Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 456 - 01/12/2020 Τῌ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ μνήμη του Αγίου Προφήτου
Ναούμ.

Ειδήσεις
· Ολοκληρώθηκε το Ι΄, Διεθνές Επ. Συνέδριο «Η επίδραση της
Ελληνικής Επαναστάσεως στη Λογοτεχνία και στην Τέχνη».
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να κρατήσουμε την υπομονή και την
ενότητά μας» (+video)
      


· «Η επίδραση της Ελληνικής Επαναστάσεως στη Λογοτεχνία και στην
Τέχνη» – Ι’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
      


· Εκδημία του π. Ιωάννου Πρασσά, Εφημερίου Γερακαρίου Αγιάς
      


· 8ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Η Βιβλική Θεώρηση
της Αρρώστιας και του Πόνου»
      


· Μετάδοση Ακολουθιών Αγίου Νικολάου
      

· Λειτουργία Γραφείων Ιεράς Μητροπόλεως
      


· Αναστολή λειτουργίας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής ΙΜΔ
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Ο λόγος του Επισκόπου
«Έχουμε μέσα μας την φύτρα της αιωνιότητας. Είναι δυνατόν η εμπειρία της ζωής και η πορεία μας σ’ αυτόν τον κόσμο, να τελειώνει την ώρα του
θανάτου; Η απάντηση του Χριστού ήταν απλή: Να τηρείς τις εντολές. Και ενώ ήταν ευσεβής και τηρούσε τον Νόμο, εντούτοις δεν μπορούσε να
απαλλαγεί από αυτό που τον κρατούσε τόσο δεμένο με τη γη, τον πλούτο και τα υλικά αγαθά του. Δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι στην
αιωνιότητα τίποτα απ’ αυτά δεν ακολουθεί, τίποτα δεν ωφελεί. Ο Χριστός δίδαξε ότι αυτός που είναι δεσμευμένος με τα γήινα είναι δύσκολο να
εισέλθει στην Βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός δεν είχε πρόβλημα με τον πλούτο. Γνώριζε, βέβαια, ότι ο πλούτος γίνεται αφορμή ο άνθρωπος
να μείνει δεμένος στη γη, να μη μπορεί να δει τον ουρανό. Αποκάλυψε, όμως, πότε ο άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος, για να κερδίσει την
αιωνιότητα, όταν τίποτα δεν τον δεσμεύει με τη γη και με τον παλαιό εαυτό του, που στερεί την χαρά της αιωνιότητας, ακόμα κι αν τηρεί τις
εντολές. Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος του κρυφού εγωισμού, της αυτάρκειας, της αίσθησης ότι η Βασιλεία Ουρανών είναι εξασφαλισμένη απλώς
επειδή τηρούνται οι εντολές. Έτσι, νομίζουμε ότι μπορεί να κρίνει και να κατακρίνει όλους τους άλλους, επειδή δεν είναι σαν και αυτούς».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...
·       
Το κήρυγμα της Κυριακής 06/12/2020
·       
Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Νικολάου 06/12/2020
·       
Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
·       
Σχολή Αγιογραφίας
·       
Μικρός Παράδεισος
·       
Βρεφονηπιακός Σταθμός ΙΜΔ

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Σειρά Ποιμαντική Βιβλιοθήκη - Το Άγιον Βάπτισμα
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   Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Πόλεμος κατά του Σατανά
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ
ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ, Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου

Δείτε το βίντεο
Ο Σεβ.Μητροπολίτης Δημητριάδος στην εκπομπή
livenews 16/09/2020
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τα λεχθέντα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου στις
16/09/2020 σχετικά με το θέμα της Θείας Κοινωνίας στην εκπομπή livenews του mega.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr

eisodikon456.htm[1/12/2020 8:35:01 µµ]

