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Apare cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Dr. ONUFRIE POP, Arhiepiscop de Bergamo şi Mitropolit Primat

EDIŢIE SPECIALĂ

În istoria Bisericii Ortodoxe de din-
coace de munţi, strâns împletită cu 
istoria zbuciumată a neamului româ-
nesc, pas cu pas, întâlnim preoţi cu 
crucea-n frunte, purtând greul hărăzit 
nouă românilor din ţinutul Banatului, 
stropit cu lacrimile unor suferinţe de 
veacuri.

Jertfele aduse de aceşti 
preoţi pentru neam şi pen-
tru lege sunt numeroase, 
contribuind din răsputeri la 
deşteptarea conştiinţei naţi-
onale, ducând la hotărâta 
noastră afirmare.

Suntem, în momentul 
de faţă, aproape de epoca 
activităţii desfăşurată de 
acei preoţi venerabili cărora 
să le putem aprecia faptele 
săvârşite. Cred că nu peste 
mult timp va veni vremea 
când urmaşii se vor închina 
memoriei lor, cântărindu-le 
strădania cu dreapta judecată.

Sunt însă, unii care nu pot sau nu 
vor să înţeleagă că unii din preoţii noş-
tri alcătuiesc unul din factorii indispen-
sabili pentru consolidarea progresivă a 
stărilor din ţară.

Acelora doresc a le atrage atenţia 
asupra activităţii mele, a preotului 
Doru Cristoi, carele, după cum se va 
vedea din cuprinsul autobiografiei 
mele, am muncit decenii de-a rândul, 

fără preget, înfăptuind atâtea înnoiri 
folositoare şi pe teren socio-economic.

Activitatea mea rodnică reprezintă 
un argument puternic în contra celor 
care sunt potrivnici, acelora care 
doresc să slujească, cu adevărat, Sfân-
tul Altar.

Înşiruirea aceasta nu are ca scop să 
aducă elogii personale, căci fapta bună 
se laudă pe sine, ci urmăresc să scot în 
evidenţă o viaţă laborioasă, o viaţă 
petrecută în rugăciune. Această jertfă 
va încuraja pe preoţii mai tineri să 
meargă pe această cale.

Bunicul meu din partea tatălui s-a 
numit Gheorghe Cristoi şi a fost fiul lui 
Alexa şi Elena Cristoi. Părinţii lui Alexa 
Cristoi au avut fabrică de ţiglă între 

Dognecea şi Secăşeni. Alexa şi Elena au 
avut fii pe Gheorghe şi Marina.

Părinţii bunicii mele din partea 
tatălui au fost Vinulescu Nicolae şi 
Măriuţă care au avut ca fii pe Mihai, 
Elena, Constantin, Gheorghe, Ecaterina 
şi Ana. Străbunica a avut ca fraţi pe 

Hodos, Afremii şi Fleoap.
Bunicul din partea 

mamei a fost Nicolae Buru-
leanu, originar din Ocna de 
Fier. Familia Buruleanu, ca şi 
alte familii din satele de 
munte ale Caraşului, au 
venit din Oltenia, fiind aduşi 
din porunca împărătesei 
Maria Tereza pentru a lucra 
în minele existente în 
această zonă.

Bunica din partea mamei 
a fost Cornelia Cucu din 
Reşiţa, dar părinţii ei: Cucu 
Dumitru şi Elisabeta erau din 
Oraviţa. Străbunicii din Ora-

viţa au avut copii pe: Cornelia - bunica 
mea, Maria şi Ana.

Bunicul meu Nicolae şi bunica Cor-
nelia au avut copii pe: Vasile, Nicolae, 
Ofelia, Traian şi Sorina-Mărioara - 
mama mea.

Eu m-am născut într-o zi de joi la 
amiaza zilei, în 3 august 1950, în Dog-
necea - judeţul Caraş-Severin. Şcoala 
primară am cercetat-o în satul natal. 
Seminarul Teologic - în Caransebeş 

Viaţa unui slujitor al Bisericii Ortodoxe care a ştiut să-L slujească pe Hristos, mai presus decât pe 
el însuşi  fiind alături zi şi noapte de cei care l- au căutat şi i-au cerut sprijin şi ajutor spiritual.
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între anii 1965 şi 1970. În anul 1970, în 
urma examenului de admitere, am 
devenit student la Institutul de Grad 
Universitar din Sibiu. Am încheiat stu-
diile în anul 1974, luându-mi licenţa în 
Teologie, catedra Istoria Bisericii Orto-
doxe Române. Titlul lucrării a fost: 
Viaţa culturală şi bisericească a satelor 
de pe Valea Timişului inferior. Licenţa 
am luat-o cu media nouă, fiind cea mai 
mare dintre cei 29 de candidaţi. În anul 
1975 am absolvit cursurile de definiti-
vat la Institutul Teologic de Grad Uni-
versitar Bucureşti, cu media 9,20. În 
anul 1980, la acelaşi Institut am absol-
vit cursurile de promovat cu media 
9,25. În urma unor studii aprofundate 
în drept civil, în drept penal şi în drept 
canonic, am absolvit examenul de avo-
cat Bisericesc, în anul 1984, devenind 
avocat al protopopiatului Deta.

În 11 iulie 1970 m-am căsătorit civil 
cu preoteasa mea Ana-Aurica Murari 
din Sinteşti iar în 18 august a avut loc 
cununia religioasă la Sfânta Biserică 
din Sinteşti unde am fost instalat ca 
preot-paroh pe data de 1 septembrie 
1970. În 26 august 1970 am fost hiro-
tonit ca diacon iar pe 27 august, preot 
în catedrala din Timişoara de către 
Î.P.S. Nicolae.

Nu am stat mult la parohia Sinteşti 
pentru că intrigile şi-au făcut apariţia, 
declanşate de către un fiu al parohiei 
care dorea să ajungă preot în sat. 
Mi-am cerut, firesc, transferul pentru 
a-mi putea desfăşura misiunea sacră în 
linişte şi nu în acţiuni murdare. În Sin-
teşti, deşi tânăr în ale preoţiei, am por-

nit lucrările de acoperire a bisericii, am 
terminat casa parohială şi am împodo-
bit biserica cu cele necesare.

În data de 3 octombrie 1971 am 
fost instalat preot în parohia Sârbova, 
protopopiatul Lugoj care era vacantă.

Ajuns aici, am găsit parohia într-o 
situaţie jalnică. Cu acelaşi zel am trecut 
la remedierea situaţiei. Am înlocuit 
lemnul de la turnul bisericii deoarece 
era putred, am reparat exteriorul bise-
ricii şi am zugrăvit-o. Casa parohială, 
ridicată în 1928 din banii partidului 
liberal de către preotul Emanuil Pirtea 
era într-o stare precară deoarece, pe 
timpul comunismului, aici a funcţionat 
sediul CAP-ului. Am reuşit să o refac 
întru totul pe timpul cât am stat acolo, 
făcând-o să arate ca o adevărată reşe-
dinţă preoţească.

Vacantându-se parohia Racoviţa, 
care era centru de comună, mi-am 
cerut transferul acolo, transfer accep-
tat de Mitropolie. Călăuzit fiind de sen-
timente naţionale, m-am zbătut să 
refac aici unitatea spirituală a credin-
cioşilor deoarece aici erau mari dezbi-
nări între ortodocşi şi foştii greco-cato-
lici.

Activitatea mea acolo a fost apreci-
ată de către toţi credincioşii care au 
văzut ca interesul meu 
s-a manifestat în mod 
egal faţă de ambele 
biserici, reparându-le 
pe amândouă, pre-
cum şi casa parohială, 
fostă greco-catolică. 
Casă parohială care a 
fost ridicată în 1911 şi 
care nu mai fusese 
niciodată reparată şi 
pe care a trebuit să o 
renovez de la fundaţie 
şi până la acoperiş. 
S-a pus ţiglă solzi 
adusă de la fabrica din 
Jimbolia, s-a amenajat 
un minunat parc în 
faţa casei, o livadă cu 
peste 80 de pomi 
fructiferi, un birou şi 
multe altele. Numărul 
enoriaşilor la Sfintele 
Slujbe era foarte mare 
ceea ce a atras duş-
mănia secretarului de 
partid, a primarului şi 
a Securităţii.

Astfel, în ziua de 3 februarie 1978, 
am fost chemat la postul de miliţie 
unde eram aşteptat de doi ofiţeri de 
securitate. În mod bestial, au trecut la 
ameninţări, la percheziţia casei parohi-
ale, a bibliotecii personale. Pe urmă, 
m-au dus la Buziaş, unde a început 
adevăratul calvar. Unul dintre cei care 
m-au dus acolo era colonelul Radu...şi 
azi mă întreb dacă în acest om mai 
exista vreo urmă de omenie.

Plângându-mă la Mitropolitul Cor-
neanu de cele ce se petreceau, acesta 
mi-a răspuns: Nu te-am trimis acolo să 
faci mai mult decât înaintaşii tăi. După 
trecerea anilor am constatat că, de 
fapt, era omul lor şi călăul preoţilor.

În urma acestor altercaţii cu parti-
dul comunist şi securitatea, mitropoli-
tul mi-a propus să părăsesc Eparhia 
Banatului şi să mă transfer la altă Epar-
hie. Intervenţia consilierului bisericesc 
Ioan Băloni, mi-a dat posibilitatea să 
merg în parohia Cebza, protopopiatul 
Deta, fapt care s-a petrecut începând 
cu luna noiembrie 1979.

Păstrându-mi zelul şi dorinţa de a 
consolida spiritul neamului românesc, 
am purces la reînnoirea vieţii spirituale 
din această parohie. M-am luptat din 
greu cu enoriaşii mei pentru a le ino-

Bunica Elena

Aniversare a 40 de ani 
de căsătorie
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cula rolul pe care îl au ei în biserică, a 
le trezi conştiinţa şi apartenenţa la 
neamul românesc şi la valorile biseri-
cii.

Pe plan gospodăresc, la Cebza s-a 
trecut la zugrăvirea casei parohiale, 
atât pe interior cât şi pe exterior, apoi 
la amenajarea unui frumos parc, prin 
plantarea de brazi, trandafiri şi alte 
specii de plante decorative. Biserica s-a 
zugrăvit în interior şi exterior, s-a pictat 
iconostasul, s-a confecţionat un fru-
mos candelabru sculptat în lemn de 
tei, s-a ridicat un monument al eroilor 
din ambele războaie, trei cruci de fier, 
s-a făcut un steag al corului, precum şi 
un mare tablou al coriştilor. S-a trecut 
apoi la împrejmuirea cimitirului pe o 
distanţă de 400 m liniar şi s-a amenajat 
un cimitir ce a devenit exemplu pentru 

toate satele din jur. Iar Mănăsti-
rea din centrul cimitirului era 
într-o stare deplorabilă, aşa că 
am fost nevoit să trec la reface-
rea ei totală. Această Mănăstire 
reprezintă liantul dintre trecut 
şi prezent, dintre nădejde şi 
izbândă, este comoara sufletu-
lui meu, căci ceea ce sunt azi, ei 
îi datorez.

Am căutat, prin toate aceste 
fapte ale mele, să arăt posteri-
tăţii că în tinda sacră a Bisericii 
s-a promovat cultura neamului 
românesc.

În puţinul timp cât am păs-
torit la Deta, am readus în 
sufletul credincioşilor pe cei 
care s-au sacrificat pentru înte-
meierea acestei parohii. Am 
militat pentru obţinerea unui 
loc pentru zidirea unei Biserici, 
deoarece aici nu era decât o 
capelă. Am obţinut locul vis-a-

vis de Biserica 
Catolică. Tot în 
această perioadă, 
am turnat 3 clo-
pote, fiind primele 
clopote româneşti 
din Deta. Clopotele 
au fost turnate în 
B o c ş a - R o m â n ă , 
având greutatea de 
700kg., 500kg. şi, 
respectiv 300kg.

Şi aici am avut 
parte de duşmănia 
unor oameni rău 
voitori. Deoarece 
numărul credincio-
şilor la serviciile religioase începuse să 
crească, colegul meu de parohie a 

început să mă vadă cu ochi 
răi. În timp ce eu încercam 
din răsputeri să retrezesc 
spiritul naţional al bisericii 
ortodoxe, acesta umbla cu 
intrigi la Mitropolie.

În anul 1995, prin 
bunăvoinţa Preasfinţitului 
Episcop Timotei al Aradu-
lui, am fost numit preot la 
Biserica Sf. Ap. Petru şi 
Pavel din cimitirul Pomeni-
rea din Arad, fapt ce a adus 
liniştea în sufletul celor 3 
copii ai mei şi celor 4 
nepoţi.

Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin 
Mine,va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi 
va găsi păşune.

(Ioan, 10.9)
Din orice unghi ar fi privită viaţa şi 

activitatea mea, nu se poate face abs-
tracţie de mirificele plaiuri montane 
unde am văzut lumina zilei. Un colţ de 
Rai de care rămân legat până când 
Domnul mă va chema la Sine.

Am căutat să nu fiu preot numai 
prin vorbă, ci şi prin faptă, prin viaţă, 
prin trăire, prin propovăduire scrisă. 
Voi rămâne preot prin întreaga mea 
existenţă, de sârg spre realizarea împă-
răţiei lui Dumnezeu.

Din Dognecea – Caraş-Severin am 
plecat ca elev, ca student şi apoi ca 
preot pe căile de azur ale realizărilor 
profesionale. Sufletul a reprezentat 
singura preocupare a vieţii mele. 
Imponderabilele minunate ale vieţii 
lăuntrice au fost obiectul atenţiei mele 
continue.

Ancorarea spirituală în Dumnezeu 
a fost izvor bogat de sublime realizări 
duhovniceşti, personale şi pastorale.

Ca preot de parohie şi apoi, ca 
redactor la cotidianul Curierul de Arad 
am fost purtătorul credinţei mari, cât 
nădejdea sigură a mântuirii. Sufletul 
reprezintă realitatea cea mai înaltă, 
cea mai curată şi cea mai nobilă a vieţii 
omului.

Prin prezenţa fizică sau prin scrisul 
iluminat, am căutat să constitui o 
minunată Predică de pe Munte pentru 
credincioşii care mă cunosc.

E greu să crezi că există asemenea 
oameni, dar acesta este un alt subiect 
care ar trebui să dea de gândit, în pri-
mul rând înalţilor Ierarhi ai Bisericii.

Aniversare 
a 40 de ani 
de căsătorie
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OMUL-ZIDIRE DE MARE PREŢ

Preot fiind, mare sau mic 
duhovnic al secolului al XX – 
XXI -lea, posteritatea va fi cea 
care îmi va da calificativul. 
Nu sunt cunoscut prin mari 
tratate de teologie, nici prin 
mari scrieri sau eseuri de 
mistică şi ascetică, ci prin 
profunda mea personalitate 
de excepţie, prin harul primit 
de la Dumnezeu de a 
pătrunde până în străfundu-
rile fiinţei umane, provocând 
zguduiri morale ce au dus la 
restaurarea stării sufleteşti a 
multora dintre credincioşii 
care mi-au trecut pragul.

Am rămas întipărit în 
sufletul celor ce mi-au cunos-
cut viaţa vulcanică, dăruită 
întru totul slujirii lui Dumne-
zeu şi a aproapelui spre lumi-
narea tuturor credincioşilor 
râvnitori de mântuire.

Adânca şi smerita mea 
 trăire duhovnicească prin 
care m-am unit cu Hristos, 
Lumina lumii, a luminat cu 
înţelepciune duhovnicească 
sufletele tuturor celor dornici 
să audă şi să îndeplinească 
cuvântul meu spus cu putere 
multă. Cu puterea celui care a 
pus în practică cu toată since-
ritatea învăţătura creştin- 
ortodoxă, supunându-mă 
întru desăvârşită ascultare şi 
lepădare de sine poruncilor 
d umne zeieşti. Cred că este 
fenomen unic în istoria preo-
ţiei româneşti; am format 
generaţii de credincioşi, prin 

locurile prin care am trecut, 
fiind cu toţii marcaţi de harul 
pe care mi l-a dat Mân  tuitorul 
nostru.

Mulţi sunt cei care de la naş-
tere şi până la mormânt se 
zdrobesc pe sine şi-i zdrobesc şi 
pe alţii, prin tot felul de 
metode, sub călcâiul de fier al 
înţelepciunii acestei lumi pen-
tru a se aşeza pe ei cât mai 
comod în tiparele vieţii aces-
teia. Dar viaţa aceasta pămân-
tească nu-şi are scopul în sine, 
ci în cealaltă. A o trăi ca scop în 
sine înseamnă să-i tai perspec-
tiva veşniciei, înseamnă să-L 
negi, să-L alungi pe Iisus din 
tine. Să alungi Sensul şi să 
rămâi cu non-sensul (cu diavo-
lul). A trăi aşa înseamnă să răs-
punzi lui Iisus: toate îţi sunt 
date Ţie, afară de mine, eu 
m-am dat altuia...

Viaţa aceasta şi toată înţe-
lepciunea ei, oricât ni s-ar 
părea de frumoasă este doar o 
trecere, un examen personal de 
slujire şi credinţă în relaţia 
noastră cu Dumnezeu, spre cele 
veşnice: iad sau rai.

Înţelegând lucrul acesta - ca 
toţi Marii Părinţi ai Bisericii 
Ortodoxe - mi-am început exa-
menul încă din tinereţe, con-
ştient fiind şi asumându-mi 
toate riscurile: Dacă M-au pri-
gonit pe Mine şi pe voi vă vor 
prigoni (Ioan 15,20). De fapt 
eu, cel prigonit din toate părţile 
nu mai eram, duhovniceşte vor-
bind, printre oameni decât cu 

trupul pentru că scris este: 
Unde este comoara ta, acolo 
va fi şi inima ta (Matei 6,21).

Întreaga mea viaţă am 
dăruit-o Dumnezeului Celui 
Sfânt în Treime căruia îi slu-
jesc cu toată dăruirea: în 
numele Sfintei Treimi m-am 
jertfit; în numele Sfintei 
 Treimi mă smeresc primind 
cu chip luminat toate lovitu-
rile; în numele Sfintei Treimi 
îi primesc pe toţi, arătându-le 
Cărarea ce duce la împărăţie, 
în numele Sfintei Treimi am 
restaurat şi re ctitoresc loca-
şuri sfinte şi tot în numele 
Sfintei Treimi mă rog neînce-
tat pentru toţi.

Am fost şi voi rămâne în 
amintirea celor care mă 
cunosc un om simplu şi 
drept-credincios, care s-a 
descoperit pe sine însuşi cu 
smerenie şi plinătatea daru-
rilor primite de la Dumnezeu 
- ocrotitorul ceresc şi mijlo-
citorul nostru la scaunul 
Preasfintei Treimi, după 
Maica Domnului şi după cei-
lalţi mari Sfinţi Părinţi ai 
Bisericii noastre Ortodoxe.

Omul care a trăit mai mult nu e cel care a numărat 
cei mai mulţi ani, ci cel care a simţit cel mai mult viaţa.

Viaţa se scurge într-o clipă; ea nu e nimic prin sine 
însăşi: valoarea ei depinde de întrebuinţarea ei.

Ceea ce rămâne e doar Binele şi tocmai prin aceasta, 
viaţa înseamnă ceva.

(J.J. Rousseau-Cugetări)
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RĂZBOI TOTAL ÎMPOTRIVA VRĂJITORIILOR

foarte mulţi oameni cu nădejdea 
că-i voi scăpa de necazuri. Însă 
eu îi pot ajuta numai pe cei care 
au convingerea că Dumnezeu este 
acela care îi ajută. Cei care nu au 
nimic în cap se duc la vrăjitoare. 
Pe aceştia îi întreb - şi asta pen-
tru că sunt făcuţi după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu - ce 
căutaţi voi la cineva care nu sea-
mănă cu Domnul, ce căutaţi voi 
la diavol?

Împotriva magiei
Rugăciunile unor astfel de cre-

dincioşi, care se jertfesc întru 
rugăciune pentru întreaga zidire 
a lui Dumnezeu, sunt cele care 
susţin lumea şi-i tămăduiesc pe 
oameni, prin aceste rugăciuni ei 
devin exorcişti, alungând demo-
nii care ţin sub stăpânirea lor 
societatea modernă, scria mitro-
politul  ortodox grec Hierotheos 
Vlachos. Judecând după fapte, 
părintele  Cristoi este un exorcist. 
Chiar şi astăzi zice părintele Cris-
toi, la două mii de ani după ce 
Domnul nostru Iisus Hristos a  
dat lege împotriva obiceiurilor 
diavoleşti, a tot felul de farmece, 
descântece şi vrăjitorii, se întâl-
nesc deseori în sate şi oraşe, din 
întreaga lume bărbaţi şi femei, 
bătrâni şi tineri care folosesc încă 
acest diavolesc obicei. Punctul de 
plecare al acestor practici demo-
nice este pactul între omul liber şi 
diavol, omul acceptând conştient 
despotismul demonic în schimbul 
unor satisfacţii trecătoare. Indife-
rent dacă e vorba despre magie 
albă sau neagră, patronul este 
unul şi acelaşi: diavolul. Nici para-
normalul nu e de la Dumnezeu, ci 
tot de la diavol. Eu, susţine părin-
tele Cristoi, sunt creatura lui 
Dumnezeu şi trebuie să trăiesc în 
normalitate şi nicidecum în anor-
mal sau paranormal.

Psihoterapie
La slujbele părintelui Cristoi 

durerile şi necazurile se spun cu 
voce tare, să audă întreaga asis-
tenţă. E vai şi-amar de cei care 
au umblat înainte pe la vrăji-
toare ori au păcătuit într-un fel 
sau altul. Să fie această metodă 
una de psihoterapie de grup, 
grupul fiind acela în faţa căruia 
îţi descarci povara conştiinţei şi 
te eliberezi astfel de răul care-ţi 
macină trupul şi sufletul? Este 
Doru Cristoi el însuşi un psiho-
terapeut? Zice mitropolitul Hie-
rotheos Vlachos în cartea sa? 
Psihoterapia ortodoxă? Fiecare 
dintre noi trebuie să caute un 
părinte duhovnicesc. De fapt, 
trebuie să arătăm chiar mai 
multă dragoste preotului decât 
doctorului, ţinând seama de 
diferenţa dintre suflet şi trup? 
Este Doru Cristoi un asemenea 
părinte? Specialiştii in market-
ing ar răspunde răspicat că da. 
Dacă nu ar vindeca sufletele 
oamenilor, ei nu l-ar mai căuta 
şi astfel nu s-ar mai face aşa 
cum se face acum, reclama de la 
om la om. Eu nu am nevoie de 
popularitate, afirmă părintele 
Cristoi.

Concluzii?
Concluziile nu-şi au locul, 

deoarece ele însele pot fi deja 
speculaţii. Ceea  ce am încercat 
să spun în rândurile de faţă este 
faptul că preotul Cristoi are 
anumite însuşiri ce ies din 
comun. Până nu l-am cunoscut 
la locul de muncă, am crezut că 
sunt doar poveşti ale unor 
oameni slabi, pe care i-au dărâ-
mat necazurile vieţii. Acum 
însă, cred că lumea, că noi toţi 
avem nevoie de credinţă în 
Dumnezeu.

Preotul creştin Doru Cristoi 
se luptă cu neştiinţa, nepăsarea 
si uitarea care-i macină pe 
oameni.

Cu însuşiri care ies din 
comun, Doru  Cristoi a deranjat 
şi deranjează multă lume şi nu 
doar pe cei care se ocupă cu far-
mece şi vrăjitorii, ci şi pe cei 
care, câtă vreme a avut o paro-
hie, i-au fost superiori ierarhic. 
Cert este însă faptul că de trei ori 
pe săptămână el se află, pe rând 
la Arad, Simeria sau Timişoara, 
acolo unde sute de oameni necă-
jiţi căutau la el izbăvirea.

Darurile Domnului
De ce merge atâta lume la 

preotul Cristoi (în limba greacă 
cristoi înseamnă Hristos)? S-au 
încercat tot felul de răspunsuri, 
date în funcţie de gradul de cul-
tură şi pregătirea fiecăruia în 
parte, ba ca este clarvăzător, ba 
că este vrăjitor, ba că are puteri 
paranormale.

