Victorie definitivă a Parohiei Schit
Orășeni împotriva MMB în dosarul
ordonanței președințiale de
evacuare

Tribunalul Suceava a decis astăzi, 13 august 2019, respingerea ca neîntemeiat a
apelului făcut de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin care se contesta sentința
dată pe 7 iunie 2019 de către Judecătoria Suceava, de respingere a cererii de
ordonanță președințială de evacuare a părintelui Ioan Ungureanu ca inadmisibilă.
Parohia Orășeni câștigă un nou proces intentat de mitropolitul ecumenist
Teofan

Decizia pronunțată de către Tribunalul Suceava este definitivă, nemaiputând fi
atacată în alt nivel de jurisdicție. Pe rolul Tribunalului Suceava se află și apelul
MMB contra deciziei Judecătoriei Suceava de respingere a cererii de evacuare de
urgență a părintelui Ioan din 12 martie 2019.
Victorie uriașă pentru Schitul Orășeni: Judecătoria Suceava respinge cererea de
evacuare formulată de MMB

Dacă apelul respectiv va fi respins ca și cel de astăzi, MMB va pierde definitiv
toate acțiunile de evacuare în procedură de urgență a preotului Ioan Ungureanu
din parohia sa.
Victoria parohiei Schit Orășeni are un răsunet național, întrucât Parohia
Schit Orășeni este la ora actuală singura parohie ortodoxă din Patriarhia
Română în care preotul și credincioșii au respins hotărârile sinodului
ecumenist din Creta din 2016, au întrerupt pomenirea ierarhului,
necăzând în același timp în vreo rătăcire schismatică.
În efortul său de apărare a mitropolitului ecumenist Teofan, MMB a recurs la
toate mijloacele imaginabile pentru a înfrânge rezistența credincioșilor și a
preotului din Orășeni. Faptul că parohia rezistă și începe să câștige proces după
proces în justiție demonstrează că Dumnezeu luptă alături de acești oameni, într-o
luptă în care nimeni nu dădea vreun sorț de izbândă micii comunități care
înfruntă întregul Goliat ecumenist național și nu numai.
Această a treia victorie și faptul că Dumnezeu luptă alături de poporul de la
Orășeni arată oricui că lupta preotului Ioan Ungureanu contra
ecumenismului este dreaptă, pentru că ecumenismul este erezie, iar
mitropolitul Teofan este părtaș la această erezie, fiind, în același timp, și
purtată corect, deoarece preotul și credincioșii sfinției sale nu au căzut în
diverse rătăciri schismatice, așa cum s-a întâmplat cu unii care au început această
luptă corect și s-au pierdut pe parcurs, ci au rămas în grupul celor care
mărturisesc corect, patristic și echilibrat contra ereziei.
Bucuria întâlnirii în Duh și Adevăr: Hramul Schimbării la Față a Domnului în
Parohia Schit Orășeni

Parohia Schit Orășeni rămâne în acest moment singurul punct de rezistență
antiecumenistă în Moldova, după dispariția celorlalți care au fost implicați în
această luptă în ultimii ani și care la începutul acestui an au părăsit complet
scena luptei antiecumeniste, fiind și una dintre cetățile Ortodoxiei din lumea
ortodoxă, cum o descria părintele Teodor Zisis în cadrul Sinaxei interortodoxe de
la Botoșani, din 1 mai 2019.
În aceste condiții, cei ce au fost opriți de duhovnicii lor nepomenitori să mai

participe la slujbe la Orășeni din diverse motive neserioase ar trebui să înceapă
să se întrebe dacă nu cumva sunt opriți de duhovnicii lor să meargă să se
întâlnească în biserica din Orășeni cu Dumnezeu, unde se duce lupta
antiecumenistă cu adevărat, iar Dumnezeu, Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu, sfinții ocrotitori Sila, Paisie și Natan luptă alături de preotul
paroh și de inimoșii răzeși ai satului împotriva acestei erezii cumplite?
Preoților cu cuget ortodox, care încă nu au întrerupt pomenirea, victoria de astăzi
le arată că se poate să câștigi în fața mamutului ecumenist atunci când lupți
corect și Dumnezeu luptă alături de tine. Victoria de la Orășeni e un îndemn
pentru aceștia să nu aștepte ca papa să vină să slujească direct cu ei în
parohii pentru a întrerupe pomenirea ierarhilor ecumeniști sau măcar
pentru a lua atitudine public cu curaj contra ereziei, pentru că dacă
așteaptă asemenea moment va fi prea târziu pentru mântuirea sufletelor
lor.
Mici, bere și muzică de hramul Schimbării la Față pentru grupul ecumenist al
MMB din Orășeni

Le rămâne și celor care, instigați de MMB, sperau astăzi într-o victorie a
ecumenismului în satul lor, să își dea răspuns la întrebarea: Cum putea cineva
să își închipuie că Dumnezeu va da victoria celor care în urmă cu câteva
zile batjocoreau marele praznic al Schimbării la Față a Domnului și Postul
Adormirii Maicii Domnului cu mici, bere și muzică de petrecere?
Presa botoșăneană, cea ieșeană și cea națională, mute ca peștii față de victoria
Parohiei Orășeni contra MMB

