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Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος
Κωδικός προϊόντος: 00781
Διαθεσιμότητα: Υπάρχει απόθεμα

Τιμή: 3.50€

Σύντομη Περιγραφή
Άραγε ποιος μπορεί να μας σώσει απ’ τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης όπως τον ζούμε σήμερα, απ’ την
επιχειρούμενη πολτοποίηση της και απ’ τον ήδη διενεργούμενο πνευματικό θάνατο; Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν των
Ελληνορθοδόξων παραδόσεών μας ...

Περιγραφή
Άραγε ποιος μπορεί να μας σώσει απ’ τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης όπως τον ζούμε σήμερα, απ’ την
επιχειρούμενη πολτοποίηση της και απ’ τον ήδη διενεργούμενο πνευματικό θάνατο;
Πραγματικά τίποτα απολύτως παρά μονάχα οι Ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας κι εν τέλει με ο ίδιος ο Χριστός
μας. Ναι!
Εξάλλου η Παράδοση, δεν διδάσκει ποτέ παράδοση, διδάσκει μόνον αντίσταση. Τι όπλο, λοιπόν!
Κι όσο (εμ)μένουμε σ’ αυτήν, όσο την μελετούμε, ακόμη δε και με διάθεση αυστηρής κριτικής και αμφισβήτησης,
τόσο γινόμαστε κοινωνοί Θείων διδαγμάτων, ουρανίων εμπνεύσεων, υψηλών ανατάσεων, μεγάλων οραμάτων,
που μας δίνουν δύναμη ανυπέρβλητη να τους αντιπαρέλθουμε όλους, να τα κατανικήσουμε και να τα υπερβούμε
όλα.
Να, λοιπόν, γιατί η Παράδοση είναι η ψυχή της ψυχής μας, είναι η ζωή μας, η απαντοχή μας, ο πλούτος μας, ο
θησαυρός μας, το μυστικό της εκτόξευσής μας στα ύψη…
Και για όλ’ αυτά είναι το ίδιο μας το μέλλον. Και το μέλλον τι άλλο είναι παρά να είμαστε σε όλη τούτη την
επιχειρούμενη κατάσταση ο εαυτός μας;

Ναι, θέλουμε ένα μέλλον με παράδοση, γιατί δεν θέλουμε την παράδοσή μας σ’ ένα τόσο αβέβαιο μέλλον!
Ας τα δούμε όλ’ αυτά με όσο σύντομο, τεκμηριωμένο, αλλά και γλαφυρό τρόπο γίνεται…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Πρόλογος

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ…
α. Παράδοση είναι…
β. Προ πάντων είναι φρόνημα, κατεύθυνση, τρόπος ζωής, φως καθοδηγητικό!
γ. Εν τέλει παράδοση είναι ο Χριστός στη ζωή μας!

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
α. Άλλο οι παραδόσεις των ανθρώπων και άλλο η παράδοση του Χριστού!
β. Οι Ελληνορθόδοξες παραδόσεις μας και οι άλλες παραδόσεις.

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
α. Που στοχεύει ακριβώς;
β. Αποτελεί πρόοδο ή οπισθοδρόμηση;
γ. Η μοναδικότητα των Ελληνορθόδοξων παραδόσεών μας

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ;
α. Δημιουργούν κλίμα άρνησης της παράδοσης
β. Καλλιεργούν τις συνθήκες κατάργησής της!
γ. Μας γαλουχούν με τις «παγκόσμιες αξίες»!

ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ;
- Επίλογος
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