Митрополит Серафим: Усвајањем “Закона против расизма” држава преварила Цркву
четвртак, 18 септембар 2014 22:16

Исти процеси одвијају се у земљама које су се придружиле или чекају придруживање
Европској унији: „Закон против дискриминације“ већ је усвојен у Грузији, а сада и „Закон
против расизма“ пролази у Грчкој. Њихови садржаји су практично идентични. Црква се
противи овим законима, али тешко да ће то нешто променити.

Митрополит Серафим Пирејски из Грчке православне цркве изразио је своју огорченост
према грчкој влади, састављеној од представника партија „Пасок“ и „Нова демократија“,
које су превариле Свети Синод Грчке цркве, прикривајући од јерархије додатак
оригиналном тексту који предвиђа кажњавање оних који вређају људе хомосексуалне
оријентације, извештава Атина Трибјун.

Штавише, министар правде цинично је лагао на трећој летњој седници Парламента,
рекавши да је Црква наводно пристала на легализацију хомосексуалности и износећи
законску одбрану тих права од стране посланика.

„Усвајање овог такозваног „Закона против расизма“ драстично трансформише нашу
правну културу и мења вредности идеала наше отаџбине“ , каже се у митрополитовом
тексту објављеном у грчким медијима.
„По први пут у модерној историји Грчке, усваја се закон који забрањује слободу
изражавања и представља законску одговорност за „критички говор“, који представља
једну од основних компоненти пастирске праксе… Истовремено, уводи се правна и
законска заштита хомосексуалности, перверзности људске природе и физиологије.“

„Усвојени закон контрадикторан је многим клаузама грчког Устава…“
„У фашистичком маниру забрањује се слобода изражавања и прави искорак ка
ограничавању и одузимању слободе мишљења.“
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Према митрополитовом мишљењу, усвајањем овог неуставног закона, „стратешки циљ
‘Новог светског поретка’ постигнут је: људи остају без моралног идентитета или заштите
од многоструких зала, и уз корупцију и разврат постају безоблична маса којом је лако
манипулисати, контролисана од стране лукавих и злих завереника финансијско-тржишне
глобалне диктатуре. Оно што је описано у класику „1984“, Џорџа Орвела (1903-1950),
сада се обистињује: онај ко контролише људски језик, контролише и мишљење.
Измишљени су нови термини: „исламофобија“, „хомофобија“ и тако даље. Усмерени су
према посебном типу људи: онима који воле историју, културу и традицију свога народа,
тј. према европским хришћанима“.

Митрополит сматра да ће, након усвајања овог закона, Грчка црква бити у обавези да
укине Одбор за јереси Светог Синода, јер назвати неког јеретиком може имати за
последицу прогоне због „подстицања верске мржње“.

Ми смо потонули тако дубоко да је данас потврђивање очигледног прва дужност
интелигентног човека.

-Џорџ Орвел

Преузето са:

http://srbinaokup.info/?p=47692
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