii 
care urmează a fi botezați –  
 
d. Trei familii, două generații, trei cununii în patru zile 
 

 

    In Los Angeles am cunoscut 
multe familii și foarte multe 
persoane care mi-au marcat 
viața, pastoral și liturgic, într-
un mod cu totul special. Între 
acestea se află și soții John și 
Aurelia Făgărășan. Ambii erau 
foarte activi la biserică. 
Căsătoriți civil din 1931 in 
București, John si Aurelia au 
amânat dintr-un motiv sau 
altul nunta lor religioasă pe un 
timp nedefinit. Au fost 
binecuvântați cu un băiat, 
John Theodor (Doru), născut 
în 1943. Visul lui John 
Făgărășan a fost acela de a-și 
demonstra devotamentul față 
de Biserica Sfânta Treime, prin  

crearea unei opere de artă, pe care a împlinit-o în 1986, după 
mai mult de un an de muncă neîntreruptă, și pe care a donat-o 
Bisericii: Mozaicul "Botezul Domnului nostru Iisus Hristos". 
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  Ceea ce este un fel de unicat cu această distinsă familie, 
este faptul că, atunci când fiul lor, John Theodor (Doru), s-a 
căsătorit în 1991, cu Doina Bădulescu, fiica inginerului Dan și a 
Bertei (Tita) Bădulescu, rezidenți în Guatemala, planurile de 
nuntă au fost schimbate in ultimul moment. 
  De ce numai o nunta si nu DOUĂ? John si Aurelia 
amânaseră nunta lor religioasa timp de 60 ani, iar acum 
urmărind pregătirile si repetițiile ceremoniei nunții lui Doru si 
Doina, simțindu-se vinovați de întârziere, au decis că acum 
este momentul să repare greșeala. Dar de ce două nunți și nu 
TREI? Dan si Tita au recunoscut că și ei sunt în aceeași situație: 
după aproape 33 ani de căsătorie civilă, au hotărât că acum 
este momentul si pentru ei să se prezinte în fața altarului. Ca 
urmare am oficiat TREI nunti in câteva zile. Nu numai nunta 
tinerilor DORU și DOINA, dar ca un preludiu, și cea a părinților 
lor, Făgărășan (JOHN și AURELIA), și Bădulescu (DAN și TITA). 
John a trecut la veșnicie în 1993, iar Aurelia, în 2012 - 
 

3.- LA ÎNMORMÂNTARE, VEȘNICA LOR AMINTIRE! 
  

Principalele slujbe pe care un preot le săvârșește, în 
afară de liturghisirea regulată, în duminici, praznice împărătești 
sau sfinți cu polieleu, sunt cele legate de sfințirea vieții 
personale și de familie a credincioșilor: Botezurile, Cununiile și 
Înmormântările. 

Decesul într-o familie este un eveniment de mare durere 
sufletească pentru toți cei apropiați, rude și cunoscuți 
deopotrivă, pentru toți cei îndepărtați, care l-au cunoscut pe 
răposat (răposată), și în general pentru comunitatea din care a 
făcut parte. 

În timpul vieții mele, în cei cca 40 de ani de preoție, am 
prohodit sute și sute de răposați, așa că, pot spune și eu că am 
fost și, simt că încă sunt afectat de plecarea la veșnicie a 
tuturor celor ce i-am prohodit, în decursul acestor ani. 
În următoarele subcapitole ale prezentei autobiografii voi 
exemplifica moment hazlii privind slujbele fiecărei categorii în 
parte. Aici însă, voi oferi 2-3 cazuri, legate de deces, anume 
slujbele înmormântării: 
 

„Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu 
adevărul.” (1 Ioan 3:18) 
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a. Uite mortul..., nu e mortul...! 
  

Cu ani în urmă, un bun creștin și apropiat colaborator al 
meu, a plecat la veșnicie în preajma sărbătorii americane, 
cunoscută drept „Ziua Recunoștinței” (Thanksgiving Day). 
Vestea decesului său a cutremurat întreaga comunitate. S-au 
făcut cuvenitele aranjamente de înmormântare și, fiind foarte 
activ în slujirea bisericii, s-au făcut aranjamente ca ambele 
slujbe (panihida și înmormântarea) să fie săvârșite în biserica 
noastră. La ambele slujbe au participat sute de credincioși. În 
ziua înmormântării, după slujbă, se purcede până la cimitir, în 
procesiune fiind zeci de mașini. La intrarea în cimitir, au fost 
verificate, după rânduială actele necesare pentru înhumare. S-a 
constatat că lipsea cel mai important act: permisiunea de 
înhumare, ce urma să fie eliberat de către „Coroner’s Office”, 
care cerea autopsia decedatului. 
 

 
 

Înmormâmtat, și copârșeul a apărut 
din nou în biserică 

     Despre această problemă a 
fost înștiințată familia și 
subsemnatul. Se creaseră o 
adevărată criză. Erau în convoi 
zeci de mașini, și sute pe 
participanți la înmormântare. 
Criza trebuia să fie deza-
morsată, altfel nimeni nu 
putea să intre în cimitir, iar 
înhumarea nu putea să aibă 
loc. Cineva trebuia să rezolve 
dilema.  

Și acel cineva avea să fie cine altcineva decât preotul.  
 

 

     Fiind cunoscut de către toți 
cei de la cimitir, și cunos-
cându-i pe toți, le-am oferit 
soluția. 
- Lăsați-ne să mergem până la 
mormânt, să săvârșim slujba 
finală, după care toată lumea 
va merge la biserică, unde se 
servește pomana, în timp ce  
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soția răposatului și subsemnatul, vom semna documentele 
necesare de depunere a sicriului în capela cimitirului, pentru 
câteva ore, după care, la un interval rezonabil de timp, după 
servirea pomenii la sala parohială, coșciugul va fi, din nou adus 
la biserică, unde va sta peste noapte, astfel ca, a doua zi să fie 
transportat la „Coroner’s Office”, pentru autopsie, după care, 
încă odată să fie dus la mormânt, iar subsemnatul să slujească 
încă odată slujba pecetluirii mormântului.  Din fericire, soluția 
oferită a fost acceptată de administrația centrală a cimitirului. 
  Planul propus a fost împlinit. Sicriul cu „mortul slujit, 
însă neîngropat” a fost adus înapoi în biserică, în jurul orelor 
8:00 seara, unde a stat peste noapte, până la orele 8:00 
dimineața, când urma să fie transportat la „Coroner’s Office”, 
pentru autopsie. 

Aveam, însă, în comunitate, un credincios care, la rându-
i era foarte implicat în administrația bisericii și, care avea o 
cheie de la biserică, fiindcă în fiecare dimineață, înainte de a 
merge la serviciu, se oprea la biserică, aprindea o lumânare, și 
zicea o rugăciune.  
  Acest credincios participaseră cu o zi înainte la funeraliile 
mortului cu pricina. Pe la orele 7:45 dimineața mă trezesc cu 
un telefon de la fratele… (să-i zicem P.M.), care, ajuns la 
serviciu, după ce își făcură rugăciunea în biserică, dacă mai 
apucară să și-o facă, alarmat îmi comunicară faptul că se află 
în biserică un coșciug, identic cu cel de ieri, și că nu înțelege ce 
se întâmplă. 
  Știind despre ce este vorba, am căutat să-l calmez, și 
să-i explic faptul că totul este OK, și că explicația ar fi că 
dumnealui este obosit, sau poate a avut o noapte mai 
zbuciumată.  
- Cum părinte, credeți că sunt nebun? – Veniți la biserică, să 
zicem, pe la 8:30, ca să vă convingeți. Știam deja că mortul 
fuseseră luat de autoritățile de la „Coroner’s Office”, pentru 
autopsie, iar eu și familia răposatului ne dădusem întâlnire la 
„Coroner’s Office”, la orele 9:00 dimineața. Așa că, lejer, m-am 
întâlnit la biserică cu fratele „suspicios”, care nici până în ziua 
de astăzi nu știe ce s-a întâmplat. 
- Părinte, credeți-mă că acum o oră se afla aici, în biserică, un 
coșciug – Credeți-mă că nu sunt nebun!.  
- Dragul meu P.M., te cred că nu ești nebun, însă „misterioase 
sunt căile Domnului”, chiar și pentru cei raționali. În final, totul 
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s-a împlinit potrivit plănuirilor și, așa cum zice românul, în 
înțelepciunea sa proverbială – „Totul este bine, când se termină 
cu bine!”. 
 

  
 

Imagini de la înmormântarea dnei Florica Rotaru, bună credincioase a bisericii 
noastre 

 

  
 

Imagini de la înmormântarea dnei Florica Rotaru, bună credincioase a bisericii 
noastre 

 
b. Să-l îngropăm, altfel ne facem de râs…! 
 
  Era prin anii 1984-1986. Nu doresc să dau mai multe 
date despre acest caz, fiindcă nu am intenția de a devoala 
cazul (incidentul) în sine. Cunoșteam bine familia și, mai ales 
pe capul familiei (d-l V.B.), un bărbat de vreo 50 de ani care, 
inopinat, avuseseră un atac de cord. Eu, personal, credeam că 
V.B. era perfect sănătos. Era slab, ca și „tras prin inel”, fără 
vreun semn de a fi predispus unui atac de cord. 
  Am aflat de la familie că tocmai asta se întâmplase. A 
murit în urma unui  atac de cord. 
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  Familia a făcut toate aranjamentele pentru funeraliile lui 
V.B. Era depus la capela cimitirului Forest Lawn din Covina. Am 
ajuns înainte de timp la capelă pentru slujba panihidei. Spre 
surprinderea mea, în coșciugul la care urma să săvârșesc slujba 
panihidei se afla un decedat care nu semăna în vreun fel cu 
V.B. Mortul din coșciug era mult mai plinuț decât B.V. (pe care-
l știam eu), era chel, avea mustață, și mult mai scund decât 
credinciosul răposat pe care urma să-l prohodesc. 
 

 
 

Să-l înmormântăm,  
altfel ne facem de râs! 

    Vorbesc  în taină cu văduva 
răposatului B.V., d-na Artenia 
V., și-i sugerez faptul că eu nu 
cred că în coșciug se află soțul 
ei răposat Bogdan, ci - cu 
siguranță - este cu totul un alt 
mort. 
- Da părinte, și eu cred la fel. 
Însă, hai să nu ne facem de 
râs, și să-l înmormântăm pe 
acesta, după care să aflăm 
unde este Bogdan, și să-l 
înmormântăm și pe el!.  

- Stimată doamnă Artenia, ceea ce sugerați dumneavoastră, nu 
este de loc în regulă, legal, moral și religios. Acum este 
momentul să descoperim ce s-a întâmplat, să-l localizăm pe 
soțul d-voastră răposat, Bogdan și, astfel să facem cuvenitele 
aranjamente de înmormântare într-o altă zi.  
  Nu am sfârșit bine discuția, că de îndată, cu sufletul la 
gură, directorul pompelor  funebre o anunțară pe dna Artenia 
V., că se produsese o încurcătură, anume aceea că soțul ei 
fusese depus într-o altă capela, de aceea, în câteva minute se 
va face „schimbarea morților”.  Așa că, încă o dată s-a dovedit 
că totul este bine, când se sfârșește cu bine. 
  
c. Slujbă ortodoxă în Engleză, fără carte și fără veșminte 
(Fiorul unui hoț că „L-a prădat pe Dumnezeu.″) 
  
  Este vorba de o plănuită înmormântare în orașul 
Fontana, din California. O cunoscusem pe bătrâna, acum 
răposată, pe care o vizitam de 2 ori pe an, la Colindă și la 
Bobotează. Copiii și nepoții nu mai vorbeau românește. Bătrâna 
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Mary zăbovea în singurătatea ei. Soțul ei plecaseră la veșnicie 
cu vreo 30 de ani în urmă. I-a venit și ei ceasul. 
  Din respect pentru ea (copiii, care, între 
timp,  îmbrățișară alte religii), mi-au solicitat asistența, anume 
să oficiez slujba înmormântării bătrânei Mary, în ritual ortodox. 
Orășelul Fontana este situat la cca 70 de mile, către est (către 
Palm Springs) de Los Angeles. 
 

 

      Mi-am plănuit timpul ca să 
nu întârzii la înmormântare, 
însă neavând trafic (lucru 
neobișnuit în California), am 
ajuns în Fontana cu cca 1 oră 
mai înainte. Așa că m-am oprit 
pentru 10-15 minute la un 
McDonald pentru un sandwich. 
Am uitat însă mașina deschisă. 
Cei îndemânateci, mi-au 
săltat, între timp,  

 geamantanul cu reverenda, veșmintele, cădelnița, cartea de 
înmormântare și toate celelalte necesare pentru slujbă. 

Nu am realizat ceea ce mi s-a întâmplat decât atunci 
când am ajuns la capelă și mi-am căutat geamantanul cu cele 
necesare. Am explicat reprezentanților capelei că mi s-a furat 
geamantanul și le-am cerut ajutorul. Adică, să mă pună în 
legătură cu un preot catolic din împrejurimi, de la care să 
împrumut o reverendă și un epitrahil, o cădelnița, precum și o 
carte cu slujba înmormântării. 
  Preotul catolic din Fontana s-a arătat a fi mai mult decât 
cordial. S-a oferit chiar să-mi aducă cele necesare pentru 
înmormântare, la capela cimitirului. 
  Cum zice românul  „- colac peste pupăză”, înainte de 
începerea slujbei, familia îmi solicitară ca întreaga slujbă să o 
oficiez numai în limba engleză.  Așa că nu am avut nici o șansă 
decât să citesc totul din cartea slujbei înmormântării oferită de 
către preotul catolic. 
  Mai mult chiar, din curiozitate, chiar și preotul catolic a 
asistat la slujbă, mai ales și din respect pentru familia răposatei 
Mary, care erau membri ai bisericii catolice. 
  La finele slujbei, familia răposatei mă complimentară: - 
Părinte, în afară de accentul Dv. (străin), chiar că nu am văzut 
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nicio diferență între slujba înmormântării la ortodocși, față de 
înmormântarea la catolici. Am zis un „Amin”, din suflet, și am 
mulțumit  Domnului, căci ar fi putut să se întâmple și mai rău. 
  După slujbă, am mers la Poliția din Fontana, am 
completat  un formular prin care declaram că mi s-a furat 
geamantanul cu veșminte. A doua zi, Poliția din Fontana m-a 
sunat, ca să mă cheme să-mi recuperez geamantanul, pe care 
hoțul cu pricina i l-a predat preotului catolic, mărturisindu-se 
că, deschizând geamantanul pe care mi-l furaseră, și văzând 
ceea ce conține, a avut fiorul că „L-a prădat pe Dumnezeu!”. 
  
d. La înmormântare, față în față cu masonii 
 

 
 

Dr. Ion Manea (Manoliu) 

      Dr. Ion Manea Manoliu a 
fost unul dintre cei mai 
înfocați energeticieni și 
devotați membri ai Academiei 
Româno-Americană de Arte și 
Știință, decedat  la 11 oct. 
1995. A fost editorul publi-
cației ARA Journal timp de 
peste 30 de ani. Era căsătorit 
cu prof. Dr. Maria Manea-
Manoliu. 
     Am fost onorat să cunosc 
îndeaproape și să colaborez, 
pe tărâm duhovnicesc, cu 
această distinsă familie 
Manea-Manoliu. 

  Dr. Ion Manea își iubea atât de mult soția încât, la vârsta 
de aproape 70 de ani, decide să devină creștin (anterior 
fuseseră evreu) și, am avut onoarea să fiu oficiantul Tainei 
Sfântului Botez pentru dr. Ion Manea.  

De asemenea, am oficiat și Taina Cununiei dr. Ion Manea 
cu prof. dr. Maria Manea-Manoliu, având drept nași pe Miron și 
Suzie Butariu. Ce amintiri frumoase!  

Abia la înmormântarea sa, am aflat că dr. Ion Manea era 
membru al ordinului "Cavalerii de Malta", un cunoscut ordin 
masonic. Catolicii recunosc co-slujirea cu masonii. Ortodocșii 
însă, NU.  Și iată de ce: 
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Ca să înțelegem, de ce Ortodoxia nu consideră 
masonerismul o religie și nu poate co-sluji cu masonii, voi 
încerca să prezint, pe scurt, crezământul Masonic, și filosofia 
sa: 
  Cine sunt masonii şi ce este masoneria?  "Nu suntem o 
societate secretă, suntem o societate civilă, o societate 
discretă" – spun masonii. 

Masoneria este o organizaţie care există de 300 de ani şi 
este cea mai veche organizaţie non-politică din lume, însă nu 
este o organizaţie secretă, ci una discretă. 

"Masoneria s-a dezvoltat din două rădăcini principale: pe 
de o parte unificarea masonică a masonilor din Orientul 
Mijlociu, cei care construiau biserici, iar după Evul Mediu a 
apărut această etică a organizaţiei de a crea aceste idei şi a 
transforma aceste  idei într-o societate, într-o societate civilă. 
Masonii din Europa aveau nevoie de cunoştinţe speciale pentru 
a construi acele catedrale extraordinare, aveau nişte cunoştinţe 
speciale care trebuia să fie secrete pentru a nu ajunge dintr-o 
ţară în alta. 
 

 

       Pentru ca acele clădiri să 
existe, era nevoie de 
meseriaşi foarte calificaţi şi 
numai ei puteau fi acceptaţi în 
aceste organizaţii. De aceea a 
existat o ştiinţă secretă, aveau 
semne de a se recunoaşte şi 
de a-şi recunoaşte calificările.  
"Francmasoneria a parcurs  

aceleaşi etape, pe care le-a parcurs întreaga societate. 
A parcurs, în unele timpuri și  regimuri dictatoriale. E clar că în 
perioada respectivă, Francmasoneria, care prezintă şi are tot 
timpul idei progresiste, idei democratice, se opunea la ceea ce 
însemna un regim dictatorial (spun masonii).  
Masoneria si Societatea - În ceea ce priveşte simbolurile 
masonice, ele provin din istoria masoneriei. 
- „Când analizezi istoria masoneriei, la început au fost acei 
pietrari, acei zidari care foloseau acele instrumente pentru a 
avea o clădire perfectă care să stea în picioare sute de ani şi 
care să nu se dărâme.[…].  Au folosit anumite materiale şi 
anumite instrumente pentru munca lor şi au transferat aceste 
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proceduri în etica lor filosofică. Aceste simboluri sunt folosite în 
prezent pentru a îmbunătăţi un om, aşa cum au folosit acele 
instrumente pentru a construi. Simbolistica se bazează pe 
importanţa acelei perioade de la început, pe filosofia acelei 
perioade. Compasul arată unghiul corect, adică un stil de viaţă 
corect, echilibrat. Ritualurile masonice par desprinse din vechile 
şcoli mistice din Egipt, Grecia şi Orientul Apropiat. Sunt 
mărturie referirile dese la Templul Regelui Solomon, la analogia 
dintre ierarhizarea breslelor care au construit Templul şi 
organizarea unei loji masonice. Prima Mare Loja a 
Francmasoneriei s-a constituit la Londra, pe 24 iunie 1717.    
Curând, curentul ideilor iluministe promovate de masoni duce 
la mari revoluţii; cea americană, în 1776, apoi cea franceză, în 
1789. Principii masonice precum Libertate, Egalitate, 
Fraternitate au dus apoi la germenii revoluţiei anului 1848. 
Masonii propagă sloganul: "indiferent de confesiune, avem un 
singur Dumnezeu si rugăciunea trebuie sa fie una singura, 
pentru că, preoții au fost cei ce au separat religiile".  
  Așadar, înțelegem că: Masonerismul nu este o religie, ci 
este "o societate civilă, o societate discretă, și nu secretă" – 
cum spun ei. 
  Mă întorc, însă, la tematica enunțată. Slujba 
înmormântării dr. Ion Manea. Ajuns la capela funerară din 
Davies, unde urma să oficiez slujba înmormântării dr. Ion 
Manea, dau „nas în nas”, cu 3 masoni veritabili, îmbrăcați în 
vestimentație neagră, cu chipiu și șorțulețele specifice, fiecare 
purtând în mână câte un sul de hârtie, fiecare conținând 
ritualul masonic al înmormântării. Răspund politicos salutului 
„frățesc” al masonilor, însă am fost mai mult preocupat să o 
întâlnesc pe dna prof. dr. Maria Manea-Manoliu, văduva 
defunctului și să-i explic faptul că nu voi putea co-sluji cu acești 
extratereștri (cel puțin din punctul meu de vedere).  
  Am agreat să-i las pe ei să-și facă damblaua, după care, 
am împlinit eu (în lipsa masonilor) ritualul ortodox al 
înmormântării, în capelă, la cimitir și, cu pomană, cu tot. Sunt 
convins că defunctul, botezat în Ortodoxie, la o vărstă 
înaintată, a știut ce vrea. Și sunt convins de faptul că este 
acum în sânul lui Avraam. 
 

„Biblia este o carte care răspunde la întrebările unui copil 
și ia în ras înțelepciunea unui înțelept.”  (Prof.Bettex) 
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e. Înmormântare în Hawaii 
  
  Înaintea anilor 1984, Biserica Ortodoxă Română Sfânta 
Treime din Los Angeles (în afara bisericii surogat din Torrance) 
era singura biserică ortodoxă românească ce deservea întreaga 
comunitate româno-americană din sudul Californiei. 
  Călătoream adesea zeci, dacă nu sute de mile, ca să dau 
asistență spirituală tuturor conaționalilor mei ortodocși, 
indiferent de poziția socială, sau distanța geografică. 
  Îmi reamintesc de evenimentul vizitei mele în San Diego, 
pentru a împărtăși un credincios, aflat pe patul de moarte. Era 
o zi ploioasă. Mi-a luat peste 3 ore de condus, de la Los 
Angeles, la San Diego.  

M-am rugat împreună cu membrii familiei, l-am spovedit 
și împărtășit pe muribund.  Pacientul lucraseră toată viața sa ca 
poștaș. 
 

  
 

Slujbă la mormânt 
 

  Era veteran de război și foarte mândru de vocația sa.  
M-am întors acasă spre miezul nopții, cu satisfacția lucrului 
bine împlinit. 
  La câteva zile, după acest episod, familia îmi dădu de 
știre că Vasile, poștașul, a plecat la veșnicie. Fiind veteran de 
război, și fiind foarte sărac, ceea ce l-a împiedicat să trăiască în 
Hawaii, unde și-ar dorit, potrivit testamentului său, va 
fi  înmormântat în Hawaii, în Cimitirul Veteranilor, potrivit 
drepturilor sale civile și militare. 

Familia mă invitară să merg în Hawaii, pentru a-i săvârși 
slujba înmormântării. Am consimțit fără ezitare. Familia a plătit 
pentru biletul de călătorie, pentru cazarea la un hotel central, 
pentru înmormântare, însă, și pentru o minivacanță, de după 
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înmormântare, de cca 3-4 zile, oferindu-mi zilnic și un tour  al 
insulelor Hawaiene: Hawaii County, Maui Island, Kalawao 
County, Honolulu, Kauai County, Līhu'e County. Deci: O 
înmormântare în Hawaii, cu bonus. 
  
f. Gheorghe Mirică - Moștenitorul lui Helen Cristea 
  
  În cei 40 de ani de preoție am întâlnit multe persoane, 
unele dintre ele chiar caractere exotice, situații inedite și, multe 
dintre întâmplări, cu de-a dreptul hazlii. Una dintre astfel de 
situații și persoane ce se încadrează într-un astfel de cadru, 
este ing. silvic Gheorghe Mirică. Își făcură apariția la biserică 
prin 1986-1987, cu rugămintea de a-l ajuta să-și găsească de 
lucru. Un fel de „am plecat să-mi găsesc de lucru, dă Doamne 
să nu găsesc!”. 
  Mi-am pus tot sufletul să-l ajut. Am vorbit cu un patron, 
Nicu Popa, care avea o companie de electricitate. S-a învoit 
rugăminții mele și, a acceptat să-l angajeze pe ing. Mirică, 
drept electrician, deși nu avea nicio calificare în domeniu. 
Bucuros, îi dau de știre d-lui Mirică faptul că i-am găsit de 
lucru. 
 

 
 
Rămas-bun la finele ritualului funerar 

         Cu o voce fermă, 
credinciosul meu, „ne-doritor 
de lucru”, îmi reproșă:  
     „- Părinte, eu sunt inginer 
silvic, nu salahor. Eu nu pot să 
încep de jos. Eu trebuie să 
conduc cel puțin un Cadillac, 
dacă nu un Rolls Royce, cu 
bijuterii la mână și, casă ono-
rabilă, dacă nu vilă”. Sincer, l-
am crezut „dus cu pluta”. 

  Câteva luni mai târziu își face apariția, în curtea bisericii, 
un Cadillac alb, din care coboară ing. silvic Gheorghe Mirică, cu 
un câta mai lănțoiul de aur la gât și cu bijuterii pe mână. 
Deschise ușa însoțitorului, d-na Helen Cristea, o văduvă cu 
vreo 25-30 de ani, mai în vârstă decât el, abia balansându-se 
pe picioare, ajutată de baston, până în biserică. Stăpân pe sine, 
inginerul ajuns, cu un aer de învingător, îmi zise: - Ce ți-am 
spus părinte? Eu sunt inginer silvic și nu sunt salahor. 
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Și, apropos, vă invit săptămâna aceasta să ne sfințiți și vila! 
Tocmai că ne-am căsătorit.  

Le-am sfințit vila, apoi în 2-3 săptămâni i-am și căsătorit 
religios (nași fiindu-le Miron și Millie Bonca), iar la mai puțin de 
1 an am și înmormântat-o pe „tânăra-căsătorită” Helen Cristea. 
Așa că, ing. Gheorghe Mirică a devenit din nou burlac, însă de 
data aceasta, foarte bogat. Și și-a făcut de cap pentru alți 
câțiva ani. Roata morii se-nvârtește… și din cele auzite, din 
toată epopeea, s-a ales „praf și pulbere″.  

Am însă o singură întrebare: Oare cât s-o fi sacrificat 
soțul d-nei Helen Cristea, să agonisească, atât cât o fi agonisit 
în viața lui întreagă, astfel ca, mai apoi, în urma lui, să 
beneficieze un character flamboyant. Așa-i viața, nu-i așa? 
  
g. Pearl Paraschiva Brezean, despre funeraliile d-nei 
Helen Cristea 
  

 
 

Pearl-Paraschiva Brezean 

 

    Așa după cum menționam 
mai sus, în primăvara anului 
1988 Helen Cristea a trecut la 
cele veșnice. O spovedisem și 
o împărtășisem în spitalul St. 
Joseph din Burbank. 
   Era o credincioasă a bisericii 
Sfânta Treime. Situația ei 
financiară i-ar fi permis să fie 
generoasă către sfânta 
Biserică. A ales reversul. Era 
foarte strânsă la pungă, însă 
își dorea să fie elogiată pentru 
donațiile sale obscure. 

 

    De averea ei, așa după cum 
am menționat mai sus, a 
profitat îndrăgostitul ei GM. 
Fiind totuși enoriașă în bună 
rânduială a bisericii noastre, 
am acceptat ca funeraliile sale 
să se țină în Biserica Sfânta 
Treime.  Prin 1988, aveam la 
casa parohială a bisericii 
(3315 Verdugo Rd.) 
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o binefăcătoare a bisericii, Pearl Paraschiva Brezean, pe care 
administratoarea bisericii, dna Ana Dan, o îngrijea, contra cost, 
datorită donației sale către sfânta biserică. Era trecută cu vreo 
3-4 ani de vârsta nonagenară.  
  O vizitam zilnic la casa parohială. În ziua în care aveau 
loc funeraliile d-nei Helen Cristea, prietena de-o viață a d-nei 
Brezean, pe neașteptate, d-na Brezean mă întreabă: - Părinte, 
de ce este atât de multă lume în curtea bisericii? 
- Știi, mama Paraschiva, prietena dumitale de-o viață, Helen 
Cristea, a decedat, iar astăzi avem înmormântarea ei! 
- Aha, zise ea către mine…!. Ea, mama Brezean care avea 
acum vreo 95 de ani, în comparație cu mine, care încă nu 
împlinisem 50 de ani, rosti răspicat: - Da, înțeleg, așa vă duceți 
cu toții, pe rând!  
  Între timp, s-a dus și ea, în 1988, la doar câteva luni 
după Helen Cristea. Însă, tare mă tem că a avut dreptate: „-
Da, înțeleg, așa vă duceți cu toții, pe rând.”. Chiar că nu știu 
misterul când ne ducem și noi pe rând. 
 

  
 

Imagini de la slujba înmormântării sorei mele Paulina Ciocan 
 

  
 

Imagini de la slujba înmormântării sorei mele Paulina Ciocan 
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h. Dacă venea comunistul de Alecse, nu știu ce s-ar fi 
întâmplat!!!” 
 
  Am fost invitat să oficiez o slujbă de înmormântare, 
pentru o familie pe care nu o cunoșteam, însă, sunt convins de 
faptul că nici familia nu prea mă cunoștea. Era o familie din 
Simi Valley, CA. Am răspuns pozitiv invitației și, am fost 
prezent pentru sărăcustă (panehidă) în seara înmormântării, la 
ora stabilită și la capela indicată. Totul a decurs potrivit 
plănuirilor. 
  A doua zi, însă, s-au cam încurcat ițele. Familia, și 
pompele funebre au încurcat lucrurile de așa manieră încât nu 
mai corespundea nimic, cu nimic. Angajate 2 capele, dar nici 
una nu avea OK-ul administrației respective, iar personalul 
cimitirului era pe de-a dreptul confuz. A trebuit să intervin eu, 
direct și ferm, ca să le rezolv problema. 
 

 
 

A slujit „preotul necunoscut” 

       Soluția: Puneți un cort 
deasupra gropii, aduceți coș-
ciugul cu cel răposat și, acolo 
facem toată slujba. Zis și 
făcut. Problema s-a rezolvat. 
Mortul a fost îngropat și, toată 
lumea, inclusiv familia, a fost 
relaxată.  După înmormântare, 
familia m-a invitat să merg la 
casa ei, în Simi Valley și să 
binecuvântez masa de  

pomenire (tradiționala pomană). 
M-am conformat, m-am deplasat la casa familiei, am dat 

binecuvântarea mesei și, potrivit obiceiului, m-am servit primul 
din ofrandele de pe masă, m-am așezat pe un scaun la masa 
centrală, spre a mă înfrupta cu bucatele de la pomană. Lângă 
mine veniră mezinul familiei, un tânăr de vreo 40 de ani, 
mărturisindu-mi cu tot respectul că îmi mulțumește sincer 
pentru tot ceea ce am făcut, în memoria tatălui lor, că astfel, 
dacă nu interveneam eu în rezolvarea impasului privind 
înmormântarea, nu știu ce s-ar fi făcut familia.  

Mai mult chiar, îmi făcu și o confidență personal: - Mă 
bucur că și fratele meu a fost de acord cu mine, și mama mea 
ca să vă invite pe D-v, să slujiți la înmormântarea tatălui 
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nostru, altfel, „dacă ar fi venit comunistul ăla de Alecse, nu știu 
ce ne-am fi făcut…!” 
  Mărturisesc faptul că am rămas fără de cuvinte. Cum să 
reacționezi în astfel de situații. L-am întrebat: - Îl cunoașteți pe 
comunistul de Alecse? – Nu, veni răspunsul… Nu personal… - 
Atunci de ce credeți că el nu v-ar fi ajutat? – Lăsați, că știm 
noi. Am auzit multe despre el. Este un comunist, un ateu și nici 
măcar nu aș dori să-l întâlnesc vreodată.  
  Personal, am fost pus în fața multor situații dificile. 
Aceasta însă le întrecea pe toate. Trebuia să fac ceva. Nu știam 
însă CE!? 

„- Nici eu nu-l cunosc pe comunistul de Alecse…, și nici 
măcar nu știu cum apare, fizic, sau slujitor sacerdotal…!”, 
continuai eu conversația, însă „- Eu sunt preotul Constantin 
Alecse, și sunt onorat de faptul că am slujit înmormântarea 
tatălui dumneavoastră. Fiți asigurat că tatăl dumneavoastră se 
află în corturile drepților!″. Cititorii acestor rânduri sunt invitați 
ca să-și imagineze care a fost reacția gazdei cu prejudecăți. 
  
i. La înmormântare, casetă cu muzică populară 
  
  Încă o întâmplare de la slujba unei înmormântări, la o 
familie de armeni din România. Întreaga familie iubește 
România, cultura și tradițiile românești. Ajung la sărăcustă, și, 
în surdină, aud o muzică populară românească „Bun e vinul 
ghiurghiuliu…”. 
 

 
   

Să-i dăm și casetofonul 

    Mi-am zis, poate că acesta 
a fost cântecul preferat al 
răposatului, cu toate că mi s-a 
părut cântecul cam nepotrivit 
pentru o astfel de ocazie. Am 
săvârșit sărăcusta, iar a doua 
zi, la înmormântare, din nou 
„Bun e vinul ghiurghiuliu…”. 
Caseta s-a oprit, de îndată ce 
am început oficierea slujbei 
înmormântării. 
La finele slujbei, din nou 

„Bun e vinul ghiurghiuliu…”. 
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Mergem cu mortul până la groapă, facem slujba 
pecetluirii mormântului și, înainte de a coborî sicriul în groapă, 
aud familia că cere groparilor să nu purceadă cu pogorârea 
sicriului în mormânt până ce nu aduc și caseta cu „Bun e vinul 
ghiurghiuliu…”, uitată în capelă, spre a o plasa în coșciug. M-a 
amuzat altceva: Diaconul Vasile Șimonca mă întrebă tainic: 
„- Părinte, oare nu este nevoie de mai multe baterii, pentru 
casetofon, ca răposatul să asculte cât mai mult această 
melodie?.”  Ce vremuri, ce moravuri!. 
 
j. Didina Daya: „- Nu mai bea Nicule!” 
 

 
 

Ecaterina Daya 

        Familia Ilie și Ecaterina 
Daya a fost dintotdeauna 
parte din fundația bisericii 
noastre: d-na Daya, în mod 
constructiv, d-l Daya întot-
deauna prin critică, mai ales la 
adresa preotului. Ambii, însă, 
erau oameni inimoși, cu suflet 
creștin și filantropici. Numai 
Dumnezeu știe câți români au 
fost ajutați de această distinsă 
familie. D-l Daya avea gura 
cam slobodă și grăia înainte 
de a gândi. I-am îndrăgit pe 
ambii, în egală măsură. 

 Domnul Daya obișnuia să cam bea pe la petreceri, 
parastase sau alte evenimente speciale. Doamna Daya avea o 
expresie: „- Nu mai bea Nicule!” Doamna Daya a plecat la 
veșnicie înainte d-lui Daya (2001). Așa că, soțul răposatei a 
ținut cu tot dinadinsul ca pe soclul crucii soției sale se scrie „Nu 
mai bea Nicule!”.  

În 2012 a plecat la Domnul și Ilie Daya. Ambele Cruci 
sunt în declin. Un lucru este sigur: Nicu nu mai bea, de cel 
puțin 3 ani! 
 

„Cu un bănuţ dăruit poţi cumpăra cerul, nu fiindcă cerul 
ar fi atât de ieftin, ci fiindcă Dumnezeu este atât de plin de 
iubire. Dacă nu ai nici acel bănuţ, atunci dă măcar un pahar cu 
apă rece.” (Sfântul Ioan Gură de Aur) 
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k. Căutând urna, printre flori, …  
(s-ar fi dorit a fi o lecție pentru un nou-venit preot din 
România) 
  Cremarea (incinerarea), în biserica ortodoxă este 
interzisă, sau mai bine spus, cei cremați, ca și sinucigașii nu 
beneficiază de asistență religioasă.  

Din nefericire însă, această practică a cremării este tot 
mai populară în civilizația vestică, cu precădere la protestanți 
și, din ce în ce mai mult la catolici. Chiar și frații noștri 
ortodocși greci, în majoritate, își dau consimțământul pentru o 
asemene practică. Noi, însă, românii, ortodocși, rămânem 
statornici, pe baricade, în apărarea dogmelor și canoanelor 
bimilenare ale bisericii strămoșești, cel puțin în ceea ce privește 
asistența religioasă pentru cei cremați și pentru sinucigași. 
Acestea fiind spuse, să vedem ce ne oferă realitatea: 
 
Conluzii 
 

  
 

Capela în așteptarea mortului 
 

Am avut  „N″ experiențe când familia răposaților nu mi-
au mărturisit intenția lor de a-l crema pe cel răposat, fapt de 
care am aflat abia la sfârșitul slujbei; 
       Am avut  „N″ experiențe în care familia răposaților ne-au 
indus în eroare ca să oficiem slujba înmormântării, sub 
pretextul că vor transporta mortul în România, pentru 
înmormântare, aflând după aceea că mortul a fost incinerat. 
       Am avut  „N″ experiențe în care, din neștiință, au incinerat 
trupul mortului ca, după aceea, din remușcări sufletești, și cu 
adâncă penitență, au cumpărat loc de veci și, au cerut ca urna 
cu cenușă să fie înhumată în respectivele morminte. 
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 Acestea sunt doar 
câteva cazuri, cu care se 
confruntă ortodoxia astăzi, în 
ceea ce privește fenomenul 
incinerării și al sinuciderii. 
Acum vreo 15-20 de ani în 
urmă, întâmpinând din 
România un frate coslujitor 
(Anton Frunză) l-am luat cu 
mine la o slujbă a 
înmormântării în cimitirul 
Forest Lawn, din localitatea 
Cyprus, CA. 
 

  
Familia răposatei nu îmi era cunoscută. Ajuns la capelă, 

în ziua și la ora indicată, spre surprinderea noastră (eu, și co-
slujitorul Anton Frunză), capela era plină, până la refuz, cu 
vreo 250 de participanți, ghirlandele de flori erau din 
abundență, dar sicriul nu era de găsit nicăieri. La întrebarea 
noastră când ajunge și sicriul? , ni s-a răspuns că aici printre 
flori se găsește o minunată urnă cu cenușa răposatei. 
Întrebarea firească este (de tot mai multă actualitate astăzi, 
decât atunci) „- Ce faci tu, preot ortodox,  în astfel de 
situații?”  Ești pus în fața a peste 250 de persoane, participanți 
la slujba înmormântării unui pumn de cenușă, ticsită  într-o 
urnă (neavând siguranța că acea cenușă aparține 
răposatului/sau răposatei pe care tu ești chemat să-l 
prohodești), cenușă, care, după slujbă, va fi aruncată în 
NEANT, în apele Oceanului? 

 Fără îndoială că, n-am putut face cale întoarsă, însă nici 
n-am putut să săvârșim, împotriva canoanelor, slujba 
înmormântării pentru un incinerat. Așa că am slujit un 
trisaghion, de cca 10-15 minute. Exact ce se așteptau și 
participanții. Să fie o slujbă, nu prea lungă, fiindcă toți 
participanții sunt grăbiți. Sunt grăbiți să meargă după aceea la 
restaurant și să petreacă 3-4 ore în memoria celui/celei plecat 
în NEANT.Vrem, sau nu vrem, acestea-s realitățile în care 
trăim, acesta-i secolul XXI, secolul pieirii. 
  



512                                        CULISELE VIEȚII PASTOSALE 

 

 

 
       Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 
    (VI) 
 

Moartea dă unor oameni o altă viață, 
Față de care cea pământească e grea. 
Deși gândul morții nu prea te răsfață, 
A muri înseamnă a te muta într-o stea. 
 
Miracolul morții nu stă-n ce termină ea 
Ci în ceea ce începe după venirea morții. 
Omul care știe că-n față este veșnicia, 
Nu se teme de moarte ca pradă a sorții. 

 
A muri nu-nseamnă, nicicum, a fi terminat, 
De trăiești învins, e ca și cum mori zilnic,  
Moartea e mai ușoară decât un trai ruinat, 
Mai bine-i să nu te naști decât trăind nimic. 
 
Nu că ne-ar fi teamă, groază de moarte, 
Dar am vrea să nu fim acolo când va veni, 
Moartea-i un eveniment al vieții noastre, 
Nu se trăiește, și pradă ălor vii vom deveni. 
 
Minunate culori au ciupercile otrăvitoare, 
Este  pitorească invitația lor la moarte!  
Cimitirul vesel are chemări atrăgătoare,  
El ne spune că sufletul e viu mai departe. 
 
Să-L rugăm pe Domnul pentr-o moarte curată, 
Cu multă umilință și cu-nchinăciuni mereu 
Că una ne e crucea și-avem numai o soartă! 
Stăpânul morții noastre e numai Dumnezeu 

 
     Mircea Iordache 
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B.4.- DIN ACTIVITATEA MISIONARĂ ÎN PAROHII, 
MISIUNI ȘI ÎNTREAGA PROTOIERIE 

 
MISIONARISM – OBSTACOLE ȘI ÎMPLINIRI 

   
a.- Aici e radio "Buna-Vestire" 
  

 
 
  Odată cu sosirea în America a preotului Cornel 
Avramescu, în 1984, la îndemnul părintelui Constantin Alecse, 
părintele episcop +Nathaniel încuviințează, protopopului nou 
înființatei protoierii a Coastei Pacificului, luarea unor acțiuni de 
înființare de noi parohii și misiuni în statele de pe Coasta de 
Vest a Americii, unde se aflau români ortodocși, și care 
trebuiau să fie mobilizați a se organiza în comunități religioase. 
În această lucrare, era necesar a se folosi toate mijloacele de 
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comunicare, între care un loc central, în acele vremuri, era 
radioul. 

La 17 martie 1985, se inaugurează noul post de radio, în 
limba română, „Radio Bunavestire", care urma să transmită în 
sudul Californiei, în fiecare sâmbătă la orele 5.00 PM, un 
program de o jumătate de oră de educație religioasă. 
Emisiunea, care a avut existență  aproape 2 ani de zile, a fost 
sponsorizată financiar de  Episcopie, și a fost realizată 
de  preoții Constantin Alecse și Cornel Avramescu - (Cuprins). 
  
b.- Hollywood Bowl – Slujba de Paști 
 
 

 
 

Coperta programului slujbei 
 (15 apr. 1990) 

       În anul 1990, Paștile 
Ortodox a picat la aceeași dată 
cu cel Catolic (15 aprilie). În 
zorii zilei de Sfintele Paști, la 
tradiționalul Hollywood Bowl, 
din Hollywood, s-a ținut cea 
de a 70-a aniversare a Slujbei 
Denominaționale de Răsărit de 
Soare. Părintele Constantin 
Alecse (de la biserica noastră) 
și părintele James Pappas 
(Catedrala Ortodoxă Greacă 
din L.A.) au fost invitați să 
reprezinte ortodoxia la această 
sărbătoare, fiecare exprimând 
în limba sa scurte mesaje 
pascale. Pe stadion se aflau 
peste 12.000 participanți. 
Ceremonia a fost marcată de  

prezența unor mari actori și actrițe: actorul Charton Heston 
(cunoscut pentru rolurile sale în filmele „Anthony și Cleopatra”, 
„Cele 10 porunci”, „Greatest Story Ever Told”, „Ben Hur” și 
altele), actrița Connie Stevens (care a avut roluri principale în 
filmele „The Debs”, „Rock-A-Bye” și, alături de Jerry Lewis, în 
„Hawaiian Eye”), actrița Rhonda Fleming, în roluri în seriale ca 
„Spellbound”, „While the city Sleeps”, „Police Woman”, „Love 
Boat”, etc. - 
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c.- Obstacole în calea misionarismului - San Jose, CA 
(1987) 
 

La începutul anului 1985, PS Episcop Nathaniel, 
constatând faptul că în Nordul Californiei (Oakland), unde se 
afla „Casa Română și Capela”, nu se slujea decât de 2 ori pe 
lună, a cerut părintelui protopop Constantin Alecse să 
investigheze posibilitatea organizării unei noi parohii în Bay 
Area. 
  Astfel că, părintele protopop a contactat pe domnul Ioan 
Anghelescu, fost președinte al Casei Române și Capelei, care l-
a înștiințat de faptul că  în aria San Jose se aflau foarte mulți 
români, dornici să ajute la organizarea unei noi comunități, 
care să construiască o nouă biserică în Bay Area, unde să se 
slujească cu regularitate. 
Părintele protopop s-a deplasat în San Jose, s-a întâlnit cu 
domnul Ioan Anghelescu și cu părintele Ioan Sârbu, cu care au 
pus la cale stratagema înființării noii biserici. Atunci s-a slujit, 
pentru prima dată, într-o micuță capelă din interiorul unei case 
a unui preot grec, prima Liturghie pentru românii din aria San 
Jose. 
 

 
 

Prof. Ilie Smultea 

      Prof. Ilie Smultea, inițiato-
rul, și acționarul principal al 
Casei Române și Capelei, face 
o plângere oficială către 
Sfânta Episcopie împotriva 
protopopului Constantin Alecse 
și inginerului Ioan Anghelescu, 
căci complotează împotriva 
comunității românești din 
Oakland, dorind divizarea 
acesteia. Răspunsul PS 
Episcop Nathaniel nu a întâr-
ziat și, printr-un comunicat 
transmis tuturor românilor 
ortodocși din Bay Area, PS Sa 
a arătat că acțiunea 
întreprinsă de cei „doi pârâți”, 
este răspunsul cererii  
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a zeci și zeci de români din aria San Jose, care cer o biserică 
proprie și, că această acțiune s-a început cu binecuvântarea PS 
Sale. Așa că, pentru scurtă durată, noua misiune a fost 
deservită de către preotul Ioan Sârbu, urmat de preotul Emil 
Cernat din Sacramento, venit în același timp din România cu 
părintele Cornel Avramescu (1984). 
  În 1987, noua comunitate este recunoscută de Congresul 
Episcopiei drept o misiune în ROEA, iar în 2008 a avut loc 
consacrarea noii biserici românești din San Jose, California. Așa 
că, omul propune, iar Domnul dispune. 
 
d.- Succesul preoților în pastorație se datorează 100% 
preoteselor 
 

Am spus-o de nenumărate ori. Episcopia de la „Vatra 
Românească” a fost binecuvântată să fie slujită de preoți de o 
statură morală și intelectuală de cea mai înaltă valoare. Între 
preoții pe care i-am întâlnit, sau am reușit să-i cunosc în urmă 
cu cca 4 decade, la venirea mea în America, au fost câțiva  de-
a dreptul ieșiți din comun. Pe departe, arhiepiscopul +Valerian 
rămâne pentru mine arhiereul model, arhiereul martir, 
arhiereul melhisedechian, inegalabil prin statură, intelect și 
pragmatism. 

Cât despre preoți, am făcut adesea vorbire despre preoții 
Florian Gâldău, Roman Braga, Nathaniel Popp (arhiepiscopul 
+Nathaniel, de mai târziu), Martinian Ivanovici, Vasile Hațegan, 
Constantin Tofan și Laurence Lazar (dintr-o generație mai 
tânără), și alți câțiva… pe care puteai să-i numeri pe degetele 
de la o mână. Însă, întreg acest cin preoțesc și monahicesc era, 
în mod evident, dominat de o troică, ce și-a lăsat profund 
amprenta pe ROEA. 

Este vorba de Roman Braga, Nathaniel Popp și Vasile 
Hațegan. 

Traducerea tuturor cărților liturgice din Română în 
Engleză, manualele de muzică pe note liniare, în limba Engleză, 
manualele catehetice, calendarele anuale de perete, ghidul 
iconografic, etc. sunt rezultatul muncii asidue a numitei troici. 

 
„Dumnezeu este începutul, mijlocul şi sfârşitul oricărui 

bine.”(Sfântul Marcu Ascetul) 
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Pr. Vasile Hațegan 

  Eu, fiind novice în astă 
sfântă și de Dumnezeu păzită 
episcopie, priveam la acești 
corifei ca la niște monștri 
sacri, apărători și susținători ai 
„Episcopiei lui +Valerian”.  
   Îmi amintesc faptul că, într-
un an, după 1984, la una din 
conferințele preoțești, care 
întotdeauna precedau Congre-
sul, Vlădica Nathaniel ne-a 
cerut nouă, protopopilor epis-
copiei, să facem fiecare câte o 
prezentare succintă despre 
evanghelizare și misionarism 
în cadrul protoieriilor pe care 
le aveam în pastorație. Fiecare 
dintre noi s-a străduit să ofere 
ce a putut mai mult și mai  

 
bine despre succesul pastoral și misionar din protopopiatul său. 
  La încheierea referatelor, părintele Vasile Hațegan a luat 
cuvântul și, în stilul său diplomatic, își exprimă recu-
noștința  față de munca prezentatorilor, își exprimă și 
dezamăgirea că nici unul dintre noi, protopopii prezentatori, nu 
rostiseră vreun cuvânt de mulțumită și de recunoștință la 
adresa preoteselor noastre, dojenindu-ne, pe drept cuvânt că 
nu recunoaștem suficient faptul că succesul preoților în 
pastorație se datorează în cea mai mare măsură prestațiilor 
preoteselor.  
  Preotul Vasile Hațegan: „-O preoteasă are cel mai precar 
rol în parohie […]. Parohienii consideră că au un singur angajat 
<preotul>, iar pe preoteasă o consideră drept un bonus. Dacă 
preoteasa se implică prea mult în treburile parohiei, atunci 
parohienii reproșează faptul că ei au un singur angajat, anume 
preotul. Dacă preoteasa nu se implică, cu toată ființa sa în 
activitățile reuniunilor de doamne, atunci parohienii se revoltă, 
iar dacă coana preoteasă nu este activă, atunci de ce s-ar 
implica și restul doamnelor în parohie?”. Am stat, am reflectat 
și, am zis în sinea mea: „Câtă dreptate are acest Senior!”, de 
unde vine și zicala: „Cine nu are un bătrân, să și-l cumpere!” -  
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e.- Mărturisirea părintelui John Surducan (împotrivirea 
intrării mele în ROEA) 
 

În capitolul IV al amintirilor mele istoriseam faptul că în 
1979, la scrisoarea ce i-o expediasem din Anglia 
Arhiepiscopului +Valerian, cu pecetea „STRICT CONFIDENŢIAL” 
prin care-i explicam Vlădicului american dorința mea de a 
ajunge în America, pentru  a sluji  într-o parohie peste Ocean, 
am primit un răspuns prompt, și încurajator: „- Via Domnului în 
America este mare, iar slujitorii sunt puţini!... Așijderea, te rog 
să ţii confidenţială corespondenţa noastră, până ce vei ajunge 
în America!” răspunseră Arhiepiscopul +Valerian Trifa, după 
câte îmi amintesc. 
Am descris amănunțit faptul că în martie 1980 am ajuns în 
Minnesota ca preot paroh la biserica „Sf. Maria”, din St. Paul. 
 

 
 

Pr. John Surducan 

      La numai trei luni de la 
sosirea mea în Minnesota am 
participat la primul congres al 
Episcopiei ROEA. Am fost la 
acest prim congres când un 
membru al consiliului eparhial, 
părintele John Surducan, avea 
să mă chestioneze: „- Părinte 
Alecse, spune-mi sincer, ești 
un intruder?” - aproape că i-
am oferit spontan răspunsul: 
„-NU, categoric NU!”.  Am 
înțeles ceva mai târziu despre 
acea chestionare. 
Părintelui John Surducan, 
parohul bisericii „Sf. Petru și 
Pavel”, din Dearborn, MI, 

și membru al Consiliului Episcopesc (1979-1980), mi-a făcut o 
confesiune câțiva ani mai târziu, destul de relevantă:„- Părinte 
Alecse, nu îți imaginezi cât de mult m-am luptat în Consiliul 
Episcopesc să nu fii acceptat în episcopia noastră, temându-mă 
că ești un trimis ca și Mihai Iancu. 
  Mă bucur acum că m-am înșelat în judecata mea și, că 
+Valerian a avut și de această dată dreptate!”. Într-un astfel 
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de ambient, am intrat eu în Episcopia ROEA, pe care am slujit-o 
cu toată fidelitatea timp de cca 35 de ani, detalii aici -  
 
f.- Nor de lumină și binecuvântare, deasupra 
baldachinului (Vinerea Mare 2014) 
 

 
 

2014 - Joia Mare Denia celor 12 Sf. 
Evanghelii 

 

 
 
2014 - Vinerea Mare Slujba Vecerniei 

Sf. Patimi 

 
În imaginea din dreapta sus: O lumină, ca un nor luminos care 
s-a pogorât deasupra Sfântului Mormânt, în timp ce părintele 
coslujitor, preotul Iustin Capșa, citea Sfânta Evanghelie. Co-

slujitor: Ipodiaconul Liviu George Constantinescu 
 

O credincioasă a bisericii, Maria (Mary) Comboianu, mi-a 
prezentat o fotografie pe care domnia sa a făcut-o în Vinerea 
Mare (2014), la Slujba Vecerniei, în care s-a oficiat scoaterea 
și amplasarea Sfântului Epitaf pe „Mormântul Domnului” 
(sfântul baldachin), amplasat în mijlocul bisericii. M-am 
cutremurat la vederea acelei fotografii, fiindcă am asemuit acel 
nor cu lumina de pe muntele Tabor, la schimbarea la Față a 
Mântuitorului.  Gândul m-a purtat de îndată la cuvintele 
Sfântul Grigorie Palama care spunea: "Este lumina necreată, 
neapusă şi neînvinsă şi transcede orice timp şi veac şi aceasta 
este, socotesc, moştenirea celor mântuiţi". Am simțit că și noi, 
nevrednicii slujitori și credincioși, de la biserica Sfânta Treime 
din Los Angeles, eram martorii minunii harului (norului) lui 
Dumnezeu ce ni s-a împărtășit în momentul punerii în 
Mormânt a Mântuitorului, prin pogorârea peste biserica noastră 
din cerul cel sfânt și dumnezeiesc a unui nor deosebit, a 
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harului lui Dumnezeu. Cel puțin asta este credința, 
convingerea mea. Fiecare, însă, poate să creadă ce dorește -  

 

 
 

Credința-i ca o rădăcină din care cresc tulpinile, 
Frunzele, florile și fructele bune, care sunt faptele,  
Credința face ceea ce omul și legea nu pot face. 
Hrănește-ți credința si, temerile vor muri în pace! 
 
Credința înseamnă să credem în ceva anticipat,  
Care pare logic doar de la sfârșit către început, 
Datorita credinței noi dăm prezentul pentru viitor. 
Credința face totul posibil, iubirea face totul ușor. 
 
Cred în Dumnezeu cum cred în răsăritul de soare, 
Nu pentru că Îl văd, ci pentru că se simte în zare, 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat, 
Pentru că fără de Dumnezeu universul ar fi uitat. 
 
Doamne, n-am credință mare dar pot fi încrezător 
N-am un dar mare să-ți ofer, cu viața Îți sunt dator. 
Să ne plecăm cu credință și cu rugă la Dumnezeu, 
Să ne țină în  sănătate, iubire și cu credință mereu!  
     

Mircea Iordache 
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C. ÎNTÂMPLĂRI DIN ALTE ACTIVITĂȚI - 
MUNCA DE TEREN 

 

1. CU TAXIUL, PRIN AEROPORTURILE NEW YORK-ULUI 
 

În vol.II, Misionarul, subcapitolul II.1.-„Intrarea în 
climatul american” am descris pe cât a fost întru a mea putere, 
șocul primului contact cu un român din America... La sosirea 
noastră în New York (14 Martie 1980), la orele 7:00 seara, la 
Aeroportul International John F. Kennedy din New York, va 
trebui să luăm un taxi până la terminalul zborurilor domestice 
din aeroportul La Guardia, unde mă va aștepta și-mi va ține 
companie, timp de cca 2 ore, părintele Florian Gâldău, parohul 
Bisericii românești „Sfântul Dumitru” din New York,  care mă va 
ajuta să fac tranziția de la zborul internațional, către zborul 
domestic, prin compania United de la New York, la aeroportul 
St. Paul-Minneapolis. După vreo 9-10 ore de zbor, frânți de 
oboseală, ajunși în Lumea Nouă, am ieșit din aeroport (eu, 
soția și cei 3 copii ai noștri, Cristian de vreo 6 ani, Marius de 3 
ani, și Gabriella de o lună și jumătate) și am semnalat către 
primul taxi din linie, din aeroport, cerându-i șoferului să ne 
ducă la aeroportul (terminalul) La Guardia, unde ne aștepta 
părintele Gâldău, pentru a ne întâmpina și a ne ajuta să facem 
transferul către avionul domestic de la La Guardia către St. 
Paul – Minneapolis. Intrați în taxi, într-un jargon ușor britanic, 
îi prezint taximetristului destinația, aeroportul La Guardia. 

Taximetristul se conformează. Parcurgerea distanței 
dintre cele 2 aeroporturi (terminale) să tot fi durat vre-o 10 
minute. În timpul călătoriei, eu și soția conversam în limba 
română. Nu reușisem să ne înghesuim bine, cu toții, pe cele 2 
bănci din spate ale Taxi-ului de culoare galbenă și, într-un 
respiro lejer, glăsuiesc către soție: : „- Mulțumim Domnului că 
am ajuns teferi până în America și că, plecând din New York 
spre Minnesota,  siguranța personală ne este garantată. Mâna 
lungă a proletariatului, ori cât de lungă ar fi ea, nu ne mai 
poate ajunge până acolo! 

Mărit să fie Domnul că am ajuns în Canaan, în Țara 
Făgăduinței, America, la care au visat ai noștri, unde într-
adevăr suntem în siguranță și fără teama de a fi urmăriți de 
securitate!” 
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Nu am reușit să-mi termin spusele că, de îndată din fața 
mașinii, ca un ecou, aud în neaoșă limbă românească: - Aveți 
dreptate domnule, dar nu fiți atât de categoric privind siguranța 
dumneavoastră personală, fiindcă, chiar și aici în America, 
puteți fi interceptați de „fratele mare” de pe Dâmbovița. Am 
rămas stupefiat. Taximetristul era Român. Însă, și el era sigur 
pe sineși, înțelegând că și noi, ca și dânsul eram refugiați în 
America. La terminalul Internațional din La Guardia, unde ne 
aștepta părintele Florian Gâldău. Părintele Gâldău era o mare 
personalitate, o legendă în cadrul exilului. Aveam să înțeleg 
mai târziu valoarea acestei legende - Pr. Florian Gâldău, de la 
New York. Era arhicunoscut pe Continentul American, de toți 
românii emigrați în America și, adesea, era comparat  cu 
Statuia Libertății din Ellis Island (New York) pentru toți 
imigranții,  indiferent de etnia lor, în Lumea Nouă , în această 
de Dumnezeu Binecuvântată Țară, America. 
 

 
 

Părintele Florian Gâldău 

Taximetristul, care, aparent îl 
cunoștea foarte bine pe 
părintele Florian Gâldău, la 
coborârea noastră din taxi, 
după achitarea serviciului, 
glăsui duios și cu multă 
reverență către „părintele 
imigranților”: Iubite Părinte, 
Vă predau încă unul!. 
Garantat, este de-al 
nostru!”  Și așa, a plecat 
cuviosul taximetrist, pentru a 
căra și alți „de-ai noștri”, căci 
prin 1980, mulți mai eram, 
Doamne!. Tare mi-aș dori să 
aud un cuvânt din partea lui.  

  Într-adevăr era de-al nostru. 
  Părintele Florian Gâldău era un personaj, care aproape 
că nu necesită descripție. Sute de mii de conaționali îl cunosc 
sau l-au cunoscut și, înțeleg exact ceea ce doresc să spun. 
Fizic, deși scund de statura, era un bărbat frumos, cu părul 
suriu și cârlionțat, cu uniformă clericală, vestă neagră, 
anglicană (cămașă cu guler de plastic alb, deschis spre 
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exterior), cu o voce duioasă, plăcută și impunător părintească, 
la care nu aveai decât să-i răspunzi sincer și fără echivoc. 
 

2. LUCRĂTOR LA CURĂȚĂTORIA CHIMICĂ 
„VIKINGS…CRAZY…DAISY” LAUNDRY DIN ST. PAUL, MN 
 

Abia ajuns în Minnesota, cu o familie formată din 5 
membri, al șaselea fiind „pe drum”, am realizat că în această 
țară, mult râvnită de mulți, „nu prea umblă câinii cu covrigii în 
coadă”. Credincioșii au fost primitori, generoși și cu multă 
dragoste de biserică. Primirea ce ne-au făcut-o enoriașii, la 
sosirea noastră în St. Paul, a fost mai mult decât ne 
așteptam.  Un frate co-slujitor din Dioceza Antiohiană, părintele 
John Khoury s-a oferit să facă cu mine practică de condus pe 
mașina-i proprie, ca să-mi pot lua permisul de conducere 
pentru America. 

Paul Muntean, președintele consiliului parohial m-a 
ajutat să completez formularele pentru obținerea cardurilor de 
la Administrația Publică  (Social Security). Cheltuielile necesare 
de întreținere a unei familii compusă din  5 persoane depășeau 
lunar  veniturile  personale. De aceea am fost nevoit să-mi 
găsesc de lucru în afara parohiei. 
 

