Επισημάνσεις επί του μηνύματος της "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" (Ιούνιος 2016).
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Η "Αγία και Μεγάλη Σύνοδος" εξέδωσε μήνυμα: Προς τον Ορθόδοξο λαό και κάθε
άνθρωπο καλής θελήσεως (εδώ εκτυπώσιμο). Μερικές επισημάνσεις σχετικές μ' αυτό:
1. Περατώθηκαν με ομοψυχία οι εργασίες της "Αγίας και Μεγάλης Συνόδου", αλλά
υπήρξαν σημαντικές απουσίες 4 Εκκλησιών (Αντιοχείας, Γεωργίας, Βουλγαρίας και Ρωσίας). Θα
μπορούσε αυτό να αποφευχθεί αν η οργάνωση ήταν καλύτερη και διαφανέστερη ώστε να μην
υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης για τον αληθινό σκοπό σύγκλησης της Συνόδου. Τα
υπογραμμένα από τους προκαθημένους των Εκκλησιών προσυνοδικά κείμενα δεν δόθηκαν
έγκαιρα προς τις Συνόδους των Εκκλησιών για να λάβουν θέση επ' αυτών. Το αποτέλεσμα ήταν
αρχιερείς και λοιπός κλήρος και λαός να ζητούν να υπάρξουν γραπτές διευκρινήσεις, για τις
οποίες δεν υπήρξε ευελιξία να γίνει μία ακόμη προπαρασκευαστική Σύνοδος. Αυτή θα
μπορούσε να επιληφθεί και του θέματος της διαμάχης μεταξύ των πατριαρχείων Ιεροσολύμων
και Αντιοχείας για το Κατάρ.
2. Γράφεται στο μήνυμα: Θεμέλιο των θεολογικών μας αναζητήσεων υπήρξε η
βεβαιότητα ότι η Εκκλησία δεν ζει για τον εαυτό της. Αλλά η Σύνοδος συνεκλήθη για να
συζητήσει και αποφασίσει και όχι να κάνει αναζητήσεις! Αν η Σύνοδος έκανε "αναζητήσεις"
τότε δεν ασχολήθηκε με την ουσία των θεμάτων αλλά απλώς έκανε διερευνήσεις γύρω από
αυτά... Τίθεται επομένως το θέμα: α. Έγινε εκφραστικό λάθος; ή β. η Σύνοδος θέλει την
έκφραση "αναζήτηση" για άλλους λόγους (πχ Οικουμενιστικούς και Πανθρησκευτικούς)
υπονοώντας ότι η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία δεν κατέχει όλη την Αλήθεια; Εξετάζοντας
το επίσημο Αγγλικό κείμενο βλέπομε ότι εκεί υπάρχει στη θέση της λέξης "αναζητήσεις" η λέξη
"discussions" που σημαίνει "συζητήσεις". Υπάρχει μεταφραστικό λάθος από τα Αγγλικά στα
Ελληνικά; Ναι αλλά αν τα επίσημα κείμενα είναι ισόκυρα, τότε το λάθος και το σωστό
θεωρούνται ισόκυρα!
Και γιατί από τις θεολογικές συζητήσεις στην Ελληνική γλώσσα το αποτέλεσμά τους να
μεταφέρεται στα (θεολογικά απαράδεκτα) αγγλικά και από εκεί να επιχειρείται η ενημέρωση
ακόμη και των Ελλήνων; Γράφεται: Ακούγεται παράδοξο αν όχι φαιδρό, όταν ένας εκ των
βασικών αρμοδίων για την ενημέρωση, ο κ. Ιώβ, μητροπολίτης Τελμησσού και μέλος της
αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ομιλεί εις άπταιστον αγγλικήν και εμείς οι
γηγενείς, παρακολουθούμε στη γλώσσα μας να μεταφράζει ...ξένος σε σπασμένα
ελληνικά (και με λάθη) την ομιλία του- ή όταν στις 21.6.2016 ακούσαμε τον δρ. π. Ι. Χρυσαυγή,
διευθυντή του Γραφείου Τύπου να ομιλεί στα αγγλικά και να απαντά στα αγγλικά σε
ερώτηση Κρητικού δημοσιογράφου… Γιατί αυτή η σύγχυση γλωσσών; (24 Ιουνίου Χαρά-Αδριάνα
Λιαναντωνάκη).
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Αυτό χωρίς αμφιβολία επιβεβαιώνει ότι η μη χρήση της Ελληνικής γλώσσας σαν
μοναδικής επίσημης θεολογικής γλώσσας της Συνόδου εγείρει αμφιβολίες για το ακριβές νόημα
των αποφάσεών της και τελικά για την αξιοπιστία της! Η Αγγλική είναι σύγχρονη γλώσσα, αλλά
ακατάλληλη για θεολογία, όπως είπαμε ήδη πιο πάνω,1 και έπρεπε ο ρόλος της να είναι
επικοινωνιακός και δευτερεύων.

