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Un Crăciun fără Hristos?

Ne apropiem de praznicul Nașterii Domnului, o sărbătoare ce ne mângâie sufletele răcite, adeseori
prăduite de curentele secularizante contemporane.
De aceea, la popasul sărbătoresc, voiesc a mă adăuga
păstorilor din Betleem, care au avut bucuria să primească vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului;
odată cu ei, vă îndemn, prin rândurile de faţă: „să
mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și
ce ne-a făcut cunoscut Domnul” (Luca 2, 15). Să mergem la peșteră, zic, pentru a ne întări credinţa,
făcând mai vie mărturisirea în sufletele noastre, căci,
din păcate, fie că observăm sau nu, traversăm o perioadă nu prea limpede ori liniştită. Lumea a devenit
extrem de apatică, din pricina unei flagel care distruge nemilos credinţa de multe veleaturi a neamului
nostru. Un accentuat indiferentism religios, îndesite
atacuri furibunde asupra instituţiei Bisericii, o
înverșunată luptă de scoatere a Religiei din școli, desacralizarea acerbă a sărbătorilor sfinte – toate la un
loc se căznesc, parcă, să-L alunge pe Domnul Hristos
din viaţa, ba chiar din istoria poporului român.

Hristos vine cu dorul de a ne reîntâlni
Unei asemenea crunte îndârjiri, Dumnezeu-Copilul
îi răspunde cu dragoste. Nu a încetat să ne iubească,
să-Și dorească a ne mântui. Din păcate, mulţi dintre
noi rămân indiferenţi, reci, bicisnici în a înţelege, în
a simţi taina necuprinsei iubiri dumnezeiești. Se va
naște și anul acesta Domnul. Dar va fi cu siguranţă
mai trist, mai îngândurat ca anul trecut. De ce? Între
timp, am devenit și mai necruţători dușmani ai Lui,
contestându-I virulent învăţătura, dragostea, jertfa.
Am ajuns formaliști, simpli împlinitori ai unor ritua-

luri, nevrând întotdeauna să le înţelegem. Am
transformat credinţa într-o ideologie, într-o acumulare searbădă de informaţii teologice, fără a
ne căzni să le trăim în mod plenar. Din fericire,
încă mai sunt mulţi fraţi români ce-și petrec frumos viaţa în Hristos. Candela credinţei le pâlpâie
în inimi, iar untdelemnul faptelor bune se găseşte
din belșug. Pentru ei, dar și pentru ceilalţi:
răzvrătiţii, încremeniţii duhovnicește, Domnul
totuși vine! Vine să Se nască tainic în Betleem,
dar și în sufletele celor ce și le-au pregătit ca pe
nişte curate, luminate peșteri, unde Pruncul Sfânt
Se va sălășlui încă un an. Vine, deși are
cunoștinţă despre nenumăratele noastre uneltiri
sau răzvrătiri împotriva Lui. Vine, cu dorul de a
ne reîntâlni. Vine, rămânând fidel iubirii ce ne-o
poartă. Vine către noi, fiindcă vrea cu tot dinadinsul ca și noi să ne îndreptăm spre El.
Osteniţi de corvoada grijilor de peste an, ne pregătim, așadar, de marea întâlnire cu Fiul lui Dumnezeu, Care va deveni Fiu al Fecioarei Maria.
Evenimentul, unic în istoria umanităţii, a generat
sărbătoarea numită obişnuit „Crăciun”. Nu împodobirea bradului, nu ritualurile bogate – uneori
exacerbate – ale tăierii porcului la „Ignat”, nu
venirea „Moșului Crăciun” proslăvim, ci Nașterea
Domnului, înnomerirea Celui veșnic de zile, Hristos Împăratul, Creatorul Universului.Acest aspect
al sărbătorii trebuie să-l avem în vedere în primul
rând. Subliniez ideea, deoarece nu toţi acordă
importanţa cuvenită praznicului împărătesc, insistând în mod păgubitor doar pe latura „Martei”:
grija unei mese îmbelșugate, a bradului împodobit, a sosirii Moșului Crăciun ori altele asemenea.
Se pare că nu așa cinsteau ziua înaintașii noștri.

Hristos – Pruncul este bucuria deplină
a Crăciunului
Dar ce-i de făcut în vremurile de acum? Să
renunţăm la bradul împodobit nu putem! Să nu
vină Moșul Crăciun la copii, ar fi prea dureroasă
decizia.
Rămâne, așadar, să cugetăm cu înţelepciune și să
reîncreștinăm sărbătoarea Crăciunului. Să-L
reașezăm pe Hristos-Copilul, în centrul ei. El
aduce bucuria, El este strălucirea! Tot El trimite
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pe Moș Crăciun! Hristos reprezintă nepreţuitul dar
oferit de Tatăl Ceresc spre a ne mântui. Icoana
Nașterii Sale trebuie să troneze și în bradul împodobit, căci Domnul este Pomul Vieţii: gustând din Trupul şi Sângele Lui primim garanţia părtășiei cu lumina
cea neînserată. Fără aceste aspecte, vom ajunge să
trăim un Crăciun în absenţa lui Hristos, transformând
praznicul înomenirii lui Dumnezeu într-o searbădă și
păguboasă sărbătoare a consumismului, a bucuriei
născute nu din evlavie faţă de Domnul întrupat, ci
dintr-un festivism secularizat.
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Mulţi sunt înclinaţi să creadă că este un război al
religiilor. Nimic mai fals. Este vorba de proliferarea unor exponenţi fanatici, cu suflete pustii, cu
educaţie de Evul Mediu sau a unor organizaţii tribale fiind finanţaţi de discipoli ai întunericului.
Deviza lor este să urască și să ucidă, provocând
răni adânci societăţilor pașnice și civilizate.
Ceea ce este îngrijorător, este faptul că pe lângă
acei primitivi, se găsesc aderenţi din lumea super
-civilizată. În special tineri, care eșuând în
aspiraţiile de viaţă, sau apartenenţa la vre’o
organizaţie culturală, socială, sunt ispitiţi să adere la organizaţiile malefice, anarhiste, pline de
ură împortiva a tot ceea ce este civilizaţie,
iubire, armonie, bunăconvieţuire.
În esenţă această luptă a răului împotriva binelui,
este “o ciocnire a civilizaţiilor cu necivilizaţiile”,
prin terorism.
În această atmosferă însângerată și îndoliată,
însuși Sanctitatea Sa, Papa Francisc, face apel
către omenirea-victimă, la unitate, front comun
în lupta cu terorismul, o solidaritate cu victimele,
un fel de doliu internaţional.
Islamul însuși, ca religie, propovăduiește iubirea,
toleranţa, și are trei moduri de afirmare: modernistă, traditionalistă, moderată, care se află în
armonie, și condamnă cu fermitate terorismul.

Cu nădejdea nezdruncinată că vom cinsti cum se cuvinte sărbătoarea Născutului, vă fac poftire să priviţi
cu atenţie icoana Nașterii Pruncului Sfânt, ca să-L
vedeţi, dincolo de culori, execuţie și stil, pe Însuşi
Iisus, Dumnezeu prezent în istoria şi în viaţa noastră,
în familia din Betleem, dar şi în familiile noastre, în
bisericile unde ne adunăm să proslăvim sfânta Sa
Naştere, însă îndeosebi în inimile noastre, curate şi
pline de credinţă, unde vrem să-I simţim cu adevărat
prezenţa dumnezeiască.

Zile Apocaliptice
În aceste zile, în care creștinătatea se pregătește săL întâmpine pe Iisus, aniversând a 2015-a Întrupare a
Sa din Fecioară, găsește pământul însângerat și
acoperit de norii negri ai urii și dezbinării.
În fiecare an când sărbătorim coborârea Sa în lume,
ne umplem sufletele cu nădejdea că Iisus vine ca Cel
ce cârmuiește corabia vieţii noastre pe oceanul
lumesc învolburat de furia valurilor ispitelor, a
păcatelor și a urii nemăsurate, spre limanul liniștit,
binecuvântat cu armonie, toleranţă și multă iubire.
Minţi înfirbântate colcăind de ură, năvălind cu voluptatea vărsării de sânge nevinovat, au dat iarna în
turma creștinătăţii, sfâșiind-o fără discernământ.