  
 
  Tot datorită amabilității, și conecțiilor părintelui John 
Khory, am fost angajat la o curățătorie chimică 
„Vikings…crazy…daisy” Laundry. Nu era muncă grea, însă 
trebuia să lucrez zilnic câte 8 ore, potrivit unui program cam 
straniu, 9:00 am -1:00 pm și 4:00 pm-8:00 pm. 
  Problema cea mai mare pentru mine era aceea că, fiind 
singurul angajat, trebuia să fiu de jurnă 6 zile pe săptămână, 
potrivit orarului amintit, chiar dacă aș fi fost bolnav.  Cea mai 
grea perioadă pentru mine era Săptămâna Patimilor.   
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Proprietarul, care nu era creștin, nu concepea ca să-i fie 
prăvălia închisă în timpul programului, mai ales că și făcea 
verificări inopinate. Am tot lucrat eu acolo cam vreun an. In 
Săptămâna Patimilor din anul 1981, cu de la mine putere, fără 
să-i spun proprietarului, am schimbat programul de după 
amiază, ținând prăvălia deschisă de la orele 4:00 pm-6:00 pm, 
apoi alergam la biserică pentru a oficia slujba zilnică a deniilor, 
după care alergam din nou, și țineam prăvălia deschisă între 
8:00 pm-10:00 pm. 

În timpul deniilor, eram terorizat de ideea că nu mă pot 
concentra după cuviință asupra slujbei, dar și pentru faptul că 
nu respectam programul proprietarului. În acel an, 1981, „mi-a 
ieșit pasiența”.  
  În anul ce a urmat 1982, nu mi-a mai mers. Cred că era 
în Joia Mare când întorcându-mă de la denie, ca să redeschid 
prăvălia, îl văd pe David la casierie, așteptându-mă, politicos 
nu-i mai puțin adevărat cu CEC-ul în mână, ultimul meu salariu 
de la „Vikings…crazy…daisy”, spunându-mi pe un ton oarecum 
ironic… „Așa cum scrie la voi în Scripturi, că nimeni nu poate să 
slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl 
va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu 
puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona”. I-am cerut 
iertare, i-am mulțumit că mi-a dat oportunitatea de a lucra 
pentru el aproape un an și jumătate, și am plecat spre casă. Pe 
drum, reflectând la cele spuse de el, mi-am dat seama că avea 
perfectă dreptate. „Eliberat” de acea povară, a doua Zi, Sfânta 
Vineri, și zilele ce au urmat până Sfintele Paști, am trăit cu 
adevărat Bucuria duhovnicească de a-L sluji cu toată ființa mea 
pe Hristos Cel Mult Pătimitor, Cel Răstignit, dar și Înviat a treia 
zi după scripturi. 
 

3. LA AEROPORT, $35.00 ÎN PENALIZĂRI, PENTRU UN 
TICHET DE $1.00 (CEC FĂRĂ ACOPERIRE) 

 
A fost o experiență personală în lumea capitalismului 

occidental în care prețul necunoașterii, neștiinței și al 
neglijenței este astronomic. În perioada anilor 1980-1989 
biserica pe care o slujeam atunci, și o slujesc și astăzi a 
sponsorizat, literalmente, sute, dacă nu chiar mii de imigranți, 
sau cum se spunea pe vremea aceea refugiați politic. Pe lângă 
formularele legale de sponsorizare, emise de organele de 
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emigrare pentru potențialii refugiați politic, trimise în diferitele 
lagăre de refugiați (Italia, Grecia, Spania și, chiar, Germania), 
la sosirea în America a persoanelor/familiilor sponsorizate, 
biserica se preocupa cu transportarea lor de la aeroport până la 
biserică sau la locuințele de cazare pe care binevoitorii le 
ofereau temporar. După aceea, ajutorarea lor se făcea după 
obținerea documentației de la Administrația Publică (Social 
Security), prin: primul ajutor federal (welfare), obținerea 
carnetului de conducere, găsirea unui loc de lucru, etc. 

 

 

    Îmi amintesc un fapt care și 
acum mă amuză. Așteptasem 
la aeroportul LAX un frate 
emigrant. La plecarea din 
parcarea aeroportului am 
realizat că nu aveam bani 
lichizi la mine. De fapt, nici 
sistemul aeroportului nu era 
pe atunci atât de sofisticat 
încât să pot plăti cu un card de 
credit, de aceea am plătit cu 
un CEC, ceea ce pare acum o 
sumă modică. Doar $ 1.00 (un 
dolar American). 

  Din nefericire, plata am făcut-o cu un CEC, dintr-un cont 
bancar de la o bancă de la care mă transferaserăm, la o altă 
bancă, doar cu câteva zile înainte. Așa că respectivul cont 
bancar era închis de câteva zile. Ați ghicit, CEC-ul de $ 1.00 s-a 
întors înapoi la banca cu care aeroportul își făcea tranzacțiile 
financiare, și care m-a taxat cu $ 20.00 (return items).  
La rândul ei, banca de la care eu emisesem CEC-ul m-a taxat și 
ea cu $ 15.00, cu aceeași motivație, așa că am plătit în 
penalizări, suma de $ 35.00, pentru o greșeală/neatenție 
(sumă modică de $ 1.00). 
  Așa am învățat, pe pielea proprie, cum funcționează 
capitalismul – omul slab îl poartă-n spate pe cel gras și, mai 
este obligat să spună că-i și place. 
De fapt, nu suntem noi cei care alergăm după credite? Există și 
o zicală: Când ai făcut cerere pentru un card de credit, ți-ai 
semnat singur certificatul de sclavie până la moarte, fiindcă 
numai prin moarte scapi de înrobirea benevolă. 
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4. „CRED CĂ M-AM RĂTĂCIT” 
                                                                                                                      
Din cei cca 75.000 km, pentru vizitarea de cunoaștere a 

parohiei (1982-1983), cca 50% i-am acumulat  rătăcindu-mă 
pe autostrăzile Californiei.   
  Prin anii 1980-1984 nu exista GPS pentru noi, muritorii 
de rând. Era acel vestit Thomas Guide, pe care trebuia să-l 
studiezi înainte de plecarea cu mașina spre destinație. Nu 
existau nici telefoanele mobile (celulare) ca să poți comunica cu 
familia pe care doreai să o vizitezi. Știu că ceea ce spun eu 
acum pare pentru generația de astăzi a fi o poveste de adormit 
copii, fiindcă în vremurile de astăzi aproape fiecare copil, sau 
adolescent, are un telefon celular. Și încă ce telefoane 
performante, cu busole incorporate, cu acces la GPS, la 
Internet și toate cele. Aproape nici mie nu-mi vine să cred că 
sunt atât de bătrân și că am trăit acele vremuri, atât de ne-
tehnologizate. Am trăit, cum s-ar zice, la „coada vacii”. 
  Ajuns în Los Angeles, am fost binecuvântat să moștenesc 
de la înaintașul meu, Părintele Richard Grabowski, 2 carnețele 
cu ADRESELE DE CONTACT ale parohienilor Bisericii Sfânta 
Treime. Un carnețel cu coperți verzi: Adresele enoriașilor. 
Celălalt cu coperți de culoare neagră: Adresele comunicanților, 
adică a celor care nu își plăteau taxa de membrie la biserică, 
însă beneficiau de slujbele bisericii, plătind danii la biserică, 
doar atunci când aveau nevoie de slujbele bisericii (botezuri, 
cununii, înmormântări, parastase, etc.). În aceste carnețele, 
pentru fiecare adresă de contact exista o cartotecă: pe de o 
parte numele, adresa și numărul de telefon a 
persoanelor/familiilor înscrise, iar pe verso: direcții precise 
privind ruta de călătorie până la respective adresă. Am numit 
acele 2 carnețele Thomas Guide-ul Bisericii Sfânta Treime. 
  Fiind însă un nou venit în metropola californiană (i.e. 
Arhiepiscopul Valerian numea Los Angeles-ul o plăcintă care se 
întinde cât vrea ea!), în dorința mea de a cunoaște fiecare 
familie ce ținea legătura duhovnicească cu Biserica Sfânta 
Treime, mi-am plănuit să vizitez toate aceste familii în primele 
6 luni de la sosirea mea aici, mai ales că beneficiam și de 2 
evenimente religioase care-mi ofereau această oportunitate: 
Crăciunul (mersul cu tradiționalele colinde) și Boboteaza 
(mersul cu Sfințirea Caselor). 
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  Cred că nu exagerez, însă mai mult de jumătate din 
zecile de mii de km, pe care i-am parcurs, în perioada de 
vizitare și cunoaștere a credincioșilor, i-am orbecăit, rătăcindu-
mă pe autostrăzile californiene. 

Îmi reamintesc de o întâmplare nostimă. Plănuisem o 
vizită la casa unui credincios, la cca 40-50 de mile. Mi-am făcut 
lecțiile, ajutat de Thomas Guide, și am pornit la drum. La o 
încrucișare de autostrăzi, cred că am apucat-o greșit pe o 
autostradă. Orientându-mă după mersul soarelui, eram tot mai 
convins că merg într-un sens greșit. Am decis să ies din 
autostradă și, la ieșire intru la prima stație de alimentare cu 
gaz (gasoline station), și mă adresez vânzătorului: „Iertați-mă, 
însă cred că m-am rătăcit! Credeți că mă puteți ajuta?” 

 Vânzătorul se uită la mine, realizează, după cămașa 
clericală cu care eram îmbrăcat, că sunt preot și, măsurându-
mă cu privirile din cap până-n picioare, cuteză a mă întreba, 
glumind: „Sunteți preot, nu-i așa?”  „Da”, am răspuns eu fără 
ezitare. „Hmm – zise arabul – dacă dumneata, care ești pastor, 
te-ai rătăcit, atunci cât de pierdută (lost!) poate fi turma pe 
care o conduci?!”. N-a spus-o cu răutate, ci a fost doar o 
glumă, a râs și și-a cerut iertare dacă gluma lui a fost ofensivă. 
Mi-a oferit o hartă a localității marelui Los Angeles, și chiar mi-
a desenat pe hartă traiectoria pentru a ajunge la destinație. 
 

5. ACCIDENTATUL PROTESTANT JUCA FOTBAL ÎN TIMP 
CE COLECTA AJUTOR SOCIAL (WELFARE) 

   
În vremea președinției lui Jimmy Carter, cel de al 39-lea 

președinte al Americii (1977-1981), credincios al religiei 
Baptiste (Southern Baptist), au fost admiși în America mii și mii 
de Baptiști, Penticostali, Adventiști și Pocăiți,  pe motivul că 
erau persecutați în România, ca și minoritate religioasă.  Cei 
mai mulți dintre ei s-au stabilit în Statele California, Illinois și 
Georgia. În Georgia era chiar o Asociație Baptistă Română, 
condusă de Angela Popovici (fiica pastorului Pete Popovici din 
Los Angeles), agenție ce primea fonduri guvernamentale pentru 
sponsorizarea numitelor minorități religioase. 
Întrucât majoritatea celor nou-veniți în America nu conversau 
în limba Engleză, Șeful Serviciile Sociale din Sacra-
mento, Armando Hera Rodriguez, m-a acreditat drept interpret 
de Engleză-Română pentru felurite necesitați sociale ale noilor 
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emigranți: Welfare Department, Social Security, Imigrare și 
Naturalizare, problem medicale, etc. Această poziție mi-a oferit 
posibilitatea să înțeleg mentalitatea și, procesul de ajustare și 
integrare a noilor veniți în societatea americană. Atributele 
mele de traducător și de interpret, erau folosite de Serviciile 
Sociale pentru Românii Ortodocși, Baptiști, Penticostali, 
Adventiști și Pocăiți, deopotrivă. 
 

 
 

Pretinsul accident 
 

        Cei mai mulți dintre 
protestanți, pentru care 
prestam servicii de traducător, 
nici măcar nu mă cunoșteau/ 
recunoșteau. Din cei câțiva ani 
de servicii de interpretare, un 
caz apar-te  mi-a rămas în 
amintire. Este vorba de un 
caz, cu un adventist, care 
avea soție și 5 copii. Suferise 
o „accidentare gravă” la locul 
de lucru. 

  Am fost solicitat să traduc, în cadrul unei întâlniri, la 
Oficiile de Avocatură, la cererea  avocaților ce reprezentau 
Compania de asigurări, care-i plăteau lunar,  pentru o evaluare 
medicală, care se făcea periodic.  Accidentatul a sosit la Firma 
de Avocatură în 2 cârje și, ajutat de un băiat minor. Avea o 
mimică specifică omului aflat în dureri. 
 

 
 

După pretinsul accident 

 

     Chiar că îmi venea și mie 
să-i plâng de milă. Ce nu 
știam eu era faptul că timp de 
o lună fusese filat, fotografiat 
și filmat de către Firma de 
Avocatură. După examinarea 
formală de către un medic, 
adus special pentru interviu, în 
care accidentatul se văicărea 
de durere și suferință, a urmat 
prezentarea avocaților, cu 
probe zdrobitoare. De la 
venirea sa în America, cca 2 
ani în urmă, 
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primise ajutor de închiriere a unei locuințe în orașul Loma Linda 
din partea comunității adventiste și, în timp ce primea ajutor 
social (welfare) din partea statului, își găsise și de lucru, la 
negru, în domeniul construcțiilor. Pretinsese că s-a accidentat 
la locul de lucru și, pe lângă avantajele menționate mai sus, 
reușiseră că colecteze și pensie de șomaj (unemployment 
benefits) și o sumă substanțială din partea companiei de 
asigurări pentru accidentul de lucru. În special filmările îl 
dovediseră că accidentarea era fictivă, sau înscenată, în tot 
acest timp accidentatul zburdând ca și un mielușel să-și 
agonisească beneficiile, în timp ce în timpul liber mai juca și 
fotbal. Cârjele erau folosite numai când ajungea la agențiile de 
unde-și încasa beneficiile și la interviurile periodice ale acestor 
agenții.  
  Fără îndoială că, mai ales aici în America, cazuri de acest 
fel sunt cu miile, dacă nu chiar cu milioanele. Unicitatea acestui 
caz însă a constat în răspunsul halucinant, atunci când a fost 
pus în fața probelor: - „Cum de poți juca fotbal, dacă ești în 
atâta suferință?” Răspunsul: Dumnezeu mi se arată noaptea, 
dinaintea meciului, mă însănătoșează perfect, pe durata 
jocurilor, după care, ajungând acasă, după meci, revin la 
starea dinaintea vindecărilor”. 
 
6. „OLAR ENTERPRISES” ȘI AGENȚIA „DAVID LOREN & 

ASSOCIATES” 
 

Este binecunoscut faptul că familia Nicolae și Ana Olar 
era una dintre cele mai înstărite familii românești (dacă nu 
chiar cea mai bogată) din California anilor ‘80-‘90. Deținea 
străzi întregi cu clădiri de lux în cele mai bune localități, de-a 
lungul plajelor Pacificului, localități exclusive. În același timp, dl 
Olaru era el însuși un dezvoltator edilic (developer), luând 
adesea drept asociați mulți din membrii comunității româno-
americane din California, în dorința sa de a ajuta comunitatea 
în creșterea ei economică. Angajații săi erau în majoritate 
români, de diferite vârste, cărora le încredința variate poziții, 
potrivit cunoștințelor, experienței și abilității fiecăruia în parte: 
administrator de clădiri, diriginte de șantier, lucrători pe teren, 
cu responsabilități și compensații pe măsură, etc. Se zicea pe 
vremuri că „Nicolae Olaru hrănește jumătate de comunitate”.  
Din binecuvântate pricini, subsemnatul a devenit chiar din 
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primul an agreat de familia Olar, devenind atât de apropiat de 
ei, încât mă consideram un membru al acestei familii. Familia 
Olar avea 3 copii, 2 băieți și o fată. Atunci când au venit din 
Banatul Yugoslav în America, nu apucaseră să-și boteze în 
Yugoslavia 2 dintre cei 3 copii ai lor. Astfel că, deși adolescenți, 
subsemnatul i-am botezat pe Marinica și pe Gabriel, iar cu ceva 
ani mai târziu, i-am cununat pe Lucian și Marinica. 
 
a). Prima tranzacție 
   

Devenind foarte apropiați, d-l Olaru îmi propuse să-i ofer 
mașina mea (un Mercedes StationWagen)  în schimbul unui 
„share” (una din cele 2 case ce se construiau  pe un loc, divizat 
în 2), aproape de Ocean.  
  Cu ani înainte, sponsorizasem un refugiat politic, tot din 
Banatul Yugoslav (DI), automecanic, specializat în Germania la 
fabrica Mercedes-Benz Autostiegler. Drept recunoștință, mi-a 
propus să mă ajute să-mi cumpăr un Mercedes-Benz 
Stationwagen, având acum o familie cu 4 copii. 
  Mi-a spus că știe de carcasa unui astfel de Mercedes (de 
cca 1 an vechime), consumat în flăcări, ce se poate achiziționa 
pe cca $3,000.00. De asemenea, fiind Dealer, a putut cumpăra 
un motor adecvat, pe suma de $5,000.00, și scaunele cu 
tapițerie cu tot pe cca $2,000.00 – Mâna de lucru era 
asigurată, fără cost, pe o perioadă de timp de cca 6 luni, adică 
asamblarea, în timpul său liber. M-am învoit cu el, și astfel am 
devenit proprietarul unui Mercedes-Benz, aproape nou, pentru 
o sumă de $10,000.00, care valora pe piață, nu-i mai puțin 
adevărat, cu titlu de „salvaged” (recuperat) de peste 
$50,000.00. 

Apariția mea cu o astfel de mașină în comunitate, a 
stârnit gelozia multora, chiar și celor mai avuți, care s-au și 
grăbit să mă eticheteze că sunt în solda Bucureștilor, altfel de 
unde aș fi avut bani să achiziționez o mașină atât de scumpă, 
dacă nu din banii comuniștilor de la București. Realitatea era că 
o achiziționasem  din economiile mele de cca $2,500.00, iar 
diferența de cca $7,500.00, împrumut pe cardurile de credit.  
Aceasta era prima mea tranzacție financiară (afacere) cu dl 
Olar. I-am oferit Mercedes-ul, mi-a oferit una dintre cele 2 case 
în construcție, aproape de Ocean. La terminarea construcției, 
tot dl Olar, constructorul magnat din Palos Verdes, m-a ajutat 
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la una din băncile cu care făcea afaceri să primesc un împrumut 
convențional, care să plătească împrumutul de construcție al 
casei. Tot domnia sa, prin agenția proprie, prin care făcea 
tranzacțiile imobiliare, a găsit și chiriaș pentru acea casă. Astfel 
că, chiria lunară încasată plătea ratele lunare la bancă, taxele 
de proprietate, etc., dar rămânea și un surplus de cca 
$500.00/lunar, echivalentul a cca jumătate din salariul 
meu.  Să nu uităm acele vremuri, vremurile președinției lui 
Ronald Reagan, când America a cunoscut una dintre cele mai 
prospere creșteri economice. Astfel că în cca 8 luni de zile, 
valoarea acelei case crescuseră cu cca $80,000.00. 
 
b). A doua tranzacție 
 

În mai puțin de un an, dl Olar îmi propune să vând 
respectiva casă, având deja cumpărător, la care se poate face 
un profit de cca $80,000.00. M-am învoit și de această dată. 
Mi-a propus ca jumătate din respectiva sumă să o folosesc 
drept acont (downpayment) pentru o casă, unde familia mea să 
se mute de la casa parohială (dlui ajutându-mă să mă calific 
pentru acea achiziție) iar cu cealaltă jumătate să intru într-un 
nou proiect, asemănător cu cel dintâi, și în aceleași condiții. Zis 
și făcut. Astfel că în 1984 mi-am cumpărat casa din 9525 Petit 
Ave., North Hills, CA. În același timp eram și deținătorul unui 
nou „share”, primul fiind pe Strada Lucia, iar cel de al doilea, 
pe Strada Irine, cu 2 străzi mai aproape de Ocean, în orașul 
Regondo Beach, CA. 
 
c). Următoarele tranzacții 
 

Perioada anilor 1985-1990 a fost pentru dl Olar, poate 
cea mai prosperă din viața sa. Știind că îmi obținusem licență 
de Vânzări/Cumpărări Imobiliare, licență de Notar Public, dl 
Olar m-a sfătuit să deschidă, în parteneriat cu încă 2 persoane, 
deținători de licențe de Brokers Imobiliari, o Agenție de 
Vânzări/Cumpărări Imobiliare, în Valea San Fernando, "David 
Lauren and Associates, Inc." (Granada Hills, CA 1986). 

Cele mai multe tranzacții Imobiliare ale afacerii Olar 
Enterprises, se făceau prin acest Agent Imobiliar. Și vorbim de 
milioane de dolari americani. În parteneriat cu dl Olar, în 
perioada 1988-1989, subsemnatul ajunseseră proprietarul mai 
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multor apartamente în proiecte noi, clădiri nou construite în 
Glendale, Burbank, San Pedro și Long Beach, să nu mai 
amintim de casa din North Hills unde locuiam încă din 1984. 
Toată lume știa de aceste afaceri imobiliare în care eram 
implicat. 
 

 
 

Imobiliare de vânzare 

 

   Totul era legal, aplicându-se 
legile și principiile capitaliste 
ale dreptului de proprietate. 
După cum am spus mai sus, 
succesul meu economic a 
stârnit multă gelozie. Unii rău 
voitori au început o campanie 
acerbă de denigrare împotriva 
mea, cu atacuri virulente 
împotriva întregii mele familii. 

 
 

Model de clădiri construite de Olar 
Enterprises 

     Inițierea războiului din Golf 
(1991) aducea după sine și 
Americii un declin economic. 
Companii mari din California s-
au mutat în Nevada, Arizona, 
sau pe Coasta Nord Vestică, 
Oregon sau Statul Washington     
Odată cu pleca-rea „barosa-
nilor financiari” din California 
s-a creat un vacarm economic. 
Milioane de oameni și-au 
pierdut serviciile și, la rândul 

lor, s-au mutat din California în statele unde se muaseră 
companiile foștilor lor angajatori. 
  Clădirile cu apartamente și condominium-uri scumpe au 
devenit aproape goale. Tribunalele au fost inundate cu cereri de 
insolvență, din partea multor companii mici și mijlocii. Băncile 
au devenit fără voia lor proprietarii clădirilor pe care le 
finanțaseră. 
  Din nefericire, și titanicul imobiliar „Olar  Enterprises” s-a 
înscris în această listă și, odată cu el, asociații săi, printre care 
și subsemnatul. S-a pierdut totul, și de către toți. Așa se 
întâmplă în capitalism când se construiește pe „temelie de paie” 
și cu speculații financiare. Am pierdut mai întâi „share-urile‟ 
imobiliare (cca 8 apartamente, plus 2 care erau doar în curs de 
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construire în San Pedro), am pierdut agenția de Imobiliare, 
unde eram acționar, și în final casa unde locuiam în North Hills. 
În 1993 am căutat să închiriez un apartament în Santa Clarita, 
înainte ca „întregul credit” să-mi fie ruinat, și altfel să nu pot 
nici măcar să mă calific drept chiriaș. Singurul lucru ce nu am 
pierdut a fost familia, slujirea, și  zâmbetul de pe buze.   
Americanul are o expresie  „easy come, easy go!”, adică „ușor 
s-a realizat, și tot atât de ușor s-a pierdut!”, cu toate că nu a 
fost deloc atât de ușor de realizat. Ceea ce mai pot spune, la 
acest subcapitol, despre acele timpuri, că acei rău-voitori care 
din gelozie mă  atacau vitriolic, în trecut, la știrea că am 
pierdut totul, au jubilat în sinea lor, dar n-au mai scris nimic 
împotriva mea. Câțiva dintre ei chiar mi-au cerut iertare. Pe 
toți i-am iertat, și pe cei mai mulți dintre ei i-am înmormântat.    
Așa se scrie viața, pe capitole.  În acea perioadă mi s-a 
reamintit prin gura dreptului Iov: „Gol am ieşit din pântecele 
mamei mele şi gol mă voi întoarce în pământ! Domnul a dat, 
Domnul a luat; fie numele Domnului binecuvântat!" (Iov I, 21). 
 

7. ZĂNGĂNITUL CĂTUȘELOR, ÎN AJUN DE CRĂCIUN – 
CRĂCIUNUL ANULUI 1987 NU-L VOI UITA TOATĂ VIAȚA 

 
Pentru mine, în timpul celor 40 de ani preoție, 

Sărbătorile Crăciunului au fost, după Sfintele Paști, cele mai 
frumoase sărbători, cu tradiții, colinde și multă încărcătură 
duhovnicească. 
  Chiar înainte de prăznuire, de când mă știu, cu 5-6 zile 
înainte, am organizat cete de colindători, cândva formate 
numai din adulți, apoi ani de-a rândul numai din tineret, iar în 
vremurile mai apropiate, din tineri și vârstnici, purtând la 
casele enoriașilor mesajul Nașterii Domnului nostru Iisus 
Hristos. Tineri, care, astăzi sunt căsătoriți, la rându-le cu copii 
aranjați la casele lor, adesea îmi mărturisesc că, cele mai 
frumoase amintiri pe care le poartă în suflet, sunt anii în care 
m-au însoțit cu colindatul. 
Petru mine întotdeauna Colindatul a atras o mare 
responsabilitate: organizarea colindatului, anunțarea gazdelor, 
organizarea grupelor de colindători, condusul mașinii 
(întotdeauna am fost șoferul de bază al colindătorilor), dirijarea 
grupului de colindători pe care-l condu-ceam, etc... 
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Erau însă și peripețiile, bucuriile și momentele hazlii din acele 
perioade. Mă bucuram când tineretul avea sârg să mă 
însoțească cu colinda.  
      Pe tot timpul trase-ului, și datorită distanțelor mari dintre 
gazdele plănuite pentru vizi-tare, tinerii își depănau amintiri, 
spuneau glume (odată un năzdrăvan de colindător, a legat 
șireturile de la teniși, ale unora de ații, iar la coborâre prin 
portiera din spate a van-ului, au căzut unii peste alții, ca sacii 
de cartofi!). 

Drept răsplătire, pentru prezența și eforturile lor, 
încheiam zilnic colindatul la un McDonald, a le oferi un 
hamburger, un French fries, un coke, sau ce doreau ei. 
 

 
 

Grup de colindători 

 

 
 

Microbuzul colindătorilor 

         Cu adulții era diferit. 
Gazdele primitoare le oferea 
ofrande adesea de post 
(câteodată și de dulce, pentru 
ne-postitori!), însoțite de un 
pahar de pălincă (ha, ha!) sau 
ce avea gazda în casă, aflată 
în pline pregătiri de Crăciun. 
În acest subcapitol doresc a  

menționa o întâmplare sau două, din timpul acelor ani. Eram cu 
colindat în ajunul Crăciunului. 
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Colindatul la fam. N. Olaru, cu Dumitru Fărcaș și Nicoleta Voica 

 
Familia Nicolae Olar a ținut să ne însoțească la clădirile 

sale din Redondo Beach, unde erau administratori câteva familii 
de români. Ne-au însoțit la colindat și maestrul Dumitru Fărcaș, 
care tatona terenul rămânerii în America, și cântăreața Nicoleta 
Voica, care pe vremea aceea era în America. Timpul era 
aproape de 12 noaptea. Fiind târziu în noapte, dl Olaru îmi 
șoptește ca să nu începem colindatul de la ușă, așa cum 
obișnuiam, ca să nu deranjăm locatarii, ci să intrăm mai întâi în 
apartamentul administratorilor și, apoi, ușurel să executăm 
programul. Zis și făcut, însă, maestrul Dumitru Fărcaș, care nu 
fusese prezent la conversația mea cu dl Olaru, de îndată ce am 
intrat pe poarta clădirii, construită oarecum în formă de careu, 
începu să cânte cu fermecătorul său taragot „O ce veste 
minunată!”. 

La geamurile locatarilor, pe diferite nivele ale clădirii, au 
început să se aprindă lumini, și să se deschidă geamuri, în toiul 
nopții, ca să asculte o melodie stranie pentru ei, executată la 
un instrument, care și acela le era străin. 

Ne-am luat rămas bun de la gazde, familia Olar s-a 
întors la casa lor din Palos Verdes, Fărcaș și Nicoleta Voica, au 
rămas în Torrance, unde erau găzduiți, iar eu și grupa mea, mi-
am continuat drumul către San Pedro, la ultima casă plănuită a 
fi colindată în ajunul Crăciunului, anume la familia Petru 
Mohan, care și ei erau din Banatul Yugoslav. Era deja trecut de 
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12:00 noapte. Era Crăciunul. Când am terminat de colindat, era 
probabil vreo 1:00 dimineața. Îmi încarc colindătorii în van (o 
autocamionetă cu vreo 14 locuri), pun cheia în contact, și când 
să pornesc mașina, se rupe cheia în contact. Nu aveam cheie 
de rezervă la mine. 

Rog gazda să invite colindătorii mei la ea în casă (la 
Ocean vremea este foarte rece după miezul nopții), și să-mi 
împrumute mașina lor că să merg până acasă să-mi iau cheia 
de rezervă, și să mă întorc înapoi ca să-mi iau camioneta, și pe 
colindătorii mei, să-i duc la casele lor. Mi se împlinește dorința. 
Iau mașina lui Petru Mohan, și-l invit pe Vasile Rotaru să mă 
însoțească (aveam de condus cca o oră dus/întors) să iau de 
acasă cheia de rezervă. 
 

 
 

Arestarea lui Moș Crăciun (parodie) 

 
 

Zăngănit de cătușe în ajun de Crăciun 

 
  Eram extenuat. La reîntoarcere spre San Pedro, 
conduceam cu peste 80 mile la oră. Viteza maximă era de 65 
mile/oră. Gonind eu pe autostrada #405, cu o viteză atât de 
mare, prin dreptul orașului Ingrewood văd Poliția în urma mea, 
cu girofarurile aprinse și sirena pornită, să trag pe dreapta. Din 
nefericire, mi s-a părut că nu am unde să parchez pe dreapta, 
de aceea, „am cărat poliția în spate” încă vreun km și jumătate 
până la prima ieșire, care avea un semafor cu lumina roșie.  
  La această ieșire, întoarcerea spre dreapta, pe roșu era 
interzisă. Eu am întors totuși, crezând că având Poliția în spate, 
întoarcerea la dreapta, pe roșu, nu este o încălcare a legii. Am 
oprit mașina. Văd 2 polițai coborând furioși din mașina Poliției, 
cu mâna pe pistol, unul îndreptându-se spre geamul meu, iar 
celălalt către geamul pasagerului (Vasile Rotaru).  Mi se cer 
actele la control. Nefiind mașina mea, nici nu știam unde-și ține 
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Petru Mohan actele. Răspund că nu știu unde sunt. Ni se cere la 
amândoi (mie, și lui Vasile Rotaru) să ridicăm mâinile în sus și 
să nu mișcăm. Colegul polițistului care m-a somat, caută și 
găsește actele mașinii în compartimentul de ținut actele 
mașinii, și mi se adresează: - „A cui este mașina?” – „A lui 
Petru Mohan…” răspund eu, neștiind că mașina era înregistrată 
pe numele companiei sale. – „Carnetul dumitale de condus!!!” 
– Mă fâstâcesc în căutarea Licenței de condus, și realizez dintr-
o dată că o lăsasem în van-ul, în care se rupsesem chia. – „Nu-
l am la mine…” răspund eu.  „ - Ieșiți afară din mașină, cu 
mâinile încleștate la ceafă…!. și așezați-vă, în această poziție 
pe trotuar”. Între timp le-au venit încă 2 ajutoare. 
  Se crease o suspiciune, care sunt sigur că era un „clasic 
caz, din manualul polițienesc”: goneam pe autostradă cu o 
viteză, cu mult peste viteza legală, nu m-am oprit atunci când 
mi s-a poruncit să opresc, am încălcat legea făcând la dreapta 
pe „roșu”, nu știu unde sunt  actele mașinii, și nici cine-i 
proprietarul (suspiciunea că mașina era furată), nu am carnet 
de conducere, vorbeam engleza cu un accent străin, și mai 
presus de toate eram îmbrăcat cu o cămașă clericală. Din 
fericire, dl Vasile Rotaru avea toate actele la el. Cu toate că s-a 
identificat cu documente, totuși, pe trotuar, a fost și el nevoit 
să fie alături de mine, în aceeași postură. Eram păziți de 3 
polițai, ce țineau mâna pe armă, în timp ce unul ne ancheta. La 
început, dl Rotaru a fost mai mult el anchetat. Le-a povestit 
polițailor cu lux de amănunte ce se întâmplaseră. În 
documentele mașinii era și numărul de telefon al lui Petru 
Mohan. Numai după ce au coroborat cele spuse de dl Rotaru, 
cu cele spuse telefonic de Petru Mohan (pe care-l sunaseră în 
timp de dl Rotaru era chestionat), atunci am fost și eu 
chestionat (nume, adresă, data nașterii, etc…). Între timp DMV 
le-a furnizat toate datele mele, care coincideau cu tot ceea ce 
eu le declarasem. „Acum puteți să lăsați mâinile în jos, să vă 
ridicați după trotuar, și să vă urcați în mașină”.  
Ne-am supus ordinului, și așezați în mașină, nu știam ce ne 
așteaptă. „- Aveți norocul că astăzi este Crăciunul, altfel acum 
ați fi fost în pușcărie”.  
  Văd că-mi înmânează un tichet, zicându-mi  „Merry 
Christmas”. 

După toate cele întâmplate, extenuat peste măsură, 
emoționat până peste poate, zisei în gândul meu, ce om fără 
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suflet poate fi acest polițai care, nu numai că m-a umilit, mai 
îmi și înmânează o amendă, spunându-mi ironic „Să ai un 
Crăciun Fericit!”... explicându-mi că acesta nu este o 
penalizare, ci un bon de verificare/identificare, în caz de voi 
mai fi „tras pe dreapta”, de vreun coleg de-al său, polițai, pe 
restul distanței de condus până în San Pedro.  
 

 
 

La slujba de Crăciun 1987 

 
Ajuns întru târziu la Petru Mohan acasă, să-mi iau van-ul  

și colindătorii, pe la orele 3:00 dimineața, mi-a mai luat vreo 
jumătate de oră să mă disculp în fața gazdelor și a 
colindătorilor pentru întârziere. Crăciunul 1987 l-am petrecut 
totuși în biserică. Doamne ferește, putea să fie într-alt loc. 
         Deci, cum aș uita vreodată Crăciunul anului 1987? 
 

"Bine facem că împodobim bradul. Numai că bradul 
trebuie să exprime forma văzută a formei interioare 
împodobite. Pentru că altfel este nimic, este o cheltuială. Dacă 
el arată curăţenia familiei, dacă el arată podoaba sufletului 
nostru, atunci arată şi credinţa noastră. Fericită este acea 
familie, în care soţul, soţia, copiii, toţi din casă s-au împărtăşit, 
s-au spovedit, şi au ţinut post în această perioadă." 
                                             (Părintele Nicolae Tănase) 
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D. PROTOCOL, REPREZENTARE 
 

Înainte de a prezenta conținutul activităților este 
important să cunoaștem termenele  de „protocol, repre-
zentare”, pentru a înțelege cele narate mai jos. În primul rând, 
termenul de „protocol” înseamnă o regulă de ceremonial 
folosită la anumite activități cu caracter solemn, sau în relațiile 
diplomatice. Protocolul este un document, care cuprinde 
consemnarea unor hotărâri sau a unor înțelegeri naționale sau 
internaționale (re: Ceaușescu la Londra). Protocolul cuprinde 
totalitatea formelor și practicilor de ceremonial care se aplică la 
festivități oficiale sau în relațiile diplomatice. 
  

1. LONDRA 1978  „- NU SE POATE AȘA CEVA, SĂ NU 
UITĂM DE JUDECATA ISTORIEI!‟ 

 
S-a trâmbițat și s-a scris mult despre istorica 

„telenovelă‟ de 4 zile (13-16 iunie 1978) a soților  Ceauşescu în 
Marea Britanie. În țară, românii se adunau la telejurnal ca la o 
adevărată telenovelă. Urmăreau cu sufletul la gură programul 
londonez  al soţilor Ceauşescu. Se întrebau, oare vor fi foarte 
bine primiţi – invitați chiar de Regina Angliei?!?. După 
propagandiștii securiști, vizita soţilor Ceauşescu în Regatul Unit 
al Marii Britanii se înscria drept „o istorie adevărată”. Martorii 
din miezul evenimentelor raportau pentru telespectatori doar 
imagini cu dineuri şi serate, toasturi şi defilări, caleşti cu 
armăsari albi, haine de gală, accesorii fistichii şi bijuterii de 
Coroană. Așa să fi fost, pe bune? La noi e o zicală din popor 
„țara arde și baba se piaptănă!‟ Cam așa vedeam eu acea 
vizită simandicoasă. 
  Pentru mine însă, vizita  tiranilor politruci a fost un 
adevărat coșmar, un test al tăriei de caracter și al curajului 
meu. Calitatea mea de reprezentant al Patriarhiei Române pe 
lângă Biserica Anglicană era implicit considerată de oficialii 
Ambasadei Române de la Londra și drept o „reprezentanță 
semi-oficială” a României în Anglia. De aceea, oficialii 
ambasadei m-au contactat și mi-au spus că am datoria civică 
să mă implic în organizarea acestui „eveniment istoric”(!!!), 
vizita  „celui mai iubit fiu al poporului român” în Regatul Unit. 
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1976 - PS +Lucian îl hirotonește pe 
teologul Constantin Alecse întru 

diacon 

        Am rămas înmărmurit, 
fiindcă eu credeam că sunt un 
reprezentant bisericesc în 
Anglia, nu unul politic. 
        Înspăimântat până peste 
poate, l-am sunat pe 
Arhiepiscopul +Lucian,  la 
Paris, și l-am invitat să vină l-
a Londra, să mă sfătuiască 
privind deciziile pe care tre-
buia  să le iau în legătură cu 
rolul meu privind programul 
vizitei în Anglia a lui 
Ceaușescu. 

  Am fost surprins foarte plăcut, că, deși era „mai marele 
meu”, Vlădica +Lucian s-a conformat cerinței supusului său și, 
a doua zi a sosit la Londra. I-am explicat în linii generale 
despre ce este vorba, și, cu toate că eram găzduiți într-o casă 
primită pe o chirie modică din partea Episcopului de Southwark, 
în frica noastră că ne-ar putea fi înregistrate conversațiile, la 
sugestia episcopului, pornim spre o plimbare într-un părculeț, 
nu departe de locuința noastră. Cu uimire, văd că se dezbracă 
de pardesiu, îl întinde pe iarbă, mă invită să ședem pe pardesiu 
și să continuăm discuțiile începute în casă, despre cele ce 
aveau să se întâmple în zilele următoare. 
  I-am explicat Vlădicului faptul că ambasada mi-a cerut 
patru lucruri: 1). Să scriu un salut de bun-venit în Anglia 
„conducătorului iubit”, pentru ziarele din România, patronate 
de PCR, în numele comunității româno-britanice pe care o 
păstoream; 2). Să public un scurt articol în revista trimestrială 
a bisericii „Altarul” prin care Ceaușescu să fie proslăvit pentru 
politica externă pe care (prea iubitul fiu din Scornicești) o 
promova; 3). Să particip, și să îndemn toți românii din marea 
metropolă londoneză să participe  la dineul oficial pe care 
ambasada României din Londra o oferea în onoarea soților 
Ceaușescu, cu ocazia vizitei lor în Anglia; și 4). Să dau curs 
invitației Curții Regale, dimpreună cu soția, să particip la 
recepția oficială pe care Regina Angliei și Parlamentul Britanic 
avea să o ofere în onoarea politrucilor români, cuplul 
Ceaușescu. M-a ascultat Vlădica cu multă atenție, și 
întrebându-l care-i este sfatul, simplu și la subiect îmi 
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răspunse: „-A, nu se poate așa ceva, să nu uităm de judecata 
istoriei! Politicienii vin și pleacă, regimurile politice cad, mai 
devreme sau mai târziu, însă Biserica lui Hristos e veșnică, iar 
noi suntem chemați să-L slujim numai pe Hristos, nu și pe 
Mamona”. 
 

 
 

ÎMO celui care m-a hirotonit întru 
diacon și preot, Episcopul +Lucian 

Florea Făgărășanu 

     Fără îndoială că aceasta 
era și atitudinea mea sută la 
sută, însă aveam nevoie de 
sprijinul moral, dar și de 
binecuvântarea arhierească a 
Ierarhului meu. 
      Așa că, la primele 3 cereri, 
puncte de Ambasadă, găsindu-
mi diverse motive de 
eschivare, răspunsul a fost un 
NU categoric(Am aflat mai 
târziu că oficialii ambasadei, în 
reportajele lor scrise pentru 
diferite ziare din România, din 
perioada aceea, s-au folosit 
illicit și de numele meu). 
     În ceea ce privește punc-
tul 4) al solicitudinii amba-
sadei, anume. să dau curs  

invitației Curții Regale de a participa la recepția oficială, pe care 
Regina Angliei și Parlamentul Britanic, o dau în onoarea 
Ceaușeștilor, aceasta era o situație diferită și cu totul specială. 
 Invitația venea de la Palatul Regal. parlamentari 
britanici, oameni de afaceri din Anglia, politicieni și 
reprezentanți ai Legațiilor străine erau invitații Reginei la acest 
dineu. În calitatea mea de capelan onorific al Lord-Episcopului 
+Mervyn Stockwood, nu am avut încotro decât să răspund 
pozitiv. 

"Un suflet care nu se ştie ruga, nu va şti ce-i fericirea, 
chiar de ar avea toate bogăţiile pământului. Rugăciunea 
adevărată este trudă sfântă." (IPS Justinian Chira)  

 
"Rugăciunea are darul de a face să picure în suflet 

neîncetatul izvor al bucuriei." (IPS Justinian Chira) 
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2. REFUZUL LUI CEAUȘESCU DE A PARTICIPA LA 
RUGĂCIUNE (CEAUȘESCU LA LONDRA, LA DINEUL 

OFERIT ÎN 1978 DE REGINA ANGLIEI ÎN ONOARE SA) 
 

Am vorbit în primul subiect al acestui subcapitol despre 
presiunile directe și indirecte ce se făceau asupra liderilor 
bisericii din Londra, în perioada pregătirii și a prezenței cuplului 
Ceaușescu în Marea Britanie, în zilele de 13-16  iunie 1978, la 
invitația Reginei Elisabeta a II a Angliei. De regulă, englezii țin 
foarte mult la etichetă, la protocolul care invitații trebuie să-l 
respecte, atunci când gazda este însăși Majestatea Sa. 
  Joi seara, 15 iunie 1978, M.S. Regina Angliei a oferit un 
dineu în onoarea ceaușeștilor, dineu prezidat de Alteța Sa, 
Principesa Anne (Princess Anne, Princess Royal), și soțul ei 
Captain Mark Phillips.  
 

 
 

Ambasada Română din Londra 
 

 
 

Regina și Ceaușescu, în aceeași 
caleașcă 

  Ambasadorul României la Londra și subalternii săi au 
lucrat diligent toate detaliile, inclusiv asigurarea prezenței 
reprezentanților comunității anglo-române la acel banchet. 
Banchetul regal se începea întotdeauna cu rostirea rugăciunii 
de invocare, și binecuvântare a mesei de către capelanul 
Palatului Regal. În calitatea mea de reprezentant al Patriarhiei 
Române pe lângă Arhiepiscopul de Canterbury, primatul 
Bisericii Anglicane, subsemnatul, a trebuit să particip la numitul 
banchet, fiind astfel martorul ocular al celor ce le voi descrie 
mai jos.   
  Din nefericire, pentru noi românii, Nicolae Ceaușescu și a 
sa consoartă s-au încăpățânat în convingerile lor ateist-
comuniste, au refuzat să intre în sala de banchet, așteptând pe 
holul de la intrare până după rostirea rugăciunii de invocare a 
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capelanului. Această atitudine anti-protocolară a creat multă 
confuzie și, a întârziat cu cca 15 minute începerea banchetului. 
În timp, de gestul Ceaușeștilor și ai acoliților lor, diplomații 
români au fost ridiculizați de întreaga presă britanică. 
  În penibilitatea lor au fost nevoiți să catalogheze, în fața 
presei străine, acea atitudine premeditată drept  o „inocentă 
gafă”. Nicidecum, nu putea fi vorba de așa ceva, la așa nivel, 
dar s-a putut datorită îndoctrinării tembele a cuplului 
Ceaușescu și a camarilei sale. 
 

 
 

Cuplul Regal al  Angliei și cuplul 
dictatorial al României 

     La capitolul GAFE, se poate 
înscrie și gestul lui Nicholas 
Sarkozy, care în 28 martie 
2008, i se adresă reginei 
Angliei cu apelativul "doamnă" 
... în loc de "majestate", așa 
cum cerea protocolul regal,  la 
un banchet oferit la Primăria 
Londrei, organizat  de Ducele 
și Ducesa de Gloucester, în 
cinstea lor. 
     La capitolul GAFE, se poate 
înscrie de asemenea gestul lui  

Barak Obama, președintele Americii, care, uitând protocolul 
regal, la 25 mai 2011, în timpul fastuosului dineu organizat 
de regina Elisabeta a II-a, în onoarea oaspeților de peste 
Ocean, a gafat,  greșind momentul în care trebuia să țină un 
toast în cinstea reginei Marii Britanii. 
  Președintele trebuia să aștepte ca orchestra să cînte 
imnul „God Save the Queen” și apoi să facă urarea. Din păcate, 
însă, a uitat protocolul. "- Si acum propun un toast pentru 
regina Elisabeta a II-a. Pentru relațiile speciale…", a apucat să 
spună Obama. 

Imediat orchestra a început să cânte "God Save the 
Queen". Președintele nu a sesizat gafa și a continuat să 
vorbească în timpul imnului. Regina a părut confuză de gestul 
președintelui, neînțelegând de ce nu se oprește din discurs. Mai 
mult, nici regina și nici restul invitaților nu au ridicat cupele de 
șampanie pentru a ciocni. Singurul care a făcut acest lucru a 
fost Obama. 
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În cazul Ceaușeștilor, nici vorbă de gafă. A fost vorba de 
un gest grotesc, insultător la adresa gazdelor și mesenilor, să 
nu mai vorbim de faptul că, refuzând participarea la rugăciune, 
Nicolae și Elena Ceaușescu și-au atras, mai târziu, răsplata 
dreptății divine pentru ateismul lor.  
 
3. „DACĂ MĂ RECHEMAȚI, NU ÎNSEAMNĂ CĂ ȘI REVIN ÎN 

ROMÂNIA.‟ 
 

În iunie 1979, cu ocazia vizitei oficiale a Patriarhului 
României +Iustin Moisescu și a anturajului său, membri ai 
Sfântului  Sinod al BOR,  în America, pentru a participa la 
festivităţile aniversare la 50 de ani de existenţă a Arhiepiscopiei 
Ortodoxe Române din America şi Canada, sub conducerea IPS 
Sale +Victorin Ursache, delegația a făcut un popas la 
aeroportul Heathrow, din Londra. 
  În contextul evenimentelor respective, am primit o 
comunicare de la Departamentul de Externe al Patriarhiei 
Române, prin care mi se cerea să întâmpin, la aeroportul 
Hethrow, delegaţia oficială patriarhală. M-am conformat, mai 
ales că între timp fusesem contactat şi de Ambasada Română 
din Londra, cerându-mi-se acelaşi lucru. 
   

 
 

Patriarhul +Iustin 

      În sala de protocol, îmi 
amintesc ca şi când ar fi fost 
ieri, Patriarhul Iustin, îmbrăcat 
în straie albe şi camilafcă albă 
cu Cruce, în timpul discuţiilor, 
după ce mi-a ascultat 
doleanţele, în faţa 
Ambasadorului Român de la 
Londra, vădit iritat de cele ce-i 
prezentasem, exclamă, către 
ceilalţi Ierarhi: 
       În sala de protocol, îmi 
amintesc ca şi când ar fi fost  

ieri, Patriarhul Iustin, îmbrăcat în straie albe şi camilafcă albă 
cu Cruce, în timpul discuţiilor, după ce mi-a ascultat doleanţele, 
în faţa Ambasadorului Român de la Londra, vădit iritat de cele 
ce-i prezentasem, exclamă, către ceilalţi Ierarhi: 
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        „- Apoi, dacă părintele Alecse este nemulţumit, aşa după 
cum se exprimă, cred că este cazul să-l rechemăm în 
România...!!!”. Avea dreptate „Ton Despotic”, adică Stăpânul, 
însă cred că uitase pe ce pământ se afla. 
„- Aşa este, Prea Fericirea Voastră, am răspuns eu, chiar în faţa 
ambasadorului, însă, dacă mă rechemaţi, nu înseamnă că de 
frică, mai ales că mă și amenințați, voi şi reveni în România.‟ 
Acela a fost momentul crucial. Cred că deja îmi 
semnasem  certificatul diplomatic de deces. Cred că şi 
ambasadorul a înţeles mesajul. Asta însemna că voi fi vânat de 
securitatea comunistă, voi fi o pradă uşoară pentru 
profesioniştii crimei, care-mi vor face „binele”, dorit de „rostul” 
comunist, sponsorizat de ordinele de la Moscova. 

Ne-am despărţit, sărutându-i mâna Patriarhului, însă şi 
cu dorinţa de a părăsi „radarul comunist”, de a-mi da demisia, 
din postul oficial de preot paroh şi de reprezentant al Patriarhiei 
pe lângă Biserica Anglicană şi, cu gândul de a zbura peste 
ocean, unde braţul lung, proletar, nu mă poate ajunge. 
 
4. VIZITA FBI-ULUI LA CANCELARIA PAROHIALĂ (1983). 
 
  Mai mult sau mai puțin liber, filat sau nu, sunt sigur că 
am fost „onorat” cu o vizită a FBI-ului doar pentru considerația 
că sunt „persoană publică” 
   

 
 

Agenții FBI 

         Doar sosisem în Los 
Angeles, la începutul lui 
octombrie 1982 și, la câteva 
luni (februarie-martie, 1983) 
primesc un telefon de la FBI, 
prin care sunt înștiințat că 2 
funcționari ai prestigioasei 
instituții federale intenționează 
„să-mi treacă pragul”. 
      Îndrăznii să întreb, dar „cu 
ce ocazie?”, la care mi s-a 
răspuns, sec și direct – „lasă 
că o să afli când ne vedem!”. 
Cum se zice prin popor  „dacă-
i ordin, cu plăcere!”  
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Trecuse doar câteva luni de când Irving David Rubin, 
Președintele Asociației Ligii Evreiești de Apărare (Jewish 
Defense League), atacase Biserica Sfânta Treime, aruncând o 
bombă la intrarea în biserică (noiembrie 1982)… 
      A sosit ziua întâlnirii. Văd că intră pe poarta din parcarea 
mică a bisericii doi bărbați, de vârste mijlocii, îmbrăcați în 
costume de culoare bleumarin închis, cămașă de culoare albă și 
cravată unicolor, care se îndreaptă spre casa parohială, în care 
locuiam atunci și, sună la sonerie. 
      Îi văzusem pe geam, însă nu m-am grăbit să le deschid 
imediat, nedorind a lăsa impresia că abia îi aștept, sau poate că 
mă tem de ei.   
  Între noi fie vorba, inima îmi era cât un purece, cum s-ar 
zice, neștiind la ce să mă aștept. 
 

 
 

Familia mea (completă) 

         Deschid ușa și îi invit 
înăuntru. – „Nu - spuse unul 
dintre ei - mai bine mergem la 
oficiul parohial!”  Emoțiile mi-
au crescut și mai mult, pe de o 
parte neexplicându-mi de 
unde știau ei că biserica are o 
cancelarie parohială, iar pe de 
altă parte, pentru că ei au 
luat-o înaintea mea, mergând 
către cancelarie. Din clipele 
acelea mi-am dat seama că 
nici în America nu mai există 
viață privată. Fratele mare 
(„big brother”) le știe pe toate.  

  La intrarea în oficiul parohial, indivizii se identifică, 
arătându-mi insignele oficiale (FBI badges). 
  Odată ajunși în cancelaria parohială, îi invit pe auto-
poftiții oaspeți să ia loc pe canapeaua din față biroului și, să 
mergem direct la miezul problemei. Distinșii oaspeți îmi explică 
faptul că, subsemnatul, ocupând o poziție publică, în calitatea 
mea de lider spiritual al unei comunități, implicit am și 
autoritatea de a influența respectiva comunitate. – „De aceea, 
spuse funcționarul senior, dorim să vă cunoaștem mai bine, să 
fim siguri că avem toate datele necesare despre dv și să 
constatăm poziția dv privind mișcările antisemite, mai ales în 
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Europa zilelor noastre”. Recunosc faptul că nu prea eram la 
curent, dacă existau așa-zisele mișcări antisemite în Europa, 
mai ales că trăisem în Europa până în 1980.  
  În sumar, știam definiția etimologică al terme-
nului antisemit, cum ar fi: Antisemitismul este o atitudine 
(politică, socială, religioasă, etc.) ostilă față de evrei, ca atare, 
numai pentru că sunt evrei…(sau) Antisemitismul poate include 
opinii stereotipe și prejudecăți, sau forme politice care pot 
merge de la încercarea de a discrimina, izola și oprima, până la 
violența fizică contra evreilor…(sau) Antisemitismul este în 
esență o formă de intoleranță etnico-religioasă, ca și xenofobia 
sau rasismul…, însă nu prea înțelesei ce aveam eu de-a face cu 
antisemitismul!?. Le-am explicat totuși poziția mea pe această 
temă, argumentându-le că românii nu numai că nu sunt 
antisemiți, dar că România, în timpul celui de-al doilea război 
mondial a salvat peste 400.000 de evrei (lucru care, mai târziu, 
a fost recunoscut de însuși Shimon Peres, preşedintele 
israelian). Spre sfârșitul conversației, mi-am deslușit misterul 
privind tematica discuției pe seama mișcărilor antisemite din 
Europa. Și veți vedea de ce.  

Domnii de la FBI au început să-mi citească biografia, 
cap-coadă, ce se întindea pe cca 3-4 pagini. Nu am avut decât 
să-i ajut a face o completare. Totul ținea de la nașterea mea, 
până la venirea mea în Minnesota. Pare-se că omologii lor din 
Minnesota nu prea și-au făcut lecțiile. Au uitat să incorporeze în 
dosarul lor de evidențe, și nașterea fetiței noastre mai mici, 
Ana Claudia. 

Mi-au mulțumit pentru completare, și au urmat, apoi, 
câteva discuții colocviale despre comunitatea română din Los 
Angeles, activitățile religioase, culturale și sociale desfășurate 
în cadrul parohiei Sfânta Treime, tematicile predicilor, oaspeți 
deosebiți care ne vizitează biserica, în special cei veniți din 
Europa, etc. 
  În încheierea discuțiilor, auto-invitații îmi înmânară o 
broșurică, întitulată „Los Angeles Museum of the Holocaust”, cu 
o descriere succintă a acelei instituții, fondată în 1961 (100 S. 
The Grove Dr. Los Angeles, Ca. 90036, unul din pilonii 
muzeului fiind Elie Wiesel, evreu născut în România). Nu-i mai 
puțin adevărat că, în mod politicos, m-au invitat să îmi aleg o 
dată când împreună cu câțiva reprezentanți ai parohiei să 
vizităm muzeul. 
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Interior din muzeul holocaustului din Los Angeles, California 
 

   Repetându-mă, am considerat că „dacă-i ordin, cu 
plăcere!” de aceea m-am învoit la o anumită dată și dimpreună 
cu d-nii Miron Bonca și Miron Butaru am vizitat muzeul. 
Recunosc faptul că vizitând acel muzeu, n-am învățat nimic 
nou, față de ceea ce citeam prin variate publicații, pro și 
contra. 

Însă... sunt și astăzi convins că invitația de a vizita 
Muzeul Holocaustului din Los Angeles a fost motivația principală 
a vizitei FBI-iștilor, la cancelaria noastră parohială. 
 

5. DUPĂ 1990 BISERICA ÎNCETEAZĂ, ÎN DIASPORA 
AMERICANĂ, A MAI FI «MICUȚA ROMÂNIE» 

 
 Despre această temă am scris pe larg  în Vol. II. – 
MISIONARUL, Capitolul III, H.- ALTE EVENIMENTE ALE 
PASTORAȚIEI, pg 481, (După 1989, biserica încetează a mai fi 
„Micuța Românie”,) 
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6. IMPLICAREA BISERICII ÎN ACTIVITĂȚI COMUNITARE: 
 
a). Hollywood Bowl - Slujbă de Paști inter-
denominațională - Easter Sunrise Service (1990)   
 
  La 15 aprilie 1990 -  Paștile Ortodox a picat la aceeași 
dată cu Paștile Catolic. În zorii zilei de Sfintele Paști, la 
tradiționalul Hollywood Bowl, din Hollywood, s-a ținut cea de a 
70-a aniversare a Slujbei Denominaționale de Răsărit de Soare. 

Părintele Constantin Alecse (de la biserica noastră) și 
părintele James Pappas (Catedrala Ortodoxă Greacă din L.A.), 
au fost invitați să reprezinte ortodoxia, la această sărbătoare, 
fiecare exprimând, în limba sa, scurte mesaje pascale. Pe 
stadion s-au aflat peste 12.000 participanți. 
 

 

 Ceremonialul de la  Hollywood 
Bowl, cu peste 600 persoane 
în procesiune,  a fost marcată 
de prezența unor mari actori și 
actrițe: actorul Charton 
Heston (cunoscut pentru rolu-
rile sale în filmele „Anthony și 
Cleopatra”, „Cele 10 porunci”, 
„Greatest Story Ever Told”,       

 „ Ben Hur” și altele), actrița Connie Stevens (care a avut roluri 
principale în filmele „The Debs”, „Rock-A-Bye”, alături de Jerry 
Lewis (în „Hawaiian Eye”), actrița Rhonda Fleming (roluri în 
seriale ca „Spellbound”, „While the city Sleeps”, „Police 
Woman”, „Love Boat”, etc.). 
   
b). Parohia noastră a găzduit Congresul ROEA (Vatra 
Românească) 
 
2 iulie–5 iulie 1992 - Parohia noastră a fost gazda Congresului 
Episcopiei de la „Vatra”. Comitetul organizatoric a fost compus 
din 27 persoane : părintele paroh Constantin și psa Elena 
Alecse, Maria Pincu, Traian Pincu, Mama Draga Margan, Emilia 
Popa, Ana Dan, Paulina Ciocan, Mary Ursa, Ana Sighișoreanu, 
Constantin Jercan, Geta Jercan, Coca Bădescu, Joe Lapădat, 
Rose Long, Rodica Barbos, Virginia Frunză, Florence 
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Stefanovic, Psa Gabriela Roșu, Psa Nicole Mitescu, Constantin 
Constantinescu, Dumitru Caranfil, pr. Cătălin Mitescu, pr. 
Eugen Roșu, pr. Constantin Lăpuștea, Maria Cloteanu, Marta 
Rădulescu. Toți participanții în comitet și-au plătit singuri costul 
biletelor de avion (cca $ 300.00/fiecare). 
 

 
 

Echipa bisericii gazde 

 
 Pentru a asigura buna organizare și desfășurarea a 
activităților administrative pe întreaga perioadă a Congresului, 
al cărei gazdă era biserica noastră, voluntarii parohiei noastre 
au fost ajutați și de tineretul parohiei Nașterea Domnului, din 
Chicago, precum și de câteva credincioase ale bisericii „Sf. 
Maria”, din St. Paul, MN, în frunte cu dna psa Eugenia 
Cerghizan.  Actorul Florin Piersic a fost invitatul special al PS 
Episcop Nathaniel la Congres. 
 
  „Cu nimic nu Îl mânii atât de mult pe Dumnezeu, ca 
atunci când nedreptăţeşti pe cineva.” (Sfântul Ioan Gură de 
Aur) 
 

„Nu fii iubitor de sine şi vei fi iubitor de Dumnezeu. Nu 
căuta plăcerea în tine şi o vei găsi în ceilalţi.” (Sfântul Maxim 
Mărturisitorul) 
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c). Sala parohială oferită 4 luni, în 1994, pentru servirea 
mesei de către vârstnicii din vecinătate 
 

 

     La 17 ianuarie 1994, a 
avut loc un cutremur devas-
tator în Valea San Fernando, 
cu epicentrul în Northridge, 
California, cutre-mur care s-a 
simțit în întreaga metropolă 
californiană, făcând pagube în 
multe dintre orașele satelit ale 
Marelui Los Angeles: poduri au 
fost dărâmate, mii de clădiri 

 
 

Reprezentanții Conducerii Seniorilor 

avariate, autostrăzi distruse și 
închise pe perioade îndelun-
gate, chiar și câteva luni de 
zile, clădiri avariate, etc. 
Între clădirile avariate s-a 
numărat și Auditorium-ul din 
Eagle Rock, unde, zilnic erau 
hrăniți, printr-un program 
guvernamental, vârstnicii, 
oropsiți și părăsiți ai sorții.  

