                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 515 - 18/01/2022 Τῌ ΙΗ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη των εν Αγίοις Πατέρων ημών, και μεγάλων
Αρχιεπισκόπων Αλεξανδρείας, Αθανασίου και Κυρίλλου.

Ειδήσεις
· Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού: “Η αγάπη για την πατρίδα
χρειάζεται πρότυπα” – Αναδημοσίευση από orthodoxianewsagency.gr
      


· Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Όποιος θεωρεί τον εαυτό του αγιότερο μέσα
στην Εκκλησία, διαχωρίζεται από τον Χριστό» – Χειροτονία νέου
Διακόνου στον Βόλο
      


· Επείγουσα έκκληση του Μητροπολίτου μας για την συλλογή αίματος
      


· Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΣΕ 60’’- ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
(video)
      


· Απολογισμός δράσης και προσφοράς του “ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ” (το
έτος 2021)
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Ο λόγος του Επισκόπου
«ο Θεός μας χάρισε την Επιστήμη, που θεράπευσε την σωματική λέπρα. Όμως, παραμένει μια ακόμα πιο επικίνδυνη λέπρα, που ο Χριστός
θεράπευσε, επίσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εκείνων των δύστυχων ανθρώπων ήταν ότι ξεχώριζαν από την κοινότητα. Η αρρώστια τους
κατέστησε αποβλήτους, τους έθετε στο περιθώριο. Ο Χριστός, με την επέμβασή Του, τους αποκατέστησε στην κοινότητα. Συχνά, στην εποχή μας,
διακατεχόμενοι από την πνευματική λέπρα που είναι η αμαρτία και ο εγωισμός μας, διαχωρίζουμε την στάση μας από τους ανθρώπους, αλλά και
τον Χριστό. Καλείσαι, λοιπόν, να διακονήσεις μια Εκκλησία που δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους, αλλά πολλοί, εξ αιτίας του εγωισμού,
διαχωρίζουν τον εαυτό τους μέσα στην Εκκλησία. Αυτός που νιώθει ξεχωριστός μέσα στην Εκκλησία, διαχωρίζει τον εαυτό του από τους άλλους.
Όποιος πιστεύει ότι γνωρίζει καλύτερα από τους άλλους τα πράγματα της Εκκλησίας, διαχωρίζει τον εαυτό του από την κοινότητα. Όποιος
θεωρεί τον εαυτό του αγιότερο μέσα στην Εκκλησία, διαχωρίζεται από τον Χριστό και την κοινότητα, γιατί είναι θύμα του εγωισμού του, που τον
κάνει να πιστεύει ότι φυλάττει καλύτερα τους Κανόνες, ότι υπερασπίζεται την πίστη, έχοντας πέσει ήδη στην παγίδα του διαχωρισμού και του
διχασμού. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν παγιδευτεί στην πνευματική λέπρα και ζουν με τρόπο που ο Χριστός ιδιαίτερα έχει καταδικάσει. Τούτη την
περίοδο ο Χριστός μας παιδαγωγεί και περιμένει να δει αν θα μείνουμε ταπεινοί ή θα παγιδευτούμε στον εγωισμό, διαχωρίζοντας τους εαυτούς
μας».
+Δημητριάδος Ιγνάτιος

Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 23/01/2022
      


· Το κήρυγμα της εορτής του Αγίου Αθανασίου 18/01/2022
      


· Σεβ. Δημητριάδος Ιγνάτιος: “Σπασμωδική κίνηση η εισπήδηση- Το
ρήγμα βαθαίνει- Να μη φτάσουμε σε σημείο που δε θα είναι
      


αναστρέψιμο” (video)
· «Καράβια – θρύλοι των θαλασσών κατά την εθνεγερσία του 1821»
      


· Δωρεές και προσφορές στο Σουρλίγκειο
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Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Παύλος – Τομές στη θεολογία του Α΄

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, Άνω Λεχωνίων

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Η ώρα της Ορθοδοξίας

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
ΟΡΘΡΟΣ - ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χειροτονία νέου Διακόνου - Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube τον Όρθρο, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και την χειροτονία νέου
διακόνου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16/01/2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βόλου, ιερουργούντος του
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος & Αλμυρού κ. Ιγνατίου.
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Επιμέλεια - Γραφείο Τύπου Ι.Μ. Δημητριάδος - imd.gr e-mail: press@imd.gr , news@imd.gr
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