În aceste vremuri bântuite de furtuni, în societate și în sufletele oamenilor, să ne ridicăm
ochii și nădejdile noastre spre Cer și Să-L întâmpinăm prin rugăciuni pe El, Mantuitorul lumii, Iisus
Hristos, să-și coboare milostivirea Sa peste
omenirea pătimitoare și s-o mântuiască de ură și
dezbinare, acoperind-o cu pace, armonie și
iubire.
Ion Anton, Los Angeles, California
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În căutarea duhului pierdut al Crăciunului
„Dumnezeu S-a îmbrăcat în firea umană ca, venind între
noi, să ne înveţe și, învăţând, să ne arate acele lucruri pe
care noi nu le putem vedea” (Sfântul Ioan Hrisostom)
Naşterea lui Hristos este, prin excelenţă, un eveniment
teologic împrejmuit de taină şi paradox. Taina întotdeauna
inaugurează paradoxul, ambele fiind prinse în copcia
uimirii şi a minunării. Taina şi paradoxul capată viaţă doar
în uimire şi minunare. Întruparea cuprinde în sine această
uimire şi minunare.
E o taină cum Fiul lui Dumnezeu Se înomeneşte, „sfâşie”
Cerurile şi vine să-şi asume condiţia precară şi efemeră de
om. Mintea greu poate accede la un asemenea mister,
care poate deveni sondabil – în măsura capacităţilor şi
limitărilor umane – doar prin credinţă.
De obicei, suntem familiarizaţi cu un Dumnezeu învăluit,
înfăşurat doar în ceea ce generic numim spirit. Coborârea
Lui în materialitate ne descumpăneşte. Răstoarnă schemele noastre mentale, culturale şi, de ce nu, religioase.
Impulsul logicii umane ar spune: materia este materie şi
spiritul este spirit. Odata cu evenimentul Naşterii lui Dumnezeu existenţa capătă o altă direcţie. Spiritul e pătruns
de materie şi materia de spirit. E ceea ce frumos se numeşte, în limbaj teologic, taina divino-umanităţii, taina
cerului şi a pământului.
Dumnezeu se face om, adică materie, ca acesta (omul) să
se smulgă din carcera strâmtă a materialismului, pentru a
ajunge materie spiritualizată, materialitate. Materia este,
realmente, spiritualizată. Naşterea lui Hristos imprimă la
modul ontologic în materie mai mult spirit, mai multă dragoste şi mai multă lumină. Ce taină uimitoare! Materia
devine spirit şi spiritul materie, fără ca spiritul să-şi piardă
caracterul de spirit şi materia de materie. Minunat paradox!
Faptul că Necreatul devine creat, Se supune sensibilului;
că Ipostasul Fiului se face om (nu ia doar formă de om –
antropomorfism), adică intră în lumea relativului; că se
instaurează, din punct de vedere obiectiv, împărăţia dragostei şi a părtăşiei comunionale cu Treimea şi cu oamenii
într-o „împărăţie” a atomizării persoanei umane şi a urii
capabile să carbonizeze tot ceea ce prinde în cale; că Veşnicia (Dumnezeu) pătrunde în timp şi se supune forţei presante a clipei, constituie tot atâtea prilejuri de cumplită/
frumoasă răstignire a minţii şi a raţiunii pe crucea misterului-paradox al Întrupării.
Fiul lui Dumnezeu se naşte din Fecioara Maria – fără
sămânţă de bărbat, prin puterea Duhului Sfânt (alt cui de
răstignire înfipt în lemnul minţii) – pentru ca omul să
guste, să cunoască mai indeaproape viaţa lui Dumnezeu.
Prin Iisus Hristos ni se dezvăluie tainele vieţii dumnezeieşti, adică cum este Dumnezeu şi ce este El. De aceea,
Hristos a vorbit şi făptuit cum nimeni şi niciodată nu va
mai vorbi şi făptui vreodată aşa de real atât despre Dumnezeu, cât şi despre Om.
Naşterea lui Hristos e prologul teologic al cărţii în care
este scrisă întreaga istorie a mânturii neamului omenesc.
Acest prolog face posibil împlântarea adevărului în solul

minţii umane că divinul trebuie gândit, trăit şi întotdeauna unit cu umanul şi viceversa. Iisus Hristos este
Dumnezeu şi Om. Divino-umanitatea Lui constituie, cu
adevărat, paroxismul răstignirii minţii pe crucea Întrupării. În fond, realitatea întregului univers al Crăciunului rezidă în realitatea divino-umană, care a păşit în
lume odată şi pentru totdeauna cu Întruparea.
Binomul „divino-umanitate” este supus, în vremurile
prezente, la cele mai grave şi cutremurătoare atentate, venite atât din zona mentalului umanistmaterialist, cât şi din sfera socio-cultural ateistă. Conform acestor orientări, mariajul binomului nostru trebuie, neaparat, să sfârşească în divorţ.
Societatea în care trăim se zbate cu încăpăţânare pentru constatarea divorţului – dacă e cu putinţă cât mai
repede – dintre divin şi uman şi invers. Dumnezeiescul
să plece de unde a venit, iar umanul să devină şi
„mai” uman.

O cultură fără Întrupare, fără taina
divino-umanităţii
Mentalul colectiv al românului din preajma sărbătorilor de iarnă ne livrează cel mai „eficient” exemplu în
favoarea susţinerii tezei că ne adecvăm foarte uşor
unei culturi, unui soi de comportament care ignoră,
direct sau indirect, sau, mai degrabă, neagă faptul
Întrupării.
Omul consumist nu se mai lasă modelat, cizelat şi împodobit de semnificaţiile profunde şi reale pe care le
comportă sărbătoarea Crăciunului. Bradul, cozonacii,
tradiţiile populare (nu că n-ar fi importante) au avut
„grijă” să-L scoată pe Hristos de pe scena acestei sărbători. E o formă de izgonire „elegantă”, de secularizare dinspre interior înspre exterior, care mi se pare a
fi cea mai catastrofală.
În aceste vremuri dominate numai de legea consumismului, „icoana” evenimentului Întrupării e amplu căptuşită de materialism (nu de materialitate, care este
bună). E mult mai simplu să te zbaţi pentru achiziţionarea unui brad sau a unei reţete culinare specifice
acestor sărbători decât să te laşi pătruns de nevinovăţia Pruncului născut în ieslea Betleemului. Dorinţele
oamenilor, în aceste zile, sunt îndreptate (aproape)
numai înspre comercial şi gastronomic. Bucuria e mai
mult un efect al desfătării trupeşti decât o realitate
spirituală. Crăciunul a devenit un brand al comercialu-
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lui şi al bucuriei strict
efemere. În acest fel,
ajungem să sărbătorim
„crăciunuri” fără de Hristos. Ăsta da paradox!
Numai că acesta nu e în
stare să „frângă” mintea
omului. Cel mult o îndobitoceşte, întorcându-o
cu voiciune înspre grosier
şi materialism.
Nu am auzit încă pe nimeni (şi dacă vor fi fiind, sunt mult
prea puţini) să se plângă de faptul că Hristos încă nu S-a
întrupat în inima şi viaţa lui. În schimb, dacă nu vine
„moşu” şi nu se „descinde” vreun brad din pădurea seculară, totul pare sumbru şi fără sens.
Sufletul omului consumist nu mai pare mişcat de tainele şi
paradoxurile Întrupării, pe care, cred că în parte, nici nu
le ştie. În acest fel, taina identităţii lui Hristos, adică divino-umanitatea, ajunge să fie aspru ştirbită şi, de ce nu,
asasinată. Divorţul între divin şi uman se instalează din
plin. […] Observăm cât de uşor e „sustrasă” divinitatea din
umanitate. Bradul, Moşul, cozonacii şi sarmalele sunt de
vină. Să nu fim răstălmăciţi. Sunt importante şi acestea,
dar nu atât de importante încât să aibă efectul unui paralizant, a unei pastile care produce amnezie faţă de ceea ce
e cu adevărat esenţial şi dătător de bucurie în sărbătoarea
Crăciunului: adevărul nestrămutat că Fiul lui Dumnezeu Sa născut printre oameni, a devenit. Om pentru noi
oamenii, instaurând şi fundamentând, în chip umitor, taina
unirii neamestecate dintre divin şi uman.
Crăciunul e taina Bucuriei, a Iubirii şi a Smereniei coborâte
printre noi, în ciuda faptului că trăim într-o lume profund
stigmatizată de tristeţe, ură şi, mai ales, mândrie. Desprinderea dumnezeiescului de umanitate nu e atât de
bine conştientizată la nivelul oamenilor de rând, a celor
simpli, fără pregătire intelectuală. E detectabilă doar din
practică, din modul cum se raportează la Crăciun. Evident,
nu ne permitem luxul de a generaliza. Mai sunt oamenii
care înţeleg şi interiorizează taina Întrupării. Trist e că
sunt din ce în ce mai puţini. Nu propun o imagine pesimstă, ci, cred, una extrem de realistă.
La cei „mobilaţi la etaj”, lupta împotriva Întrupării îmbracă haina materialismului practic şi dialectic (asta nu
înseamnă că statutul de intelectual conferă în chip automat şi necesar „statutul” de atei şi materialişti). Vocile
unora ar propovădui de pe toate gardurile: nu avem nevoie
de Spirit care să spiritualizeze materia, ci de mai mult
uman care să ne umanizeze; avem nevoie de un Hristos
mai uman şi nu aşa de dumnezeiesc precum ni-l predică
Biserica. În acest caz, asistăm la ceea ce, paradoxal şi tautologic, aş numi infuzie de mai multă materie în materie,
de mai mai mult uman în persoana lui Iisus Hristos, uman
care să-i asigure pierderea în anonimat.
Dacă Hristos, Persoana divino-umană vine să spiritualizeze
materia, să o facă mai transparentă, transformându-o în
materialitate diafană, în virtutea dumnezeiescului prezent
în uman, omul consumist, prin viaţa lui, propune solidificarea spiritului, congelarea lui, dacă e cu putinţă, trans-
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formându-l în materialism, în virturtea eliminării dumnezeiescului din uman, în virtutea „umanizării” umanului. Aceasta e drama Crăciunului fără Hristos.