Au venit la mine oameni 
care pretindeau  că posedă un 
câmp bioenergetic puternic, 
oameni cărora li se lipeau de 
palme sau de trup linguri, bri-
chete şi alte lucruri. Când 
mi-am pus mâinile pe mâinile 
lor, această pretinsă putere a 
lor a dispărut brusc. Eu nu 
mi-am propus niciodată să-mi 
bat joc de oameni, să exploatez 
naivitatea lor aşa cum fac unii 
cu publicitatea în toate ziarele 
şi chiar la televizor, spune 
părintele Cristoi. Mulţi cred  că 
eu am o energie  anume, că am 
bioenergie. Dar eu sunt preot şi 
prin mine nu poate lucra decât 
darul lui Dumnezeu. A scrie 
cineva despre mine că am făcut 
minuni ar însemna că eu nu 
mai pot fi preot . Un preot ade-
vărat ştie că Dumnezeu face 
aceste minuni. La mine vin 

(Articol  preluat din ziarul  Agenda)
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Lucruri diavoleşti
Unul din cei trei aliaţi puter-

nici ai diavolului este neştiinţa, 
ceilalţi fiind nepăsarea şi uita-
rea, spune părintele Cristoi. 
Toate cărţile de vrăjitorie care 
scriu despre practicile demonice 
recunosc că, prin mijlocirea 
unor semne şi cuvinte, omul are 
posibilitatea de a invoca duhul 
rău, diavolul.

Practici demonice sunt con-
siderate a fi ghicitul în palmă 
(chiromanţia), în cafea, în bobi, 
în cărţi de joc, invocarea sufle-
telor celor morţi (spiritismul), 
ghicirea sau vrăjitoria prin 
lucruri sfinte, ghicirea prin 
măruntaiele animalelor (icono-
scopie), fermecătoria (vraja 
unor oameni pentru a se căsă-
tori sau despărţi, pentru a se 
îmbolnăvi sau muri). Există trei 
feluri de farmece, spune preotul 
Cristoi:  în prima categorie 
intră acele farmece răspândite 
direct, personal, ca o emanaţie 
din privire, voce, atingere, 
salivă, miros etc.; din cea de-a 
doua fac parte farmecele răs-
pândite direct de la un obiect 
influenţat de practicant 
(lichide, alimente etc.) şi în fine, 
cea de-a treia şi cea mai peri-
culoasă categorie, cuprinde 
farmecele alcătuite din ingredi-
ente felurite, amestecate cu ele-
mente ce prevestesc confuzia şi 

dezordinea prin farmece, 
vrăjitorie îi cheamă pe dia-
voli să facă lucruri pe care 
le doreşte sau le ordonă ea. 
Cât despre chemătorii de 
demoni, aceştia sunt cei ce 
ghicesc cele viitoare prin 
chemarea diavolului. Iată 
câteva feluri de vrăji, mai 
spune părintele Cristoi, pe 
care trebuie să le comba-
tem cu vehemenţă şi de 
care trebuie să fugi, aces-
tea fiind lucruri diavoleşti, 
care amăgesc şi înşeală pe 
mulţi creştini români, 
ducându-i la pierzanie.

Clarviziune sau har 
dumnezeiesc?

- De unde eşti?
- Din Botoşani.
- Și cu ce problemă ai 

venit la mine?
- Am venit pentru soţul meu.
- Ai ceva al lui?
- Am! răspunse femeia aflată la 

doi paşi de mine  şi-i întinse preo-
tului o fotografie. Părintele luă 
poza, închise ochii şi puse mâna 
pe ea.

- Ce simţi?
- Simt un gol în stomac. 

De-acolo i se trage?
- Văd o casă între nişte dealuri, 

după ce treci de-o apă? În stânga 
văd un deal, iar în dreapta, un 
drum.

- E  casa părinţilor mei, mur-
mură moldoveanca.

- Văd pe cineva gras, care 
umblă legănat ca un răţoi. Cine-i? 
Vreun vecin? Nu? Atunci e cineva 
apropiat, din casă? Cine-i gras la 
voi în familie?

- Păi... cumnată-mea?
- De la ea i se trage. Du-te cu 

Dumnezeu! spuse preotul deschi-
zându-şi ochii. Femeia îngenun-
che, îi sărută mâna mulţumindu-i 
şi pleacă afişând pe chip un deo-
sebit sentiment de mulţumire.

La început, povesteşte părin-
tele Cristoi, continuând să-mi răs-
pundă indirect la setul de optspre-
zece întrebări pe care i le dădusem 
la venire, mi-a fost frică. Dar 
acesta este un dar de la Dumnezeu 
şi m-am liniştit . Știu că, deşi tru-
pul meu rămâne aici iar eu plec 
departe, să văd de unde vi se trag 

relele şi necazurile, mă pot 
întoarce liniştit. Mi-au povestit 
oamenii care au fost ori s-au 
aflat in preajma părintelui Cris-
toi că domnia-sa este adeseori 
solicitat să găsească persoane 
dispărute ori despre care se 
spune că au dispărut, solicitan-
ţii fiind din toate clasele sociale, 
cu funcţii din cele mai diverse 
în stat, din România sau de 
peste hotare.

Celebru este cazul copilului 
dispărut şi care, după ce s-a 
apelat la părintele Cristoi, a fost 
găsit acolo unde le-a spus el că 
se găseşte, la cotul unui râu, 
agăţat de rădăcinile unei sălcii.

Cruci
La un moment dat, preotul 

Cristoi s-a ridicat de la masă şi 
s-a apropiat de o femeie elegant 
îmbrăcată. I-a pus mâna la 
inimă, a ţinut-o câteva secunde, 
apoi a ridicat-o. Vedeţi crucea? 
A întrebat el, tunător. Pe blana 
sintetică, de culoare neagră, se 
putea întrezări vag o formă de 
cruce. Vedeţi crucea? a mai 
întrebat, luând, pe rând, reci-
pienţi de plastic transparent - 
peturi pentru băuturi răcori-
toare, plini cu apă, pe care îi 
întindeau credincioşii. Crucea 
se vedea atât prin recipienţi, în 
palma preotului, cât şi pe locul 
de unde-şi ridicase palma.

Ceea ce m-a frapat însă cel  
mai puternic a fost cazul unei 
tinere de liceu care, ridicân-
du-se din genunchi, de lângă 
masa preotului, i-a sărutat aces-
tuia mâna şi, mulţumindu-i, a 
dat să plece. „Unde te duci?” a 
întrebat-o. „La şcoală” i-a răs-
puns fata. „Ia dă mapa încoace!” 
Eleva i-a întins mapa. Preotul a 
ridicat-o spre lume şi şi-a pus 
palma pe ea. „Vedeţi crucea?” 
Da, crucea  se vedea deosebit de 
clar pe partea opusă, formată 
parcă din jocul nuanţelor de gri, 
culoarea mapei. Trebuie amintit 
că părintele Cristoi are cruci în 
palme, pe frunte, pe creştet, pe 
întreg trupul. Crucile, spune, 
i-au apărut pentru prima dată 
pe 3 martie 1996. Este, susţine, 
singurul preot care are semnul 
sfânt.
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Educaţia este dezvoltarea armo
nioasă a energiilor fizice şi sufle
teşti în vederea realizării unui ideal. 
Ea înseamnă crearea unei vieţii care 
să întrupeze şi să producă o serie de 
valori universalvalabile.

Educaţia spirituală ar fi deci, 
dezvoltarea maximă a energiilor 
spirituale în vederea realizării unei 
personalităţi deosebite. Spiritualita
tea înseamnă subordonarea întregu
lui complex al existenţei ome neşti, 
spiritului care 
domină totul. Edu
caţia spirituală se 
săvârşeşte prin 
rugăciune ca proces 
de intensiune şi prin 
fraternitate ca feno
men de expansiune. 
Tineretul nostru tre
buie să trăiască sub 
privirea lui Dumne
zeu. Numai în felul  
acesta el va fi în 
stare să creeze, să 
păstreze şi să îmbu
nătăţească tot ce e bun şi mare şi 
sfânt în lume, tot ceea ce este dum
nezeiesc şi etern în sufletul lui.

Viaţa lui va fi atunci un surâs, o 
rugăciune şi o armonie căci numai 
de la Dumnezeu ne vine tot ceea ce 
e frumos pe acest pământ, tot ceea 
ce admirăm şi iubim, mai sincer, tot 
ce este etern şi mântuitor. Sfinţii au 
biruit lumea. Dar ei au biruit lumea 
ca so elibereze, nu ca să o subjuge, 
ca so mântuiască, nu ca so piardă! 
Nu vă simţiţi atraşi de pilda vieţii şi 
eroismul lor, de biruinţele lor? Alta
rele de azi stau mărturie de tot ceea 
ce poate totdeauna un suflet închi
nat lui Dumnezeu şi de ceea ce na 
putut niciodată sufletul celor care 
sau înstrăinat de El. Ai Doamne 
milă de toţi cei ce Teau alungat din 
inima lor şi de cei ce încă nu Teau 
alungat ca să nu Te mai alunge nici
odată. Tot ceea ce nu este etern este 
zadarnic scria, cândva, întro clipă 

EDUCAŢIA SPIRITUALĂ A TINERETULUI
(Preluare din „Curierul de Arad”, nr. 34)

de reculegere un îndrumător de elită 
al tineretului nostru. Închipuiţivă un 
poet de geniu care, stăpânit de un 
capriciu bizar şiar arunca în foc cea 
mai genială creaţie a sa. Lumină şi 
întuneric ! Satana nu fusese absent în 
acea clipă! Pe câţi tineri nui stăpâ
neşte el cu iluzia unei lumini, care în 
realitate nu este decât pâlpâire de 
putregai în adânc de prăpastie! De 
atâtea ori tinerii noştri se lasă azi 
amăgiţi de ceea ce este şi nu văd, şi 

de ceea ce trebuie să existe şi de ceea 
ce ei ar trebui să simtă!

Îi vor învăţa cândva experienţa 
unor zile grele, tragice dar pentru 
mulţi dintre ei, învăţătura aceea va fi 
sosit poate, prea târziu.

Cât sună de trist, de deznădăjdui
tor acest prea târziu!... Dar  niciodată 
nu este totuşi prea târziu !...prea 
devreme este refrenul păcatului şi 
necredinţei. Prea târziu însă, din 
nenorocire e de multe ori un adevăr. 
Pentru tinerii vremurilor noastre este 
un ceas al alternativelor spirituale cu 
Duhul lui Dumnezeu sau cu duhul 
lumii acesteia. Încotro, cu cine şi 
pentru ce? Tineretul de azi poate 
rezidi  altare şi trebuie să înveţe să se 
roage. Sufletul rugăciunii este cre
dinţa. Lumea, aşa zisă modernă, va 
sfârşi, fără îndoială, acolo unde 
începe Biblia (G.K. Cherterton).

Tineretul de azi, prin urmare, tre
buie săşi dea seama că  vremea 

acestui sfârşit şi început a sosit de 
mult şi că el este dator să cunoască 
Sf. Scriptură. Cu ea  încep toate 
restaurările spirituale. Ţara noastră 
are nevoie de sfinţi. Idolii ei de ieri 
au murit prin prostia lor, nu prin cei 
care iau născut. Dar pentru a 
detesta moartea lor, noi nu mai 
putem fi ceea ce au fost închinătorii 
lor ieri.

Tendinţa relaxării şi uniformiză
rii în mediocritate, caracteristică 

tineretului de ieri, 
trebuie înlocuită cu 
tendinţa spre o cât 
mai intensivă emu
laţie spirituală, care 
este emulaţia sufle
telor întru sfinţenie. 
Vârful unei pira
mide îl pot atinge 
vulturul (D Alem
bert). Vulturul prin 
zbor, reptila prin 
târâre. La Dumne
zeu însă nu poţi 
ajunge decât cu 

avântul rugăciunii pe care ţil însu
şeşti prin Sfintele Taine, niciodată 
prin reptilismul la care te osândesc 
netrebniciile patimii. A sosit vremea 
ca tineretul nostru să se reculeagă şi 
să se avânte eroic spre Dumnezeu 
ca să nu i se pronunţe şi lui osânda 
cetăţii cele atât de celebre prin 
păcatele ei. Sa dus, Ninive, timpul 
pocăinţei tale!

Iniţiativa aceasta de purificare 
morală a tineretului creştin trebuie 
adoptată azi cât mai curând! Cei 
vechi zideau biserici, cei de azi nu 
trebuie sa le lase să se dărâme! La 
picioarele farului întunericul este 
mai mare, a spus un înţelept. Numai 
lumina lui Dumnezeu luminează 
pretutindeni.

Numai lumina lui Dumnezeu 
rămâne dea pururi aprinsă şi în 
raza ei tânărul poate desluşi că înăl
ţimea este adâncimea pentru cel ce 
priveşte în sufletul vostru, în lumina 
coborâtă de El, de sus veţi vedea pe 
Dumnezeu. Amin.
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Îmi plec condeiul şi de această dată, 
cu smerenie peste coala de hârtie, încer-
când să scot la lumină, oameni şi fapte 
din vatra unor sate bănăţene. Emoţia mă 
copleşeşte cu atât mai mult, când este 
vorba de oameni luminaţi din vatra satu-
lui meu.