«Η αγγλική γλώσσα δεν έχει Ορθόδοξη ατμόσφαιρα. Για παράδειγμα, η λέξη person δηλώνει το
ουδέτερο, οι λέξεις κατάνυξη, πραότητα δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές. Η αγγλική γλώσσα δεν είναι
κατάλληλη για την Ορθοδοξία». γέρ. Σωφρόνιος ο Αγιορείτης (+1993), το (Α25). ∆ηλ. η γλώσσα της Συνόδου
είναι ακατάλληλη για ενηλίκους (πνευματικά)...! Ένας από τους λόγους που ο μητροπ. Ναυπάκτου Ιερόθεος δεν
ήθελε να υπάρχει η λέξη πρόσωπο στα Συνοδικά κείμενα. είναι ότι αυτή δεν γίνεται αντιληπτή στους ξένους. Για
το λόγο αυτό πρότεινε αντ' αυτής τη λέξη άνθρωπος. Τώρα εφόσον οι συζητήσεις καταγράφονται και διακινούνται
στα Αγγλικά, δικαιώνεται πλήρως για τη θέση του αυτή! www.imdleo.gr/diaf/2010/03/gSofronios_A.pdf
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Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ των γραμμένων στα
Ελληνικά επισήμων κειμένων και των αντιστοίχων στα Αγγλικά.
Όσον αφορά ειδικότερα το «Μήνυμα» της Συνόδου:
 Οι discussions (συζητήσεις) στα Αγγλικά που έγιναν αναζητήσεις στα Ελληνικά ήταν το
πρώτο που παρατηρήσαμε. Επίσης:
 Στο τέλος της 1) παραγράφου έχει προστεθεί στο Αγγλικό κείμενο, μία ολόκληρη φράση.
...διατυπώθηκε ἡ πρόταση ἡ Ἁγία και ...the proposal was made for the Holy and
Μεγάλη Σύνοδος νά καταστεῖ ἐπανα- Great Council to become a regular
Institution to be convened every seven or
λαμβανόμενος Θεσμός.
ten years.
Στο Αγγλικό η προστεθείσα φράση to be convened every seven or ten years δηλώνει
(μόνο στους Αγγλόφωνους) ότι η Σύνοδος θα συγκαλείται κάθε επτά με δέκα χρόνια!
Υπάρχει επομένως και θέμα σοβαρότητας των υποστηρικτών της "επιτυχίας" μιας Συνόδου
που κοινοποιεί διαφορετικές αποφάσεις σε κάθε συμμετέχοντα! Αυτή κι αν είναι ιδιορρυθμία!
 Στο 4) η παγκόσμια κοινότητα έχει γίνει κυβερνήσεις στην περιοχή!
Ἀπευθύνει ἔκκληση πρός τήν παγκόσμια She calls on the governments in the region
to protect...
κοινότητα γιά τήν προστασία...
Υπόθεση: Μήπως οι συντάκτες του κειμένου δεν θέλουν ούτε να υπονοηθεί ότι ορθώνουν
ανάστημα μπροστά στους ξένους ηγέτες (πχ της Υπερδύναμης που δημιουργεί τους
πολέμους), και γι' αυτό περιορίζουν... την επίδειξή τους στους Έλληνες;
 Η 9) παράγραφος μάλλον μεταφέρθηκε πρόχειρα και με λάθη από τα Ελληνικά στα Αγγλικά.
Το: Ἀπέναντι στήν ἰσοπεδωτική καί ἀπρόσωπη ὁμογενοποίηση δεν είναι αρκετά σαφές
στα Αγγλικά με το συνοπτικό: Against the levelling and impersonal standardization.2 Στο
σημείο αυτό για να βοηθηθούν οι Αγγλόφωνοι έπρεπε να γίνει διευκρίνιση καθώς και στο
Ελληνικό κείμενο, ούτως ώστε να είναι και τα δύο κατανοητά και ισόκυρα. Μάλιστα να
διευκρινισθεί ότι η ισοπέδωση κυρίως αναφέρεται στην πίστη των ανθρώπων... δηλ.
την Πανθρησκεία και τον Οικουμενισμό!
Στην ίδια παράγραφο, το ἡ Ὀρθοδοξία διακηρύττει τόν σεβασμό στήν ἰδιοπροσωπία
ἀνθρώπων καί λαῶν μεταφέρεται σαν: Orthodoxy proposes respect for the particular
characteristics of individuals peoples. Εδώ αντί του διακηρύττει (proclaims) ετέθη το
προτείνει (proposes), και από το individuals peoples δεν βγαίνει νόημα γιατί έχει
παραληφθεί ένας σύνδεσμος. ∆ηλαδή έπρεπε να γραφεί: Orthodoxy proclaims the respect
for the particular characteristics of individuals and of peoples.
 Στην παράγραφο 10) τό ὀρθόδοξο δέον (πρέπον) περί ἀνθρώπου μεταφράζεται σαν
Ορθόδοξο ιδανικό: the Orthodox ideal in respect of man. ∆εν ξέρομε αν η μετάφραση έγινε
από το Ελληνικό προς το Αγγλικό ή αντίστροφα, για να ξέρομε τι θέλει να πει στο σημείο
αυτό το «Μήνυμα» της Συνόδου. Το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι σωστές σαν εκφράσεις
ούτε το Ορθόδοξο ιδανικό ούτε το (αόριστο) πρέπον. Από το γενικότερο νόημα μπορούμε
να υποθέσομε ότι με το Ορθόδοξο πρέπον εννοείται η κατά τους Ορθοδόξους σωστή
αντίληψη περί ανθρώπου, "Orthodox understanding".
Μια άλλη απόδοση στα Αγγλικά θα μπορούσε να είναι: And above all she emphasizes
that the comprehensiveness of Orthodoxy in respect of man transcends the horizon of
established human rights and that "greatest of all is love" ...
2