Colindele – anamneză baptismală
E îndeobşte cunoscut faptul că de Crăciun se colindă.
Aceste imne izvorâte din înţelepciunea omului cuminte,
care a ştiut să trăiască taina Întrupării, aveau menirea
sfântă de a vesti, de a face cunoscut, de a reaşeza în
conştiinţele făpturilor umane covărşitorul eveniment al
naşterii lui Dumnezeu printre noi.
În preajma sărbătorilor de iarnă, aproape instinctual,
gândul cutreieră în lumea copilăriei. Se declanşează o
derulare, o reîmprospătare, o scanare a tot ceea ce a
constituit momente de frumos şi bucurie legat de
aceste zile sfinte. Cred că nu este doar o simplă introsepcţie în trecutul candid al copilăriei. Ne aduce
aminte de nevinovăţia noastră, de starea de integralitate/integritate spirituală, pe care, poate, am pierduto datorită neglijenţei noastre fată de cele ale sufletului.
Colindele, Crăciunul stârnesc în noi setea după nevinovat – ce-i altceva copilăria decât nevinovăţie „curată”?
– , fiindcă se naşte Nevinovăţia însăşi, Pruncul Iisus
Hristos. Suntem aruncaţi undeva în zona baptismalului,
acolo unde am fost îmbrăcaţi în haina curăţiei prin harul Botezului, primit în Biserică. De aici, şi nevoia
aproape firească de a participa la slujba din ziua Crăciunului. Şi asta pentru că Biserica este locul în care am
primit darul nevinovăţiei, al purificării de păcate.
Acesta e sensul profund al colindatului.
Cât de mult contrastează colindatul de azi faţă de cel
de ieri! Colindul de azi e o simplă incantaţie specifică
unui anotimp, populat cu „moşi crăciuni” şi
„crăciuniţe” (ce aberaţie frumoasă!!!), cu materialism
şi ghiftuială trupească. În seara de Ajun asistăm la cele
mai oribilie ospeţe bahice. Colindul a devenit un mijloc
de gâdilare a poftei după bani şi mâncare. E descărnat
de aura lui suavă şi spirituală. E mai mult prilej de
benchetuială şi adorare a pruncului gastronomic din noi
decât a Pruncului născut în ieslea săracă a Betleemului.
În acest fel, praznicul Crăciunului e (aproape) un
praznic al celor trecuţi de vârsta a doua şi a treia. Cei
tineri nu-şi mai găsesc resursele necesare – ce resurse
dacă ele au fost epuizate în colindatul „bahic” din
Ajun? – pentru a participa la festinul credinţei din ziua
de Crăciun, la Sfânta Liturghie.

În loc de concluzie
„Hristoase, oare ce-Ţi vom aduce Ţie pentru aceea că
de dragul nostru Te-ai arătat ca un om pe pământ? Fiecare din făpturile zidite de Tine Îţi aduce mulţumire:
îngerii, cântarea; cerurile, steaua; magii, darurile; păstorii, minunea; pământul, peştera; pustiul, ieslea; iar
noi, pe Maica Fecioara. Dumnezeule, Cel ce eşti mai
înainte de veci, miluieşte-ne pe noi!” (Pasaj din slujba
Vecerniei Naşterii Domnului).
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Alex Dragoi and Elisabeth Baban represented our Church at the Bible Olympic Competition in So. California, on December 5, 2015

CALENDARUL LUNII DECEMBRIE 2015
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CALENDARUL LUNII IANUARIE 2016

Sabelle-Gabriella Alecse, daughter of Marius and
Melissa Alecse (who is 2 years young in January 2016)

Kalina-Paula DeMaria, daughter of John and Claudia
(Alecse), who is 18 months in January 2016.
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Preotul Protopop Constantin Alecse
(în prag de aniversare a 40 de ani de slujire preoțească)
Peste câteva zile, cu ajutorul Bunului Domnezeu voi
intra în cel de al 40-a an de slujire preoțească în via
Domnului.

Când mă gândesc la ceea ce am lăsat în urmă, în satul
în care m-am născut, am copilărit şi mi-am luat seva
ascensiunii pentru viaţă, mă cuprinde o nostalgie fără
margini. Acum, la distanţă, în timp şi spaţiu, mă întreb
şi vă întreb: “Unde-mi e copilăria? De ce n-am bunici,
părinţi? Unde-i casa părintească; şcoala, cu al ei ideal;
biserica, cu a ei credinţă? Unde-s paşii mei prin sat?
Unde-i gârla transparentă ce mă-mbia la scăldat? Dar
prietenii de joacă, mai trăiesc? Ei ce mai fac? Toate
aste întrebări mă mistuie adeseori, dar accept că aşa a
vrut Domnul, să fim pe lume trecători. După voia lui
Dumnezeu, îmi rămâne să-mi refac doar în minte şi-n
suflet paginile copilăriei, să le recitesc din când în când
şi să le transmit celor care vor să le citească, unii dintre ei regăsindu-se în ele. Şi cu fiecare citire ce o voi
face, prevăd că o lacrimă îmi va curge în suflet şi

poate şi pe obraz. Oftez şi zic: “Mi-am pierdut copilăria şi niciodată nu o voi mai avea, decât din
amintiri, care şi ele devin tot mai şterse!”
Au urmat anii pe care i-am petrecut la Buzău, la
Seminarul Teologic Kesarie Episcopul (1966-1971),
apoi anii petrecuți la Institutul Teologic de Grad
Universitar din București (1971-1975).
În 1973 mi-am întemeiat o familie, căsătorindu-mă
cu învățătoarea Elena Tanase.
A urmat perioada de doctorat, numirea și slujirea
mea în Anglia (1976-1980).
După o slujire prolifică la Londra, din care nu au
lipsit și perioade tensionate între subsemnatul și
oficialitățile românești (patriarhie, ambasadă, etc.),
de care am vorbit detaliat în capitolul IV al lucrării
de față, zarurile fuseseră aruncate...
Decizia irevocabilă a fost trecerea Atlanticului. IPS
Arhiepiscop Valerian (Trifa), de la Vatra Românească, îmi trimiseră deja contractul de angajare cu
parohia „St. Mary” din St Paul, MN (actul oficial de
sponsorizare), mai trebuia să merg doar la Ambasada Americană, să depun actele oficiale de emigrare în Statele Unite, să trec, împreună cu familia,
peste toate testele medicale şi...către Ameirca...
frate!.
Având contractul de angajare în America, am avut
curajul să scriu Sfintei Patriarhii, că începând din 31
decembrie 1979, îmi încetez acivitatea de preot
paroh al Bisericii „Sf. Gheorghe” din Londra şi de
Reprezentant al Patriarhiei pe lângă Arhiepiscopul
de Canterbury şi Biserica Anglicană, cerând, oficial,
un reprezentant temporar sau permanent care să
preia astfel de obligaţiuni. Răspunsul nu a întârziat.
Bucureştiul mă citiseră.
S-a încercat şi o ultimă tentativă de reconciliere.
Print-o scrisoare oficială, Sfânta Patriarhie îmi
comunica faptul că îmi înţelege doleanţele, că mi-au
găsit un înlocuitor, începând cu data specificată de
mine (31 decembrie 1979), că îmi acordă tot sprijinul, inclusiv financiar, pentru repatrierea mea. Îmi
sună şi acum cuvintele scrisorii: „-Vă multumim
pentru slujirea bisericii din Londra, timp de peste 4
ani şi, suntem gata să vă oferim ajutor pentru repatriere. Vă rugăm să ne comunicaţi data la care veţi
reveni în ţară, ca să fiţi numit, fie într-o poziţie profesorală, sau a fi numit preot slujitor într-o biserica
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din Bucureşti”.
Am fost nevoit să ofer şi un răspuns, mai ales căci îmi
ştiam planurile, deja în derulare: „-Prea Fericirea
Voastră, Vă mulţumesc pentru totul, însă, din personale şi binecuvântate pricini, am decis să mai rămân
prin Vest, pe o perioadă nelimitată. Fiţi asigurat, că
vă voi încunoştiinţa despre data, revenirii în ţară,
atunci când voi lua, de comun acord cu familia, hotărârea de a mă reântoarce acasa. Vă sărut
drapta” (Preotul Constantin)
Am ţinut o ultimă slujbă în Anglia, duminică 9 Martie
1980, cu noul preot paroh Alexandru Moraru (Găină),
urmată de şedinţa Consiliului Parohial şi de luarea
oficială a unui rămas bun, de la Biserica „Sf. Gheorghe” din Londra şi,... trecerea Oceanului Atlantic,
adică, plecarea spre America, tot mai mult către Vest,
sau cum glăsuiește sintagma americană "go west
young man, go west...!".