Când este vorba de înaintaşi, nu pot 
rămâne pasiv faţă de tot ceea ce au făcut 
ei, pentru neam şi ţară.

Să ne aducem aminte de mai marii 
noştri este un imperativ scripturistic 
enunţat de Sf. Ap. Pavel. Imperativ care 
trebuie cultivat în rândul tinerimii 
române, cu scopul sacru de a-şi cunoaşte 
înaintaşii. De a cunoaşte pe aceia care au 
pus început în tot ceea ce avem azi în 
grai şi cultură.

Dognecea, veche aşezare româ-
nească din judeţul Caraş-Severin, cu 
atestare de pe timpul romanilor, cu un 
trecut plin de evenimente, care de care 
mai strălucitoare, a avut personalităţii 
care au contribuit la progresul satului 
românesc. Aceste personalităţii nu s-au 
gândit la ei, ci la satul în mijlocul căruia 
s-au format sau şi-au desfăşurat activita-
tea.

Fiind licenţiat în istoria Bisericii 
Române, era şi firesc să plec condeiul cu 
smerenie, copleşit fiind de sentimente 
de recunoştinţă faţă de aceia care au 
contribuit la ridicarea satului meu natal.

Dognecea, frumoasa comună cără-
şeană, s-a impus de-a lungul istoriei nu 
numai prin zăcământul de minereu de 
fier, ci şi prin diferite personalităţii care 
s-au marcat prin spirit cultural şi naţio-
nal.

Unul dintre aceştia a fost si proto-
prezbiterul Ioan Tomici care s-a născut în 
Vărădia Caraş, la 3 decembrie 1771. S-a 
sfinţit preot pentru comuna Dognecea in 
1aprilie 1795. În 3 iunie 1804 a fost 
numit asesor consistorial protopopesc. A 
fost ales asesor în scaunul vacant al 
Comitatului Caraş. În 23 octombrie 1804 
a fost sfinţit protopop al Caransebeşului 
fiind instalat de episcopul Iosif Ioanovici 
de Sacabent.

Prima liturghie ca protopop a slujit-o 
Ioan Tomici în ziua întâia de Crăciun din 
1804. El a slujit aici cu vrednicie până în 
18 aprilie 1839 când a adormit în Dom-
nul, atins de apoclipsie în etate de 67 de 
ani.

Sub protopopul Ioan Tomici s-au pus 
bazele fondului şcolar care, prin nechib-
zuinţa unora la desfiinţarea graniţei mili-
tare, a ajuns în administrarea magistra-
tului, apoi sub influenţa guvernului 
unguresc şi toate stăruinţele pentru 
recâştigarea din partea bisericii ortodoxe 
române au rămas zadarnice. Fondul a 
constat în suma de peste o sută de mii 
de florini.

O altă personalitate care a contribuit 
la progresul acestei vetre româneşti a 
fost preotul Mihai Velceanu, născut în 
comuna Dognecea în 1815 şi care a păs-
torit aici 45 de ani. Este una din figurile 
cele mai reprezentative ale bisericii noas-
tre bănăţene. A fost asesor mitropolitan 
şi cel dintâi profesor de teologie la Insti-
tutul teologic din Caransebeş. A scris o 
mulţime  de lucrări şi a tradus altele. Ast-
fel, Die Ortographieder Rumenischen 
Sprache, editat la Pesta în 1871, Medita-
ţiuni spirituale editată la Sibiu la 1875, 
lucrare foarte apreciată în ceea ce pri-
veşte promovarea vieţii religioase şi 
morale, Marc Aureliu 1854 Numa Pom-
piliu, Educaţia in şcoală şi acasă, Întâm-
plare curioasă, o piesă de teatru în limba 
italiană. Moare în anul Domnului 1885.

Am redat mai sus zbuciumul unor 
preoţi români, cunoscuţi ca cei mai vechi  
preoţi ai comunei mele. Personalitatea 
lor, demnitatea, precum şi slujirea în 
Biserica strămoşească, mi-a fost candelă 
aprinsă în activitatea mea pastorală pre-
cum şi-n cea de slujitor al condeiului.

Am închinat acest articol unor sluji-
tori ai bisericii din satul meu, cu scopul 
de a releva sătenilor mei, oameni ca 
mulţi alţii, care au făcut ceva pentru  
preamărirea lui Dumnezeu şi a neamului 
românesc.

Din Arad, departe de locurile natale 
am căutat, ca fiu al acestei vetre româ-
neşti, prin intermediul acestui săptămâ-
nal, să aprind cu smerenie şi evlavie can-
dela, de la mormântul acelora care n-au 
precupeţit nici un efort pentru ridicarea 
comunei mele, ca urmaşii la rândul lor să 
nu uite de noi.

Preoţia Vechiului Testament închipuia 
adevărata preoţie a Legii Noi.

Ea nu putea ajuta la fericirea veşnică, 
ea doar trecea pe lângă omul căzut între 
tâlhari, ca preotul şi levitul Legii Vechi 
descrişi de Iisus în parabola Samariteanu
lui milostiv (Luca10, 3036).

Preoţimea Noului Testament a înte
meiato Mântuitorul când lea spus Sfinţi
lor Apostoli:  „Mergând, învăţaţi toate 
neamurile, botezândui în numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfâtului Duh” (Matei 
28,19).  Acestei preoţii Mântuitorul îi dă 
puterea de a lega şi dezlega păcatele 
oamenilor (Matei 16, 19, 18, 1, 18). Lor 
le dă Sfânta jertfă Liturgică spunândule  
”Aceasta să o faceţi întru pomenirea mea” 
(Luca 22,19). Acolo unde nu se oficiază 
Sf. Liturghie şi actul prefacerii pâinii şi a 
vinului în trupul şi sângele lui Iisus nu e 
biserică.

Acelaşi lucru îl spune Sf. Pavel corin
tenilor Paharul binecuvântării nu este 

oare, împărtăşania cu trupul lui Hristos 
(Cor.10,19).

Iisus le dă Apostolilor misiunea pe 
care a avuto El astfel.

Ca învăţător, trebuie să înveţe pentru 
aceasta team lăsat în Creta, ca să aşezi 
cele ce lipsesc şi să aşezi preoţi după cum 
citim (Tit1, 4).

Sf. Ap. Iacob, în cartea sa la cap. 5 
verset 14, ne spune ”deci preoţi şi nu pas
tori sau predicatori sau guru sau bahai”.

Preoţii sunt slujitorii ai lui Dumnezeu 
deosebiţi de alţi oameni.

Iisus sa înconjurat de un număr de 
ucenici pe care îi separă de ceilalţi 
oameni.

Tot pe ei îi învaţă Iisus în slujba ce o 
vor avea. Şi chemând pe cei doisprezece 
Ucenici ai săi, lea dat putere peste duhu
rile necurate şi să vindece toată boala şi 
toată  neputinţa (Matei10,142).

Preotul trebuie să ţină legătura între 
Dumnezeu şi popor ca un ambasador. Un 

ambasador este mai valoros, cu cât este 
mai iubit de suveranul pe lângă care este 
trimis şi cu cât este mai distins şi mai 
reprezentativ fiu al poporului său.

Deci, preotul, cu cât va fi mai iubit de 
Dumnezeu de către care este trimis şi cu 
cât va fi mai identificat cu durerile şi aspi
raţiile poporului pe care îl conduce spre 
mântuire.  Cu cât aceşti doi termeni:  
Dumnezeu şi poporul, vor fi contopiţi în 
iubirea preotului, cu atât va fi mai rodnică 
misiunea sa. Este o mare greşeală a dis
preţui preoţia, taină întemeiată chiar de 
Mântuitorul, în ajunul patimilor sale.

Adevărat că sunt şi preoţi răi, dar 
învăţătura este a lui Hristos. Iisus ştia că 
Iuda îl va vinde: totuşi îl va trimite cu 
ceilalţi apostoli să predice. Se poate ca, 
uneori, cei ce devin preoţi să nu aibă che
mare, căci zice Mântuitorul: Nu voi m-aţi 
ales pe mine, ci Eu pe voi (Ioan 15).

Cei care nu au chemare nu vor cores
punde întocmai îndatoririlor de preot, dar 
aceştia sunt puţini.

P R O  M E M O R I A
(pre luare d in  Curierul  Spir i tual )

În Biserica Ortodoxă preoţia este Taină Sfântă
(preluare din Curierul de Arad, nr. 75)
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ATUNCI ERA PENTRU ROMÂNI LEGE 
SFÂNTĂ CERCETAREA BISERICII

Spre divinitate şiau îndreptat 
privirile lor sufleteşti strămoşii, 
moşii noştri, în lungul şir de vea
curi grele, prin care au trecut în 
căutarea  şi aflarea acestui sprijin, 
a acestui scut ceresc. Şi lau aflat 
în biserica neamului, unde sau 
suit să se roage la toate duminicile 
şi sărbătorile aşa cum puţini dintre 
noi o ştiu şi mai puţini o fac 
astăzi. Reprivind în adâncime tre
cutul, te întrebi adesea care a fost 
miracolul ca neamul românesc, 
aşezat la răscruce de pe această 
parte a continentului a răzbit săşi 
aducă nealterată fiinţa şi conştiinţa 

sa de neam, prin furia furtunilor 
de veacuri până in prezent şi i se 
deschid perspective pentru viitor.

Cei ce cunosc trecutul de sate 
şi preoţi al românilor, sunt lămu
riţi că această minune a stat  şi stă 
în faptul că fiii neamului acestuia 
au ştiut să se roage la Biserică, să 
se roage întărinduse în virtuţi şi 
trăind în sobrietate, curăţenie 
morală care îşi au izvorul în frică 
de Dumnezeu. În cele mai cum
plite vremuri, ei nau încetat o 
clipă a rămâne ancoraţi cu toată 
fiinţa lor în cele mai curate nădejdi 
deci tari şi neclintiţi.

Dacă trecem cu gândul la Biseri
cile copilăriei noastre, a celor mai 
mulţi, unde am îngenuncheat în faţa 
sfintelor icoane, cu siguranţă se vor 
trezi în conştiinţa noastră amintiri 
dulci şi vom retrăi senzaţiile, emoţi
ile curate, stăruite de tabloul mulţi
mii celor ce umpleau bisericile de 
ordinea, de liniştea copleşitoare, 
dominată de armonia cântărilor, tot 
atâtea stări care parcă ne dau şi azi 
puterea şi ne înviorează chiar prin 
simpla evocare a lor.

Comparată, acea impunătoare 
comportare a credincioşilor cu ceea 
ce pare  nerăbdare, improvizaţie şi 

stinghereală a credincioşilor în multe 
biserici din zilele noastre,  nu lasă 
impresia, ci chiar dovada că sa 
schimbat ceva  şi cu durere, înspre 
rău în viaţa  noastră. Atunci era o 
lege sfântă cercetarea obligaţia a 
rămas de multe ori şi pentru mulţi, 
un obicei de ocazie.

Atunci se duceau oamenii la bise
rică să se roage, dintro profundă 
necesitate sufletească. Astăzi venim 
la biserică mulţi dintre noi întâmplă
tor sau din curiozitate. Adesea încerci  
durerea să constaţi cu câtă grabă 
părăsesc unii creştini biserica şi încă 
cu câtă ostentaţie, la cele mai însem

nate momente ale sfintei liturghii, 
fără să se gândească la faptul că se 
lipsesc pe ei de măreţia momentu
lui îi conturbă pe alţii in rugăciu
nii.

Altarul este locul sfânt în care 
se păstrează Iisus Euharistic, locul 
unde nici slujitorii altarului nu pot 
umbla la voia întâmplării.

Nu este mai puţin adevărat că 
sunt multe motivele, care înstrăi
nează şi abat paşii vieţii omeneşti 
de la uşa bisericii. Altcum nu ţiaş 
putea explica faptul că tocmai pe 
timpul când se aranjează serbări, 
festivităţi, concursuri, conferinţe 
şi se dau atâtea prilejuri, parcă 
anume puse ca să tenteze şi să 
îndepărteze pe om de Dumnezeu 
şi de casa lui. Tăria credinciosului, 
care se strecoară totuşi printre ele 
spre biserică este de admirat. Sunt 
momente cum este cel al preface
rii când trăirii şi concentrării inte
rioare trebuie să i se dea şi o 
expresie în afară, în atitudinea de 
evlavie, smerenie şi  ce  dureros 
că se află oameni care nu le ştiu  
aprecia şi trăi aceste clipe.

