                

Εβδομαδιαίο Ενημερωτικό Δελτίο της Ι. Μ. Δημητριάδος
Αρ. Τεύχους: 542 - 9/8/2022 Τῌ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Μνήμη του Αγίου Αποστόλου
Ματθία.

Ειδήσεις
· Λαμπρή η πανήγυρις της Μεταμορφώσεως στον Βόλο
      


· Προσοχή στους επιτήδειους απατεώνες
      


· «Καλοκαιρινή Κατασκήνωση… καλωσορίζοντας τον Αύγουστο!»
      


· Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις
      


Ο λόγος του Επισκόπου

«Η Μεταμόρφωση εορτή του Θείου φωτός και της χαράς. Αυτή την εμπειρία βίωσαν οι τρεις Μαθητές στο Θαβώρ, μια εμπειρία Παραδείσου. Το ίδιο
γεγονός ζούμε στην Εκκλησία μας, ίσως όχι όπως το βιώνουν οι Άγιοι, αλλά ζούμε μέσα της σε μια κοινωνία αγάπης, πίστεως και αληθείας. Αυτές τις
αρετές διέθεταν οι τρεις Μαθητές. Την πίστη του Πέτρου χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα στην εποχή μας, στην εποχή της καχυποψίας, που γίνεται αφορμή
να χαθεί η πίστη, δηλ. η εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ο ένας τον άλλο, γιατί χάσαμε την πίστη μας στον Θεό. Χρειαζόμαστε την
αγάπη του Ιωάννου, που είναι καρπός της πίστης. Δυστυχώς, στην εποχή μας την ευτελίσαμε, την μετατρέψαμε σε ατομισμός και τελικά, σε
αντιπαράθεση και εχθρότητα προς τους άλλους. Χρειαζόμαστε την αυθεντικότητα του Ιακώβου, για να είμαστε ακριβείς στις πράξεις μας και
συνεπείς ο καθένας στο δικό του μετερίζι. Αυτά τα χαρίσματα μας χρειάζονται, για να έχουμε κοινωνία φωτός, χαράς, Παραδείσου».
+ Δημητριάδος Ιγνάτιος
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Δείτε επίσης...

· Το κήρυγμα της Κυριακής
      


· Το κήρυγμα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
      


· 100 χρόνια Μικρασιατικής Μνήμης
      


· Πανηγυρίζει η Μονή του Αγίου Λαυρεντίου
      


Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη!
Πρόταση ανάγνωσης της εβδομάδας:

Η Γυναίκα στη Θεολογία του Αποστόλου Παύλου

  Γνωρίστε τον Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας
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Ψηφιακό Υλικό> Κείμενα>Του Αρχιεπισκόπου

Σύγχρονη Μάστιγα

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
Σεβ. Δημητριάδος Ιγνάτιος - Μέγ.Παν.Εσπερινός
Μεταμορφώσεως 05/08/2022
Παρακολουθήστε από το κανάλι μας στο youtube το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνατίου που εκφώνησε κατά τον Μεγάλο Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ι.Ν.Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βόλου
5/8/2022.

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