Αντί standardization μπορούσε να τεθεί homogenization που είναι πιστή μεταφορά από τα Ελληνικά.
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Στο τέλος της παρ. 10):

...καί κάθε θρησκευτικῆς κοινότητας νά
τελοῦν ἐλεύθερα ἀπό κάθε κρατική
παρέμβαση
τά
θρησκευτικά
τους
καθήκοντα, ὡς καί τό δικαίωμα τῆς
δημόσιας διδασκαλίας τῆς θρησκείας.

...as

well

as

the

right

of

religious

communities to religious education and to
the full function and exercise of their
religious duties, without any form of direct
or indirect interference by the state.

Το δημόσιας λείπει από το Αγγλικό, και η άμεση ή έμμεση (κρατική παρέμβαση) στο
Αγγλικό (direct or indirect) τίθεται αντί της κάθε (παρέμβασης) που υπάρχει στο Ελληνικό
κείμενο.
 Υπάρχουν μερικές ακόμη παρατηρήσεις για το πόσο ταιριαστά είναι μεταξύ τους το Αγγλικό
με το Ελληνικό κείμενο του «Μηνύματος». Η λέξη εγκράτεια στην 8) παράγραφο δεν
μεταφράζεται στο αντίστοιχο Αγγλικό κείμενο.
The Christian response to the
Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ

προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς problem demands repentance for the
καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, abuses, an ascetic frame of mind as an
πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στήν ὑπερ- antidote to overconsumption,
κατανάλωση...
Η επέκταση στην 4) παράγραφο μεταφράζεται σαν extension. Σωστότερα όμως
expansion. Και ακόμη σωστότερα αντί επέκταση (επειδή δεν συνοδεύεται από κάποιο
προσδιορισμό) έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η λέξη εξάπλωση: Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία
καταδικάζει ἀπεριφράστως τήν ἐξάπλωση τῆς πολεμικῆς βίας...
Οι «θετικές επιστήμες» στην 7) παράγραφο, δεν αντιστοιχούν ακριβώς, αλλά
περιλαμβάνουν τις «φυσικές επιστήμες» (natural sciences) σαν υποκατηγορία. Γράφεται
ακόμη: «...ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀποφεύγει τήν κηδεμονία τῆς ἐπιστημονικῆς
ἀναζητήσεως (scientific investigation)». Αν το κείμενο αναφέρεται στην αναζήτηση υπό
των επιστημόνων της Αληθείας, αυτό δεν γίνεται αντιληπτό. Αλλιώς, εφόσον η συνεχόμενη
πρόταση (καί δέν λαμβάνει θέση πάνω σέ κάθε ἐπιστημονικό ἐρώτημα) δεν προσθέτει
νέο, αλλά έχει το ίδιο νόημα με την προηγούμενη, το σωστό είναι να χρησιμοποιηθεί η λέξη
έρευνα (scientific research). Αυτές είναι οι (δια)γλωσσικές παρατηρήσεις στο «Μήνυμα».
3. Αν και κατά το μήνυμα: «Βασική προτεραιότητα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου
υπήρξε η διακήρυξη της ενότητας της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στηριγμένη στη θεία Ευχαριστία...»
Εν τούτοις η διακήρυξη δεν έγινε από όλες τις Εκκλησίες, αφού απουσιάζουν τέσσερεις όπως
είπαμε πριν, και μάλιστα υπάρχει τρανταχτό πρόβλημα και στο θέμα της θείας Ευχαριστίας, για
το οποίο το πατριαρχείο Αντιοχείας προειδοποιούσε: «Επειδή, εάν αυτή η Σύνοδος
πραγματοποιηθεί ενώ ισχύει η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας μεταξύ δύο Παλαιφάτων
Αποστολικών Εκκλησιών, θα υποδηλώσει ότι η συμμετοχή στις συνοδικές συζητήσεις είναι
δυνατή χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, και κατά συνέπεια θα χάσει το εκκλησιαστικό
της χαρακτήρα...». Σύνδεσμος
Μία ακόμη προσύνοδος θα έλυνε, πιθανόν, τα εκκρεμή θέματα αν υπήρχε η ανάλογη
ευελιξία από το περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος κατά τη Σύνοδο έδειξε
ικανότητα χειρισμών και εφευρετικότητα λύσεων.
4. Γράφεται επίσης στο μήνυμα, ότι διατυπώθηκε η πρόταση, η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος
να καταστεί επαναλαμβανόμενος θεσμός. Αν όμως η οργάνωση δεν βελτιωθεί και δεν πάψει να
γίνεται με κρυψίνοια, χωρίς διαφάνεια μέχρι και προς τον "τελευταίο" πιστό σε όλα τα στάδια, και
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αν δεν προβλέπει τον κατάλληλο χρόνο για την μελέτη των ενδιάμεσων και τελικών προτάσεων
(πρωτογενώς στα Ελληνικά), τότε ας λείπουν τέτοιες Σύνοδοι. Εξ άλλου οι Σύνοδοι χρειάζονται
και θέματα σοβαρά για να γίνουν και εποχή σταθερότητας και ειρήνης, ενώ τώρα οι πόλεμοι,
που έφτασαν και σε χώρες με μεγάλο Ορθόδοξο πληθυσμό, όπως την Ουκρανία και τη Συρία,
εξελίσσονται σε Παγκόσμιο,3 κάτι που θα έπρεπε να είχε επισημανθεί στο μήνυμα.