Dumnezeu Iisus care este 
pacea, dragostea, sa tulburat în 
viaţa lui pământească doar atunci 
când a intrat în templu şi a aflat că 
cei prezenţi  vând şi cumpără. Ia 
alungat cu biciul! Comportarea 
credincioşilor în sfânta biserică se 
însuşeşte  prin cercetarea, prin  
suirea cât mai regulată şi mai sta
tornică în ea.

Să nu uităm că nu toţi care cer
cetează biserica dobândesc mântu
irea numai prin faptul că au călcat 
pragul ei, ci numai aceea, care 
ajunşi aici se ştiu purta, se ştiu 
înnoi şi înălţa sufleteşte în calde şi 
sfinţitoare rugăciuni, numai cei ce 
se pot căi sincer, ca apoi printro 
voinţă statornică să se poată eli
bera de păcatele lor. Se cade deci 
să ne suim în toate duminicile şi 
sărbătorile la biserică, cercetând 
sfintele slujbe şi să ducem şi pe 
tâlharul şi pe leneşul, pe intrigan
tul din noi şi să ne căim pentru 
păcatele noastre. Amin.

(preluare din Curierul  de Arad,  nr.  104)
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Episcopia Ortodoxă a Timişoarei – o privire spre trecut

Urme istorice despre credinţa 
strămoşilor noştri bănăţeni avem 
încă din veacul al IIIlea. Ruinele 
bazilicii romane din Cenad (Mori
sena) păstrează în ele mărturia unei 
credinţe creştine de netăgăduit. 
Aici la Cenad sau aflat ruinele 
unui baptiseriu străvechi, descris în 
amănunte de nişte arheologi stră
ini, arată că pe aceste meleaguri a 
trăit un neam cu o puternică orga
nizaţie creştină.

Episcopia Timişoarei este una 
dintre cele mai vechi episcopii 
româneşti. Încă din veacul al IX
lea, voievodul Glad (874907) avea 
capitala voievodatului său la Mori
sena, unde desigur a avut episcop 
cap al bisericii (vezi dr. Gh. Cotoş
man, Din trecutul episcopiei orto
doxe române a Timişoarei 1944).

Voievodul Optun, strănepotul 
lui Glad ridică la Morisena o fru
moasă mănăstire, populândo cu 
călugări ortodocşi aduşi din Vidin. 
Fără îndoială că pe timpul voievo
dului Optun se afla la Morisena un 
episcop ortodox român. Istoricul 
maghiar Katona Istvan aduce măr
turia unui cronicar ungur, Turotz 
care afirmă că Sf. Ladislau (1077
1095), regele Ungariei a eliberat 
din captivitate pe fiica unui episcop 
grec, care păstorea în principatul 
lui Optun.... Acesta, spune istoricul 
Gh. Cotoşoman, trebuia să fie cel 
puţin arhiepiscop, dacă nu mitro
polit, titlu care mai târziu este pur
tat de episcopii Timişoarei. Gene
ralul trădător, Cenad, după ce trece 
de partea ungurilor (1028) şi 
înfrânge cu aceştia oştile voievo
dului Optun, instalează la Cenad 
(Morisena de altă dată, căci de aici 
înainte poartă numele trădătorului, 
tradiţie parcă împlinită la noi la 
românii), un episcop de rit latin, 
Gerardus, în locul episcopului 
ortodox român.

După invazia tătarilor în Banat 
din 1240, vechea capitală a Bana
tului, Morisena, este părăsită de 
administraţie, care se aşează în 
vechea cetate Zurobara  Timişoara 
de azi.

Istoricul Gh. Cotoşoman ne spune 
că istoricii străini de pe timpul lui 
Ludovic cel Mare (veacul al XIVlea) 
recunosc existenţa a două episcopii 
româneşti in Banat, una la Lipova şi 
alta la Timişoara. O însemnare făcută 
pe o carte, aflată la mănăstirea Sân
georz, la 1529, spune: „Această carte 
este a mitropolitului Iosif al Timişoa
rei, cel ce a părăsit de bună voie vlă
dicia şi după aceia sa mutat la viaţa 
veşnică, unde se odihnesc sfinţii. 
Istoricul bănăţean, Nicolae Tincu 
Velea, căutândul în diptecele ierar
hilor sârbi, nu la aflat între aceştia, 
deşi era român! Cu toată siguranţa el 
a păstorit înainte de 1522.

Istoricii sârbi nu pot arăta când a 
luat fiinţă episcopia Timişoarei cade 
sub stăpânirea colonilor sârbi, privi
legiaţii stăpânirii de atunci, care au 
venit aici sub conducerea patriarhul 
Arsenie al IVlea Cernojevici al 
Ipekului. Odată cu venirea acestora, 
românii sunt îndepărtaţi încetul cu 
încetul din posturile înalte biseri
ceşti, iar ocrotitorii devin cu timpul 
asupritori neînduplecaţi ai naţiunii 
române. Văzând această situaţie grea, 
românii încep lupta de despărţire de 
ierarhia sârbească.

În 15/27iunie 1848, Adunarea din 
Lugoj a bănăţenilor ortodocşi, sub 
conducerea lui Eftimie Murgu, arhi
mandritul de la Rudăria, hotărăsc 
 despărţirea de ierarhia sârbească, 
împilatoare şi se cere trecerea la 
reromanizarea Episcopiei Ortodoxe a 
Timişoarei, alegând şi un vicar mitro
politan la Timişoara, până la alegerea 
mitropolitului. Dar, din păcate, neno
rocirea constă în influenţa hotărâ
toare a protejaţilor stăpânirii, episco
pul sârb şi catolic din Timişoara, care 
împiedică înfăptuirea hotărârilor 
luate de Lugoj.

Nici încercările mitropolitului 
Şaguna pentru reactivarea Episco
piei de Timişoara nau avut efectul 
dorit. Dar bănăţenii nu se lasă 
învinşi. Ei cer tuturor congreselor 
naţionale  bisericeşti reactivarea 
anticei Episcopii Ortodoxe Române 
a Timişoarei. Ceea ce sa plămădit 
de două veacuri sa văzut înfăptuit 
în anul Domnului 1939.

Prin Decretul Lege nr. 4998, 
din 7 noiembrie 1939, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 259 din 8 
noiembrie 1939, sa reînfiinţat Epi
scopia Ortodoxă Română a Timi
şoarei, cuprinzând toate parohiile 
de pe teritoriul judeţului TimişTo
rontal, incluzânduse şi protopopi
atele Balinţ şi Birchiş aflate pe 
teritoriul judeţului Severin.

Episcop locţiitor a fost numit 
P.Sa. dr. Andrei Mageriu, Episco
pul Aradului. La 12 iulie 1940, 
Colegiul electoral alege la Bucu
reşti cu majoritate de voturi pe P.
Sa Episcopul Vasile Lăzărescu, ca 
episcop al reînfiinţatei Episcopii a 
Timişoarei.

Primind investirea regală la data 
de 13 martie şi fiind întronizat la 25 
martie la praznicul Buna Vestire 
1941. Prea Sfinţia Sa a preluat între
rupt de două secole al ierarhilor 
români din metropola Banatului. 
Din păcate şi cu durere o spun, au 
fost can toate etapele istoriei nea
mului nostru şi trădători, oameni de 
nimic, lipsiţi de demnitate, care 
doreau funcţii de dregătorii urcân
duse peste cadavrele altora, un ase
menea om a stat şi în spatele ilus
trului ierarh, contribuind zi de zi la 
dărâmarea lui. Comunismul ia ofe
rit acest prilej, reducând la tăcere pe 
cel care nu putea să tacă.

Cât cinism din partea urmaşu
lui, că nici rămăşiţele pământeşti 
să nu fie înmormântate în ctitoria 
sa, Catedrala Timişoarei, ci la 
Jădani  Corneştiul de azi. Trebuia 
să vină anul 1989, ca sub presiunea 
oamenilor cu bun simţ să fie obli
gaţi să accepte reînhumarea lui, la 
locul unde i se cuvenea de fapt. 
Am scris acest articol, nu din 
patimă, ci din dorinţa de a oferi 
posibilitatea celor care lau detro
nat să se căiască aşa cum ne cer 
canoanele bisericii pe care zicem 
că o slujim, prin scoaterea la 
lumină a adevărului măcar acum, 
despre detronarea în mod bestial a 
celui care merită din partea poste
rităţii cinstea cuvenită. Pe când va 
apărea în revistele eparhiei Bana
tului, adevărul pe carel doresc 
ortodocşii din Banat. Eu promit că 
mai revin cu date, căci lumina nu 
poate să stea sub obroc.

(Articol  preluat din Curierul de Arad)
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În Banat ca şi pretutindeni în trecu-
tul Bisericii, mănăstirile au avut o însem-
nătate deosebită pentru viaţa credincio-
şilor. Sunt vrednice de amintit cea de la 
Vărădia Caraşului, de la Şemlacul Mic, 
Mrăcunea, Ciclova, Baziaş, Partoş, 
Cebza, care au rămas în tradiţie ca făclii 
călăuzitoare de mult preţ în grele încer-
cări de odinioară şi ca vetre de lumină 
spirituală.

Între ele, un rost de seamă a avut şi 
mănăstirea Cebza din localitatea cu ace-
laşi nume, care se află aşezată în cimiti-
rul parohiei şi împreună cu aceasta ară-
tând posterităţii eterna credinţă a 
neamului nostru. Fiind considerată de 
istorici ca parohie antică întemeiată ab 
immemoriali tempore.

Cebza aşezată pe malul stâng al Timi-
şului, 31 km, sud-vest de Timişoara, are 
o veche Mănăstire pe locul căreia, după 
tradiţie, a stat o Mănăstire (Borovszky 
Samu, Torontal varmegye, p. 35, 1881). 
Acelaşi istoric afirmă că apa de la fân-
tâna din interiorul acestei mănăstirii are 
proprietăţi vindecătoare. Începuturile 
fiinţării ei, trebuie legate de acel izvor 
făcător de minuni care astăzi este 
cuprins în altarul bisericuţei Mănăstiri. 
Numirea de mănăstire nu a primit-o 
după biserica aceasta, ci după aşezarea 
călugărească după acea chilie sau schit, 
care sau înfiripat în preajma izvorului 
vindecător din mijlocul pădurii.

În lipsa documentelor e greu de pre-
cizat epoca întemeierii acestei mănăstiri. 
Sub imperiali, deci după 1716 , n-a putut 
lua fiinţă, habsburgii având interesul să 
micşoreze nu să înmulţească numărul 
mănăstirilor ortodoxe.

Sub domnia turcească (1552-1716) 
de asemenea n-au existat astfel de con-
diţii. Nu rămâne decât timpul dinaintea 
dominaţiei turceşti, când au luat naştere 
şi celelalte mănăstiri româneşti din 
Banat pe care mitropolia Carlovăţului le 
consideră antice (Gheorghe Cotoşoman, 
Mănăstirea Cebza, M.B. p. 429).

Pe calea tradiţiei, credincioşii ştiu că 
bisericuţa, cu izvorul ei ţin locul unei 
mănăstiri care, probabil întrece în 
vechime toate celelalte mănăstiri care, 
probabil întrece în vechime toate cele-
lalte mănăstiri din Banat. Ctitorii ei îşi 
dorm somnul de veci în cimitirul din 
jurul mănăstirii.

Cebza a fost locul unde şi eu, ca şi 
alţi preoţi, care am trecut pe aici, ne-am 
informat spiritual iar unii dintre noi care 
am slujit cu dăruire, am primit daruri de 
la Dumnezeu în cadrul acestei mănăstiri.

În timpul păstrării mele în această 
vatră românească, s-a căutat să se con-

solideze tot ceea ce era legat de trecutul 
nostru naţional. Sfânta Mănăstire era şi 
trebuie să rămână o dovadă a existenţei 
noastre, aici la graniţa de vest, mai pre-
cis în enclava Ciacovei din judeţul Timiş.

La venirea mea aici, mănăstirea era 
într-o situaţie jalnică prezentând degra-
dări mari. Fiind sprijinit de enoriaşii 
acestei parohii, am purces la refacerea 
ei. Lucrările au început chiar de la fun-
daţie, care fiind de lemn era toată 
putredă. Cu sprijinul şefului de haltă de 
la Cebza, Mihai Chelărescu, am putut 
aşeza la fundaţia sfântului lăcaş traverse 
de cale ferată din lemn. Pereţii s-au con-
fecţionat din fostăni de lemn, pentru a 
se respecta cât mai fidel stilul arhitecto-
nic, deoarece era şi s-a maldărit. La 
intervenţia mea, Direcţia monumentelor 
istorice, ne-a donat suma de 200.000 de 
lei, sumă necesară la finalizarea lucrări-
lor de acoperire cu şindrilă, lucrări ter-
minate de urmaşul meu, deoarece eu 
am fost transferat la cerere în parohia 
Deta.