VOLUMUL II
La începutul anului 1980, împreună cu soţia, preoteasa Elena şi cu cei trei copii (Cristian, Marius şi
Gabriella) am emigrat în S.U.A., fiind acceptat de către Arhiepiscopul Valerian, sub jurisdicţia Episcopiei
Ortodoxe Române din America, de la „Vatra
Românească” (ROEA) din Jackson, Michigan.
În cel de al doilea volum îmi propun, să prezint pe cât
îmi este întru a mea putere, un istoric al diasporei
româneşti din America, evoluţia ortodoxiei româneşti
pe târâm american, să creionez portretele personalităţilor care au dat vlagă vieţii spirituale a diasporei,
prin valoarea lor şi prin implicarea în organizarea slujirii creştin-ortodoxe, precum și experiențele mele de
slujire în Minnesota, și California.
În capitolul V, voi încerca să descriu istoria emigrației
românești în America și istoria episcopiei de la Vatra
Românească.
În capitolul VI voi descrie anii mei de slujire în Minnesota, și participarea anuală la Congresele episcopiei
ROEA (1980-1984)
Capitolul VII este dedicat "Statului California": descrierea geo-politică, românii din California, societăți și
alte organizații românești în Los Angeles, românii macedoneni/armânii din California, ortodoxie pe pământ
American, istoria de 75 de ani vechime a bisericii
"Sfânta Treime", și stâlpii și binefăcătorii parohiei
"Sfânta Treime", și organizarea Protoieriei Coastei
Pacifice.
În capitolul VIII, voi face o prezentare detaliată a
unor evenimente, și a unor personalități românești,
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care au vizitat comunitatea noastră.
Capitolul IX este sugestiv intitulat "Sarea și Piperul".
În acest capitol, pe lângă citate selecte de la sfinții
închisorilor comuniste, și citete de la sfinții părinți,
voi oferi cititorilor peste 100 de întâmplări memorabile din timpul celor 40 de ani de slujire sacerdotală
și pastorală, pe cele 2 continente.
Capitolul "Diverse", încheie itinerariul meu
pământesc. Să aveți o lectură binecuvântată.
Veți găsi autobiografia părintelui pe internet:
www.ConstantinAlecse.com

Nu îmi neg rădăcinile. Ele sunt acolo, în satul meu.
M-au ajutat să-mi formez caracterul şi crezul. De
ele mă leagă amintirile copilăriei, ascensiunile vieţii
şi chiar întreaga procesiune a vieţii... din prefața
monografiei Satului Dâmbroca, pe internet:
www.dambroca.com

Volume 58, Issue 7–2, 2015

Christian Life - Viaţa Creştină

Pagina

11

Evenimente Viitoare & Anunturi Comunitare

(un apel fierbinte, de la suflet)

Vizitarea Vârstnicilor si Bolnavilor
Cu ocazia sfintelor sarbatori ale Nasterii Domnului,
2015 - parintele paroh va cauta sa vizite toti enoriasii
vârstnici si bolnavi, aflati în spitale, case convalescente
sau acasa. În eventualitatea ca cititorii revistei noastre
cunosc si alti enoriasi, în afara celor mentionati în
revista Viața Creștină, care doresc sa fie vizitati si împartasiti la Sfintele Sarbatori ale Nasterii Domnului
2015, va rugam sa-i dati de stire parintelui, la telefonul cancelariei parohiale (818) 388-5483, sau (323)
255-8583.
Bradul de Craciun
Facem si anul acesta apel la enoriasii bisericii de a gasi
un donator (sau donatori) ai bradului de craciun, si un
grup de voluntari decoratori. Luati legatura, va rugam,
cu oficiul parohial.
Plicuri de Craciun
Dragostea Dvoastra fata de Pruncul Iisus, Mantuitorul
nostru, nascut în saraca pestera a Betleemului acum
2000 de ani, o puteti dovedi printr-un "dar" (adus
atunci de magi si închinaciunea pastorilor), anume o

donatie financiara catre Sfânta noastra biserica,
prin intermediul plicului de Craciun capsat în
prezenta revista, si participarea dumneavoastra,
alaturi de întreaga familie, la divinele Slujbe din Ziua
Craciunului, si celelalte 3 zile urmatoare, pâna la
praznuirea Sfântului Stefan. În anticipatie, Va multumim!

Iata, Vine Moș Crăciun (cu ai lui)!... Primiți-l !
Este oare ultimul an (2015) când mai vine???!!!

Program de Colinzi în Ziua de Craciun
Ca si'n anii precedenti, ipodiaconul Gabriel Vamvulescu va organiza, si prezenta – prin contributia
catorva voluntari - un buchet de Colinde Traditionale de Craciun, din tezaurul romanesc si strain, asa
dupa cum dumnealui stie s'o faca. Va rugam sa va
planuiti participarea. Un potlac se va servi înaintea
programului. De aceea, rugam ca fiecare sa aduca
câte un platou de mâncare, sa putem binecuvânta
trupurile dumneavoastra postitoare cu mâncare
"de frupt", înaintea programului.
Slujbe Zilnice de la Craciun la Sf. Stefan

Iata, Vin Colindatorii!
Din An în An sosesc la geam, aducându-va mesajul
Nasterii Domnului Hristos, colindatorii parohiei noastre. Anul acesta se va începe colindatul din ziua de
sâmbătă 19 decembrie. Fiti primitori si generosi, asa
cum au fost parintii, mosii si stramosii nostri. Donatiile
dumneavoastre merg la Sfânta Biserica. Avem nevoie
de voluntari.
Program de Colinzi în Ziua de Craciun
Nu uitati traditionalul Program de Colinzi Românesti si
Americane pe care îl vom prezenta, chiar în ziua de
Craciun, Vineri 25 Dec. 2015, la orele 12:00 pm., imediat dupa Sfânta Liturghie, in sala mare parohială.

Notati-Va calendarul, si nu pierdeti ocazia a va
cumineca în fiecare zi, începând din Ziua de
Craciun, Vineri 25 Decembrie, precum și Sâmbătă
și Duminică, decembrie 26 și 27, Sfântul Ștefan, în
timpul Sfintei Liturghii, care se oficiază începând
cu orele 10:00 am. Nu va fi nevoie sa postiti în
aceasta perioada de dupa Craciun.
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ACTIVITĂȚI
VIITOARE
LA&
BISERICA
„SFÂNTA
TREIME”
Evenimente
Viitoare
Anunturi
Comunitare
Pledge/Membrie 2016
(un apel fierbinte, de la suflet)
Nu uitati. Bisericile se întretin numai, si numai din
minusculele donatii pe care dumneavoastra le faceti.
Guvernul nu ajuta cu nimic (astazi, întelegem noi, nici
chiar în România). Episcopia nu numai ca nu ajuta financiar, ci ea însasi se întretine din donatiile noastre.
$ 75.00 dolari din donatiile dumneavoastre catre parohie îi trimitem anual la episcopie. Pentru cei cca 175
de membri, noi trebuie sa platim la Episcopie cca
$13,000. Fara contributiile d-voastre, noi nu putem sa
ne întretinem, si nici nu vom putea ajuta Episcopia. Si
iarasi, nu uitati ca noi, la "Sfânta Treime", suntem una
dintre parohiile cele mai vechi ale Episcopiei. Daca noi
nu ajutam, atunci cine ar potea sa contribuie!. Implorandu-Va, asteptam donatiile d-Voastre de
membrie/fagaduinte/donatii.

Comitetul de Nominare
Pentru alegerea membrilor consiliului parohial pe
2016, un comitet de 4 persoane accepta "intentiile
dvoastre" de a selecta cei mai calificati membri ai consiliului parohial: p.c.pr. Constantin Alecse, dna Getta
Jercan, dl Ion Anton si ipodiaconul Panait-Lucian
Cufuioti. În eventualitatea ca doriti a fi unul dintre cei
20-25 de candidati ai consiliului parohial pentru 2016,
va rugam sa dati de stire unuia dintre membrii
comitetului de nominare.

