ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153
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fotodotes@yahoo.gr

ΤΙ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ;
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00779
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 6.10€

Σύντομη Περιγραφή
Περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πράγματι υπάρχει σήμερα πολύ εορτή γύρω μας, πόσο όμως υπάρχει και μέσα μας; Στ' αλήθεια τι
ακριβώς συμβαίνει με τις εορτές; Σε κάθε περίπτωση αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι μια πολύ διαφωτιστική αποκάλυψη…

Περιγραφή
Πόσο σημαντικό είναι να εορτάζουμε και μάλιστα αδιάκοπα! Όλες οι ημέρες του Θεού είναι γιορτινές, όλες
μπορούν να γίνουν για μας χαρούμενες, ευφρόσυνες, πανηγυρικές. Ο Θεός είναι εκείνος που όρισε τις εορτές
στη ζωή μας, για να της δίνουν νόημα, να την ομορφαίνουν, να την ανυψώνουν, να την αγιάζουν.
Όμως μπήκε κι εδώ η αμαρτία και δεν μας το … επιτρέπει! Αυτή επιδιώκει παντοιοτρόπως να έχουμε στο
περιθώριο της ζωής μας τις εορτές του Θεού, ακόμη και να μην τις εορτάζουμε καθόλου, κι όταν τις εορτάζουμε
να μην γίνεται αυτό όπως πρέπει, προκειμένου να μην υψωνόμαστε δια των εορτών, αλλά να τελματωνόμαστε
μέσω αυτών όσο γίνεται στα δικά της!
Συγκεκριμένα σήμερα δια της «διεθνούς των πονηρών» της, απ’ την μια «αποϊεροποιεί» και «εκκοσμικεύει» τις
εκκλησιαστικές μας αυτές εορτές και απ’ την άλλη μας κατακλύζει με τις δικές της κοσμικές, παγανιστικές,
ειδωλολατρικές ακόμη δε και μαγικές (να τις δούμε όλες!), επιδιώκοντας να επιφέρει νέα δεδομένα στη ζωή
μας!
Οπότε, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πράγματι υπάρχει σήμερα πολύ εορτή γύρω μας, πόσο όμως
υπάρχει και μέσα μας;
Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει; Σε κάθε περίπτωση αυτό το βιβλίο φιλοδοξεί να είναι μια πολύ διαφωτιστική
αποκάλυψη…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Πρόλογος

1. ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ!
α. Μας τις επιβάλλουν οι ανάγκες της ζωής!
β. Δίνουν νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας!

2. ΠΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΟΡΤΑΖΟΥΜΕ;
α. Όταν ζούμε και εορτάζουμε πνευματικά!
β. Όταν θυμόμαστε τον Θεό!

3. ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΟΡΤΕΣ
α. Οι εορτές της Ορθοδοξίας μας
β. Η εβδομαδιαία εορτή της Κυριακής
γ. Οι εθνικές μας εορτές

4. ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ
α. Ποιες είναι αυτές ακριβώς;
i. Οι παγκόσμιες ημέρες!
ii. Οι κοινωνικές – παγανιστικές εορτές
- Των γενεθλίων!
- Του … Αγίου Βαλεντίνου!
- Της πρωταπριλιάς!
iii. Οι εορτές με ειδωλολατρικούς σκοπούς!
- Οι εορτές της γης και των προϊόντων της!

- Τα καρναβάλια!
iv. Οι … μαγικές εορτές!
v. Οι εορτές των … πολυεθνικών!
β. Σε τι διαφέρουν αυτές οι εορτές απ’ τις δικές μας;
γ. Τι ευνοεί τις κοσμικές εορτές;
δ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στη ζωή μας;

5. ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΜΑΣ;

6. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ;
α. Αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας!
β. Αντικατάσταση των Χριστιανικών εορτών με τις δικές της!
γ. Παγκοσμιοποίηση – ή με άλλα λόγια αποϊεροποίηση των μεγάλων Χριστιανικών εορτών όταν αυτές
δεν μπορούν να καταργηθούν!
- Επίλογος
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