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Tην Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης σὲ κήρυγμα ποὺ ἐκφώνησε, εἶπε μεταξὺ ἄλλων και ̀ κάποια πράγματα, ποὺ πρέπει νὰ τὰ σκεφθοῦν κάποιοι Ὀρθόδοξοι ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἀγωνιστοῦν κατὰ τῆς
Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ παραμένουν ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων.
Ὁ π. Θεόδωρος ἦταν σαφής: «Οἱ Προτεστάντες εἶναι Εἰκονομάχοι», ἀφοῦ «ἔχουν κατεβάσει τις̀ Ἅγιες Εἰκόνες… εἶναι Εἰκονομάχοι»! Κι ὅμως, «ἐμεῖς εἴμαστε μαζι ̀ μὲ αὐτοὺς στὸ Π.Σ.Ε. Τοὺς ἀναγνωρίζουμε ὡς
Ἐκκλησίες»! «Ὅποιος, ὅμως, ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς Προτεστάντες, ἰσχύουν και ̀ γι΄ αὐτὸν τὰ ἀναθέματα αὐτά»!
«Ὑπάρχουν χριστιανοι ̀ Εἰκονομάχοι. Και ̀ ὑπάρχουν, ἐπίσης, και ̀ δικοί μας ὀρθόδοξοι, συμπαθοῦντες τοὺς Εἰκονομάχους. Κι ἔχοντες κοινωνία μὲ τοὺς Εἰκονομάχους.
Οἱ Προτεστάντες τί εἶναι, δὲν εἶναι Εἰκονομάχοι; Πᾶτε σὲ κανένα Προτεσταντικὸ Ναὸ μέσα, θὰ δεῖτε πουθενὰ νὰ ὑπάρχει Ἁγία Εἰκόνα; Τις̀ ἔχουνε κατεβάσει.
Ὅπως οἱ Εἰκονομάχοι, ἔχουν κατεβάσει τις̀ Ἅγιες Εἰκόνες. Κι ὅμως ἐμεῖς εἴμαστε μαζι ̀ μὲ αὐτοὺς στὸ Π.Σ.Ε. Ἐκκλησία και ̀ αὐτοί. Τοὺς ἀναγνωρίζουμε ὡς Ἐκκλησίες.
Ἑπομένως τὰ ἀναθέματα ἰσχύουν και ̀ γιὰ τοὺς δικούς μας, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν στὸ Π.Σ.Ε. Διότι, ὅποιος κοινωνεῖ μὲ τοὺς Εἰκονομάχους, ὅποιος ἔχει κοινωνία μὲ τοὺς Προτεστάντες, και ̀ γι΄ αὐτὸν ἰσχύουν τὰ ἀναθέματα
αὐτά, και ̀ γι’ αὐτὸ φοβοῦνται, γιατι ̀ ἀναθεματίζουν οἱ ἴδιοι τοὺς ἑαυτούς τους.

Πῶς νὰ ἀναθεματίσουν οἱ Ἐπίσκοποι, ἡ Ἱεραρχία μας –οἱ περισσότεροι, ὑπάρχουν και ̀ μερικοι ̀ οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦν–, πῶς νὰ ἐπιτρέψουν νὰ ἀκουστοῦν τὰ ἀναθέματα, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι θὰ ἀναθεματίζουν τοὺς ἑαυτούς τους,
γιατι ̀ ἔχουν κοινωνία μὲ τοὺς Εἰκονομάχους· δὲν τοὺς ἀναθεματίζουν, δὲν τοὺς ἀποκηρύσσουν, ἀλλὰ εἴμαστε ὅλοι μαζι ̀ στὸ Π.Σ.Ε.
Τὸ κακὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ και ̀ τῆς προδοσίας τῆς Πίστεώς μας διαρκῶς ἐπεκτείνεται και ̀ διαρκῶς βαθαίνει».
Ἀπομαγνητοφώνηση ἀπό:
http://aktines.blogspot.gr/2014/03/2014_10.html
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