Un altfel de post
Renunta la a-i mai judeca pe altii:
- descopera-l pe Cristos care traieste in ei !
Renunta la a mai spune cuvinte care ranesc:
- umple-te de cuvinte care vindeca !
Renunta la a mai fi nemultumit:
- umple-te de recunostinta !
Tine post de nervi:
- umple-te cu rabdare !
Tine post de pesimism:
- umple-te cu speranta !
Tine post de preocupari inutile:
- umple-te de incredere in Domnul !
Renunta la a te mai plange:
- umple-te de respect pentru acea minune care
este viata !
Renunta la a-i mai stresa pe altii:
- umple-te de o rugaciune neincetata !
Renunta la a mai fi acru:
- umple-te de bunatate !
Renunta la a-ti da importanta:
- umple-te de compasiune pentru ceilalti !
Renunta la teama pentru lucrurile tale:
- umple-i pe ceilalti de darul tau !
Renunta la a mai fi descurajat:
- umple-te de entuziasmul credintei !
Ţine post de tot ceea ce te separa de Iisus:
- umple-te de tot ce te apropie de El !
"Numai cu inima poti vedea, esentialul este invizibil pentru ochi.”
ESTE HAR …

Calendare Românesti de Perete pe 2016
Calendarele românesti de perete pe 2016, urmează să
ne sosească de la epitropie, intr-un tiraj limitat, până
la finele lunii decembrie, crt. Adresati-va, va rugam,
dlui Ion Anton, Epitrop I al Bisericii.

Boboteaza 2016
Suntem chemati cu totii sa ne sfintim (sanctificam)
viata noastra, casele noastre, la praznicul Botezului
Domnului nostru IMantuitorul nostru Hristos. Biserica
face aceasta de 2000 de ani. Nu uitati sa-l invitati pe
preotul D-Voastra a va sfinti casele la Boboteaza anului 2016.
Vă așteptăm la Sfânta Biserică la Sfintele Sărbători ale
Nașterii Domnului 2015, și Slujbele de Anul Nou 2016:
Anul Nou, Boboteaza și Sf. Ioan.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sa iubesti fara sa fii iubit…
sa slujesti fara sa fii pretuit…
sa daruiesti fara sa ti se multumeasca…
sa te jertfesti si fara sa ti se recunoasca…
sa ierti fara sa fii iertat…
sa-l sustii pe cel care te-a lepadat…
sa ramai linistit, desi esti nedreptatit…
sa crezi desi nu vezi fata in fata…
sa crezi desi nu esti deplin lamurit
sa investesti cladind fara sperante…
sa taci pentru a nu face rau aproapelui…
sa vorbesti de dragul adevarului…
sa induri fara sa murmuri, fara sa cartesti….

LUPTA-TE TRUPULE, făcând o jertfa "de mâncare", si vei fi mult mai puternic. Fiindcă Dumnezeu răsplătește orice luptă duci (SUFLETEASCĂ
ORI TRUPEASCĂ), care este dreaptă, adevarată, si
spre folosul aproapelui tău.!!!
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Cuvant la Sarbatoarea Zilei Naţionale a României
Biserica Sfanta Treime, Los Angeles, 29 Noiembrie 2015
Credinciosii
bisericii Sfanta
Treime din Los
Angeles au sarbatorit, duminica
29
noiembrie
crt., Ziua Nationala a Romaniei. La finele
Sfintei Liturghii s
-a oficiat un
Tedeum inchinat
actului
istoric
sarbatorit,
si
acelora care prin
jertfa lor au
facut
posibila
Marea Unire. Dupa Tedeum, dl Ion Anton a tinut un
cuvant miscator despre “cel mai important eveniment
din istoria poporului roman”, infaptuirea statului unitar
roman - Romania Mare- care a fost proclamata si
consfintita de Adunarea Nationala de la Alba Iulia
tinuta la 1 Decembrie 1918, aceasta zi istorica devenind cea mai mare sarbatoare a intregului popor
roman.
Vorbitorul a facut o scurta incursiune in istorie evenimentelor ce au precedat Marea Unire. “Acum 97 de
ani, de 1 Decembrie, 1918, se încheia procesul de unificare a Principatelor Române şi România Mare devenea Ţara şi Mama moldovenilor, ardelenilor şi muntenilor — un vis mai vechi şi mereu râvnit, de la Mihai
Viteazul încoace, pus pe rol, la Iaşi, în1859, de domnitorul Alexandru Ioan Cuza prin Unirea Moldovei cu
Muntenia şi desăvârşit la 1918, prin hotărârea Adunării
Naţionale de la Alba Iulia, sub sceptrul regelui Ferdinand I. Ţările Române aveau nevoie să se consolideze
administrativ şi politic, pentru a putea rezista ameninţărilor şi provocărilor din vecinătatea imediată sau mai
îndepărtată, de care nu a fost cruţată, de-a lungul Istoriei, niciodată. Şi Unirea s-a împlinit.
Cat despre lupta politica actuala din Romania, vorbitorul a accentuat, fara ura si partinire, ca poporul roman
este un popor brav, generos si iubitor de glie, însă,
exista şi inşi, clasa politica actuala, care se hrănesc, se
adapă, şi-au făcut meserie, partide şi averi, teze de
doctor şi titluri academice, multi trecand prin mai
multe guverne, sau au detinut misiuni diplomatice, au

mandate
de
deputaţi în Parlament, etc, etc
–
şi
toate
acestea pe contul
«luptelor»
partinice care,
de fapt, submineaza interesele romanesti
si saracesc natiunea.
Citandu-l
pe
istoricul basarabean Petru Grozavu, vorbitorul
a amintit faptul ca acestia (actualii politruci, n.red.)
“au lătrat, în cor ori separat, şi mai latră şi azi la
Istorie (i.e. jarteaua #3-TV), fără să înţeleagă, elementar, că Istoria nu este o vacă rămasă de cireadă, ca să se teamă de lătratul căţeilor. «Moda
lătratului», însă, nu se termină aici. Există voci, din
interior dar şi din exterior, care, periodic, ne
sugerează, «prieteneşte», că în cazul în care nu
vrem să ne lepădăm de Istorie, ar trebui, cel puţin,
să ne învăţăm «a da pagina», adică să sărim peste
Ea, peste perioade, nume, evenimente, adevăruri
istorice… Stop! Istoria nu este o fată mare, care sar putea mărita în fiecare zi şi, de fiecare dată, cu
un alt mire şi într-o altă rochie. Istoria este un fapt
împlinit şi trebuie să rămână ca atare, fără nici un
fel de farduri, anestezii şi operaţii plastice, la ordinul şi placul micilor trecători prin politică. În caz
contrar, va trebui să suportăm nişte stări periodice
de «comă istorică», cu consecinţe grele pentru
identitatea noastră etnică, lingvistică, culturală,
religioasă şi, desigur, istorică...”
Vorbitorul și-a exprimat profunda îngrijorare
privind actele teroriste internaționale, ce se petrec
sub ochii noștri, în care scop a scris și un eseu intitulat Zile Apocaliptice (vezi pagina #4
a
prezentei reviste Viața Creștină).
Multumim dle Ion Anton pentru documentata conferinta, si va asiguram de cuvenita recunostinta a
intregii noastre comunitati.

Parintele Constantin
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Colind pentru Romania

Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler!…
O CE VESTE MINUNATĂ
O ce veste minunată,
În Vetleem ni se-arată,
Astăzi s-a născut,
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii…
Astăzi s-a născut,
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii…

Colind: Domnii mari de astazi sa-si deschida vila,
lerui ler!… Corul Barbatesc din Finteusul Mare
Vin colindatorii, cum veneau odata, lerui ler
Sa colinde-n seara asta minunata, lerui ler
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, lerui ler,
Gazdelor crestine sa-i primiti in casa, lerui ler
Si cum se cuvine sa-i poftiti la masa, lerui ler
Nii trimite sfantul sa ne-'ncerce mila, lerui ler,
Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler,
Sovaielnic pasu, mainile plapande lerui ler,
Tremurat lii glasu, nu stiu sa colinde lerui ler,
Daca stau la poarta si nu zic nimica, lerui ler
Domnilor de astazi sa v’a apuce frica, lerui ler,

Că la Vifleem, Maria,
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,
A născut pe Mesia!
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,
A născut pe Mesia!
Pe Fiul în al Său Nume,
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se Nască, şi să crească,
Să ne mântuiască.
Să se Nască, şi să crească,
Să ne mântuiască.
Păstorii văzând o zare,
Din cer o minune mare,
Eu fluierau, Îngerii cântau,
Şi cu toţi se bucurau!
Eu fluierau, Îngerii cântau,
Şi cu toţi se bucurau!

Muta-i intrebarea ce rasuna afara, lerui ler,
Am murit degeaba, ce-ati facut din tara, lerui ler
Tot in frig si-n foame, tot cu maini intinse, lerui ler
Pe la porti straine, ce ne stau inchise, lerui ler,
Vin colindatorii cum veneau odata, lerui ler
Sa colinde in seara asta minunata, lerui ler
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, leruï ler
..............................................................................
..
Exceptional! Versuri inspirate, melodie tulburatoare, mesaj
meditativ...Din pacate, cumintenia specifica natiei noastre
e asiguratoare pentru tacerea nesimtitoare a
invocatilor diriguitori apatrizi. Sărbătoarea Naşterii Mântuitorul Iisus Hristos este, prin excelenţă, sărbătoarea bucuriei. De aici, colindul „O, ce veste minunată!“.

