                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 467 - 16/02/2021 Τῌ ΙΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ μνήμη του Αγίου Μάρτυρος
Παμφίλου, και των συν αυτώ.

Ειδήσεις
· Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- ΤΑ
      


ΧΙΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
· Η Μητρόπολή μας αποχαιρετά τον Νικόλαο Δεληγεώργη
      


· Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’- ΑΥΡΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Όταν χάνεται η πίστη, κακοποιείται ο
άνθρωπος» – Εορτή του Αγίου Βλασίου στο Πήλιο (video)
      


· Ευρεία σύσκεψη για το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο Νικόλαος Δεληγεώργης υπήρξε άνθρωπος
προσφοράς»
      


· Εκκλησία της Ελλάδος – Η ολοκλήρωση των δύο Τόμων των δύο
τελευταίων Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με θέμα την
      


Ελληνική Επανάσταση του 1821.
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Ο λόγος του Επισκόπου
«χάνεται η ιερότητα του ανθρώπου, που είναι ύπαρξη μοναδική, Θεοειδής και ανεπανάληπτη. Ο κάθε ένας είναι διαφορετικός, με τα δικά του
χαρακτηριστικά, μ’ ένα σώμα εξίσου ιερό, καθώς γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος, μετά την Βάπτιση. Και η Εκκλησία μας, διαχρονικά, διδάσκει
την αξία και την ιερότητα του κάθε προσώπου, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, που προορίζεται να θεωθεί, ζώντας μέσα στην Εκκλησία. Όταν,
όμως, λησμονείται η ιερότητα του ανθρώπου, καταπατείται και μάλιστα, στο πλαίσιο της όποιας εξουσίας του ενός επί του άλλου. Εκεί που ο
δυνατός, που συχνά διαμορφώνει γύρω του μια πλασματική κοινωνική εικόνα, κυριαρχεί επί του αδυνάτου, πιστεύοντας ότι μπορεί να εκβιάσει και
να ενεργήσει καταχρηστικά πάνω του. Αυτό συνιστά υποδούλωση στα χειρότερα πάθη του. Έτσι, ζούμε καταστάσεις στις οποίες άνθρωποι, που
υπηρετούν ευγενείς χώρους και τέχνες, εντούτοις στο παρασκήνιο, εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, προβαίνουν σε βιασμούς ψυχής και σώματος,
κακοποιήσεις της προσωπικότητας των άλλων. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί χάθηκε η αληθινή πίστη, που καταξιώνει τον άνθρωπο, την πίστη στον
Δημιουργό Θεό και στην ιερότητα του κάθε ανθρώπου. Πάνω σ’ αυτή την ιερότητα στέκεται η Εκκλησία μας και διδάσκει στους νέους μας την
καθαρότητα και την αγνότητα, τον σεβασμό στον άλλον, στο πρόσωπο του οποίου οφείλουμε να βλέπουμε τον ίδιο Τον Θεό».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 21/02/2021
      

· e - Έρανος Αγάπης 2020
      

· Μετάδοση Ακολουθιών Αγ. Νικολάου
      

· Εσταυρωμένος
      

· Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
      

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:
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Florovsky, Georges (1893-1979) Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βόλου - Μητροπολιτικός

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Διεκκλησιαστικά - Διορθόδοξα
Νέα Κατηγορία: Α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ά
Διαβάστε επίκαιρα άρθρα από τη νέα κατηγορία της ιστοσελίδας μας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΕ 60’’
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου που έλαβε
χώρα στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού Βόλου την Κυριακή 10/1/2021
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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