
Ce vraji a mai facut preotul-fantoma din Bont

adevarul,

Mitropolia Cluj nu a luat nicio masura impotriva preotului din Bont care spune ca prezice viitorul, desi a trecut 
o jumatate de an dupa ce ,,Adevarul" a scris despre caz. El deschide, acum, Cartea in casa parohiala.

Preotul ortodox din localitatea clujeana Bont, Petru Budean, a intrat in atentia reprezentantilor Mitropoliei 
Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului dupa un material publicat de ,,Adevarul" la inceputul acestui an, in 
care erau prezentate practicile sale mai putin legale, nepermise de Biserica Ortodoxa Romana (BOR). Atunci, 
Petru Budean a fost chemat la Cluj, pentru a le da socoteala superiorilor sai despre aceste practici. Mai exact, 
preotul obisnuia de ani buni sa le deschida Cartea credinciosilor, o procedura prin care acestia cred ca le este 
dezvaluit viitorul. Preotul a promis atunci ca renunta la a mai deschide Cartea. Din acel moment, acesta nu a 
mai primit oamenii care apeleaza la el, veniti din toate colturile tarii, in biserica, ci in casa parohiala.

Mitropolia promite ca va lua masuri

http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/ce-vraji-mai-facut-preotul-fantoma-bont-1_50aea8477c42d5a6639ed08d/index.html


Consilierul arhidiacon Claudiu Grama, de la Mitropolie, a recunoscut ca nu are cunostinte despre faptul ca Petru 
Budean continua sa le deschida credinciosilor Cartea. ,,Il vom chema din nou la Cluj, cel mai probabil 
saptamana viitoare", a spus Grama. Cazul preotului din Bont a fost dezbatut, saptamana trecuta, in sedinta 
reprezentantilor Mitropoliei. ,,Nimeni nu a depus vreo sesizare cu privire la preotul Budean. Primavara, i s-a 
cerut sa renunte la aceste practici. Il vom rechema la Cluj si vom verifica", a declarat si purtatorul de cuvant al 
Mitropoliei, preotul Bogdan Ivanov. Pana acum nicio masura nu a fost luata impotriva preotului.

Satenii sunt speriati

Satenii se tem sa povesteasca despre preotul care pastoreste comunitatea, dar recunosc ca oamenii fac coada, 
dimineata devreme, la poarta lui Petru Budean. ,,Lor le deschide Cartea, noua nu. Niciodata nu i-a deschis 
Cartea unui satean. Noua nu ne-a facut rau, dar ne-a mai certat in biserica", a spus tanti Rozalia, o femeie din 
sat.. Femeia a refuzat sa-si spuna intreg numele si sa dea mai multe detalii, de frica parintelui. ,,Voi plecati, dar 
noi ramanem. Satul e mic, nu vrem sa intram in gura satului. N-avem noi treaba cu nimeni, nici cu preotul", a 
adaugat femeia.

Batranele vorbesc insa in soapta despre harul pe care, sustin ele, l-ar avea preotul Petru Budean. ,,Stie tot despre 
fiecare om care merge la el. A mers la el si o cumnata de-a mea. I s-au facut vraji cu apa cu care a fost spalat un 
mort. Parintele si-a dat seama imediat si i-a spus exact ce sa faca, sa scape. Se usca pe picioare. Ea a mers pe un 
pod, a dat foc unei bluze si a aruncat-o indaratul ei. I-au trecut toate relele", a mai povestit tanti Rozalia.

Intre 50 si 100 de lei, sedinta

Informatii despre tarife si programul preotului se pot primi de la oricine din sat. Daca satenii se tem sa 
vorbeasca cu un reporter, nu au nimic impotriva sa dea detalii despre preot, de exemplu, la telefon. Cativa sateni 
din Bont au fost sunati de reporterul ,,Adevarul", care s-a dat drept un credincios din Cluj care are nevoie de mai 
multe informatii pentru a afla cum se ajunge la preot. ,,Pai, nu mai deschide Cartea in biserica. De cand cu 
scandalul din primavara, primeste oamenii la el acasa, dimineata devreme, de la ora 4 incolo. Acolo deschide 
Cartea. Cam 50 - 100 de lei primeste de persoana", a explicat, prin telefon, Vasile Sican, un locuitor din Bont.

Deschiderea Cartii, practica interzisa Faima preotului Petru Budean, din Bont, s-a raspandit in toate colturile 
tarii pentru faptul ca ,,deschide Cartea" (Pravila sau, in unele cazuri, chiar Evanghelia) si rezolva miraculos 
problemele credinciosilor care apeleaza la el. La inceputul anului, reporterii ,,Adevarul de Cluj" au fost 
blestemati crunt de preot chiar in biserica. ,,Pravila este randuiala dupa care se conduce biserica. De cele mai 
multe ori, aceasta este tiparita cu litere slavone, dar in romaneste. Omul care apeleaza la astfel de preoti, mai 
ales daca este bulversat de necazuri, nu pricepe oricum nimic chiar daca se uita in acea carte deschisa de preot. 
E un pacat mare o asemenea practica ", a explicat parintele Viorel Bud, de la Catedrala Episcopala din Baia 
Mare. Pentru aceasta practica, ce nu este conforma cu canoanele Bisericii Ortodoxe, au fost cazuri in care le-a  
fost interzis sa slujeasca. Pana acum nicio masura nu s-a luat impotriva preotului din Bont.