La aceste lucrări şi-a adus aportul 
toată obştea prin donaţii aşa cum de-a 
pururi a făcut bietul român, pentru a nu 
lăsa să piară ce este al lui. Un sprijin mai 
consistent l-a adus cantorele bisericesc 
Ioan Ghiţu, care dorea 
să vadă un preot care să 
facă ceva şi pentru sat. 
Văzându-mă dornic de a 
ridica ce e al neamului, 
m-a sprijinit din tot 
sufletul. Asemenea lui a 
fost epitropul bisericii 
Ioan Paulescu Pâru, can-
torul Pitriş Mita, Ioanel 
Musteţ (a lui Moaşa), 
care a executat lucrările 
de refacere a acestei 
mănăstiri. Cu sprijinul 
credincioşilor am retur-
nat la Mănăstirea Plom-
buita. Clopotul cel mic 
de la biserica parohială, 
s-a ridicat un monu-
ment al eroilor, în anul 
1989, sfinţindu-se, s-a 
pictat iconostasul bise-
ricii din parohie şi mai 
multe alte lucruri, pe 
care posteritatea le va 
aprecia.

Mănăstirea din Cebza 
nu are numai mortar şi 
lemn, ci şi credinţa sfântă 
şi neclintă în Dumnezeul 
nostru, ocrotitorul de 
totdeauna al neamului 
românesc.

Acest Dumnezeu al românilor purtat 
pe buzele adevăraţilor Cebzeni, i-a apă-
rat şi atunci când, într-o zi de luni de 
Sfintele Ruslalii, comuniştii i-a scos din 
casele lor, şi, cu un cinism draconic, i-a 
deportat in Bărăgan.

Parveniţii s-au aşezat în casele lor, 
uitând de blestem şi pedeapsa lui Dum-
nezeu. După aproape cinci ani când s-au 
întors la casele lor, au găsit totul distrus 
de cei fără de lege. Durerea constă în 
faptul că cei care distrus au fost sătenii 
care s-au vândut unui regim bestial.

Sfânta Mănăstire a rămas leagăn şi 
sprijin pentru toţi aceşti loviţi de soartă 
ajutându-i prin harul ei să-şi facă din 
nou vatra caselor şi să le cicatrizeze rana 
sufletească.

Ziua de 17 noiembrie a adus clipa 
mult dorită de românii gospodari care 
doresc refacerea a tot ceea ce a avut 
acest neam.

Am amintit de acest străvechi locaş 
de închinare pentru ca să ne dăm seama 
de comoara de care, departe este inima 
veacului nostru, de unde am putea 
scoate, pe lângă nezdruncinata dovadă a 
existenţei noastre bimilenare, pe aceste 
meleaguri. Am găsit credinţa noastră şi 
evlavia noastră din care trebuie să ne 
împărtăşim şi noi, am realizat prin acest 
fapt sfinţirea fiinţei noastre individuale 
şi sociale, spre folosul neamului nostru 
şi spre slava lui Dumnezeu. Amin.

Mănăstirea Cebza
(preluare din Curierul de Arad, nr. 91)
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O lume nouă se pare să se ridice 
pe ruinele celei vechi. Se vorbeşte 
cu insistenţă de o Europă nouă. 
Omul se străduieşte din răsputeri să 
găsească cea mai fericită formulă 
după care săşi organizeze viaţa 
socială. De unde poate veni izbăvi
rea? Desigur din jertfa de pe Cruce, 
căci aceasta posedă dinamismul 
social cel mai eficace şi mai tămădu
itor al crizelor şi suferinţelor sociale. 
Înţelegem aici creştinismul autentic 
şi veridic, adică Ortodoxia, căci 
orice întunecare sau desfigurare a 
adevărului curat creştin se repercu
tează şi asupra dinamicii sale soci
ale, slăbindo. La o privire superfici
ală a lucrurilor, sar părea că 
creştinismul este prea idealist, prea 
teoretic şi prea lipsit de practică spre 
a putea soluţiona problemele sociale 
actuale cu toate anexele lor politice, 
economice, financiare etc.

Desigur, creştinismul nu este un 
sistem social, politic sau economic, 
el este religie, prin excelenţă şi ca 
atare, are concepţia şi doctrina lui 
proprie care nu se poate confunda 
sau identifica cu ideologiile diferite
lor alte sisteme. Cu toate acestea, 
creştinismul posedă o filosofie reală 
şi proprie, de mare însemnătate prac
tică. Creştinismul – fiind concepţia 
superioară despre lume şi viaţă – 
oferă orientarea cea mai sănătoasă în 
viaţa socială.

Concepţia creştină despre lume 
şi viaţă este realistă şi tocmai de 
aceea face posibilă o viziune com
pletă a socialului, din care răsar 
principii şi norme sociale. Creştinis
mul nu vrea să se substituie ştiinţe
lor sociale, el nu urmăreşte să dea o 
teorie socială. Chiar dacă ar face aşa 
ceva, nu în aceasta rezidă în prima 
linie dinamismul său social. Câte 
teorii de norme sociale de asanare a 

vieţii sau elaborat, şi totuşi această 
viaţă nu a putut atinge fericirea şi 
desăvârşirea, măcar relativă! Dina
mismul social al creştinismului orto
dox rezidă, în primul rând, în uriaşa 
lui forţă spiritualmorală. Aceasta îl 
constituie întrun factor social puter
nic de transformare, înnoire şi promo
varea a adevăratei vieţi.

Hristos este – observă cu multă 
pătrundere Forster – cel mai mare 
organizator al puterii sociale, fiindcă 
organizează pe om şi sufleteşte. Siste
mul doctrinar al creştinismului 
cuprinde în sine, un puternic dina
mism social. Doctrina şi forţa sa 
morală pătrunzând în păturile sociale, 
regenerează, le transformă şi schimbă 
radical relaţiile dintre indivizi. 
Porunca iubirii aproapelui, a frăţietăţii 
şi egalităţii religioase  acolo unde a 
pătruns în toate fibrele organismului 
social – au dat şi dau un imbold extra
ordinar în planul realizărilor sociale. 
Numai creştinismul – prin fondul său 
de idealism şi spiritualism – este în 
stare să promoveze colaborarea, soli
daritatea, pacea, echilibrul social şi 
virtual cetăţeneşti (care răsar din cele 
morale), fără de care nui posibilă o 
demnă şi fericită viaţă socială. Orto
doxia îl concepe pe Dumnezeu ca 
având trăsătură fundamentală a fiinţei 
Sale iubirea şi mila (care covârşesc 
dreptatea), ca un transcendent care se 
apleacă asupra lumii, o tămăduieşte şi 

o oblădueşte. Ortodoxia na promo
vat şi nici nu a patronat luptele soci
ale sau de clasă: acolo unde acestea 
sau produs în sânul popoarelor ei, 
sau născut ca şi azi sub înrâurirea 
curentelor venite de la acei care 
doreau să dezmembreze unitatea 
acestor popoare.

Dimpotrivă, se manifestă şi azi 
un puternic dinamism social în viaţa 
popoarelor ei, pătrunzând adânc în 
fiinţa lor etnică şi politică, devenind 
pârghia de rezistenţă şi solidaritate 
comunitară. Este singura formă a 
creştinismului autentic care poate 
inspira şi îndruma spre talia care 
duce la izbăvitoarea rezolvare a pro
blemelor sociale. Biserica Ortodoxă 
a păstrat adevărul creştin curat, 
nefalsificat – singurul care cultivă o 
conştiinţă socială autenticcreştină, 
singurul care orientează spre un 
dinamism social potrivit vremurilor 
actuale, căci cine sa integrat la 
nevoile actuale mai mult, la strigătul 
plin de suferinţă al nevoiaşilor din 
ţară?  Biserica neamului.

Aceasta înseamnă – implicit – că 
fiecare din noi, preoţi şi credincioşi, 
trebuie să fim un element dinamic de 
promovare al ortodoxismului social 
capabil să contribuie la progresul 
social şi la instaurarea unei comuni
tăţi româneşti fericite, unite în limi
tele posibilităţilor pământeşti.

Dinamismul
social al

ortoDoxiei
(preluare din

Curierul de Arad, nr. 103)
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Clopotele din turnul Bisericilor ne 
vestesc bucurie în preajma slujbelor de 
sărbătoare, ne întâlnesc fiinţa când 
obosiţii de munca zilei leauzim glasul 
în amurg şi ne îndreptăm privirea spre 
cer, dacă  zdrobiţii de jale  am căzut, 
cu faţa la pământ.

Punctul culminant al slujbei Dum
nezeieşti, aducerea Sfintei Evanghelii 
de Paşti e acoperită de acordul festiv al 
clopotelor acord ce adeseori ne mişcă 
până la lacrimi.

Nici că se poate ceva mai frumos, 
ceva mai dumnezeiesc decât clipele 
care ne întăresc credinţa, ne aduc mân
tuirea şi mângâierea. Clopotele ne 
însoţesc viaţa de la început până la 
sfârşit.

La începutul erei creştine era obi
ceiul ca săvârşirea slujbelor dumneze
ieşti, să se aducă la cunoştinţa, credin
cioşilor prin curieri, un fel de servitorii 
care umblau din casă în casă, stând sub 
nemijlocita supraveghere a diaconilor.

Mai târziu, răspândinduse creşti
nismul, curierii aceştia nu puteau să 
facă faţă cerinţelor. Aşa a apărut toaca 
prin care trebuie să se vestească înce
perea slujbei. Toaca, în forma ei primi
tivă, sa păstrat până astăzi în părţile 
noastre folosinduse mai ales în săptă
mâna patimilor şi bineînţeles atunci 
când lipsesc clopotele din turnul bise
ricilor româneşti.

În loc de toacă, se foloseau şi trâm
biţele pentru a chema creştinii la sfânta 
Biserică. Despre clopote se susţine că 
abia la sfârşitul secolului al IVlea, 
lear fi inventat şi introdus în bisericile 
apusului episcopul Paulino de Nola, în 
provincia Campania, de unde şi denu
mirea lor de Campane.

După alţii se crede că episcopul 
Sabinian, pe la anul 600 d.H. a între
buinţat primul în Biserică clopotele. În 
ceea ce priveşte răsăritul, clopotele 
sau introdus cu mult mai târziu. Se 
presupune că anul 852, dogele Vene
ţiei, cu numele Ursus Patricianus, ar fi 
dăruit împăratului bizantin, Mihail al 
IIIlea, douăsprezece clopote de bronz, 
care sau aşezat întrun turn al bisericii 
Sf. Sofia din Constantinopol.

Istoria arată că au fost înzestrate şi 
alte biserici din răsărit cu asemenea 
clopote. Ocupând, însă, turcii Constan
tinopolul, clopotele au dispărut din 
multe părţi ale Orientului fiind înlocu
ite cu toaca ceea ce nu a împiedicat ca 
însemnătatea clopotelor să crească cu 
timpul în aşa măsură, încât turnatul lor 
să dezvolte o adevărată artă. De exem
plu, clopotul de trei ori turnat şi aşezat 

în turnul bisericii din Koln cântăreşte 
26.250 kg. Nu mai puţin vestit e cel de la 
renumita biserică Sf. Ştefan din Viena, 
care împreună cu construcţia de fier, are 
o greutate de 25.700kg.

Având nevoie de metal pentru muni
ţie, austroungarii au declanşat în vara 
anului 1915, o acţiune prin care să se 
ridice clopotele de la bisericile româneşti 
oferindule parohiilor 4 coroane pe kg.

La prima acţiune, sau ridicat numai 
din bisericile aparţinând episcopiei 
Caranşebeşului 562 de clopote. Acesta a 
fost începutul. Ceea ce a urmat a fost 
durere şi sfidare a tot ce era românesc. 
Excepţie de la această acţiune samavol
nică au avut clopotele care au fost turnate 
înainte de anul 1700.

Datele cu privire la clopotele neridi
cate sau înaintat ministrului de culte de 

la Budapesta, atrăgânduise atenţia că 
din întreaga dieceză nu sau ridicat atâtea 
clopote, ca de la Caransebeş.

