13/11/2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ – O Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
στον Pemptousia Fm: «Η παρηγοριά μας να είναι
ο Χριστός»
/ Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία

Στην εκπομπή «Η Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία» με την
Μαρία Γιαχνάκη, η οποία μεταδίδεται ζωντανά καθημερινά 2 με
3 το μεσημέρι από το ραδιόφωνο pemptousia fm, φιλοξενήθηκε
σήμερα ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει κανείς να
αντιμετωπίζει τις δυσκολίες και δη σε καιρό κορωνοϊού, αλλά και για τις δράσεις
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, με τις δομές απεξάρτησης τοξικομανών, τα
Συνέδρια Νεολαίας και το δυναμικό παρών έξω από το Κοινοβούλιο όταν επρόκειτο
να περάσει στη Νέα Νότια Ουαλία το νομοσχέδιο που θα επέτρεπε την έκτρωση
ακόμα και στον 9ο μήνα, αλλά και την ευθανασία μωρού σε περίπτωση αποτυχίας
αυτής!
Ο κ. Μακάριος έκανε ειδική αναφορά στις ανάγκες των εξαρτημένων και
απεξαρτημένων

αδελφών

μας,

που

είναι

ψυχοσωματικές

οντότητες

και

χρειάζονται την πνευματική υποστήριξη όσο και την ιατρική φροντίδα, ενώ δεν
παρέλειψε να μιλήσει για την ποιμαντική ζωή στην Αυστραλία, τον μοναχισμό, την
προσευχή και την αξία της!
Ως απαύγασμα του λόγου του Σεβασμιωτάτου κρατάμε τη συμβουλή του
να κάνουμε νοερά προσευχή, την αποκάλυψη ότι στη Μελβούρνη οι
αυτοκτονίες ήταν περισσότερες από τους θανάτους από κορωνοϊό από
την αρχή της επιδημίας μέχρι σήμερα, γεγονός που αναδεικνύει την
ανάγκη πνευματικής στήριξης των ανθρώπων και την παραδοχή ότι η
υγεία από μόνη της χωρίς Χριστό δεν λέει τίποτα, αλλά και το ότι η
ενότητα είναι δώρο Θεού και όχι ανθρώπινο επίτευγμα.
«Η παρηγοριά μας να είναι ο Χριστός!», κατέληξε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος
Αυστραλίας, τονίζοντας ότι πολλοί ασθενείς νιώθουν υγιείς γιατί έχουν τον
Χριστό μέσα τους, αλλά πολλοί υγιείς, που τα έχουν όλα, είναι άρρωστοι, γιατί δεν
έχουν τον Χριστό!».
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