Ούτε σταθερότητα υπάρχει, αλλά όλα τα κράτη υποφέρουν από οικονομική κρίση (ιδίως
η Ελλάδα) και από τρομοκρατία. Γι' αυτό η Σύνοδος δεν έγινε όπως προβλεπόταν στον ναό της
Αγίας Ειρήνης στην Πόλη του επωνύμου της σταθερότητος Κωνσταντίνου, αλλά στην
Κρήτη, που το όνομά της μας θυμίζει τον Κριτή και την κρίση, ακριβέστερα μάλιστα την
πνευματική κρίση που ονομάζεται Οικουμενισμός και συγκρητισμός θρησκειών, ο
οποίος, λέει ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ότι έλαβε κάποτε από την Κρήτη το όνομά
του! Αν μας ενδιαφέρει η ενότητα του πνεύματος, τότε καλό είναι οι εκκλησιαστικοί παράγοντες,
να επικοινωνούν μεταξύ τους και να άλληλο-ενημερώνονται για τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν, ενώ τόποι όπως η Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης θα μπορούν να φιλοξενούν
συχνότερες συναντήσεις των Ορθοδόξων.
Είμαστε γι' αυτό πολλοί χαρούμενοι που βρέθηκε και άλλος χώρος εκτός του
«Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών» (WCC) για να βλέπονται και να μιλάνε μεταξύ τους οι
Ορθόδοξοι..! Την δήθεν έλλειψη τέτοιου χώρου είχε σαν επιχείρημα υπέρ του WCC (και της
Οικουμενιστικής κίνησης) ο τότε μητροπολίτης και νυν (2016) πατριάρχης της Ρωσίας Κύριλλος:
"...Έχει επιτελεσθεί συμβουλευτική εργασία μέσα στο WCC μεταξύ εθνικών Ορθοδόξων
Εκκλησιών, και μερικές φορές αυτός ο οργανισμός προσφέρει τη μοναδική πλατφόρμα για
συναντήσεις Ορθοδόξων συμμετεχόντων για να συζητήσουν μεταξύ τους τα καυτά
προβλήματα της σήμερον"!!! (30-8-2006_σύνδ.). Τότε σχολιάσαμε: Οι Ορθόδοξοι δεν
μπορούν με λίγα λόγια να τα βρουν μεταξύ τους, αλλά μέσα στη Βαβέλ του WCC κάτι γίνεται!
Ορθόδοξοι στο WCC: Φωτογραφίες
5. Η μαρτυρία της πίστεως προϋποθέτει την ύπαρξη λόγου προς τους θέλοντας να
προσέλθουν στην Ορθόδοξη πίστη και να βαπτιστούν, και όχι ατελεύτητου διαλόγου με τους
αρχηγούς των πλανωμένων, που δεν καταλήγει πουθενά. Από πρακτική άποψη το ερώτημα
είναι: Η Σύνοδος στο Κολυμβάρι τίμησε την κολυμβήθρα του βαπτίσματος ή αντίθετα
τίμησε την τριβή των αποδειχθέντων ως τώρα ανώφελων διαλόγων; Ο Κριτής των όλων
θα κρίνει από τα αποτελέσματα της Συνόδου της Κρήτης... Και η τιμωρητική Του
ρομφαία υπενθυμίζεται από τη Σπάθα, το ακρωτήριο στο οποίο βρίσκεται επάνω η
Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης που φιλοξένησε την «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο»!
Ο ∆ιαθρησκειακός διάλογος επεκτείνει τον "διάλογο" μεταξύ των (όντως ή κατ' όνομα)
Χριστιανών στις άλλες θρησκείες, και πρέπει να τονισθεί ότι το όλο εγχείρημα καθοδηγείται
από τον πάπα του Βατικανού, με κορυφαίες τις ετήσιες συναντήσεις (27 Οκτωβρίου) της
Ασίζης. Ότι γίνεται εδώ εξυπηρετεί τα ηγεμονικά συμφέροντα του πάπα στον θεωρούμενο ως
έχοντα πνευματικές αναζητήσεις κόσμο. Οι εκπρόσωποι της Μαύρης Μαγείας του Βουντού
αλλά και οι άθεοι έχουν κάτω από τον πάπα σκέπη στον χώρο αυτό των "διαθρησκειακών
διαλόγων", για να "προσεύχονται" κι αυτοί ...για την ειρήνη, όπως το είδαμε στις συναντήσεις
της Ασίζης τα τελευταία χρόνια! Βλ. πχ. Το ενδιαφέρον στην Ασίζη 27 Οκτ. 2011 είναι ότι: ο
πάπας ήταν ο αρχηγός μιας ομάδας "θρησκευτικών ηγετών" και ενός "μη πιστού"!!!
Σύνδεσμος
3

