Mici, bere și muzică de hramul
Schimbării la Față pentru grupul
ecumenist al MMB din Orășeni
Puține sunt locurile în care în Postul Adormirii Maicii Domnului, un post în
tradiția ortodoxă aspru, desprins, după cum ne învață sfinții, din Postul Mare al
Învierii, preoții parohi îi invită pe credincioșii ortodocși la petreceri cu mici, cu
bere, cu bâlci și cu muzică.
În această sfântă zi, Biserica Ortodoxă dezleagă strict la pește, undelemn și vin,
nicidecum nu suspendă Sfântul Post, pentru a permite dezmăț cu mici și bere.
Preotul Ioan Ungureanu a reușit să elimine acest bâlci timp de 17 ani, până când
a fost reintrodus de către grupul MMB din sat, în frunte cu primarul localității.
S-a întâmplat din nou la Orășeni, după bâlciul pus la cale de primarul MMB-ist al
Comunei Cristești, domnul Lucian Borfotină, de hramul de anul trecut, un gest
prin care primarul a încercat să submineze autoritatea preotului paroh Ioan
Ungureanu și să câștige bunăvoința sătenilor în favoarea preotului ecumenist
aspirant la statutul de paroh în Orășeni, preotul Constantin Bolohan.
În dimineața zilei de Schimbarea la Față a acestui an, în singura parohie
antiecumenistă nepomenitoare din Patriarhie, condusă de părintele Ioan
Ungureanu, s-a desfășurat hramul satului, cu slujbă frumoasă, oficiată de un
sobor alcătuit din șase preoți nepomenitori, luptători împotriva ereziei, veniți din
toate provinciile istorice ale țării.
La prima oră s-a săvârșit Utrenia, în paralel cu Sfântul Maslu, apoi acatistul
Schimbării la Față a Domnului și Sfânta Liturghie. La sfârșitul slujbei s-au ținut
cuvinte de folos duhovnicesc, după care cei peste 200 de participanți au participat
la o agapă frățească, încărcați sufletește cu frumusețea și lumina sărbătorii la
care au participat.
În cursul dimineții, localnicii sperau că primarul Borfotină va avea înțelepciunea
de a nu mai batjocori și anul acesta serbarea creștină. La această speranță
îndemna și faptul că la prima oră nu au mai văzut Poliția și Jandarmeria, care nu
au mai blocat ilegal circulația vehiculelor, așa cum au făcut-o anul trecut.

În jurul amiezei, au început să își facă apariția micii negustori aduși de primar. Pe
la 12:30, bâlciul era pus la punct, mititeii începeau să sfârâie, berea să curgă.
Până în jurul orei 15:30 la eveniment nu s-a prezentat aproape niciun sătean
dintre cei care fuseseră la slujbă dimineața.
La ora 15:30 au fost aduși oameni din centrul comunei și din sate învecinate
pentru a susține evenimentul creat cu cerbicie pentru a doua oară de către
primarul ecumenist MMB-ist al localității.
La ora la care am realizat filmarea de mai sus, petrecerea era în plină
desfășurare. Întrebat cum se simte să batjocorească a doua oară pământul din
jurul bisericii și sărbătorile creștine din acea zi, domnul Dumitru Ivan, lider al
grupării pro-MMB din sat, „epitrop” al „consiliului parohial” fantomă votat de
MMB în mod ilegal și nestatutar la Mănăstirea Zosin, în ianuarie 2018, mi-a
replicat că „nu se mănâncă mici de frupt, deoarece oaia din care sunt făcuți…
mănâncă iarbă”.
Răspunsul domnului Ivan ne arată că domnia sa nu corespunde descrierii
membrului adunării parohiale din articolul 54, alin. 2 din Statutul BOR, care
stipulează că membrul adunării parohiale trebuie, printre altele, „să
mărturisească prin credința, faptele și ținuta morală atașamentul față de
Biserica Ortodoxă, de învățătura ei de credință și de instituțiile ei” și nu ar
trebui să fie nici măcar membru al adunării parohiale, cu atât mai puțin
consilier parohial, întrucât micii și berea în zi de post contravin învățăturii
Bisericii cu siguranță.
După o scurtă discuție cu viceprimarul localității, și-a făcut apariția preotul
ecumenist Constantin Bolohan, vizibil iritat de întâlnirea cu mine. Sfinția sa mi-a
spus că nu dorește să discutăm, întrucât sunt… eretic. La întrebarea mea care
este erezia pe care o profesez nu a avut niciun răspuns.
La întrebarea de ce permite și girează, ca pretins preot paroh, o petrecere
blasfematoare cu mici și bere în plin post, preotul Bolohan a dat un răspuns de
toată jena, arătând o sacoșă pe care o avea în mână: „eu am adus varianta
ortodoxă” a mâncării!!!

La un moment dat, a încercat să mă provoace, intrând cu umărul în mine, în
speranța că îmi voi pierde răbdarea și voi reacționa necontrolat, dând
posibilitatea celor câțiva jandarmi, veniți se pare ca un fel de bodyguarzi ai
sfinției sale, să mă evacueze din zonă. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, preotul
ecumenist s-a pierdut în mulțime.
La paranghelie au fost prezenți și alți câțiva preoți de prin zonă, o formație de
dansuri populare din centrul comunei, oameni aduși de prin împrejurimi. Au venit
foarte puțini localnici, arătând că majoritatea au înțeles mesajul și au rămas
alături de preotul lor real, părintele Ioan Ungureanu, și de sfinții din schit și din
calendarul ortodox.

Formația de dansuri populare a venit cu mașina școlii, după cum se vede din
imagini. La întrebarea pe care i-am adresat-o șoferului: „Cine v-a trimis să folosiți
mașina școlii pentru acest bâlci”, câțiva tineri îmbrăcați în costume populare,
aflați în mașina școlii, au răspuns în locul acestuia: „Directoarea și primarul”.
Senzația generală este că ambiția fără margini a mitropolitului Teofan de a zdrobi
rezistența poporului dreptcredincios de la Orășeni și de a-și apăra poziția eretică
avută în Creta riscă să descreștineze și să păgânizeze cele câteva suflete care i sau alăturat în acțiunea de impunere cu forța a preotului ecumenist Bolohan ca
paroh al localității.
„Prințul Bisericii”, mitropolitul ecumenist Teofan, prezent în Piața Palatului
Culturii la adorarea papei

Mitropolitul ecumenist Teofan, al Moldovei și Bucovinei, l-a caterisit în mod
necanonic pe preotul mărturisitor Ioan Ungureanu în iunie 2017 și încearcă să îl
evacueze de urgență din parohia pe care a clădit-o de la zero pentru a-l înlocui cu
preotul ecumenist Constantin Bolohan.

Batjocorirea sărbătorii de Schimbarea la Față și a Postului Adormirii este un plan
care se desfășoară cu acordul înaltului ierarh, având ca scop câștigarea sprijinului
popular pentru planul de evacuare a preotului care a băgat în sperieți ierarhia
ecumenistă a Bisericii noastre prin curajul mărturisirii, prin statornicia cu care
poporul îl apără și prin eficiența muncii de catehizare, prin care a creat în 17 ani
o parohie de ortodocși luptători contra ereziei pe care înaltpreasfinția sa a adus-o
în viața Bisericii din Moldova, prin participarea la sinodul eretic din Creta și
semnarea documentelor acestuia, prin participarea la un serviciu religios al
cultului mozaic, prin participarea rușinoasă la pelerinajul papist din metropola pe
care o conduce ca arhipăstor și pe care ar trebui să o apere de eretici.
“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea
idealului religios al mozaismului