   
Respectiva clădire se află la o distanță de cca un sfert de 

km de biserica noastră. 
  Din fericire nici biserica noastră și nici auxiliarele sale nu 
a suferit pagube substanțiale. Așa că, la rugămintea 
autorităților civice locale, facilitățile bisericii noastre au fost 
puse la dispoziția Consiliului Auditorium-ului, pentru a oferi 
mese  vârstnicilor mai sus menționați, timp de cca 4 luni de 
zile, cât a durat refacerea clădirii Auditorium-ului. Acest gest al 
bisericii noastre a fost mult apreciat de vecinătate. 
 
d). TV Discuții Televizate/Pannel Discussions pe teme 
contemporane 
   

În decursul celor peste 3 decade de slujire la Los 
Angeles, subsemnatul a participat la nenumărate discuții de 
grup, la diferite canale de televiziune locale, unde au fost 
abordate tematici  contemporane privind rolul bisericii în viața 
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civică a comunităților. Am participat, de asemenea, la discuții 
de grup la unele studiouri de radio, care vizau tematici 
românești, de notorietate. 
 

 

      De asemenea, am fost 
invitat a rosti rugăciuni de 
invocare la începerea lucrărilor 
unor organisme civice: 
Consiliul Primăriei (City 
Council), Consiliul Județean 
(Board of Supervisors), la 
unele întâlniri și banchete 
speciale, organizate de unele 
foruri civice, cum ar fi Consiliul 
National Republican (California 
Chapter, unde românul Pierre 
Manon, era Chairman), etc. 
Sunt prea multe astfel de 
ocazii, ca să le notăm aici pe 
toate, însă în activitățile 
desfășurate pe fiecare an, sunt 
reflectate astfel de activități.  

  În numele bisericii pe care am reprezentat-o, am primit 
multiple Certificate de Recunoștință, Diplome de Apreciere și 
Trofee, care se păstrează în Trezoreria Arhivelor Parohiei. 
 
e). Vecernie și masă cu preparate din pește pentru 
Ierarhii și clericii Episcopiei ROEA, la retragerea 
spirituală din Alhambra (9 noiembrie 2005) 
 

În  perioada 7-10 noiembrie 2005 a avut loc retragerea 
spirituală a clerului Episcopiei de la Vatra Românească, la 
Mânăstirea Catolică „Sacred Heart”, din Alhambra. 

 
Au participat cei doi Ierarhi ai Episcopiei, IPS Sa 

Arhiepiscopul Nathaniel, şi PS Sa Episcopul Irineu, dimpreună 
cu cca 30 de clerici activi în parohiile şi misiunile Episcopiei, din 
Statele Unite şi Canada. Despre cele patru zile ale conferinței, 
s-au oferit detalii în revista Viața Creștină, no. 5-12,2005 
(pp.38-40).  
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Vlădica și clericii la biserica noastră 
 

   Aici  menționez doar faptul că în ziua de miercuri 
seara, 9 noiembrie 2005, un grup de 18 clerici, în frunte cu IPS 
Sa Arhiepiscopul Nathaniel, după ce au făcut o vizită la 
proprietatea din Sunland, s-au îndreptat către Biserica Sfânta 
Treime, unde s-a săvârşit Slujba Vecerniei, urmată de o agapă 
frăţească, oferită de biserica gazdă. Și nu a fost ușor, ca în 
numai 3-4 ore, să contactezi membrele Comitetului Reuniunii 
de Doamne și să le anunți să se pregătească, fiindcă în  mai 
puțin de 4 ore au vreo 20 de clerici, musafiri la masă. Vestea 
am primit-o și eu de la Arhiepiscopul Nathaniel în după-amiaza 
zilei respective. Bineînțeles că Vlădica se baza pe faptul că în 
1992, parohia noastră împlinise cu brio obligația de a găzdui 
Congresul ROEA.  
  Și de această dată, preoteasa Elena, familia Constantin 
și Getta Jercan, Paulina Ciocan și Nastaca Cociuban și-au 
dovedit, nu numai arta culinară, dar, și dexteritatea ca, în timp 
record (3-4 ore) să facă cumpărăturile, să gătească 2 feluri de 
mâncare, să servească impecabil oaspeții și să primească 
complimente, pentru o asemenea performanță… 
Așa ceva, numai la „Sfânta Treime”…, numai în Los Angeles…  
Cu bateriile duhovniceşti reîncărcate, clericii participanţi la 
retragerea spirituală din California s-au reîntors, vineri 11 
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noiembrie 2005, în parohiile lor, unde au împărtăşit 
parohienilor experienţa lor duhovnicească de 4 zile în Sudul 
Californiei și…ospitalitatea bisericii „Sfânta Treime”. 
 

 
 

Ierarhul și Clericii la mânăstire 

 
Elocvența 
 

Elocvenţa e poezia prozei. Dacă-i falsă e o exagerare, 
Tăcerea bine plasată e cea mai elocventă comunicare. 
Elocvenţa e ca o pictură a gândirii, aşa încât cei care 
Pictează, îi vin în întâmpinare cu tabloul „pâine și sare‟ 
 
Mare-i talentul să știi să vorbești, dar și să știi să taci, 
Comunicarea elocventă la nivelul caracterului s-o faci. 
Sunt oratori care stau goi sub mantia lor de elocvenţă, 
Elocvența dă bucurie disperării, având în față evidență. 
 
„Trebuie să mergi la biserică?”, auzi-i un glas din stele, 
Venea din dojana tatălui meu și lacrimile mamei mele, 
Și de la Tatăl ceresc, în visele ce le am cu frecvență. 
Doamne, Te rog dă-mi suficientă  erudiție și elocvență! 
 
      Mircea Iordache 
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E. LUCRUL CU TINERETUL 
 

1. CORURILE „AXIOS” ȘI „ARS CARMINIS”, ÎN LOS 
ANGELES 

 
Sărbătorile Crăciunului sunt pentru noi toți, indiferent de 

vârstă, momente de renaștere spirituală, momente ale 
bucuriei, când Cerul se leagă de Pământ, când fiecare dintre noi 
redevine copil, prin curățenia gândurilor și, își deschide sufletul 
către Domnul, cu credință și iubire. Această bucurie este o 
trăire care generează o stare de bine și, după cuvintele 
Domnului grăite către ucenicii săi: „Acestea vi le spun, ca 
bucuria Mea să fie întru voi și ca bucuria voastră să fie 
deplină” (Ioan 15,11) ne încarcă cu Harul lui Dumnezeu. 
Crăciunul este marea sărbătoare a creștinătății. Este 
sărbătoarea Naşterii Domnului, un timp al păcii şi al liniştii 
sufleteşti, o perioadă în care primim şi dăruim multă iubire şi 
căldură sufletească. Colindatul în ajunul Crăciunului este cea 
mai răspândită tradiție a românilor. Colindătorii intră în fiecare 
casă, cântând, vestind Nașterea Mântuitorului.   
În acest context, 2 corale din România  au trecut Atlanticul 
pentru a fi alături de românii-americani, pentru a-i colinda la ei 
acasă, la Sfintele Sărbători ale Crăciunului, în anul 1999, 
respectiv în 2006. 
 
a). 7-16 decembrie 1999 - Corala "Axios", din Romania,  
 
  Era formată din 36 de coriști profesioniști (studenți și 
doctoranzi de la Teologie și de la Conservator) a vizitat Statele 
Unite, într-un turneu de a "colinda" românii din America. Corala 
a participat la Sfintele Slujbe de la Biserica Sf. Treime din Los 
Angeles, Biserica Sf. Maria din Anaheim, Biserica Sf. Inocențiu, 
Tarzana, si au performat un concert de colinde în după-amiaza 
zilei de duminică 12 decembrie 1999, în Sala Mare Parohiala. 
Poate că nu aș fi încadrat acest eveniment „Axios în Los 
Angeles - 1999” la subcapitolul momente hazlii, dacă nu aș fi 
avut și o motivație vădit hazlie. Eram în perioada pregătirilor de 
Crăciun. De fapt, cele 2 perioade de pregătire intensă pentru o 
parohie românească în străinătate sunt sărbătorile Paștilor și 
ale Crăciunului.  
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  Tipărisem și expediasem, tuturor enoriașilor și 
sprijinitorilor parohiei, revista Viața Creștină, ediția de Crăciun, 
încă de la începutul lunii decembrie, în care anunțam toate 
evenimentele legate de activitățile de Crăciun, Anul Nou, 
Bobotează, Sfințirea Caselor, Convocarea Adunării Generale 
Parohiale, etc. Contactasem grupul de colindători și întocmisem 
listele, pregăteam terenul celor care urmau să fie colindați.  
  În iureșul acestor pregătiri, cu doar 2-3 săptămâni 
înainte de Crăciun, primii un telefon de la Consulul General al 
României în Los Angeles, dr. Nicolae Constantinescu, care, pe 
un ton mieros și politicos, m-a rugat să-l ajut. „– Adică cum, 
dle consul?‟, întrebai eu. „– Păi, zise el, am primit un telefon 
din partea autorităților aeroportului din Los Angeles, care m-au 
înștiințat că, în aeroport a ajuns un număr de 36  persoane, 
tineri teologi și studenți de la conservator, să colinde românii 
din America. La consulat nu avem unde să-i cazăm. Știu că 
Sfinția Voastră mă puteți ajuta. Sunt a-i noștri și trebuie să 
facem ceva pentru ei, să-i scoatem din aeroport și să-i cazăm 
peste noapte, iar după aceea o să vedem ce-i de făcut!‟  
Bineînțeles, păstrând proporțiile, pe o treaptă mult mai joasă a 
unei scări imaginare, pot compara acest eveniment, cu invazia 
imigranților nepoftiți din ultimii ani peste Europa.  
  Ce te faci Părinte Constantin cu 36 de persoane, unde 
să-i găzduiești, ce să le dai să mănânce, mai ales că era și 
perioada postului Crăciunului, ce activități să organizezi, ca să 
obții fonduri pentru a-i ajuta să-și acopere cheltuielile de 
călătorie din România până-n America și, apoi, pe teritoriul 
Americii? Mai presus de toate e vorba de asumarea 
responsabilității de a oferi asigurare medicală de sănătate, 
pentru fiecare oaspete în parte. Mi-am deschis inima și, primind 
detaliile necesare din partea d-lui consul, am mers la aeroport, 
unde am semnat pentru aceste „victime inocente”, să fie 
eliberate din vama aeroportului, garantându-le cazare, 
mâncare și asigurare medicală,  cât și fonduri pentru a se 
reîntoarce, la expirarea vizei, înapoi în România.  
  Au fost transportați cu 4  van-uri la Sfânta Biserică, spre 
miezul nopții. Dl Ion Anton merită toată recunoștința noastră 
fiindcă, pe întreaga perioadă a șederii Coralei Axios în 
California, s-a preocupat de organizarea transportării lor, unde 
a fost nevoie. I-am culcat pe unde s-a putut, bineînțeles că pe 
jos, fiindcă nu aveam paturi pentru fiecare oaspete. Erau 
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înfometați. Liderul grupului, Cuviosul Melchisedec, Starețul 
Mânăstirii de la Cota 1000, din Făgăraș, și-a exprimat 
nedumerirea cum că Ambasada Americană de la București, a 
eliberat vize, pentru toți cei 34 de aplicanți, care niciunul nu 
dovedea că are vreun sponsor în America, care să le 
asigure  logistica excursiei, potrivit Normelor de Imigrare 
americane. De aceea în cele de mai sus, i-am numit pe 
musafirii noștri „victime inocente”. Omul propune, și Domnul 
dispune! Doamnele Reuniunii tocmai pregătiseră vreo 300 libre 
(150 kg) de cârnați, pe care să-i vândă în comunitate, pentru 
Sărbătorile Crăciunului. Obosiți și înfometați, însă ajunși la un 
„centru românesc”, le-am deschis frigiderul mare (walk-in-
cooler) și i-am invitat să înceapă să prăjească (în plină 
perioadă de postire, contra protestului starețului Melchisedec), 
din cârnații pregătiți de doamne, pentru a-și astâmpăra 
foamea. Astfel că, pe la orele 1:00-2:00 dimineața, prin curtea 
bisericii, mirosea a cârnați fripți, ca și când ar fi fost un mare 
picnic. Bunule Dumnezeu, iartă-ne! (oaspeții erau îndreptățiți la 
dispensă fiindcă „erau călători)!”. 
 

 
 

Corala AXIOS 
 

  A doua zi am sunat colegii conslujitori, preoții 
Avramescu, Bibarț și Carpinișan, Vișovan, explicându-le situația 
și rugându-i să ajute fiecare, personal, sau comunitar, cu ce 
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poate. Răspunsul a fost peste așteptări. S-au primit pături, saci 
de dormit, perne, mâncare și donații pecuniare. Pentru 
colindători, sper și cred că a fost una dintre cele mai frumoase 
vacanțe ale lor, petrecute în California. Am organizat grupe de 
vizitare a Los Angeles-ului, mulți dintre ei au mers și au făcut 
baie în Pacific (în luna lui decembrie), au vizitat comunități 
(parohii) românești și americane. 
  Duminica, 12 Decembrie 1999, corala "AXIOS" sub 
bagheta dirijorului Iulian Stoica (un tânăr talentat, de numai 23 
de ani), a interpretat un bogat program de cca 40 colinde 
Românești, Americane, Franțuzești, Rusești, Spaniole și 
Germane (timp de cca 2 ore, program continuu), în Sala Mare 
Parohială, în prezența a cca 300 de persoane. Concertul de 
Colinde face și acum furori pe Internet. Toate donațiile din 
parohie și contribuțiile celorlalte parohii surori, au totalizat cca 
$5,500.00, ajutor financiar ce s-a oferit în întregime distinșilor 
oaspeți. 
  În treacăt, mai menționez faptul că, din cei 36 de 
musafiri, s-au mai întors în România doar cam jumătate. 
Talente ca Gabriel Vamvulescu, ipodiaconul nostru, frații 
Cătălin și Ștefan Stoleru (preoți în Episcopia noastră ROEA), pr. 
Marian Manolache (preot în SPRING, TX) și alții, rătăciți pe 
Coasta de Est a Americii, au devenit misionari ortodocși români 
în America.. În anul următor Consulul General al României, dr. 
Nicolae Constantinescu, la încheierea mandatului său 
diplomatic și, pregătindu-se de revenirea în România, ne-a 
trimis o scrisoare de recunoștință și apreciere (sunt sigur că se 
referea și la ajutorul oferit în găzduirea colindătorilor), ne-a 
rugat să împărtăşim membrilor comunităţii noastre 
simţămintele Domniei Sale faţă de conaţionalii săi, „pe care i-
am cunoscut aici, la capătul lumii, români în cuget şi-n simţiri, 
cu frică de Dumnezeu, cu mândria lucrului binefăcut…”. În 
încheierea scrisorii Domniei Sale, datată 6 septembrie 2000, dr. 
Constantinescu mai spunea: „Vă rog să transmiteţi tuturor 
credincioşilor, de la Biserica Românească din Verdugo, 
gândurile mele bune pentru ei şi familiile lor, iar 
Dumneavoastră vă doresc să continuaţi lucrarea întru Domnul”. 
Cu fiască smerenie (semnează) dr. Nicolae Constantinescu.    
Iată cum descria revista Viața Creștină, acest eveniment: „În 
perioada 7-16 decembrie 1999 Corala „AXIOS” (formată din 36 
de tineri profesioniști, în majoritate teologi) a vizitat, pe 



III. 2. – AMINTIRI MEMORABILE DIN PERIOADA PASTORAȚIEI             559 

 

 

«nepuse masa», pe frații lor româno-americani din California. 
Grupa colindătorilor era condusă de arhimandritul Melchisedec 
Dobre, starețul mânăstirii «Cota 1000». Dr. Nicolae 
Constantinescu, Consulul General al României în Los Angeles, a 
primit un telefon de la organele americane de imigrare, prin 
care a fost informat de faptul că, în aeroportul LAX se află un 
grup de teologi, colindători din România, care primiseră viza de 
intrare în America, în mod misterios, pentru «a-și colinda frații 
români din metropola californiană». În disperarea sa, dl consul 
mi se adresă telefonic cu rugămintea de a le oferi «neinvitaților 
musafiri» adăpost și mâncare pe întreaga perioadă a șederii lor 
în Califonia, și de a-i ajuta cu fonduri pecuniare pentru 
continuarea sejurului lor în America. Subsemnatul, care nu 
refuză niciodată, pe nimeni, și nici un proiect patri-
otic/naționalist, și-a asumat aceasta grea responsabilitate și, a 
primit în găzduire, la Biserica Sfânta Treime pe ambulanții 
vizitatori. Oaspeții au dormit «care, cum a putut»: în capelă, pe 
scena sălii parohiale, în cafas, etc. Enoriașii au sărit în ajutor și, 
au adus, în folosul oaspeților, pături, perne, saltele portabile 
(sleeping bags), mâncare.  
Ca notă hazlie: Starețul insista să-i hrănim pe acești tineri cu 
mâncare de post. De unde să iei cazane cu iahnie de fasole, 
sau lighene cu salată de cartofi și salate de vinete si alte 
verzituri, pentru nu mai putini de 36 de persoane, timp de 
peste o săptămână?! În ultimă instanță am luat  hotărârea de a 
le oferi oaspeților nu numai dispensă pentru mâncare cazuală 
(pe care în mod canonic o oferă numai Chiriarhul locului), ci și 
cele peste 75 kg de cârnați românești, pregătiți pentru vânzare 
în parohie de către doamnele „Reuniunii”, pentru Crăciun și 
Revelion/Anul Nou. De asemenea, în colaborare cu frații preoți 
conslujitori ai bisericilor românești din Sudul Californiei, am 
organizat concerte în câteva dintre parohiile metropolei Los 
Angeles: „Sfânta Treime” (Los Angeles), „Sfânta Maria” 
(Anaheim), „Sfinții Arhangheli” (Torance), „Sfântul Inocențiu” 
(Tarzana). Totalul ajutoarelor financiare a fost de cca 
$5,500.00, pentru ajutorarea oaspeților.  
  În ziua de duminică 12 decembrie 1999, „AXIOS”, sub 
bagheta talentatului dirijor Iulian Stoica (un tânăr de numai 23 
de ani) a interpretat, în Sala Mare Parohială, în prezența a 
peste 300 de participanți, un adevărat regal muzical. În cele 
peste 2 ore de colindat (cca 40 colinde), au fost interpretate 
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colinde românești, americane, franțuzești, rusești, grecești, 
spaniole și germane. În schimbul sacrificiilor, susținerii acestui 
proiect, biserica noastră a beneficiat (de atunci și până în 
prezent) de rămânerea în America a teologului de mare 
valoare, basistul Gabriel Vamvulescu, care, la finele turneului 
american, a decis să rămână în California și, să susțină la 
strană biserica noastră, în calitate de cantor, hirotesit întru 
ipodiacon de IPS Arhiepiscop +Nathaniel în ziua de duminică 26 
februarie 2002”.   
 
b). 16 - 17 decembrie, 2006 - Grupul Coral „Ars 
Carminis”, de asemenea din România,   
 
  Era format din 8 tineri talentați si entuziaști, s-a aflat în 
Sudul Californiei, unde a concertat. Tinerii încântând, cu 
glasurile și verva lor tinerească, sute de ascultători adunați la 
Biserica Sfânta Treime, din Los Angeles și la Biserica Sf. Maria 
din Anaheim, unde au dat plini de trăire duhovnicească, 
răspunsurile liturgice, după care au susținut un concert de 
colinde românești și internaționale. Seara, au concertat la 
Parohia Înălțarea Domnului din Hollywood. Dirijor și solist vocal 
a fost Siluan Eloi. 
 

 
 

Grupul Coral „Ars Carminis” 
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  Mesajul lor a nins în sufletele ascultătorilor petale de 
crin, a semănat, la cei care i-au ascultat prima oară, roditoarele 
semințe ale milenarelor tradiții, iar pe cei care au avut 
nostalgia mirifică a plaiurilor natale, i-au transportat în 
vremurile de „acasă‟, devenite frumoase și scumpe amintiri.  
  De atunci și până astăzi, lucrurile s-au cam schimbat. 
Astăzi, când viaţa noastră, individuală şi socială, cu problemele 
ei materiale copleșitoare, ne îndepărtează uneori de adevărata 
viaţa spirituală, ne aruncă un văl întunecos între materie și 
spirit. Și tare mă tem că frumoasele noastre tradiții și amintiri, 
de care am pomenit mai sus, vor rămâne doar atât - AMINTIRI. 
 

2. DOI TINERI, DOCTORI ÎN FIZICĂ, ȘI-AU AFLAT 
VOCAȚIA SLUJIRII LUI HRISTOS  
(Le-am fost mentor și îndrumător) 

 
În subcapitolul Protopopiatul  Coastei Pacifice menționam 

faptul că timp de 30 de ani (1984-2014), în calitatea mea 
de  protopop,  peste 30 de preoți, diaconi, ipodiaconi și citeți au 
slujit, sau au fost înbisericiți la parohia Sfânta Treime. Dintre 
aceștia, doi dintre ei mi-au atras atenția în mod special, ambii 
fiind doctori în fizică, și ambii dedicați slujirii lui Hristos, Costin 
Popescu și Iosif Răzvan Bena. 
 
a). Pe Costin Popescu,  
 

L-am cunoscut în perioada anilor 1998-2000, când venea 
la biserică cu bicicleta din Pasadena (cca 15 km). Își lega 
bicicleta cu un lanț de unul dintre stâlpii de susținere a 
acoperișului improvizat, din parcarea mică, aflată  lângă 
intrarea în biserică. S-a atașat bisericii trup și suflet. Citea la 
strană psalmii utreniei și, apoi se atașa corului, la începutul 
Sfintei Liturghii. La un moment dat, m-a rugat să facem 
repetiție la slujba duminicală și, mai ales la cântările liturgice 
pe cele 8 glasuri. Recunosc, la început nu pre-a l-am susținut în 
această privință. Câteva luni mai târziu, Costin mi-a făcut o 
mare surpriză. După ce a citit psalmii de la utrenie, a continuat 
cântările utreniei în iz bizantin, potrivit glasurilor specifice 
fiecărei duminici. Avea o ureche muzicală extraordinară. Își 
procurase din România cartea de cântări bisericești pe note 
bizantine și, la pian, repeta cântările, specifice fiecărei 
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duminici. Avea suportul moral și susținerea materială a soției, 
dr. Irina Popescu. Dimpreună cu fetița lor, Mălina, veneau la 
biserică cu toată regularitatea. Era în ultimul an la doctorat, 
la California State University. Lucrase intens la Teza de 
doctorat. Tematica tezei viza domeniul Teoriei corzilor, "String 
Theory". Era pe la începutul anului 2000, doar câteva luni până 
a-și susține teza de doctorat, când peste noapte, Costin îmi dă 
vestea, care m-a lovit ca un trăsnet, că el nu-și mai susține 
teza de doctorat, ci se mută pe Coasta de Est, pentru a se 
înscrie la Seminarul Grecesc Sfânta Cruce, din Boston.  
 

 
 

Pr. Costin Popescu 

     Fiind convins că decizia lui, 
luată în grabă, îl va afecta 
toată viața, am căutat să-l 
conving că este bine să-și 
susțină mai întâi doctoratul și 
apoi se poate înscrie la 
teologie, dacă aceasta îi este 
vocația. Și într-adevăr, în 
octombrie 2000, și-a susținut 
teza, devenind doctor în 
fizică.  Mergând la Boston să 
se înscrie la Teologie, spre 
surprinderea sa află că una din 
condițiile înscrierii,  la acel 
seminar, este cunoașterea 
limbii grecești (scris și vorbit). 

Nu se dădu bătut, a mers în Grecia pentru o mini-vacanță, de 
cca 2-3 luni, de unde s-a întors cu limba greacă învățată 
perfect. 
  La seminar, la examenele pe materii și discipline, 
mergea ca pe bandă rulantă. Într-un an și jumătate, a absolvit 
seminarul, iar la 11 august a intrat în cinul clerical, fiind 
hirotonit întru diacon, la Biserica Ortodoxă Greacă Sf. Antonie, 
din Pasadena. 
  La scurt timp este, apoi, hirotonit preot (inițial 
„asistent”) pe seama Bisericii Ortodoxe Grecești Buna-Vestire 
din Newburyport MA, pe care Cucernicul Pr. Dr. Costin Popescu 
o conduce cu multă dăruire de peste 10 ani.   
  Acea parohie este una dintre cele mai mari biserici 
ortodoxe pe Coasta de Est. Acolo - sus în ceruri -, însă, îl mai 
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aşteaptă un doctorat, mai presus de toate doctoratele lumii, 
„Împărăţia lui Dumnezeu”, pentru toată dăruirea și slujirea sa.  
 
b). Pe Iosif Răzvan Bena.  
 

Am fost binecuvântat să-l fi cunoscut personal și să fi co-
slujit în via Domnului. Răzvan, parcă era „Costin Popescu”, tras 
la indigo. Era căsătorit cu Cristina, fiind și dumneaei 
specializată în Fizică și,  aveau, împreună, o dulceață de fetiță, 
Ioana. Noi o dezmierdam cu apelativul de „Ionica. Doar ne 
părăsise Costin și, Bunul Dumnezeu ni-l aduse în schimb pe 
Răzvan. Era pe la începutul anului 2001, când a venit prima 
dată cu familia la biserică. A început-o tot de la strană, cu 
citirea psalmilor la utrenie, citirea apostolului, mai apoi, alături 
de teologii Gabriel Vamvulescu și Irinel Dumitrașcu, s-a 
implicat în executarea cântărilor bizantine la utrenie. 
 

 
 

Pr. Răzvan și psa Cristina Bena 

        În 2002 - Iosif Răzvan 
Bena și-a obținut titlul de 
doctor în Fizică, de la pres-
tigioasa Universitate UCSB, 
Santa Barbara, (tot în dome-
niul teoriei corzilor). 
    Ca și Costin, în sufletul lui 
Răzvan ardea însă dragostea 
de a-L sluji pe Hristos. L-am 
îndrumat să facă cursurile de 
teologie, la fără-frecvență, la 
Seminarul St Stephen’s al 
arhiepiscopiei Ortodoxe 
Antiohiene, în timp ce 
funcționa ca angajat cu normă 

întreagă, în calitatea de lector, la Universitatea UCLA (Los 
Angeles). 
  Cursurile seminarului le-a terminat, cam ca și Costin, pe 
bandă rulantă, într-un an și jumătate, în 2003. La 27 Februarie 
2002, Răzvan, dimpreună cu Gabriel Vamvulescu și Irinel 
Dumitrașcu, au fost hirotesiți citeți. La 25 martie 2003, Citețul 
Răzvan Bena este hirotesit ipodiacon, de către PS Sa Irineu. La 
7 noiembrie 2004, ipodiaconul dr. Iosif Răzvan Bena este 
hirotonit întru diacon. 
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  În vara anului 2006, diaconul dr. Răzvan Bena se mută 
definitiv în Franța, unde împreună cu soția sa, psa Cristina, au 
obținut funcții de cercetători științifici în domeniul fizicii - Un 
preot român cu studii la MIT propune schimbarea teoriei lui 
Einstein. Interesant este și articolul: Soţii Răzvan şi Cristina 
Bena beneficiază de burse oferite de Uniunea Europeană.  Din 
2006, părintele dr. Răzvan Bena, fiind hirotonit întru preot de 
către IPS Sa Mitropolitul Iosif, al Arhiepiscopiei Ortodoxe 
Române a Europei Occidentale (Franța), slujește ca preot la 
Biserica Soborul Maicii Domnului şi Sfântul Ilie (reşedinţa 
metropolitană-Limours) – coordonate de contactare mobil: 
0033 (0)645863722 email: iosifbena@gmail.com 
 

3. LAROY ȘI ȘCOALA DUMINICALĂ 
 

Pentru mine, ca preot și duhovnic, tineretul, în general, 
și școala duminicală, în special, au jucat rol pivotal în 
activitatea mea pastorală. Poate și pentru simplul motiv că am 
avut 4 copii, pe care am dorit să-i cresc în frica lui Dumnezeu, 
dar și pentru simpla motivație că am iubit copiii. Pentru mine 
copiii sunt acele mâini cu ajutorul cărora atingem cerurile, sunt 
mesajele vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom 
mai apuca, sunt testamentul pe care îl primesc la maturitate de 
la părinții lor, sunt cei care vin pe lume cu mesajul că 
Dumnezeu nu este, încă, dezamăgit de oameni, sunt acele 
ființe imprevizibile, sunt acele ființe, care atunci când ești în 
preajma lor  sufletul ți se vindecă, copilul este… „copilul din 
noi”, pentru fiecare dintre noi. Din arhivele parohiei am aflat că 
organizația de tineret LAROY (Los Angeles - American 
Romanian Orthodox Youth Organization) – Organizația 
Ortodoxă Româno-Americană din Los Angeles, a fost fondată în 
1960. Mi-am luat, așadar, misiunea în serios de a lucra cu 
tineretul, de a-l educa în spiritual credinței moșilor și 
strămoșilor noștri, și a-l face să se simtă bine sub umbrela 
(biserica) lui Hristos. Am făcut mari sacrificii, ca, ani de-a 
rândul să-i aduc, într-un van al bisericii (eu fiind șoferul lor, cu 
responsabilități legale) la repetițiile ce se făceau pentru colinde, 
dansuri și alte activități socio-culturale). Numai Dumnezeu îmi 
este martor cât m-am străduit să formez acest tineret în 
misiunea de a duce mai departe tradiția creștin-ortodoxă a 
neamului românesc și credința în Sfânta Treime. 
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Romani 8:28 – „De altă parte, știm că toate lucrurile 

lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și 
anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.” 

GRUPURILE DE TINERET „LAROY” 
 

 
 

LAROY - Într-un scurt week-end la 
Mammouth Lakes 

 
 

"Crăițele" și "Mugurel", la fine de 
spectacol 

 

 
 

Beverly Hills: "Crăițele" și "Mugurel" 

 
 

Spectacol, la biserica sârbă "Sfântul 
Sava", Alhambra 

 

 
 

Călușarii "Mugurel", se dezlănțuie la 
Civic Center 

 
 

Călușarii "Mugurel", la un picnic din 
curtea bisericii 
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"Crăițele" și "Mugurel", în hore de 
învârtită 

 
 

"Craițele" noastre la un picnic de 
toamnă 

 

 
 

Măiestria Călușarilor "Mugurel"... 
amintiri 

 
 

Călușarii "Mugurel"... iar așa, și...                          
iar așa...! 

 

 
 

"Crăițele" și "Mugurel", spre S.F., cu 
inimosul C. Jercan 

 
 

Beverly Hills: "Crăițele" și "Mugurel" 
în spectacol 

 

  „În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârșită 
izgonește frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa; și cine 
se teme, n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi iubim 
pentru că El ne-a iubit întâi.” (1 Ioan 4:18-19) 
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"Crăițele" și "Mugurel"... și'nco'dată, ... tot așa! 
 

 
 

Tradiționalele parade ale pălăriilor, la 
Sf. Paști 

 
 

Beverly Hills: "Crăițele" și "Mugurel", 
în spectacol 

 

 
 

Tinerii, spre S.F., cu dl C. Jercan și pr. Mircea 
Dobre 

 
 

Dansatori din România pe scena 
noastră 

 
"Viaţa nu poate fi cunoscută raţional, ci numai 

experimental."   (Părintele Dumitru Stăniloae) 
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"Mugurelul", o echipă de băieți, de neuitat...! 

 

 
 

1988 - Colindatul - Oh...!, Doamne, acele vremuri ... 

 
  Cea mai prodigioasă perioadă din viața spirituală a 
tineretului la Biserica Sf. Treime, a fost  cea între 1984-2000 
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ȘCOALA DUMINICALĂ 
 
  Cea mai prodigioasă perioadă din viața spirituală a 
tineretului la Biserica Sf. Treime, a fost  cea între 1984-2000 
 

 
 

Los Angeles, 1983: Începutul școlii 
duminicale 

 
 

Los Angeles, 1983: Școala duminicală 

 

 
 

Los Angeles, 1983: Școala duminicală 

 
 

Los Angeles, 1983: Corul copiilor școlii 
duminicale 

 

 
 

Elevii școlii duminicale, la sâmbăta 
morților 

 
 

Elevii școlii duminicale, la finele anului 
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Premianții: fiecare elev cu diploma sa 
 

 
 

Procesiunea s-a încheiat în fața mozaicului 
 

 
 

Ajutoarele de la Sf. Altar, în anii '90 

 
 

Câștigătorii Premiului I, la Religie 
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Și încă o procesiune, la praznicul Sfintei Cruci 

 

 
 

Școala duminicală pe la jumătate anilor '80 

 
"Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți 

din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică." 
                                                   (Sfântul Paisie Aghioritul) 
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Concertul clasic la pian al talentelor 

 
 

2015 - Educatorii (slujitorii) bisericii 

 

 
 

Dedicați educației erau și elevii și învățătorii lor 

 

 
 

Educație, la capelă, în limba engleză 

 
 

Părintele predică, la capelă, 
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Piesa preferată: Moș Ion Roată și Unirea 
 

 
 

În timpul unei expoziții religioase de sculptură 

 

“Este imposibil sa înrobești mental sau social un popor 
care citește Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertății 
umane.” – Lord Tennyson 
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De aceea, în cele ce urmează voi menționa câteva dintre 
aceste activități: 
 
a).14 iunie 1992. Cei peste 30 de copii de la Școala Duminicală, 
au absolvit  cursurile religioase, fiecare primind o diplomă de 
absolvire. Între absolvenți s-au numărat: Alexandru Mangu, 
Ana Barbeli, Carmen Bronca, Claudia Alecse, Cristian Alecse, 
Dan Popa, Daniel Rohan, Emilie Mitescu, Felix Danciu, Florin 
Sârbu, Gabriel Obregan, Gabriela Alecse, Gina Turket, Jason 
Turket, Marilena Mareșancu, Marius Alecse, Michael Jercan, 
Natalie Mitescu, Paul Ciupeiu, Paul Petrescu, Raluca Rohan, 
Robert Mangu, Robert Sârbu, Rocky Barbeli, Sabrina Petrescu, 
Tim McGrath, Valentina Blaj, Victor Constantinescu, Virgil Dan, 
Vlăduț Dan. 
b). Duminică , 9 mai, 1993, Parohia noastră a primit în dar un 
microbuz de 15 locuri, de la Spitalul St. John, din Santa 
Monica, prin intervențiile familiei Emilia și Mircea Popa; 
c). Sâmbătă, 22 mai, 1993 – Echipa de dansuri a parohiei 
noastre „Folclorul Românesc” a participat la Festivalul Sârbesc 
din Alhambra, la Catedrala St. Stephen’s. Mulți membri ai 
comunității noastre au fost invitați și, au participat la picnicul 
românesc organizat în parcul Hesse, Rancho Palos Verdes, de 
Fundația Română pentru Democrație, cu prof. Dan Moldovan, 
ca președinte.  
d). 12 iunie 1993 – Cele 2 grupe de dansatori din parohia 
noastră au participat la banchetul «tribut» în onoarea părintelui 
Petar Iovanovic, preotul paroh al bisericii sârbești „St. Sava”, 
din San Gabriel, CA. Au participat peste 500 de persoane. 
e). 17-18 iulie, 1993 – Dansatorii parohiei noastre, peste 30 la 
număr, participanți la festivalul folcloric (de 2 zile) din cadrul 
Universității din San Diego (La Jolla), au fost găzduiți, peste 
noapte, la Christopoulos Ranch, vreo 40 de acre de pământ, cu 
pomi fructiferi și târâtoare californiene, în mijlocul munților 
(proprietari Gus și Judy Christopoulos), in localitatea Alpine, la 
cca 30 mile est de San Diego. Duminică, 18 iulie – Drept 
recompensă pentru succesul avut la festivalul internațional din 
cadrul Universității din San Diego, dansatorii noștri au primit 
din partea Consiliului Parohial, fiecare câte un bilet de intrare la 
«Sea World» din San Diego. O zi de neuitat pentru ei. 
f). 9-10 octombrie 1993 – Cu ocazia vizitei canonice a PS Sale 
Vlădica Nathaniel la parohiile din San Francisco, părintele 
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protopop a participat, alături de un grup de credincioși și de 
grupul dansatorilor „Folclorul Românesc” la ceremonialul 
festivităților de ardere a notei ipotecare a parohiei „Învierea 
Domnului” din San Francisco/Oakland (Casa Română și 
Capela). La finele Liturghiei arhierești, a avut loc un banchet 
festiv, în cadrul căruia dansatorii noștri au avut o performanță 
memorabilă.  
g). Duminică, 28 februarie 1994: Grupul dansatorilor de la 
„Mugurel” a executat o suită de dansuri populare românești la 
Biserica Prezbiteriană din La Canada, California, la invitația 
pastorului bisericii, dr. Gary Dennis, în cadrul programului 
obținerii de fonduri pentru orfanii din România (Orfelinatul din 
Cluj). 
h). 24-27 martie 1994: Tineretul parohiei LAROY (22 la 
număr), însoțit de 5 adulți, împreună cu părintele paroh, au 
organizat o retragere spirituală de 3 zile în localitatea 
Mammouth Lake, cca 450 km la nord-vest de Los Angeles. 
i). 25-26 iunie 1994: Picnicul studenților, sugestiv intitulat 
«Pod peste Atlantic». Peste 200 de studenți din România, de la 
diferite facultăți din București și din alte orașe, au venit în 
Statele Unite în perioada 16-28 iunie, când a avut loc Cupa 
Mondială în Los Angeles. Parohia noastră i-a onorat cu un picnic 
românesc, în curtea bisericii, în ziua de 25 iunie. A doua zi, 
duminică - 26 iunie, acei studenți și instructorii lor, împreună 
cu credincioșii bisericii, au participat la Sf. Liturghie, care, 
datorită numărului de participanți, s-a oficiat în Sala Mare 
Parohială, scena deservind și de Sfânt Altar. Sistemul de sunet 
a fost asigurat de «Eugen Vasiliu Studios».  
j). 16-28 iunie 1994: Parohia Sfânta Treime și „Cupa Mondială” 
au fost celebrate în California.  
În perioada 16-28 iunie, parohia noastră a avut o expunere 
mass-media cu totul specială. În această perioadă multe ziare 
din România au făcut descrieri ample despre picnicul bisericii 
noastre din Los Angeles, despre participarea celor peste 200 de 
studenți și cca 20 de instructori și profesori însoțitori la Sf. 
Liturghie din 26 iunie, din sala parohială. Echipa de dansuri 
„Mugurel”, care a performat și în cadrul picnicului „Pod peste 
Atlantic” din 25 iunie, a mai performat, în această perioadă de 
timp, la deschiderea oficială a „Cupei Mondiale” de la Rose 
Bowl, defilând cu tricolorul pe arena din Pasadena. Dansatorii 
noștri au performat, de asemenea în Beverly Hills, în cadrul 
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programelor „Beverly Hills Cup” și „Beverly Hills salutes the 
World” (17 iunie-17 iulie). În ziua de 22 iunie a avut trei 
participări : la „Beverly collections - Rodeo Drive” (la prânz și la 
orele 2:00 pm) și a 3-a la „Rotunda, din Beverly Hills (scrisoare 
de recunoștință din partea organizatorilor, semnată de 
Catherine K. Churchill, „promotions coordinator”, 18 iulie 
1994). Alte performanțe ale grupului „Mugurelul” au fost la 
„World Cup USA 1994”, pe scena Soccer Stage, din Los Angeles 
(mesaj de recunoștință, semnat de Mitch Kirsch, director 
cultural, 21 iulie, 1994), precum și la Centrul „Seven Street 
Plaza/South Figueroa Plaza Associates” (scrisoare de 
recunoștință semnată de Linda Adornato, Departamentul de 
Marketing, 22 iulie 1994). Performanța dansatorilor „Mugurel”, 
și scrisorile de recunoștință, mai sus menționate, sunt tipărite 
în revista „Viața Creștină”, iulie-august 1994, paginile 19-21. 
k). 3 decembrie 1994: „Bible Bowl Tournment‟ – Întrecerea 
pan-ortodoxă de cunoștințe religioase, din cadrul Asociației 
Clericilor Bisericilor Ortodoxe, din Sudul Californiei. Au 
participat de 21 de echipe. Parohia noastră a participat cu 2 
echipe, a câte 4 membri fiecare, după cum urmează: a) Marius 
Alecse (căpitan) Gabriela Alecse, Claudia Alecse și Florin Sârbu; 
b) Robert Sârbu, Daniel Rohan, Veronica Dascălu și Gabriel 
Obregon. Concursul s-a încheiat cu LOCUL I (Premiul de Aur) 
pentru parohia noastră. Felicitări! (Viața Creștină, ianuarie-
februarie 1995, p. 21.) 
l). 24 septembrie 1995: Se încep oficial cursurile Școlii 
Duminicale, la care sunt înscriși cca 35 de studenți. Se 
anticipează o participare de cca 50 de studenți. Sunt organizate 
4 grupe (clase). Cursurile se predau în limba engleză, iar 
participarea la Sfânta Liturghie va avea loc în capela unde se 
slujește în limba engleză, începând din ziua de duminică, 12 
noiembrie 1995. 
m). 12 noiembrie 1995: Începând cu ziua de duminică, 12 
noiembrie 1995., biserica noastră începe oficierea slujbelor și în 
limba engleză, în biserica portabilă ce se amenajează duminical 
la Sala Mare Parohială. Așteptăm o participare de cca 35-40 de 
persoane, vorbitori de limbă engleză, între care se numără 
tineretul parohiei și nevorbitorii de limbă română. Temporar, 
slujește părintele paroh Constantin Alecse, în timp ce părintele 
Ioan Poptelecan slujește Sf. Liturghie și, predică în limba 
română, în Sfânta Biserică. 
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n). 7 decembrie 1996. Asociația Preoților Ortodocși din 
California a organizat concursul anual de cunoștințe biblice și 
istoria bisericii universale, la Biserica Ortodoxă Greacă Sf. 
Marcu, din Irvine, CA. Au participat cca 150 de studenți, din 
cuprinsul celor 36 de biserici ortodoxe (grecești, americane, 
antiohiene, sârbești, bulgărești, albaneze, etc). Biserica noastră 
a trimis 3 echipe. Grupa I, formată din Claudia Alecse 
(căpitan), Gabriela Alecse, Florin Sârbu și Olivia Vamoșiu, a 
obținut LOCUL I (90 răspunsuri corecte din 96 întrebări). Mai 
multe detalii în revista „Viața Creștină”, octombrie-decembrie 
1996, p. 21-22. 
o). 1 ianuarie 1997: Părintele Ioan Poptelecan a fost 
îmbisericit  la Biserica  Sfânta Treime, devenind primul preot 
asistent al bisericii. În această calitate l-am împuternicit să 
organizeze prima retragere spirituală a parohiei Sfânta Treime 
în pitoreasca localitate Big Bear. 
p). 1 martie 1997: Echipa de dansuri „Mugurel” a participat la 
concursul de dansuri populare românești „Kolobration”, 
organizat de Biserica Ortodoxă Sârbă Sfântul Ștefan, din 
Alhambra (Viața Creștină, Ianuarie-Martie 1997, vol. 40/No. 1-
3, pp. 35-38). 
q). Sâmbătă, 29 martie 1997: – Retragerea spirituală a 
tineretului ortodox, cca 250 de tineri, din toate jurisdicțiile, la 
Catedrala Ortodoxă Greacă „Sfânta Sofia” din Los Angeles. Din 
parohia noastră au participat 14 tineri dimpreună cu duhovnicul 
lor, părintele Ioan Poptelecan. 
r). Duminică, 7 decembrie 1997:– A avut loc sărbătoarea 
aniversării Unirii Ardealului cu Patria Mamă. După Sfânta 
Liturghie s-a oficiat slujba Te-Deumului aniversar și a fost 
anunțat faptul că reprezentanții școlii noastre duminicale au 
obținut, încă odată, cu o zi înainte, LOCUL I la concursul de 
cunoștințe biblice, organizat de cele peste 30 pe biserici 
ortodoxe (din diferite jurisdicții) din sudul Californiei, care au 
programe de școli duminicale. 
s). Sâmbătă, 5 decembrie 1998: – Concursul de cunoștințe 
biblice (Bible Bowl), din Sudul Californiei, organizat de Consiliul 
Clericilor Ortodocși din sudul Californiei, la biserica Ortodoxă 
Sfântul Inocențiu (OCA) din Tarzana, California. Au participat 
cca 75 de comunități (parohii), cu cca 60  grupe de tineri 
ortodocși din Sudul Californiei. Din partea parohiei noastre a 
participat grupa seniorilor, formată din Alex Mangu, Robert 
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Sârbu, Victor Constantinescu și Robert Mangu, însoțită 
de  duhovnicul lor, Fr. Anton Florian Frunză. Echipa bisericii 
noastre a ocupat LOCUL II în clasament, pentru care adresăm 
felicitări. 
t). Sâmbătă, 1 decembrie 2001: 2 echipe de elevi, de la Școala 
Parohială au participat la concursul anual de cunoștințe biblice 
(Bible Bowl), la care participă an de an circa 30 de parohii 
ortodoxe din California de Sud. Cele 2 echipe ale bisericii 
noastre au fost: * echipa de seniori, din 4 membri  și anume: 
Robert Sârbu, Robert Mangu, Victor Constantinescu și Lorelay 
Stoica; * echipa de junior  doi membri și anume: Magin 
McGrath și Monica Simonca, și au luat locul III. Diaconul Bill 
Clark și preotul Virgil Anton, au fost mentorii lor. 
u) Sâmbătă 2 decembrie 2006: A avut loc concursul pan-
ortodox de cunoștințe biblice, organizat de Consiliul Clerului 
Ortodox din Sudul Californiei. Au participat 34 de echipe, ale 
multor Biserici Ortodoxe, din mai toate jurisdicțiile. Echipa 
Bisericii noastre Sf. Treime a fost alcătuită din tinerii Dorian 
Șerban Jr, Anda Șerban și David Muntean, cărora din suflet le 
mulțumim si pe care îi felicităm că, deși timpul de pregătire a 
fost foarte scurt, au obținut locul 4. 
 

4. DOUĂ ÎNTÂMPLĂRI, CAM HAZLII, DAR PLINE DE 
SUBSTRAT ETIC 

 
Prezint două întâmplări, mai mult sau mai puțin hazlii, 

dar, sigur, au o conotație de mentalitate comportamentală la 
tineri, dar și la vârstnici, Pot fi considerate pilde de relații 
interumane: 
 
a). Cine s-a maturizat, tatăl, sau copilul?!?  
     (O istorioară despre Mark Twain) 
 

Ceea ce încerc să descriu mai jos poate să fie o filă, 
parcă, luată dintr-un roman universal, privind percepția 
părintelui față de copil, sau a copilului față de părinte, lecție 
valabilă oriunde, oricând și pentru oricine.  
Asta v-o spune un părinte care are 4 copii și care a 
experimentat, pe propria-i piele, o lecție învățată de la o mare 
personalitate a literaturii americane,  Samuel  Langhorne 
Clemens (1835-1910), cunoscut sub pseudonimul literar Mark 
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Twain, romancier, satirist și umorist american, autorul 
popularelor romane „Aventurile lui Tom Sawyer”, „Prinț și 
cerșetor”, „Aventurile lui Huckleberry Finn” și „Un yankeu la 
curtea regelui Arthur”.  
 

 

   În cazul personajului nostru, 
Mark Twain, căsătorit în 1835 
cu Olivia Langdon, avea un 
băiat, pe nume Langdon și 3 
fete. (Eu, însă, am 4 copii, 2 
băieți și 2 fete.)  În ciuda 
problemelor sale financiare, 
Mark Twain a fost renumit 
pentru umorul și buna sa 
dispoziție, datorită cărora s-a 
bucurat de o popularitate 
imensă în întreaga lume. 

La apogeu, a fost probabil cel mai popular American de 
la acea vreme. 

 Ceea ce mi-a atras atenția până acum a fost faptul că 
Mark Twain venea dintr-o familie solidă, el, însuși, întemeindu-
și o familie, din care au rezultat 4 copii, căutând să inspire în 
sufletele lor aceleași valențe morale și creștine, pe care familia 
Twain le avea.  
  Istorioara vieții sale descrie că cele 3 fete ale lui  au 
urmat cursul normal al vieții, au studiat, și-au întemeiat 
propriile familii… în timp ce, fiul cel mare, Langdon, a devenit 
un rebel.  Tatăl său îi dădea lui Langdon, aproape zilnic, câte o 
adevărată lecție de moralitate și religiozitate: despre 
conviețuire cu alții; despre comportamentul oamenilor unii față 
de alții, și față de colectivitate; despre faptul că încălcarea legii 
este sancționată de lege, sau de opinia publică; despre 
disciplina științifică care se ocupă cu normele de comportare ale 
oamenilor în societate; despre dojană și mustrare; despre 
morală, cinste, bunătate, curaj civic, tărie sufletească, 
convingeri privind comportarea în societate, etc…, etc., precum 
și despre preceptele religioase: credință, evlavie, pietate, 
cucernicie, smerenie…  Azi așa… mâine AȘA, adolescentul de 17 
ani (spune istorioara!), săturându-se de dojana dură a tatălui, 
s-a hotărât într-o zi să fugă de acasă. Și, dus a fost. Timp de 
peste 5 ani, tatăl l-a tot așteptat pe Langdon să vină acasă. L-
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ar fi acceptat, precum  tatăl din povestea fiului risipitor, fără a-l 
mai dojeni, doar ca să-l mai vadă în carne și oase. 
  Pe la vârsta de 22-23 de ani Landon a avut remușcare în 
suflet, adică și-a examinat conștiința și, în sinea lui, și-a zis: - 
„Poate că bătrânul nu mai are mult de trăit și, cum aș trăi eu 
cu conștiința mea că nu l-am mai văzut înainte de moarte și, 
poate că moare cu inima neîmpăcată că nu și-a văzut fiul 
înainte de moarte…?!”  
 

 
 

Tatăl și fiul 

        Ca și în Evanghelie, el, 
Langdon, fiul risipitor și-a zis 
în sine: „Scula-mă-voi și mă 
voi duce la tatăl meu și-i voi 
zice: Tată, am greșit la Cer și 
înaintea ta! Nu mai sunt 
vrednic să mă numesc fiul tău. 
Primește-mă ca pe unul din 
argații tăi!” (Luca 15, 18-19). 

 
Cu astfel de gânduri în suflet, Langdon porni spre casă, 

a-și revedea pentru ultima dată tatăl cel mult plictisitor în 
povețe. Cu toate că, îl aștepta de ani de zile și, dorea să-l 
întâmpine fără a-l certa, totuși sufletul de părinte nu-l păsui a-i 
oferi fiului o ultimă lecție înainte de plecare la veșnicie. „Bine 
te-ai întors fiule! Te-am așteptat de-atâția ani! Vreau să știi că 
te iubesc și, nu aș fi putut să mor fără să te fi îmbrățișat pentru 
ultima oară. Vreau, însă, să știi că tot ceea ce ți-am spus acum 
vreo 5-6 ani în urmă despre conviețuirea cu alții, despre 
comportamentul oamenilor unii față de alții, și față de 
colectivitate, despre faptul că încălcarea față de lege este 
sancționată de lege, sau de opinia publică, despre dojană și 
mustrare, despre morală, cinste, bunătate, curaj civic, tărie 
sufletească, convingeri privind comportarea în societate, etc…, 
etc., precum și preceptele religioase: credință, evlavie, pietate, 
cucernicie, smerenie…”, au fost, sunt și vor rămâne principiile 
mele de viață, pe care le-am moștenit din moși strămoși… 
Acum ți le încredințez ție, iubite fiu, să le duci mai departe…!” 
Tânărul Langdon, cu o privire caldă, către părintele său Mark, 
răspunseră:  
„ - Tată, nu-mi vine să cred cât de mult te-ai maturizat în 
acești 5-6 ani”.  
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Întrebarea este: - Cine s-a maturizat în acești ani? Tatăl, 
sau Fiul? - Răspunsul îl știm cu toții.  

Lecția: Aveți răbdare cu copiii voștri, căci se vor maturiza 
la timpul lor. (Mark Twain, citate celebre) 
 
b). Johnny s-a întors acasă, în Maramureș, după 25 de 
ani 
 

Adesea glumesc cu enoriașul și prietenul meu John 
Simoni, despre istorioara revenirii sale din America, după cca 
25 de ani, în satul său natal, într-o scurtă vizită, spre a-și 
revedea plaiurile natale, mormintele părinților, moșilor și 
strămoșilor săi și, a aprinde o lumânare de mulțumită, în 
biserica pe care a părăsit-o cu mai bine de 2 decenii în urmă. 
 

 
 

Johnny se explică 

     Ion a plecat în America și 
s-a rebotezat cu numele de 
Johny. Acolo a muncit cu 
multă hărnicie și a obținut o 
stare materială bună. Acolo, 
devenind American, I s-a spus 
Johnny.  După câțiva ani i s-a 
făcut dor de ținuturile natale și 
de oamenii satului și a hotărât 
să meargă, să-și reîmpros-
păteze amintirile lui dragi. 
S-a gândit Johnny să-și facă 
sătenii fericiți, de aceea cu 
ocazia primei vizite în sat, a 
oferit fiecărui sătean câte o 
sută dolari americani. Satul  

întreg era fericit, iar Johnny era considerat un fel de Mesia al 
satului. Cinci ani mai târziu, Johnny a vizitat din nou localitatea 
natală. 
  Între timp, având două fete, care erau înscrise la 
universitate, cheltuielile au devenit extrem de mari, câte 40-50 
mii de dolari, pentru fiecare fată și, datorită economiei precare 
a Americii anilor 90', Johnny nu și-a mai permis luxul să ofere 
câte o sută de dolari, cadou, fiecăreia dintre familiile satului, ci, 
conform bugetul restrâns, a oferit fiecărei familii din sat numai 
cinci zeci de dolari… Așa că, mergând din casă în casă, 
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împărțind ca și Sfântul Nicolae cadouri sătenilor… Johnny s-a 
aflat de la început în bucluc. 
  Primul sătean, care s-a sesizat a fost Vasile, care, 
primind de această dată numai cinci zeci de dolari 
americani,  comparat cu o sută dolari americani, primiți cu 5 
ani în urmă, extrem de nemulțumit, a mers de grabă la vecinul 
său Gheorghe,  să-l întrebe:  
- Câți dolari ți-a dat ție, Gheorghe, bogătașul ăsta de Ion, care-
i putred de bogat? 
- Păi, măi Vasile, mi-a dat și mie, cât a putut, adică cinci zeci 
de dolari… 
- Nu se poate Gheorghe. Ce ăsta ne ia de proști!!!? 
Așa că, Vasile și Gheorghe, îl acostează pe Johnny și, direct, îl 
întreabă, de ce așa: „Ascultă măi, Ioane, acum cinci ani ne-ai 
oferit câte o sută de dolari, iar acum numai cinci zeci dolari! De 
ce ne-ai făcut asta?‟ 
  Încercară Johnny să le explice: „Știți… acum este și în 
America criză economică, cheltuielile au crescut mai mult decât 
veniturile… fetele mele au crescut și trebuie să le țin la 
universitate, cheltuielile pentru studii sunt extraordinar de 
mari, de aceea, considerați că am făcut un mare sacrificiu să vă 
fac acum cadou câte cinci zeci de dolari  fiecăruia dintre voi, 
iubiții mei săteni!‟ 
Vasile, către Gheorghe: „Hai Gheorghe, m-am lămurit de Ion 
ăsta, că ne socotește proști! Cum adică, el își ține fetele la 
universitate pe banii noștri?!? 
  Johnny a rămas surprins, indignat și dezamăgit: „Așa 
gândesc mulți dintre frații noștri de acasă, despre cei care, 
săracii, abia își câștigă existența în străinătate!‟ 
 

„Trăind printre străini, poți deveni cumpătat, 
O coajă de pâine și un așternut de paie, 
Sunt minunatele mângâieri ce le-ai căpătat, 
Poartă-te cu cinstire și să n-o faci de oaie!  

 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu!” 

 
      M.I. 
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F.- DIN VIAȚA CULTURALĂ A PAROHIEI 
 

1. GRIGORE VIERU, OASPETELE 
        BISERICII SFÂNTA TREIME” 

 
  Invitat de conaționalul său, actorul Anatol Răzmerița, 
fiind sponsorizat de Consiliul Mondial Român și Biserica Sfânta 
Treime, bădița Grigore Vieru, cel mai prolific poet care și-a trăit 
viața pe cele două maluri ale Prutului, România și Republica 
Moldova, a făcut o vizită în America, în perioada 21 nov. 2002 
– ian. 2003. În acea perioadă, academicianul Grigore Vieru a 
fost însoțit de o Înaltă faţă bisericească, protopopul Petru 
Buburuz, Rectorul Bisericii Sfinții Apostoli Petru si Pavel, din 
Chișinău. 
 

 
 

Anatol Resmeritza și Grigore Vieru 
(interviu TV) 

       În calitatea mea, de preot 
paroh al bisericii co-sponsor și 
protoiereu al protopopiatului 
Coastei Pacifice, am tratat cu 
toată atenţia şi disponibilitatea 
acest eveniment. Începând de 
la cazare şi întocmirea unui 
program de vizitare a multor 
parohii ortodoxe românești de 
pe Coasta Pacificului, până la 
obținerea aprobărilor de 
vizitare și a altor biserici, de 
diferite confesiuni creștine, 

unde poetul a fost primit ca un ambasador al culturii româneşti 
și ca un vechi prieten.  

În acest material mă voi referi doar la un singur 
eveniment, primirea poetului de către Biserica Sfânta Treime, 
gazda şi amfitrionul multor evenimente de excepţie în viaţă 
comunităţii ortodoxe româneşti de peste ocean.  
Amintesc, doar, vizitele majorităţii ambasadorilor culturii 
româneşti, în comunitatea noastră (actori renumiţi, solişti de 
toate genurile muzicale, trupe teatrale, etc.), culminând cu 
vizita viitorului preşedinte al României, Emil Constantinescu, în 
16 iulie 1996, făcându-și campanie electorală în diaspora 
românească din America. 
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  Am  percepția că cea mai înaltă şi aleasă vizită în 
comunitatea noastră a fost vizita din 1988 a Majestăţii Sale 
Regele Mihai I al României şi a Majestății Sale Regina Ana, iar 
vizita marelui Grigore Vieru are o conotație specială, că el a 
fost bardul dragostei de țară, pe care a dorit să o vadă unită. 
Se poate spune că Grigore Vieru a murit din dragoste pentru 
România și că, moartea i s-a tras din marele zel de luptător 
pentru reunificarea neamului românesc. 
 

 
 

Grupul basarabenilor în anticipația vizitei poetului Grigore Vieru 
 

  Periplul poetului Grigore Vieru a continuat pe pământ 
californian, cu participarea afectivă la manifestările 
premergătoare Marelui Praznic al Naşterii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Pentru comunitatea românească din California, 
Grigore Vieru a fost un dar trimis de divinitate, pentru a picura 
în sufletele pline de bucuria Naşterii lui Iisus, roua culturii 
tradiţionale româneşti. 
 
a). Întâlnirea de suflet a poetului, cu parohienii „Sfintei 
Treimi‟ 
 Duminică 1 decembrie 2002 – la sfârșitul Sfintei Liturghii 
și a Te-Deumului aniversar, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale 
a Unirii Transilvaniei cu Patria Mama, a avut loc în Sala Mare 
Parohială un banchet și un program cultural, la care opera 
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poetului basarabean a ocupat un loc central în cadrul 
spectacolului de poezie si muzică. 
 

 
 

Co-slujire cu protopopul basarabean 
Petru Buburuz 

       A fost subliniat, nu numai 
unitatea de simțire și spirit a 
românilor, ci și miracolul su-
praviețuirii românismului într-
o Basarabie supusă unui cum-
plit proces de deznaționali-
zare. Poetul a ținut un impre-
sionant cuvânt de suflet, a 
recitat din poeziile proprii, a 
făcut evocări și comentarii, a 
dat autografe pe câteva din 
cărțile sale de poezie, s-a 
fotografiat cu mesenii și cu toți 
participanții la acest istoric 
eveniment. 

 
b). Colindatul cu bădița Grigore 
 

 
 

Gr. Vieru, și Mircea Popescu, 
președinte CMR 

   În perioada 19-23 decem-
brie 2002, biserica a organizat 
tradiționala colindă, prin care 
2 grupe de colindători au 
vizitat casele enoriașilor paro-
hiei noastre, purtând mesajul 
Nașterii Domnului Hristos.  
     Bădița Grigore ne-a onorat 
cu prezența în fiecare seară de 
colindat. Cam scund de 
statură, cu chipul său blând, 
îmbrăcat cu un paltonaș de 
culoare maronie și purtând 

pe cap o tradițională bască, poetul se minuna și se bucura ca 
un copil de frumusețile Californiei. 
   Atunci i-a încolțit și idea  de a compune poezia sa, o 
dedicație de suflet Californiei, devenită șlagăr, „Mi-e dragă 
California!” (cunoscută și sub numele „Atâta de dulce,  
California!”). 