«Ο κόσμος βλέπει ένα αυξανόμενο ανταγωνισμό για πλουτοπαραγωγικές πηγές και κάποιοι παίκτες αγνοούν
όλους τους κανόνες με αποτέλεσμα μια παγκόσμια σύγκρουση να είναι πιθανή» λέει τώρα (30-6-2016) ο
πρόεδρος Πούτιν, παράλληλα με τον πάπα Φραγκίσκο. https://www.rt.com/news/348986-putin-resource-rivalry-rules/
-4-

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ο αναφερόμενος στο μήνυμα «νηφάλιος διαθρησκειακός
διάλογος» δεν μπορεί να υπάρξει, εκτός αν η λέξη νηφάλιος έχει χάσει το Ορθόδοξο
πνευματικό της νόημα, οπότε σημαίνει Νεοταξίτικη νήψη! ∆ιαβάστε: Ασίζη + 2011, W.C.C.
(Παγκ. Συμβούλιο Εκκλησιών), W.C.C.-Ορθόδοξοι-φωτογραφίες, NWO-ΟικουμενισμόςΟρθοδοξία και άλλες ιστοσελίδες
Γράφεται στο μήνυμα ότι ο "νηφάλιος διαθρησκειακός διάλογος συμβάλλει σημαντικά στην
προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της ειρήνης και της καταλλαγής". Αυτό αφήνεται σαν
σύνθημα - σλόγκαν αναπόδεικτο. Αλλά μεγάλες συμφορές έχουν αρχίσει που δείχνουν την
σταδιακή εγκατάλειψη από τη χάρη του Χριστού, παρά τις πολλές διαθρησκειακές συναντήσεις.
Οι προειδοποιήσεις είναι έντονες, όπως στο Τσέρνομπιλ (ΑΨΙΝΘΟΣ) της Ουκρανίας το 1986,
που έγινε τον χρόνο που ο πάπας άρχιζε επίσημα τις Πανθρησκευτικές συναντήσεις της Ασίζης
στις 27 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα που ενώθηκαν οι χρηματαγορές όλου του κόσμου για να
φέρουν (μέσα από την καταστροφή) την παγκόσμια οικονομία υπό τον έλεγχο ενός παγκόσμιου
ηγέτη, για τον οποίο καλεί ο πάπας. ∆είτε το βίντεο: 27 Οκτωβρίου 1986. Να θυμάστε αυτή την
ημερομηνία! Τότε γεννήθηκε Οικονομικά και Θρησκευτικά η Νέα Τάξη.
Αναγκαστικά οι εικόνες από τις Πανθρησκευτικές συναντήσεις αρκούν για να πικράνουν
σαν την Αψινθιά τις ψυχές των πιστών και να αφήσουν ερωτηματικά για την αναγκαιότητα του
Ορθοδόξου βαπτίσματος και της αξίας της Χριστιανικής διδασκαλίας (που είναι τα γλυκά νερά)
στους επιθυμούντες την ένταξή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού. Χωρίς Χριστό η
ανθρωπότητα δεν σώζεται. Όχι μόνο οι ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και η φύση σαλεύεται. Η
