La Schit Orășeni, „lecțiile de
teologie” ale mitropolitului eretic
Teofan le predau… jandarmii,
polițiștii și bodyguarzii
În timp ce presa bisericească aduce laude idolatre mitropolitului eretic Teofan,
pentru pretinsa „lecție de teologie” predată de acesta pe crestele muntelui
Ceahlău, unde a reluat, în duhul ierarhilor eretici ecumeniști, câteva platitudini
despre rugăciune, pe care copiii noștri le învață în clasele primare, la Schit
Orășeni, în Botoșani, cu aceeași ocazie, a praznicului Schimbării la Față a
Domnului, „lecția de teologie” a mitropolitului eretic au predat-o jandarmii și
polițiștii, aduși, în mod abuziv, de binomul stat masonic globalist-ierarhie
bisericească ecumenistă să păzească câțiva popi ecumeniști, trimiși să îl sprijine
pe preotul ecumenist Bolohan.
Deși la hramul satului nu a participat niciun ierarh, nicio personalitate
publică, ci doar câțiva popi ecumeniști, foarte asemănători celor ai lui
Baal, din perioada Sfântului Ilie, „farisei și saduchei” ca cei din timpul
Domnului, dar nu și cărturari, totuși, două echipe ale Jandarmeriei și
două mașini de poliție au însoțit această adunare ecumenistă.
În timp ce tot poporul ortodox din sat se afla în stradă, în paraclisul de peste
drum, unde i-a aruncat o decizie a unui tribunal, ca urmare a unei plângeri a
mitropolitului eretic Teofan, în biserica furată de către ecumeniști au participat la
slujbă câteva zeci de persoane aduse din împrejurimi, de către câțiva popi
ecumeniști, care au venit în sat să sprijine erezia ecumenistă și pe ereticul local,
mitropolitul Teofan, care, în aceeași zi, dădea un recital de viclenie și fariseism pe
crestele muntelui Ceahlău, spunându-le celor prezenți că trebuie să se roage, de
parcă ortodocșii nu ar fi auzit niciodată de asta!

Într-o atmosferă cu un iz papistaș, cu un cor strident, care a intonat tot felul de
cântări de inspirație protestantă (pricesne și astfel de cântări neortodoxe), unul

dintre popii ecumeniști a ținut să răspundă la cuvintele auzite de la preoții
mărturisitori prezenți la paraclisul de peste drum prin asigurarea că: „avem de
partea noastră tot sfântul sinod, toți mitropoliții, toți episcopii, toate sinoadele
Bisericilor ortodoxe”.
Dincolo de faptul că oratorul de ocazie mințea, pentru că cel puțin patru
patriarhii nu au participat la minciunosinodul din Creta, nici nu au
acceptat deciziile lui (Patriarhiile bulgară, georgiană, antiohiană și rusă),
iar Biserica Sârbă este condusă acum de unul dintre cei 17 episcopi care
s-au opus documentelor chiar în sinod, argumentul că au de partea lor
toți mitropoliții și episcopii este egal cu zero, de vreme ce nu au de partea
lor pe Hristos, nu au Sfintele Sinoade ecumenice, nu au niciun Sfânt
Părinte al Bisericii, nici din trecut și cu singuranță, nici din prezent.
Toți ereticii au spus, la vremea lor, că au de partea lor mitropoliții și
episcopii eretici ca și ei, până când episcopii și mitropoliții ortodocși au
ținut un sinod ecumenic și ereticii, cu mitropoliții și episcopii lor, au fost
caterisiți și anatemizați, apoi s-au sălășluit în iad, unde este locul tuturor
ereticilor care nu se pocăiesc până la sfârșitul vieții, ceea ce li se va
întâmpla și înșelătorilor din zilele noastre, care pozează pe creste de
munți în apărători ai dreptei credințe.

Rămâne deschisă întrebarea: Ce caută jandarmeria alături de câțiva popi
ecumeniști, pentru a-i păzi și a teroriza poporul ortodox din Schit
Orășeni? Ce caută forța statului în fiecare duminică după-amiază, când
popii ecumeniști din Botoșani vin la Schit Orășeni pentru a ține tot felul
de activități, având ca scop terorizarea și presiunea asupra ortodocșilor
care refuză compromisul cu mitropolitul rătăcit Teofan, cel mai nevrednic
mitropolit de pe tronul Moldovei, probabil cel mai nevrednic viitor

patriarh al românilor?

Mitropolitul Teofan, Patriarhul Daniel și jocul de-a polițistul bun și polițistul rău

Există orașe și sate în România în care există multe confesiuni, ceea ce nici nu e
cazul la Orășeni, unde există doar ortodocși, ortodocși mărturisitori și o grupare
de ortodocși păcăliți de un eretic.
Și totuși, în orașele și satele unde există mai multe confesiuni, nu vin jandarmii să
îi susțină pe unii contra altora…
E posibil ca statul român să fie, în Botoșani, atât de puternic subjugat de
către autoritățile bisericești ecumeniste, încât Jandarmeria și Poliția să
fie trimise în misiuni prozelite alături de popi ecumeniști, care, după ce
au jefuit biserica poporului credincios, vor să le răpească și sufletele, și
conștiințele, folosindu-se, în acest scop, de forțele de ordine publică, în
condițiile în care, pentru apărarea acestor popi, pe care nu îi agresează
nimeni în Schit Orășeni, mitropolitul eretic Teofan plătește cea mai
scumpă firmă de protecție și pază, din banii publici, evident, făcând din
Orășeni prima parohie păzită de bodyguarzi din lumea ortodoxă?
Mai există în România vreo autoritate capabilă să controleze ce se întâmplă în
Botoșani și să ne spună pentru ce sunt cheltuiți banii publici pe acțiuni prozelite
ale forțelor de ordine, când prin Constituție și Legea nr. 489/2006 a cultelor,
statul ar trebui să fie neutru?
Dacă doriți să audiați o „lecție de teologie” predată de mitropolitul eretic
Teofan, veniți la Schit Orășeni, Botoșani! Se țin astfel de „lecții” în fiecare
duminică!
Dar să aveți la dumneavoastră buletinele, pentru că lectorii aici sunt
jandarmii, polițiștii și boduguarzii, trimiși de „profesorul de teologie”
Teofan să îi zugrăvească adevărata imagine, cea cu care v-a intra în
veșnicie și în istoria Bisericii.
Mitropolitul Teofan nu a avut curajul să dea ochii cu sătenii din Schit Orășeni,

pe care i-a deposedat de parohie

Notă: Pentru cei ce sunt iritați de expresia „popi ecumeniști”, distincția mi se
pare obligatorie, pentru că preoții lui Hristos nu au nevoie de jandarmi și poliție
pentru a merge la un hram. Numai popi, ca cei ai lui Baal, au nevoie de astfel de
sprijin, preoții Bisericii mergând în popor cu puterea dragostei și a adevărului lui
Hristos.
Mitropolitul Teofan ne propune “să ducem toți crucea grea” a căderii în erezie a
ierarhiei. “Nu, mulțumesc!”