Ordinul cu privire la ridicarea tuturor 
clopotelor de la bisericile româneşti a 
declanşat un puternic protest, fapt ce a 
determinat ministerul de război de la 
Viena ca să admită rămânerea în turnurile 
bisericilor a clopotului cel mic. Acest 
ordin ministerial a fost mai târziu revo
cat. Până atunci, însă trimişii comanda
mentului militar din Timişoara au demon
tat clopotul cel mic contrar ordinului de 
la Viena. Organele militare nau consem
nat în acte starea reală cu privire la ridi
carea clopotelor, ci au consemnat date 
false cum că bisericile au cedat gratuit 
clopotele, ba mai mult au stors de la 
comuna bisericească şi câteva sute de 

coroane pe deasupra pentru scopurile 
războiului.

Venind apoi a doua ridicare a clopo
telor, credincioşii sau dezmeticit că 
sunt traşi pe sfoară, că li sa luat şi cel 
de al treilea clopot pentru care au primit 
despăgubire 4 coroane pe kg, însă, pen
tru care sau cerut scutire de a fi ridi
cate, abia 5 au fost oficial sustrase în 
întreaga dieceză.

Înainte de război nu se afla în die
ceza Caransebeşului, biserică sau capelă 
care să nu fi avut cel puţin un clopot 
dacă nu mai multe. Numărul tuturor 
clopotelor la cele 350 de biserici din 
întreaga eparhie, a fost înainte de ridi
carea lor 905.

Duioase scene sau petrecut în 
multe comune ale Banatului şi ale 
Ardealului când clopotele au fost cobo

râte din turnurile bisericilor pentru sco
puri militare.

Credincioşii români sau adunat cu 
mic, cu mare, în faţa bisericilor ca să 
dea un ultim onor clopotelor lor. Preoţi, 
încărunţiţi în slujbă, la altarul Domnu
lui, priveau cu nespusă mâhnire cum se 
lucra la scoaterea clopotelor din turnu
rile bisericilor.

Rămasul bun luat de la clopote, 
scăldat în lacrimi, nea dat să înţelegem 
că, prin îndepărtarea lor, sa rupt o parte 
din sufletul românilor.

Dumnezeu nu lea ajutat vrăjmaşi
lor noştri şi a prefăcut greutatea clopo
telor întro sarcină care a dus la prăbu
şirea celor care neau lăsat fără ele.

CLOPOTELE ÎN VIAŢA ROMÂNILOR
(preluare din Curierul Spiritual din Arad)
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Tradiţia a jucat un rol hotărâtor în 
viaţa neamului nostru. Ea a fost păs
trătoare datinilor sfinte, comorile 
nepreţuite pe care leam moştenit 
dea lungul veacurilor din tată în fiu 
pânăn zilele noastre.

Sufletul românesc a înregistrat 
întreaga gamă de bucuri şi suferinţe, 
toate manifestările de viaţă spirituală 
erau legate de anumite întâmplări, 
scene, momente mari din lumea eroi
lor legendari, sau minuni religioase 
săvârşite de sfinţi.

Evenimentele petrecute demult, 
auzite de la bătrânii satelor, obiceiuri 
vechi practicate de strămoşi sunt 
ţinute cu sfinţenia caracteristică bunu
lui român. Ori de câte ori se adunau 
fruntaşii satelor sau ai oraşelor ca să 
sărbătorească un act tradiţional, acolo 
se observă atmosfera adâncă de iubire 
faţă de cultul strămoşilor.

Neamul românesc sa dezvoltat 
sub razele curate ale păstrării tradi
ţiei sfinte, sub stăpâniri străine, sub 
dominaţii aspre, bietul român se 
adună în jurul Casei sfinte şi atunci 
sub imperativul cuvântului sfânt, 
ţesea izbăvirea vieţii naţionale.

Tradiţionalism înseamnă păstra
rea patrimoniului cultural al naţiei 
române, moştenit de la strămoşi. În 
jurul altarului strămoşesc se adunau 
toţi fiii neamului românesc, energiile 
creatoare pentru lupta zilei de mâine 
– se cimentau gândurile curate, pla
nurile strategice ce trebuiau date 
contra acelor care ne răpeau liberta
tea naţională.

Istoria naţională, a tradiţiei naţio
nale stă ascunsă în manifestările vie
ţii româneşti, acela care cunoaşte 
vitalitatea spirituală, pătrunderea 
clară, credinţa profundă a ţăranului, 
acela înţelege că numai graţiei ele
mentului tradiţional noi am ajuns să 
fim stăpânii vechilor noastre ogoare, 
să ne păstrăm fiinţa neamului nea
tinsă de furtuna năvălitorilor, veniţi 
din atâtea părţi – am rămas stâncă 
nebiruită a forţelor naţionale, cetate 
neînvinsă a lumii creştine din răsări
tul Europei.

Alături de tradiţie, ideea creştină 
a fost călăuzitoare neamului. Creşti
nismul din răsărit a pătruns de tim
puriu pe pământul Daciei. Și aici 
odată implantat a fost izvorul nesecat 
de înţelepciune divină pentru toţi 
aceia care au crescut cu rugăciunea 
şi ”Semnul Sfintei Cruci”.

Creştinismul a înlăturat toate 
urile duşmănoase dintre oameni şi 
pacea lui Dumnezeu a devenit noua 
cale a mântuirii omeneşti, aşa după 
cum soarele binefăcător reînvie toate 
vietăţile, tot astfel şi învăţătura creş
tină a înviorat sufletele abătute, îngri
jorate de păcatele vremii, trezindule 
şi arătândule suprema chemare a 
omului pe pământ, pregătirea înceată 
pentru Împărăţia Cerului.

Mulţi au fost aceia care sau stră
duit să nimicească creştinismul sau 
săl înlocuiască cu fel şi fel de învă
ţături greşite, ivite mai ales după cel 
deal doilea război mondial – neamul 
românesc a înlăturat aceste abateri, 

menţinânduse pe linia credinţei ade
vărate aşa cum a fost lăsată de Mân
tuitorul nostru Iisus Hristos. În toate 
clipele grele ale vieţii, sentimentul 
religios, adâncit în conştiinţa naţiei 
aduce înviorare, entuziasm şi acea 
rezistenţă morală capabilă de muncă 
care schimbă totul întro clipă.

Adâncind istoria culturii române, 
vedem ortodoxia ridicată până la 
treapta iniţială de făuritor al destinu
lui românesc. Românul trăieşte viaţa 
religioasă a ortodoxiei, cinsteşte sfin
ţii şi întreaga desfăşurare a simbolis
mului creştin românesc.

Religia creştină a intensificat 
viaţa socială a românilor. Ea a adus 
acea solidaritate, care a accelerat 
mersul ideii de unire a tuturor româ
nilor, toate actele mari din viaţa 
noastră naţională sau făcut sub oblă
duirea sfintei Biserici.

Întreaga ţară şi pretutindeni unde 
sunt români, sunt presărate locaşuri 
sfinte, mănăstiri, biserici, troiţe, toate 
izvorâte din mâna darnică a voievo
dului creştin, a boierului ctitor.

Bogăţia artistică românească con
ţine pecetea religioasă a răsăritului 
ortodox, fineţea, eleganţa, sobrieta
tea, toate trebuie căutate în fondul 
nealterat al vieţii religioase.

Noi azi trăim prin religia vie a 
ortodoxiei, izvorul nesecat de învă
ţătură sfântă, păstrată ca un dar spi
ritual de strămoşii noştri. Tradiţio
nalismul şi creştinismul românesc 
sunt caracteristicile sufleteşti ale 
românilor.

TRADIŢIE ŞI CREŞTINISM LA ROMÂNI
(preluare din Curierul Spiritual din Arad, nr. 10)
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EXORCIZAREA ÎN BISERICA ORTODOXĂ

Cu drept cuvânt veţi fi unii 
nedumeriţi: de ce vreau să vă vor-
besc tocmai despre demoni, şi nu 
despre altceva. Deci, întâi de toate o 
mică explicaţie.

Credinţa în existenţa personală a 
lui Dumnezeu constrânge mintea 
umană să admită şi existenţa perso-
nală, şi nu fictivă, a spiritelor rele.

Este un fapt istoric, dovedit nu 
numai de Biblia Testamentului Nou, 
ci şi prin alte momente istorice, că 
pe vremea Mântuitorului şi încă 
multă vreme după Dânsul, fenome-
nul demonizării, sau al intrării 
demonilor în oameni, era foarte 
cunoscut nu numai la evrei, ci şi în 
Imperiul Roman.

Unele din cele mai însemnate 
minuni ale Mântuitorului au fost 
tocmai vindecările atâtor demoni-
zaţi, prin cuvântul său poruncitor, 
cu care izgonea pe demoni. Când 
s-a despărţit de Apostoli, Mântuito-
rul, le-a dat putere de a alunga spi-
ritele rele.

Exorcizarea sau alungarea 
demonilor o săvârşeau pe acea 
vreme nu numai cei de la conduce-
rea tinerei biserici creştine, ci chiar 
evreii necreştinaţi, pe lângă mulţi 
dintre creştinii de rând.

Lui Hristos îi făcuseră căpeteni-
ile evreieşti imputarea că ”cu dom-
nul dracilor alungă pe draci”. Iar 
Mântuitorul le-a reproşat: ”dar fiii 
voştri în numele cui îi scot?”

Iosif Flaviu, un învăţat evreu, 
istoric şi om politic, scria în istoria 
sa, că el însuşi a văzut cum unul din 
conaţionalii săi a scos un drac înain-
tea împăratului Vespasin. Cât pri-
veşte pe creştinii din veacurile pri-
mare, aceştia erau cunoscuţi ca 
exorcizatori.

În a doua jumătate a veacului al 
XVII-lea însă, a fost atacată această 
credinţă pe un fond raţionalist de 
către Şemler. Acest raţionalist 
învăţa, că raţiunea umană nu poate 
admite existenţa personală a lui 
Satana şi a slugilor lui. Se credea, că 
aceste triste figuri ale întunericului 
sunt numai ficţiuni , închipuiri ale 
minţii.

Raţionaliştilor le-a sărit în ajutor 
filosofia, puţin credincioasă, şi mai 
ales cea materialistă şi panteistă, 
care învăţa, că nu există Dumnezeu 
şi spirite – nici bune, nici rele – ci 
numai materie, sau că, în locul lui 
Dumnezeu cel personal, avem un 
Dumnezeu în însăşi materia 
întreagă ce se află în lumea sensuri-
lor. Însuşi filosoful Kant spunea că 
dracul nu e altceva decât personifi-
carea răului radical.

Din rândul protestanţilor se 
ridică, totuşi învăţaţi ca Strauss care 
spun lămurit, că întreaga idee des-

pre Mântuitorul Hristos şi a imperiu-
lui său, fără de contrastul existenţei 
personale al spiritelor rele în frunte 
cu Satana, ar fi tot pe atâta imposi-
bilă, ca existenţa polului nordic fără 
de polul sudic.

Ce zic ”moderniştii noştri, care nu 
vor să creadă în existenţa personală a 
demonilor?”

Filosofia materialistă şi panteistă, 
care operează numai cu raţiunea 
omenească, precum şi ştiinţele fizice 
naturale, n-au putut să-şi dovedească 
teza despre existenţa spiritelor rele, - 
ci numai prin deducţii afirmă neexis-
tenţa personală a lui Dumnezeu şi a 
spiritelor rele.

Astfel, această ştiinţă tendenţioasă 
a dus lumea de azi la răscrucile 
necredinţei teoretice şi practice. Nu 
este demon? Dar chiar oamenii de şti-
inţă, medicii care se ocupau cu arta 
vindecării bolilor şi cu ştiinţele oculte 
sau tainice, ca magia, magnetismul 
etc. ne-o spun că sunt demoni.

Vestitul doctor Thouverey din 
Paris care vindeca cele mai incurabile 
boli, o spunea el însuşi că o făcea 
fiind asistat de diavol. Puterea 
aceasta o primise cu ajutorul unei 
revelaţii demonice şi şi-a păstrat 
puterea aceasta până s-a căsătorit cu 
binecuvântarea bisericii. De atunci a 
rămas un simplu medic în Paris.

Un altul, baronul Dupotet, supra-
numit omul oglinzilor magice şi prin-
ţul magnetizatorilor, o spunea lim-
pede: ”Eu nu credeam în demon, dar 
eu o zic fără rezervă, că îndoiala mea 
s-a sfârşit prin a fi biruită”.

Nu este demon? Dar a cui operă 
este aceea, că s-au distrus credinţele 
şi altarele mai mult ca oricând? A cui 
operă este înlăturarea idealismului şi 
a moralei divinaţia publică? A cui a 
fost opera, că bunurile morale au fost 
înlocuite cu cel mai înspăimântător 
materialism şi cu goana nebună după 
plăceri materiale, pacea şi armonia au 
fost înlocuite zilnic cu sfâşieri dră-
ceşti? Cine este autorul atâtor zavistii 
din lumea de azi?