586                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

  În toate casele unde au pășit colindătorii, prezența lui 
Grigore Vieru aducea mai multă lumină, mai multă bucurie și 
mai multă culoare. Gazdele se uitau la el, ca la un „zeu”.  
Cânta, alături de toți colindătorii, colindele românești 
tradiționale… în multe din case recita din propriile-i poezii și, în 
unele case, artistul poporului din Basarabia, Anatol Răzmeriță, 
însoțit de chitara sa magică, interpreta șlagărul poetului, „Mi-e 
dragă California!”. 
  În cei cca 40 de ani de slujire preoțească, pentru mine, 
Crăciunul anului 2002, chiar și prin simpla prezență în 
California a poetului Grigore Vieru, rămâne unul dintre cele mai 
frumoase, și memorabile sărbătoriri. 
 
c). Spiritul lui Eminescu, și memoria Bădiței Grigore, 
simțite perpetuu, în Los Angeles 
 

Prin prezența poetului Grigore Vieru, în California, 
simțeam parcă și prezența printre noi a celui mai mare poet al 
neamului, Mihai Eminescu, despre care oaspetele nostru 
special,  cu modestie nesimulată spunea în toate ocaziile că el 
se simte ca o lacrimă a marelui Eminescu. El fost lacrima lui 
Eminescu care a plâns pentru țară. 
 

 
  

Protopopul Constantin Alecse și grupul basarabenilor de la Hramul din 2007 
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2 prieteni basarabeni, poetul Gr. 
Vieru, și prot. Petre Buburuz 

 
 

Dialog între poetul Grigore Vieru și 
subsemnatul 

 

 
 

Poetul Grigore Vieru, scriitorul David Dan și prietenii 
 

Din nefericire, „lacrima lui Eminescu” s-a stins, în seara zilei de 
15 spre 16 ianuarie 2009, când venea de la omagierea naşterii 
poetului Eminescu, de la Cahul, când a trecut la veşnicie în 
urma unui tragic accident. Noi, însă, cei care l-am cunoscut 
atât de aproape pe Bădița Grigore, trăim și vom continua să 
simțim spiritul lui Eminescu și memoria Bădiței Grigore aici în 
California.  
  Geniul lui Grigore Vieru a lăsat un divin prinos Bisericii Sf 
Treime şi Californiei, printr-un cântec îngemănând două 
sentimente cum numai marele suflete le pot cultiva: iubirea de 
glia străbună şi recunoştinţă Californiei care l-a primit la sânul 
ei ca pe un suflet ales. 
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Pe întreaga perioadă a șederii sale în America, Bădița 
Grigore a oferit nenumărate interviuri, dintre care, poate 
pivotant, este cel oferit dlui Ion Anton („Nu am venit să mă 
credeți, ci am venit să vă cred”). Ca să nu plece spre casă cu 
mâna goală, poetul, la rândul său a ținut să ia și el un interviu 
conaționalului său, actorul Anatol Răzmeriță (Nu mi-am părăsit 
niciodată, nici măcar pentru o singura clipa Tara). Să-i fie 
țărâna ușoară. 

 
d). Atâta-i de dulce, California! (Mi-e dragă, California!) 
Versuri: Poetul Grigore Vieru; Muzică: Anatol Răzmeriță 
 

 
 

Liniște, se interpretează "Atâta-i de 
dulce..." 

 
 

Gr. Vieru împarte cu generozitate 
autografe 

 

 
 

Anatol Resmeritza și Grigore Vieru 

 
 

Anton și Vieru, o discuție colocvială 

 
Mi-i scumpă California,/ Pământ de floare și de stea 
Pământ senin dumnezeiesc,/ Cum e și plaiul românesc. 
Refren… Atâta-i de dulce,/ Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge,/ Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
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Mi-i dragă California,/ Cum dragă-mi e și viața mea. 
Mi-e drag acest pământ mereu,/ Căci el e și pământul meu. 
Refren… Atâta-i de dulce,/ Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge,/ Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
 
La fel e prăznuit și-aci,/ Hristos în tainica lui zi. 
Păcat că la Crăciun, curați,/ Nu cad și fulgi ca în Carpați. 
Refren… Atâta-i de dulce,/ Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge,/ Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
 
Pe tine te iubesc cu alean,/ Pământ frumos californian. 
Frumos din mila Domnului,/ Dar și din truda omului. 
Refren… Atâta-i de dulce/, Atâta-i de dulce, California 
Păcat că nu curge,/ Păcat că nu curge, Olt și Dunăre prin ea. 
 
(Odă dedicată Californiei, 11 decembrie 2002, cu ocazia vizitei 
poetului Grigore Vieru, pe aceste însorite plaiuri)... (mai multe 
detalii, AICI) 
 

POETUL, MAGNOLIA SI 
DRAGOSTEA CEA DE TOATE ZILELE 

 

 
 

Anatol și bădița Grigore 

... Apoi au venit și Sărbătorile 
Crăciunului cu Colinde și cu 
Bădița Grigore... 
Echipa de colindători, în frunte 
cu neobositul Preot Constantin 
Alecse, era gata de plecare. 
- Și eu cu voi - se auzi vocea 
timidă a lui Bădița Grigore, pe 
care îl luasem doar cu câteva 
ore mai devreme de pe 
aeroportul internațional din 
Los Angeles. 

- Poate te odihnești un pic, Bădița Grigore îi zic - după 
douăsprezece ore neîntrerupte de zbor... 
- Vreau să-i cunosc pe frații mei români din California. Să-i 
colind împreună cu voi... să ne bucurăm... Auzind că și Bădița 
Grigore merge cu colindul, s-au alăturat și câțiva artiști din 
ansamblul "Timișul", care tocmai se află într-o vizită - turneu 
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pe la noi. De abia  am încăput cu toții într-un microbuz și alte 
mașini. ... Intrăm în casele gospodarilor români și îi colindăm 
frumos. Gazdele se uitau mirați și neîncrezători spre Poet. De 
recunoscut îl recunoșteau ei cu toții dar să creadă că-i chiar el 
cu adevărat - și chiar la ei în casă ... era peste puterile lor să 
creadă. Numai copilașii - îl recunoșteau dintr-o dată și 
credeau... veneau chiar la el cu "Albinuța" în mâini... 
Poetul - se apleca, îi mângâia pe creștet, apoi șoptea fiecăruia 
ceva tainic la ureche. Nu știu cu ce fel de cuvinte maestre le 
șoptea el taină ceia, de-i făcea să le sclipească ochișorii de 
bucurie. Poetul se bucură și râdea împreună cu ei, fericit și el 
că un copil... 
  Cred că acele momente erau de fapt, clipele lui solare. 
Iubea și era iubit de copilași. Dragostea... 
- Hai să vedem o minune Anatol! M-a luat de mâna și am 
coborât în fugă scările. Apoi am alergat către poartă ce da spre 
trotuarul bulevardului din față locuinței mele. Era o dimineață 
senină și caldă, pe la mijloc de ianuarie, când prind să 
înflorească magnoliile în California. 
  Și ea era acolo … în mijlocul trotuarului, plină de flori, 
așteptându-l pe POET. ... Magnolia... 
  A înconjurat-o de câteva ori, privindu-i fascinat coroana 
bătută cu flori și mângâindu-i tulpina cu un fel de gingășie, pe 
care, numai Bădița Grigore putea s-o aibă. 

EA, tandră, i-a acceptat mângâierea și l-a iubit pe loc, 
pentru totdeauna. Dragostea... ... Aflând, cât de mult iubesc 
poezia lui Adrian Păunescu și, mai ales, cât de mult prețuiesc 
tot ce a făcut poetul cu cenaclul "Flacăra" pe timpurile când cei 
mai mulți vedeau lumea din jur numai în roșu, Bădița Grigore 
mi-a zis cu tristețe: - Ești unul dintre foarte puținii, care 
vorbesc astăzi cu dragoste despre acest mare poet. Toți se 
întrec a-l judecă pe nedrept și chiar, a-l condamnă pentru niște 
fapte, de care poetul nu a avut vreodată și nu are știre... vrei 
să vorbești cu el un pic? ... are nevoie de susținere morală mai 
mult că oricând ... o să se bucure Adrian... 

A format numărul de la București al lui Păunescu. Aflând 
despre ce era vorba, Păunescu, care tocmai vorbea de la alt 
telefon cu Tudor Gheorghe „Haiducul Bard” din Craiova a unit, 
numai el știe cum, cele trei legături telefonice în una singură: 
Los Angeles - București - Craiova. ... A fost cea mai dulce și 
cea mai frumoasă "Teleconferință", cum a "botezat-o" atunci, 
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pe loc, Adrian Păunescu, din viață mea. Am vorbit, am spus 
glume, am ras, am cântat am visat împreună, cum într-o zi, o 
să ne întâlnim și o să cant cu Tudor "Poezie cântată" într-un 
spectacol nemaipomenit și unic, iar Adrian o să facă comentarii, 
așa cum numai Adrian Păunescu știe să facă... Vorbeam cu doi 
oameni foarte dragi și apropiați sufletului meu, doi oameni, cu 
care nu mă întâlnisem și nu ne vorbisem niciodată până 
atunci... Bădița Grigore ascultă și zâmbea cu zâmbetul cela al 
lui ... El ne cunoștea bine pe toți trei și ne iubea foarte mult. 
... Dragostea.  
... Când am coborât din avion pe aeroportul din Otopeni și am 
pășit pentru prima dată pe pământul PATRIEI mele 
necunoscute, am simțit cum de emoții mi se moaie picioarele. 
Bădița Grigore care mă aștepta împreună cu o samă de prieteni 
în sala de așteptări, m-a luat ușurel de brațul stâng și, mie mi 
s-au muiat picioarele, când am pășit pentru prima dată pe 
pământul ȚĂRII,- zice. O să treacă, Anatol... De celălalt braț 
mă sprijinea prietenul Ion Anton. El se ținea tare pe picioare. 
Era ieșean... 
... A două zi, Bădița Grigore m-a luat să-mi arate "Calea 
Victoriei" din București. Am chemat un taxi. Când l-a văzut pe 
Poet, șoferul a pălit la față, apoi de fericire s-a înroșit că pară 
focului. 
- Domnule Poet! ... Doamne! ... Ce noroc ... unde vreți să va 
duc, Domnule Poet? - Vreau să arăt fratelui Anatol "Calea 
Victoriei". - S-a făcut, ... Domnule Poet... Numaidecât... 

Când am ajuns, șoferul a refuzat categoric să ia bani de 
la Poet. În schimb s-a apropiat, a îngenunchiat și i-a sărutat 
Poetului mâna. 
- Sunt răsplătit - a zis. Să va dea Dumnezeu multă sănătate! Și 
să ne trăiți Domnule Poet! ...Apoi, fericit, a urcat la volan și a 
plecat... Dragostea ...  ... Apoi l-au zărit trecătorii... Se 
apropiau câte unul, câte trei, mai mulți... Veneau în față lui, se 
închinau și-i sărutau mâna. Bătrâni, femei, tineri, intelectuali, 
muncitori, studenți și mai ales țăranii veniți de la țară. 
Duminică - zi de târg la București... 
  Așa și nu a mai putut să-mi arate "Calea Victoriei" 
Bădița. Dar nu mi-a părut rău atunci, cum nu-mi pare rău nici 
azi. Pentru că am văzut în schimb altceva, ceva, mult mai mult 
decât o simplă admirație gen "Hollywood" pentru Poet. 
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- Parcă nu ai fi numai Poetul, ci și marele preot al neamului 
Dacic de pe timpurile lui Burebista, Bădița Grigore, - îi zic. 
- Ei știu că-i iubesc foarte mult, și-mi dau în schimb, toată 
dragostea și tot respectul lor. Înzecit mi-o dau, Anatol... 
Dragostea... 
... La Putna a venit lume de pe lume din toate colțurile țării și 
de peste oceane. Au venit să sărbătorească luminoasă amintire 
a Marelui Ștefan al Moldovei. Multă armata, multă securitate, 
poliție, ... înalte oficialități, înalți prelați... Am ieșit cu Bădița 
Grigore pe stradă centrală și pare-se că, unică, care taie 
orășelul în două, de la un capăt la celălalt. De cum l-au văzut, 
au prins a veni către el. Valuri după valuri. În câteva minute, 
stradă în jurul nostru, s-a umplut de lume. Traficul rutier, 
foarte intens în acele ore, s-a blocat din ambele părți. Lumea a 
format pe loc un fel de rând. Veneau la el, îi sărutau mâna... 
Poetul, îl întreba pe fiecare cum îl cheamă, apoi le scria cu 
mâna lui numele pe cărțile, hărțile, ilustratele ori simple pagini 
rupte dintr-un caiet pentru "autograf" și le semna, după mai 
multe cuvinte cu urări de bine, simplu: Gr. Vieru. 
  Așa a trecut o ora, au trecut două, trei... Veneau, îi 
sărutau mâna, primeau "Autograful", îl strângeau la piept ca pe 
un odor de mare preț și plecau fericiți că și-au primit "Tainul" 
de dragoste de la Poetul și Marele lor Preot. 

În tot acest răstimp n-am auzit nici o voce furioasă de 
șofer înjurând ori claxonând, nici un oștean din multă armata, 
nici un polițist ori jandarm n-a încercat să împrăștie lumea că 
să deblocheze traficul... Polițiștii oștenii, jandarmii și șoferii, 
așteptau și ei cuminți în rând să-și primească "Tainul" lor de 
dragoste de la Bădița Grigore. 
Dragostea ... ...Nimic asemănător la Chișinău, în Republica 
"Moldovenească". 

Mergeam cu Bădița Grigore pe Bulevardul central al 
capitalei. Valuri de lume veneau din față, valuri ne ajungeau și 
ne întreceau din spate... Când ne vedeau, plecau ochii în jos ori 
și-i îndreptau voit într-o parte. Din când în când, auzeam 
frânturi de conversații într-o limba străină și rece... Nici un 
cuvânt în limba pe care Poetul a iubit-o atât de mult și a 
aparat-o. Niciunul nu s-a uitat spre noi, niciunul nu ne-a 
salutat, nimeni nu s-a apropiat să-i sărute Poetului mâna... 
  Pășeam amândoi tăcuți, singurateci și triști... Doi străini, 
într-un oraș înstrăinat și dușmănos... 
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Ah, Dragostea... ... Priveam DVD-ul cu spectacolul de omagiere 
a celor șaptezeci de ani de la nașterea Poetului, pe care mi l-a 
trimis Bădița Grigore prin preabunul și preablândul nostru 
prieten Florin Cârlan, de la New York. 
... Înflorea tremurător o Magnolie, Și zicea, că mor, că mor, o 
Magnolie... Am dat sunetul la maxim și am deschis larg ușa... 
- Auzi ce frumos a mai scris Bădița Grigore despre ține, 
Magnolia!?... Auzi ce frumos mai cânta Angela Similea?! 
Despre ține cânta. Magnolia!... 

A auzit. Dimineață am găsit-o cu câteva buchetele de 
flori, împrăștiate cochet prin coroana desfrunzită. 
- Magnoliile nu înfloresc niciodată Toamna... 
Ce-ai făcut Magnolie?...  Dragostea. 
... Când am auzit cumplită veste, l-am sunat pe bădița Ion 
Ungureanu. - Ce e? Cum e, Bădița Ioane? - Nu e bine Anatol... 
Parcă sunt niște șanse... Dar... puține. Plângea Bădița Ion... 
plângeam și eu la celălalt capăt al pământului... plângea și 
Tezeu cu noi... Ce puteam face? Spre dimineață, am auzit la 
televizor o voce gravă anunțând: S-a stins din viață POETUL 
GRIGORE VIERU, cel mai mare poet... 
Înlăcrimat, am ieșit afară pe scări... - Știi Magnolia... Bădița 
Grigore al nostru nu mai este... s-a dus Bădița Grigore... s-a 
stins... 
Magnolia știa. De dată asta, n-a mai înflorit, deși eram în a 
două jumătate a lunii ianuarie... ... Închid ochii și-l văd pe 
Bădița Grigore pășind fără grabă, pe o rază dreaptă de lumină, 
fără de sfârșit parcă... De fapt, nici nu e o rază, ci un drum 
desemnat de atotputernicul creator a toate, numai pentru EL, 
Bădița Grigore - POETUL și MARELE PREOT al Neamului și e 
făcut acest drum, numai din lumină, dragoste, liniște și pace. 
Știu „la capătul drumului” Luceafărul, așteaptă răbdător să-i 
revină lacrimă pe obraz... Bădița Grigore.... Iar pe de o parte și 
alta a Drumului, două șiruri nesfârșite de magnolii înflorite, 
toate semănând leit cu magnolia ceia... 

Poetul, se apropie zâmbitor de câte una admirându-i 
coroana bătută cu flori, o înconjoară mângâindu-i tulpină cu 
gingășie, apoi se oprește ascultând concentrat. Vrea să 
deslușească ceva, acuma greu de deslușit ... E strigătul meu 
șoptit. 
La revedere, Bădița Grigore! ... Pe Curând... 
Anatol Răzmeriță Los Angeles, California, 02.08. 09 
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ION ANTON: INTERVIU CU POETUL ACADEMICIAN 
GRIGORE VIERU (2002) 

"Nu am venit să mă credeți, am venit să vă cred" 
 
I.A. - Domnule academician, Grigore Vieru, considerându-va o 
prezența simbolică a unui neam din Țară Ștefana pe pământ 
american, doresc să va formulez câteva întrebări. 
Ce sentimente v-au încercat la prima descindere pe pământ 
american? 
 

 
 

Anatol Rezmeritsa, Grigore Vieru, 
protopop Constantin Alecse                              

și Ion Anton 

G.V. - Flămândă și desculță a 
fost copilăria și adolescență 
mea. Flamand și desculț 
străbăteam pe jos opt km. 
până acasă în satul natal, de 
la școală din Lipcani, un orășel 
de pe malul stâng al Prutului – 
unde îmi făceam studiile 
medii. Maică mea, văduva de 
război, trudea la cultură 
Plantația era nesfârșită și 
bietele femei ieșeau din când  

în când la marginea ei, la șosea, să mai ia o gură de aer curat 
și pentru a-și șterge cu colțul basmalei lacrimile stârnite de 
iuțeala otrăvii frunzelor de tabac. Am compus mai târziu, prin 
anii ’70, un poem despre asta, care sună astfel: 

"Pe câmpul/ cu pomi ciudați de tabac – tăcut înaintezi. / 
Limbi verzi de șerpi uriași/ ființă ta înconjoară./ Dar tu 
înaintezi./ Nu mai vine, mama, nimeni din urmă/ afară de 
pâinea ta/ învelită în ștergar/ și cerul din spate/ eliberat de 
frunzele mari./ Doamne,/ cât cer deasupra unei singure/ pâini!" 
Maică-mea ieșea mai des la șosea, la marginea plantației și 
femeile știau de ce: - poate că vine băiatul ei din Lipcani de la 
școală și măicuța lui îi va întinde o coajă de pâine învelită în 
ștergar. 

Îmi amintesc că tot pe atunci, pe la începutul anilor ’50, 
în ochii multor oameni licărea o caldă și alinătoare lumina: 
"Las’ că vin americanii". Americanii erau așteptați și în țară de 
peste Prut, în România de care suntem despărțiți și mai suntem 
și azi în mod criminal. Americanii au venit totuși în România 
abia în acest an când a invitat România să adere la NATO. Ne 
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va fi mai ușor, ne va fi mai greu după asta, nouă, românilor 
basarabeni?! Nu știu. Deocamdată aceleași frunze ne mai 
mănâncă sănătatea. Săgețile unei cumplite săracii ne ciuruiesc 
plămânii. Din când în când, ieșim la margine la șosea, 
ștergându-ne ochii de lacrimi. "Las’ că vin americanii". 
De altfel, atunci când mă pregăteam de drum, cineva mă 
sfătuise să rămân acasă. Românii de acolo, ziceau, au uitat 
până și de România, necum de Basarabia. Am venit totuși. Și 
nu regret. Am întâlnit pretutindeni oameni minunați. Am 
îndrăgit pe părintele protopop, C. Alecse, de la Biserica 
Ortodoxă "Sfânta Treime" din Los Angeles, care de altfel, 
împreună cu Consiliul Mondial Român, al cărui președinte este, 
dl. M. Popescu, a binevoit să mă invite în America. P. C. Să 
este un spirit luminat, mereu în mișcare, mereu în căutarea 
lucrurilor noi și frumoase, îndrăgostit până la lacrimi de 
Basarabia. Nu am avut frați, am avut numai o sora, care a 
murit. Preacucernicul Părinte mi-a devenit că un frate. La 
Chișinău am stat fugitiv de vorba cu N. Popa, stabilit și el de 
mai mulți ani în Los Angeles. Abia aici am înțeles cu cine am 
vorbit la Chișinău. Mi-am alipit inima de inima să, după ce am 
aflat câtă umilință și câtă durere a îndurat în pușcăriile 
comuniste din România. În februarie anul viitor va veni din nou 
la Chișinău. 
  M-a așezat în capul mesei la el acasă Dwight Luchian-
Patton, un bărbat că un brad, frumos la chip, la suflet și la 
cuget, neiertător cu minciună, director al revistei "Clipă", pe 
care numai el și distinsă lui Doamna, Vera știu cât de greu scot 
această minunată publicație săptămânală. A trebuit să străbat 
oceanul că să cunosc aici, la Los Angeles, un mare prozator 
român, un luminos suflet de copil, care este Ioan Dan. I-am 
sărutat mâna pentru suferințele sale de deținut politic și mi-am 
retras mâna rușinat, când distinsul scriitor trecut de 80 de ani, 
s-a aplecat să mi-o sărute și el. M-a făcut să mă simt mai 
puternic și mai încrezător în izbândă binelui. 

Parcă îl cunosc de când mă știu pe dl. Ion Anton, a cărui 
viață seamănă cu viață mea. Nu s-a dezlipit de mine nici o clipă 
și l-am numit cu dragoste K.G.B.-istul meu. Dansul are o 
părere exagerată despre valoarea versurilor și cântecelor mele. 
Îl iert. Mă găzduiește în caldă și luminoasă lui casă A. 
Răzmeriță, care s-a aflat în prima linie a începuturilor luptei 
noastre pentru dezrobirea națională, silit acum 13 ani să 
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părăsească Basarabia, un strălucit actor care a jucat 
numeroase și importante roluri în diverse piese montate pe 
scenă Teatrului Național „M. Eminescu” din Chișinău, iar în 
America a realizat câteva frumoase roluri în filme care s-au 
bucurat de o largă popularitate. Nu trebuie să uităm că tot el a 
pus bazele muzicii folk în Basarabia, îndrăznind în plin dezmăț 
bolșevic să cânte cu ghitara lui versuri din marea poezie clasică 
română, unele din ele interzise atunci în Basarabia. 
I.A. - Sunt unul dintre cei mulți care va citesc cu foame de 
baștină mesajul cuvintelor potrivite și al acordurilor care cânta 
pe coardele sufletului neamului. Plecând de la marii cântăreți ai 
naturii, ai bucuriei de a trăi, de a iubi, Dvs. sunteți și la propriu 
și la figurat un cântăreț al trăirii neamului, al durerii, al 
deznădejdii și în același timp al nădejdii, al dragostei născute 
din suferință, a renașterii din cenușă arderii la flacăra 
sacrificiului suprem. Va întreb: care este izvorul din care va 
ostoiți setea de a spune în cuvinte ceea ce ar dori să spună, 
cântând în corul robilor, un neam întreg? 
 G.V. - Nu sunt un om curajos. Curajos este Ilie Ilașcu, 
bunăoară. Sau Nicolae Dabija. Sau Dumitru Matcovschi. Sau 
marii dispăruți Doina și Ion Aldea - Teodorovici. Sau G. 
Ghimpu, deținut politic, care a murit în condiții enigmatice într-
un accident rutier. Nu sunt un om curajos, ci pur și simplu mi-e 
rușine să ocolesc adevărul. 
  Trebuie să spunem adevărul așa cum ne-am ruga lui 
Dumnezeu. Numai atunci lumea te aude, te ascultă și te crede. 
Sunt fericit că la sărbătorirea Zilei Naționale a României, care 
este 1 dec., organizată la Biserica "Sfânta Treime” de același 
inimos preot, Constantin Alecse, lumea ne-a ascultat cu 
dragoste aproape 3 ore, pe mine și pe actorul Anatol 
Răzmeriță. Trei ore m-au ascultat, tot cu lacrimi în ochi, 
românii din San Francisco, la întâlnirea organizată la Casă 
Română de către P. C. Părinte Dumitru Ionescu. 
A fost frumos și acolo, deși părintele își tot cerea scuze că nu a 
avut suficient timp pentru o întâlnire mai reușită. Doritori de a 
procura noul meu volum de versuri, cântece și aforisme 
"Strigat-am către ține", erau mulți. A trebuit să comand prin 
telefon Chișinăului un lot de cărți prin poștă rapidă. 

M-am simțit bine și la biserica Greco-Catolică, păstorită 
de preotul Călin Tamaian, unde m-a însoțit dl. N. Popa. 
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          Ne-a omenit frumos 
părintele Mihai Cărpinișan la 
biserica "Sfinții Mihail și 
Gavril" pe care o păstorește. 
În chiar incinta bisericii Anatol 
Răzmeriță a interpretat în 
premieră absolută noul meu 
cântec, "Atâta de dulce", pe 
care l-am compus pe mirificul 
pământ californian și dedicat 
Californiei și românilor din ea. 
Am zărit lacrimi în ochii 
oamenilor. Și m-am bucurat. 
Poate că prin acest cântec voi 
putea răsplăti, parțial, pe cei 
care m-au invitat în California.     

  O experiență inedită pentru mine a constituit-o contactul 
meu cu Biserica Penticostală grijită de Pastorul Dionisie Goia. 
Am fost prezent, alături de Anatol Răzmeriță și domnul Ion 
Anton, la prăznuirea nașterii Domnului nostru Isus Hristos. 
Casă de rugăciuni – o sala uriașă de vreo 600 de locuri cu un 
cor minunat alcătuit mai mult din tineri și copii care au intonat 
colinde și cântece de înălțare a Lui Isus, unele în ritmuri 
pământești, folclorice sau chiar aproape de cadențele muzicii 
ușoare. Am fost plăcut surprins când vreo 600 de credincioși, 
sobri, constrânși într-o disciplină aproape milităreasca (poate 
că este și nimerită o asemenea disciplină pentru români) au 
izbucnit de câteva ori în aplauze pe parcursul interpretării de 
către Anatol Răzmeriță a piesei muzicale "Atât de dulce". Nu 
știu dacă a rămas mulțumit de noi Pastorul Dionisie Goia, noi, 
însă, mărturisim, că ne-a plăcut mult corul, oamenii din sala și 
reacția lor la cântecul nostru. Să revenim, însă, la poezie 
pentru că ea a fost legată de Biserica. Pot fi oare concepuți 
Eminescu, Blaga, Goga, Nichifor Crainic, Radu Gyr și atâția alți 
mari poeți, pot fi oare ei concepuți în afară credinței strămoșilor 
noștri? Nu știu exact de unde vine poezia mea, dar știu că am 
descoperit frumusețea Limbii Române în poezie, iar în Limba 
Română ne-am descoperit Țară despre care în copilărie și 
adolescență nu știam aproape nimic. Graiul Român nu te lasă 
niciodată singur. 
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I.A. – Dincolo de intuirea noastră a comunităților românești în 
care ați pățit, am văzut peste tot că v-au asimilat că pe unul 
care ați spus ceea ce se dorea să se audă. Cum explicați 
această reacție? 
G.V. – Eu nu am dorit să se audă niște cuvinte care, deseori, 
sunt prefăcute false, adică lipsite de orice sens, de sensul care 
îți primejduiește uneori viață. Am dorit să se audă căderea 
Niagarei lacrimii mele care probabil s-a vărsat în inima 
românilor de aici. Au fost niște clipe când lacrimă mea nu s-a 
certat cu lacrimă lor – iată de unde vine reacția de care 
vorbeați. Mărturisesc că romanul care nu aude căderea lacrimii 
altui român nu mă interesează fie el și cel mai bogat om din 
lume. 
I.A. – Cu ce mesaj plecați la frații de acasă, după ce ați văzut 
cum trăiesc, dar mai ales cum simt frații de dincoace de ocean? 
G.V. – În America am văzut uriașă diferența dintre capitalism și 
comunism: lumea capitalistă trudește cu capul rezemat mereu 
de prezent și viitor, lumea comunistă doarme cu capul pe 
viitor. În America minoritățile naționale sunt libere să pronunțe 
incorect sau chiar să uite unele cuvinte englezești, dar toți știu 
că Limba de Stat este Engleză. Libertatea americană îl obligă 
într-un fel să muncească pe cel care vrea și poate să 
muncească, răsplătindu-i trudă și-l lasă să piară de foame pe 
trândav și pe bețiv. Nu ajunge atâta cer deasupra Californiei 
câtă ploaie ar trebui să cadă peste pământul ei uscat și pietros. 
Și totuși bunătățile răbufnesc din lut și piatră. Cum? Numai 
stropite cu rouă trudei omenești. Aici libertatea te obligă să 
muncești, iar muncă te ține legat prietenește de o severă 
democrație. În America legea este sfânta și o respectă toți. Aici 
am înțeles încă o dată că cine se laudă cu bogăția pământului 
sau nemuncind, se laudă în deșert. America nu oferă prilejuri 
cetățenilor ei să o părăsească și să-și ia lumea-n cap. Și totuși 
mi-e dor de casă, de Basarabia. Mulțumesc tuturor românilor 
care nu m-au lăsat singur. 
I.A. – Va mulțumesc d-le Grigore Vieru și vă doresc 
continuarea periplului american cu aceeași intensitate și 
determinare. (A consemnat Ion Anton - 12/26/2002) 
 

„Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austrieci, 
nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă.”  (Mihai Eminescu) 
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2. COLINDATUL 1987, LA FAMILIA NICOLAE OLARU, CU 
NICOLETA VOICA ȘI DUMITRU FĂRCAȘ 

 
  Oricât de mult aș dori să nu mă repet, fiindcă am mai 
scris despre colindatul în parohie, și chiar despre întâmplarea la 
care mă voi referi mai jos, totuși, pentru că este una dintre 
perlele capitolului „sarea și piperul‟, fac din nou vorbire despre 
ea, fiindcă are ceva hazliu din timpul anilor de glorie ai parohiei 
noastre… 
  Eram la colindat în ajunul Crăciunului anului 1987. 
Familia Nicolae Olar a ținut să ne însoțească la clădirile sale din 
Redondo Beach, care erau administrate de câteva familii de 
români. Ne-au însoțit la colindat maestrul Dumitru Fărcaș, care 
tatona terenul rămânerii în America, și cântăreața Nicoleta 
Voica, care pe vremea aceea era în America. Era aproape de 
miezul nopții. 
  Fiind târziu în noapte, d-l Olaru îmi șoptește să nu 
începem colindatul de la ușă, așa cum obișnuiam, pentru a nu 
deranja locatarii, ci să intrăm mai întâi în apartamentul 
administratorilor și, apoi, ușurel să executăm programul. 
 

 
 

Cu colindatul, la familia Nicolae                          
și Ana Olaru 

    Zis și făcut, însă, maestrul 
Dumitru Fărcaș, care nu 
fusese prezent la conversația 
mea cu d-l Olaru, de îndată ce 
am intrat pe poarta clădirii, 
construită în formă de careu, 
începu să cânte cu ferme-
cătorul său taragot „O ce 
veste minunată!”. 
     La geamurile locatarilor, pe 
diferite nivele ale clădirii, au 
început să se aprindă lumini 

și să se deschidă geamuri, în toiul nopții, ca să asculte o 
melodie stranie pentru ei, executată la un instrument, care și 
acela le era straniu.  

După terminarea programului, ne-am luat rămas bun de 
la gazete, familia Olar s-a întors la casa ei din Palos Verdes, 
Fărcaș și Nicoleta Voica, au rămas în Torrance, unde erau 
găzduiți, iar eu și grupa mea, mi-am continuat drumul către 
San Pedro, la ultima casă plănuită a fi colindată în ajunul 
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Crăciunului, anume la familia Petru Mohan, care și ei erau din 
Banatul Yugoslav. Era deja trecut de 12:00 noapte…” 
 

 
 

Nicolae și Ana Olaru (prim plan), la concertul de colinde 
 

„Dumnezeu ne-a dăruit ca jug smerita cugetare, 
Să iubim smerenia și ea ne va păzi de pătare, 
Neprețuirea de sine înseamnă a nu te compara, 
Și a nu spune despre un lucru bun că e opera ta. 
 
Smerit este cel vrednic de fală, care nu se fălește, 
Este acela care se consideră pe sine că ticălos este, 
Se socotește lipsit de învățătură, dar e aflat înțelept. 
Din ascultare se naște smerenia și viitorul deștept. 
 
Să căutăm iubirea și să o trăim cu smerenie multă, 
Unde nu este smerenie, nimic nu este, viața-i incultă, 
Omul smerit are totdeauna odihnă, minte limpede, 
Iubind smerenia, nu lăsăm inima de ea să se lepede. 
 
Mai înainte de toate să fim smeriți față de Dumnezeu, 
Pentru credința noastră, să ne ferească de duhul rău, 
Doamne, venim smeriți la Tine, cu multă rugăciune, 
Ca smerenia să primeze și să lumineze întreaga lume!” 
 

     Mircea Iordache 
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3. FESTIVALURI ROMÂNEȘTI, ORGANIZATE ÎN TIMPUL 
PASTORAȚIEI MELE: 

 
a). Londra (1976-1979) și Minnesota:  
 
În Anglia 
 

  
 

Londra - Festival Românesc 

 

  
 

Londra - Festival Românesc 

 
Despre activitățile sociale și culturale, inclusiv festivaluri 

românești, pe care le-am organizat în Londra (1976-1980) am 
vorbit în capitolul IV al autobiografiei, la subcapitolul Festivalul 
Românesc din 21 octombrie 1978, care a avut loc în sala 
Bisericii Armene din Iverna Gardens, Kensington, (potrivit 
descrierii evenimentului, în revista Viaţa în Hristos, no 7-12, 
1979, p. 27). Mai multe detalii, în capitolul Viața în Anglia. 

Activităţile social-culturale se bucurau de succes și 
pentru faptul că, săptămânal, devenise ca un ritual întâlnirea 
de sâmbătă seara a tuturor membrilor corului bisericii, după 
slujba vecernie, pentru repetiţiile de cor, care durau cam 2 ore.   
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Grupa dansatorilor 

 
 

Londra, performanță corală 

 

 
 

Margareta Buzlea - solistă 

 
 

Grupa dansatorilor 

 
  După aceea, mergeam cu toţii peste drum, unde se afla 
un PUB (Bar Public), la o bere şi un pahar de vorbă. „Cocoşul” 
era Bob (Robert) Anderson, fratele Margaretei, un bărbat 
agreat de către toate doamnele corului, căci dacă el îşi anunţa 
prezenţa la repetiţii, apoi niciuna dintre doamne nu lipsea. Tot 
stând la taclale, se făceau orele 9:00-10:00 seara, când fiecare 
pleca spre ale sale, ca mai apoi, a doua zi, să revină la biserică 
pentru sfintele slujbe. 
 

"Oamenii depărtați de Dumnezeu sunt cei mai nefericiți 
din lume și în viața aceasta și în cea viitoare, cea veșnică." 
                                                   (Sfântul Paisie Aghioritul) 

„Fiecare suntem simfonii în curs de creaţie. Ascultă-ţi 
sufletul si dansează pe melodia pe care doreşte sa cânte!”  
(Deborah Blythe) 

  „Râsul este sunetul sufletului care dansează. Sufletul 
meu probabil arată ca Fred Astaire.”      (Jarod Kintz) 
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În Minnesota 
 

 
 
Minnesota, Festivalul Națiunilor. Fam. 

pr. Alecse, cu Ilie și Flora Târziu 

În perioada 1981-1982, 
perioada pastorației mele la 
parohia Sfânta Maria, din St. 
Paul, Minnesota, una dintre 
cele mai atractive activități a 
fost Festivalul Națiunilor din 
St. Paul, la care parohia 
participa, având o cabină 
(tarabă), unde se expuneau 
obiecte de artizanat românesc, 
se ofereau preparate culinare 
românești și, în cadrul festiva-
lurilor, cele 2 grupe de  

dansatori performau, la timpul plănuit de organizatori, 
dansuri populare românești. 
        Ulterior, comunitatea a organizat și, înțeleg că și astăzi 
organizează festivaluri românești, pe lângă faptul că participă 
în acel tradițional    Festival al Națiunilor. (a se cerceta capitolul 
VI, subcapitolul „Istoria comunității românești din Minnesota”).
  

 
 

Dansatorii "Izvorașul" 

 
 

Minnesota, Episcopul +Nathaniel și 
preotul paroh 

 

       „Ospitalitatea e virtutea care ne determină să găzduim 
       Anumite persoane care au nevoie de noi să le omenim. 
 

Ospitalitatea nu-i înţeleasă în legile sociale ale moralei, 
Ci numai prin cele spirituale, prin toată lumina credinței. 
Fac apel la omenie, la spiritualitate, acesta e crezul meu, 
Și cred că gazda supremă a universului este Dumnezeu.” 

        M.I. 
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Dansatorii "Izvorașul" 

 
b). Festivaluri organizate de parohia Sfânta Treime 
Festivalul din Tujunga (Sunland, California).  
 
  Parohia Sfânta Treime a participat la un mini-festival al 
națiunilor, organizat de primăria Los Angeles-ului, în Parcul 
Sunland - Sunland Park,  8651 Foothill Blvd., Tujunga (1999). 
Comunitatea noastră a fost prezentă cu o tarabă cu obiecte de 
artizanat românesc și cu preparate culinare românești. Ce mi s-
a părut hazliu a fost faptul că unii americani mâncau pâine cu 
mămăligă și, pe lângă toate cele mai și afirmau că le place. 
 
Festivalul Strugurilor. S-a ținut cu participarea 
Ansamblului Timișul, (Duminică 30 septembrie 2001), la 
finele Serviciului Divin. 
 

Festivalul s-a în curtea Bisericii. Orchestra TIMIȘUL (8-
10 persoane) – a avut o gamă variată de instrumente: vioară, 
violoncel, acordeon, orgă, taragot, saxofon, clarinet, 
ocarină,  etc; Dansatorii "Timișul" au interpretat dansuri 
populare  din toate regiunile României. Renumitele interprete 
de muzică populară românească: Carmen Popovici şi Luminița 
Jucu Pascu, precum şi alţi virtuoşi solişti vocali şi instrumentali 
au participat cu un bogat repertoriu de cântece populare 
româneşti,  din toate regiunile Tării. 
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Timișul - La festivalul bisericii din 2001 

 
Tot în program: snoave şi umor pentru toate vârstele şi 

timpurile,  muzică de antren pe teme satirice şi muzică 
internaţională. Cu o participare de peste 200 de persoane, 
festivalul și spectacolul prezentat, de înaltă ținută artistică, s-
au bucurat de un bine-meritat succes. 
  
Festivalul Românesc din Griffith Park (6-7 iulie 2002) 
  
  Din inițiativa și sub îndrumarea părintelui paroh 
Constantin Alecse, al Bisericii  Sfânta Treime, din Los Angeles și 
protopop al Protoieriei Coastei Pacifice, în zilele de sâmbătă și 
duminică, 6-7 iulie 2002, a avut loc primul  Festival Românesc 
din Los Angeles. 
 

 
 

2002 - Izvorașul din Minnesota, la 
festival 

 
 

2002 - Festivalul Românesc din 
Griffith Park 
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2002 - Jud. Alex Kozinski la Festivalul 
Românesc 

     Ideea organizării, măreață 
desigur, comporta totuși riscul 
ineditului, în ceea ce privește 
reușita, atât din punctul de 
vedere al muncii de pregătire 
și organizare, cât și al 
participării invitaților.  
    Locul festivalului a fost ales 
Griffith Park, în weekend-ul ce 
a urmat sărbătoririi Zilei 
Naționale a Americii. 

 

  Într-adevăr participarea la festival a întrecut așteptările, 
numărul participanților fiind estimat la cca 6000 persoane, din 
care cca 1000 americani. 
  Munca nu a fost ușoară: s-au întins pe iarbă corturi, 
mese, scaune, iar printre copaci au fost puse baloane tricolore, 
au fost deschise chioșcuri cu exponate românești la preturi 
accesibile. Mâncarea și băuturile speciale românești, muzica, 
dansurile, au imprimat o atmosferă de sărbătoare și frăție, deși 
cei mai mulți dintre participanți, nu se cunoșteau între ei. 
 

 
  

Dansatori din România pe scena noastră 
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 De un real succes s-a bucurat si orchestra „Valachia” din 
Chicago, precum și formația de dansuri „Izvorașul” din 
Minnesota, sosite la Los Angeles, special pentru acest festival.    
De asemenea cântărețul american George Thomas l-a 
personificat pe Elvis Presley, cu mult talent. 
  Da, totul a fost frumos, antrenant, amuzant, într-un 
cuvânt, a fost o reușită. De aceea efortul, aș spune uriaș al 
organizatorilor, se cuvine a fi apreciat în egală măsură, căci 
pentru această reușită s-a muncit mult, perseverent și bine 
organizat. 
  S-au format nu mai puțin de 18 comitete, cu peste 70 
voluntari. Pe umerii acestor voluntari, a stat greul reușitei 
acestui prim festival românesc. 
  Ca o paranteză, gândul îmi zboară acum la cei 70, aleși 
și trimiși de Domnul în cetățile și locul unde El însuși avea să 
vină, dându-le puteri nebănuite. 
  Păstrând proporțiile, cei peste 70 voluntari ai festivalului 
și-au jertfit timpul, nu au pregetat nicio clipă să se ofere 
voluntari, căci secerișul a fost mult, iar voluntarii puțini, pentru 
această muncă în folosul obștesc al Bisericii și deci în slujba 
Domnului, care ne va cântări la fiecare faptele, la vremea 
cuvenită. 
   Nu-i voi nominaliza pe cei 70 care, toți, si-au făcut 
datoria cu abnegație și, de aceea își vor lua plata de la Domnul, 
nu de la oameni. 

Să mă ierte Domnul că, voi face totuși o excepție și 
anume doamna Maria Pincu, în calitatea sa de General 
Chairman, a fost văzută peste tot, răspunzând prompt tuturor 
cererilor invitaților, trăind, din tot sufletul, evenimentul.   
Desigur, acesta a fost primul pas (și cel mai greu) în 
organizarea reușită a festivalului românesc. Sperăm și dorim că 
acest prim festival se va repeta anual și va prinde rădăcini în 
societatea multiculturală americană. 
  În acest fel vom adăuga și noi o floare românească, de 
buni creștini, la marea coroană a națiunilor ce populează sudul 
Californiei, căci, parafrazând-ul pe George Thomas, într-unul 
din cântecele sale aflate, deja, pe site-ul Bisericii pe internet, 
fără continuarea acestui festival, „nimic nu va mai fi la fel ca 
înainte”.Bunul Dumnezeu să aibă grijă de noi toți. (reportaj de 
Nicolae D. Rusu 
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Parada Modei (2002): Cu actorul 
Adrian Zmed 

 
Silvia Totan & ucenicii ei: Gabriel, 

Stoica & soprana 

 
Presa românească de la acea vreme, prin condeiul 

domnului Mircea Popescu, Președinte al Consiliul Mondial 
Român,  a elogiat frumusețea festivalului și strădaniile 
comunității românești din America pentru buna organizare. 
 

 
 

Parada Modei  (2002) – Vedere de ansamblu 
 

„Avem artă pentru a nu muri din cauza adevărului, 
Esența artei frumoase, de calitate, e recunoștința, 
A face din artă o afacere este mania impostorului, 
Prin artă ne exprimăm concepțiile, cât și credința.” (MI)  
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Parada Modei (2002): Dansatorii Timiș 

 
 

Parada Modei (2002): orchestra Timiș 

 
  Au mai prezentat elogii  Tibi Iovu și Runa Petringenaru 
(din LA) 
  Revista Viața Creștină (Ediția electronică, dar și tipărită, 
vol.45, no.2-4, July-December 2002, pp. 18-19), prezintă un 
reportaj amplu, scris de Cristian Călugărița, care a fost preluat 
de ziarele românești din Sudul Californiei: Clipa,  (Ediția 
electronică,  Anul XII, July 11, 2002, No. # 558 si Ediția 
tipărită) Meridianul, (Ediția electronică, # 268 - 13 iulie 2002 – 
Comunitatea Româno-Americană și Ediția tipărită, anul XXIX, 
vol.6 – nr.268, 13 iulie 2002, p. 11) Universul, (Ediția tipărită, 
anul XVI, Nr. 551/12 iulie 2002, sub titlul „Festivalul Românesc 
de la Los Angeles – Un mare succes”, p. 9 - raport detaliat) 
 

  
 

Parada Modei  (2002) – Vedere de ansamblu 

 
„În artă sunt lacrimi ascunse  adânc pentru cuget, 
Arta-i copilul naturii, vedem cu trăsăturile mamei, 
Natura e revelație a lui Dumnezeu, al Lui zâmbet. 
Doamne, miluiește-ne pe noi cu toată forța artei!”  
       MI 
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Festivalul românesc și dansatorii „Timișul” (Sâmbătă 3 
noiembrie 2007) 
 

 
 
Timișul - La festivalul bisericii din 2007 

       În cadrul festivalului s-au 
servit preparate culinare 
românești, nelipsind mititeii, 
iar Orchestra și dansatorii 
„TIMIȘUL‟, au performat 
muzică populară românească, 
muzică ușoară și dansuri 
tradiționale românești, cu 
renumitele interprete Mihaela 
Belciu și Carmen Popovici  

Dumbravă, cu toții veniți special de pe meleagurile 
românești  să ne încălzească sufletele. Formația artistică 
Timișul a performat în ultimii ani la concursuri internaționale 
din Europa: Germania (premiul I), Franța, Italia, Grecia și 
Bulgaria. Orchestra Timișul (8-10 persoane) – interpretează la 
o gamă variată de instrumente: vioară, violoncel, acordeon, 
orgă, taragot, saxofon, clarinet, ocarină, varietăți, etc. 
 

„Arta are una dintre cele mai frumoase identități, 
E activitatea omului de a produce valori estetice, 
E totalitatea operelor ce aparțin acestei activități, 
Și care folosește mijloace de exprimare specifice 
 
Opera de artă se obține printr-o activitate artistică, 
Iar omul de artă e acela care are o așa activitate, 
Artele sunt: decorativă, populară, liberală, plastică, 
Poetică, artă pentru artă, și alte... frumoase toate   
 
Arta o fac în mod dezinteresat, de amorul artei, 
Oameni cu pricepere, măiestrie și cu îndemânare. 
Ea e o formă a conștiinței sociale, plină de idei. 
Care oglindește realitatea în imagini impunătoare. 
 
Arta ca și știința are o mare forță de cunoaștere. 
Și de transformare a vieții sociale, privind trăirea, 
Transmite gândurile, e a mai frumoasă exprimare, 
Începuturile artei își au în negura istoriei pieirea.” 

       MI 
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4. ALTE ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE, BANCHETE, 
PICNICURI, MESE OCAZIONALE, ȘI SPECTACOLE  

(1982-2016) 
 
  În subcapitolul Ortodoxie Românească pe Pământ 
American, am detaliat multiplele aspecte ale activităților 
parohiale  din timpul pastorației mele la Los Angeles, timp de 
aproape 35 de ani. 
 

 
 

Picnic, în curtea bisericii Sfânta Treime 

 

 
 

Florin Piersic, părintele paroh și     
fam. Eugen Roșu 

 
 

Ioan Lăceanu la picnicul oferit de        
fam. Ioan Roman 

 
  "Nu există un adevăr al credinţei şi altul al ştiinţei ; nu 
există un bine al moralei creştine şi altul al eticei filosofice; nu 
există un frumos al Bisericii şi altul al artei. Există un singur 
adevăr, care ia aspectul binelui în practica dragostei și aspectul 
frumosului în plăsmuirile artei." (Nichifor Crainic) 
 



612                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

 
 

Picnic de Toamnă, oferit de familia 
Ioan Roman 

 
 

"Octomber-Fest", în sala mare 
parohială 

 

 
 

Picnic, în curtea bisericii Sfânta Treime 

 
 

Dansatori din România la picnicul în 
curtea bisericii 

 

Aici, însă, voi face referință doar la câteva activități 
socio-culturale, punctând faptul că, în perioada anilor 1982-
2016, pe scena sălii parohiale a bisericii noastre au performat 
corale, ca: Madrigalul, Axios, Ars Carminis; au cântat: Gică 
Petrescu, Dan Spătaru, Corina Chiriac, Maria Dragomiroiu, 
Gheorghe Turda, Ionela Prodan, Ion Lăceanu, Constantin şi 
Olimpia Drăghici, Ștefan Hrușcă, Nicolae Furdui Iancu, Gigi 
Marga, Nicolae Răceanu, Irina Someşan, Fărămiţă Lambru, 
Irina Loghin, Margareta Pâslaru, Romica Puceanu, Dumitru 
Fărcaș, Nicoleta Voica, Sofia Vicoveanca, Veta Biriș, Maria 
Ciobanu, tenorul Vasile Sava, soprana Leontina Văduva, 
soprana Valeria Sersea, soprana Georgeta Psaros, baritonul 
Gabriel Vamvulescu, flautistul Ciprian Ignat, George Rotaru, 
Octavian Cadia, Ionică Ardeleanu; dintre orchestre, amintim: 
orchestra Nicolae Bot Gros (Chișinău), orchestra Radu Goldis 
(Los Angeles), orchestra Dumitru Grigoruț. 
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Corul bisericii la a 50-a aniversare 

 
 

2015 - Spectacol cu Costel Busuioc și 
Lia Lungu 

 

 
 

Buciumul - La a 50-a aniversare a 
bisericii 

 
 

Dansatorii din Canada - La a 50a 
aniversare 

 
Tot aici au mai performat grupuri folclorice din Canada 

(1989), din Chicago şi din Bucureşti (1994), precum şi 
„Timișul” (Romania), „Izvoraşul” (Minnesota, 2001), „Mugurel” 
şi „Crăiţele” (Los Angeles), precum şi grupurile folclorice ale 
bisericilor sârbeşti şi greceşti din Sudul Californiei. Biserica 
noastră a fost vizitată în această perioadă de mari personalităţi 
ale culturii, cinematografiei şi politicii româneşti, ca de pildă: 
Majestatea Sa Regele Mihai al României; Eminenţa Sa dr Emil 
Constantinescu, preşedintele României; Senatorul Ion (Iancu) 
Raţiu; Excelenţa Sa Mircea Geoană, la acea vreme (1997) 
ambasadorul României la Washington; scriitorul Mihai Botez, 
mai târziu Consulul General al României la Los Angeles; 
renumiţii dirijori Sergiu Celibidache, şi Marin Constantin 
(dirijorul Madrigalului); regizorii de filme John Florea, Alex 
Rotaru, Vladimir Popescu-Doreanu, Dumitru Caranfil; 
dramaturgul Jean Ionesco; Petru Popescu (scriitor și regizor); 
documentarişti TV, de renume: Mario Machado (California), 
Aristide Buhoiu (New York şi California), Mihaela Crăciun (TVR-
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Internaţional, România); poetul Grigore Vieru; actorii Adrian 
Zmed (USA) şi, din România, Dem Rădulescu, Mircea Crișan, 
Nae Lăzărescu, Vasile Moraru, Florin Piersic, Gabriel Oseciuc, 
Sorin Stratilat (actor și regizor), Horațiu Mălăele, Stela 
Popescu, Alexandru Arşinel, George Mihăiţă, Ion Dichiseanu şi 
mulţi alţii (mai multe detalii în subcapitolul  „întâlniri cu mari 
personalități laice”). 
 

5. HOP, IATĂ ȘI SUCCESUL MANELELOR! - REGELE 
MANELELOR – ADRIAN COPILUL MINUNE 

 
Știu că, poate nu-și are rostul aici, însă în dorința de a 

expune adevărul gol-goluț, fac și următorul comentariu. 
Constatăm că genul de muzică „manele” se bucură din ce în ce 
mai mult succes, atât în România, cât și în străinătate. Uneori 
este în competiție cu folclorul românesc, și chiar îl depășește.  
Manelistul Adi Minune, mare succes în California 
La Revelion – „Dacă nu avem și manele, atunci tot grupul 
nostru pleacă...!” 
 

 
 

Adi Copilul Minune în spectacol 

         Acum vreo 5-6 ani în 
urmă (cam prin 2011), un 
grup de admiratori l-au invitat 
pe „regele manelelor”, Adrian 
Minune, într-un turneu prin 
America. Organizatorii turne-
ului au închiriat sala parohiei 
noastre, pentru spectacolul din 
Los Angeles. Am înțeles de la 
unii participanți că era un 
„puhoi” (am ales acest termen 
intenționat!) de tineri,   

care a depășit cu mult capacitatea maximă a sălii de spectacol. 
Mai mult, chiar la revelionul din anul următor, organizat de 
biserica noastră, în timpul programului, un grup de tineri a 
reproșat organizatorilor revelionului, amenințând că întregul 
grup v-a părăsi sala, dacă în program nu sunt incluse și 
manele. Astfel de mutații mă pun pe gânduri: la Concertul 
Madrigal, participarea este de cca 250 persoane, iar la 
concertul „manelist”, participarea a fost incomparabil mai 
mare. 
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Mulțime de oameni, la manele 

 
  În concluzie, revenind la oile noastre, inestimabilul 
tezaur românesc şi valorile neamului nostru au fost și sunt 
promovate de oricare româno-american și de toate comunitățile 
românești din diaspora, prin diverse mijloace şi cu orice prilej, 
prin publicaţii, conferințe şi colocvii, organizarea de festivaluri 
și picnicuri locale, sau inter-etnice, prezentare de filme 
documentare TV, interviuri la TV, la radio şi prin prestări 
artistice şi culturale, în comunitate și în afară, în cadrul 
manifestărilor altor etnii, festivaluri naționale și internaționale. 
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                  Stăpânul vieții noastre  e numai Dumnezeu 
           (IX) 

 

                          
 

Noi suntem ca un cântec, așa se crede, 
Nu-l putem cânta de la sfârșit spre început. 
Viitorul, în noi, într-o măsură se vede 
Prin lumina amintirilor din al nostru trecut. 
 
Dacă viața e un joc, acest joc trebuie 
Că are o regulă pe care n-o cunoaștem, 
Existăm pentru a vibra ca orice piftie, 
Pentru a ne justifica cu tot ce nu știm. 
 
Doamne, cum ne-am despărțit cu toții! 
Moartea nu are justificări, viața le are, 
Prietenia și iubirea merită valul sorții, 
Dacă sunt veșnice, cu a frumuseții culoare.  
 
Adevăratul scop al vieții este de a evolua 
Până ajungi la persoana care trebuie să fii, 
Ai dreptul de a-ți alege calea ce o poți lua, 
E un privilegiu sacru, calea vieții s-o știi. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
 
    Mircea Iordache 
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G. PROBLEME JURIDICE, IMIGRARE, 
ACȚIUNI LEGALE 

 

1. RISCUL DE A FI ARESTAT DE FBI, DIN CAUZA UNUI 
IMIGRANT PENAL 

(„Nicio faptă bună, nu rămâne nepedepsită”) 
  

Am menționat într-un material anterior faptul că, doar la 
câteva luni după ce am ajuns la Los Angeles, Biroul Federal de 
Investigații (FBI) mi-a solicitat o „întâlnire de a ne cunoaște”. 
La numai 2-3 ani după aceea am fost iarăși vizitat de FBI, gata 
să-mi pună cătușele pentru o infracțiune comisă de un 
conațional, pe care l-am ajutat. 
 

 
 

Emlema Agenției FBI 

      Iată istorioara: Era în anul 
1984 (nu-mi reamintesc luna 
și ziua), când am fost invitat 
să sfințesc locuința unui cona-
țional. Locuia în Downey, într-
un complex de locuințe, stil 
bangalou. 
     Era un tânăr cam de vârsta 
mea de atunci, decent îmbră-
cat, și vorbea foarte frumos. 

 

 
 
Statuia Libertății, simbolul speranței 

După sfeștanie, îmi ex-
plică istorioara ajungerii sale 
în America, ca imigrant politic. 
Mi-a explicat faptul că are o 
logodnică, o româncă ce se 
află în lagărul de refugiați din 
Grecia și, aștepta venirea ei în 
America, pentru o viitoare 
căsătorie. 
       A apelat la mine să-l ajut 
financiar ca să meargă în 
Grecia ca să-și aducă  

logodnica în America. Era vorba de vreo $ 1,000 (dolari 
americani, echivalentul salariului meu de o lună). Mi-a explicat 
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faptul că lasă garanție mașina sa, evaluată cam la $ 3,000 și 
că, la reîntoarcere, îmi va plăti datoria în cca 3 luni. 
    I-am explicat că nu am acea sumă, însă îl pot ajuta ca 
să-și cumpere bilet de avion, dus-întors și un bilet de avion din 
Grecia spre America pentru logodnica sa, folosind un card de 
credit ce-l aveam, American Express. 
Mai mult chiar, tranzacția de procurare a biletelor, am făcut-o 
prin agenția de voiaj, la care lucra o enoriașă a bisericii 
noastre, Mary Ciontea. 

La procurarea biletelor, Mary m-a sfătuit că nu fac bine 
și că, s-ar putea să am probleme mai târziu. 

Inima mea largă m-a îndemnat să merg înainte cu 
ajutorul promis. Înainte de plecarea în Grecia, d-l VA a adus 
mașina sa în curtea bisericii, mi-a înmânat titlul de proprietate 
și cheile mașinii, drept garanție pentru datoria făcută. 
La reîntoarcerea din Grecia, clientul nostru și logodnica sa, au 
aflat că, pe perioada lipsei lui din America, și-au pierdut 
serviciul.  
  M-a rugat să-i dau mașina, pentru a avea un mijloc de 
transport să-și poată găsi de lucru, explicându-mi că-mi lasă 
documentul de proprietate al mașinii (pink-slip), drept garanție 
până la achitarea datoriei. Mai mult chiar, m-a rugat să-i ofer și 
o scrisoare de recomandare, garantând asupra caracterului 
său. 
 

 
 

Manager la o clădire de apartamente 
de închiriat 

     M-am lăsat convins că este 
un om serios, care își caută în 
mod sincer de lucru. 
Alternativa lui ar fi fost să 
meargă la Oficiul de Ajutor 
Public (welfare), sau la Oficiul 
de Angajări (Unemployment 
Office), să colecteze ajutor 
financiar, tichete de mâncare 
și alte beneficii, pe care, în 
vremea aceea, mulți dintre 
conaționalii noștri o făceau. 

  Dumnealui însă, om serios cum părea, nu a venit să 
„cerșească”, să aștepte „mila guvernului”, ci a venit să-și 
câștige existența în mod cinstit, prin muncă.  
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  La o astfel de pledoarie cine ar proceda altfel, decât să 
meargă mai departe, ca să-l ajute să treacă peste aceste 
„greutăți ale începutului!”? M-am învoit, i-am dat mașina și i-
am dat și o scrisoare de recomandare, cu toate că nu-l 
cunoscusem de prea multă vreme. De ce să nu o recunosc, 
aveam și eu interesul ca beneficiarul ajutorului acordat, să-și 
găsească de lucru, ca să-mi plătească cardul pe care-i 
cumpărasem biletele de avion. Mi-a promis că îmi va plăti 
întreaga datorie în 5 luni, rate egale de $200/lunar, de îndată 
ce-și va găsi de lucru. În vreo 2-3 săptămâni mi-a comunicat 
că și-a găsit de lucru în localitatea San Ysidro, de lângă San 
Diego, la graniță cu Mexico. A fost angajat drept administrator 
al unui imobil de cca 100 apartamente. 
Scrisoarea mea de garanție (recomandare), la ajutat foarte 
mult, și ca atare, spunea dumnealui, este posibil să se achite 
de datorie în 4 luni. Așadar, în prima lună mi-a trimis $250 
(dolari), a doua lună $250 (dolari), a treia lună $250 (dolari)…   
În acest ritm, gândeam eu, riscul financiar ce mi-l luasem 
(datoria de $1000 dolari, costul biletelor de avion) se diminua 
substanțial… 
 

 
 

Suntem de la FBI.. 

             Mai era doar o lună 
de primire a datoriei de încă 
$250 (dolari), și aș fi avut 
satisfacția că am ajutat un 
conațional, refugiat politic, să-
și rezolve problemele înce-
putului și să-și croiască „visul 
american”.  Și așa, fiind eu în 
așteptarea ultimului CEC, de 
stingere a datoriei, m-am 
trezit ...cu FBI-iul la ușă. Încă 
locuiam în casa parohială de la 
biserică.  