καταστροφή στο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας χαρακτηρίστηκε σαν 3η σάλπιγγα από τον άγιο
γέροντα Παΐσιο (+1994). Αυτό φανερώνει ότι έχομε προχωρήσει προς τα γεγονότα της
Συντελείας, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να μην είμαστε εμείς που (σαν
υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι) τα προκαλούμε! ∆είτε ακόμη: 3 ΟΥΑΙ
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι Οικουμενιστικοί και ∆ιαθρησκειακοί διάλογοι στα
πρότυπα της Νέας Τάξης δεν μπορεί να είναι ωφέλιμοι και απορρίπτονται.
6. Γράφεται (5) ότι ο ∆υτικός πολιτισμός φέρει ανεξίτηλη τη σφραγίδα της
διαχρονικής συμβολής του Χριστιανισμού. Ναι μόνο που φέρει και την σφραγίδα του
ξεφτίσματος του Χριστιανισμού στη ∆ύση έχοντας φτάσει στην πύλη της καταστροφής του. Η
θεσμοθέτηση των σαρκικών αμαρτημάτων σαν ωφέλιμων και άξιων τιμής, ώστε να τους
καθιερωθεί και ο Ιούνιος κάθε έτους για υπερήφανους πανηγυρισμούς, πρώτα και κύρια στην
Αμερική του Ομπάμα, δηλώνει τον δαιμονισμό που επικρατεί τώρα εκεί, που προκαλεί απώλεια
κάθε είδους λογικής και συμβαδίζει με τους φρενήρεις εξοπλισμούς, ώστε μόλις περάσει ο
καιρός της μετανοίας να καταστρέψει τους ανθρώπους και ότι φτιάχτηκε ειρηνικά μέχρι τώρα.
∆είτε Χιροσίμα (ή τα χείρω είναι σιμά)!
Έλεγε και ο μεγάλος γέροντας Σωφρόνιος ο Αγιορείτης: «Ο λόγος του Αποστόλου Πέτρου
ότι η γη θα κατακαεί, σήμερα είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί με τα πυρηνικά όπλα. Ζούμε σε αποκαλυπτικούς καιρούς. Σήμερα η ειρήνη είναι πολύ δύσκολη. Το τέλος θα
έλθει απότομα, αλλά τότε θα έλθει και η απολύτρωση. - Ζούμε στους τελευταίους
χρόνους. Μπορεί και τώρα να συμβεί η κρίση»! (Α 46). (Με βάση την Αποκάλυψη και τους
Αγίους της Εκκλησίας έρχεται πρώτα, όπως έχομε γράψει, η μερική αλλά όχι ασήμαντη κρίση
του Γενικού (ή 3ου Παγκ.) πολέμου, όπου μόνο από τον πόλεμο θα φονευθεί το τρίτον των
ανθρώπων. Αποκ. 9:15). (3 ΟΥΑΙ)
7. Από τα "επιγραμματικά" στο τέλος του Συνοδικού μηνύματος, αναφερόμαστε εδώ
στις θετικές επιστήμες που έχουν άμεση σχέση και με τα προηγούμενα: 4
4