Nu e de mirare aşadar că, pe tim-
pul împăratului Iulian Apostatul din 
veacul IV, care voia să restabilească 
păgânismul, creştinii erau exorciza-
tori vestiţi şi făceau să amuţească ora-
colele păgâne. De pildă a fost adus la 
tăcere oraculul Daphnei prin simpla 
prezenţă a moaştelor Sf. Babylas. Cre-
dinţa în existenţa spiritelor rele şi în 
puterea de a le alunga a fost pururea 
vie în conştiinţa obştească a creştină-
tăţii. Ea a fost cuprinsă în riturile 
bisericii creştine. Erau, în vechime, 
anumite rituri pentru exorcizarea 
celor îndrăciţi. Ele ne-au rămas până 
azi în exorcismele sfântului Vasile cel 
Mare şi ale sfântului Ioan Gură de 
Aur. S-au păstrat rituri de acestea 

până şi astăzi, la Taina sfântă a 
Botezului. Sunt apoi şi servicii de 
sfinţire a apei care se obişnuiesc şi 
azi în Biserica Ortodoxă şi au rădă-
cina în acea veche credinţă. Avem 
mai departe exorcisme de curăţire a 
bunurilor creştinilor de sub influ-
enţa celui rău.

Credinţa în spiritele rele, în exis-
tenţa lor, a dus şi la aberaţii, în evul 
mediu, mai ales în apus. Acolo erau 
vestite pe atunci procesele împo-
triva „strigoaicelor” – Hexen pro-
zese – care nu au fost cunoscute însă 
în Orientul creştin, ci numai în bise-
rica papală.

Satana este foarte mulţumit să 
îmbunătăţească legile şi altele legate 
de cele pământeşti fără să pună con-
diţie personală, ca fiecare să înceapă 
opera de asanare de la sine însuşi. 
Diavolul există în sens personal şi 
cred că el sugestionează pe cei ce îl 
neagă, ca să nu creadă în existenţa 
lui. Mai ales azi, la încrucişarea 
mare a vremurilor fără de pereche 
în istorie de la venirea lui Hristos – 
mai ales astăzi când e vorba de a 
restaura lumea în numele lui Dum-
nezeu, şi diavolul face, cum ne 
spune Sf. Apostol Pavel (1 ep. VI 5), 
că umblă prin lume ca un leu, răc-
nind şi căutând: pe cine să înghită 
de la datoria da către Dumnezeu şi 
către sufletul său propriu şi de la 
datoriile către lege şi ţară.

Există diavol. Şi dacă el există, 
vă îndemn cu cuvintele lui Hristos: 
„Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu 
intraţi în ispită” (Mt. XXVI, 41). Vă 
zic cu Sf. Iacov (IV, 7): „Supuneţi-vă 
lui Dumnezeu, şi staţi împotriva 
diavolului, şi acesta va fugi de la 
voi!. Vă îndemn cu cuvintele Sf. 
Pavel: ”Întăriţi-vă întru Domnul, 
îmbrăcaţi-vă în hainele lui Dumne-
zeu, încingeţi mijlocul vostru cu 
adevărul, îmbrăcaţi platoşa dreptă-
ţii...”

Astfel făcând, demonul nu va 
mai avea putere asupra noastră. 
Înnoindu-ne pe noi sufleteşte, vom 
pune temei statornic fericirii noastre 
individuale şi piatră de granit viito-
rului acestei ţări!

Biblia Testamentului Vechi are 
puţine cuvinte despre existenţa şi 
rosturile spiritelor rele şi mai ales 
despre amestecul lor tulburător în 
viaţa omenească.

Toţi cunoaştem acest rost încă 
din viaţa primilor oameni în rai, pe 
care i-a adus Satana, în chip de 
şarpe, la păcat. 

Cuvântul satana în limba ebra-
ică, are nu numai o însemnătate 
religioasă, ci şi una socială, alta 
militară şi chiar politică. Cu atât mai 
bogat în date este Testamentul Nou 
în lămuriri.

(preluare din Curierul de Arad, nr. 84)
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Întreaga creştinătate - şi aş putea 
zice şi întreaga omenire - ţine 
dogma despre existenţa spiritelor 
rele, alăturea de credinţa despre 
spiritele bune.

În raport cu oamenii, spiritele 
rele pot să pricinuiască nu numai 
tulburări sufleteşti, ci şi trupeşti. În 
această privinţă sunt de a se 
remarca mai ales demonizările sau 
îndrăcirile, despre care ne spun 
evangheliile. Scopul lor este de a-l 
revolta pe om împotriva lui Dumne-
zeu, de a-l duce la păcat.

Este şi un fapt istoric, dovedit 
nu numai prin Biblia Testamentului 
Nou, ci şi prin alte momente isto-
rice, că pe vremea Mântuitorului şi 
încă multă vreme după Dânsul, 
fenomenul îndrăcirii, sau al intrării 
demonilor în oameni, era foarte 
cunoscut nu numai la evrei, ci şi în 
Imperiul roman.

Unele din cele mai de seamă 
minuni ale Mântuitorului au fost 
tocmai vindecările atâtor demoni-
zaţi, prin cuvântul Său poruncitor, 
care izgonea pe demoni. Mântuito-
rul le-a dat această putere Apostoli-
lor, şi prin ei urmaşilor lor episcopi 
şi preoţi.

Iosif Flaviu, istoric al poporului 
evreu, scria în istoria sa că el însuşi 
a văzut cum unul din conaţionalii 
săi a scos un demon înaintea chiar 
împăratului roman Vespasian.

Cât priveşte pe creştinii din vea-
curile primare, aceştia erau cunos-
cuţi ca exorcizatori. Exista pe atunci 
în Imperiul roman chiar o lege de 
stat, care ameninţă cu pedepse grele 
pe creştinii exorcizatori, care în 
acest chip provocau exodul păgâni-
lor spre creştinism.

Din acele vremi primare ale creş-
tinismului avem documente isto-
rice. De la Iustin Martirul şi Filoso-
ful şi până la anul 367, nu întâlnim 
niciun scriitor creştin care să nu 
menţioneze despre exorcisme şi 
despre puterea lor. Sfântul Antonie 
cel Mare (356) spunea unor filosofi 
elini: „Noi, în numele lui Hristos cel 
răstignit, gonim pe toţi diavolii de 
care voi vă temeţi ca nişte dumne-
zei. Unde se face semnul sfintei 
cruci slăbesc vrăjitoriile şi încetează 
farmecele.”

O astfel de convingere avea şi 
sfântul Chiril al Ierusalimului (386), 
care zicea: „Precum câinele fuge de 
băţul cu care a fost lovit, tot aşa şi 
dracul fuge de crucea care îi amin-
teşte că prin ea a fost biruit.”

Prin exorcizare au fost reduşi la 
tăcere oracolul Daphnei, precum şi 
din alte temple păgâne. Credinţa în 

existenţa spiritelor rele şi în puterea 
de a le alunga a fost pururea vie în 
conştiinţa obştească a creştinilor.

Ea a fost cuprinsă în rugăciunile 
şi în riturile bisericii creştine univer-
sale. Erau, în vechime, anumite rituri 
pentru exorcizarea celor îndrăciţi. Ele 
ne-au rămas până astăzi în exorcis-
mele Sfântului Ioan Gură de Aur. 
S-au păstrat rituri de exorcizare şi-n 
Sfânta Taină a Botezului, precum şi-n 
Sfinţirea apei celei mici.

Credinţa în spiritele rele a căzut şi 
în aberaţii, în evul mediu, mai ales în 
Apus. Acolo erau vestite pe atunci 
procesele împotriva „strigoaielor” – 
Hexen prozese – care nu au fost 
cunoscute în Orientul creştin, ci 
numai în biserica papală.

Protestantismul, la început, a păs-
trat şi credinţa în puterea exorcisme-
lor. În jumătatea a doua a veacului al 
XVII-lea însă, a fost atacată această 
credinţă pe un fond raţionalist de 
către Semler.

Acest raţionalist învaţă că raţiu-
nea omenească nu poate admite exis-
tenţa personală a lui Satana. Se cre-
dea că aceste triste figuri ale 
întunericului sunt numai ficţiuni, 
închipuiri ale minţii.

Raţionaliştilor le-a sărit în ajutor 
filosofia materialistă şi panteistă, care 
învaţă că nu este Dumnezeu şi spirite 
– nici bune, nici rele – ci numai mate-
rie. Acest lucru draconic l-am cunos-
cut şi noi cu mulţi ani în urmă.

Însuşi filosoful german Immanuel 
Kant spunea că dracul nu e altceva 
decât personificarea răului radical. 
Din rândul protestanţilor se ridică 
învăţaţi ca Strauss care spune lămurit 
că întreaga idee despre Mântuitorul 
Hristos şi imperiul său, fără de con-
trastul existenţei personale a spirite-
lor rele în frunte cu Satana, ar fi tot 
atât de imposibilă ca existenţa polu-
lui nordic fără cea a polului sudic.

La poporul român, filosofia mate-
rialistă care a îndobitocit pe om, a 
dus lumea la rătăcirile de azi. Mulţi 
spun că nu este Satana! Dar a cui 
operă este aceea că au fost distruse 
biserici şi altare mai mult ca oricând? 
A cui operă este înlăturarea idealis-
mului şi a moralei din viaţa publică? 
A cui operă este faptul că bunurile 
morale sunt înlocuite cu cel mai 
înspăimântător materialism? A cui 
operă este că pacea şi armonia sunt 
înlocuite zilnic cu sfâşieri drăceşti şi 
prin certuri fără capăt?

Cine face să rătăcească succesiv 
căldura căminului familial ca des-
frâul, în toate formele sale posibile şi 
imposibile să ţină locul virtuţilor de 
odinioară?

Cine le face pe toate aceste şi 
alte rele? Numai răutatea ome-
nească singură? Nu e de vină numai 
relativa răutate a firii noastre ome-
neşti, ci de vină sunt demonii, 
cărora le place să nege existenţa lor. 
Ei ne amăgesc slăbiciunile, ei ne 
măgulesc gândurile şi pornirile spre 
rău. Dracul este pictat negru, dar 
pururea e văzut în culori trandafirii. 
Aşa ne-o spune un proverb finlan-
dez.

Un profesor universitar şi 
romancier englez, Charles Kingley, 
zicea în veacul trecut: e mult mai 
plăcut să te laşi reformat de dracul 
decât de Dumnezeu, deoarece Dum-
nezeu poate să îmbunătăţească soci-
etatea numai sub o condiţie, ca fie-
care să înceapă de la sine însuşi, 
satana din contră.

Am reluat acest subiect cu sco-
pul de a trage un semnal de alarmă 
asupra acestui flagel care se adân-
ceşte tot mai mult în societatea 
românească. Însuşi faptul că, la 
început am fost obstrucţionat pen-
tru ritualul exorcizării specific Bise-
ricii Ortodoxe, am revenit şi voi 
reveni ori de câte ori este nevoie 
asupra acestei probleme înnoin-
du-ne pe noi sufleteşte, mă refer la 
fraţii preoţi care, unii, lăsându-se 
luaţi de valurile invidiei, le e mai 
uşor a profana pe preoţii care, se 
expun unor grele încercări, decât să 
pună temelie statornică credinţei 
noastre ortodoxe.

Mai sunt şi unii fraţi călugări 
care au intrat adânc în păcatul mân-
driei drăceşti, de a se considera sin-
gurii deţinători ai darului de exorci-
zare, uitând că Dumnezeu alege şi 
cheamă la El pe cel pe care îl consi-
deră vrednic. Tuturor acestora, care 
uită de menirea sacră pe care o au, 
le zic ca Sf. Iacob (IV, 7): „supu-
neţi-vă lui Dumnezeu şi staţi împo-
triva diavolului şi acesta va fugi de 
voi”. Amin!

E greu să scrii despre un om 
care mereu este la datorie şi care 
nici o clipă nu a fost scutit de bâr-
fele, ura şi batjocora semenilor 
săi, de multe ori şi de cei ce 
poartă aceeaşi haină dar pentru 
cei care îl iubesc şi îl preţuiesc 
este de datoria noastră să facem 
cunoscut dar să şi rămână posteri-
tăţii viaţa acestui slujitor devotat 
al Bisericii ortodoxe.

Mitropolit DR. ONUFRIE POP
Bergamo -Italia