  Era pentru prima dată când am văzut cătușe adevărate 
(nu jucării!) în America. 
  Mi s-a explicat că voi fi arestat, fiindcă sunt complice la o 
fraudă masivă. Ce se întâmplase: fratele conațional ajutat, 
colecta în fiecare lună chiriile de la chiriașii imobilului unde era 
administrator. Și cum San Ysidro este o localitate la graniță cu 
Mexico, marea majoritate a chiriașilor plăteau chiriile în „bani 
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lichizi” („CASH”), probabil că mulți chiriași erau ilegal în 
America. 
  Ceea ce nu realizam eu era faptul că CEC-urile lunare ce 
le primeam de la VA, erau cec-uri ale companiei care-l 
angajase. După vreo 3 luni de muncă corectă, fratele nostru 
cinstit, s-a gândit să colecteze chiriile pe luna a IV-a de la 
angajare (probabil câteva zeci de mii de $$$ americani în 
CASH) și, să-și piardă urma. Proprietarii imobilului au cerut 
investigații de la Poliție și de la FBI, spre a-l găsi pe fugar. 
Însă, acolo în arhiva de angajări, au găsit și scrisoarea mea de 
recomandare și, potrivit documentelor financiare, subsemnatul 
primea $250 (dolari), care, în interpretarea oficialilor de resort, 
eram complice dovedit, prin primirea de compensație ilegală, 
din partea companiei, pentru scrisoarea frauduloasă de 
recomandare dată administratorului fugar. 
  Numai datorită poziției de pastor ce o aveam, și a 
explicațiilor dovedite cu documente, chitanțele de cumpărare a 
biletelor de avion pentru infractor pe American Express, m-au 
scutit de cătușe. A doua zi însă a trebuit să dau cu subsemnatul 
la Poliție, ca să-mi dovedesc nevinovăția, însă și naivitatea de a 
mă încrede orbește în oameni. Vorba din bătrâni: „Nicio faptă 
bună, nu rămâne nepedepsită”. 
  

2. IARĂȘI…EU ȘI  FBI-UL: TÂNĂRUL ROMÂN CĂUTAT 
PRIN INTERPOL 

  
  Era înainte de așa-zisa revoluție din ‘89, din România. Cu 
siguranță că era în perioada anilor 1985-1988, fiindcă nu mai 
locuiam la casa parohială de la biserică.  
 

 
 

Spațiul mare de parcare, în spatele 
sălii 

        Acea casă fusese trans-
formată în 2 apartamente, cu 
intrări separate, în care pot 
locui 2 familii. Într-unul din 
apartament locuia familia 
administratorilor bisericii Ana 
și Dan Vlad.  
       Celălalt apartament era 
închiriat pentru familia lui Ion 
Blaj, nepotul administratorilor 
bisericii.  
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 Familia lui Ion Blaj încă nu sosise, încă, din România. 
  În perioada anilor menționați, veneau foarte mulți 
refugiați politici din România în sudul Californiei. Nimeni nu-i 
cunoștea cine sunt, însă marea lor majoritate veneau la 
biserică, așteptând să fie ajutați. 
  Atunci când am afirmat că înainte de ’89, biserica era 
„micuța Românie”, unde cei mai vechi sosiți în America, veneau 
cu regularitate la Sfintele slujbe, veneau la mesele lunare, 
picnicuri și festivaluri, veneau să se întâlnească unii cu alți, 
spre a-și depăna amintirile frumoase ale trecutului, pentru a 
păstra tradițiile religioase și sociale, a se îmbrăca în portul 
românesc …, iar noii-sosiți căutau Biserica să se simtă ca la ei 
acasă, să primească ceva ajutoare, să fie îndrumați și ajutați 
să-și găsească ceva de lucru, să primească ajutorul bisericii, de 
sponsorizare a familiilor, etc…, așa după cum menționam și în 
subcapitolul „Biserica, micuța Românie”. 
 

 
 

Misteriosul „fugitiv” face plinul,  
în deșert 

     Însă, din păcate, din când 
în când mai apăreau printre 
noi și persoane misterioase. 
Întâmplarea la care mă voi 
referi mai jos, este un astfel 
de caz. Într-o zi își făcu 
apariția la biserică o mașină 
tip sport, decapotabilă, de 
culoare roșie, din care coborî 
un tânăr de vârstă sub 30 de 
ani, chipeș, îmbrăcat la 
costum și cravată, și foarte 
sigur pe el. 

 Tânărul îmi mărturisi că este actor de profesie și că a 
venit în California, fiindcă aici este Hollywoodul, centrul 
industriei cinematografice. Vrea să-și găsească de lucru, să 
prindă vreun rol într-un film hollywoodian. Vorbea limba 
engleză satisfăcător. 
  Mi-a spus că va sta în Los Angeles vreo 2 săptămâni și, 
mă roagă, dacă se poate, să parcheze mașina în incinta 
spațiului de parcare al bisericii, unde să doarmă în mașină, pe 
această perioadă de timp. El, de fapt, „nu prea stă pe-acasă”, 
mai ales în timpul nopții, căci „merge la audiții”… 
  Și, cum românul este ospitalier, nu numai că am dat curs 
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rugăminții sale, dar am rugat-o pe administratoare, dna Ana 
Vlad, să-i dea găzduire musafirului nostru în apartamentul 
nepotului Ion Blaj (care avea 2 dormitoare), unde să-și poată 
face și el zilnic o baie. Dna Ana s-a învoit. În acel apartament 
locuiau deja 3 peroane: Ion Blaj, Peter Predescu și încă un 
prieten al lor și, care își aștepta și el soția din România, care 
urma să vină în America, în curând, pe baza legii reîntregirii 
familiilor, aplicată tuturor refugiaților politici. Așadar, pe lângă 
cele 3 persoane adăpostite într-un apartament cu 2 dormitoare, 
ce mai conta o persoană în plus?!. Tot pe proprietatea bisericii 
mai locuia încă o familie, Ion Petrinca, în apartamentul de 
deasupra scenei sălii parohiale. Toți acești chiriași era tineri, 
toți sub 30 de ani. 

Totul a fost bine, timp de cca o săptămână, până când, 
într-o dimineață, dis-de-dimineață, pe la orele 4:00 am, 
primesc un telefon. Trezindu-mă din somn puțin buimăcit, aud 
vocea unui domn care se identificară că este ofițerul NN de la 
FBI, și că dorește să mă întâlnească, la biserică, peste 2 ore, 
pe la orele 6:00 dimineața, pentru o interogare serioasă.  
Neștiind despre ce este vorba și, cu sufletul la gură, ajung la 
biserică pe la orele 5:30 dimineața, cu o jumătate de oră 
înainte ca ofițerii de la FBI să ajungă (în treacăt, FBI-iștii 
întotdeauna umblă câte 2). 

În acea jumătate de oră, administratoarea a avut 
suficient timp să-mi explice despre ce era vorba:  „În seara 
premergătoare, adică aseară, continuară dna Vlad, a avut loc 
un conflict între băieții noștri și tânărul oaspete. Erau cu toții, la 
un pahar de…vorbă…(Blaj, Predescu, Petrinca și…?) și musafirul 
cu pricina. La un moment dat oaspetele se dezvăluie a fi un 
spion român, trimis în America, ca să-i vâneze pe refugiați, și 
că, în cazul în care ei (Blaj, Predescu, Petrinca și…?), nu 
colaborează cu el atunci nici unul dintre ei nu-și va mai vedea 
familia, adică, nimeni nu va putea imigra în America, a se 
reîntregi cu familiile lor‟. Până atunci, nimeni nu l-a băgat în 
seamă, fiindcă, dhe!, așa-i la un pahar de …vorbă, cu noi, mă! 
Grăiește gura fără noimă…! 
„Știți voi cine sunt eu, și ce putere am….?!?. Eu port cu mine în 
această valiză (arătând către valiza ce o ținea sub patul în care 
dormea)…arme, pașapoarte și valută…!”, îmi explică în 
continuare administratoarea.  
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  Am înțeles că în clipele acelea tensionate, a sosit vremea 
(cca orele 11:00 pm), când obișnuia să plece în oraș. Băieții 
noștri înfricoșați, au deschis valiza - care nimeni nu și-a 
explicat cum de nu era încuiată - și, spre stupoarea lor, au 
văzut 2 pistoale, 3 pașapoarte  cu chipul individului și un 
morman de dolari, câteva mii, fără tăgadă. 
 

 
 
Parte din conținutul genții diplomat al 

misteriosului oaspete 

    Înspăimântați până peste 
poate, au dus valiza la primul 
centru de Poliție de pe San 
Fernando Street – 
Comandamentul Eagle Rock, 
care la rândul lor, au anunțat 
de urgență FBI-iul, în mâinile 
cărora se afla valiza, la ora la 
care subsemnatul trebuia să 
întâlnească Funcționarii FBI. 

 
  Abia terminaseră administratoarea să-mi spună întreaga 
poveste și, de îndată intrară pe poarta de parcare interioară din 
fața bisericii, cu o punctualitate FBI-ască, orele 6:00 am, o 
mașină oficială a FBI-ului. S-au identificat, cu badge-ul lor 
oficiale, și mi-au cerut să mă identific și eu prin carnetul de 
conducere (Driver’s License, pașaport, sau orice formă oficială 
de ID). 
 

  
 

Agenții de FBI se identifică (simulare) 
 

  M-au întrebat dacă am idee de ce ei doresc să mă 
interogheze. Le-am spus că nu știu, însă bănuiesc din cele ce 
administratoarea mi-a destăinuit, că este vorba de cazul unui 
musafir necunoscut și nepoftit, care „ne-a călcat pragul”, de 
cca o săptămână. Au confirmat că aceasta este motivație și că 
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persoana misterioasă este căutată de ei, „să i se returneze 
bunurile personale”, adică valiza…cu tot ceea ce conținea, 
conform celor descrise mai sus. Sincer…chiar că i-am crezut pe 
cuvânt!!! 
  Înainte de toate, distinșii oaspeți, au dorit ca 
subsemnatul să le dea o declarație despre numele suspectului, 
de când l-am cunoscut, de ce l-am adus la casa parohială, de 
unde avea cele 2 pistoale, 3 pașapoarte  și cei $18 mii de 
dolari, a cui este mașina ce o conducea, cu cine s-a întâlnit în 
perioada de când a fost găzduit la biserică, cu ce se 
îndeletnicea, etc…, etc…Le-am spus adevărul că pe acest 
individ nu l-am cunoscut, și nu l-am întâlnit niciodată, până la 
data la care a venit la biserică, cerând găzduire. Un becușor 
roșu li s-a aprins, atunci când am menționat că a folosit 
telefonul bisericii pentru a vorbi cu cineva din România…!!! 
 

 
 
Parte din conținutul genții diplomat al 

misteriosului oaspete 

          Mi-au mulțumit pentru 
informații, mi-au înmânat un 
card oficial, rugându-mă să-i 
contactez de urgență dacă-l 
întâlnesc, sau am alte indicii 
care ar putea să-l localizeze. 
Am aflat mai târziu că datorită 
faptului că a folosit telefonul 
bisericii, pentru contactele sale 
cu România, individual era 
într-adevăr, un personaj  

misterios, care pe la orele 3 dimineața venind la biserică și 
nereușind să-și recupereze valiza (ușa apartamentului fiind 
încuiată), a fugit fără valiză, și-a abandonat mașina care era 
închiriată de la compania Avis și, probabil, având un al 4-le 
pașaport, a părăsit în grabă America, cu FBI-ul pe urmele lui. 
  Am mai aflat de la FBI că, din contactul telefonic cu 
România, individual era de pe undeva din părțile Dobrogei. 
  Am învățat câte ceva din acest episod: a). Fiind persoană 
publică, întotdeauna plătești toate polițele pentru semenii pe 
care-i ajuți; b). Nu știi niciodată pe cine crești la piept, însă 
vocația-ți cere să nu întorci spatele nimănui care-ți cere 
ajutorul, fiindcă poate fi chiar El, Hristos deghizat în om de 
afaceri sau cerșetor, înțelept sau needucat; bărbat sau femeie, 
tânăr sau vârstnic, spre care să te apleci, și să-l ajuți dacă poți, 
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sau ești în postura de a-l ajuta; c). Dacă un măr este stricat, 
nu toate merele sunt putrede, așa că, este avenit ca 
întotdeauna să faci binele și să-ți ajuți semenii…; d). E foarte 
important, să vorbești numai când ești întrebat, spune numai 
adevărul și fii cu luare aminte că „fratele mai mare” (Big 
brother!) te urmărește, te vede și te ascultă oriunde te-ai afla. 
Așadar, „Trăiască globalismul!” 
  
3. NU TE POȚI PUNE CU ARHANGHELII!… EU ȘI INS-UL 

(Serviciul de imigrare și naturalizare) 
  
  În perioada anilor 1982-1989, subsemnatul a semnat, în 
numele parohiei ce o păstoream atunci și, de fapt, o păstoresc 
și acum, sute sau chiar peste o mie de cereri de sponsorizare 
pentru conaționalii noștri care se aflau în diferite lagăre de 
refugiați în Europa: Italia, Austria, Germania, Grecia, etc.    
Pentru împlinirea dezideratului nostru de a ajuta cât mai mulți 
conaționali, de religie ortodoxă, adesea colaboram cu 
organizații protestante românești, cum ar fi Southern Baptist 
Refugees Organisation, din Atlanta, Georgia, care era condusă 
de Angela Popovici, fiica pastorului Pete Popovici din Los 
Angeles, cu care aveam relații amicale, sau organizația rusă 
Tolstoy Foundation din Los Angeles, condusă de Svetlana, care 
a adus zeci de mii de refugiați din Rusia, în special evrei.  
  După 1990, procesul de ajutorare a persoanelor care 
doreau să imigreze în America, prin legislație, a fost mult 
îngreuiat. Ca de obicei, neoprotestanții și minoritățile se 
bucurau de un tratament privilegiat în aplicarea legilor. Era 
suficient să te declare că ești: Adventist, Baptist, Penticostal, 
Rrom, etc… și intrai déjà în categoria privilegiaților. 
 

 

      Dacă erai Ortodox, atunci 
așteptai la coadă…  
      Îți vine și ție rândul la 
Calendele Grecești, sau mai 
popular spus, la Paștile cailor! 
   Nu, nu fac afirmații gratuite. 
Știu ce spun. Nu-s pastor de 
ieri, de azi! Sunt preot de 
aproape o jumătate de secol.  
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  Le-am trăit pe toate, le-am văzut pe toate…! Sau cel 
puțin așa am crezut. 
  Se pare însă că, și astăzi, sunt un "mic copil" și, încă, 
mai am de învățat. Discriminarea, în America, împotriva 
creștinilor, în general, și a ortodocșilor în special, este la ea 
acasă. Se spune că, atunci când America strănută, toată lumea 
tușește. 
  Nu-mi vine să cred că am ajuns timpurile în care să spun 
că agreez cu dictatorul Putin, care pare-se că se erijează în 
apărătorul Ortodoxiei și a valențelor morale în societatea 
contemporană. 
  Întorcându-mă la problema discutată aici, doresc să 
menționez că, și după 1989, am continuat să ajut, cu tot ceea 
ce am putut, conaționalii noștri de a imigra în America. 
 

 
 

Biserica Sfânta Treime - 
"mama imigranților" 

         Între 1990-2000 alte 
câteva sute de conaționali au 
fost ajutați de către biserica 
noastră se imigreze în 
America  
        În perioada anilor 2000-
2010, procesul de imigrare a 
refugiaților economici (fiindcă 
nu mai poate fi vorba de 
refugiați politici) a devenit și 
mai greu. O nouă legislație, 
dar și multă corupție în 

aplicarea legilor de imigrare. Mulți pastori români ai cultelor 
protestante, care uneori conduceau comunități „fantome‟ (care 
nu existau!), înregistrate potrivit normelor actuale de IRS, 
drept organizații non-profit, sponsorizau pe bandă rulantă, 
pastori și credincioși din România. 
  Au fost cazuri dovedite când cei care făceau 
sponsorizările, doar, înlocuiau în formulare data și numele 
persoanelor ce urmau a fi sponsorizate. Fraudă absolut 
grotescă. În urma unor astfel de fraude, și biserica noastră a 
avut de suferit vreo 2-3 ani. În mod legitim sponsorizasem 
vreo 20-30 de familii de români. Anii treceau și, cei 
sponsorizați, în majoritate aflându-se deja în America, nu 
primeau aprobările, sau cum spune termenul legal, nu primeau 
Green Card-ul, adică Cardul de Imigrare Legală.  
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  Azi așa, mâine așa, până când, în ziua de 8 noiembrie 
2006, în timpul slujbei Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, d-l 
Vasile Rotaru, epitropul bisericii, îmi șopti în Sfântul Altar că 
sunt 2 funcționari de la Imigrare care doresc să vorbească cu 
mine. Le-am spus că slujba tine până pe la orele 11:30 am. Mi-
au spus că vor reveni, pe la acea ora. S-a terminat Sfânta 
Liturghia, s-a oficiat parastasul oferit de familia Dragoș Andrei 
și, în timpul miruirii, ultimii din rândul credincioșilor erau 2 
necunoscuți care, s-au identificat a fi funcționari de la Imigrare 
și ar dori să vorbească cu mine, la finele activităților liturgice. 
 

 
 

Mai marii arhistrategi 

     M-am învoit. Ambii au luat 
loc în biserică, pe o bancă din 
față, iar eu am adus un scaun 
din Sfântul Altar, gata pentru 
investigare. 
       Mi s-a adus la cunoștință 
faptul că dumnealor în poșeta 
lor diplomat, au dosarele celor 
cca 30 de familii, pe care 
biserica le-a sponsorizat și, ca 
atare, ar vrea intervieveze 
câteva dintre ele. Am spus că 
sunt dispus că cooperez și să 

 ajut cu tot ceea ce pot. Mi-au citit lista celor vizați și, dintre 
cele 30 de familii au mai rămas vreo 20, fiindcă numele a 
celorlalți 10 familii nu-mi erau cunoscute, fiind nume de 
provenință armenească. 
  

 
 

G.& R. Vamvulescu 

 
 

Marian și Dora Șerban 
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 Primul chemat la interviu: Gabriel Vamvulescu. Au rămas 
surprinși când l-au văzut, și ascultat divina-i  voce, de la 
începutul Sfintei Liturghii. I-au pus câteva întrebări, și au fost 
mai mult decât încântați.  
  Al doilea chemat: Familia Dora și Marian Șerban. 
Participase la Sfânta Liturghie și, era la masă, în Sala Parohială. 
 

 
 

Ion & Maria Ciceu 

 
 

Daniela Cufuioti 

 
  Au venit cu micuța Bianca și, cunoscându-i personal, 
funcționarii INS atât au reușit să glăsuiască: „Ce familie 
minunată, sunteți!‟. Doar câteva întrebări. , și cazul s-a închis. 
Al treilea chemat: Daniela Cufuioti. Prezent, era tot în Sala 
Parohială, participând la pomană.  
  Al patrulea chemat: Familia Ion și Maria Ciceu. Și ei erau 
prezenți, la masa de pomenire. Au fost intervievați și ei pentru 
cca 4-5 minute.  Și, pe neașteptate, îl aud pe funcționarul care 
conducea interviul: „Cazul s-a închis. Ne pierdem vremea 
zadarnic. Toți sponsorizații sunt prezenți. Cazul Bisericii Sfânta 
Treime, pentru care aveam aprinse beculețe roșii este 
rezolvat!”. 
  Înțelegând de unde bate vântul și uitându-mă la numele 
lor spaniole, de pe cardurile de identificare, mi-am permis să 
adresez și eu o întrebare invitaților nepoftiți: DV., care sunteți 
creștini, și probabil catolici, înțelegeți destul de bine 
comunitățile etnice. Mi-au confirmat că sunt catolici. 
  Erau, potrivit cardurilor de identificare, de la Serviciul de 
Imigrare, și Naturalizare – Departamentul de Fraudă. Fiind 
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însă, acum, mulțumiți de constatările făcute la fața locului, am 
reușit să-i rog să urgenteze cazurile investigate, fiindcă sunt 
voluntari ai bisericii și avem mare trebuință de ei în activitățile 
comunității. 
 

 
 
Actorii/Agenții FBI din serialul X-Files 

       Mi-au spus că nu pot face 
acest lucru, însă m-au 
asigurat că vor scrie un raport 
favorabil pentru rezolvarea 
acelor cazuri. 
 Așa lucrează Dumnezeu. Dacă 
veneau în orice altă zi din 
timpul săptămânii, nu ar fi 
găsit pe nimeni și, nici nu 
vreau să mă gândesc la 
rezultatul investigației lor. 

 
  Faptul că au venit inopinat, într-o zi de sărbătoare, din 
cursul săptămânii (fără ca ei să știe acest lucru!), și pentru că 
cei intervievați erau prieteni apropiați, și invitați special de 
familia Dragoș Andrei, de a participa la Slujba Parastasului, a 
făcut ca biserica să fie plină, și majoritatea celor vizați de INS, 
să fie prezenți la slujbă, și la intervievare.  
  Rezultatul: În cca 2-3 săptămâni, de la interviu, toate 
cele peste 20+ de familii, sponsorizate de către biserica 
noastră, și care aplicaseră în ultimii 2 ani, pentru reședință 
definitivă în America, au primit Green-Card-ul. Miracol, sau nu, 
însă după spusele unuia dintre cei intervievați: Nu te poți pune 
cu Arhanghelii. Era ziua lor, Ziua Sfinților Arhangheli Mihail și 
Gavriil. 

4. LA JUDECĂTORIE - CAZUL EUFROSINEI 
FERARU ÎMPOTRIVA BISERICII SFÂNTA TREIME 

 
  Poate că cea mai grea misiune a preotului în diaspora 
este a-și ajuta semenii. Și nu mă refer aici la suportul moral și 
spiritual, la slujirea liturgică…, ci, mă refer la suportul faptic, 
material. Preotul este cel care, în clipa în care imigrantul 
pășește pe pământ american, îl așteptă la aeroport, îi găsește 
(oferă) o locuință, chiar și pe termen scurt, până se pune pe 
picioare, îl transportă la oficiile de imigrare, îl ajută să-și obțină 
numărul de Securitate Socială(Social Security), asigurare 
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socială (social services, welfare, etc…), îl ajută să conducă, să-
și ia un carnet de conducere (DMV), îl ajută cu: problemele 
medicale, găsirea și închirierea unei locuințe, înscrierea la 
școală a copiilor, găsirea unui loc de lucru, traducere de 
documente, interpretare din Română în Engleză și vice-versa, 
în fața unor instituții americane, cu care noul imigrant se 
confruntă, etc…etc. 
 

 
 

Alergăm la Măicuța Domnului     
pentru ajutor 

       Acestea sunt realități 
elementare cu care fiecare 
preot, pastor, sau oricine ar fi 
el/ea, lideri comunitari se 
lovesc în misiunea lor de 
ajutorare și integrare a 
semenilor noștri în comuni-
tățile pe care le conducem. 
Problema este însă aceea când 
vrei să fii de folos semenului, îl 
ajuți din toate punctele de 
vedere și, după aceea, în mod  

inexplicabil (sau poate explicabil: dorința de a câștiga avantaje 
materiale pe orice cale!), cei ajutați se întorc împotriva ta, sau 
a instituției pe care o reprezinți. 
 

 

       Voi reda mai jos un astfel 
de caz: Prin anii 1984-1987, 
ajutasem o familie de noi 
veniți. Numele familiei era 
Feraru. Nu-mi reamintesc 
numele propriu al d-lui Feraru, 
însă îmi reamintesc numele d-
nei, Eufrosina (care cred că 
avea pe atunci vre-o 50 de 
ani), fiindcă mi-a dat multă 
bătaie de cap. Cu ajutorul 
internetului am aflat că a 
decedat prin anul 2000. 

  Îmi reamintesc faptul că aveau un băiat, cred că îl 
chema Costel. Băiatul cred că urcă acum la vreo 40 de ani. 
Prima lor locuință a fost la adresa: 230 Berendo, Los Angeles, 
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CA 90004, pe care o închiriaseră, prin bunăvoința familiei Miron 
Torros, care și ei erau locatari în același imobil. 
  Pe soțul Eufrosinei îl ajutasem să-și găsească de lucru, în 
domeniu construcțiilor. Nefericirea sorți a făcut că, la locul de 
muncă, d-l. Feraru a căzut de pe clădire, de la etajul 2 sau 3, și 
a murit. Biserica noastră a făcut o chetă (colectă), și prin 
intervenția subsemnatului la cimitir, am reușit prin programul 
Fellowship, pe care Forest Lawn din Hollywood Hills, din 
Burbank, îl avea în vremurile acelea, să-l îngropăm creștinește. 
  La cca 2 luni de la înmormântare, subsemnatul și 
biserica ce o slujeam, am primit o înștiințare că Eufrosina 
Feraru ne dă în judecată, pe mine și biserica ce o slujeam, 
pentru încălcarea legământului de a susține financiar văduva și 
copilul orfan minor, până ce copilul devine major. 
  Era o înscenare pe care un grup de rău voitori și 
clevetitori împotriva bisericii noastre, condus de un oarecare 
Valeriu Ioan E...scu și clica grupului naționalist o duceau 
împotriva bisericii noastre.  
 

 
 

Caz de posibil accident 

 

   În sumar: Grupul naționalist 
declara că, atunci când 
biserica noastră a făcut colectă 
pentru înmormântarea defunc-
tului Feraru, pastoral bisericii, 
în numele instituției pe care o 
conducea la acea vreme (adică 
subsemnatul), și-a luat obli-
gația de a ajuta financiar 
văduva și copilul minor al 
defunctului, până ce acesta va 
împlini anii majoratului.  

    De asemenea se mai stipula în argumentarea cazului că, 
datorită faptului că biserica nu se achită de obligația financiară 
asumată, spiritul defunctului, vine noaptea în somn și își 
torturează familia (soție și copilul minor) până ce promisiunea 
bisericii se va împlini. Mai mult chiar, Eufrosina Feraru, 
susținută de grupul protestatar, și-a angajat și un avocat care 
să pledeze cazul în fața unui judecător de la Curtea 
Judecătorească Superioară. 
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Miza: avantaje pecuniare 

    Noi, însă, n-am avut încotro 
decât, la rându-ne să ne 
angajăm un avocat, să ne 
pregătim cazul de apărare și 
să ne prezentăm la termenul 
de judecată. Zis și făcut. A 
venit și vremea judecății. 
Dimpreună cu Miron Bonca, 
președinte, Miron Butariu, fost 
avocat în România, și avocatul 
Larry Burge, avocatul nostru  

din America, ne-am prezentat în fața judecătorului, de fapt a 
Judecătoarei din Torrance. Aici aranjaseră avocatul Burge să se 
judece cazul, fiindcă era foarte familiar cu această Curte 
judecătorească. 
   

 
 

Desen: momente din timpul 
procesului 

       Mai mult chiar, Eufrosina 
Feraru, susținută de grupul 
protestatar, și-a angajat și un 
avocat care să pledeze cazul în 
fața unui judecător de la 
Curtea Judecătorească superi-
oară. Noi, însă, n-am avut 
încotro decât, la rându-ne să 
ne angajăm un avocat, să ne 
pregătim cazul de apărare și 
să ne prezentăm la termenul 
de judecată. Zis și făcut. 

  A venit și vremea judecății. Dimpreună cu Miron Bonca, 
președinte, Miron Butariu, fost avocat în România, și avocatul 
Larry Burge, avocatul nostru din America, ne-am prezentat în 
fața judecătorului, de fapt a Judecătoarei din Torrance. Aici 
aranjaseră avocatul Burge să se judece cazul, fiindcă era foarte 
familiar cu această Curte judecătorească. 
  A ajuns ziua judecății. Ne-am prezentat noi, cei 3 
reprezentanți ai bisericii și avocatul Burge. S-au prezentat și ei, 
în grup, vreo 7 martori mincinoși, echipa d-nei Eufrosina 
Feraru, dimpreună cu avocatul lor (paraligălul) VP Cristeison, 
care-i reprezenta. S-a explicat procedura legală. În numele 
acuzatorilor, Paralegals-ul a prezentat cazul. Credea el că, 
prezentarea a fost destul de convingătoare. 
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      Urma ca, avocatul nostru să pledeze apărarea. Spre 
surprinderea noastră, Judecătoarea a luat cuvântul și, pe un 
ton, oarecum ironic, ne comunică faptul că, acest caz este 
anulat.  
  Motivația: Cazul a fost instrumentat într-o Curte 
Judecătorească neavenită.  
 

 

        Cazul nu aparține aici, ci 
aparține în curtea de Judecată 
a lui Dumnezeu, care nu este 
capabil să-și țină sub 
autoritate sufletele/spiritele și 
le lasă libere peste noapte să-
și tortureze membrii familiei. 
Așa că, în final proclamară: 
„Case Close!” (caz clasat). 

  A bătut cu ciocanul în masă, iar noi am părăsit sala, fără 
a mai fi audiați. Un caz frivol și fără substanță. Și, totuși, atâta 
timp, atâtea energii irosite și bani cheltuiți în zadar, pentru 
simplul motiv că am ajutat un conațional, acum, la început de 
drum nou, în America.  
  Încă odată, nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită! 
 

5. INTERVIEREA TATĂLUI MEU PENTRU OBȚINEREA 
CETĂȚENIE AMERICANE (Înțelepciunea tatălui meu și 

răspunsurile la orice întrebare cu „I do‟) 
 

Nu era pentru prima dată când părinții mei au venit la 
noi, în America. În 1981, când mă aflam în Minnesota, ne-am 
invitat părinții pentru prima dată în America, pentru a ne vizita 
și a-și vedea nepoții, 4 la număr, având în vedere că ultimii 3 
nepoți ai lor s-au născut în străinătate, la Londra, și St. Paul, 
Minnesota, și… pentru simplul motiv că ne era dor de ei și 
doream să-i revedem. 

Ne-au vizitat în acel an și, contrar insistențelor noastre 
de a cere azil politic în America (în acele vremuri puteai obține 
azil politic doar în câteva săptămâni!), părinții au optat să se 
reîntoarcă acasă, la vatra satului, la ceilalți copii și rude din 
România, la mormintele moșilor și strămoșilor lor, la cunoscuți, 
… a trăi ultimii ani cu și printre cetățenii Dâmbrocăi și ai 
Săgeții…” și câte și mai câte argumentații de acest gen. 
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  Așadar, după aproape 2 luni de ședere în America, au 
ajuns iarăși la Dâmbroca. Erau, însă, de-acum, cu 2 luni mai în 
vârstă, iar bătrânețile li se anunțau a fi foarte grele. Din nou 
apărea grija de a-și procura de-ale gurii, așa după cum erau 
condițiile pe-atunci, mai ales la țară, de a avea încălzire cu 
lemne sau coceni pentru iarnă, de a aduce apă de la fântână, 
care peste noapte îngheța, de a se îmbăia, vai și amar de 
pielea lor…, iarna, chiar și mormintele moșilor și strămoșilor 
înghețau și, ei, care erau oale și ulcele nu-i ajutau cu nimic să 
se încălzească iarna, să le ofere mâncare, căldură, siguranță, 
etc… 
  Însă, mai presus de toate,  bătrânețile erau necruță-
toare. 
  În timp ce în America te duceai cu mașina la 
supermagazine, îți cumpărai ce-ți dorea inimioara, iarna aveai 
căldură și, vara aveai aer condiționat, era apă caldă la chiuvetă 
și la scăldătoare, etc… Ce contrast! Și nu trecuse peste ei decât 
doar câteva luni de la reîntoarcerea acasă, din America. 
 

 
 
Tătica Enache Alexe, și-al său baston, 

la revenirea în America 

      Ca la Evanghelie, într-o zi, 
venindu-și în fire, adică 
chibzuind toate cele descrise 
mai sus, în genunchi în fața 
Tatălui Ceresc, Enache și Anica 
și-au făcut o spovedanie 
adâncă, din aceea dâmbro-
ceană, zicând: „Tată, am 
greşit la cer şi înaintea Ta (că 
nu ne-am ascultat copiii să 
rămânem în America!!!,nn),  şi 
nu mai suntem vrednici… însă, 
în nevrednicia noastră îți 
implorăm mila Ta, să ne mai 
dai o șansă, ca să ajungem din 
nou în America (parafrazare, 
nn)” (Luca 15, 21). Între 
paranteze, spus, în acest caz, 

chiar că zicala  „Vai de părinții care n-ascultă copii!” este, 
paradoxal, validă. 
  Oarecum, apologetic, mi-au scris că ar dori, de data 
aceasta, să vină și să-și trăiască ultimii ani cu familiile noastre 
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(familia mea și familiei sorei mele mai mari, Paulina, care 
venind și ea, cu soțul, în America, într-o vizită la noi, a cerut și 
a primit azil politic).  
  Le-am răspuns afirmativ și, făcând aranjamentele de 
rigoare cu sora Paulina, eu preocupându-mă de cele logistice și 
de ajutor material, iar ea oferind adăpost, căci își cumpăraseră 
o casă în Los Angeles, le-am trimis prin INS documentația 
necesară pentru a veni definitiv în America, în cadrul procesului 
de reîntregire a familiei. Întruneam toate condițiile. Eram 
cetățean american și, asiguram că venirea părinților mei aici nu 
va fi o povară financiară pe spatele Guvernului American. 
Una dintre cele mai mari satisfacții pe care le am din viața 
mea, una dintre cele mai mari realizări spirituale ale mele și ale 
sorei Paulina, este aceea de a fi asigurat părinților noștri, în 
ultimii ani ai vieți lor, un culcuș decent, mâncare din 
îndestulare, și la timp, căldurică și îngrijire medicală la cele mai 
înalte standarde.  
  Apăruse însă o lege federală, în perioada anilor '90, care 
legifera că toate persoanele venite în America după 1980, care 
se bucurau, conform legii, de beneficii cu ajutorare prin 
programul SSI (Suplimental Social Income), cel mai mare 
beneficiu fiind asigurarea medicală garantată, trebuie să fie 
naturalizate, adică să-și ia cetățenia americană, dacă doresc să 
primească în continuare astfel de beneficii. Zeci, sute sau chiar 
mii de conaționali de-ai noștri din sudul Californiei, veniți în 
America după 1980 și, care, în mod legal beneficiau de un 
astfel de program, s-au aflat dintr-odată, foarte afectați de 
această lege. Ca să devii american, trebuia să întocmești un 
dosar, în care, pe lângă starea bună de sănătate, trebuia să 
vorbești și să scrii englezește, să ai cunoștințe generale despre 
istoria Americii, despre cele 3 puteri pivotare, la cârma Americii 
(puterea Judiciară, Legislativă și Executivă), cunoștințe despre 
spațiul geopolitic federal, etc… 
  În această categorie s-au înscris și părinții mei. Le-am 
întocmit și înaintat la INS  cuvenitele dosare, însă în pregătirea 
pentru interviu, nu credeam că avem vreo șansă. Scriere și 
vorbire în engleză nu cunoșteau „nicio boabă‟. Istoria, 
geografie, sistem politic: mai degrabă vorbim chinezește, 
examen medical: nici acolo nu stăteam  prea bine. Tatăl meu 
suferiseră între timp un strock (o paralizie pe partea 
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dreaptă!...), iar mama, săraca, în neputința ei, ajutată de sora 
Paulina, era  „îngrijitoarea” lui (provider!).  
  Interesant, însă, era că legea prevedea faptul ca, în 
cazul persoanelor vârstnice și bolnave, o adeverință eliberată 
de doctorul de familie, le putea ajuta substanțial.  
Adică, doctorul trebuia să scrie că persoana este vârstnică, 
bolnavă, nu are ținere de minte, deci nu poate învăța limba 
engleză, nu poate memora nimic din istoria și sistemul 
geopolitic al Americii și, ca atare, poate să se prezinte la 
interviu cu un interpret (chiar și membru al familiei), iar 
examinarea se făcea extrem de sumar: cum te cheamă, când ai 
venit în această țară, în ce țară te afli, în ce oraș locuiești, câte 
state are America, cine-i președintele Americii, ești dispus să 
aperi America dacă Țara te cheamă la datorie, etc… 
Calificându-se, potrivit acestor criterii, tătica obținu și 
certificatul de la doctorul  de familie și, astfel „înarmați”, ne-am 
prezentat la primul interviu de cetățenie, la INS. 
  Era o clădire imensă, cu 2 etaje. Îmi reamintesc doar 
atât că avea o adresă: (nu-mi aduc aminte numărul străzii) - 
Pioneer Blvd, Norwalk, California.  
  Ne-am înscris la intrare, ni s-a spus să mergem în sală, 
să luăm locuri unde găsim și, vom fi chemați la interviu, de 
unul dintre, literalmente, zecile de funcționari, având fiecare 
oficiul său, un fel de tarabă, de cca 2x2 mp, suprafață. Stau eu 
cu tătica, fiecare pe câte un scaun și, dintr-odată el mă 
întreabă:  
- Costele, cum de se înțeleg ăștia între ei, fiindcă văd că nimeni 
nu vorbește românește?!  
- Tată, zic eu, toți ăștia sunt străini, și vorbește fiecare pe 
limba lui, ăsta-i motivul că fiecare contribuie, pe limba lui, a 
face America atât de prosperă…  
- Atunci de ce nu vorbesc cu toții, ori Engleză, ori română, încât 
să ne înțelegem unii cu alții!?  
– Ai dreptate, tată, însă îți voi explica mai târziu…!  
– Nu, cred că nu mă înțelegi ce vreau să spun. Cred că așa s-a 
întâmplat și cu Babilonul Mesopotamiei (tătica știa foarte multă 
religie), care s-a ruinat, pentru că vorbind fiecare limba lui, nu 
s-au înțeles între ei cum să construiască turnul, ca să fie salvați 
de potop.  
– Ai dreptate, tată, însă noi avem alte griji acum. 
Nu peste scurt timp de la acea conversație, apare în ușă un 
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funcționar, cam scund de statură, însă, după observațiile mele, 
nu cred că avea cetățenia de la naștere. Mai vorbea engleza de 
baltă cu un accent asiatic. Ne invită să-l urmăm. El trece în 
spatele pupitrului, iar noi suntem invitați să luăm fiecare câte 
un scaun în față, pentru a ne intervieva. Îi puse lui tata 2-3 
întrebări, pe care eu încercai să i le traduc, și dintr-odată 
funcționarul INS se rățoi la mine, spunându-mi că „bătrânul 
ăsta nu știe engleză, nu știe nimic”. Plecați acasă. Să-nvețe 
engleză și, să se pregătească, ca peste o lună, când îl chemăm 
la un nou interviu, să am cu cine vorbi. Cred că dacă nu aș fi 
fost preot, i-aș fi răspuns și eu, în cuvinte colorate, că taică-su-
i bătrân... nu tătica..., însă, când ești la cheremul lor, îți muști 
limba și,... taci.  
În viața mea am întâlnit și eu, sute și mii de persoane, din 
toate categoriile sociale, însă, de această dată, cred, și nu prea 
mă înșel des, cred că mai înțeleaptă am găsit întrebarea lui 
tătica despre Babilon (de ce nu vorbesc cu toți ori Engleză, ori 
română, încât să ne înțelegem unii cu alții!?), decât sfatul 
funcționarului de imigrare ca tătica să-nvețe engleză și să se 
pregătească, ca peste o lună, când îl cheamă la un nou 
interviu, să aibă cu cine vorbi. 
 

 
 

Tătica, mândru că este American 

     Într-adevăr, peste vreo 2-3 
săptămâni, sosește o nouă 
notificare de la INS, pentru un 
nou interviu de cetățenie, 
exact cam la o lună, după 
primul interviu, așa după cum 
ne spuse funcționarul. Cred că 
ați ghicit. În această perioadă 
de timp, de o lună, tătica își 
luase câteva doctorate, vorbea 
engleză, și cunoștea totul 
despre America, încât era cât  

pe-aci să fie angajat profesor universitar la Harvard (iertați-mi 
ironia!). 
  Ne-am prezentat la al doilea interviu, mergând la aceeași 
clădire, pe același drum, în aceeași sală, cu speranța cu nu 
vom mai avea ghinionul de a avea aceeași persoană drept 
ofițer de intervievare. 
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  Ghinion, după vreo 2 ore de așteptare, pe aceeași ușă, 
către sala de așteptare, apare aceeași persoană, care împlinea 
același ritual „urmați-mă”, se așezară la același pupitru, iar noi 
luarăm loc pe aceleași scaune. 
 

 
 
Peste un an și ceva, și măicuța Anica, 

a devenit și ea cetățean american. 
Fără îndoială că a avut și ea istorioara 
sa privind cetățenia, de care voi face 

vorbire cu o altă ocazie 

       I se ia jurământul tatălui 
meu. De această dată, tătica 
învățaseră 2 cuvinte engle-
zești. La întrebarea funcționa-
rului, dacă jură să spună 
adevărul, numai adevărul și 
nimic altceva decât adevărul, 
tătica,  țanțoș,  rostiră cele 2 
cuvinte englezești pe care le 
învățase, pe un accent dâm-
brocean: „-I do‟! Tot interviul 
a durat vreo 3-4 minute. 
Eram cu toții atât de relaxați. 
Una din întrebările cheie, a 
fost aceea dacă țara te 
cheamă, atunci pui mâna pe  

armă și mergi să o aperi?. Nici nu apucai bine să-i traduc 
întrebarea, că-l și aud pe tata „-I do‟. 
 „- Desigur, glăsuiră persiflant funcționarul, în condiția în care 
ești în căruț cu rotile și, la vârsta dumitale, chiar că te cred!?‟. 
Taică-meu: „-I do‟. „- Ajunge cu I do!, dacă vrei să nu pici 
interviul!‟ 
  Nici nu am mai tradus acea ultimă frază. Ultima 
întrebare: „- Dorești, benevol și nesilit de nimeni să devii 
cetățean American?‟ 
  Iarăși, răspunsul lui tătica veni înainte de a fi sfârșit eu 
traducerea întrebării: „I do!‟. Iarăși, plin de umor, funcționarul 
afirmă: „- Bătrâne, văd că acum ai venit super-pregătit. Mergi 
acasă și vei primi notificarea unde să te prezinți să depui 
jurământul și să-ți primești certificatul de cetățenie!‟ 
Am plecat de acolo foarte fericiți. 
Pe drum, l-am întrebat pe tata:  
- De ce te grăbeai cu răspunsul „I do!‟, înainte de a fi tradus eu 
întrebarea!? Îmi răspunse: - Fiindcă mi-am dorit atât de mult 
să devin american. I-am așteptat prea mult pe americani să 
vină la noi în România, să ne elibereze și, n-au venit. A venit 
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vremea când noi am venit peste ei, chiar dacă ei nu ne-au 
poftit. Și, pe lângă toate cele, eu sunt în vârstă și, nu știu câți 
ani voi mai trăi, vreau însă ca atunci când vine moartea să mă 
ia, mai bine să moară un american, decât un român! 
(bineînțeles că această glumă circulă printre poporeni de ceva 
vreme). Dacă, de acolo din ceruri tătica m-ar întreba: „Costele, 
mă iubești tu pe mine, mai mult decât…(aș răspunde, ca și el la 
imigrare, înainte de a se sfârși întrebarea, nn): „I do‟. Să-ți fie 
țărâna ușoară tătică, dragă! 
 
6. CU ION ANTON LA IMIGRARE, LA INTERVIUL PENTRU 
REZIDENȚA PERMANENTĂ (Crucea care a făcut minuni) 

 
Unul dintre atributele preotului misionar în diaspora 

română din America, este și acela de a-și însoți enoriașii nou-
veniți, ca să-și rezolve problemele de integrare în societatea 
americană. Cum menționam și într-un alt subcapitol anterior, 
preotul este cel care, în clipa în care imigrantul pășește pe 
pământ american, îl așteptă la aeroport, îi găsește (oferă) o 
locuință, chiar și pe termen scurt, până se pune pe picioare, îl 
conduce la oficiile de imigrare, îl ajută să-și obțină numărul de 
Securitate Socială (Social Security), asigurare socială (social 
services, welfare, etc…), îl ajută să conducă, să-și ia un carnet 
de conducere (DMV), îl ajută cu rezolvarea problemelor 
medicale, găsirea și închirierea unei locuințe, înscrierea la 
școală a copiilor, găsirea unui loc de lucru, etc…etc. 
  Poate că cel mai important lucru pe care preotul îl face 
pentru conaționalii săi, semenii săi, este să-i ajute cu 
traducerea de documente, cu interpretarea din română în 
engleză și vice-versa, în fața unor instituții americane, cu care 
noul imigrant se confruntă, legat de obținerea rezidenței 
permanente, sau a cetățeniei americane. 
     La acest punct mă voi referi în cele ce urmează, fiindcă 
întâmplarea în cauză are și un aspect hazliu, sau cel puțin 
interesant. 
 

"Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm 
sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei 
luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri." 

Sfântul Ioan de Kronstadt 
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Ion Anton, în timpul unei procesiuni 
religioase 

      Era cândva, după 2000, 
când unul dintre cei mai 
devotați slujitori ai bisericii, pe 
care o păstoream de peste 15 
ani, Sfânta Treime, din Los 
Angeles, un adevărat frate 
duhovnicesc și prieten loial, 
inginerul Ion Anton, m-a rugat 
să-l însoțesc la Departamentul 
de Imigrare din Los Angeles, 
să-i fiu alături, ca un sprijin 
moral, dar și pentru - 
română/engleză (în caz de 
nevoie,nn), la interviul de 
obținere a rezidenței perma-
nente în America (Green 
Card). 

 

 
 

Ion Anton, și subsemnatul, la un 
eveniment, înainte de binecuvântarea 

începerii mesei comunitare 

        Frate duhovnicesc fiindu-
mi, n-am avut încotro decât să 
mă învoiesc rugăminții sale. 
Așteptam împreună în sala 
mare de resort, a Serviciilor 
de Imigrare din Los Angeles și, 
pe neașteptate, numele Ion 
Anton este strigat de unul 
dintre ofițerii Serviciilor, care-l 
invitară înlăuntru pentru inter-
viu. Funcționarul era afro-
american. Mi-am permis să-l 
întreb pe omul legii dacă-l pot 
însoți înlăuntru pe d-l Anton ca  

să slujesc drept interpret, de va fi cazul. Așa că, funcționarul 
învoindu-se, i-a dat mai mult curaj d-lui Anton, avându-l în 
coastă pe prietenul său, pe duhovnicul său, pe fratele său 
coslujitor.  
  Eu, sincer să fiu, am avut mai multe emoții decât d-l 
Anton. Dumnealui, citind aceste rânduri, abia acum află. M-au 
trecut fiorii, fiindcă, nu cu mulți ani în urmă trecusem prin 
aceeași situație cu tatăl meu, așa cum am destăinuit mai sus, 
când a fost să-și ia cetățenia. Nu știam exact ce ne așteaptă. 
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  L-am urmat amândoi pe funcționarul de imigrare până la 
pupitrul său, d-l Anton a ridicat mâna dreaptă și a depus 
jurământul, ne-am așezat pe scaunele indicate și, eram 
pregătiți pentru începerea interviului. Ceea ce a urmat, 
mărturisesc sincer, a fost un miracol la care nu ne așteptam. 
  În timp ce funcționarul își deschide dosarul, cu zeci de 
hârtii și cu nenumărate întrebări, zăresc în partea dreaptă, cum 
priveam către funcționar, o mică sfântă cruce din lemn, aplicată 
cu o pioneză pe bordul de postări legislative de imigrare. 
  Mi-am permis (riscant lucru!) să-l întreb pe funcționar, 
înaintea începerii interviului, dacă este creștin, fiindcă am 
sesizat prezența sfintei cruci în oficiul său. Mi-a răspuns sincer 
că – „Da, sunt creștin!”. Am continuat întrebarea: - „- Și ce 
denominațiune aveți!” (adică la ce biserică aparțineți!). Mi-a 
răspuns: „- La Prima Biserică Africană Metodistă Episcopală din 
Los Angeles” („First AME Church”). Am continuat eu: „-Este 
biserica păstorită de dr. Cecil „Chip” Murray, nu-i așa?. – L-am 
cunoscut – am continuat eu - și, am participat alături de el în 
marea procesiune de la 15 aprilie 1990, la o slujbă non-
denominațională – The Easter Sunrise Service, de la Hollywood 
Bowl…”.  
 

 
 

Dr. Cecil (Chip) Murray, Pastorul 
Senior al Bisericii First AME 

     Am continuat să menționez 
faptul că știam de pe atunci că 
în 1977, când dr. Cecil L. 
„Chip” Murray a fost numit 
pastorul Bisericii First AME 
Church, congregația avea 300 
de membri, iar în cei peste 25 
de ani, cât a păstorit-o, 
congregația număra aproape 
20.000 (două zeci de mii de 
membri).   
      Nici nu-mi vine să cred 
impactul ce l-a avut inter-
venția mea către funcționarul  

de imigrare, înaintea începerii interviului. Funcționarul îmi 
făcură și o confesiune neoficială: „- Sunt unul dintre diaconii 
bisericii First AME Church, sunt membru al Bordului Director și 
apropiat colaborator al dr. Cecil (Chip) Murray”. 



642                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

  „Deci, mă întrebă el încă odată, l-ați cunoscut pe dr. 
Murray!?, Ați slujit alături de dr. Murray?..., Wow… ce 
onoare?!‟. Și în timp ce repeta, ca o moară stricată, afirmațiile 
de genul acesta, trecea peste fiecare filă a dosarului, 
ștampilând în neștire și indicând locul unde d-l Anton trebuia să 
semneze, exaltat fiind de faptul că eu, l-am cunoscut și am 
slujit cu dr. Murray. „- Deci, l-ați cunoscut pe dr. Murray!?, Ați 
slujit alături de dr. Murray?”… 
  Nu știu câte întrebări i-au fost puse d-lui Anton și, nici nu 
știu la câte întrebări a răspuns d-l Anton, însă un lucru îl știu 
sigur: întregul interviu nu a durat mai mult de 15 minute. „-
Pastore, zise funcționarul INS, dacă-l întâlnești pe dr. Murray, 
spune-i că eu, ca și toți colaboratorii săi, facem numai binele 
pentru semenii noștri, așa cum ne-a învățat!‟  
  La sfârșitul așa-zisului interviu, funcționarul îl felicitară 
pe d-l Anton că a trecut cu brio interviul și, că, în câteva luni va 
primi „Green Cardul‟. I-am mulțumit funcționarului pentru 
amabilitatea cu care a condus interviul, și… înainte de plecare 
din biroul său, aud o ultimă întrebare: „- Deci, l-ați cunoscut pe 
dr. Murray!?, Ați slujit alături de dr. Murray?”  „-DA”, am 
răspuns eu răspicat. „- Atunci - zise funcționarul - așteptați-mă 
aici, ca să mă duc să sun la Washington, ca să obțin numărul 
de Green Card, ca să nu mai așteptați câteva luni până la 
obținerea numărului…!‟ În timp ce funcționarul plecă din biroul 
său pentru împlinirea celor legale, după cum ne promise, eu și 
d-l Anton ne-am închinat în fața sfintei cruci, mulțumind lui 
Dumnezeu pentru toți și pentru toate. Întorcându-se de la 
postul de comandă INS, de unde sunaseră la Washington, 
funcționarul îi dădu o adeverință d-lui Anton, felicitându-l că e 
asigurat cu Green-Cardul, pe care-l va primi prin  poștă în 2 
săptămâni. Și așa a fost.  
  M-am întrebat, eu, și „complicele meu”: este aceasta o 
minune a Sfintei Cruci, sau ce? Peste câțiva ani, în ziua de 8 
noiembrie 2006, Ziua Arhanghelilor Mihail și Gavriil, aveam să 
fiu martor al încă unei minuni, ziua în care s-a decis soarta de 
rezidență permanentă a peste 20 de conaționali de-ai noștri, 
datorită minunii săvârșite de Arhangheli. Cititorul acestor 
rânduri poate să zică ce vrea, însă prin Sfânta Cruce învingi 
orice și pe oricine, iar  „cu Arhanghelii te pui!?” Martor îmi este 
Dumnezeu! 
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7. TOT DE-ALE IMIGRĂRII: ROMICA PUCEANU PRIMEȘTE 
AZILUL POLITIC PE LOC 

   
Generația tânără poate că nici n-a auzit de Romica 

Puceanu. Pentru împrospătarea memoriei noastre și înștiințarea 
tineretului, menționăm că Romica Puceanu, o vestită 
cântăreață de muzică țigănească (iertare…! „manelească‟, sau 
„rromă”, cum se zice prin vremurile de astăzi!), s-a născut în 
anul 1928, în București, într-o familie de cântăreți vestiți. A 
debutat în muzică la numai 14 ani. In perioada 1960-1970, 
Romica Puceanu a devenit o artista neîntrecută pe scena 
muzicii lăutărești. Înainte de 1989, fiind invitată să cânte la 
unul din picnicurile bisericii noastre, Romica Puceanu a luat 
hotărârea să ceară azil politic în America. Despre întâmplarea 
cu azilul politic în America voi vorbi, în cele de mai jos. Mai 
întâi însă voi menționa faptul că, după 1989, Romica a decis să 
se reîntoarcă în România (cu toate că avea rezidență 
permanentă în America!), găsindu-și sfârșitul la 19 octombrie 
1996, intr-un accident de mașină, mergând de la București, 
către Constanta, unde urma să cânte la o nuntă. 
  „Cânta minunat, mânca-ți-aș!”, glăsuia o un grup de 
meseni. Își făcuse mulți acoliți, sau „fani!”, cum se spune în 
vremurile de astăzi, însă aceste prietenii sunt, de regulă, de 
scurtă durată. 
 

 
 

Romica Puceanu 

       Într-o zi, la scurtă timp 
după picnic, mă trezesc cu un 
telefon de la Mariana Cadia, 
prin care îmi comunică, că o 
are în gazdă pe Romica 
Puceanu, care, la rândul ei mă 
roagă să o ajut să-i completez 
formularele de „cerere de azil 
politic” în America, și să o 
însoțesc după aceea la 
imigrare ca să ceară „azil 
politic”. După cum, niciodată, 
dar chiar niciodată, nu am 
refuzat pe nimeni care mi-a 
cerut ajutorul, am rugat-o pe  
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d-na Cadia  să o aducă pe Romica Puceanu la oficiul parohial ca 
să-i împlinesc dorința, adică completarea formularelor de 
cerere pentru azil politic în America.  
  Am tot lucrat noi vreo 2-3 ore la completarea numitelor 
formulare și, în după amiaza respectivă, înainte de a o 
transporta pe Romica la reședința Marianei din Balboa Blvd 
(Van Nuys), am hotărât ca, mai întâi să ne oprim la oficiul INS 
din Los Angeles, să vedem dacă oficiul este deschis a doua zi. 
  Știam că INS nu este deschis într-o anumită zi, pe la 
mijlocul săptămânii, însă nu-mi reaminteam exact în care zi. Pe 
vremurile acelea, pentru a depune hârtiile de azil politic trebuia 
să te prezinți la INS cam pe la orele 4:00 dimineața, să stai la 
coadă cca 3 ore, până pe la orele 7:00 dimineața, când se 
deschideau oficiile de Imigrare, dacă doreai să primești 
audiență în aceeași zi. Altfel, mergeai degeaba la imigrare, care 
pe la orele 4:00 pm se închidea și, așteptai zadarnic în sală, o 
zi întreagă, dacă nu aveai un număr de ordine, luat dis-de-
dimineață, care să-ți asigure intervievarea.  
  Noroc, sau binecuvântare, luați-o cu doriți, însă, 
ajungând cu Romica la imigrare (INS), înaintea închideri 
oficiului, pentru a constata dacă oficiul va fi deschis a doua zi, 
vedem că în oficiul care era, încă, deschis nu mai era nimeni. 
Așteptam vreun funcționar, care să ne spună dacă a doua zi 
oficiul este deschis. Pe neașteptate, apare un funcționar (o 
doamnă de culoare), care tocmai terminase ultimul interviu al 
zile și, obosită, pe un ton extenuat, întrebă: „who is next!?”, 
adică – „Cine urmează!”. Având toate formularele completate, 
mi-am permis să răspund: - „We are next!”, fără să mă 
dezmeticesc că respectiva funcționară era unul dintre ofițerii 
care conduceau interviurile pentru cererile de azil politic în 
America. Ne-a invitat în oficiul său. Era obosită până peste 
poate. A început examinarea. Din tot procesul de examinare 
atât îmi mai aduc aminte că a întrebat-o pe Romica: - Ai fost 
persecutată în România!? (să nu uităm faptul că era vorba de 
cerere de azil politic, dacă ai fost persecutat în țara ta de 
origine...). Rolul meu era doar să traduc din engleză-română-
engleză, întrebările și răspunsurile, Ofițerului INS și petițion-
narului. Răspunsul Romică-i m-a uluit. „– Cum să fiu 
persecutată, când Conducătorul iubit (se referea la Ceaușescu!) 
mă invita să cânt la multe dintre evenimentele și manifestările 
oficiale de partid. Eram o privilegiată!”… 
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  Acum, mi-am zis eu, este rolul tău de„traducător/ 
trădător”. Să văd „pe unde scoți cămașa”, cum ar spune 
românul. Mi-am luat inima în dinți și m-am pierdut prin 
traducere, spunând între altele:  „- Desigur doamnă, că am fost 
persecutată, altfel nu aș fi fost aici, acum, ca să cer azil politic”. 
Încă o dată am luat un risc extraordinar. După ce am 
interpretat eronat răspunsul Romicăi, m-am adresat 
funcționarei de imigrare, spunându-i: „- Iertați-mă că îmi 
depășesc rolul de interpret, însă, și eu sunt născut în România. 
Dumneaei, nu a explicat convingător faptul că este de „etnie 
țigancă” (gypsy), o minoritate persecutată în România și, ca 
atare, îi este frică să se întoarcă în România fiindcă știe ce o 
așteaptă. Poate chiar moartea, pentru că face parte dintr-un 
grup minoritar, dar și pentru că a vizitat America. Incredibilă 
scenă! Funcționara, obosită cum era, bate cu pumnul în masă 
și, oarecum reproșându-ne că nu ne-am făcut lecțiile, afirmă: 
„- De ce nu mi-ați spus de la început că este țigancă, că este 
parte din grupul minoritar persecutat de comuniști, …etc!?, și 
spre surprinderea noastră, aud expresia: „political asylum 
granted!” (adică, i se acordă, pe loc, Romicăi Puceanu, azil 
politic!). Românul are o expresie:„ Prost să fii, noroc să ai!‟, 
care în interpretare, s-ar putea traduce: „- În America, țigan 
(sau de culoare!) să fii! și azil politic ai‟. Romica Puceanu, 
dragă, odihnește-te în pace în împărăția cerurilor, cu azilul 
politic american, cu tot! 
 

8. PREOTUL IOAN ANDRIȘOAIA ȘI GAFA DE LA 
INTERVIUL DE IMIGRARE 

„Merg în Las Vegas să-mi preiau slujba!” 
  
