Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 387 06/08/2019 Τη ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αναμνησις της Αγίας Μεταμορφωσεως του
Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Ειδήσεις
·       
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να αποφασίσουμε να μεταμορφώσουμε τη ζωή μας» – Λαμπρή η
πανήγυρις της Μεταμορφώσεως στον Βόλο
·       
Θερινό Σεμινάριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου
στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου
·       
Επιτυχές το Σεμινάριο Καλλιγραφίας της Σχολής Αγιογραφίας «Διά χειρός»

Ο λόγος του Επισκόπου
«...η εορτή της Μεταμορφώσεως είναι μια πρόσκληση και μια πρόκληση, ν΄ αναρωτηθούμε τί μπορεί να σημαίνουν
τα γεγονότα που εξελίχθηκαν στον όρος Θαβώρ. Ο Χριστός αποκάλυψε την αλήθεια του ανθρώπου. Οι Μαθητές είδαν την
δόξα του ενανθρωπίσαντος Ιησού, που μας αποκάλυψε ποια είναι η δική μας δόξα. Είμαστε πλασμένοι για το Θαβώριο
φως. Αυτό είναι το πρόσωπό μας. Ανταύγειες αυτού του φωτός έχουμε σε ανθρώπους χαριτωμένους, με βαθειά πίστη και
μεγάλη αγάπη, σε ανθρώπους θυσίας, που ζουν την ζωή του Χριστού. Ο Κύριος μας έδειξε ότι είμαστε πρόσωπα, όχι απλώς
σάρκα που περιφέρουμε στην γη. Φέρουμε μέσα μας την αθανασία, την εικόνα και το φως του Χριστού. Το ναυάγιό μας
από την ζωή το Παραδείσου, έφθειρε την εικόνα του Θεού μέσα μας κι έγινε άνθρωπος ο Θεός, για να μας ξαναδώσει το
φως, με σκοπό να περάσουμε από την εικόνα στην ομοίωση…»
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
Βόλος, Εσπερινός Μεταμορφώσεως 05/08/2019
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Δείτε επίσης...
·       
To κήρυγμα της Κυριακής Η’ Ματθαίου (11/08/2019)
·       
Μνήμη Νεομάρτυρος Τριανταφύλλου του εκ Ζαγοράς
·       
Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2019

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
Schmemann, Alexander (1921-1983) Η αποστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο

Γνωρίστε τον Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Βιβλία

Εκκλησία και σύγχρονα προβλήματα
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Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας
SHINCHONJI " Μιά νέα Ἀντιτριαδική Κορεατική ἐσχατολογική αἵρεση", του
Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επίκουρου Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Δείτε το βίντεο
Δημητριάδος Ιγνάτιος - Συνέντευξη στο TRT 30/09/2015
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τη συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, που
παραχώρησε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι TRT και στην εκπομπή του δημοσιογράφου
Σωτήρη Πολύζου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ.Ιγνάτιος, στις 30
Σεπτεμβρίου 2015.

Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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