                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 520 - 01/03/2022 Τῌ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος
Ευδοκίας της από Σαμαρειτών.

Ειδήσεις
·      
Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Πονάει η ψυχή μας για την ειρήνη και τις

ζωές που χάνονται» – Μνημόσυνο Μητροπολίτου Πειραιώς
Καλλινίκου
·       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Ο λόγος του Επισκόπου
«μπορούμε να Τον δούμε εκεί που βρίσκεται, στο πρόσωπο εκείνου που πεινάει, που γυμνητεύεται, που ξενιτεύεται, που σκοτώνεται στον
πόλεμο. Γι’ αυτό, και στην μέλλουσα Κρίση, για ένα πράγμα θα ερωτηθούμε, όχι για τις νηστείες και τις προσευχές μας, που εμείς έχουμε
ανάγκη, αλλά, αν Τον συναντήσαμε στον ελάχιστο αδελφό. Ο Χριστός μίλησε, περιγράφοντας κάθε εποχή. Και σήμερα οι άνθρωποι πεινούν,
ζητούν έλεος και συμπαράσταση, επίσκεψη στις φυλακές και στο κρεβάτι του πόνου και πολύ περισσότερο, φιλοξενία και ειρήνη, που τόσο
διακυβεύεται στις μέρες μας. Πονάει η καρδιά μας για την ειρήνη που χάνεται τούτες τις μέρες, για τις ζωές που χάνονται. Κι αν σκεφθεί κανείς
ότι αντιμάχονται αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό κι εκείνοι που οδηγούν σε μία παγκόσμια κρίση και αναταραχή είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
τότε ο πόνος είναι ακόμα μεγαλύτερος, γιατί χύνεται είμαι ομοδόξων αδελφών, που μέχρι χθες προσευχόντουσαν στους ίδιους Ναούς και
σήμερα στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Όλα αυτά σημαίνουν ότι θα κληθούμε να συναντήσουμε τον Χριστό στον αναγκεμένο αδελφό,
για άλλη μια φορά. Πρέπει να έρθουμε συμπαραστάτες, αλληλέγγυοι, να σταθούμε στον πόνο των ανθρώπων, έχοντας επίγνωση πως, αν
θέλουμε να ζήσουμε την Ανάσταση στην ζωή μας, πρέπει να Τον συναντήσουμε στο πρόσωπο του αδελφού μας, που παλεύει για την ελευθερία
και την ανεξαρτησία του, για τα δώρα του Θεού, που τα ανθρώπινα συμφέροντα καταπατούν».
Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής 06/03/2022
      

·      
 Ολοκλήρωση της 3ης e-διάλεξης με την Αικατερίνη Τσαλαμπούνη

Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Παύλος – Τομές στη θεολογία του Α΄

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Βόλου

Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Το Θείο Πάθος
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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
Κήρυγμα Σεβ.Δημητριάδος κ.Ιγνατίου - Κυριακή της
Απόκρεω 27/02/2022 - Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Βόλου
Παρακολουθήστε απο το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ιγνατίου
που πραγματοποιήθηκε στον Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου την Κυριακή της Απόκρεω 27/02/2022.

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