  Era în luna mai a anului 1994, între duminica Tomii și 
duminica Rusaliilor. Era perioada în care, dimpreună cu alți 5 
colegi, protopopi ai diocezei ROEA „Vatra Românească”, îl 
însoțeam pe IPS Nathaniel într-un Pelerinaj la Locurile Sfinte 
ale României, la invitația PF Patriarh Teoctist, așa după cum am 
descris în detaliu într-un capitol anterior.  
  Eram încă în București, de unde s-a și început 
pelerinajul, când, pe neașteptate, un preot înalt, cu barbă 
surie, mă acostează, spunându-mi numele său, Ioan Andrișoaia 
și faptul că a venit să mă întâlnească la sfatul părintelui Gelu 
Bogdan (Bogdaproste), pe care-l cunoscusem personal, fiind 
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student cu câțiva ani înaintea promoției mele, la Institutul 
Teologic Universitar din București.  
  După plecarea mea din țară, am aflat din presă 
că preotul Gelu Bogdan devenise parohul Bisericii Sfânta Vineri. 
Biserica Sfânta Vineri, monument istoric, a fost rasă de pe fața 
pământului, cu buldozerele, la ordinul Elenei Ceaușescu, în 
numai câteva zile, în iunie 1987. Părintele Gelu Bogdan se 
împotrivise feroce acestei nelegiuiri, îndemnând credincioșii să 
facă un cordon împrejurul bisericii, ca biserica să nu fie 
demolată. Părintele a fost încarcerat pe întreaga perioadă a 
demolării bisericii, apoi eliberat, fiindcă era un protestatar 
foarte vocal.  
  Cu o asemenea carte de vizită și cu o asemenea 
recomandare nici că am avut vreo alternativă, decât să-l ascult 
pe părintele coslujitor Ioan, care era cu aproape 2 ani mai în 
vârstă decât mine. 
  Mi-a povestit pe scurt despre viața sa și despre 
încercările vieții. Era, de loc, de prin părțile Sucevei. Fusese 
căsătorit și, din căsătorie, s-a născut unicul fiu, Petruț. Acum 
era văduv. 
  Soția sa, diagnosticată cu cancer, stadiul avansat, a 
făcut tratament în România și în America. Părintele Andrișoaia 
fusese ajutat de preotul de la Biserica Antiohiană Sf. Marcu, din 
Denver, Colorado (astăzi ajuns episcop) să ajungă cu soția în 
America, pentru tratament. Din nefericire, nu s-a putut face 
nimic să i se salveze soția. 
  S-a întors în țară, unde preoteasa a trecut la Domnul. 
Rămas văduv de tânăr, și cu un copil minor de cca 8 ani, 
părintele Ioan a reflectat rugător asupra planurilor sale de 
viitor. Între variante se afla și aceea de a pleca în America, ca 
misionar. Acesta a fost și scopul întâlnirii noastre. I-am explicat 
că procesul de găsire a unui loc de lucru la o parohie din 
America, care să-l sponsorizeze printr-un contract de lucru, 
este unul îndelungat, însă realizabil. 
 I-am sugerat că ar fi mai bine să plece în America cu o 
viză de turist. Odată ajuns în America, cu binecuvântarea unuia 
dintre Ierarhii Români, care ar avea vreo parohie disponibilă pe 
continentul american, care are nevoie de un preot român, 
numita parohie ar putea, cu binecuvântarea Ierarhului, să 
petiționeze la INS pentru angajarea sa, prin programul de vize 
religioase (religious visas). 
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Pr. Ioan Andrișoaie 

          Vrând companie pentru 
situația sa, în ceas de taină, i-
am vorbit Vlădicului Nathaniel 
despre părintele Ioan. IPS Sa 
mi-a spus că ar fi o posibilitate 
să-l trimită în Las Vegas, unde 
parohia românească de acolo 
să-l angajeze, după ce părin-
tele și-ar rezolva statutul legal 
în America.  
     M-am învoit cu părintele 
că-l voi ajuta cu o invitație de 
turist din partea parohiei Sf. 
Treime din Los Angeles. Un 
turist nu are drept de lucru în  

 America, până ce INS îi acordă acest drept. 
Oferindu-i acea invitație de turist, părintele Ioan și-a aranjat 
călătoria, dimpreună cu fiul său minor, Petruț. În ziua sosirii 
sale la LAX – Aeroportul din Los Angeles, l-am așteptat să 
treacă prin vamă, însă... l-am așteptat, și iarăși l-am așteptat 
vreo 2 ore și, părintele nu mai apărea. Am crezut că a pierdut 
cursa. Când deodată, aud la megafon: -„Pastorul Constantin 
Alecse este rugat să se prezinte la poarta X”. M-am prezentat 
la locul indicat, fără să știu ce se întâmplase. Mi s-a comunicat 
că în aeroport se află un bărbat și un copil, cu care nu se poate 
comunica, spunând că merge în Las Vegas să muncească. Mi-
am dat seama atunci că părintele nu prea a înțeles cum 
lucrează acest mecanism de imigrare și care este procedura 
„pas cu pas”, pentru a fi împlinit planul său de angajare în Las 
Vegas. Era cât pe-aci să fie trimis înapoi în România, cu prima 
cursă, dacă nu l-aș fi așteptat eu la aeroport. Le-am explicat 
organelor de imigrare din aeroport că biserica ce o păstoresc, 
într-adevăr le-a trimis părintelui Ioan și fiului Petruț o invitație 
de turism. Le-am explicat de asemenea că, invitaților noștri le-
am promis că pe întreaga perioadă a sejurului lor îi vom ajuta 
să viziteze mai multe orașe și state, între care și Las Vegas, 
Nevada.  

Așa s-a deslușit misterul cu Las Vegas și, călătorii 
așteptați au fost eliberați din vamă.  

Potrivit celor plănuite în România, la mai puțin de un an 
de zile, părintele Ioan și-a rezolvat toate problemele de 



648                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

imigrare, iar Vlădicul +Nathaniel l-a numit preotul bisericii 
Sfânta Maria din Las Vegas, pe care a păstorit-o o perioadă de 
timp relativ scurtă (1-2 ani), după care a fost relocat în 
Canada, unde a păstorit 2 biserici: Biserica Sfânta Treime, din 
Vancouver (1995-1997), iar din 1998 Biserica Sfântul Andrei, 
servind nevoile spirituale ale romanilor creștini ortodocși din 
Lower Mainland, mai bine de un deceniu.    În februarie 2008, a 
plecat la Domnul, fiind prohodit de preoții români din 
împrejurimi. Dumnezeu să-l ierte! 
  
9. AM ÎNCĂLCAT TREPTELE IERARHICE ȘI M-A MUSTRAT 

VLĂDICA +NATHANIEL 
„- De când ești protopop și peste Alaska?‟ 

 
  Prin anii când slujeam la Londra (1976-1979), am 
cunoscut un român, marinar, care trăia în Alaska și, care făcea 
o vizită în interes de serviciu prin Europa, oprindu-se și la 
Londra. Peste câțiva ani, după 1980, când mă stabilisem în 
America, am ținut legătura, prin corespondență, cu acel 
marinar.  
 

 
 
IPS Arhiep. +Nathaniel și protopopul 

Constantin Alecse (2007) 

     Odată ajuns în Los Angeles 
(1982), m-am trezit cu un 
telefon de la acel conațional, 
alaskian, care-mi spuse că 
dorește să mă viziteze în Los 
Angeles, fiindcă vaporul pe 
care era îmbarcat, plecând din 
Alaska către Mexico, va face o 
oprire de 48 de ore în Long 
Beach, California, în care 
perioadă de timp ar dori să mă 
viziteze și pe mine la casa 
parohială. În toată această 
perioadă de timp, după 6-8 
ani de când îl întâlnisem pe 
marinarul nostru pentru prima  

dată în Anglia, legăturile duhovnicești au fost stabile.  
     Pentru a dezvolta subiectul la care urmează să mă refer, 
menționez că În 1984, la recomandarea PS Sa Episcop 
+Nathaniel, Congresul Episcopiei ROEA  a aprobat înființa-
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rea Protoieriei Coastei Pacifice, și numirea subsemnatului în 
oficiul de protopop. 
      Întâmplarea în cauză s-a petrecut, prin anul 1985, deci 
după ce eu devenisem protopop al Protoieriei Coastei Pacifice. 
Cred că era pe la începutul anului 1985 când am fost contactat 
de fratele marinar cu rugămintea de a-i ajuta, pe el și pe cei 
câțiva concetățeni ai săi care locuiau în Kodiak, Alaska, cu o 
scrisoare de invitație a unui preot din Dobrogea, ca să vină 
într-o vizită de Sfintele Paști, să le slujească și lor un „Paște 
Românesc”.  
   Acum aveam și o autoritate eclesiastică importantă, 
protopop pe coasta Pacificului. Simțeam că stăpânesc Întregul 
Pacific. Parcă Tot Pacificul asculta de mine. 
 

 
 

Biserica Ortodoxă în Alaska, iarna 

 

      Mi-a transmis și datele de 
care aveam nevoie despre acel 
prelat din Dobrogea, pe care 
urma să-l invit în Alaska, în 
misiune limitată. 
      L-am sfătuit pe marinarul 
nostru să meargă la Catedrala 
Rusă(OCA) Învierea Domnului, 
din Kodiak, să ceară sfătuire 
de la rectorul catedralei, 
privind posibilitatea închirierii 

unui spațiu mic, pentru a se oficia o Liturghie Pascală în limba 
română, pentru grupul restrâns din Alaska. După cum fusese 
sfătuit, inimosul nostru marinar a mers la preotul catedralei, 
expunându-i cazul cu venirea din România a unui preot canonic 
(invitat de ROEA, Protoieria Coastei Pacifice), să slujească la 
Sfintele Paști. Cererea sa avea două solicitări: punerea la 
dispoziție unui spațiu și, oferirea sfintelor vase și a celor 
necesare pentru slujire. 
     Nu am realizat că preotul catedralei nu făcea nimic fără 
știrea și binecuvântarea Chiriarhului său, pe vremea aceea PS 
Sa Gregory (Afonsky), Arhiepiscop de Sitka și Alaska. 
      Urmând calea ierarhică, Arhiepiscopul Gregory îl contactară 
pe fratele său întru Hristos (OCA), PS Sa Nathaniel, ca să 
verifice toate cele prezentate lui de marinarul român, inclusiv 
cererea de invitare a preotului din România, emisă de Protoieria 
Coastei Pacifice, semnate de subsemnatul, protopop. 
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Preot ortodox, băștinaș 

        Ce a urmat, bănuiesc că 
ghiciți cu toții. Am primit un 
telefon de la Vlădica  
+Nathaniel, în care, pe un ton 
cam furios, mă întrebă: -  
„- Părinte Alecse, de când ești 
protopop și peste Alaska?”. 
Sincer, la început nici că am 
înțeles întrebarea, însă când a 
început să-mi explice că este  

vorba de scrisoarea de invitare a preotului din România, am 
realizat gravitatea cazului.   Toți urmaseră „calea ierarhică”, 
numai eu nu. Adică, pentru invitația trimisă preotului din 
România, nu cerusem și nici nu primisem binecuvântarea 
Vlădicului.   Cu toate acestea, ca să dezamorsez bomba, am 
apelat la o glumiță, știind că Chiriarhul are și simțul umorului, 
și i-am răspuns „pe un ton de mironosiță”, asemenea 
fecioarelor neînțelepte din parabolă, prinse la venirea mirelui 
fără de mir (Mt. 25, 1-13; Lc. 21, 37-38): - „- Ah, da, acum 
înțeleg Prea Sfințite, și dacă am greșit, Vă rog să mă iertați… 
însă fiind protopop al Protoieriei Coastei Pacifice, și Chairman al 
Departamentului Misiunii ROEA am considerat că pot să ofer 
lucrare de misionarism pe toată Coasta Pacificului, din Alaska, 
până în Mexico….!!!”. A înțeles glumița,  și considerând faptul 
că ceea ce făcusem era o acțiune pornită doar din sincera mea 
dorință de a lucra în câmpul misionarismului ortodox pe 
pământ American,  cu o voce degajată îmi spuse: „ -Ai toată 
binecuvântarea mea, însă, pe viitor, dă-mi și mie de știre 
despre astfel de decizii majore, altfel  ți se urcă la cap, și te vei 
crede că ești Episcop”.  Un cuvânt părintesc mai potrivit nici că 
se putea. Sunt sigur că, în România, nu s-ar fi putut întâmpla 
așa ceva. 

 "Celui cu adevărat mare nu-i este greu să se smerească 
în faţa oricui. Celui cu adevărat curat nu-i este greu să spele pe 
oricine. Celui cu adevărat sfânt nu-i este greu a face totul în 
tăcere şi cu cea mai discretă duioşie. Cel cu adevărat iubitor va 
face întotdeauna totul cu plăcere, cu bucurie , cu blândeţe, cu 
prietenie. Cel cu adevărat înţelept va păstra esenţa adevărului 
tuturor lucrurilor. Celui ce înţelege nu trebuie nici să-i faci mult, 
nici să-i arăţi mult, nici să-i vorbeşti mult."           .                                                
(Părintele Constantin Sârbu)  
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10. A MUȘCAT-O CÂINELE, ȘI BISERICA ERA CÂT PE-ACI 
SĂ PLĂTEASCĂ DAUNE (Așa-i când faci bine cui nu 

trebuie, primești pedepse murdare!) 
  
  În anii în care familia Bobonea era administratoare a 
bisericii Sfânta Treime, Ion „capul familiei”, cum îi plăcea să-și 
spună, s-a gândit să facă un țarc între apartamentul casei 
parohiale, unde locuia, și zidul despărțitor de vecinătate (în 
partea de nord a clădirii), unde să-și țină câinele.   
   Celălalt apartament, în partea de sud a casei parohiale 
era închiriat unei doamne, care avea o fiică (Simina K.), pe 
care o întreținea, cu toate că pe-atunci era trecută de 30 de 
ani, și ar fi putut întrețină singură. După decesul mamei, fiica a 
continuat să locuiască în acel apartament, însă nu a mai plătit 
chiria lunară.  
  În termeni legali, i s-a cerut să elibereze apartamentul, 
dacă nu plătește chiria. Respectiva persoană, cunoscând toate 
șiretlicurile legale, subînchiriază prietenului ei acea locuință, 
astfel ca să mai locuiască în acel apartament, încă vreo 3 luni, 
fără să plătească chirie. 
 

 
 

Câine, gata de atac 

        Între timp, fie că admi-
nistratorii nu au asigurat 
ținerea în țarc a câinelui, care 
ar fi mușcat-o pe acea chiria-
șă, sau mai degrabă aș crede 
că locatara neplatnică a recurs 
la încă un șiretlic, lansând 
scenariul că a fost mușcată de 
câine, probând fapta cu un 
certificat de la un doctor, un 
document fals, așa după cum 

aveam să aflăm mai târziu, care menționa detaliul curios, cum 
că pacienta a fost mușcată de o „javră turbată” și astfel, ne-am 
trezit cu o citație civilă, adică biserica a fost dată în judecată de 
chiriașa neplatnică, pentru daune morale și emoționale, pe 
lângă alte cheltuieli medicale, și de reprezentare către o firmă 
de avocatură pentru a o reprezenta legal. 
  Astfel că biserica s-a găsit în același timp în situația de 
procedură legală de evacuare a chiriașei neplatnice, dar și cu o 
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litigație civilă, un proces fără fundație. Câtă nedreptate 
împotriva instituției caritabile și salvatoare!  
  Am fost atât de consternat de această injustiție, încât, 
într-un număr al buletinului parohial lunar, ieșindu-mi din fire 
și, în dorința de a ține parohienii la curent cu acest „caz S.K.”, 
am făcut afirmația nesăbuită: „ - Dacă într-adevăr chiriașa a 
fost mușcată și, doctorul, fără să facă teste asupra „jivinei‟ ca 
să constate dacă a fost sau nu turbată, atunci sunt tentat să 
dau și eu crezare certificatului medical, care afirmă că după ce 
a mușcat-o „javră turbată”, a turbat și jivina. Da, ați ghicit, în 
mai puțin de 2 săptămâni, mi s-a deschis și mie, personal, dar 
și instituției pe care o slujeam (biserica), încă un proces pentru 
atentat la persoană, calomnie și denigrare de caracter..  
  Chiriașa neplatnică și-a împlinit scopul. Adică, încurcați 
în 3 acțiuni deodată, a mai putut locui în apartament încă 3 luni 
fără să plătească chiria, până când șerifii au evacuat-o silit. 
Întrucât, între timp, câinele a murit, după ce turbase!?, 
datorită respectivei mușcături, cazul s-a închis. Iar, cea de a 
treia acțiune, adică …denigrare de caracter… și ce mai caracter 
!?, Coane Fănică, a picat de la sine-și.  Am rămas însă cu 2 
lecții bine învățate: a) Unii muritori nu se rușinează și nici nu se 
tem, nici de oameni și nici de Dumnezeu, și b) Să fim 
întotdeauna cu luare aminte ce și cum vorbim, și mai ales ce 
scriem, fiindcă cele spuse, sau scrise, se pot întoarce împotriva 
noastră.  (Regula elementară a dreptului penal: Ai dreptul să 
nu răspunzi la nimic, dacă nu ai avocatul cu tine, altfel toate 
cele grăite se pot folosi împotriva ta ...) 
 
11. S-AU ÎNCĂIERAT, S-AU BĂTUT ÎNTRE EI, SOLDÂNDU-

SE CU UN DECES, IAR BISERICA ERA CÂT PE-ACI SĂ 
PLĂTEASCĂ POLIȚA 

 
  În subcapitolul Perioada de tranzit (1990-1994), descri-
am faptul că după 1989, mulți conaționali s-au repatriat și, 
foarte mulți se reîntorceau în România pentru prima dată după 
zeci și zeci de ani. Copleșiți de schimbările de acolo și de 
sărăcia din Patria Mamă, cei mai mulți și-au schimbat 
atitudinea de susținere a Micuței Românii, Biserica din America, 
alegând să ofere suportul lor material celor de acasă, bisericilor 
din satele din care proveneau… Auzeam tot mai frecvent 
expresia:  „Părinte, anul acesta nu mai pot contribui la biserica 
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d-v, fiindcă am contribuit substanțial la biserica din satul de 
unde am venit, care nu mai are fonduri să continue construcția, 
poate să-și instaleze acoperișul sau, poate să meargă înainte 
cu pictura icoanelor”.  
  Pentru a ridica fonduri la bugetul parohiei, biserica 
Sfânta Treime a hotărât să închirieze Sala Mare Parohială 
tuturor celor interesați, membri, ne-membri, dar și vecinilor din 
Cartierul Hispanic, în care există ca și biserică. De fapt, peste 
95% din închirierea sălii parohiale, chiar și în ziua de astăzi, se 
face de  vecinii catolici.   
  Riscurile luate de comunitatea noastră sunt majore, mai 
ales când se închiriază sala celor din afara comunității noastre. 
Trebuie ca pe timpul celor 12 ore de închiriere, oaspeții să fie 
continuu ajutați și supravegheați, să avem serviciile unei 
companii de asigurarea liniștei și bunului mers al eveni-
mentelor, trebuie să fie făcută curățenie exemplară  imediat 
după încheierea evenimentului pentru care a fost închiriată 
sala, și, câteodată, trebuiesc chemate organele de ordine civică 
(poliția) dacă se întâmplă incidente și ciocniri majore, în timpul, 
sau la sfârșitul vreunui eveniment, etc…, etc. 
 

 
 
În astfel de cazuri, ambulanța ajunge 

concomitent cu poliția 

      La un astfel de eveniment 
nefericit mă voi referi în cele 
ce urmează. Evenimentul ce-l 
relatăm mai jos s-a întâmplat 
în vara anului 1999. Sala Mare 
Parohială fusese închiriată 
de  o familie de origine spa-
niolă, pentru un eveniment de 
familie, la care au participat 
peste 200 de persoane. După 
ora 10 noaptea, în timpul 
petrecerii, mai mulți invitați, 
rivali, s-au luat la bătaie, în 
spațiul de parcare al  

sălii parohiale. Încăierarea a continuat în stradă și, unul dintre 
ei, în timp ce era transportat cu ambulanța, a decedat înainte 
de a ajunge la spital. 
  Biserica noastră a fost dată în judecată, pentru suma de 
peste 5 milioane de dolari americani, pe motivația că nu a avut 
suficientă pază. Motivația, în timpul procesului, a fost 
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amplificată, între timp solicitându-se detalii privind stabilirea 
circumstanțelor decesului, dacă încăierarea care a dus la deces 
a avut loc pe proprietatea bisericii, sau în stradă, pe 
proprietatea publică. 
  Înainte de a se ajunge în fața judecătorului (în anul 
2000), s-au făcut două depuneri de mărturii (depoziții), una din 
partea administratoarei bisericii, d-na Ana Dan și alta din 
partea subsemnatului. Ar fi trebuit ca cea de a doua depoziție 
să fi fost luată președintelui consiliului parohial. Între timp, din 
nefericire, Mircea Popa, președinte al consiliului la data 
incidentului, a decedat și, ca atare, preotul a trebuit să fie 
interogat (depoziție oficială) in calitate de responsabil al 
cancelariei parohiale. Biserica era reprezentată de avocații 
companiei de asigurări a bisericii, iar partea adversă, de către 
avocații angajați de familia defunctului. 
  Prin numitele depoziții, datoria bisericii, reprezentată de 
avocații ei, era să dovedească următoarele: a) Biserica nu era 
aceea care să asigure paza, ci familia care închiriaseră sala, 
care, prin contract, angajaseră o companie de pază pentru data 
la care a avut loc evenimentul; b) Vecinătatea și locația unde 
există biserica, este în siguranță rezonabilă (safety); c) 
Încăierarea dintre părțile rivale, deși a început în spațiul de 
parcare al bisericii, s-a transferat, și ca atare a continuat 
violent în stradă (spațiul public), ducând la decesul individului 
în cauză, în ambulanță. 
 

 
 

Numai la mâna avocaților, pentru 
depoziții, să nu ajungi 

       Din nefericire, în timpul 
depoziției luate administra-
toarei bisericii, d-na Ana Dan, 
care, pe de o parte, nu 
stăpânea suficient de bine 
limba engleză, iar pe de altă 
parte, crezând că argument-
tează în favoarea bisericii, la 
întrebările ce i-au fost 
adresate de avocații părții  

adverse, a răspuns contrar celor discutate de noi (subsemnatul 
și avocații bisericii), lăsând impresia că biserica este situată 
într-o locație cu o vecinătate precară, unde se adună bande de 
infractori (gangs), unde se distribuie droguri, în care survolează 
aproape seară de seară elicoptere ale poliției pentru asigurarea 
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liniștei. De asemenea, spunea administratoarea, aproape la 
fiecare eveniment, pentru care este închiriată sala parohială, se 
întâmplă astfel de încăierări, etc… 
  Depoziția ei încrimina astfel biserica, iar compania de 
asigurări a bisericii era cât pe-aci să-și retragă acțiunea de 
reprezentare a bisericii, în acest caz, pe motivația că, la data la 
care s-a contractat asigurarea, nu au fost dezvăluite aceste 
lucruri privind siguranța vecinătății.   
  A urmat apoi depoziția subsemnatului, într-o altă zi. Eu 
mai trecusem de câteva ori prin astfel de depoziții și, ca atare, 
aveam ceva experiență în domeniu. Misiunea mea era să dezic 
toate cele zise de administratoare și să fiu convingător în 
expunerea punctelor a, b, și c. Făcând ceva repetiție cu avocații 
bisericii și, în baza experiențelor anterioare, în timpul celor 
peste 2 ore de depoziție, m-am descurcat cu brio, după spusele 
avocaților noștri, răspunzând „la subiect” la interogatoriul-
capcană al avocaților părții adverse. Întrucât, în general, 
companiile de asigurări nu doresc să apară în spațiul public că 
au clienți litigioși și, cred eu, și datorită faptului că avocații 
părții adverse s-au convins că nu prea au un caz cu mare miză 
de izbândă, s-a ajuns la o înțelegere între ambele părți, și 
acțiunea nu a mers mai departe, la judecată, cazul fiind de 
facto închis. Nici până astăzi nu știm suma exactă plătită de 
asigurarea bisericii pentru cheltuieli legale, cheltuieli de 
pregătire a cazului, depoziții, etc…Ni s-a spus numai că suma 
totală a cheltuielilor a fost sub 20 de mii de dolari. Lecția ce am 
învățat-o din această litigație este aceea că, în America, este 
absolut imperativ să ai avocați buni, răspunsurile la întrebări să 
fie în general „da” sau „nu”, și niciodată acuzatul să nu explice 
în mod voluntar lucruri de care nu are cunoștință, sau, și mai 
grav, lucruri de care nu este întrebat în timpul interogatoriului. 
Așa  ne învață și Sfânta Scriptură: ... Cuvântul vostru să fie: 
Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu… (Matei  V: 11) 
 
  "Există o anume identitate între sfinţenie şi luminare. În 
realitate, cultura înseamnă luminare, luminare prin sfinţenia în 
Duhul Sfânt, Care este purtătorul sfinţeniei şi al lumii şi al 
cunoştinţei. Şi, întrucât sunt sfinţiţi şi luminaţi de Duhul Sfânt, 
sfinţii sunt şi adevăraţi învăţători şi pedagogi." (Sf. Iustin 
Popovici) 
 



656                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

12. ÎNȚELECIUNEA UNUI POLIȚIST: 
„Ai toate șansele să ajungi în spital, sau la …” 

  
  Era prin luna ianuarie. Nu mai știu în ce an și, nici nu 
cred că ar conta prea mult. Îmi amintesc, însă, că eram în 
ianuarie fiindcă era luna în care mergeam cu Boboteaza pe la 
casele credincioșilor. Era într-o zi cam ploioasă, ceea ce cam 
rar se întâmplă în California. Tocmai terminasem o slujbă a 
înmormântării, la cimitirul Rose Hills, din Whittier. Înainte să 
plec spre Los Angeles, îmi ascultai mesajele telefonice, în 
speranța să nu se fi ivit vreo urgență, la vreun spital.   
Avusesem deja o zi cam lungă și, eram cam obosit. Aveam, 
însă, făcute aranjamente de a vizita câteva case, pentru 
sfințirea de Epifanie, în seara zilei respective. Unul dintre 
mesaje mă înștiință că unul dintre credincioșii bisericii noastre 
se află în spitalul Presbiterian Queen of Angels, din Hollywood 
și, că familia bolnavului mă așteaptă la spital. Am pornit-o deci 
către Hollywood, către spital. Drumul era cam alunecos. Cum 
ar spune românul, burniță și, s-a așternut un fel de mâzgă pe 
șosea. 
 

 
 

Actele d-voastră la control 

      În graba mea, ca să ajung 
cât mai repede la spital, am 
cam pus greutate pe pedala 
de accelerație și, la un mo-
ment dat văd în retrovizor 
luminile unei mașini de poliție. 
Am înțeles că acele lumini mă 
băgau pe mine în seamă și, ca 
atare, după rânduială, trec de 
pe o linie pe alta, către dreap-
ta, să opresc într-un loc 

specific pentru parcare din șoselele publice, potrivit regulilor de 
conducere și de trafic public. 
  Mi se cere carnetul de conducere, actul de înregistrare al 
mașinii și cardul de asigurare rutieră. M-am conformat. După 
vreo 2 minute de control, polițaiul mi se adresă politicos. - Văd 
că ești preot. Te-am oprit fiindcă ai condus cu 15 mile peste 
viteza legală. 
  Poți să-mi spui și mie de ce atâta grabă?. – Da, domnule 
polițai, vin de la cimitir, de la o înmormântare și merg la spital 
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să mă rog pentru un bolnav, un enoriaș care este în comă. 
Familia lui mă așteaptă. 
- Hm!, te-înțeleg. Însă, vezi cum este vremea!? Pe o asemenea 
vreme și cu o asemenea viteză, ai toate șansele să ajungi fie la 
spital, fie la cimitir, Doamne ferește!. Cred că ar fi mai bine să 
te rogi pentru d-ta mai întâi, să nu ajungi nici în spital și nici la 
cimitir. Dacă, însă, vrei să ajungi la spital teafăr, atunci te 
sfătuiesc să conduci cu multă grijă și cu o viteză 
regulamentară. Nu-ți dau amendă, însă… ai grijă cum conduci, 
fiindcă, sunt convins că, comunitatea pe care o păstorești, își 
dorește să o conduci și pe mai departe.  
 Lecția acestei întâmplări: Viața omului este un proces continuu 
de învățătură. Învățăm  de la oameni, învățăm de la natură, 
învățăm, în general, de la întreaga creație a lui Dumnezeu, în 
toată complexitatea ei, însă mai presus de toate, să nu uităm 
că numai „Frica de Dumnezeu este începutul înţelepciunii“ 
(Pildele lui Solomon I,7) 
 

  Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu 
(X) 
 

 
 

Să trăim viața nu pentru trupurile noastre, 
Ci ca și cum am putea să trăim fără ele. 
Dacă sorții ne permit ale fericirii glastre, 
Vieții ce-o avem în noi, să-i facem temele! 
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Viața nu-i nimic altceva decât o competiție 
Dar nu-i bine să fii nici criminal, nici victimă, 
Ea e bună, așa cum ne-o  imaginăm să fie, 
Putem fi fericiți, doar dacă îi acordăm stimă. 
 
Viața-i un drum lung cu multe indicatoare, 
Și, de gonim prin ea să nu ne tocim mintea, 
Să ne eliberăm de ură, de lucruri murdare, 
FărꞋ a ne-ngropa gândurile, cinstind virtutea! 
 
Viața cere simțul responsabilității universale 
Între națiuni, oameni și alte forme de viață. 
Uneori chiar a trăi cere curaj, nu ițe formale, 
Veșnică e numai viața, da-i firavă ca o ață. 
 
Viața este plăcută. Moartea este pașnică. 
Uneori chiar și a trăi este un verb de curaj, 
Durerile și bucuriile trec, viața este veșnică. 
Trupul este pentru viață al sufletului garaj.  
 
Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este, 
Totul constă din esență și din prezent, 
Înțelept este acela care în fiecare zi trăiește 
Ca și cum ar putea să moară-n orice moment. 
 
Trăind printre străini, poți deveni cumpătat, 
O coajă de pâine și un așternut de paie, 
Sunt minunatele mângâieri ce le-ai căpătat, 
Poartă-te cu cinstire și să n-o faci de oaie!  
 
Învață de la ieri, trăiește pentru azi 
Și speră cu credință la ziua cea de mâine 
Nu-ți pune întrebări că trebuie să cazi 
Și ia din legea vieții tot ce îți cade bine! 
 
Trăiește-ți viața! Mâine-ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu, 
În credință poartă-ți calea și felul de-a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
 
    Mircea Iordache 
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H.- CONTACTE CU REPREZENTANȚI DE 
SEAMĂ AI INDUSTRIEI CINEMATOGRAFICE 

 
(REGIZORI, PRODUCĂTORI, DIRECTORI ȘI MARI ACTORI DE 

FILME ROMÂNEȘTI ȘI AMERICANE) 
  
1.- MIRAJUL HOLLYWOODIAN - CONSIDERAȚII GENERALE 
 
a). Hollywood-ul, Fabrica de iluzii 
 

 
 

California - Capitala Industriei 
cinematografice 

 Anul 2010 a marcat împlinirea 
unui veac de la naşterea 
Cetăţii Filmului, Hollywood. La 
10 martie, 2010, s-a împlinit 
un secol de la premiera celei 
dintâi producţii realizate la 
Hollywood: „In Old California‟, 
în regia lui D.W. Griffith. Ştiri 
pe aceeaşi temă Scarlett, pe 
val la Hollywood, vedeta mea 
preferată, Charlie Chaplin, m-
a inspirat să zâmbesc.  

Iată vedetele de la Hollywood, îngrășate‟ de photoshop, 
părintele fondator al Cetăţii Filmului, David Wark Griffith (1875-
1948), care venea din New York, pe Coasta de Vest a SUA în 
1910, în calitate de partener al „Biograph Company” - prima 
firmă din lume specializată în producţia şi proiecţia de cinema - 
pentru a filma în însorita Californie. 
 

 
 

Bun venit în Hollywood 

 
 

Aleea Franklin către Hollywood 
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Pionierii cinematografiei 
hollywoodiene 

 
 

Începuturi - Prin anii '20 

 
  Regizorul a descoperit din întâmplare locul unde s-a 
dezvoltat actualul Hollywood - la vremea respectivă o mică 
localitate agricolă, cu plantaţii de citrice şi climă prietenoasă.  
În 1915 Griffith realiza primul film de lung metraj din istoria 
cinemaului - „Naşterea unei naţiuni‟ („The Birth of a Nation‟), 
axat pe problematica războiului civil al Americii.  
Cu un succes fulminant, filmul a devenit primul „blockbuster" al 
tuturor timpurilor şi a creat, la rândul lui, istorie, servind ca 
sursă de inspiraţie pentru Margaret Mitchell, autoarea 
romanului „Pe aripile vântului‟. 
 
b). Premiile Academiei  
 

 

       În mai 1927, lua naştere 
Academia Americană de Film, 
ca o organizaţie non-profit, cu 
36 de membri, prezidaţi de 
actorul Douglas Fairbanks 
Sr.(1883-1939). Primele 
distincţii - cunoscute acum ca 
premiile Oscar - au fost 
acordate în 1929, în prezenţa 
unei asistenţe restrânse. 

  Astăzi, Academia are peste 6.000 de membri onorifici, 
iar ceremonia Oscarurilor este urmărită anual de peste un 
miliard de telespectatori. Hollywoodul a creat o industrie 
complexă şi a inventat un nou produs cultural: „starul de film‟ - 
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figură emblematică, care fascinează şi acaparează atenţia 
colectivă. 
  

 
 

Warners - Incontestabilul producător 
 

 
 

Oscarurile, îți iau nu numai ochii, dar 
și mintea 

 
 

Prin '20 reclamele erau simple însă 
atrăgătoare 

 
c). Mecanismele seducţiei  
 
  Fabrica de iluzii a „ambalat în ţiplă‟ actriţe şi actori care 
au făcut carieră şi au scris istorie, nu doar prin rolurile din 
filme, ci şi prin existenţele lor - de multe ori dramatice - 
desfăşurate ostentativ sub lumina reflectoarelor. De la stele ale 
secolului trecut, precum Greta Garbo, Vivien Leigh, Charlie 
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Chaplin, Clark Gable, Orson Wells, Marylin Monroe, la vedetele 
moderne, ca Meryl Streep, Robert de Niro, Dustin Hoffman sau 
Clint Eastwood, istoria cinematografiei rămâne intim asociată 
cu statutul iconic al starului de cinema. 
 

 
 

Oscarurile ce iau mințile 
producătorilor și actorilor 

 
 

Film mut - Charlie Chaplin, 
în Goana după Aur 

 
 

Film mut: Romanca Pola 
Illery (Paula Gibson) 

 
d). Publicitatea, devenită simbol  
 

 
 

Idolul Hollywoodian - Reclamă pentru 
premii OSCAR 

      Anul 1923 marca apariţia 
unui element emblematic: 
însemnul grafic, cu litere de 
14 metri înălţime, care tro-
nează și astăzi pe dealurile din 
vecinătatea Cetăţii Filmului, 
Hollywood. 
       Ansamblul Hollywoodian a 
fost creat iniţial în scop 
publicitar, pentru o firmă 
imobiliară. Semnul a devenit 
emblematic, iar ultimele patru 
litere au fost înlăturate în 
1949, în urma unei renovări 

 
  "Dacă cultura nu ne descoperă sensul cel veşnic al vieţii, 
mai este, oare, nevoie de ea? Mai bine să fii tigru în mijlocul 
junglei sau leu în pustie decât un om lipsit de cultura 
sfinţeniei." (Sfântul Iustin Popovici) 
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 e). Istoria Filmului 
 
  Film este termenul utilizat pentru desemnarea, în 
accepțiune mai larga, a produsului final al artei si industriei 
cinematografice  
 

 

         Arta si industria cinema-
tografică in vorbirea curentă 
sunt cunoscute sub denumirea 
de cinematografie. La rândul 
ei industria cinematografică se 
împarte în două sectoare 
distincte: producția de film și 
difuzarea lor în săli de 

cinematograf sau televiziuni, casete video, DVD-uri sau 
descărcându-l de pe internet (vizionare on demand). 
  Un pasionat de film, care merge la cinematograf frecvent 
se numește cinefil, iar valoarea filmului este stabilită de criticul 
de film, cu ocazia apariției producției de film sau în cazul 
prezentării lui la diferite festivaluri de film. 
          Festivalurile de film sunt manifestări consacrate, unde 
jururile formate din cineaști și critici de prestigiu ai 
cinematografiilor mondiale, după niște criterii stricte premiază 
producțiile de film ale cinematografiilor naționale participante. 
La astfel de manifestații cinematografice a participat și 
participa și cinematografia românească, obținând premii 
importante pentru filmul românesc. 
 

 
 

La prezentarea trofeelor 

     Prima proiecție cinemato-
grafică publică a unui film, cu 
aparatul fraților Lumière, are 
loc la 28 decembrie 1895, la 
Paris, în localul "Grand Cafe", 
Boulevard des Capucunes. 
Filmul proiectat e întitulat La 
Sortie des Usines "Lumière" 
(Ieșirea din Uzinele Lumière). 
Un alt film foarte important a 
fost Sosirea unui tren în gară,  

care a rulat, imediat după premiera franceză, și la București. 
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  Această dată de 28 decembrie 1895, marchează nu 
numai prima proiecție cinematografică, ea marchează și 
nașterea unei noi arte, arta cinematografică, cea de-a șaptea 
artă cum mai este cunoscută, și o nouă industrie, industria 
cinematografică. 
          El realizează primele filme alegându-și diferite subiecte 
hazlii din însăși fabrică lor de aparate de fotografiat. 
 

 

      Astfel au fost realizate 
pelicule că Tâmplarul, Fierarul, 
Dărâmarea unui zid. Alte 
subiecte tot hazlii sunt alese 
din viață de familie: Dejunul 
lui Bébé, Borcanul cu peștișori 
roșii, Ceartă între copii, Baia 
de mare, Partida de cărți, 
Partide de table, Pescuitul 
crevetelor. Fratele sau 
Auguste Lumière, filmează 
câteva pelicule inspirate din 
activitatea fermierilor la pro-
prietatea tatălui lor, una dintre 
ele numindu-se Femei care 
ard ierburi... (citește întregul 
articol aici) 

 

 
 

Hollywood For Ever 

 
 

Walt Disney, deținătorul celor mai 
multe Oscaruri 

   
"Omul are atâta sfințenie câtă rugăciune are în el." 

                                               (Părintele Iustin Pârvu) 
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  Personal, am fost binecuvântat, ca în toți acești ani, 
peste 40 de slujire preoțească (1976-2017), să întâlnesc mari 
regizori, producători și directori de filme, mari actori din 
industria cinematografică, români și străini. În treacăt, și la 
voia întâmplării, menționez câteva nume mari de actori 
contemporani: Charlton Heston, Mina Harker, Mario Michado, 
Florina Kendrick, Marius Neacșu, producător de filme, Dumitru 
Caranfil, Vladimir Popescu Doreanu, Petru Popescu, Mihaela 
Crăciun, de la TVR-International, Florinel Fătulescu, 
regizor,  Alex Dumitru, producător emisiuni TV în România și în 
California,  Alex Rotaru, regizor în Hollywood, și mulți alții. 
 

 
 

Nemuritorii "Stan și Bran" 

 
 

Clint Eastwood, renumit actor în roluri 
de cowboy 

   Tainele educației 

Educația este tot ceea ce supraviețuiește 
După ce a fost uitat tot ce a fost învățat. 
Omul educat, de cel needucat, se deosebește, 
Așa cum un om viu  e diferit de cel decedat. 
 
Universitatea poate dezvolta orice aptitudine, 
De la această regulă nu este exclusă prostia. 
Cel care pricepe, erudit, tace, nu ia atitudine, 
El știe să îmbine greutățile vieții cu omenia. 
 
Rădăcinile educației îs amare, fructul e dulce, 
Exemplul personal este cel mai bun percept. 
La  baza  oricărei formații intelectuale, civice, 
Stau 7 ani de-acasă, cu cel mai mare accent. 
      MI 
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  În cele de mai jos voi relata doar câteva întâmplări, 
unele chiar hazlii, cu mari regizori, producători, directori de 
filme și mari actori de cinematografie, de renume mondial, 
după cum urmează: 
 

2.- REGIZORUL FRANCIS COPPOLA 
  
a). Dracula, filmul groazei (închipuita istorie 
fantasmagorică) 
 

 
 

Francis Copolla 

Despre Francis Ford Coppola 
citisem că este unul dintre cei 
mai cunoscuți și influenți 
regizori și producători de filme 
americane. Și, cine nu 
auziseră de filmele sale, multe 
dintre ele fiind premiate de 
Academia Filmografică Ameri-
cană, cum ar fi serialul Nașul 
(Godfather), sau pentru noi 
românii, de interes sporit, 
filmul Dracula (1992). Despre 
acest film, Dracula, în care am 
jucat și eu un rol minor 
(self/preotul oficiant) doresc a 
vorbi în cele ce urmează. 

 
b). Istorioara filmului „Dracula” (acțiunea) 
 
 
 

 

 
 

  

 
 

Sursa de inspirație 

      Pe scurt, în 1462, Prințul 
Vlad Dracul, se întoarce după 
o victorie împotriva turcilor și 
află că soția lui, Elisabeta, s-a 
sinucis după ce a primit vestea 
falsă cum că soțul ei a murit. 
Înfuriat de ideea că soția sa va 
fi condamnată etern din cauza 
sinuciderii, Dracula deschide 
mormântul ei și, renunță la 
credința sa în Dumnezeu,  
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declarând că el se va ridica din mormânt pentru a o răzbuna pe 
Elisabeta, împreună cu toate puterile întunericului. 
  În 1897, Jonathan Harker, devenit de curând avocat, îl ia 
de client pe Contele Dracula, din Transilvania. Jonathan 
călătorește în Transilvania pentru a aranja cu Dracula 
cumpărarea unor locuințe în Londra. 
 

 
 

Personajele poveștii 
Domnitorul Vlad Țepeș și Sultanul 

Mohamed al II-lea 

       Jonathan se întâlnește cu 
Dracula, care vede o imagine 
cu logodnica lui Harker, Mina, 
și consideră că ea este 
reîncarnarea Elisabetei. 
        Dracula îl părăsește pe 
Jonathan pe care-l lasă să fie 
sedus de miresele sale și 
navighează spre Anglia, având 
cu el cutii în care se afla 
pământ din Transilvania. 
        În Anglia el se stabilește 
la noua sa locuință din Carfax 
Abbey.  

  În Londra, Dracula apare ca o creatură asemănătoare cu 
un lup în mijlocul unei furtuni feroce și o seduce hipnotic, apoi 
o violează și o mușcă pe Lucy Westenra, cu care locuia Mina în 
timp ce Jonathan este în Transilvania. 
  Deteriorarea sănătății lui Lucy și modificarea 
comportamentului îi determină pe foștii pretendenți la mâna lui 
Lucy Quincey Morris și dr. Seward, împreună cu logodnicul ei, 
Arthur Holmwood, să-l cheme pe Dr. Abraham Van Helsing, 
care își dă seama că Lucy este victima unui vampir. 
  Dracula, care apare tânăr și frumos în timpul zilei, se 
întâlnește cu Mina, care cade sub farmecele sale. Atunci când 
Mina primește o scrisoare de la Jonathan, care scăpase din 
castel și era tratat la o mănăstire, ea călătorește în România 
pentru a se căsători cu el. În furia lui, Dracula o transformă pe 
Lucy într-un vampire și o ucide pe Lucy. 
  După ce Jonathan și Mina se întorc la Londra, Jonathan și 
Van Helsing îi conduc pe ceilalți la Carfax Abbey, unde ei 
distrug cutiile cu pământ ale contelui. Dracula intră în azil, 
unde îl ucide pe Renfield pentru că a avertizat-o pe Mina de 
prezența sa înainte ca Mina să fie vizitată. El îi mărturisește 
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Minei că a ucis-o pe Lucy și că i-a terorizat pe prietenii Minei, 
dar confuza Mina admite că ea îl iubește încă și își amintește de 
viața ei anterioară ca Elisabeta. La insistențele ei, Dracula 
începe transformarea ei într-un vampir. Vânătorii pătrund în 
dormitor, iar Dracula pretinde că Mina este mireasa lui înainte 
de a fugi. 
 

  
 

Scene din film, evenimente din timpul filmărilor sau de promovare a filmului 

 

  
 

Scene din film, evenimente din timpul filmărilor sau de promovare a filmului 

 
  Pe măsură ce Mina începe să se transforme, Van Helsing 
o hipnotizează și află, prin intermediul legăturii ei cu Dracula, 
că el plecase acasă în ultima cutie rămasă. Vânătorii pleacă la 
Varna pentru a-l întâmpina, dar Dracula citește mintea Minei și 
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îi evită. Vânătorii se despart, iar Van Helsing și Mina călătoresc 
către Pasul Borgo și castel, în timp ce alții încearcă să-i 
oprească pe țiganii care-l transportau pe conte. 
  În noapte, Van Helsing și Mina sunt abordați de miresele 
lui Dracula. Ele o sperie pe Mina la început, dar ea cade în 
plasa lor și încearcă să-l seducă pe Van Helsing. Înainte ca 
Mina să se hrănească cu sângele lui, Van Helsing îi pune o 
bucată de azimă de împărtășanie pe fruntea ei, lăsând un 
semn. El trasează un cerc de foc pentru a-i proteja de mirese, 
apoi se infiltrează în castel și le decapitează în dimineața 
următoare. 
 

 
 

Anthony Hapkins într-o scenă a 
filmului 

        În timp ce se apropie 
apusul soarelui, transportul lui 
Dracula ajunge la castel, 
urmărit de către vânători. Are 
loc o luptă între vânători și 
țigani, iar la apusul soarelui 
Dracula iese din sicriu. Harker 
îi taie gâtul, în timp ce rănitul 
Morris îl înjunghie în inimă cu 
un cuțit. Dracula se clatină pe 
picioare, iar Mina sare în 
apărarea lui.  
Holmwood încearcă să atace, 
dar Van Helsing și Harker îi  

permit Minei să se retragă cu contele. Morris moare, înconjurat 
de prietenii săi. În capela în care a renunțat la Dumnezeu, 
Dracula este pe moarte într-o formă demonică vechi. 
  El îi cere Minei să-i ofere pacea sufletească. Ei se sărută 
în timp ce lumânările ce împodobesc capela se aprind, iar Mina 
împinge cuțitul în inima lui Dracula. Semnul de pe fruntea ei 
dispare ca urmare a faptului că blestemul lui Dracula este 
ridicat. Ea îl decapitează și în cele din urmă se uită în sus la 
fresca lui Vlad Țepeș (Dracul) și a Elisabetei urcând împreună 
către cer. 
 

"Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui 
Hristos, cu atât mai puțini însoțitori va afla în jurul său." 
                                                (Părintele Sofronie Saharov) 
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c). Cu inima strânsă, m-am învoit să joc rolul preotului în 
filmul Dracula 
   

La cererea producătorilor hollywoodeeni, ai lui Frances 
Ford Copola, care oricum erau în procesul de realizare a acestui 
film, Dracula, deși detestam subiectul fantasmagoric al acțiunii, 
totalmente închipuit, fiind vorba de Dracula (Voievodul Vlad 
Țepeș, 1431/1476) m-am învoit să devin consultant religios al 
acestui film. Am recomandat, producătorilor filmului, mulți 
enoriași, care au jucat roluri de umplutură. Între ei și Octavian 
Cadia, care pe site-ul său trâmbița ideea falsă că ar fi fost unul 
dintre actorii filmului, cu un rol central. În calitatea mea de 
consultant, aveam în echipă un consilier din echipa 
producătorului Coppola, care îmi asigura cele necesare, inclusiv 
costumația pentru rolurile propuse. Și tot a durat această 
consultație, și repetiție cu actorii desemnați, vreo săptămână 
întreaga. 
 

 

         Scenele pentru care 
prestasem consultația privind 
ritualul religios al căsătoriei 
dintre Jonathan și Mina (Kianu 
Rives și Winona Ryder), urmau 
a se turna în Catedrala 
Grecească Sfânta Sofia din Los 
Angeles, California. 

  Costul închirierii Catedralei pentru o zi de filmare, era de 
cca $ 35-50.000 (dolari americani). Eram un pion important în 
acea zi de filmare. Din nefericire pentru Coppola, și pentru 
echipa sa de filmare, în ziua programată filmării, tocmai sosea 
la Los Angeles, Ierarhul meu, Vlădica +Nathaniel, venit într-o 
vizită canonică. 
  Nu aveam încotro decât să merg la aeroport în ziua 
respectivă și să-l aștept pe Vlădica, pe care urma să-l însoțesc 
în cursul vizitei sale canonice la parohia Sfânta Treime. 
Coechipierii de filmare m-au înarmat cu telefoane celulare (un 
lux pe vremurile acelea!), ca să le dau consultanță religioasă în 
timpul filmărilor. Din nefericire, nu le-a ieșit. După plecarea 
Vădicului, la Vadra Românească, după week-endul în subiect, 
am primit un telefon de la Francis Coppola, implorându-mă să 
joc rolul preotului, fiindcă era nemulțumit de prestația 
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actorului, pe care eu îl formasem, să joace rolul respectiv.  
I-am explicat că nu pot juca acel rol al preotului, fiindcă însumi 
sunt preot. Cu toate acestea, m-am învoit să joc acel rol, cu 3 
condiții: a). să nu fie menționat numele meu la creditare, la 
finele filmului; b). să nu mi se arate fața în timpul acțiunii, și 
c). să mi se deghizeze vocea, astfel ca să nu fiu recunoscut. 
Motivația: Nu cerusem aprobare de la Vlădica Nathaniel, care, 
oricum, nu mi-ar fi dat-o pentru un asemenea film. În final, am 
constatat că primele 2 doleanțe mi-au fost satisfăcute, însă cea 
de a treia, să mi se deghizeze vocea, astfel ca să nu fiu 
recunoscut, BA. Oricine, îmi poate recunoaște vocea. Cred că a 
fost o greșeală a lor, inocentă.  Acum, înapoi la filmare. În 
timpul celor cca 3 zile de filmare, la catedrala Grecească Sfânta 
Sofia, din Los Angeles, m-am interferat cu Francis Ford 
Coppola  de (N) ori pe platoul de filmare. Un profesionist, un 
perfecționist, un regizor și producător unic. Ceea ce m-a frapat, 
sau m-a marcat pe viață a fost însuși episodul în care eu jucam 
rolul principal, căsătoria religioasă (în limba română) a lui 
Jonathan și Mina (Kianu Rives și Winona Ryder). Cei care ați 
văzut filmul, veți înțelege la ce mă refer. 
 

 
 

Regizorul Copolla, și actorii Ryder și 
Oldman 

        Era un scenariu autentic 
orthodox, în fața unui iconos-
tas ortodox (biserica greacă 
Sfânta Sofia, din Los Angeles). 
Preotul, adică subsemnatul, îl 
însemnează pe mire (Kianu 
Rives) și pe mireasă (Winona 
Ryder) cu sfintele cununii, 
rostind formula: Se cunună 
robul lui Dumnezeu (Ionatan), 

cu roaba lui Dumnezeu (Mina), în numele Tatălui… Și nu 
terminai să rostesc și să însemnez cu sfintele cununii, de trei 
ori, că dintr-o dată, venind ca un trăsnet din cer, aud un țipăt 
demonic, ieșit din gura mirelui (Kianu Rives), care alergă către 
jilțul arhieresc, unde se așezară, ca un posedat, cu ochii țintiți 
către podea, cu fălcile încleștate și mâinile oarecum unite în 
rugăciune… 
  M-am speriat. Tremuram de frică. Însă, pare-se că eram 
singur în această stare. Consultantul companiei, mă asigură că 
totul va fi în rânduială, că așa se întâmplă de regulă în sesiunile 
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de filmare, când mulți dintre actori se droghează.  Biata 
mireasă (Winona Ryder) probabil că trecuse de multe ori prin 
asemenea episoade, de aceea, parcă își aștepta consortul să-și 
revină și nunta să continue. 
  După vreo jumătate de oră, mirele revine la normal și, 
din nou, cu a sa mireasă, în fața Sfântului Altar, își înnoadă 
legământul. Singura problemă, pe care o veți constata, dacă 
veți revedea filmul Dracula, este faptul că subsemnatul (preotul 
oficiant) nu mi-am putut reveni din acel șoc și, îmi veți vedea 
mâinile tremurând, atunci când, de la o distanță considerabilă 
de mire, rostesc formula: „Se cunună robul lui Dumnezeu 
(Ionatan), cu roaba lui Dumnezeu (Mina), în numele Tatălui…”. 
Atunci mi s-au deschis ochii, ce înseamnă Hollywood-ul, acea 
„Fabrică de iluzii”. Bineînțeles că nu generalizăm, însă îi 
mulțumesc lui Francis Ford și fiului său, Roman Coppola, pentru 
oportunitatea ce mi-a oferit-o atunci, în 2002, să cunosc 
Hollywoodul și pe dinăuntru. 
 

3. MARII ACTORI BRITANICI ANTHONY HAPKINS ȘI 
GARY OLDMAN 

 
a). Actorul britanic Anthony "Tony" Hopkins (Sir 
Anthony Hopkins)  
 

Acest actor este deja o legendă a cinematografiei 
internaționale, (născut în 1937) cunoscut pentru rolurile sale, 
în special „Tăcerea mieilor”, și „Dracula” (biografie) 
 

 
 

Anthony 
Hopkins - Prof. 
Abraham Van 

Helsing 

 
 

Gary Oldman - 
Dracula 

 
 

Winona Ryder - 
Mina Murray / 

Elisabeta 

 
 

Keanu Reeves - 
Jonathan Harker 
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b). Întâlnirea celui de al doilea actor britanic, Gary 
Oldman.  
 

Pe actorul Gary Oldman, l-am cunoscut tot pe platourile 
de filmare ale lui Francis Ford Coppola.  A jucat în multe filme 
internaționale, cum ar fi: Dracula, de Francis Coppola (2002), 
și filmele Harry Potter, începând cu Harry Potter și prizonierul 
din Azkaban (2004), (2011). A câștigat nominalizarea la 
premiul Oscar pentru cel mai bun actor (biografie).  
Ambii, pe platou, erau extraordinari. Cum ar spune românii în 
zilele noastre, erau „beton”, „monștri sacri‟ ai cinematografiei 
internaționale. 
 Din timpul filmărilor pe platou, în studiourile Universal Studios, 
îmi reamintesc, cu deosebită plăcere, un episod în care 
subsemnatul trebuia să-l corectez pe Tony (Anthony Hapkins), 
să pronunțe cuvântul „blasfemie”. 
 

 
 

Scenă din film, 

Chair cred că a blestemat 
acest cuvânt. Accentul nu a 
picat cum trebuia, deși 
repetasem în neștire acest 
cuvânt. Accentul îi pica pe 
prima silabă. Dacă nu mă 
credeți, vizionați filmul! 
Despre Gary Oldman, doar 
atât îmi aduc aminte că toți 
cei prezenți se uitau la el ca la 
„groaza întruchipată”. 

 

  
 

Scene din film, sau evenimente din timpul filmărilor,                                                                        
sau de promovare a filmului 
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  Dacă-l priveai, nu ar fi mai fost nevoie să mergi la 
Disney Land (Hounted House!). În realitate, însă, era o 
dulceață de om. Gary Oldman chiar ne întreba: - „Credeți voi 
că sunt atât de feroce?, sau poate că am roluri speciale pe care 
trebuie să le joc în acestă viață...!?” 
  

4. ACTRIȚA PAULA (POLA ILLERY) GIBSON 
 

 

       Pola Illery (Gibson), fostă 
Paula Iliescu,  s-a născut în 
1908, la Corabia și a copilărit 
la Turnu Măgurele. Studiile și 
le-a terminat la București. S-a 
împrietenit cu Principele 
Nicolae, fratele Regelui Carol, 
care a devenit protectorul ei. 
Cu ajutorul acestuia a ajuns la 
Paris, unde a câștigat un 
concurs de fotogenie, orga-
nizat de o firmă austriacă.  

 
  Activitatea a constat în piese de teatru și filme (1927 - 
"Le Desir" și "Madame Recamier" cu Marie Bell și Genica 
Missirio, regizor Gaston Ravel; 1928 -"Le Capitaine Fracasse" 
cu Pierre Blanchard, regizor Alberto Cavalcanti; 1928 - "Le Petit 
Chaperon Rouge" ‹Scufita Roșie› cu Jean Renoir, Catherine 
Hessling și Cavalcanti, regizor; 1931 - "Sous les Toits de Paris" 
‹Sub acoperișurile Parisului›, în regia Paula Gibson și Rene 
Clair, cu Alberto Prejan, Gaston Modot, Edmond Garville si Paul 
Olivier; 1931 - "Glorifying the American Girl" ‹Ce va fi maine›, 
cu Milard Webb, regizor Jack Salvatori; "Un homme en habit" 
‹Fracul›, cu Fernard Gravey, Suzy Vernon si Pierre Etchepare, 
regizor Rene Giussard; 1933 - "Quatorze Juillet" ‹14 iulie›, 
Rene Clair regizor, cu Paul Olivier, Annabella, Albert Prejan, 
Georges Rigaud, Raymond Cordy, Gaston Modor și "Au pays du 
soleil" ‹In țara soarelui›, cu Rellys si Lisette Lanvin, regizor 
Robert Peguy; 1934 - "La rue sans nom" ‹Strada fără nume›, 
cu Constant Remy si Gabriel Gabrio, sub regia lui Pierre 
Chanal; "Zouzou" sub regia lui Edmond Greville; "L'ange 
gardien" ‹Îngerul păzitor›, cu Andre Bauge si Paul Azais, în 
regia lui Jean Choux; 1937 - "Le tombeau hindou" ‹Mormântul 
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hindus›, în regia lui Richard Eichberg, cu Alice Field și Max 
Michel; "Le tigre du Bengal" cu Field, Max și Eichberg; ultimul 
film (1941), "Tobie est un ange" ‹Tobie este un înger›).  
  A jucat rolul principal în coproducția franco-americană 
"Parada Paramount", cu Clara Bow si Gary Cooper. Ultima parte 
a vieții a petrecut-o în California, în compania familiei Nicolae 
Olar. A fost înmormântată în cimitirul Rolling Hills Estates 
(California). Slujba înmormântării a fost oficiată de Părintele 
Constantin Alecse. 
 
5. MICHAEL JACKSON, „NOI SUNTEM LUMEA‟ („WE ARE 

THE WORLD!‟) 
 

  Foarte puțină  lume știe că pentru șlagărul lui Michael 
Jackson, „Noi suntem lumea‟ - We are the World!, înregistrat în 
1985, au fost în spatele scenei (umplutură!), mulți dintre copii 
parohiei noastre Sfânta Treime. 
 

 
 

Michael Jackson 

     Ori de câte ori trec pe 
lângă acea clădire, abando-
nată, cu un turn gata să cadă, 
de la răscrucea autostră-
zilor  #10/ #5 (pe care scrie 
„beer brewing”), venind din-
spre Santa Ana, îmi reamin-
tesc cu atâta plăcere de acea 
dimineața (orele 4:00), când 
pruncii noștri se aflau în 
spatele scenei (background), 
în timp de Michael Jackson, 
era filmat, de pe o macara 
portabilă, cântând șlagărul  

internațional, cunoscut astăzi drept "Noi, suntem lumea! (SUA 
pentru Africa)". 
  Deși, financiar, îngerașii noștri nu au beneficiat în vreun 
fel de pe urma acestui proiect, totuși, dând cuvenita 
credibilitate proiectului, nădăjduim noi, că pe cei mai puțin 
privilegiați decât noi, i-a ajutat financiar în Africa. Îmi 
reamintesc atât de vag de faptul că l-am văzut pentru prima 
dată pe Michael Jackson, cu acea ocazie. Chiar că mă întreb și 
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astăzi dacă era el, sau vreo fantomă. Era înconjurat de o suită 
de soldați (body guards). 
  Era un singuratic, asaltat de osanale ridicate de 
adoratorii săi. Au avut loc vreo 2-3 „re-takes”, adică 2-3 filmări 
consecutive. Îmi reamintesc faptul că, la un moment-dat 
Michael a venit în colțul unde îmi grupasem voluntarii, a dat 
mâna cu mine și, mi-a mulțumit că am făcut efortul de a 
aduce, la filmare, copiii parohiei Sfânta Treime. Sincer, nici 
chiar în ziua de astăzi nu sunt convins că acea paiață era 
Michael Jackson. Nu vreau ca cineva să cadă în plasa teoriei 
conspiraționiste, însă, personal, am dreptul să cred că 
Hollywood-ul este mașinăria de creat iluzii, și că acel nefericit 
personaj nu era Michael Jackson. Sau, poate că a fost, însă, 
unde a ajuns el acum? (Numai Dumnezeu știe! – Nu judecăm 
pe nimeni!).  
  

