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Revederea cu Ratan dupa 7 ani.
Ratan devine preot.
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Eu
urm am fos
ares arit, b t
ame tat, atut,
moa nintat
rt
c
in schimbul “fluturasului “ trimestrial, pot sa va trimit de aceasta data doar scrisoarea Pers ea…. u
e
mea.Cheltuielile de tiparire pentru fluturasul nostru nu le mai putem suporta. Criza in z cuta
iua t pan
mondiala a pus stapanire si pe noi. Am vrut sa vindem unul din imobilele fundatiei,
de a
zi… a
dar in acest moment nimeni nu cumpara o cladire de asa mari dimensiuni. Cum se poate
.
face fata unui asemena stres? Ce sa se spuna copiilor Dumneavoastra? Inima mea este
obosita si trista. Ce doreste sa ne transmita prin asta Dumnezeu, daca nu avem voie sa supravietuim?
Eu sunt acum in al 20- lea an in Romania. Eu am venit cand multi, prea multi vroiau sa
plece. Doar pentru acest motiv eu am fost suspectat. Eu am inceput sa prestez ajutor umanitar, fara a urmari un interes anume, fenomen ce dupa cadarea lui Ceausescu era vazut ca suspect. Si eu sustineam, ca preot catolioc, ca sunt celibatar. Acest lucru intr-o tara , in care
preoti ortodocsi erau casatoriti parea si mai suspect .
Eu am fost urmarit, batut, amenintat cu moartea, arestat, rehuzat in tara si strainatate. Am
fost tot timpul sicanat si calomniat **. Adesea eram tarat in fata Instantei, sau nevoit sa
depun plangeri penale pentru a supravietui impreuna cu copii mei. In 20 de ani am castigat
cu vointa lui Dumnezeu 80 de procese. Am fost urmarit de securitate (Stasi).Telefonul meu
este si in ziua de azi ascultat. Angajatul meu apropiat, Viorel, a fost cumparat de securitate si
raporta cele mai intime informatii. In aceasta, inca, corupta tara a trebuit sa trimit executorul
judecatoresc pentru a ipoteca bunurile ministrilor de interne si sanatate. Oh, aceasta coruptie
la 20 de ani dupa revolutie. La varful coruptiei se afla politicieni, urmati de politisti si doctori. Fara bacsis la medic poate unul sa-si faca testamentul. Si poporul este din ce in ce mai Era
injosit si amarat. Europa a bagat bani multi in tara, chiar si in aceste zile Unde au ramas su m
s
miliardele? Multi si-l doresc pe dictator inapoi. Romania, ca membru a Comunitatii or pect i
n
i
Europene are cea mai mare rata a inflatiei. Secretarul de stat a Agentiei pentru Protectia r ce
e
l
atie
Copilului (Mizeria copilului) din Romania, doamna Ileana Savu, a marturisit ca a crescut
….
in proportie de aproape 100% copii parasiti de familile lor. “Luati-mi copilul, nu mai pot
sa il hranesc.” Asa ca suntem din nou in anul 1989, anul presupusei revolutii. Ce doreste sa
ne spuna Dumnezeu prin asta? De ce accepta el asta? De ce? Si un preot traiste cu indoilele
lui reglementate...

Eu am indoielile mele
Donatoriilor cu peste 300 CHF am onoarea sa le daruiesc Autobiografia mea cu
dedicatie personalizata.
Don Demidoff “Preotul cu coroana de spini” Parinte al strazii, rebel si provocator
ISBN 973-0-03815-5, 693 Pagini, multe imagini, editura Inimii Iacobeni
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Eu i-mi pun indoielile si rugamintele mele continue in mainile Dumneavoastra binevoitoare,
Voi, care ne sunteti in parte alarturi de 20 de ani. Eu am avut un vis cutezator, ca fiecare dintre Dumneavoastra, care primeste aceasta scrisoare, si Dumneavoastra, sa ne trimiteti un ajutor in valoare de 65 € (100 Franci), astfel incat sa putem supravietui pana in Decembrie. Eu
cunosc si grijile Dumneavoastra in aceasta perioada de criza, dar totusi multi deplang la un
nivel ridicat.
Dragii mei, cum pot sa sensibilizez inimile Dumneavoastra. Ajutati-ma in momentele mele
de cumpana. Ce sa le spun eu copiilor mei?
Pentru tinerii nostri, am adus la viata anul trecut o revista lunara (www.ziarul-meu.ro).
Deoarece aici nu exista locuri de formare profesionala, am inceput prin metoda “learning by
doing” (a invata prin practica) sa le oferim posibilitatea deprinderii unor meserii cum ar fi
secretariat, computer, redactor, distributie si marketing. Noi am cautat si investitori, dar cum
in aceste vremuri? Ultima aparitie va fi din pacate in luna August,…?!
Cum actioneaza si reactioneaza Dumnezeu, ve-ti vedea in urmatoarea scrisoare,
un document ce mi-a ajuns in Aprilie a acestui an. Ratan, dupa multi ani a luat
din nou contact cu mine. El va deveni preot greco-catolic.*** Eu va anexez o
scrisoare, care a scris-o Ratan cu multi ani in urma donatorilor nostri. Atunci eu
am tiparit mult prea multe, nestiind de ce. Asa ca va atasez acest ravas vechi in
forma lui originala.
Acum, eu astept o reactie prompta din partea Dumneavoastra. In trecut nu m-ati
abandonat la greu. Teama mea este daca si de aceasta data ve-ti deschide cu
marinimie inima si portofelul Dumneavoastra
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cersetor de 20 ani in numele copiilor parasiti ****.
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**** si pentru copii de tigani din Iacobeni, pentru copii cersetori din orase, pentru detinutii si copii detinutilor torturati din inchisoriile din Romania.
Intre lacrimi atasez documentul, “Scrisoarea lui Ratan”.Doar nu a fost totul in
zadar? Raspunsul Domnului? La inceput am avut inhibitii. Am eu voie sa public
o asemenea scrisoare? Totusi: “ Tu ai salvat o viata ….”

Receptia si dialogul cu mitropolitul IPS Laurentiu Streza in Sibiu
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Autovehicol
ministerial ipotecat
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Copie a ziarului. Va rog
solicitati un exemplar
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Tot mai multi
copii de tigani
insoti de mamele
lor vin la slujbele
noastre
religioase.
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Ziarul nostru loc de
formare profesionala
pentru tinerii din Casa
Don Bosco. Noi nu-l
mai putem tine insa….

*** Preotii care sub regimul dictatorului Ceausescu au fost urmariti
amarnic, torturati in inchisoi in cazul in care nu se alaturau controlatei
biserici ortodoxe nationale.