Σε άλλη θέση αναφερθήκαμε στο οικολογικό θέμα, το οποίο γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από συμφέροντα
της Νέας Τάξης, που δεν παύουν να πλουτίζουν από τις απλές εκκλήσεις για καθαρό περιβάλλον! Αυτό όμως
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Επειδή οι θετικές επιστήμες δουλεύουν με βάση τη μαθηματική λογική (όπως στο
διαδίκτυο) που είναι μια προσαρμογή, για τις σημερινές ανάγκες της λογικής του Αριστοτέλους,
αναμενόταν αυτή να χρησιμοποιηθεί και στη διεκπεραίωση των εργασιών της Συνόδου, και να
μην συμβεί να υπάρχουν κείμενα στο ίδιο θέμα που στις διάφορες επίσημες (και άρα του αυτού
κύρους) γλώσσες της Συνόδου, νοηματικά να μην ταυτίζονται.
Αν μάλιστα, ως λέγεται, συμβαίνει από τα Ελληνικά να μεταφέρθηκαν οι συζητήσεις
Αγγλικά και από εκεί πάλι Ελληνικά, τότε δεν ξέρουμε που μπορεί να έχουν υπεισέλθει λάθη.
Ένας μεταφραστής δεν μπορεί να επέμβει και να κάνει διορθώσεις όταν δεν ξέρει ποιο είναι το
πρωτότυπο. Τελικά οι οργανωτές της Συνόδου αποδεικνύεται ότι δεν έριξαν το βάρος στη
θεολογία αλλά στην επικοινωνιολογία. Χωρίς την Ελληνική σαν κύρια θεολογική γλώσσα η
Σύνοδος εκφράζεται χωρίς θεολογική ακρίβεια.
Οι θετικές επιστήμες, πρέπει να ενθυμούμεθα πάντα, ότι κινούνται μέσα στα όρια του
κτιστού κόσμου. Η (σώζουσα) χάρη του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων δεν είναι κτιστή
ενέργεια και καλό είναι να ενθυμούμαστε τη διαφορά κτιστών - ακτίστων ενεργειών που ανέλυσε
ιδιαίτερα ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν οι
παπικοί. ∆είτε ψυχή και πειράματα Κίρλιαν. Και σύγχρονες έρευνες στο CERN όπου επίσης
πρέπει να θυμόμαστε ότι οι έρευνες γίνονται στον κτιστό κόσμο. Όταν μπροστά στο CERN
υπάρχει η παγανιστική "θεότητα" Shiva επόμενο είναι η "θεολογία" των εκεί υπευθύνων να είναι
κι αυτή γήινη και μπερδεμένη, και να αναζητάει το "σωματίδιο του θεού" δηλ. κάτι υλικό
αλλά... με μεταφυσικές (θεϊκές) ιδιότητες! (Το λογότυπο του CERN) Ας θυμηθούν στο CERN ότι
και πριν να αναπτυχθεί η Ορθόδοξη θεολογία, ο Αριστοτέλης είχε αντιληφθεί την αναγκαιότητα η
έρευνα να προχωράει στηριγμένη σε κανόνες της λογικής, η οποία οπωσδήποτε διαχώριζε τα
κτιστά από το Θείον ή "Πρώτο κινούν ακίνητον".
Είναι προφανές ότι τα δόγματα (αξιώματα) και οι θεωρίες των θετικών επιστημών
κινούνται σε κατώτερο επίπεδο και δεν πρέπει να υπεισέρχονται μέσα στα δόγματα της
Θεολογίας. Ούτε η πρόσληψη ούτε η απόρριψή τους από τη θεολογία είναι σωστή. Έτσι ούτε η
καταδίκη από τον παπισμό των ηλιοκεντρικών θεωριών (Κοπέρνικου-Γαλιλαίου και πολύ
ενωρίτερα του Αρίσταρχου του Σάμιου) είναι λογικά παραδεκτή, ούτε το αντίθετο που συμβαίνει
τώρα πάλι από το Βατικανό: η προσκόλληση στην κοσμική (και μεταβαλλόμενη) θεωρία
της Εξέλιξης! Η κατρακύλα των παπικών είναι ασταμάτητη, τώρα ψάχνουν για ...εξωγήινους,
ώστε πλέον κάθε πλησίασμά τους για «διάλογο» να είναι άκρως τραγελαφικό,
απαράδεκτο πνευματικά αλλά και... επιστημονικά!

Λεόντιος Μοναχός ∆ιονυσιάτης
18-6/1-7-2016, Αγίου Λεοντίου του ∆ιονυσιάτου
αναβάθμιση: 6/19-8-2016, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
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συνεχίζει να καταστρέφεται από τις εταιρίες των συμφερόντων αυτών, από τις στρατιωτικές επεμβάσεις και τα
μεγάλης κλίμακας πειράματα (τύπου HAARP) που αλλάζουν το κλίμα της γης (και όχι τα... σπρέι)! Θρησκευτικά η
οικολογία έχει γίνει σύνθημα και δικαιολογία για την τέλεση Πανθρησκευτικών συνάξεων, ενώ πολιτικά, επειδή
ακριβώς επικεντρώνεται στη γη και δεν ενδιαφέρεται για τον οίκο της ψυχής του ανθρώπου, προσφέρει τη βάση
ανάδειξης αντιχρίστων ηγεμόνων "νέας γενιάς"! Βλ. http://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/Antichrist-DMR.pdf
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