6. ÎNTÂLNIRE CU ACTORUL TOM HANKS (1995) 
 

 
 

Actorul Tom Hanks 

 

Pe marele actor Tom Hanks l-
am cunoscut în seara zilei de 7 
iunie 1995, la biserica orto-
doxă greacă Sfântul Nicolae, 
din Northridge, California. Era 
ziua graduării elevilor de la 
"St. Nicholas High School", 
promoția 1995, când gradua și 
fiica noastră, Anne Claudia 
Alecse.  
     Nici nu aveam habar că 
Tom Hanks era căsătorit cu o 
grecoaică, care avea o 
nepoată ce gradua în aceeași 
zi cu fiica noastră Claudia. 
Auzisem de Tom Hanks, 
marele actor, cunoscut din 
multele filme americane,  

 printre care și "Forrest Gump", "Apollo 13", "Saving Private 
Ryan", etc… 

Tom Hanks, celebrul actor de la Hollywood, s-a și 
convertit la Ortodoxie (2012). Iată și proba: Tom Hanks, alături 
de preoții ortodocși din Statele Unite ale Americii, în timpul 
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procesiunii de Paște, din acel an. Cât despre Rita Wilson, soția 
lui Tom Hanks, putem afirma, fără echivoc, că este o creștină 
ortodoxă care, nu numai că își trăiește credința, dar o și 
propovăduiește cu zel. Iată, în continuare, un videoclip în care 
Rita  vorbește Hollywood-ului despre Dreapta Credință 
Ortodoxa - Rita Wilson on religion in Hollywood  
 

 
 

Marius Alecse, Tom Hanks și                    
Sam Yusiff 

     L-am întâlnit pentru prima 
dată pe actorul Tom Hanks, în 
ziua de 7 iunie 1995, la 
biserica ortodoxă greacă 
Sfântul Nicolae din Northridge, 
California, mai pot adăuga 
faptul că, la respective gradu-
are, au participat și s-au 
fotografiat cu Tom Hanks, mai 
mulți tineri ai comunității  

noastre, și că, 2 studente din comunitatea noastră, Anne 
Claudia Alecse și Mira Trufașiu, au primit distincția de 
"President’s Gold Seal Education Award" - Sursă: „Viața 
Creștină”, mai-iunie 1995, pag.36 – în imagine: Marius Alecse, 
Tom Hanks și Sam Yusiff. 
  Nici nu aveam habar că Tom Hanks era căsătorit cu o 
grecoaică, care avea o nepoată ce gradua în aceeași zi cu fiica 
noastră Claudia. Auzisem de Tom Hanks, marele actor, 
cunoscut din multele filme americane, printre care și "Forrest 
Gump", "Apollo 13", "Saving Private Ryan", etc… Însă, 
întâmplarea făcu să-l întâlnesc, așezându-se în scaunul din 
stânga mea, în auditorium, când, întinzându-mi mâna 
prieteniei, îmi șopti, parcă dorind să nu-l audă nimeni, că el 
este Tom Hanks. Am zis: - "- Actorul Tom Hanks?". Mi-a 
răspuns – "-DA". M-am uitat mai atent, și... într-adevăr, era el, 
Tom Hanks. Am dam mâna, am mai schimbat câteva cuvinte și 
ne-am promis, unul altuia, să mai vorbim despre sfânta noastră 
ortodoxie, la finele ceremonialului. Nu s-a mai întâmplat. Însă, 
după chip, se vedea sinceritatea sa de a trăi ortodoxia.  
Am aflat mai târziu că, alături de soția sa Rita, participa la 
slujbele ortodoxe speciale, cum ar fi Sfintele Paști. Peste ani, 
am înțeles că a și vorbit despre trăirea sa ortodoxă – (Tom 
Hanks and his Orthodoxy).  
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  Tom Hanks, celebrul actor de la Hollywood, s-a și 
convertit la Ortodoxie (2012). Iată și proba: Tom Hanks, alături 
de preoții ortodocși din Statele Unite ale Americii, în timpul 
procesiunii de Paște, din acel an. Cât despre Rita Wilson, soția 
lui Tom Hanks, putem afirma, fără echivoc, că este o creștină 
ortodoxă care, nu numai că își trăiește credința, dar o și 
propovăduiește cu zel. Iată, în continuare, un videoclip în care 
Rita  vorbește Hollywood-ului despre Dreapta Credință 
Ortodoxa - Rita Wilson on religion in Hollywood  
Revenind la evenimentul în care l-am întâlnit pentru prima dată 
pe actorul Tom Hanks, în ziua de 7 iunie 1995, la biserica 
ortodoxă greacă Sfântul Nicolae din Northridge, California, mai 
pot adăuga faptul că, la respective graduare, au participat și s-
au fotografiat cu Tom Hanks, mai mulți tineri ai comunității 
noastre, și că, 2 studente din comunitatea noastră, Anne 
Claudia Alecse și Mira Trufașiu, au primit distincția de 
"President’s Gold Seal Education Award" - Sursă: „Viata 
Creștină”, mai-iunie 1995, pag.36 – în imagine: Marius Alecse, 
Tom Hanks și Sam Yusiff (Sursa) 
 

7. REGIZORII JEAN NEGULESCO ȘI JOHN FLOREA 
 

 
 

Steaua regizorului Negolesco - 
Hollywood Hall of Fame 

    Pe marii realizatori, regizori 
și producători de filme, Jean 
Negulesco și John Florea, i-am 
întâlnit pentru prima dată cu 
ocazia vizitei în Los Angeles a 
Majestăților lor, Regele Mihai I 
al României și Regina Ana, în 
ianuarie 1988. Erau déjà 
recunoscuți în industria 
cinematografiei americane 
drept „monștri sacri ai creierii 
iluziilor optice”. 

 
a). Citisem despre Jean Negulesco - Ioan Negulescu,  
că se născuse în 1900, la Craiova – România, și că era pictor, 
regizor, scenarist și producător de film. Tatăl său îl trimise la 
Paris să studieze economia și artele. La Paris, pentru a-și 
asigura existența, în capitala Franței, muncește seara în 
restaurante, spălând vasele, în timp ce ziua, copia operele 
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marilor maeștri în muzee, copii pe care le vindea foarte ieftin, 
să se poată întreține. În 1927 se căsătorește cu o tânără 
americană și se mută la New York, unde își organizează o 
expoziție cu picturile sale. În 1929 divorțează și se stabilește în 
California. 
  Este un moment hotărâtor în viața sa, căci acum se 
lansează la Hollywood, în lumea filmului, începe să semneze: 
Negulesco. 
 

 
 

În timpul banchetului în onoarea 
Regelui Mihai 

    Scrie scenarii pentru filmele 
"Captain Blood" și "A Farewell 
To Arms", la studiourile 
Paramount Pictures. Regizează 
primul film de lung metraj, 
"Singapore Woman" (Femeia 
din Singapore) pentru studio-
urile Warner Brothers, în 
1941; În 1948, regizează 
filmul "Johnny Belinda" 
;  drama "Three Came Home" 
(Trei se întorc acasă), în 1950, 
bazat pe un fapt real din  

timpul războiului, cu Claudette Colbert; comedia "How to Marry 
a Millionaire" (Cum să te căsătorești cu un milionar), cu Marilyn 
Monroe, primul film pe ecran lat (Cinemascop). 
 
  Jean Negulesco intră în studiourile "20th Century-Fox", 
unde continuă să lucreze până în anul 1970, când realizează 
ultimele sale filme, "Hello & Good-bye" și "The Invincible Six" 
("Cei șase invincibili") - Biografie 
 
b). Cât despre John Florea,  
 
        Povestioara era ceva mai simplă. John Florea, este și astăzi 
cunoscut drept „americanul, cu origini în Brașov, fotograful lui 
Marilyn Monroe”. Subiect de senzație, nu-i așa? Un american de 
origine română, fost fotograf de război şi de vedete, a intrat în 
graţiile divei de la Hollywood. 
  John Florea vorbea perfect limba română. Deși se 
născuse în 1916, în Alliance, Ohio – un orășel cu vreo 15.000 
de locuitori la acea dată. Mama sa, Elisabeta – o emigrantă din 
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zona Brașovului – a avut grijă ca fiul, căruia îi spunea pe 
românește, Ionuț, să învețe limba de acasă. 
 

 
 

Regizorul John Florea 

    John Florea avea să devină 
unul dintre cei mai importanți 
fotografi ai prestigioasei 
reviste americane „Life”. A 
documentat atât „V-J Day” 
(ziua victoriei americanilor în 
cel de-al Doilea Război 
Mondial în Pacific), cât și „V-E 
Day” (ziua victoriei din 
Europa). John Florea a devenit 
unul dintre rarii fotografi pe 
care superba Marilyn Monroe îi 
considera prieteni.   

     
 Datorită românului, Marilyn l-a cunoscut pe Jean 

Negulesco, regizor la Hollywood, un alt român titrat care a 
ajutat-o la acea vreme pe Norma-Jean (numele adevărat al 
divei) să devină un star. 
 

 
 

John Florea & Marilyn Monroe 

Jean şi Marilyn s-au îndră-
gostit pe platourile de filmare, 
relaţia lor amoroasă fiind 
destul de scurtă, dar extrem 
de pasională. John Florea a 
fost mai mult decât „un 
fotograf”.  A regizat peste 600 
de show-uri TV, seriale și filme 
de televiziune. A pus și el 
semnătura pe episoade din 
„Flipper” sau pe aventurile din 
„Bonanza”. A murit, pe 25 
august 2000. Și așa se scrie 
istoria hollywoodiană, unde cei  

 2 români (Jean Negulesco și John Florea) și-au înscris 
imprintul (Sursa). 
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8. ACTORUL DE ORIGINE ROMÂNĂ ADRIAN ZMED, O 
STEA A HOLLYWOOD-ULUI 

 

 
 

Adrian Zmed in T.J. Hooker 

 

  De Adrian Zmed am fost 
mult mai apropiat decât mulți 
dintre creatorii și actorii 
cinematografiei hollywoodiene 
menționați mai sus. Poate și 
pentru faptul că Adrian era 
născut într-o familie de preot, 
părintele George și dna psa 
Persida Zmed, pe care-i 
vizitam de fiecare dată când 
veneau de la Chicago, la 
Adrian. Pe actorul Adrian 
Zmed, l-am întâlnit, literal-
mente de „n‟ ori. Pe el și pe 
fratele său, Walter. Cu Adrian 
și cu Walter, încă suntem în 
contact, periodic. 

 
 
Subsemnatul și actorul Adrian Zmed, 

la Parada (Fashion Show) din 2002 

     În Hollywood încă se vor-
bește despre povestea fabu-
loasă a lui Adrian Zmed, 
românul care a jucat alături de 
Michelle Pfeiffer și Tom 
Hanks!. Puțini români au auzit 
de Adrian George Zmed, dar 
cu siguranță că au auzit de 
Michelle Pfeiffer și Tom Hanks. 
Adrian Zmed este actorul de 
succes în „cetatea filmului” din 
SUA, jucând în filmul „Grease 
II” și „Bachelor Party”.  

  Se născuse în 1954, în Chicago, tatăl său fiind, cum am 
spus mai sus, un preot ortodox roman, pe nume George Zmed. 
Bunicii săi au emigrat in „țara tuturor posibilităților” la începutul 
secolul XX, venind din Comloșu Mare, Timișoara. 
  Adrian a urmat cursurile la Lane Tech High School, în 
Chicago. Apoi, renunțând la sport, în urma unei accidentări, și-
a încercat norocul în lumea actoriei, debutând mai întâi în 
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televiziune, jucând în celebrul serial polițist Starsky și Hutch. 
De aici rolurile au început să curgă, iar celebritatea a câștigat-o 
tot intr-un serial polițist, T.J. Hooker, romanul interpretându-l 
pe ofițerul Romano.  
  De asemenea, Adrian a jucat în celebrul film Grease II, 
alături de Michelle Pfeiffer. In această peliculă el l-a interpretat 
pe Johnny Nogerelli. După cum am spus mai sus, Adrian a jucat 
alături de Tom Hanks, în comedia Bachelor Party. După 1990, 
actorul s-a întors la o veche dragoste, teatrul. In cariera sa el 
și-a împrumutat vocea în celebrul joc Star Wars. (A.S.). 
Adriane dragă, ține-o tot așa! Încă ești tânăr și, încă ești un 
model pentru toți românii și româncele noastre care vin în 
Hollywood să-și încerce norocul în această cetate a fabricii de 
iluzii (Sursa). 

9. ACTORUL FLORIN PIERSIC 
 

Cred că despre Florin Piersic s-ar putea scrie zeci de 
volume. Cred, iarăși, că nu ar fi înțelept să-l intervievăm pe el 
însuși, despre viața sa, fiindcă atunci chiar că s-ar scrie sute de 
volume. 
 

 
 

Florin Piersic, la biserica noastră, la 
festivitățile hirotonirii în preot a 

diaconului Eugen Roșu 

     În cele ce urmează voi 
reda câteva amintiri din viața 
distinsului actor, la reîntâlnirea 
mea cu el la Los Angeles 
(1991). Era în ziua de 
sâmbătă 3 noiembrie 1991. La 
invitația familiei Jon și Stela 
Cepoi, renumitul actor Florin 
Piersic a venit în Los Angeles. 
Dintre nenumăratele sale 
apariții în sânul comunității 
românești, se numără și balul 
anual al societății Viitorul 

Român, la hotelul Hilton, la care au luat parte peste 300 
persoane. 
  În program au fost incluse și alte nume mari: Corina 
Chiriac, Maria Ciobanu, Gheorghe Turda, Dumitru Fărcaș, 
Olimpia și Constantin Drăghici și alții. In cadrul programului a 
avut loc și tradiționalul concurs „Miss - Viitorul Român - 1991”. 
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Am felicitat, din suflet, pe organizatorii evenimentului și le-am 
adresat urările noastre de, succes, „La anul și la mulți ani!”. 
 
a). Participare la activitățile parohiei Sfânta Treime 
 

Revenind după un an (1990), renumitul actor Florin 
Piersic a susținut în cadrul comunității parohiei noastre un 
spectacol regal, de cca două ore, în sala mare parohială 
Duminică, 11 noiembrie 1991, la sfârșitul Sfintei Liturghii. 
  Îmi permit luxul de a face o paranteză. Cu pietate, îmi 
amintesc, cum, în perioada Bobotezei (1973-1975), însoțindu-l 
pe părintele Vasile Runcanu (părintele Lică, așa după cum era 
cunoscut în cartier, verișor al părintelui Victor Runcanu, din 
New York, nr), am vizitat-o pe mama d-lui Florin Piersic, care 
locuia într-un apartament de pe strada Brezoianu, din 
București, din preajma bisericii Kretzulescu, de la sala Palatului. 
 

 
 
Părintele Constantin Alecse și actorul 

Florin Piersic în Los Angeles (1990) 

       După ce părintele sfințea 
locuința de la etajul 4, dulcea-i 
mamă a lui Florin Piersic, 
mama Vera (Elvira), îl implora, 
pe părinte, să coboare și la 
etajul 2 (dacă mai țin bine 
minte, probabil, apartamentul 
#203), să sfințească și 
apartamentul lui „Florinel”. 
Mama Vera ne povestea 
adesea cât de mult Florinel își 
iubea, în egală măsură, ambii 
părinți, pe domnia sa, dar și 
pe tatăl Ștefan, doctor 
veterinar din Corlata, localitate 
din Bucovina, care pe atunci 
erau separați.        

  Chiar de la intrarea în locuința actorului, îți apărea în 
fața ochilor un altar în miniatură, cu candela aprinsă, icoane 
nenumărate și câteva fotografii înrămate, reprezentând pelicule 
din cele mai apreciate filme ale actorului. 
  După ce părintele îi sfințea locuința lui „Florinel”, doamna 
Piersic îi destăinuia cum, zilnic, în genunchi, în fața icoanei 
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Precistei, invocă mila divină șl pe îngerul apărător să-i 
păzească vlăstarul, nevătămat. 
 

 

        Momente cu adevărat 
cutremurătoare și amintiri de 
neuitat.  De aceea, când l-am 
auzit pe Florin Piersic afirmând 
că mama lui a fost o „ade-
vărata sfântă”, am lăcrimat.  
   De fapt, cum mărturisea și 
în alte împrejurări, și   bunicul 
și străbunicul fuseseră preoți, 
iar tânărul Florin, astăzi 

marele actor, își petrecea vacanțele, trăgând clopotele bisericii, 
cum odinioară, Creangă, în satul unde bunicu-i fusese preot. 
   Vorbind despre evenimentul în sine și despre întâlnirea 
cu marele actor Florin Piersic, tot afirma, fără să greșesc, faptul 
că pentru marea majoritate a spectatorilor, momentele cu 
Florin Piersic au însemnat retrăiri autentice ale vremurilor 
trecute din România. Florin Piersic a rămas același fermecător 
actor, din filmele de altădată și de pe scenele teatrului 
românesc. Îi mulțumim, din tot sufletul! (Florin Piersic la Los 
Angeles, de pr. Constantin Alecse, în « Viața Creștină », 
decembrie 1990, p. 9-10) 
  
b). Cuvântul meu, către maestrul Florin Piersic –  
 

 
 

Actorul Florin Piersic și parte din 
clericii asociației Ortodoxe din 

California 

      De câte ori vi s-a spus, 
domnule Piersic, (știu că-mi 
reproșați, ca întotdeauna: 
„Ziceți-mi Florinel, părinte, așa 
cum îmi zicea mama!"), că 
sunteți cel mai mare, cel mai 
talentat, neîntrecut, cel mai 
chipeș, cel mai inteligent, etc., 
etc.... de câte ori!!! mai țineți 
numărătoarea? 
Pe plan personal, însă, pentru 
mine, un umil slujitor al 
Sfântului Pristol, sunteți un  
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personaj cum altu-n lume n-a mai fost: atât de mare și, totuși, 
atât de modest; atât de viteaz, dar și melancolic, până la 
lacrimi (mai ales când i se atinge coarda sensibila, evocarea 
venerabilei memorii despre părinți și soră); atât de „slobod la 
ghers”, cu dregătorii acestei lumi, sau chiar și cu fețele alese 
ale Pronatorului și, totuși, fire profund meditativă și reculeasă, 
cum se cade unui adevărat și desăvârșit moștean evlavios, al 
bisericii drept-măritoare!. Nouă, românilor din Los Angeles și, 
de fapt, de oriunde de pe Continentul Lumii Noi, ne-ați oferit 
unica posibilitate de a-l cunoaște, personal, pe actorul Florin 
Piersic, (ceea ce în țară ne era hărăzit, numai ocazional, de pe 
micile ecrane, când vă vizionam nemuritoarele filme), sau pe 
scenele teatrelor mari, ceea ce nu era la îndemâna oricui, 
pentru care, din suflet, vă mulțumim! 
  De aceea, permiteți-mi o parafrazare a Sfintelor 
Scripturi, considerându-vă un prieten de demult: „Fericită a 
fost mama care v-a adus pe lume, și binecuvântat a fost tatăl 
care și-a trăit viața alături de un fiu desăvârșit”. Câți părinți nu 
și-ar dori această fericire?! Să ne trăiți maestre Piersic, și „La 
mulți ani!‟ (Marelui actor Florin Piersic, de pr. Constantin 
Alecse, « Viața Creștină », decembrie 1991, p. 18).  
  
10. AȘA AM ÎNTÂLNIT-O PE   ACTRIȚA DIANA  BUSUIOC                                                              
-ANGELSON (și pe soțul ei Daniel Anghelcev, regizori și 

producători de filme în Hollywood) 
  
  Pe Diana și pe Daniel, i-am cunoscut personal, separat, 
înainte ca ei să se fi cunoscut unul cu altul, înainte deci de a se 
căsători. Prima întâlnire cu Diana a fost într-o duminică, cândva 
în postul Crăciunului, probabil prin 2007. Îmi aduc aminte de 
acest eveniment, fiindcă, încă în stagiatură fiind, la Academia 
de Teatru și Actorie "Stella Adler" din Los Angeles, a participat 
la o slujbă duminicală în biserica noastră, dimpreună cu o 
colegă a sa, de culoare (sper că sunt „politically correct”), care 
am înțeles că avea o mamă româncă de-a noastră, o 
moldoveancă get-beget, o răzeșancă de-a lui Ștefan cel Mare și 
un tată afro-răzeșan. 
  La sfârșitul slujbei am schimbat câteva cuvinte cu nou-
venitele noastre credincioase la slujba duminicală. Mi s-a părut 
oarecum interesantă discuția ce am purtat-o cu prietena Dianei 
(să nu uităm că era de culoare,nn.), care îmi adresară o 
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întrebare inocentă: - Voi aici, în America, cum petreceți 
Crăciunul...?!. Fiindcă noi, românii, la noi acasă, în Moldova, 
bunica mea pregătește de Crăciun sarmale, caltaboși, cârnați 
de casă, cozonaci…, etc. 

Am găsit oarecum amuzantă expresia: „Voi aici…, căci la 
noi acasă, bunica mea…” (ea fiind mulatră!), adică, în limbaj 
popular, eu eram un „voi de-aici…!”, iar ea, românca autentică, 
sărbătorea Crăciunul cu mâncăruri, „ca la mama acasă”. 
    Atunci, de fapt, am înțeles de ce Ambasada Română de 
la Washington mi-a respins, pentru prima dată, în 2009, 
cererea de redobândire a cetățeniei române, fiindcă eram un fel 
de „voi de-aici…”, pe când ei erau „ei… de-acolo”, români get-
beget, a la Cabral Ibacka, prezentator de emisiuni TV, Julie 
Mayaya, câștigătoare la concursul Vocea României, Alex Velea, 
Alberto Sârbu, Marie-Elise Kombo, Elise Pârvu, reprezentantă a 
Asociației mulatrilor din Romania, ne reprezentau pe noi, cei de 
aici. 
 

 
 

Actrița Diana (Busuioc) Angelson, și 
soțul Daniel (Angell) Anghelcev 

      Se estima că în România 
anilor 2010 erau peste 500 
mulatri care ocupau posturi 
cheie în funcțiile publice. La 
rândul ei, Diana, colega 
vorbăreței creole, este o tână-
ră, frumoasă, „o Gioconda, din 
tabloul mitic”, matură, crea-
tivă și meditativă. Am înțeles 
mai târziu cât de greu i-a fost 
și ei începutul în America. 
Trecând peste toate greutățile 
vieții, primind educație 
teatrală în România, Anglia și 
America, Diana Angelson  

a fost binecuvântată  de divinitate, fiind și absolventă a 
Facultății de Teologie din București, să întâlnească adevărați 
pro ai industriei cinematografice și să joace roluri principale în 
zeci de filme, cum ar fi: 
  Tot ceea ce-mi doresc de Crăciun /All I Want for 
Christmas, a TV Movie, as Christina (2014), Inferno Borgia 
Mistress (2016), Dracula/The Impaler, as Veronica/Elisabeta 
(2013), InSight as ER Nurse (2011), Secretos, a TV Series, as 
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Isabella (2009), Ojo por ojo as Isabella (2009), The Bo-Bo & 
Skippy Show, a TV Series (2009), Audience Woman (2007), 
CSI: Crime Scene Investigation - Hard Evidence - a Video 
Game production – Girlfriend (2007), 12 corazones - a TV 
Series, episode #4.10 as Scorpio (2007), Amen, as the Catholic 
Woman (2002). 
  L-a cunoscut pe viitorul ei soț, Daniel Anghecev, în 2008, 
la Sfânta noastră Biserică. Dragoste, la prima vedere!. S-au 
cunoscut, s-au iubit și anul următor, 2009, s-au căsătorit. Sunt 
binecuvântați cu un îngeraș, o pruncă, pe care o cresc cu 
aceleași valențe creștinești. 
 

 
 

În timpul filmărilor, în Hollywood 

 Are o biografie bogată și o 
inteligență creativă sclipitoare 
- perfecțiunea profesiona-
lismului hollywoodian. Știu că 
nu se găsește în elementul ei 
când vorbesc alții despre 
calitățile ei, însă, vocația mea 
preoțească mă obligă să nu 
tac, fiindcă, așa după cum 
spune Scriptura, „dacă noi      

 vom tăcea, atunci pietrele vor vorbi” (Matei II:11). 
  Așa după cum am menționat mai sus, actrița Diana a 
jucat în cca 12 roluri cinematografice (2002-2014) și, împreună 
cu soțul ei, Daniel, a produs și continuă să producă nenumărate 
filme (cca 10, plănuite pentru 2014-2018), toate cu caracter 
creștin, promovând valențele morale și creștinești. Menționăm 
doar câteva din filmele produse, sau în proces de a fi produse 
de ei, în această perioadă: Glenn, George and I (plănuit pentru 
2018), Drumul către iubire/Road to love (plănuit pentru 2017), 
Malvina (plănuit pentru 2017), Preotul Imigrant/Immigrant 
Priest (în proces de filmare, 2017), Mama Anna (plănuit pentru 
2017), Le Plus Bel Homme du Monde (plănuit pentru 2017), 
Viața lui Roger Pereira /La Vie du Roger Pereira (plănuit pentru 
2017), Blue Line (Linia Albastră), în proces de filmare (2017), 
A doua Venire a lui Hristos/The Second Coming of Christ, 
lansare în 2016 (Trailer), Caravaggio and My Mother the Pope 
(lansare în 2017), Armenia, dragostea mea, 2016 (Trailer). 
  Filmul "Dracula/The Impaler – În căutarea lui Dracula" 
(2013), cu românca Diana Busuioc în distribuţie, a câştigat 
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premiul pentru regie la „Suncreen Film Festival” Hollywood) şi a 
fost distribuit, concomitent, pe marile ecrane din SUA și Marea 
Britanie, distribuție exclusivă, noiembrie, 2013 (Trailer). 
  Filmul a fost produs de omul de afaceri român Daniel 
Anghelcev, după scenariu scris de Diana Angelson (mai multe 
detalii aici). 
 

 
 

Armenia, my Love (Los Angeles, 2014) 

 
 

A doua venire a lui Hristos (2017) 

 

 
 

Apreciere de la Festivalul Filmului 
Creștin (2016) 

 
 

Întâlnire la Vatican cu Papa Francis 
(2016) 
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Tot ceea ce pot spune, în sumar, este faptul că soții 
Diana Angelson și Daniel Anghelcev, au îmbogățit Hollywoodul 
cu cca 10 filme, de mare succes, produse de ei în ultima 
decadă, precum și faptul că actrița Diana (Busuioc) Angelson a 
jucat în cca 10 roluri principale în filme și documentare de 
televiziune, în America, înainte de a-și lansa în vogă activitatea 
sa de scenarist, regizor, director și producător de filme, alături 
de soțul ei Daniel. Sunt din ce în ce mai convins că Festivalul 
de Film de la Cannes le așteaptă producțiile.  
Iată și un fragment din interviul Dianei, despre trăirea ei 
duhovnicească, și viața ei spirituală în sânul comunității 
ortodoxe românești din Los Angeles, California, acordat 
revistei Formula AS (2013): Formula AS: „- Cum ți se pare 
comunitatea românească de-aici? Ai reușit să te integrezi?” 
Răspuns: „- Comunitatea mea românească există la Biserica 
Sfânta Treime, din Los Angeles, unde preotul Constantin 
Alecse, un om de o bunătate și generozitate rar întâlnite, se 
chinuie zi de zi să țină unită fărâma de români. Biserica e plină 
și asta mă bucură. Vin mulți americani, convertiți la ortodoxie 
și, părintele ține predica și în engleză pentru ei, iar apoi în 
română. Eu, din când în când, citesc la strană. Mi se spune 
"Fata aia care citește frumos, dimineața"... Ca și dâmbrocean, 
mă laud și eu cu o realizare personală în slujba satului meu de 
obârșie, cu un anume tribut Hollywoodian dedicat Dâmbrocei: 
(Diana, despre Dâmbroca). 
  

11. ACTORUL ANATOL REZMERITSA, TRUBADURUL 
MUZICII FOLK 

 
  Anatol Răzmeriță s-a născut la 8 august 1946 în satul 
Gauzeni, Republica Moldova (Basarabia), din părinții Eugenia și 
Feodor Raymerita. Între 1964-1969 urmează Institutul de Artă 
dramatică Lunaciarscki din Moscova, Facultatea de Actorie, 
Teatru și Cinema. După absolvire, lucrează timp de 20 de ani 
că actor la Teatrul Național Academic Mihai Eminescu din 
Chișinău. În 1986 I se conferă titlul onorific de “Artist Emerit al 
Poporului din Republica Moldova” . În 1990 se stabilește mai 
întâi în Toronto, apoi în Vancouver (Canada), unde îsi 
desfășoară activitatea de actor, jucând în roluri diverse în filme 
americane, iar în 1999 vine la Los Angeles, unde își continuă 
activitatea artistică...  
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a.- Roluri de Teatru in Basarabia  
 
Brigella „Corbu”, de Carlo Gotti 
Mercutio „Romeo și Julietta” de W. Shakespeare 
Fimca „Tata” de D. Matcovski. 
Culita „Două Fete și o Neneacă”, de V. Alexandri. 
Fima „Doina”, de Ion Druța, și altele. 
 
b.- Filme /Interviuri TV 
 

 
 

Filmul Armenia, dragostea mea 

 
 

Serialul X-Files 

 

 
 

Armenia, Dragostea mea... 

 
 

Filmul: Venirea lui Hristos 

 
Alte filme (în Basarabia, Canada, Statele Unite) 
 
The Millennium Plague (Mow) Principal Mandz Prod/Jeff 
Bleckner 
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The Net “Bulls & Bears” Featured Principal Helen Shaver/ 
Mandeville Prod. 
X-Files “Patient X” Featured Principal Fox/Kim Manners 
XES Dinner Principal Telefilm Canada/Mike Love 
X-Files “Tunguska” Featured Principal X-F Productions/Kim 
Manners 
X-Files “Terma” Actor X-F Productions/Rob Bowman 
Romeo & Juliet Star Moldova TV/ A. Baleanu 
The Skylark Star Moldova Film / V. Pascaru 
Father Star Moldova Film/ V.A. Potor 
The Dreams in the desert Star Moldova Film/ A. Baleanu 
The Wish Star Moldova Film/ A. Rasmeritza 
Drama at the Hunting Lead Mosfilm/ E. Luteahnu 
The Bridges Lead TV Series/Moldova Film/ V.Pascaru 
 
c.- Teatru / Theater 
 

 
 

Trubadurul Anatol Rezmeritsa 

      Balzaminov's Wedding 
Balzaminov Moldova/ N. 
Aronitskaia;Sinsihna & Pepelea 
Lacusta Moldova National 
Theatre; Uncle Vhnia Astrov 
Moldova/M.Cisteacov; C.U.S. 
CUS Moldova/ V. Apostol; The 
Tree of Life Nichital Moldova/ 
V. Apostol; The Earth Terinte 
Moldova/ A.Baleanu; 
Doina Fima Moldova/ I. Scurea 

 
d.- Reclame comerciale / Commercials 
 
A.A.A. S.O.C. The end production/Neil Pollock 
Limbi stăine / Languages:  Russian,  Italian,  Romanian 
Calități speciale / Special Skills 
Classic guitar, Dancing - Classic Spanish & Russian, Singer: folk 
(baritone), Stage fighting. 
 
e.- Preşedintele Fundaţiei "Bastina.us" 
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12. REALIZATORUL DOCUMENTARILOR "LUMEA 
CALIFORNIEI", MARIO MECHADO (1983) 

 

 
 

Mario Machado 

      În luna iulie 1983, stația 
de TV-KTTV, Los Angeles, a 
filmat timp de o zi, la biserica 
noastră. Producătorul docu-
mentarului, “Românii din 
California”, renumitul regizor 
american Mario Michado,  a 
reușit să portretizeze la justa 
valoare profilul bisericii 
„Sfânta Treime”, ca punct 
reprezentativ al comunității  

româno-americane din California. 
  Acest documentar făcea parte din serialului „Lumea 
Californiei", care prezenta succesiv diferitele etnii conlo-
cuitoare. În cadrul documentarului “Românii din California” au 
fost prezentate fotografii din interiorul bisericii, icoane și 
tablouri, convorbiri cu fruntașii parohiei, cântece și declamări 
de poezii, dansuri cu copiii îmbrăcați în costume naționale. 
 

 
 

Los Angeles, 1983: Începutul școlii 
duminicale 

 
 

Los Angeles, 1983: Școala duminicală 

 
Programul a fost prezentat publicului Californian în zilele de 3 
septembrie și 9 septembrie (1983), la orele 7:00 dimineața. 
 

"De pe dealurile bucuriilor în văile necazurilor, așa 
decurge viața unui om duhovnicesc." (Părintele Dumitru 
Stăniloae 1903 – 1993) 
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13. EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989, "REVOLUȚIA 
ROMÂNĂ" (INTERVIURI) 

 

 

      Despre interviurile date la 
diferite stații de televiziune din 
California, din biroul parohial, 
sau din birourile ziarului 
„Universul”, director Aristide 
Buhoiu, în perioada zilelor 
fierbinți ale lui decembrie 
1989, când soții Ceaușescu au 
fost executați, și regimul 
ceaușist a fost înlocuit cu un 
nou guvern, neocomunist; cât 
și despre eforturile pentru 
stabilirea unei bănci de date 
pentru contactarea donatorilor 
voluntari și lansarea apelului  

pentru donații, în ziua de Crăciun, 1989 (frații Vahab/Teoman), 
pentru România post-ceaușistă, etc…, am mai vorbit și în alte 
subcapitole anterioare, în modesta-mi autobiografie. De aceea, 
nu voi spune mai mult, pentru a nu mă repeta… 
  Toate acestea însă, au fost parte din istoria vie, trăită de 
generația mea, care am existat în timpul dictaturii ceaușiste, 
dar și după aceea.  Asta-i realitatea… istoria își urmează cursul 
ei, cu noi și, chiar, fără de noi. 
  
14. PROTOPOPUL CONSTANTIN ALECSE ȘI FILMOGRAFIA 
(CREDITE, MULȚUMIRE, ETC...) –  
 

Protopopul Constantin Alecse, în timpul pastorației sale 
în Los Angeles, a jucat rolul de "preot" (himself), în câteva 
filme sau documentarii, cu tematici românești, sau a ajutat, în 
felurite forme, la producerea unor astfel de filme, inclusiv de 
spiritualitate ortodoxă. Oferim mai jos o listă aleatorie a câteva 
titluri de realizări cinematografice (unele creditate, altele cu 
referință expresă la persoană și la adresa instituției ce o 
păstorește, altele necreditate): California People - "The 
Romanians", cu Mario Michado, SBC American TV (1983); 
Majestățile lor Regele Mihai I și Regina Ana în Los Angeles 
(1988); 
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      Bram Stoker's Dracula, 
produ-cator: Francis Coppola 
(1992); The Fashion Show - și 
David Funderburk, Ambasa-
dorul SUA în Romania, în 
timpul regimu-lui comunist al 
lui Nicolae Ceaușescu (1995); 
Cântecele Carousel-ului - 
Songs of the Carousel -  Thy 
Will be Done (Fie Voia Ta!), 
documentar despre Constantin 
Brancoveanu, realizat de The 
Living Waters production 
(1999) 
Colindători "AXIOS", 34 de 
persoane, la Crăciun, în 
California (2000); 
TVR-International, interviuri 
cu Mihaela Craciun (2010); 

Minți bolnave - Criminal Minds (2013); 
A doua Venire a lui Hristos - Second Coming of Christ (2017); 
Armenia, Țara mea, Mama mea, Iubirea mea - Armenia, My 
Country, My Mother, My Love (2016); 
Preotul Imigrant - Immigrant Priest ( 2017). 
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I.- PIOASĂ AMINTIRE                                            
ÎN MEMORIA SFETNICILOR MEI DE TAINĂ 

 

1.- IN MEMORIAM CHRISTIAN VAHAB, 
UN VIS FRUMOS, CARE S-A STINS 

LA REVĂRSAT DE ZORI 
 

  Pe Cristian Vahab l-am întâlnit în anul 1982, când am 
sosit la biserica Sfânta Treime din Los Angeles. Își adusese 

părinții, pe Victor și Niculina Teoman, la sfintele slujbe. De-a 
lungul anilor l-am cunoscut mai bine. 

  Pe vremea aceea tocmai se stabilise în San Diego. La 
scurt timp s-a mutat în Seal Beach, în timp ce părinții s-au 
mutat în Westminster. 
  

 
 

Christian Vahab 

    Christian s-a născut la 15 
februarie 1951, în București. 
Era cu 6 zile mai în vârstă 
decât mine. După absolvirea 
liceului, a fost admis 
la Politehnică, în București, 
specialitatea inginerie civilă 
(1971). În 1974, emigrează în 
Turcia, prin intervenția unui 
unchi din partea tatălui, care 
deținea o funcție înaltă în 
guvernul Turciei de atunci. În 
1975 emigrează în Statele 
Unite. În 1976 este acceptat la 
MIT-Cambridge, MA, dar din  
cauza dificultăților financiare 

se transferă la Universitatea Northeastern University, Boston, 
MA. În 1977, se înrolează în Armata Statelor Unite, Air Force.    
În 1978, se înscrie la Universitatea Californiei, Sacramento, iar 
în 1979, părăsește poziția activă de la US Air Force, devenind 
ofițer în rezervă la US Air Force, când se înscrie în Serviciului 
de Informații și Transferuri al Universității de Stat din San 
Diego. 
  În 1980 completează studiile de inginerie electrica, 
mecanică și lingvistică și, tot atunci, este acceptat de către 



696                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

Naval Research Laboratory (NOSC) în Point Loma, California, ca 
inginer de cercetare pentru dezvoltarea unui program, soft 
special, privind cercetarea vibrațiilor echipamentului clasificat, 
destinat instalării pe submarine nucleare și pe alte nave. 
În 1981 termină studiile la California State University, din San 
Diego și este angajat de compania Apollo Laser Inc (Los 
Angeles, CA), unul dintre pionierii tehnologiei laser avansate. 
În 1983 își formează prima sa companie, la vârsta de 32 de 
ani, Kristi International Company. În 1985 este acceptat la 
Academia Româno-Americană, de la Sorbona, Franța, unde 
dezvoltă noi tehnologii si echipamente cu laser în fizioterapie 
medicală. În 1990 înregistrează cu Oficiul US Patent and 
Trademark, Patentul No: 4945489,  sistemul de laser pentru 
controale computerizate folosit la fabricarea sudurilor de înaltă 
precizie de pe plachete, implanturi oculare, microcircuitele 
electronice. În 1990, noua sa companie, Robolase Systems 
Inc., fuzionează  cu firma Black Hawk Resources, o companie 
minieră de uraniu și de rafinare din Colorado, pentru a forma 
Trionics Inc., o companie de tranzacționare pe NASDAQ.  
În 1991, Christian este desemnat de baronul Charles Amiel 
Mitchell Bean (Finch / Habsburgic), ca administrator al 
Trusturilor: Anglican Trust, Eva E. Bean Trust, Oregon 
Evangelic Trust și al Fundațiilor Michael I si Michael II. În 1991 
își vinde interesele sale în Trionics Inc., pentru a se concentra 
pe sectorul bancar privat, utilizând activele Trusturilor 
menționate. A petrecut un an în Elveția și Orientul Îndepărtat, 
unde a desfășurat activități bancare private și investigații 
tehnologice suplimentare. În 1992 dezvoltă tehnologia de 
generare de hidrogen "la cerere", bazată pe brevetele și 
licențele Trustului Eva E. Bean Trust și începe să investigheze 
"celula de combustibil". În 1992-1993,  finanțează prima 
companie americano-română de tehnologie, după căderea 
comunismului, Societatea - ROMTRONICS S.A., cu sediul în 
municipiul Timișoara. Societatea nu a avut succes din cauza 
interferențelor guvernului român, cu care era în parteneriat. În 
1999,  înregistrează brevetul invenției sale recente - 
Hidrodinamica Celulelor Magnetice pentru Utilizarea Energiei 
Atomice de conversie, cu plasmă în câmpul ionizării. În  2000, 
este ales în Consiliul Executiv al Companiei IMB Corporation, în 
scopul de a gestiona Compania Solectron Inc. (Silicon Valley, 
CA), lucrând cu un buget de  peste 2 miliarde dolari, investiții 
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ce urmau a se face în companiile Solectron România, Solectron 
Turcia și Solectron Ungaria. Evenimentele din 2001, 9/11 
schimbă totalmente structura business-ului și Christian fiind 
rechemat în Statele Unite este trimis să preia Programul 
Executiv de Securitate Globală al Băncii Bank of Nova Scotia 
(Scotiabank, Toronto, Canada). În 2003, a revenit în SUA din 
Canada. În 2004 a preluat ultimul său proiect major pentru 
IBM, un contract de externalizare IT $20 miliarde cu Dow 
Chemical. 
 

 
 
  În 2005 s-a pensionat de la IBM și a format noile sale 
companii: Peeker Corporation (un grup de firme). 
  Din anul 2005 și până a plecat dintre noi, a lucrat intens 
la un brevet care urma să revoluționeze lumea întreagă. Este 
vorba de invenția IPAC (Ionic Plasma Atomic Conversion), care 
este un fel de mini-centrală electrică, sau baterie >500 hpe, să 
funcționeze pe thorium, care nu avea nevoie de încărcare timp 
de 3 ani. Acest generator de energie nepoluantă putea fi 
instalat în autoturisme, camioane, trenuri, metrouri, vapoare, 
croaziere, avioane, etc., sau puteau fi instalate, asemenea 
liniilor electrice convenționale, în vederea generării de 
electricitate pentru localnicii unor localități rurale greu 
accesibile, în special în unele țări din lumea a III-a, sau poate fi 
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racordat la rețeaua de utilități publice pentru a vinde 
electricitate. Cererea a fost înregistrată în luna mai 2007, la US 
Patent Office and Trademark, cu descrierea de a fi o centrală 
electrică miniaturală pentru utilizare în mașinile electrice.   
Centrala electrică (generatoare a 342 HPE-450 HPE),  măsoară 
cca 30 cm (1,2 ") pe 38 cm (1,5") pe 12 cm (0,47")  și 
funcționează timp de 3 ani, între reîncărcări. Proiectarea 
tehnică, producerea prototipului și testările preliminare s-au 
făcut la o firmă de specialitate din Arizona, urmând ca testarea 
finală să fie făcută la renumita Companie General Athomics, 
contractantul Departamentului Apărării USA, San Diego, 
specializată în Fizica Nucleară, la finele anului 2016.                   
În paralel cu acest proiect, lucra din 2010 la finalizarea unor 
mega-tranzacții financiare, care implica cca $25 miliarde euro, 
fondurile Companiei Mark Anthony Companies, Inc. și Owenby 
Holdings, Inc., depozitate în ABM-AMRO Bank N.V.- Elveția, 
care în cooperare cu Impendo Capital Limited (BVI), Compania 
de Investiții a familiei lui Christian, urmau a dezvolta mai multe 
proiecte, între care și producția în masă a generatorului, 
descris mai sus, construirea unui nou oraș în Mexico, New Kino 
Bay, la Marea lui Cortez/Sea of Cortez, Hermosillo, Regiunea 
Sonora, dezvoltarea sau achiziționarea unor lanțuri hoteliere, 
terenuri de golf în diferite țări, obiective istorice și turistice 
internaționale, precum și multe proiecte de caritate ale 
Fundației Eastern Orthodox Heritage Foundation – Fundația 
Moștenirii Ortodoxiei de Est - care avea drept obiective 
ajutorarea bisericilor, construirea de case pentru vârstnici și 
neajutorați, proiecte de educație pentru tineret, etc.  
Intenția mărturisită a lui Christian Vahab a fost ca să doneze 
fiecărei biserici ortodoxe din America și Canada câte o mini-
centrală electrică, chiar de la începutul producerii în masă a 
bateriei pe thorium, astfel ca bisericile să devină independente 
în privința generării de electricitate și să aibă un profit constant 
din racordarea la rețeaua de utilități publice, prin vinderea 
energiei produsă în exces. 
        Christian  Vahab a publicat zeci de articole în multe 
reviste științifice  și a ținut conferințe la nivel internațional, la 
multe întruniri ale oamenilor de afaceri, având intervenții 
capitale la unele conferințe tehnice, printre care merită 
menționat faptul că, la "Conferința Clean Business" din Bahrain 
(2007), a fost conferențiarul principal.  
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  Christian era un om foarte credincios. Își iubea familia ca 
pe ochii din cap. Copiii săi Zachary și Athee Anna, dădeau 
adevăratul său rost în lume. Parcă-l aud și-acum: „- Să mă țină 
Dumnezeu în viață, ca să-mi împlinesc câteva din proiecte și 
să-mi văd copiii aranjați, fiecare cu rostul său!”. Christian era o 
fire blândă, cu mult respect pentru toți semenii săi. Poate că, și 
datorită firii sale blânde și deschise, mulți oameni răi, sau cum 
zicea el, escroci internaționali, au profitat de pe urma lui, și 
chiar l-au lovit sufletește. Dormea puțin și lucra cu și fără timp, 
mai ales că cele mai multe afaceri erau generate în Europa și 
Orientul Mijlociu. Era treaz mai tot timpul peste noapte, când 
aveau loc contactele telefonice. Răspundea la toate apelurile 
telefonice. Dacă era pe o altă linie, doar semnala – „- Te sun 
înapoi în 5-10 minute”, și așa făcea. În ultima decadă, cred că 
vorbeam la telefon de cel puțin 2-3 ori pe săptămână. Adesea, 
chiar zilnic, săptămâni întregi. Aveai ce să vorbești cu acest 
om. Avea vise mari. Gândea chiar că invenția lui, la care lucra 
de ani, va ajuta omenirea întreagă. Considera că are aceeași 
vocație ca și Nikola Tesla, însă pe o altă scară, potrivit 
realităților acestor vremuri. Cred că visa chiar și atunci când nu 
dormea. Ultima dată când ne-am văzut,  și, frățește, ne-am 
îmbrățișat, a fost în Duminica Rusaliilor, 19 iunie 2016. A 
participat la slujba hramului bisericii și la banchetul hramului, 
dimpreună cu fiul mare, Zachary. De Sfintele Paști a fost în 
Arizona și, îmi povestea cu nostalgie cum participase la slujba 
Învierii, la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul, după care, în 
aceeași zi, dimpreună cu fiica Athee-Anna, a avut ultima cină 
pascală cu ea, și cât de fericit era (împărtășindu-mi chiar și o 
fotografie tată-fiică), ca să își vadă fiica adolescentă cum se 
maturizează. Copiii au fost bucuria sufletului său.   
  În ultimii 2 ani sănătatea lui se deteriora. Avea probleme 
cu inima. De fapt după o intervenție pe cord, absolut necesară, 
la numai 2-3 săptămâni și-a dat sfârșitul. Sâmbătă, 20 august 
2016, a plecat la Domnul. A fost prohodit în ziua de duminică 
28 august, în capela funerară din Westminster, iar 
înmormântarea am săvârșit-o a doua zi, luni 29 august, printr-
o slujbă, la care a luat parte numai familia, la cimitirul 
veteranilor, Riverside National Cemetery, când i-au fost oferite 
și onorurile militare. A murit fără să-și vadă visele împlinite. Și-
a luat în mormânt multe din visele sale, invențiile sale, și 
poate… multe secrete, pe care nu a apucat să le destăinuiască 
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nici măcar subsemnatului, duhovnicul său. Istoria vieții lui 
Christian Vahab rămâne, cel puțin pentru mine, o frumoasă 
poveste, un basm ca-n povești, un vis inimaginabil,  în care și 
eu am crezut cu toată ființa mea. Câta înțelepciune in dictonul 
universal „Omul propune și, Domnul dispune!”. Dumnezeu să-l 
ierte, și să-i fie țărâna ușoară! 
  
Un frățesc tribut IMO +Christian Vahab, așa cum l-am cunoscut 
eu, fratele pe care mi-aș fi dorit să-l am! 
(Al său veșnic rugător, Părintele Constantin Alecse) 
 

2.- IN MEMORIAM ECATERINA LIVIA LITERAT, 
OMUL DE ȘTIINȚĂ, NOVATORUL GPS-ULUI 

 

 
 

Ecaterina Livia și Radu 

          A fost pentru mine o 
onoare deosebită să o cunosc 
și să colaborez cu Ecaterina 
Livia Literat, om de știință, 
născută și educată în 
România, care și-a dat echi-
valențele în America și, prin 
educație tehnică de specia-
litate în Fizică Nucleară, s-a 
impus ca unul dintre savanții 
de origine română ai Americii.  

 
Pe numele ei de domnișoară, Ecaterina-Dumitra 

Pătrașcu, s-a născut în Bucureşti, România, la 17 octombrie 
1938, din părinții Pătrașcu Alexandru şi Nedela Pătrașcu. 
  Când avea 18 ani, Ecaterina a fost admisă la IFA 
(Institutul de Fizică Atomică), Universitatea din Bucureşti, unde 
l-a întâlnit pe Radu N. Literat, absolvent de la Universitatea de 
Fizică şi Tehnica Nucleara, din București. În 1960, s-au 
căsătorit în Făgăraş, România.  
  Între 1960-1968, atât Radu cât și Ecaterina Literat au 
lucrat pentru Institutul de Fizică Atomică din București. La 22 
august 1968, Radu și Ecaterina Literat au obținut o viză de 
turism pentru Austria. Ajunși acolo, au și cerut  azil politic, 
pentru a se stabili în vest. Un an mai târziu, 1969, li s-a 
acordat azil politic în Statele Unite ale Americii, stabilindu-se în 
New York. Pentru a-și câștiga existența, Ecaterina a lucrat 
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temporar în croitorie, apoi ca funcţionar la un birou public, 
etc.  Doi ani mai târziu (1971) s-a înscris la Universitatea din 
New York, Şcoala de Inginerie, specialitatea BE Inginerie 
Electrică, pe care a absolvit-o în iunie 1976. 
  În 1977, soții Radu și Livia Literat se mută în California, 
cu un contract de lucru oferit de Ralph M. Parsons Company din 
Pasadena, ca ingineri de proiectare pentru sisteme de instalaţii 
industriale. Radu a lucrat pentru acea companie până în anul 
2003, când a plecat dintre noi. 
  Datorită expertizei sale, Ecaterina a fost la scurt timp 
angajată de compania Hughes Aircraft Company din  El 
Segundo, California, unde a lucrat în perioada 1977-1978,  în 
domeniul sistemelor electro-optice şi de colectare de date. Alte 
domenii de specialitate au inclus: Sistemul de Management și 
Plănuiri de Inginerie și Analiză a reţelei de proiectare în 
domeniul de frecvenţă, interfațarea cu microprocesoare; micro-
procesoare H/W filtre active, utilizarea prin testarea 
microcipurilor hibrizi de plăci de prelucrare a semnalelor 
atomice, echipamente de testare a aparatelor laser pentru 
testarea hibrizilor, pentru dublarea culorilor fotovoltaice şi a 
panourilor de prelucrare a semnalelor atomice, proceduri de 
calibrare şi de testare atomică. În perioada 1978-1979 se 
reîntoarce la compania Ralph M. Parsons Company, din 
Pasadena, fiind angajată drept analist senior de Inginerie și 
Desen de Instrumentaţie de urgenţă, pentru stoparea 
sistemelor petro-chimice. În perioada 1979-1984, conduce 
departamentul de fabricație a senzorilor tehnici  de supra-
veghere spaţială, fabricarea şi monitorizarea echipamentului de 
testare pentru senzorii #6 şi #7 la autobaza de date, pentru 
plăcile de procesare a hibrizilor în microcircuit. 
  Între 1984-1988, lucrează la compania Aerojet 
Electrosystems Company, în Azusa, California, lucrând la 
modernizarea echipamentelor de testare existente, cu laser, 
pentru proiectarea senzorilor #14. Ecaterina este responsabila 
programului Air Defense Force, Staţia de satelit 14 (GS-14);  
  În aceeași perioadă primește responsabilităţi majore 
pentru programul GPS, supraveghetoarea echipei de inginerie 
și testare si, gestionarea resurselor de planificare, programate 
si alocate pentru întregul program GPS. A pregătit şi efectuat 
disponibilitatea de analiză, testare şi informare de testare a 
programului GPS (Global Position System). 
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Diploma din partea unui General 
pentru Sistemul GPS 

 

Diploma din partea unui General 
pentru Sistemul GPS 

 

 
 

Trofeul pentru Sistemul GPS 

 
 

Delegația, cu ocazia vizitei la Congres 

 
  Din delegația companiei, formată din cca 30 de 
specialiști, chemați să argumenteze (testify) în favoarea 
developării pentru utilizare publică a GPS-ului, în fața 
Congresului American, Ecaterina a fost una dintre cele 5 femei, 
membre ale delegației. În perioada 1989-2006, adică până la 
pensionare, lucrează la Compania Perkin Elmer-ASO, Divizia 
Pomona, California, în domeniul Ingineriei Sistemelor Staţiei 
Spaţiale Libertatea, Monitorizarea Compoziţiei Atmosferice 
(ACM). Absolventă a 2 universități, New York și Universitatea 
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din California de Sud, cu statutul de "Secret clearance" al 
agenției FBI, Ecaterina rămâne un expert, om de știință, care 
prin educația sa, pozițiile pe care le-a ocupat în domeniile 
exigenței militare şi cerințele exigente ale agenției NASA, 
Ecaterina rămâne un expert, om de știință American, care se 
mândrea cu originea ei Românească. Prin firea ei activă, a adus 
un suflu deosebit de emulat în viața parohiei, fiind un 
catalizator, ca președintă a comitetului de construcții, 
președintă a reuniunii doamnelor, mai mulți ani, președintă a 
consiliului parohial, făcând să crească calitativ viața 
administrativă a parohiei.  
 

  
 

Livia și protopopul C.A. la sfânta 
biserică 

 

Livia, IPS +Nathaniel și FRCA la un 
Congres ROEA 

 
  În paralel cu viața sa de familie și cu activitățile și 
succesele sale pe tărâm profesional, Ecaterina Literat a fost o 
credincioasă desăvârșită. A fost o soție devotată îngrijindu-se 
de soțul ei Radu care, mai mult de 2 ani de zile a fost în 
incapacitate, la pat. Participa la sfintele slujbe cu toată 
regularitatea. A ocupat mai multe funcții administrative în 
cadrul comitetelor parohiale, între care: președintă a consiliului 
parohial, a reuniunii de doamne, a bordului director al 
comitetului de construcții, delegată la congresele Episcopiei 
ROEA și sfetnic de taină a subsemnatului. Din nefericire, din 
luna august 2011, au apărut primele semene vizibile că 
Ecaterina a fost lovită de nemiloasa boală Alzheimer. Ca un 
dureros remember, am descris într-un subcapitol anterior 



704                                      CULISELE VIEȚII PASTORALE 

 
 

tragedia, și consecințele acestei traume. În perioada 2011-
2015 a fost în îngrijire și sub supraveghere continuă într-una 
din casele specializate în tratarea persoanelor cu  Alzheimer -
 Pacifica Senior Living, Northridge, California. A plecat la 
veșnicie în ziua Sfântului Ioan, 7 ianuarie 2015. A fost 
înmormântată în ziua de luni 12.ianuarie.2015. I s-au făcut 
toate cuvenitele pomeniri, după ritualul ortodox, fiind o 
membră devotată și susținătoare a bisericii noastre. Fie ca 
Dumnezeu să o sălășluiască în împărăția Sa cea veșnică! 
 

3.- IN MEMORIAM JOE OROS, 
PROIECTANT ȘI CONSULTANT 

ÎN INDUSTRIA AUTOMOBILULUI 
 

 
 

Joe & Betty, acasă, în Santa Barbara 

      Pe Joe Oros l-am cunoscut 
în l982, când am ajuns în Los 
Angeles. Îndeplinea funcția de 
vicepreședinte al consiliului 
parohial. Cel care împlinea 
funcția de vicepreședinte avea 
să ocupe și funcția de gesti-
onar al centrului de răcori-
toare, sau, pe românește, 
barman. Era culmea ironiei, 
mai ales că domnia sa nu bea 
băuturi alcoolice, nu fuma și 
nici nu folosea substanțe 
toxice. Era puritatea întruchi-
pată. Joe Oros se născuse la 
Cleveland (Ohio), din părinți 
români, originari din 
Transilvania. Era căsătorit Cu 
Betty și, aveau cinci copii.  

  Familia sa a emigrat în Statele Unite ale Americii în anul 
1910, era cetățean american. A absolvit liceul în Detroit și 
Institutul de Artă din Cleveland (secția design industrial). A 
obținut o bursă de studii, pentru specializare, în Europa.  
   A lucrat la „General Motors‟ (1939) și la „Cadillac 
Studio‟, secția de proiectare a automobilelor Cadillac și inginer 
la "Cadillac Engineering". A fost consultant la firma Ford Motors 
Company din anul 1946, ocupând funcția de vicepreședinte (din 
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1955). A colaborat la concepția de desen și producție a 
automobilelor Ford care au fost fabricate în perioada 1949-
1968, iar până în anul 1975, la camioane (stilul wide hoods - 
capote largi, proiectate de el) și la linia Lincoln-Mercury. In 
perioada 1956-1968, a fost șef stilist, iar apoi director la 
studioul de design al uzinelor de mașini Ford. A avut o 
contribuție importantă, în calitate de consultant, la punerea în 
aplicare a proiectului Ford Thunderbird (1961). 
In anul 1968, a fost transferat in Europa la firma producătoare 
de mașini Ford of Europe Inc., unde a lucrat timp de șase ani 
ca director-design, fiind vicepreședinte al aceleași firme. In 
anul 1974 se reîntoarce în Statele Unite ca director executiv 
pentru designul de automobile Ford-Lincoln-Mercury, perioadă 
în care a colaborat cu Henry Ford II (membru în comitetul 
directorial). Una din marile sale reușite a fost colaborarea la 
proiectul Ford Mustang, în calitate de director al echipei de 
proiectări. Printre ultimele proiecte de mașini la care a 
contribuit se numără: Ford Capri, Grenada (in Anglia s-a numit 
Consul), Taurus (Cortina) și Escort. A făcut parte din grupul de 
specialiști care constituia creierul industriei de automobile 
americane, într-o perioadă în care această industrie a fost 
sufletul capitalismului și al Americii. In anul 1975, s-a retras 
din activitate, în California. 
 

  
 

A Thunderbird car. designed by Joe 
Oros 

 

A 1964-65 Mustang car, designed by 
Joe Oros 

  
  Pe plan comunitar, s-a implicat în toate proiectele 
bisericii Sfânta Treime, care în vremurile acelea era singurul 
centru cultural român din Los Angeles. Deși locuia în Santa 
Barbara, venea la sfintele slujbe cu toată regularitatea. Era o 
plăcere să-l vizităm cu colindătorii și cu boboteaza, la casa sa 
specială din Santa Barbara, nu departe de conacul președintelui 
Ronald Reagan. Am foarte multe amintiri cu Joe Oros, însă un 
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sfat pe care mi l-a dat cândva, prin 1988, mi-a marcat viața și 
modul în care ar trebui să privim la ea. Îmi aduc aminte că, 
lucrând împreună la proiectarea sistemul de pledge (sistemul 
făgăduințelor!), i-am pus întrebarea: 
„- Spuneți-mi d-le Oros, lăsând la o parte succesul d-voastră 
profesional, aveți cumva și regrete?” – „- Da, mi-a răspuns fără 
ezitare, am două: a). Când în tinerețe, fiind purtat de valurile 
succesului, voit, m-am lăsat de comunitatea românească și, 
prin căsătoria cu Betty, m-am încadrat 100% în societatea 
americană; și b). Că nu am petrecut mai mult timp cu copiii, 
dorind să nu-mi fie afectată ascensiunea profesională”. Prima 
greșeală a reușit să o remedieze, însă lipsa prezenței sale 
sporite în copilăria urmașilor săi… s-a dus pe apa sâmbetei. 
Câtă înțelepciune în cele două regrete ale dumisale. 
  În august 2012, Joe Oros a plecat în veșnicie. L-am 
prohodit, așa după cum o prohodisem cu câțiva ani înainte pe 
Betty, soția sa, după care a fost transportat și el să fie 
înmormântat în Cleavelend, alături de soția și părinții săi. Fie ca 
Dumnezeu să-l sălășluiască în împărăția Sa cea veșnică! 
 

4.- IN MEMORIAM NICOLAE OLARU, 
OM DE AFACERI, PROPRIETARUL MULTOR IMOBILIARE 

ÎN SUDUL CALIFORNIEI 
 

 
 

Nicolae Olar 

       Despre familia Nicolae și 
Ana Olar am mai vorbit într-un 
subcapitol anterior, dar nu i-
am prezentat viața și 
activitatea. Nicolae Olar se 
născuse în 1936, la Alibunar, 
Banatul Sârbesc (azi în 
Serbia). S-a căsătorit cu Ana 
și au avut trei copii: Lucian, 
Gabriel și Marinică. Dupä 
terminarea studiilor generale 
și liceale s-a înrolat în armată, 
pentru doi ani. A absolvit 
Facultatea de Mecanică, din 
Pancevo (1960). 
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  A funcționat ca director al sectorului mecanic la o fermă 
agricolă (1960-1963). In anul 1964 a părăsit țara. După ce a 
stat o perioadă în lagărul de refugiați din Neapole (Italia), a 
obținut o viză de emigrare în Statele Unite ale Americii. A locuit 
la Cleveland până în 1966, apoi s-a mutat, împreună cu soția și 
cei trei copii, în California. In perioada 1966-1973, lucrează la o 
bază militară aerospațială. 
  Își începe activitatea cu munci necalificate (vânzător la o 
stație de benzină). Dă dovadă de un spirit întreprinzător și 
devine proprietar de clădiri. Investește în domeniul imobiliar, 
lansându-se în acest domeniu în urma cumpărării primei clădiri, 
cu apartamente de închiriat, în anul 1968. 
  Devine proprietarul mai multor clădiri în zona South Bay, 
pe care le renovează și le închiriază. In scurtă vreme, devine 
unul dintre cei mai importanți oameni de afaceri și constructori 
din comunitatea română, din Los Angeles, fiind proprietarul 
companiilor: Olar Enterprises and O. & P. Development Co. și 
Olar Enterprises - South Pacific Coast Highway, ambele cu 
birourile centrale în Redondo Beach, din California. 
 

 
 

Nicolae și Ana Olar, la un eveniment 
fericit 

 
 

Nicolae și Ana Olar, cu fiica Marinica și 
soțul Kalin 

  
  In cadrul companiilor sale de construcții a angajat mulți 
conaționali, nou-veniți, în America. In perioada 1975-1991, 
avea pe agenda de lucru a întreprinderilor sale, planuri de 
construcții pentru reședințe familiale, blocuri cu apartamente 
de locuit și centre comerciale. Despre relația mea personală cu 
Nicolae Olar am vorbit în detaliu în subcapitolul: „Olar 
Enterprises” și Agenția „David Loren & Associates”. 
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  Pe plan comunitar Nicolae Olar a fost implicat, împreună 
cu întreaga lui familie, la activitățile organizate de Biserica 
Ortodoxă Română Sfânta Treime, din Los Angeles, pentru care 
a făcut numeroase și generoase donații.  
 

 
 

Nicolae Olar și  actrița Paula Gibson 
(Dumnezeu să-i ierte) 

 
 

La unul din picnicurile oferite de 
familia Nicolae și Ana Olar 

 

 
 

Jon Cepoi, și Nicolae Olar 
(Dumnezeu să-i ierte) 

      A făcut parte, timp de trei 
ani, din comitetul de 
conducere al California’s 
Pepperdine University, în idea 
de promovare a educației în 
rândurile tineretului american 
și româno-american. 
       A activat în paralel și în 
societatea Viitorul Român, în 
consiliul parohial de la Biserica 
Ortodoxă Română Sfânta 
Treime, din Los Angeles și a 
fost membru și susținător al 
Partidului Republican din 
S.U.A. A plecat la Domnul la  

finele anului 2007. Fie ca Dumnezeu să-l sălășluiască în 
împărăția Sa cea veșnică! 