Nașterea Domnului să vă găsească în deplină sănătate, și să
vă aducă numai bucurii (Alexandru, psa Simona, pr. Iustin)
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Donatii la Sfintele Pasti, 2015
Donatii prin plicurile de Pasti

Paine si Vin

Dorim ca, si prin
intermediul revistei
“Viata Crestina”, sa
aducem multumiri
sincere, in numele
parohiei, si al intregii comunitati a
parohiei
“Sf.
Treime”, din Los
Angeles, California,
tuturor donatorilor generosi, care si-au trimis obolul
lor, catre Sfanta Biserica, la Invierea Domnului 2015,
dupa cum urmeaza:

Familiile: Petrica & Mirela Predescu, Mariana Cadia,
Cornel Paraschiv ($ 20), Octavia Cocea ($ 20),
Cristea Elena ($ 20), si Paula Matei-Platt ($ 50)

$ 10.00 - Mrs Leonora Kosek
$ 30.00 - Familia Nistorescu
$ 50.00 - Familiile: Stela Cretu, Marylena Theodore,
Ana Olar

Au adus ofrande pentru agapa de Sf. Pasti
Familiile Elena Kochunian, Maria Clotan, Paula
Matei, Maria Mangu, Getta Jercan, Ion Anton, Ana
Birtoc, Sabina Popescu, Floarea Cataloiu, Filofteea
Turlacu, Ionel Radu, Dumitra Vlaicu, Steliana
Cufuioti, Andrea Ciontea-Dragoi, Aurel & Vera Stoicof, Antuaneta Rastian, Daniela Ionescu, Maria
Comboianu, Cristian, Ana & Tatiana Calugarita
Alte donatii de Sfintele Pasti
Instalarea scenei pentru Sf. Inviere:
Dl Ion Anton, cu cine a mai gasit si dumnealui
prin curtea bisericii





Distribuirea lumanarilor, noaptea Invierii: Constantin Ciocan, Grigore Birtoc,
Marian Serban si Ionel Radu



Flori pentru Sf.Mormant, paine si vin:

$ 60.00 - Anonim
$ 100.00 - Familiile: Lucian, Marinica si Gabriel Olar
(IMO tatalui Nicolae Olar), Anatol & Victoria Resmeritza, prof. Domnita Dumitrescu, Daniela Cicu, Tincuta & Iancu Zica, Anca Fanous, Georgeta Peralta, Familia Niculete, Victoria Myers, Sultana Goga, Dorin
Bagiu, Ana Jude, George & Elena Arau, Veronica Puscas, Laura Cazacu, C Stavrositu & fam. Henderson,
Elena Kochunian

$ 5.00 – Elena Cristea, Getta Dondoe, Dora Serban, Elena Gheorghiu, Mihaela Anghel, Eufrosina
Echimov, Anica Musetescu, Daniela Codrea, Olimpia Georgescu, Laura Serbanescu
$ 6.00 – Maria Clotan, Veronica Roman

$ 200.00 - Familiile: Constantin & Maria Arau, Kathy
Stavrositu
$ 250.00 - Familia dr. Horia Opran
$ 300.00 - Familiile: Stelica & Mariana Grasu, Anton
Kretzu, George & Elena Comboianu
$ 1,491.00 - Familia Florin & Olivia Sarbu (of Rancho
Cucamonga)

Donatii diverse la Sfintele Pasti:
Colecta din Noaptea Invierii
Total $ 1416.00

$ 10.00 – Claudia Pugna, Marinela Skoczn, Ioana
Munteanu, Pop Petrut, Victor Mangu, Felicia Budnareanu, Mama Aurica, Elena Dascalu, Filofteea
Turlacu,
$ 15.00 – Liliana Ghica, Ionel Radu,
$ 20.00 - Ipodiacon Liviu Constantinescu, Elena
Calmus, Cristian Calmus, Nicoleta (?), Mihaela
Carasimu, Nicoleta A., Victoria Resmeritza, Elena
Mihai, Ecaterina Florina Radulescu, Laura & Monica
Nastasescu, Floarea Cataloiu, Constantin Ciocan,
Cristina Stilev (New York), Elena Sosea, Ing. Nicolae Ureche, Valentin & Marilena Mihai, Maria
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Badescu, Maria Stere, Zica Tincuta, Ana Birtoc, Octavia Cocea, Maria Comboianu, Roman & Alina Ciobanu,
Anonim ($21), Georgeta Dondoe, Antuaneta Rastian,
Dumitru Grigorut, Nicu & Tana Grasu, Viorica Lazar,
Valentin Mihai, Mary Stroe
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$ 50.00 - Dr. Rodica Popescu, Adriana Walia, psa
Elena Alecse, Getta Jercan, Sabina Popescu, Tina
Matei-Himber, Paula & Dan Matei-Platt, Virgil Niculescu, Daniela Istrate
$ 80.00 – Elena Kochunian

$ 25.00 – Daniela Ionescu
$ 45.00 – Mariana & Vicki, Ana & Cristian Calugarita

$ 100.00 – Bianca Hagivreta, George Comboianu,
Panait Cufuioti, Mariana Grasu, Marian Sarbu

$ 60.00 – Constantin & Maria Arau

$ 200.00 – Gabriel Szekely

Nor de lumină și binecuvântare, deasupra baldachinului (Vinerea Mare 2014)

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.
În imagine, este vorba de o lumină (ca un nor luminous ce s-a pogorât deasupra Sfântului Mormânt), în timp ce părintele coslujitor, preotul Iustin Capșa, citea Sfânta Evanghelie.
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 harului lui Dumnezeu. Cel puțin asta este credința, convingerea mea. Fiecare,
însă, poate să creadă ce dorește.
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Merry Christmas, Ben Stein
Apparently the White
House referred to Christmas Trees as Holiday
Trees for the first time
this
year,
which
prompted Ben Stein, to
say, on CBS Sunday
Morning,
My confession: I am a Jew, and every single one of
my ancestors was Jewish. And it does not bother me
even a little bit when people call those beautiful lit up,
bejewelled trees, Christmas trees. I don't feel threatened. I don't feel discriminated against. That's what
they are, Christmas trees.
It doesn't bother me a bit when people say, 'Merry
Christmas' to me. I don't think they are slighting me or
getting ready to put me in a ghetto. In fact, I kind of
like it. It shows that we are all brothers and sisters
celebrating this happy time of year. It doesn't bother
me at all that there is a manger scene on display at a
key intersection near my beach house in Malibu. If
people want a nativity scene, it's just as fine with me
as is the Menorah a few hundred yards away.
I don't like getting pushed around for being a Jew,
and I don't think Christians like getting pushed around
for being Christians. I think people who believe in God
are sick and tired of getting pushed around, period. I
have no idea where the concept came from, that
America is an explicitly atheist country. I can't find it in
the Constitution and I don't like it being shoved down
my throat.
Or maybe I can put it another way: where did the idea
come from that we should worship celebrities and we
aren't allowed to worship God? I guess that's a sign
that I'm getting old, too. But there are a lot of us who
are wondering where these celebrities came from and
where the America we knew went to.
In light of the many jokes we send to one another for
a laugh, this is a little different: This is not intended to
be a joke; it's not funny, it's intended to get you thinking.
Billy Graham's daughter was interviewed on the Early
Show and Jane Clayson asked her 'How could God let
something like this happen?' (regarding Hurricane
Katrina). Anne Graham gave an extremely profound

