Asalt violent al schismaticilor
ucraineni asupra unei parohii a
Bisericii canonice
Un material video a apărut online, prezentând un „preot” al schismaticii
„Patriarhii de la Kiev” și alți activiști ai bisericii schismatice și ai grupării
naționalist teroriste Sectorul Drept, în timp ce băteau enoriașii, inclusiv femeile,
din Biserica Ortodoxă Ucraineană canonică, raportează site-ul Biserii Ortodoxe
Ucrainiene.
Videoclipul arată în mod clar pe „părintele” Ivan Lesik, cunoscut în trecut pentru
activități penale în mediul politic, împingând și lovind pe femeile enoriașe din
Biserica Canonică a Sfintei Schimbări la Față din satul Gnezdichno din provincia
Ternopil cu aceeași violență folosită de ceilalți schismatici și naționaliști din
Sectorul Drept. De asemenea, videoclipul arată poliția stând deoparte și
neintervenind.
În ciuda multor astfel de cazuri, dintre care o parte însemnată au fost înregistrate
pe suport video, șefia bisericii schismatice continuă să insiste că nici o parohie nu
a fost preluată în mod forțat.
Serviciul de presă al Bisericii Ucrainene a subliniat că incidentul arată modul în
care credincioșii neprotejați ai Bisericii Ortodoxe Canonice, suporta încălcarea
gravă a drepturilor și libertăților lor.
Susținătorii bisericii schismatice au organizat o întâlnire în data de 13 ianuarie, la
care o parte dintre participanți au fost mutați în biserica schismatică, deși
comunitatea parohială a hotărât să rămână în biserica canonică.
În acel moment, părțile au reușit să ajungă la un acord privind coexistența
pașnică. Cu toate acestea, schismaticii s-au întors și au generat o altercatie în
afara bisericii la începutul lunii februarie, rănind pe starețul Stephan Balan.
Enoriașii au apărut pentru a-și proteja biserica, deși poliția a luat partea
provocatorilor.
Starețul Stephan a avertizat la acea vreme că probabil intenționează să se
întoarcă și, în cele din urmă, să preia controlul bisericii, lucru pe care l-au și făcut
duminică.
Deși biserica urma să fie închisă, în timp ce slujbele urmau să se organizeze
alternativ în stradă, „pentru a treia oară ei și-au încalcat propriile reguli, au
deschis biserica sigilată și au slujit Sfânta Liturghie”. Când credincioșii au venit la
biserică la sfârșitul slujbei și a cerut să li se ofere ocazia de a se închina în
biserică, au fost aspru respinși „, a explicat Starețul Stephan.
Negocierile au continuat pentru o vreme, în timp ce 15-20 de bătăuși din Sectorul

Drept au blocat intrarea în biserică.
După câteva strigăte și lovituri, susținătorii OCU, în frunte cu pseudo-preotul
Lesik, au început să-i bată și să-i arunce pe credincioșii UOC afară din biserică,
spunându-le: „Nu vor exista moscoviți aici”.
Într-un incident separat din provincia Ternopil, 15 schismatici au înconjurat casa
Parintelui Yaroslav din satul Trebukhovtsi, cerând ca el și familia să plece. Ei
susțin că și casa aparține bisericii care a fost confiscată pe 28 februarie, scrie
site-ul ucrainean Vesti.
Schismaticii au preluat deja obiectele Parintelui Yaroslav și intenționează să
construiască o școală duminicală în casa lui. Între timp, preotul și familia lui vor
trebui să se mute la Ternopil, la o oră distanță de enoriașii săi.
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