"Suntem datori să cinstim Biserica, să-i venerăm 
sfinţenia, vechimea, fermitatea nezdruncinată, înţelepciunea ei 
luminată de Dumnezeu, Sfintele ei Taine şi rituri." (Sf. Ioan de 
Kronstadt) 
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5.- IN MEMORIAM CONSTANTIN JERCAN, COMERCIANT, 
LOIALITATE EXEMPLARĂ 

 

 

       Despre relația strânsă a 
familiei subsemnatului cu 
familia Constantin și Getta 
Jercan, am amintit într-o 
descriere de mai sus, în cadrul 
autobiografiei mele. Am venit 
împreună din St. Paul, MN, ca 
prieteni și, prietenia noastră s-a 
sudat de-a lungul anilor într-o 
bună. frățietate.   
   Constantin Jercan s-a născut 
în Silișteni-Costeşti, judeţul 
Argeş, România, în 1944, din 
părinții, ortodocși, Petre și 
Elena Jercan. 

A absolvit şcoala primară și elementară în localitatea 
Homorâciu, lângă Teleajen (județul Prahova). Și-a continuat 
educaţia la un liceu teoretic din Ploiești. Deşi și-a trăit anii 
tinereţii în timpul erei comuniste, când totul era „omul de rând‟ 
condiționat întru toate, Constantin a fost fascinat de economia 
de piaţă liberă, practicată numai în societatea capitalistă, de 
aceea a decis să-și continue studiile de specialitate la Liceul 
Comercial din Ploiești,  unde a absolvit cu Diploma în "Afaceri, 
Manageriat și Comerț", ceea ce avea să-i permită să lucreze cu 
succes în acest domeniu, pentru Piaţa Comerţului din Ploiești, 
până în 1982, când a emigrat în SUA. 
  Acei ani i-au oferit  cunoștințele și deprinderile utile, 
absolut necesare, pentru a continua, în acest domeniu al 
comerțului de piață liberă, și după venirea sa în Statele Unite. 
  Datorită persecuțiilor suportate de părinţii lui din partea 
regimului comunist din România, Constantin Jercan a decis sa 
emigreze în America la începutul anului 1981. După un an de 
așteptări, deci un an mai târziu, în 1982, Constantin, împreună 
cu soția sa Geta, născuta Constantinescu şi cu cei 2 copiii ai 
lor, născuți în România, Cătălin și George, a emigrat în State, 
la părinții săi, stabiliți mai înainte în Minneapolis, Minnesota, 
prin procesul de reîntregire a familiei, unde au locuit numai 
câteva luni. Spre finele anului 1982 (călătoria din Minnesota în 
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California), familia Jercan s-a stabilit permanent în Los Angeles, 
California. Ajungând aici, pe lângă angajarea într-un loc de 
muncă regulat, în domeniul construcțiilor, în timpul zilei, 
Constantin si-a continuat studiile  la o universitate tehnică, la 
seral, obţinând Licența în Comerț, Imobiliare și Management. 
Constantin şi soția sa Geta au lucrat timp de peste 20 de ani la 
Firma Stanley Management, o mare companie din California de 
Sud, supraveghind și administrând mai multe proprietăţi ale 
companiei. 
 

 
 

Getta & Constantin Jercan 

 
 

Son George & Constantin 

 

 
 

Vasile și Eugenia Ionescu (nași), și 
Geta și Constantin Jercan (fini). Nașii 
& finii ploieșteni, reuniți în America 

 
 

Soții Jercan & Florin Piersic 

 
După cum am descris mai sus, sosind în California, în 

acelaşi timp, a sosit în Los Angeles și familia subsemnatului, 
fiind numit drept paroh al Bisericii Ortodoxe Române Sfânta 
Treime, din Los Angeles. Constantin Jercan, împreună cu 
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familia sa a devenit membru al bisericii păstorite de mine, cu 
dorinţa de a ajuta, din toate punctele de vedere la propășirea 
bisericii Sfânta Treime. 
 

 
 

Constantin, Blaga & Fărcaș 

 
 

Soții Jercan la Sfântul Mormânt 

 
  Din 1982, familia Constantin și Getta Jercan a sprijinit, 
permanent, sfânta biserică, atât administrativ cât şi material, 
îndeplinind diverse funcții administrative cum ar fi: * 
Constantin a fost membru în Consiliul Parohial, preşedinte al 
consiliul de administraţie, preşedinte al proiectului de 
construcţie; soția sa Getta, a ocupat roluri principale în 
Consiliu, dar și în „Reuniunea Doamnelor‟, ca secretară, 
controloare, președintă(timp de mai mulți ani), coordonatoarea 
meselor și banchetelor festive, mese lunare, proiectele 
speciale, etc.  S-a implicat și-n activitățile Fundației EOHF, 
crezând cu toată ființa sa în acțiunile de caritate ale fundației. 
  La 4 februarie 2010 Constantin Jercan a trecut la 
Domnul, înainte de vreme. A fost  o mare pierdere pentru 
biserică și, o și mai mare durere pentru familia subsemnatului. 
Dacă ar fi să descriu numai una dinte multiplele sale calități, aș 
rosti cu toată convingerea cuvântul „loialitate”. Mi-a dovedit o 
loialitate exemplară, mai mult decât frățească. Ca o mângâiere 
a durerii noastre sufletești, în urma plecării la veșnicie a fratelui 
nostru Constantin, înainte de vreme,  soția răposatului, Getta și 
fiul mijlociu, George, au rămas determinați să continue  slujirea 
bisericii, cu aceeași abnegație și dragoste. cu care a slujit-o și 
Constantin. Fie ca Dumnezeu să-l sălășluiască în împărăția Sa 
cea veșnică! 
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6.- IN MEMORIAM VASILE ȘI FLORICA ROTARU, 
EXEMPLU DE SLUJIRE ȘI DEDICAȚIE 

 

 
 

Vasile & Florica Rotaru 

           Istoria vieții lui Vasile 
Rotaru m-a cutremurat, 
fiindcă ceea ce-mi povestiră 
despre copilăria sa, îmi apărea 
copilăria lui mult mai dure-
roasă decât copilăria mea, pe 
care o consideram până atunci 
că a fost grea. Ultimii săi 10-
15 ani din viață, după 
pensionare, Vasile Rotaru i-a 
petrecut alături de mine, încât 
pot spune că nici un alt 
credincios, sau sfetnic de 
taină, cum îmi place mie să 
spun, nu i-a petrecut. 

  Era epitrop și, în acea calitate, eram împreună la toate 
sfintele slujbe de la biserică, duminica și în sărbători, mă 
însoțea cu Boboteaza, cu colindatul, la slujbele de 
înmormântări și parastase, în biserică și la cimitire… era 
prezent oricând era nevoie, ori unde și oricând. Atunci când 
aveam vreo slujbă și nu puteam să aduc copiii de la școală la 
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timp, îl sunam și, necondiționat mă ajuta, încât copiii începuse 
să-l numească bunic. Așa că, pentru mine, a fost mai mult 
decât un frate, un părinte, un „naș” al părinților mei, alături de 
soția sa Florica, fiind nănașii onorifici la aniversarea celor 50 de 
ani de căsătorie a părinților mei, un prieten loial, un penitent în 
scaunul spovedaniei,…etc. Vasile Rotaru s-a născut la 19 iulie 
1927 în satul Sauca, județul Vaslui, România, din părinții Ion si 
Maria Rotaru. Părinții lui, gospodari harnici ai satului, se 
preocupau cu agricultura.  Tânărul Vasile a urmat cursurile de 4 
ani ale școlii primare din sat, între anii 1934-1938. În 1936, 
când tânărul școlar era abia în clasa a II-a, i-a murit mama, iar 
2 ani mai târziu, în 1938, i-a murit și tatăl, când Vasile Rotaru 
avea doar 11 ani, iar sora sa mai mare, avea doar 13 ani. 
  La moartea tatălui său, un frate de-al tatălui și o soră 
de-a mamei, au hotărât ca sora mai mare a lui Vasile să 
rămână în satul natal, la fratele tatălui lor, iar Vasile să meargă 
la sora mamei lor, care și ea avea 2 copii, în orașul Vaslui. Aici, 
la Vaslui, Vasile Rotaru a fost dat mai departe la școală, adică 
la liceu, pentru încă alți 4 ani. În vremea aceea, cheltuielile 
pentru urmarea cursurilor la liceu erau atât de mari, încât 
Vasile nu a putut urma decât numai 2 ani și, pentru faptul că 
soțul sorei mamei, care-l găzduia pe Vasile, a decedat, când 
Vasile avea numai 14 ani, iar mătușa lui, rămăsese cu 3 copii 
să-i crească, nu a mai putut plăti școlarizarea nepotului Vasile.    
Astfel că, la vârsta de 14 ani, Vasile se afla în postura de a-și 
căuta de lucru și, după îndelungă perioadă de preumblare și 
„bătut pe la porți”, spre a-și găsi de lucru, în final, este angajat 
de patronul unei brutării din Vaslui, la îndeletnicirea de 
spărgător de lemne pentru cuptor și, ocazional, ca vânzător de 
pâine în prăvălie.  După cum este cunoscut, între anii 1941-
1946, a fost mare secetă și foamete în Moldova. Adolescentul  
Vasile lucrează 3 ani la aceea brutărie, după care, la vârsta de 
18 ani, pleacă la București, în căutarea unui loc mai bun de 
lucru. Aici, în București, la numai câteva luni de la sosire, 
întâlnește un frate român, în vârsta de cca 50 de ani, un 
telefonist, care-l sfătuiește să meargă la Timișoara, la 
calificare, urmând Cursurile de Telefonie, un an și jumătate. Cu 
o astfel de calificare, cu un carnet de telefonist pentru Linii 
Permanente de Comunicare, tânărul Vasile parcurge diferite 
sate, comune și orașe, în toata țara, unde instalează linii 
telefonice.   
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  Pe când avea 22 de ani și lucra la liniile telefonice din 
satul Ologi, comuna Secara, județul Teleorman, a cunoscut-o 
pe tânăra Florica Călin (fiica lui Ion și a Paraschivei), pe care la 
4 mai 1949 o cere și o primește de soție. Un an mai târziu, în 
1950, se naște Mariana, unica fiică a familiei Vasile și Florica 
Rotaru.  În 1951, familia Rotaru se mută la București, unde, 
Vasile este luat în armată, iar Florica urmează o școală de 
filatoare. În acest timp, fiica lor Mariana, a fost crescută la 
țară, de părinții Floricăi. Terminând cursurile de filatoare, 
Florica este angajată de Fabrica de bumbac Filatura Română 
din Pantelimon-București, unde lucrează între anii 1962-1973. 
În 1954, la încheierea stagiului militar de 3 ani, la grăniceri, 
Vasile este eliberat din armată și își reia serviciul la Telefoane, 
în București, devenind mai târziu instalator de posturi 
telefonice, unde lucrează în perioada 1954-1974. 
Între timp, fiica lor Mariana, s-a căsătorit și a plecat în 
străinătate cu familia ei, stabilindu-se în Los Angeles. În 1974 
soții Vasile Florica, părăsesc România, calificându-se în 
programul de reunificare a familiei, locuind timp de 8 luni la 
Viena, în așteptarea vizei pentru America. La începutul anului 
1975, soții Rotaru au sosit în Los Angeles, unde au început 
amândoi la lucreze, la aceeași firmă, de la care Florica s-a 
pensionat în 1986, iar Vasile un an mai târziu, în 1987. Soții 
Vasile și Florica Rotaru au trăit în căsnicie o viață frumoasă, 
fericită și cu multe realizări duhovnicești. După o suferință de 
aproape 6 luni, Florica Rotaru își dă obștescul sfârșit, la 2 iunie 
2005. De la acea dată, viața lui Vasile Rotaru s-a schimbat, 
sănătatea s-a deteriorat și, fără Florica, și-a pierdut dorința de 
a mai trăi. Vasile a continuat, totuși, să trăiască o viață 
duhovnicească, așa cum i-a promis soției, numai în ogorul 
Domnului, la Sfânta Biserică, la „Sfânta Treime”, pe care ambii 
au slujit-o din 1984.  La data de 26 septembrie 2009, a plecat 
și Vasile la Creatorul.  Fiica Mariana, nepoții și strănepoții, 
secondați de Reuniunea Doamnelor, Consiliul Parohial și de 
preoții co-slujitori au asigurat funeraliile lor (2005, respectiv 
2009) după toată cuviința și după toate tradițiile de pomenire, 
timp de 7 ani și după aceea, așa după cum răposații și-au trăit 
cu toată ființa lor credința strămoșească a moșilor și 
strămoșilor lor. Fie ca Dumnezeu să-i sălășluiască în împărăția 
Sa cea veșnică! Al lor duhovnic, recunoscător, preotul 
Constantin 
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7.- IN MEMORIAM DUMITRU TURLACU – 

PROFESORUL CU URECHE MUZICALĂ, 
NEINIȚIATUL ÎN TAINELE NOTELOR LINIARE 

 

 
 

Prof. Dumitru Turlacu și protopopul 
Constantin Alecse pe insula Catalina 

Island, Calif. (2011) 

      Până în anul 2007 nici nu 
aveam idee cine este 
profesorul Dumitru Turlacu. 
Vorbim de 9 ani în urmă. 
       Biserica noastră mergea 
înainte cu sau fără prezența 
acestei familii, a profesorilor 
Dumitru și Filofteea Turlacu.    
Cândva, pe la finele anului 
2007, o frumoasă familie de 
„tinerei‟, cam la vârsta a 
doua, în timpul miruitului de la 
sfârșitul Sfintei Liturghii mi s-a 
destăinuit că sunt nou-veniți 
din România și s-au stabilit  

definitiv în America, locuind cu familia fiicei, unicul lor copil, 
Daniela, care se stabilise în California de mai mulți ani. 
  Am schimbat câteva cuvinte după miruit și, așa am aflat 
că ambii erau profesori pensionari, și că au trăit în Buzău. Eu 
însumi fiind buzoian, am tresărit de emoție și, frățește, i-am 
îmbrățișat, adresându-le un călduros cuvânt de bun venit în 
comunitatea noastră. Nu a trecut multă vreme după aceea că, 
profesorul îmi cere binecuvântarea să participe la cântările 
stranei, la citirea psalmilor, și… Crăciunul bătând la ușă, m-a 
rugat să-l primim și pe dumnealui în echipa colindătorilor.  
  La începutul anului următor 2008, profesorii Dumitru și 
Filofteea s-au înscris drept membri în bună rânduială la biserică 
și, înainte de Sfintele Paști 2008, profesorul devenise cantorul 
II al bisericii, secondându-l armonios pe ipodiaconul Gabriel 
Vamvulescu, la cântarea Sfintei Liturghii.  
  Dumitru N. Turlacu s-a născut în 1940, în comuna 
Ciorăști, Vrancea, din părinți ortodocși, Naonica și Niță. După 
terminarea celor 7 clase elementare, absolvite în comuna 
natală, Ciorăști, a urmat cursurile Liceului "Regele Ferdinand", 
numit pe atunci Școala Medie, nr. 1, din Râmnicul Sărat și 
actualmente Liceul "Alexandru Vlahuță". Promoția sa avea să 
fie ultima din sistemul liceal, cu durata de 3 ani și cu note de la 
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1 la 5. După terminarea cursurilor liceale, prin examen a fost 
admis și a urmat cursurile de zi la Facultatea de Matematica, pe 
care a absolvit-o în 1962, devenind astfel profesor de 
matematică. 
 

  
 

Cu părintele Iustin în... 
 

 

În procesiune, la Sf. Paști 

  
 

Cu nepotul, și soția, la ziua Basarabiei 
 

Prof. Dumitru Turlacu, în mijlocul 
trandafirilor de la cimitirul Rose Hills, 

Whittier, California 

 
  Doi ani mai târziu, în 1964, s-a căsătorit cu tânăra 
Filofteea Borcan, profesoară de biologie. La 22 septembrie 
1967, familia prof. Dumitru și Filofteea Turlacu este 
binecuvântată cu venirea pe lume a unicului copil, fiica Daniela. 
Profesorul Dumitru Turlacu a profesat o viață întreagă vocația 
de profesor de matematici, având drept mentor pe marele 
matematician Grigore Moisil. Cariera sa de profesor și-a 
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încheiat-o prin pensionare în anul 2001, de la Liceul Pedagogic 
din Buzău, România. 
  Din 2003, profesorii pensionari Dumitru și Filofteea 
Turlacu au călătorit, anual, între România și Statele Unite ale 
Americii, în vizită la fiica lor, Daniela, căsătorită cu 
Abi(împreună având doi copii,  Daniel si Nicholas), stabiliți în 
Los Angeles, cu mai mult de o decadă în urmă. Cum am 
menționat mai sus, în 2007, „fericiții‟ pensionari, Dumitru și 
Filofteea, au dobândit reședință permanentă (green card-ul) în 
Statele Unite și, prin urmare, s-au stabilit definitiv în Los 
Angeles, alături de familia lor dragă. În 2008, soții Turlacu au 
devenit membri "în rânduială" ("in good standing") ai bisericii 
Sfânta Treime, din Los Angeles, California. Fiind creștini 
ortodocși veritabili, dar și în calitatea lor de membri ai numitei 
biserici, soții Turlacu s-au dedicat totalmente slujirii bisericii 
noastre, participând cu toată regularitatea la  sfintele slujbe 
liturgice, duminica și, la prăznuirile din zilele de peste 
săptămână. 
 

  
 

Cu Boboteaza, la familia Dan și Paula 
Matei-Platt 

 

La înmormântarea lui George Voishan, 
Jr. Catalina Island (2011) 

 
Având "ureche muzicală", profesorul Dumitru Turlacu, s-

a apropiat, inițial, cu pași timizi, către strană, încercând a-l 
seconda pe cantorul prim al bisericii, ipodiaconul Gabriel 
Vamvulescu. Mai apoi, la scurt timp, "luându-și inima-n dinți" 
(cum inspirat glăsuiește un dicton neaoș-românesc), dându-și 
drumul la voce, în cca un an, a progresat inimaginabil, de la 
citirea psalmilor utreniei, până la cântarea integrală a 
răspunsurilor liturgice, atât la Sfânta Liturghie, cât și la 
celelalte Sfinte Taine. 
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  In afară de faptul că oferea răspunsurile liturgice la toate 
serviciile sacerdotale, oficiate în sfântul locaș de cult, profesorul 
mă însoțea la majoritatea slujbelor religioase: botezuri, 
cununii, sfeștanii, parastase, înmormântări, colindat, etc. 
Parcă-l aud și acum rugându-mă să-l iau cu mine la toate 
slujbele, fiindcă nu se poate obișnui să stea „între patru pereți, 
ziulica întreagă”. Avea abnegație, pietate, loialitate, curaj 
creștinesc (nu este ușor să te implici cu toată ființa ta în 
slujirea sacerdotală fără a avea vreun fel de formație teologică, 
sau muzicală) și devoțiune sacră. Avea mult umor, multă 
dragoste pentru slujirea bisericii și un vădit respect pentru toți 
semenii săi. 
 

  
 

La strană cu ipodiac. Gabriel 
Vamvulescu 

 

Cu colindatul, la surorile Valentina & 
Anca Stoicescu 

 
  Păcat că slujirea i-a fost de scurtă durată. Eram în Taina 
Spovedaniei, în dimineața zilei din duminica dinaintea 
Crăciunului 2012, când d-l Ion Anton îmi șoptiră veste, picată 
ca un trăsnet, că profesorul Turlacu, pregătit dis-de-dimineață 
să vină la biserică, nu s-a simțit prea bine, iar familia a chemat 
de urgență salvarea, însă în drum spre spital a decedat făcând 
un atac de cord masiv.  A fost prohodit după cuviință și, este 
înhumat la cimitirul Pierce Bothers-Valhalla din Burbank, în 
serțiunea românească EOHF. 
  Am fost onorat să-l cunosc și, timp de aproape 5 ani, să 
deservim împreună Sfânta Biserică. O mare pierdere pentru 
sfânta biserică, dar și pentru mine personal.  A fost un 
adevărat om de omenie, mare român, un soț, tată și bunic 
autentic, un intelectual de mare ispravă și, mai presus de 
toate, un creștin desăvârșit. Fie ca Dumnezeu să-l sălășluiască 
în împărăția Sa cea veșnică! 
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         O lacrimă amară 
 
(dedicație, Mircea Iordache,) 
 
O lacrimă amară-mi curge-n gură,  
Pentru un prieten care nu mai este.  
El pătrunsese în a mea făptură,  
Iar azi primit-am cea mai neagră veste. 
 
Prieten drag, de ce mă faci să sufăr,  
De-abia ți-am cunoscut adâncul sfânt?  
Dumitre dragă, sufletu-ți – un nufăr,  
De ce-a plecat, așa, ca dus de vânt? 
 
Poate ai vrut mai mult decât se poate,  
De-atâta suflet mare ce-ai avut,  
Nu ai crezut în lacrimi și în moarte,  
Iar inima a vrut, dar n-a putut. 
 
Poate așa a fost să-ți fie partea,  
Ca sufletu-ți să zboare-așa subit  
Și, dacă-așa ușoară îți fu moartea,  
E că de Dumnezeu ești mult iubit! 
 
Că nu mai este Dumitru Turlacu  
Durere și regrete-s pe pământ.  
Biserica Sfânta Treime, sacru  
Îl pomeni-va, cu-al său nume sfânt! 
 
Iar rudele, soția și copiii  
Vor plânge, la mormântul lui, mereu,  
Și flori ei vor sădi la căpătâiu-i,  
Îngenunchind în crez la Dumnezeu. 
 
O, Doamne, Doamne, mă dor aste clipe,  
Dar rogu-te, măcar, să-l sui la rai,  
Și să îi spui: „ Rămâi aici Dumitre,  
Că meriți cinstea asta să o ai!” 
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8.- IN MEMORIAM MIRON BUTARIU, 
NELIPSITUL INTELECTUAL DE LA SFINTELE SLUJBE 

 

 

 

     Pe avocatul Miron Butariu 
l-am considerat unul dintre 
înțelepții comunității noastre. 
Dimpreună cu soția sa Suzie, 
era nelipsit de la sfintele 
slujbe duminicale. Și aceasta o 
făceau din credință. M-a 
îndrăgit chiar de când am 
ajuns în Los Angeles, 1982. În 
calitatea sa de vicepreședinte 
al consiliului parohial, în prima 
duminică în care am slujit la  

Los Angeles, la finele serviciului divin, a rostit un scurt cuvânt 
de bun-venit noului preot (subsemnatul!), spunând 
credincioșilor că,  „- Privind la acest tânăr și ascultându-i 
slujirea și predica, mi-am întărit convingerea că România, cu 
oameni ca părintele Alecse, încă are un viitor”. 
  Miron Butariu se născuse în 1905, la Bodești (Arad). Era 
fiul lui Traian și al Anei (n. Moica). Fusese căsătorit cu Dorina 
(n. Nan) în 1959 (decedată în 1969) și s-a  recăsătorit cu Suzie 
(n. Ivanof), în anul 1970. 
  Cursurile liceale și le-a făcut la Liceul „Avram lancu” din 
Brad și a obținut bacalaureatul la Liceul „Moise Nicoară” din 
Arad (1925). Apoi a absolvit Facultatea de Drept a Universității 
„Regele Ferdinand al României” din București (1929), a obținut 
doctoratul în drept la aceeași instituție, cu teza Sisteme de 
Votare (1932). A practicat avocatura în cadrul Baroului 
Avocaților, din Arad (1932-1947). A fost arestat și deținut în 
închisorile din Arad, Craiova și București. După eliberarea sa, în 
1947, se refugiază in Munții Apuseni, pentru a evita o nouă 
arestare. In decembrie același an, părăsește țara, clandestin, 
într-o barcă, pe râul Someș. După câțiva ani de peregrinări prin 
Europa, se stabilește în Statele Unite, la Los Angeles 
(California). a devenit cetățean american în anul 1959. 
  

"Cu cât mai strâns se apropie creștinul de pașii lui 
Hristos, cu atât mai puțini însoțitori va afla în jurul său."                       
(Părintele Sofronie Saharov) 
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Suzie & Miron Butaru 
 

Miron, întotdeauna la măsuță 

 

 
 

Soții Butaru și familia regizorului 
Florin Fătulescu 

           A fost autorul lucrării 
autobiografice „O viață de om‟ 
(1991), și a publicat nenu-
mărate articole în ziarele 
românești din exil: America 
(Cleveland), Vocea Libertății 
(Atena), Solia (Detroit), 
România (New York), Cuvântul 
Românesc (Hamilton), Lupta și 
BIRE (Buletin de Informații 
pentru Românii din Exil), 
Paris. A colaborat la radiourile  

„Europa Liberă” și „Vocea Americii”. 
  A fost coautor a volumului „The Tragic Plight of Border 
Area: Basarabia and Bucovina‟ (Situația tragică a zonei de 
graniță: Basarabia și Bucovina), editat sub auspiciile Academiei 
Româno-Americane, Davis, California. 
  A fost membru al Partidului Național-Țărănesc (jurist 
consult al acestui partid, 1932-1947); membru activ în mai 
multe asociații și instituții ale comunităților românești din 
America: Uniunea și Liga Societăților Românești din America, 
Episcopia Românilor Ortodocși din America, Societatea Avram 
lancu, din New York (1954-1974), Societatea Viitorul Român, 
din Los Angeles, și enoriaș al parohiilor Sfântul Dumitru, din 
New York si Sfânta Treime, din Los Angeles; membru și 
secretar-casier al Academiei Româno-Americane de Știință și 
Arte. 
  Drept mărturie personală, pot atesta că avea un intelect 
sclipitor, o minte ageră, pe care o descopereai în argumentările 
sale, în discuțiile cu semenii săi. Adesea apelam la sfaturile sale 
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în multele probleme ce le întâmpinam, în special înainte de 
1989 și, de care am făcut vorbire într-un capitol anterior. Miron 
era nelipsit de la Sfintele Slujbe, iar pe patul de spital a făcut o 
spovedanie completă, pe care nu cred că am mai auzit-o de la 
vreun alt credincios, în cei 40 de ani de preoție. Cam la toate 
evenimentele naționale, Miron era conferențiarul principal. 
Adânc în suflet era un democrat adevărat, nu spoit ca 
democrații din vremurile de astăzi. A deținut multe funcții în 
consiliul parohial, între care adesea funcția de președinte al 
consiliului și delegat al parohiei la congresele ROEA. A trecut în 
veșnicie la 15 aprilie 1992, în Los Angeles, și a fost transportat 
pentru înhumare în cimitirul de la Vatra Românească din Grass 
Lake, Michigan. Fie ca Dumnezeu să-l sălășluiască în împărăția 
Sa cea veșnică! 

 
9.- IN MEMORIAM JON CEPOI, 

BASARABEANUL CU ROMÂNISMUL ÎN SUFLET 
 

 
 

Jon Cepoi 

JON CEPOI:  
PE URMELE MELE... 
  
      Familia Jon și Stela Cepoi, 
era una din cele mai cunos-
cute și influente familii din 
comunitatea româno-america- 
nă la data sosirii mele în Los 
Angeles, în 1982. Era o familie 
axată pe afaceri, însă și foarte 
implicată în activitățile sociale 
și culturale ale comunității. 
Jon era președintele Societății 
Viitorul Român, iar Stela era 
directorul cultural al societății. 
Au păstrat tot timpul legătura 
cu țara, cu mult înainte de 
1989. 

 Au găzduit mulți artiști, dansatori, actori și alte 
personalități ale culturii românești, invitați la Los Angeles 
pentru a performa la unele activități organizate de societate, și 
de biserică. Pe departe, organizarea aniversării Unirii 
Principatelor Române, sărbătorită pe 24 ianuarie 1988, cu 
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participarea Majestăților lor, Regele Mihai I și Regina Ana, a 
fost cel mai important eveniment organizat de Societatea 
Viitorul Român, înainte de 1989. 
  Jon Cepoi s-a născut în 1924, în Basarabia. A făcut studii 
secundare la Iași și școala Militară la Botoșani. 
  In 1944 a studiat la o școală militară din Germania, 
urmată de o școala de tehnicieni pentru a putea emigra In 
S.U.A. In 1951, s-a stabilit la Toledo (Ohio). A urmat apoi 
cursurile Facultății de Electronică, la Universitatea Purdue, 
Lafayette, Indiana, apoi s-a specializat în electrotehnică și 
electronică, la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) 
și la Universitatea California de Sud (USC) și a obținut 
doctoratul în Drept la Universitatea Van Norman (1972). 
 

  
 

Cei trei Mușchetari: Mihai Botez, Jon 
Cepoi și Miron Butaru. Să-i ierte 

Dumnezeu! 

 

Imnul Național: La începerea 
banchetului din ziua de 24 ianuarie 

1988 (Regina și Regele, la mijloc) 

 
  Timp de 30 de ani a lucrat la proiecte secrete, la firme 
americane: Westinghouse Electric Co., Hughes Aircrafts și 
North American Company.  Din anul 1961, a lucrat la 
Departamentul de Cercetare și Dezvoltare al firmei Hughes 
Aircrafts, din Los Angeles, la concepția și dezvoltarea 
proiectelor componente de microunde pentru diferite sisteme la 
avioane și rachete. 
  Din anul 1971 a fost angajat de firma North American 
Rockwell, unde a lucrat pentru proiectul bombardierului B-1. 
Concomitent, s-a axat pe investiții personale (construcții). A 
publicat zeci de articole de interes național, în special pe tema 
româno-basarabeană. A fost membru de onoare al Academiei 
Româno-Americane de Științe și Arte și,  membru al Societății 
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Viitorul Român, din Los Angeles, fiindu-i  timp de peste 20 de 
ani președinte. 
 

  
 

Regele și Regina, soții Cepoi, Millie 
Bonca, Dorina Riscuta, secretara 

Uniunii și Ligii 

 

Tom Bradley, Primarul Los Angeles-
ului, Florența Greynold și Jon Cepoi, 

președintele Societății 

 
  În anii în care au locuit în Los Angeles, Jon și Stela au 
fost membri ai bisericii noastre și, de scurtă durată, chiar și 
membri ai consiliului parohial. Am spus pe scurtă durată, 
fiindcă Societatea Viitorul Român, cu activitățile ei, în care erau 
implicați trup și suflet, nu le mai oferea timpul necesar ca să se 
implice mai mult și în activitățile bisericii. 
Din anul 2000, de când s-a mutat în Las Vegas, Jon a fost 
primul președinte al Societății Doina, cât și membru și 
președinte al consiliului parohial al Bisericii Adormirea Maicii 
Domnului, din Las Vegas. A plecat la veșnicie în ziua Bunei 
Vestiri, 2016 și, a fost prohodit de preoții Constantin Alecse, 
din Los Angeles și Dănuț Pălănceanu, din Las Vegas, în ziua de 
30 martie 2016, în capela cimitirului Bunkers Eden Vale 
Mausoleu, din Las Vegas. Fie ca Dumnezeu să-l sălășluiască în 
împărăția Sa cea veșnică! 
 

"Iubirea dintre Fiul lui Dumnezeu şi Tatăl este o naştere, 
o veşnică naştere. Când lucrăm la asemănarea noastră cu 
Dumnezeu, trăim de fapt această stare de permanentă naştere 
de sus. Nu mai trăim „după capul nostru”, nici după impulsurile 
şi legile bio-psiho-sociale, ci şi cu, în şi prin Dumnezeu. Atunci 
viaţa noastră bio-psiho-socială se sfinţeşte, se înduhovniceşte." 
                                                    (Maica Siluana Vlad) 
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10- IN MEMORIAM MIHAI D. PATRICHI, 
INGINER, ELECTRONIST, OM DE AFACERI 

 

 
 

Mihai Patrichi 

Mihai D. Patrichi - A Succes 
Story 
  
      Pe Mihai Patrichi, omul de 
succes în domeniul Apărării 
Naționale Americane, din 
timpul războiului rece (1949-
1989), dintre Blocul de Vest și 
cel de Est, l-am întâlnit pentru 
prima dată la începutul anului 
1983, doar la câteva luni după 
ce am sosit în Los Angeles ca 
preot al bisericii ortodoxe 
române Sfânta Treime.  

 
  Nu știam nimic despre el în acele vremuri. M-a sunat la 
telefon să-mi spună un călduros bun-venit în Los Angeles. Mi-a 
spus, pe scurt cine este, cu ce se îndeletnicește, că are o 
fabrică de piese pentru armamentul Departamentului Apărării 
Naționale a Statelor Unite, că are cca 150 de angajați și, că i-ar 
face o deosebită plăcere dacă l-aș vizita, la el, la serviciu. 
După cum nu cunoșteam aproape pe nimeni în California, în 
acea vreme, desigur că m-am învoit să-l vizitez, la oficiile sale 
de la Compania Network Electronics (dacă nu mă înșel, adresa 
era: 9750 De Soto Ave, Chatsworth, CA 91311.) 
  În ziua și la ora stabilită m-am prezentat la adresa 
indicată. Compania Network Electronics avea o clădire 
impunătoare, oarecum ascunsă printre niște pomi, plantați în 
față, încât era necesar să conduci cu viteză mică, astfel ca să 
poți identifica adresa. Am parcat într-unul din spațiile de 
parcare(vreo 10-15 la număr, din fața clădirii). 
  M-am îndreptat spre camera de primire (lobby), m-am 
prezentat și am anunțat că am o întâlnire (an appointment) cu 
d-l Mihai Patrichi. Mi s-a spus să aștept, până ce patronul va 
veni să mă întâmpine. 

Cred că am așteptat vreo 15 minute. Mă tot uitam la 
planșetele postate pe pereții camerei de primire când, deodată 
văd originalul înrămat al unei pagini din ziarul Los Angeles 
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Times, cu un articol ce purta titlul un Imigrant Român 
concediază un General American (A Romanian Immigrant fires 
an American General). 

 

 
 
  Din titlu nu prea am înțeles despre ce era vorba, însă 
continuând să citesc articolul, m-am deslușit că Mihai Patrichi 
era imigrantul care l-a dat afară pe Generalul American Curtis 
E. LeMay, directorul Forțelor Americane (chief of staff), pe 
care-l angajase drept PR, pentru motivația că devenise 
vicepreședinte (running mate) al lui „George Wallace‟, tichet 
independent, în 1968. Mi s-a părut ceva straniu cu acel articol, 
înrămat în camera de primire a oaspeților, însă am înțeles mai 
târziu rostul său. Era postat pentru proaspeții ce căutau 
angajare la Network Electronics, ca să înțeleagă din capul 
locului cât de strict și riguros este angajatorul. 
 M-a primit excepțional. M-a dus prin toate secțiile 
întreprinderii, explicându-mi aproape în detaliu profilul fabricii. 
Era mândru de realizările sale. 

Mi-a explicat că petrece între 12-14 ore, zilnic, în acea 
fabrică, și că părăsește locuința sa din Beverly Hills în jur de 
ora 5:00 dimineața, ca să nu prindă traficul. În biroul său avea 
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și un aragaz cu unde (microwawe), unde încălziră de îndată 
niște aperitive, din ciuperci și spanac. 

 

  
 

Mihai Patrichi explică vizitatorilor 
proiectul 

 

IPS Nathaniel este încântat de 
vederea panoramică 

 

  
 

Aristide Buhoiu ia un interviu 
interlocutorilor: Mihai Patrichi și 

Miron Butaru 

 

Soții, Mihai Patrichi, și Rodica Patrichi 
(nee Golea) 

 
  Mi-a dat o adevărată lecție de istorie. Mi-a povestit că 
era responsabilul tehnic al aviației și a tuturor Forțelor Armate 
ale României, în vremea Regelui Mihai I, pe care mi s-a părut 
că îl cam detesta. Nu a avut cuvinte frumoase nici pentru 
Mircea Ioanițiu, secretarul Regelui Mihai, care locuia și el în 
vremea aceea la vreo 15 km de fabrica lui Mihai Patrichi, în 
Canoga Park. Cât despre Arhiepiscopul + Valerian mi-a vorbit 
în cuvinte detestabile, încât nici măcar nu mai știam ce să fac: 
să aprob, să nu aprob, să mă fac că nu aud și nu înțeleg... 
Pentru novici, ofer doar informații sumare despre Mihai Patrichi, 
fiindcă nu intenționez să impietez întru cumva memoria sa. Se 
născuse în România, la 28 octombrie 1911 și a decedat la 1 
noiembrie 1994, în California, la vârsta de 83 ani. Slujba 
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înmormântării a fost oficiată de părintele Cătălin Mitescu, și 
este înhumat în cimitirul Hollywood-4-Ever, din Hollywood. Ori 
de câte ori am vreun parastas, sau vreo înmormântare în acel 
cimitir mă opresc și la mormântul său spre a rosti o ectenie și a 
înălța o rugăciune în memoria lui. 
  În timpul discuției, Mihai Patrichi mi-a mai vorbit și de un 
proiect caritativ pe care intenționează să-l dezvolte. Era vorba 
de încorporarea unei Fundații, numită Moldovița Foundation, 
care să fie construită pe un teren al companiei Network 
Electronics, pe un delușor din Chatsworth, unde să se 
construiască o biserică, o casă pentru călugări, o sală 
comunală, unde să fie servite mici gustări după slujbe, care 
urma să fie ținute zilnic de către călugării mânăstirii) și, în 
centru, o piscină (swimming pool). La întrebarea mea, dacă 
este necesar ca să aibă călugării mânăstirii o piscină, mi s-a 
răspuns categoric. Desigur că NU. Piscina nu va fi pentru 
călugări, ci ... pentru copii lor. Am rămas mut și, chiar că, nu 
am mai putut duce discuția mai departe. Atât îmi mai aduc 
aminte că, la sfârșitul întâlnirii mi-a înmânat un CEC de $ 1.000 
(una mie dolari americani) pentru sfânta biserică. I-am 
mulțumit pentru generozitate și pentru găzduire, și am plecat. 
L-am reîntâlnit la data la care, PS Nathaniel (pe care l-am 
însoțit, cu vre-o 5 membri ai consiliului parohial), și suita 
prezidențială a companiei Network Electronics, Inc., am 
săvârșit slujba de punere a pietrei de temelie a mânăstirii de 
care domnia sa îmi vorbiseră cu câțiva ani înainte. Din 
nefericire, din condiții obiective (re: crize economice ce au 
urmat), mânăstirea nu s-a mai zidit. M-am convins încă o dată 
că "Omul propune, dar Domnul dispune"... 
 

„Sfântul acela, dumnezeiescul Iov, zicea: 
„Din pântecele mamei mele căzui în groapă!″ 
Deși a trăit ca sfânt,  cinci sute de ani și ceva, 
Sufletul lui de sfânt, cu veșnicia se-adapă. 
 
Voi n-auziți cu ce ne aseamănă Duhul Sfânt? 
Omul ca iarba, zilele lui ca florile câmpului, 
Așa va înflori și, zilele-i devin umbre pe pământ, 
Iar sufletul merge la judecata de apoi a Domnului!” 
 

       MI 
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MULȚUMIRI ȘI CREDITE 
 

1.- ÎȚI MULȚUMESC DOAMNE! 
  

Doamne – Dumnezeule, Îți mulțumesc pentru că mi-ai 
dat sănătate și mi-ai îndrumat pașii pe o cale dreaptă, plăcută 
Ție!  
  Îți mulțumesc Doamne pentru trăirile frumoase, dar și 
pentru multele încercări care m-au călit pentru viață și pentru 
credința în Tine!  

Mi-ai dăruit un cap limpede, cu capacități de a mă scoate 
din multe încurcături și capcane, mi-ai dat luciditatea de a 
păstra vii în memorie rădăcinile mele pământești și spirituale. 
 

 

     Îți mulțumesc Doamne că 
mi-ai dat voința și competența 
de a duce la împlinire planul 
acestei cărți Puterea Credinței, 
că mi-ai dat ținere de minte și 
colaboratori devotați pentru 
finalizare acestei opere a vieții 
mele!  
     Îți mulțumesc Doamne că 
mi-ai dat o familie frumoasă, 
care mi-a însoțit pașii vieții, cu 
bunătate și înțelegere! 

 Te rog Doamne, păzește familia mea de necazuri, dându-
i sănătate, în continuare! Voia Ta să fie cu miluire și mântuire 
asupra mea și a familie mele! 
  

2.-  MULȚUMIRI PENTRU AJUTORUL ÎNFĂPTUIRI 
ACESTEI LUCRĂRI 

 
Îți mulțumesc Doamne că ai dat bisericii pe care o 

Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea întâlnirii cu un 
consătean, Mircea Iordache, cu care am împărțit satisfacția 
realizării cărții monografice a satului natal, Dâmbroca, și care 
mă sprijină necondiționat în realizarea cărții Puterea Credinței, 
prin completarea cu dedicații și citate și prin tehnoredactarea 
lucrării.  
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Pentru cei care m-au sprijinit cu bune cuvinte de 
apreciere și încurajare. Dintre care aș remarca pe D-na Filofteia 
Turlacu și pe fiica sa Daniela Saffari, care a contribuit la 
corectarea cărții, pentru care țin să le mulțumesc.  

Mulțumesc domnului Fabian Anton pentru aportul 
deosebit la realizarea cărții prin procesarea unor fotografii din 
alb-negru în color. 

Gândul mă poartă și la maestrul fotograf Emanuel 
Tânjală, care mi-a oferit cu toată dragostea, sute de fotografii, 
pe care în mare parte le-am folosit în această lucrare 
autobiografică și pentru care țin să-i mulțumesc mult. 

Mulțumirile mele se îndreaptă și către D-na Mary 
Comboianu, care a coordonat, colectând toate fotografiile ce 
sunt folosite în subcapitolul Aromânii - Românii Macedoneni din 
California. 
  Ar mai fi și alți binefăcători în construirea acestui frumos 
memoriu al vieții mele: actorul Anatol Resmeritza, D-l Ion 
Anton și alții, cărora le mulțumesc.  

Trebuie să precizez, nu în ultimul rând, și îmbrățișarea 
ideii pentru această carte, și binecuvântările unor înalți Ierarhi: 
IPS Sa + Nathaniel,  Arhiepiscop de Detroit și al Episcopiei 
Ortodoxe Romane din America; IPS Sa + Casian Arhiepiscopul 
Dunării de Jos; PS Sa +Irineu, Episcop Vicar ROEA.  Le 
mulțumesc și acestor înalți prelați, și Te rog Doamne, dă-le lor 
sănătate și păstorire îndelungată a turmelor de credincioși! 

 
3.-  MULȚUMIRI FAMILIEI ȘI  

COLABORATORILOR MEI APROPIAȚI 
 

Pe lângă mulțumirile și recunoștința adusă lui 
Dumnezeu, pentru toate împlinirile din viață și pentru miluirea 
cu această carte a vieții mele, aduc prinos de recunoștință:  

*Soției mele (psa Elena Alecse), pentru suport și sacri-
ficiu, fără de care nu mi-aș fi putut împlini vocația;  

*Aduc mulțumiri: părinților mei, Anica și Enache Alexe;  
copiilor mei (Cristian, Marius, Gabriella și Ana-Claudia);  
profesorilor de la Seminar și de la Facultatea de Teologie, care 
m-au format și mi-au dat suflu divin, pentru credința și slujirea 
întru Dumnezeu; enoriașilor, celor 3 parohii, pe care i-am 
păstorit în cei 40+ ani de slujire preoțească (Londra-Anglia, St. 
Paul-MN și Los Angeles-CA) pentru loialitatea necondiționată în 
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întreaga mea pastorație; consiliilor parohiale (și funcționarilor 
lor, cu atribuții administrative și financiare); reuniunilor de 
doamne, clericilor co-slujitori (preoți, diaconi, ipodiaconi, 
citeții/dascălii și membrii corurilor parohiale), de-a lungul 
anilor; membrilor comitetelor administrative și de organizare a 
activităților social-culturale, în comunitățile deservite 
sacerdotal; tuturor voluntarilor care, într-un fel sau altul au 
contribuit, sau au ajutat la toate acțiunile administrative, de 
întreținere financiară a bisericii, de remodelare și înfrumusețare 
a facilităților parohiale, de-a lungul anilor; administratorilor 
bisericii, care fără excepție, și-au dovedit loialitatea, dedicația 
și calitățile lor manageriale, împlinindu-și exemplar atribuțiile 
lor administrative, și… dacă am uitat pe cineva, le cer iertare 
din tot sufletul. Dumnezeu să le răsplătească tuturora, înmiit. 

*Mulțumesc, din suflet, grupului restrâns, devotat și loial 
mie, familiei mele, care, de peste 3 decade, în fiecare duminică 
mă așteaptă, la sfârșitul sfintelor slujbe, în bucătărie, cu 
cafeluța gata și cu ușoare gustări. 

 
4.- MULȚUMIRI ȘI ADÂNCĂ RECUNOȘTINȚĂ  

D-LUI ING. MIRCEA IORDACHE 
 

Consider, mai mult decât potrivit să aduc un modest 
prinos de adâncă recunoștință d-lui Ing. Prof. Mircea Iordache, 
„fratele meu mai mare”, pe care întotdeauna mi l-am dorit, 
mentorul și colaboratorul meu, pe care l-am descoperit cu vreo 
5-6 ani în urmă, cu ocazia înfăptuirii lucrării „Dâmbroca -
 Curcubeu peste timp”, Cartea Monografică a satului nostru 
natal, el fiind autorul, iar subsemnatul coautor/colaborator...  
 

„Nu te plictisești cât timp focul pasiuni-i în tine. 
Dacă vrea să se stingă, redescoperă focul viu, 
Dând drumul creativității și, parcurge-l bine! 
Pasiunea e viața ce intră-n contact cu ce-i nou 
 
Fără pasiune, nu te poți realiza nici ca cerșetor. 
Să nu lăsăm nicio zi fără să facem ceva frumos! 
Să facem și din credință pasiune, pentru Creator! 
Doamne – Dumnezeule, dă-ne pasiune cu folos!” 
 

              Mircea Iordache  
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SECOLUL 21 - QUO VADIS,  OMENIRE? 
 

TREI ÎNTREBĂRI SE PUN: 
CINE SUNTEM? DE UNDE VENIM? 

ÎNCOTRO NE ÎNDREPTĂM? 
 

Aceste întrebări au dat bătăi de cap oamenilor, încă de la 
începutul civilizaţiei umane. 

Răspunsurile la aceste întrebări le aveau moșii 
și  strămoşii noştri de la autoritatea divină, prin învățămintele 
și explicațiile metafizice, oferite de biserică, adică, de la 
Dumnezeu. În ultimele secole, însă, învățămintele divine, 
religioase, au început să fie înlocuite cu teoriile ştiinţifice. 
 

 
 

Dependența de Dumnezeu 

Progresul ştiinţific a permis 
oamenilor să înţeleagă şi să 
influenţeze tot mai multe 
aspecte ale lumii înconjură-
toare, oferind astfel răspunsuri 
tot mai detaliate, dar și 
neconcludente și confuze, la 
întrebările cheie ale omenirii, 
cine suntem, de unde venim și 
încotro ne îndreptăm?. 

  Pe măsură ce oamenii de ştiinţă încearcă să descifreze 
tainele evoluţiei umane, descoperirile științifice oferă tot mai 
multe și variate teorii despre viitorul speciei noastre. Progresul 
ştiinţific şi tehnologic ne permite să deslușim câte ceva din 
procesul evolutiv al Universului, al "Homo sapiens", specia 
noastră, ca dominatori ai acestei planete, tot la nivel teoretic. 

Un astfel de progres i-a făcut pe mulţi cercetători, 
futurologi şi autori de romane ştiinţifico-fantastice să îşi 
imagineze o variată gamă de scenarii referitoare la viitorul 
omenirii. Unii cred că „inteligenţa artificială” va deveni mai 
dezvoltată decât cea umană, permiţând contopirea acestora şi 
aducând transformări de neimaginat. 
 

„Înțelepciunea nu este altceva decât o știință a fericirii, 
Este produsul încercărilor vieții, rodul trudei și al durerii, 
Acest dar este rezultatul căutării, al cuceririi din mereu, 
Al rugăciunii, cu o dragoste sinceră pentru Dumnezeu.” MI 
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Dependența de inteligența artificială 

       Iar alţii cred că ingineria 
genetică va permite oamenilor 
să efectueze modificări în ge-
notipul uman, pentru a pre-
veni diverse boli şi pentru a ne 
îmbunătăţi capacităţile rațio-
nale și fizice. O altă variantă, 
menţionată mai ales în operele 
de ficţiune, este dezvoltarea 
unor abilităţi speciale cu  

ajutorul procesului de selecţie naturală. 
  În afară de preocupările oamenilor de știință de a desluși 
Creația lui Dumnezeu, unii savanți de la Organizația Europeana 
pentru Cercetare Nucleara (CERN) au pornit în căuta-
rea  „particulei lui Dumnezeu”, considerată esențială in desci-
frarea Tainelor Universului.  Odată cu deschiderea din 2015 a 
acceleratorului de particule CERN de la Geneva a crescut însă şi 
pericolul ca ceva „nepotrivit” să se întâmple pe planeta noastră. 
S-a redeschis acceleratorul de particule de la Geneva!... însă, 
nu cumva astfel va fi eliberat și “Regatul întunericului” sau 
“fântâna adâncului” de care vorbeşte Apocalipsa lui 
Ioan? Vorbim de o lume paralelă “întunecată”, total diferită faţă 
de a noastră…, avertizează renumitul fizician britanic Stephen 
Hawking, care crede că reactivarea acceleratorului CERN ar 
putea crea pericole grave pentru planeta noastră. CERN va 
încerca să rezolve de asemenea misterul “energiei întunecate” 
şi a “materiei întunecate” care ar ocupa 95% din Universul 
nostru, restul fiind materie vizibilă. CERN ar putea elibera 
“Regatului întunericului”, întrucât ar exista o teorie care 
sugerează existenţa  „Văii întunecate”, o lume paralelă, 
formată din materie întunecată, ce are puţin de-a face cu 
materia pe care noi o cunoaştem. 
 

„Piatra se supune în faţa dragostei mari şi îndemânării. 
Politeţea este îndemânare, nepoliteţea-i prostia iritării.  
Miliarde de oameni pe planetă, dar nu e niciun duplicat, 
Asta arată că Dumnezeu, pe om, din iubire l-a creat. 
Ingeniozitatea e o calitate complexă, creată de Domnul 
Având printre alte componente, la bază, celula și atomul. 
Ea este lumina fantastică care călăuzește omul mereu, 
E creația divină care pe om l-animă, e însuși Dumnezeu!” MI 
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Necunoscute sunt căile Domnului, și 

Tainele Universului 

      Interesantă ar fi ipoteza 
că „jocurile oamenilor de 
ştiinţă cu focul” ar putea 
semăna foarte bine cu situaţia 
descrisă în Biblie, în  
Apocalipsa lui Ioan, în care se 
vorbeşte de „fântâna adân-
cului”. Într-un videoclip postat 
pe YouTube, cercetătorul în 
paranormal Anthony Patch 
vorbeşte despre pericolul 
acceleratorului CERN, locul 
unde oamenii de ştiinţă nu vor  

să descopere „particula lui Dumnezeu”, aşa cum ei susţin, ci 
„particula Satanei”. Patch crede că cei care se află în spatele lui 
CERN vor să recreeze „epoca de aur a lui Kronos”, prin 
generarea unui înveliş de plasmă în jurul planetei Saturn şi a 
altui înveliş în jurul Pământului, cu scopul de a reaprinde 
planeta Saturn. 
  În interiorul Saturn-ului, acolo şi nu în altă parte (în 
adâncul Pământului) s-ar afla înlănţuiţi “îngerii căzuţi” din 
Biblie, iar aceştia ar putea fi astfel eliberaţi... 
  Același lucru se poate spune și despre experimentele 
științifice de clonare a chipului lui Dumnezeu... (care ar putea 
produce monștri reali, pe pământ...!) 

 
  
 

Iată și întrebarea elementară: 
Încotro deci ne îndreptăm? 
  
  Sunt sigur că, cu astfel de teorii, și explicații științifice, 
enunțate mai sus ne-au cam plasat în ceață. De fapt, nici chiar 
enunțătorii acestor teorii nu prea le înțeleg, ci-și dau cu 
presupusul, în timp ce societatea de astăzi “orbecăim” în 
căutări. Adesea căutăm, și nu știm ce. Adesea ne căutăm pe 
noi înșine, și nu ne găsim, sau regăsim. Trăim astăzi într-o 
dictatură în care “tiranul” este reprezentat de către societatea, 
a cărei norme și cerințe ne sunt impuse și le acceptăm fără să 
ne dorim cu adevărat acest lucru. 
 

„Climatul pozitiv e cel care stimulează, impulsionează,  
Pe oameni la creație și la realizare, cu tot ce contează.” MI 
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Viitorul de mâine? 

      Astăzi devenim mai roboți 
decât am fost vreodată. Avem 
din ce în ce mai multe chestii-
smart care, spunem noi, ne 
ușurează și ne înfrumusețează 
viața. Însă interacțiunea dintre 
indivizi se apropie de cota 
fatidica 0, ceea ce reprezintă o 
înstrăinare a sufletului de 
celelalte suflete. 

  Avem Iphone, Ipod, Ipad și îmi e teamă că în curând 
vom avea un ISoul ori vreo aplicație ”șmecheră” care să 
dăruiască, să iubească și să viseze în locul nostru. Astăzi uitam 
de metodele străvechi de comunicare, care implicau o 
întrevedere. Acum ne rezumăm la un așa spus “chat” între 
două poze : Facebook, Twitter, etc. E mai comod, spunem în 
sinea noastră.  

Tot astăzi începem să uităm să dăruim îmbrățișări. În 
schimbul lor ne oferim chestii-smart și nu ar fi nimic trist, dacă 
nu am considera acele chestii mai folositoare decât momentele 
umane.  
  Suntem niște oi, iar ciobanul care ne ghidează nu este 
nimeni altcineva decât societatea și mediul în care trăim. 
Orbecăim prin negura zilelor făcând lucrurile în mod automat, 
fără a raționaliza ori simți câtuși de puțin. 
 

 
 

Vom fi "roboți"? 

Și rațiunea este un subiect 
delicat, căci începem să 
raționalizăm totul, punem 
totul sub semnul întrebării și 
uităm să simțim. În fiecare 
secundă se vând milioane de 
sentimente și se cumpără în 
schimb tehnologie, care este 
mult mai costisitoare. Și 
culmea, suntem mai fericiți!?  

  Regimul dictatorial în care trăim este reprezentat de 
politica banului, a „Atotputernicului Dolar”, cum bine spunea 
Arhiepiscopul +Valerian,  pe care dacă nu-l ai ești nefericit și 
nul în fața semenilor tăi. Uită-te la tine și vezi cât de stresat, 
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nefericit, neîmplinit ești atunci când ai rămas fără bani. Devii 
un „alt tu”! 

Dragi cititori, onorați părinți și bunici, „posesori de 
odrasle”… nu le mai cumpărați atâtea Iphone-uri, tablete de 
„N” feluri, ori alte „chestii-smart” pentru că voi le distrugeți 
copilăria în acest fel. 
 

 
 

Sau ... continuăm să fim "fii ai lui 

Dumnezeu"? 

Amintiți-vă că atunci când 
erați copii nu aveați nimic din 
toate astea și ați învățat mult 
mai multe decât vă învață o 
chestie-smart. Sufletul se 
cultivă, tehnologia nu !  Sfatul 
meu este să ne întoarcem la 
obârșia fericirii, a bucuriei 
veșnice, la izvorul nesecat, și 
dătător de binecuvântări, 
Dumnezeu. 

  Să fim cu luare aminte la cuvântul Sfântului Apostol 
Pavel, care ne îndeamnă: „Bucuraţi-vă, desăvârşiţi-vă, 
mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul 
dragostei şi al păcii va fi cu voi“ (II Cor. 13, 11). 
  Căci El, „atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel 
Unul Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu 
piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan 3, 16). 
Aceste cuvinte sunt scrise de Sfântul Evanghelist Ioan şi ele ne 
descoperă bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu faţă de neamul 
omenesc.  
  

Avem liberul arbitru... Este alegerea noastră. 
  

Întru Hristos co-slujitor, Pr. Constantin Alecse 
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            Binecuvântează Doamne această carte! 

Doamne primește strădania autorului 
De a-și expune întreaga viață creștină, 
Pentru a-și prezenta toată experiența lui, 
Pe calea luminată de Cereasca-Ți lumină. 
 
Tu i-ai îndrumat pașii slujirii întru Tine, 
I-ai dat încercări, să deslușească lumina, 
I-ai dat multă aplecare spre  cele Divine, 
Antropologia ortodoxă îi alină retina. 
 
Prin PUTEREA CREDINȚEI, cu ai săi axoni 
Autorul dezvăluie tainele trăirii „Astrale”, 
Cu volumele: „Printre Îngeri și Demoni”, 
„Misionarul” și „Culisele Vieții Pastorale.” 
 
Cartea reprezintă un îndemn la credință, 
Astăzi, când multă lume o ia spre infern, 
Și numai minunile Tale mai aduc pocăință, 
E rugăciunea autorului la Tatăl său Etern. 
 
În carte sunt slăviți dragii lui:  părinții, 
Și rudele, toate cunoștințele sale perene, 
Și Sfinții Părinți care i-au dat seva minții, 
Și mai presus de toate e Sfânta Treime. 
 
O, Doamne, luminează-i pe toți acei cititori, 
Care se-nfruptă din roadele astei strădanii, 
Să priceapă și să fie-ai creștinismului actori, 
Să facă Sfintei Treimi rugăciuni și mătănii. 
 
Iar autorului, Protopop Constantin Alecse, 
Dă-i Doamne împliniri și multă sănătate, 
Ție  să-Ți aducă slavă cu rugăciuni alese, 
Binecuvântează Doamne această carte! 
 
     Amin 
 
    Mircea Iordache 
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Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. 
Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. 

Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Miluiește, 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin 
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            Binecuvântează Doamne această carte! 

Doamne primește strădania autorului 
De a-și expune întreaga viață creștină, 
Pentru a-și prezenta toată experiența lui, 
Pe calea luminată de Cereasca-Ți lumină. 
 
Tu i-ai îndrumat pașii slujirii întru Tine, 
I-ai dat încercări, să deslușească lumina, 
I-ai dat multă aplecare spre  cele Divine, 
Antropologia ortodoxă îi alină retina! 
 
Prin PUTEREA CREDINȚEI, cu ai săi axoni 
Autorul dezvăluie tainele trăirii „Astrale”, 
Cu volumele: „Printre Îngeri și Demoni”, 
„Misionarul” și „Culisele Vieții Pastorale.” 
 
Cartea reprezintă un îndemn la credință, 
Astăzi, când multă lume o ia spre infern, 
Și numai minunile Tale mai aduc pocăință, 
E rugăciunea autorului la Tatăl său Etern. 
 
În carte sunt slăviți dragii lui:  părinții, 
Și rudele, toate cunoștințele sale perene, 
Și Sfinții Părinți care i-au dat seva minții, 
Și mai presus de toate e Sfânta Treime. 
 
O, Doamne, luminează-i pe toți acei cititori, 
Care se-nfruptă din roadele astei strădanii, 
Să priceapă și să fie-ai creștinismului actori, 
Să facă Sfintei Treimi rugăciuni și mătănii, 
 
Iar autorului, Protopop Constantin Alecse 
Dă-i Doamne împliniri și multă sănătate, 
Ție  să-Ți aducă slavă cu rugăciuni alese! 
Binecuvântează Doamne această carte! 
 
     Amin 
 
    Mircea Iordache 
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Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. 
Doamne, curățește păcatele noastre. 
Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. 

Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. 
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Miluiește, 
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin 
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Stăpânul vieții noastre  e numai Dumnezeu 
           (X) 

 

                          
 

Noi suntem ca un cântec, așa se crede, 
Nu-l putem cânta de la sfârșit spre început. 
Viitorul, în noi, într-o măsură se vede 
Prin lumina amintirilor din al nostru trecut. 
 
Dacă viața e un joc, acest joc trebuie 
Că are o regulă pe care n-o cunoaștem, 
Existăm pentru a vibra ca orice piftie, 
Pentru a ne justifica cu tot ce nu știm. 
 
Doamne, cum ne-am despărțit cu toții! 
Moartea nu are justificări, viața le are, 
Prietenia și iubirea merită valul sorții, 
Dacă sunt veșnice, cu a frumuseții culoare.  
 
Adevăratul scop al vieții este de a evolua 
Până ajungi la persoana care trebuie să fii, 
Ai dreptul de a-ți alege calea ce o poți lua,  
E un privilegiu sacru, calea vieții s-o știi. 
 
Trăiește-ți viața! Mâine ar putea fi ultima zi 
Și, nu uita, cu cinste să ți-o slujești mereu 
În credință poartă-ți calea și felul de a fi, 
Stăpânul vieții noastre e numai Dumnezeu! 
 
    Mircea Iordache 