and insightful response. She said, 'I believe God is
deeply saddened by this, just as we are, but for
years we've been telling God to get out of our
schools, to get out of our government and to get
out of our lives.And being the gentleman He is, I
believe He has calmly backed out. How can we
expect God to give us His blessing and His protection if we demand He leave us alone?'
In light of recent events... terrorist attacks, school
shootings, etc. I think it started when Madeleine
Murray O'Hare (she was murdered, her body found
a few years ago) complained she didn't want
prayer in our schools, and we said OK. Then someone said you better not read the Bible in school.
The Bible says thou shalt not kill; thou shalt not
steal, and love your neighbor as yourself. And we
said OK.
Then Dr. Benjamin Spock said we shouldn't spank
our children when they misbehave, because their
little personalities would be warped and we might
damage their self-esteem (Dr. Spock's son committed suicide). We said an expert should know
what he's talking about. And we said okay.
Now we're asking ourselves why our children have
no conscience, why they don't know right from
wrong, and why it doesn't bother them to kill
strangers, their classmates, and themselves.
Probably, if we think about it long and hard
enough, we can figure it out. I think it has a great
deal to do with 'WE REAP WHAT WE SOW.'
Funny how simple it is for people to trash God and
then wonder why the world's going to hell.
Funny how we believe what the newspapers say,
but question what the Bible says.
Funny how you can send 'jokes' through e-mail
and they spread like wildfire, but when you start
sending messages regarding the Lord, people think
twice about sharing.
Funny how lewd, crude, vulgar and obscene articles pass freely through cyberspace, but public discussion of God is suppressed in the school and
workplace.
Are you laughing yet?
My Best Regards, Honestly and respectfully,
Ben Stein
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DONATII LA BANCHETUL HRAMULUI
BISERICII (Duminica 31 Mai, 2015)
DONATII SI COLECTA
$ 20.00 - Familiile: Liviu Constantinescu, Daniela
Ionescu, Elena Mihai, Anonim, Radu Gradinaru,
Claudiu & Alina Gheorghe, Anuta Sebe, Irina
Mateescu, Maria Mangu, Gabriela Chizim, George Fara,
George Ianculescu, Gelu Cismas, Ogden Morar
$ 30.00 - Familiile Viorica Bocancea
$ 40.00 - Familiile: Ionel Radu, Valentin Mihai, Cornel
Paraschiv, Rodica Roman, Diana Busuioc,
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$ 50.00 - Familiile: Nita Gheorghe, Elena Constantin, Ionel Firuta, Marian Serban, Octavia Cocea,,
Domnita Dumitrescu, Valentin Dinu, Sofia Galiatsatos, Cristina Cretu
$ 100.00 - Familiile: Grigore Birtoc, Anca Fanous,
John Simoni, Mircea Niculescu, Mariana Maxim,
Adriana Thomas, Sorin Muntean, Elena-Gabriela
Busuioc, Horia Opran, Valentina Stoicescu, Sabina
Popescu, Ana Olar, Getta Jercan
$ 200.00 - Familiile: Anatol Resmeritsa, Petrica
Predescu
$ 1,000.00 - Familia parintelui Constantin Alecse

FUNERALS - INMORMANTARI
GEORGE PIELEANU (1939-2015) - Slujba Inmormantarii, 28 martie 2015 , Forest Lawn, Hollywood Hills
DORIS ANN COULTER (1959-2015) - Slujba Inmormantarii, 2 Mai 2015, Forest Lawn, Hollywood Hills
GEORGETA PERES (1946-2015) - Slujba Inmormantarii, 22 Mai 2015, Chatsworth
STERE ARAU (1930-2015) - Slujba Inmormantarii, 20 Iunie 2015, Forest Lawn, Hollywood Hills
TAMARA BUMBAR (1923-2015) - Slujba Inmormantarii, 4 August 2015, Forest Lawn, Hollywood Hills
VALENTINA SARCHIZIAN (1939-2015) - Slujba Inmormantarii, 15 August 2015, Oak Cemetery, Westlake
MIHAI SUTARU(1944-2015) - Slujba Inmormantarii, 22 August 2015, Pierce Bros-Valhalla, No. Hollywood
TOADER AGAPIE (1944-2015) - Slujba Inmormantarii, 6 Septembrie 2015. Inmormantat in Romania
JENNY MARDIROSSIAN (1928-2015) - Slujba Inmormantarii, 18 Octombrie 2015, Hollywood-4-Ever
THEODORE LEONTE (1935-2015) - Slujba Inmormantarii, 18 Octombrie 2015, Coachella Valley Cemetery
CONSTANTA CLENCIU (1920-2015) - Slujba Inmormantarii, 24 Octombrie 2015, Forest Lawn, Hollywood Hills
EMILIA CIUGUDEAN (1913-2015) +102 ani - Slujba Inmormantarii, 16 Noiembrie 2015, Forest Lawn, Covina
VASILE MURESAN (1931-2015) - Slujba Inmormantarii, 7 Decembrie 2015, Forest Lawn, Hollywood Hills
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Spectacolul a avut loc în sala parohială a
bisericii noastre, iar distinsele doamne au oferit
masa pentru distinșii participanți.

O fotografie de grup cu artiștii ce au susținut
spectacolul, și cațiva lideri ai comunității românoamericane din sudul Californiei, la finele programului

Joi, 2 aprilie 2015 Sfântul Maslu, la
Sfânta Treime, oficiat de 7 preoţi: pc
Cornel Avramescu (din Anaheim), pc
arhim. Nikodim (din Upland), pc Vasile
Pârău (din Sandiego), pc Ioan Cosma (din
Palm
Springs),
pc
Iustin
Capsa
(Temecula), pc Adrian Alexandru, în
vizită din România, și pc Constantin
Alecse (parohul locului). Ipodiaconii
noștri vor da răspunsurile, la strană.
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Fr. Thomas Hopko: "55 Maxims of the Christian Life"
Below is a series
of short phrases,
or maxims, that I
have found to be
very practical and
helpful. We can
often times think
that the spiritual
life is very complicated and and
hard to live. Fr.
Thomas was asked
to come up with a
simple and concise
list of the essence
of our Life in
Christ as we struggle on the path
towards salvation. He came up with these 55 maxims. I
would encourage you to post them somewhere where
you can see them often.
1. Be always with Christ and trust God in everything.
2. Pray as you can, not as you think you must.
3. Have a keepable rule of prayer done by discipline.
4. Say the Lord's Prayer several times each day.
5. Repeat a short prayer when your mind is not occupied.
6. Make some prostrations when you pray.
7. Eat good foods in moderation and fast on fasting
days.
8. Practice silence, inner and outer.
9. Sit in silence 20 to 30 minutes each day.
10. Do acts of mercy in secret.
11. Go to liturgical services regularly.
12. Go to confession and holy communion regularly.
13. Do not engage intrusive thoughts and feelings.
14. Reveal all your thoughts and feelings to a trusted
person regularly.
15. Read the scriptures regularly.
16. Read good books, a little at a time.
17. Cultivate communion with the saints.
18. Be an ordinary person, one of the human race.
19. Be polite with everyone, first of all family members.
20. Maintain cleanliness and order in your home.
21. Have a healthy, wholesome hobby.
22. Exercise regularly.
23. Live a day, even a part of a day, at a time.

24. Be totally honest, first of all with yourself.
25. Be faithful in little things.
26. Do your work, then forget it.
27. Do the most difficult and painful things
first.
28. Face reality.
29. Be grateful.
30. Be cheerful.
31. Be simple, hidden, quiet and small.
32. Never bring attention to yourself.
33. Listen when people talk to you.
34. Be awake and attentive, fully present
where you are.
35. Think and talk about things no more than
necessary.
36. Speak simply, clearly, firmly, directly.
37. Flee imagination, fantasy, analysis, figuring things out.
38. Flee carnal, sexual things at their first appearance.
39. Don't complain, grumble, murmur or
whine.
40. Don't seek or expect pity or praise.
41. Don't compare yourself with anyone.
42. Don't judge anyone for anything.
43. Don't try to convince anyone of anything.
44. Don't defend or justify yourself.
45. Be defined and bound by God, not people.
46. Accept criticism gracefully and test it carefully.
47. Give advice only when asked or when it is
your duty.
48. Do nothing for people that they can and
should do for themselves.
49. Have a daily schedule of activities, avoiding whim and caprice.
50. Be merciful with yourself and others.
51. Have no expectations except to be fiercely
tempted to your last breath.
52. Focus exclusively on God and light, and
never on darkness, temptation and sin.
53. Endure the trial of yourself and your faults
serenely, under God's mercy.
54. When you fall, get up immediately and
start over.
55. Get help when you need it, without fear or
shame.
AMIN...AMIN...AMIN...
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POEZII CRESTINE, DE RADU GYR
A MAI MURIT INCĂ UNUL
A mai murit inca unul cu foamea pe fata,
cu ochii de ceata,
cu maini ca tutunul.
A mai murit inca unul
din nemernica gloata
care pe rand se gata,
Unul cate unul.
Trei, sase, opt, zece ...
A mai murit un misel.
Ce bine de el
ca-i liber sa plece!
Azi n'o sa-l mai friga
in vise de fiere
nici trup de muiere
si nici mamaliga.
Ah, Domnul, prea-bunul,
il mangaie foarte.
Tovarasi de moarte,
poftim inca unul!
Lasati-l sa plece!
Nu spuneti o vorba!
Ne lasa o ciorba
si-o paine rece.

