                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 491 - 03/08/2021 Τῌ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών
Ισαακίου, Δαλμάτου και Φαύστου.

Ειδήσεις
· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Οι φαρισαίοι συχνά βρίσκονται μέσα μας» –
Τιμή στον παλιό Ιεροψάλτη Φώτιο Ξηρομερίτη
      


· Α΄ Συνεδρίαση Δ.Σ. ΑΜΚΕ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) «ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο
ΝΕΟΣ» – Νέος Διευθυντής o Αντώνιος Αποστ. Πλαγεράς
      


· Ιερές Παρακλήσεις Δεκαπενταυγούστου στη Μακρινίτσα
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Στη ζωή μας, βέβαια, θα υπάρχουν πάντοτε και οι φαρισαίοι, που συχνά βρίσκονται και μέσα μας. Αυτό συμβαίνει όταν είμαστε έτοιμοι να
κρίνουμε και να κατακρίνουμε τον αδελφό μας, θεωρώντας ότι εμείς γνωρίζουμε και πράττουμε το σωστό. Χωρίς να το καταλάβουμε,
μετατρεπόμαστε σε φαρισαίους, νομίζοντας πως μόνον εμείς κατέχουμε την αλήθεια και κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα, τον Επίσκοπο, τους
Ιερείς μας, την ίδια την Εκκλησία, γιατί νομίζουμε ότι είμαστε δήθεν πιο ορθόδοξοι από τους άλλους, πιστεύουμε πιο πολλοί από τους άλλους.
Αυτά πίστευαν και οι Φαρισαίοι. Τηρούσαν κατά γράμμα τον Νόμο, αλλά, όταν βρίσκονταν κοντά στον Χριστό δεν μπορούσαν να δουν και να
ομολογήσουν το αυταπόδεικτο, ενώ παρερμήνευαν τον Νόμο, για να εξαπολύσουν έωλες κατηγορίες κατά του Χριστού. Ο φαρισαϊσμός
υποκρύπτεται συχνά και στην δική μας ζωή, γι’ αυτό, δεν μπορούμε να πορευτούμε στην οδό της μετανοίας, αν δεν συγχωρήσουμε τους
αδελφούς μας. Δεν μπορούμε ποτέ να γευτούμε την συγχώρηση του Χριστού, αν δεν έχουμε μέσα μας αγάπη για τον αδελφό μας…».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·      
 Το κήρυγμα της Κυριακής 08/08/2021
·      
 Το κήρυγμα της εορτής της Μεταμορφώσεως
·      
 Τα λείψανα του Αγ.Λουκά στο Βόλο

·      

·      
 Κατασκηνώσεις 2021

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Καραβιδόπουλος, Ιωάννης Δ. (1937- ) Βιβλικές Μελέτες Γ'

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Εκκλησία και Έθνος
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
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΕΔΗ
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τη σπάνια απο καρδίας συνέντευξη του Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος
κ. Ιγνατίου στον τηλεοπτικό σταθμό Astra και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαρέδη την Παρασκευή 23/7.

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