                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 492 - 10/08/2021 Τῌ Ι' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος και
Αρχιδιακόνου Λαυρεντίου.

Ειδήσεις
· Στο Πυθαγόρειο της Σάμου ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος
(φωτο)
      


· Λαμπρή η Πανήγυρις της Μεταμορφώσεως στον Βόλο (φωτο)
      


· Πανηγυρίζει η Μονή του Αγίου Λαυρεντίου
      


· Δημόσιες ευχαριστίες από το Σουρλίγκειο Γηροκομείο Καναλίων
      


Ο λόγος του Επισκόπου
«Αυτό που κράτησε ακμαία την λαχτάρα της Ελευθερίας ήταν το Θαβώρ, η γιορτή της Μεταμορφώσεως, γιατί οι Έλληνες παρέμειναν πιστοί στον
Χριστό και γιόρταζαν κάθε χρόνο την Μεταμόρφωση, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός υπάρχει γι’ αυτούς και ότι την Σταύρωση διαδέχεται πάντα η
Ανάσταση. Η πίστη τους στην Ανάσταση του Χριστού κράτησε και την πίστη στην Ανάσταση της Πατρίδος. Κι έτσι, όλοι μας μπορούμε να
γιορτάζουμε την Μεταμόρφωση, να έχουμε την εμπειρία του Θαβωρίου φωτός, που καλούμαστε να κάνουμε δικό μας, γιατί κινδυνεύουμε
πάντοτε από το σκοτάδι. Κινδυνεύουμε, όλα αυτά που οι πατέρες μας κέρδισαν με αίμα, να τα χάσουμε: την ενότητά μας, από το σαράκι της
διχόνοιας, όπως συνέβη στο παρελθόν και χάσαμε τα δίκαιά μας. Γι’ αυτό, στην εποχή μας ιδιαίτερα, να μην αφήσουμε κανένα να μας διχάσει,
γιατί θα χάσουμε ό,τι με θυσίες κερδίσαμε. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την γλώσσα μας, που διασώθηκε μέσα στην Λατρεία, την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Στην Εκκλησία κρατάμε ζωντανή την γλώσσα μας, σε πείσμα των καιρών, γιατί είναι η δική μας, αυθεντική γλώσσα. Είναι ο
πλούτος μας, ασχέτως αν δεν τον εκτιμούμε στις μέρες μας. Τέλος, δεν πρέπει να διακυβεύσουμε την πνευματική μας ελευθερία. Ελευθερία δεν
σημαίνει απλώς την διασφάλιση των συνόρων ενός Κράτους. Είναι στην ψυχή, στην καρδιά στο πνεύμα. Ελευθερία δεν είναι να κάνουμε ό,τι
θέλουμε, αλλά να μπορούμε να γίνουμε θυσία για τους άλλους, εν ονόματι της αγάπης. Είναι η αυτόβουλη δέσμευση απέναντι στην ελευθερία
του άλλου».

+Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

·       Το κήρυγμα της Κυριακής 15/08/2021
·      

·       Γηροκομείο Ι.Μ.Δ.

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Γεδεών, Μανουήλ Ι. (1851-1943) Αγιοποιήσεις

  Γνωρίστε την Ιερά Μονή Αγίου Λαυρεντίου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΩΝ
«ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ»

Δείτε το βίντεο
ΑΘΣΒ - 2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό
Συνέδριο (4)
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το 2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο της
Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας. "Από Χορού και Ομοθυμαδόν".
Εξελίξεις και Προοπτικές της Διεπιστημονικής Έρευνας για την Ψαλτική.

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