CIMITIRUL
DETINUTILOR
Alaturi de temnita, pe-o rana, pe-o
coasta,
cimitirul nostru tace, adasta,
asteapta sicrie sarace
cu numar de smoala scris pe capace...
Cimitir fara iarba, doar huma
ocolit ca o molima neagra de ciuma,
cimitir fara poveste
unde nu'ngenuncheaza neveste,

unde mame nu plang,
unde nu s'aud lacrimi de tane.
Crucile strambe si schioape
vrura sa fuga, sa scape,
dar numai o clipa rebele
- parca somate de sentinele au stat... s'au supus,
au ridicat mainile in sus...
Uite, gardianul le pune in fiare
pentru incercare de evadare!
Cat este ziua de lunga,
vantul le numara'n dunga:
cinci, zece, treizeci, toate la fel.
Toti detinutii prezenti la apel,
toti aliniati pe tapsan
ca la inspectia domnului PrimGardian.
Cat este seara si umbra,
cimitirul tainelor umbla.
Cat este noaptea de'nalta,
cimitirul tainelor tresalta.
Cand luna iese pe coame,
crucilor parca le e foame,
si in gropi de namol, osanditii,
flamanzii, lihnitii, truditii,
cu bratele'ntinse spre luna
cer paine calda si buna...
Cand stelele cad fumegande,
crucile's haite flamande
si gropile soptesc intre ele in soapte:
-Hei, maine sau poimaine noapte,
poate-or sosi sa scrasneasca'n noroi
si cinci sute treizeci si doi*)
sau opt sute sapte*)...

O, BRAD FRUMOS...
(un altfel de Colind)
O, brad frumos, ce sfânt păreai
în altă sărbătoare.
Mă văd copil cu păr bălai
si ochii de cicoare.
Revăd un scump si drag cămin
si chipul mamei sfinte,
imagini de Crăciun senin
mi-apar si azi în minte.
Un brad cu daruri si lumini
în amintiri s'arată.
In vis zâmbeste ca un crin
copilul de-altădată.
Intregul cer era deschis
deasupra fruntii mele.
Azi strâng doar pulbere de vis
si numai scrum din stele.
Copil bălai, Crăciun si brad
s'au stins în alte zile.
Azi numai lacrimile cad,
pe'ngălbenite file...
Azi nu mai vine Mos Crăciun
cu barba-i jucause,
ci doar tristetile mi-adun
să-mi plângă lângă use...
In bezna temnitei mă frâng
sub grele lespezi mute,
si'mpovărat de doruri plâng
pe amintiri pierdute.
Omătul spulberat de vânt
se cerne prin zăbrele
si-mi pare temnita mormânt
al tineretii mele...
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În genunchi Te asteptăm, Iisuse
De la pământ la Cer, o scară făuresc,
Pe treptele-i de rugăciuni, din suflet ești rugat,
Să Te cobori, Iisuse, să vezi pământu-nsângerat
Că frații între frați, acum se războiesc.
Vin nopți fără de margini, adânc întunecate,
Și-n lume hăuri abisale din haos azi se cască,
De nu mai poate gând de pace să se nască.
Că duhurile rele sunt crunt înverșunate.

Atotputernice Doamne,
Tamaduitor al sufletelor si
trupurilor, care cobori pe
oameni si tot Tu ii ridici,
care pedepsesti si vindeci
din nou, ai mila de
(numele), pentru ca este
bolnav (bolnava). Intinde-Ti
bratul Tau tamaduitor, si
vindeca pe el (ea), si ridica-l
(o) din patul de suferinta.
Goneste duhul de slabiciune
din el (ea) si departeaza de
la el (ea) durerea, ranile,
febra si slabiciunile. Daca
are pacate si greseli, iarta-ile, din dragostea Ta pentru
oameni. Dumnezeule ai mila
de ceea ce a zidit mana Ta,
intru Iisus Hristos, impreuna
cu care esti binecuvantat si
cu bunul si de viata datatorul Sfantul Duh, acum si in
vecii vecilor. Amin.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Ecaterina Anghelina
Vasile Ancu-Gheorghiu
Octavia Cocea
Abi Saffari
Ana Ciuca
Dumitru Caranfil
Elena Ciolache
Dumitru Popa
Andromachia Gurita
Elena Sapera
Hampik Mardirossian
Mama Ioana Matei
Maria Marinescu
Leonora Kosek
Miron Bonca
Jon Cepoi
Sofia Bruma
Tatiana Calugarita
Ioan Roman
Tatiana Velcu
Vera Ulrich
Victoria Bei

Ne amintim Iisuse că-n noi sălaș nu ai găsit,
In iesle cu necuvântătoare Te-ai culcat
Nepăsătoarei gloate, Tu mâna Te-ai plecat
Din bunătatea Ta nespusă, ea milă a dobândit.
Și vezi Iisuse, că-n loc să Te primească
Cu dragoste, în pace și cu iubire să Te-n feșe,
Din duh curat, călduțe scutece să-Ti țese,
Nu poate om cu om alături să trăiască.
Și căutând acum spre vremea-ndepărtată,
Vedem că viața ne-ai facut nemuritaore,
Iubirea Ta fiind atotcuprinzătoare,
Din inima Preasfântă, Iisuse revarsată.
Si din pornirile-Ți de caldă plăsmuire,
Ne faci acum cu Tine-asemănători,
Spre viața veșnică ne dăruiești comori,
Ne binecuvintezi prin Sfânta-Ți glăsuire.

De aceea, firbinte Te rugăm rămâi, nu mai pleca,
Milostivește-Te și dă-ne tuturor iertare,
Pe frunte Mir de binecuvântare
Stapane Doamne Atottiitorule, Imparate S-avem în veac, în noi din bunătatea Ta.

sfinte, cela ce pedepsesti dar nu omori:
Cela ce intaresti pe cei cazuti si ridici pe
cei surpati. Cela ce usurezi suferintele
oamenilor, rogu-ma Tie, Dumnezeul nostru, si pe mine robul Tau (numele), celce
patimesc cerceteaza-ma cu mila Ta. Iarta
mie toate greselile cele de voie, cele din
stiinta si cele din nestiinta.

Toți în Noaptea Sfântă, dorim să fie dată
Din Tine, Doamne, lumina peste fire,
Cu cetele de Îngeri cantandu-Ți premărire
Că ne iubești Iisuse ca frate și ca Tată.
Bucurie-avem la Nașterea-Ți ca Fiu,
În casa sufletelor noastre, Te avem in veacuri viu!
ION ANTON, Los Angeles, California

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME"
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2016

HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)

CONVOCATION
THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2016

Iubiti membri ai parohiei,

Dear Parish Members,

Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul
IX, Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de DUMINICA, 7 Februarie 2016, in biserica
(adresa de mai sus), orele 1:00 pm, la finele Sfintei
Liturghii, şi servirea de gustări uşoare, având următoarea:

According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX,
Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General
Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox
Church in Los Angeles, is called to order for Sunday,
February 7, 2016, at 1:00 p.m., immediately after
the Divine Liturgy and the light luncheon, in the
Church (address above):

ORDINEA DE ZI

THE AGENDA IS AS FOLLOWS

1. Rugãciunea de invocare
2. Apelul nominal
3. Numirea prezidiului
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a
Consiliului
5. Rapoarte:
a) Preotul paroh
b) Presedintele consiliului
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor
d) Școala duminicală
e) Responsabilul cu intretinerea
f) Raportul Casierului Bisericii pe 2015
g) Aprobarea bugetului pe 2016
6. Recomandãrile Consiliului parohial
7. Alegerea Consiliului Parohial pe 2016
(Comisia de nominare)
8. Propuneri şi dezbateri
9. Inchiderea Sedintei
Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta.
Dreptul de vot î1 au numai acei enoriasi care si-au
achitat membria/minimum de donatii la programul
de Fagaduinte pe 2015 (până la data de 31 Decembrie 2015), si care sunt înscrisi pe listele oficiale
parohiale, şi aprobate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile prescrise de Regulamente.

1.Opening Prayer
2. Roll-Call
3. Appointment of presidium
4. Approval of the minutes of last Parish Council
meeting
5. Reports:
a) Parish priest
b) Parish Council president
c) Ladies Auxiliary president
d) Sunday School
e) Maintenance chairman
f) Treasurer's report for 2015
g). Approval of the 2016 budget
6. Recommendations of the council
7. Election 2016 Parish Council
(Nominating committee)
8. Proposals and discussions
9. Closing of meeting
We invite all of the parish members to attend this
meeting and contribute with their constructive ideas
to the progress of our parish life. The right to vote at
the meetings is held only by the ones who have paid
their 2015 dues/minimum pledge dues, until December 31, 2015 - according to the membership lists
submitted and approved by the Episcopate’s office,
and fulfill all the conditions of the by-laws.

Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul,

Yours in Christ,

/
Părintele Constantin Alecse, paroh
George Razvan Jercan, Preşedinte

/
Fr. Constantin Alecse, Parish Priest
George Razvan Jercan, President

The Christian Life - Viața Creștină
Vol. 58, Issue 7-12, 2015
A religious publication of:
Holy Trinity Romanian Orthodox Church
3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065
"Thy Nativity, O Christ our God,
has shown to the world the light of wisdom;
for by it, those who worshipped the stars
were taught by a star to adore Thee
the Sun of Righteousness,
and to know Thee, the Orient from on high.
O Lord, glory to Thee."
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