Schismaticii ucrainieni amenință
un preot că-l va scoate din casa
parohială în care ține slujbe
alături de enoriași
Continuă violențele împotriva Bisericii Canonice Ucrainene, în urma ingerinței
non-canonice a Patriarhiei Constantinopolului, care a creat o nouă „biserică”
autocefală „, clerul și credincioșii fiind atacați fizic, iar sfintele biserici fiind
ocupate de schismatici și naționaliști, adesea cu ajutorul autorităților locale și al
poliției.
Într-unul dintre cele mai recente incidente, după ce au sechestrat Sfânta Biserica
a Maicii Domnului Ocrotitoarea din Kurozvany, la 25 de mile de la est de Rivne,
naționaliștii schismatici au încercat să preia casa preotului paroh, după cum a
raportat canalul YouTube de la Lavra Peșterilor din Kiev.
Potrivit enoriașilor din video, cucernicul lor preot paroh, Părintele Vladimir Koval,
a fost amenințat. „Noi îl vom îngropa pe Batiușka în seara asta”, a declarat unul
dintre enoriași, citând pe unul dintre atacatorii schismatici.
„Suntem o comunitate religioasă. Suntem noi nevrednici, dar credem și avem o
credință puternică. Ei nu vor asculta pe nimeni. Este o rușine că puterea este în
totalitate de partea lor. Suntem în lacrimi. Ei au vrut să preia casa preotului
nostru „, a declarat o femeie din parohie, serviciului de presă al Lavrei.
Enoriașii înșiși au fost, de asemenea, amenințați în timpul confiscării bisericii.
„Ne-au amenințat și ne-au strigat pe fiecare pe nume. A fost o mulțime brutală „,
a spus un alt enoriaș, care a adăugat că nu înțelege de ce activiștii care clamează
pretutindeni dragostea pentru Ucraina, își petrec timpul amenințând mai degrabă
femeile, decât luptând în zona de operațiuni antiteroriste.
În timpul colectării semnăturilor pentru sechestrarea bisericii, activiștii, care nu
sunt enoriași conform Părintelui Vladimir, au intimidat oamenii, întrebându-i unde
doresc să meargă banii lor – în Rusia sau în Ucraina, deși Biserica Ucraineană nu
trimite bani Moscovei.
Când un enoriaș le-a cerut să părăsească biserica, în onoarea strămoșilor care au
construit-o, activiștii schismatici au început să strige: „Rușine!”
Enoriașii au spus că își vor apăra preotul. „Vom păzi pe Batiușka. Nu-l vom lăsa
pe Batiușka să plece din sat! „, au declarat ei. Chiar dacă i s-ar întâmpla ceva,
Părintele Vladimir este sigur că Dumnezeu va apăra turma sa: „Maica lui
Dumnezeu nu ne va părăsi!”
„Este greșit să se interacționeze în acest fel cu oamenii – suntem comunitatea

acestui sat. Suntem cetățeni ai Ucrainei. Bunicul meu, străbunicul meu și eu
locuim aici și aici ne rugăm. Nu ne vom schimba credința „, a afirmat unul dintre
enoriași.
Satul a fost vizitat de Brian Brown, președintele Congresului Mondial al Familiilor
și cofondatorul Organizației Naționale pentru Căsătorie, care și-a exprimat
îngrijorarea cu privire la ceea ce se întâmplă acolo:
Toți acești oameni erau enoriași ai acestei biserici. Au fost dați afară. Și nu pare
că acest proces este investigat în mod corespunzător. Este o încălcare a dreptului
lor de bază. Este uimitor faptul că atât de puțini oameni cunosc acest lucru. Sunt
convins că dacă omenirea va fi informată, oamenii din întreaga lume se vor ridica
pentru ei. Sper că oamenii vor veni să-i ajute, întrucât vorbim despre o încălcare a
drepturilor omului în ceea ce privește libertatea religioasă și posibilitatea de a se
ruga în biserica lor … Este groaznic să se pună încuietori pe ușa bisericii, iar un
grup de tineri să stea la intrare, împiedicând oamenii să intre. Vezi toate acestea
bătrâne? Au fost aici din totdeauna. Iar faptul că oamenii sunt împiedicați să intre
în Biserică, consider că este un lucru greșit.
Activiștii schismatici-naționaliști au sechestrat biserica la 1 martie, spărgând
gardul din jurul bisericii și tăind încuietorile de pe uși, sub pretextul unui
inventar. Poliția care urmărea incidentul nu a făcut nimic pentru a-l opri. Oficialii
locali au fost implicați în incident, transportând diverse lucruri. Apoi au descins
la casa preotului cerându-i acestuia să se mute. Din 3 martie, enoriașii se
întâlnesc pentru slujbe în casa preotului paroh.
Schismatics threaten priest, try to kick him out of his house

