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Περιεχόμενα
Πρόλογος
1. Ἡ Δοξολογία
Ὁ Τριαδικός Θεός
Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ
Καθημερινή προσευχή καί ζωή
Ὁ Θεός τῶν Πατέρων
Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ
Τά δικαιώματα τοῦ Θεοῦ
Ἡ καταφυγή μας
Ὁ Θεός ὡς πηγή ζωῆς καί φῶς
Ὁ ἅγιος Θεός
2. Τά Ἑωθινά Εὐαγγέλια
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στήν Γαλιλαία – Ἑωθινό Α΄
Ἡ ἀναγγελία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ στίς Μυροφόρες ἀπό τόν Ἄγγελο – Ἑωθινό Β΄

Τρεῖς ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ –
Ἑωθινό Γ΄
Οἱ ἐπισκέψεις τῶν Μυροφόρων καί τῶν δύο
Ἀποστόλων στόν τάφο τοῦ Χριστοῦ – Ἑωθινό Δ΄
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στούς δύο
Μαθητές πού πορεύονταν πρός Ἐμμαούς – Ἑωθινό Ε΄
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στούς Μαθητές
καί τό Δεῖπνο μαζί τους – Ἑωθινό ΣΤ΄
Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνή καί οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καί
Ἰωάννης στό μνημεῖο – Ἑωθινό Ζ΄
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στήν Μαρία
τήν Μαγδαληνή – Ἑωθινό Η΄
Οἱ δύο ἐμφανίσεις τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ στόν ὅμιλο τῶν Μαθητῶν – Ἑωθινό Θ΄
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στούς Μαθητές στήν Τιβεριάδα θάλασσα – Ἑωθινό Ι΄
Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ στόν Ἀπόστολο Πέτρο –
Ἑωθινό ΙΑ΄
3. Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας
Ἐκκλησία καί Μυστήρια
Τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος
Τό Μυστήριο τοῦ Χρίσματος

Τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας
Τό Μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης
Τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας
Τό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
Τό Μυστήριο τοῦ Γάμου
4. Οἱ ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου
Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ
Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου
Ἡ ἀκολουθία τῆς Α΄ Ὥρας
Ἡ ἀκολουθία τῆς Γ΄ Ὥρας
Ἡ ἀκολουθία τῆς ΣΤ΄ Ὥρας
Ἡ ἀκολουθία τῆς Θ΄ Ὥρας
5. Ἀναφορά στήν θεία Λειτουργία
Ἡ θεία Λειτουργία καί ἡ ἔναρξή της
Τά ἀντίφωνα καί ὁ τρισάγιος Ὕμνος
Ἡ Μικρά καί ἡ Μεγάλη Εἴσοδος
Τά Ἀναγνώσματα
Οἱ κατηχούμενοι καί οἱ πιστοί

Ἡ ἁγία Ἀναφορά
Τό ἐκκλησιαστικό πολίτευμα
Ἡ προετοιμασία γιά τήν θεία Κοινωνία
Ἡ θεία Κοινωνία
6. Τά Εἰρηνικά
Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ
Ὁ Ἱερός Ναός
Ὁ Κλῆρος καί ὁ λαός
Ἡ Πόλη καί οἱ πολίτες
Ἡ Προσευχή γιά τό περιβάλλον
Οἱ συνάνθρωποί μας
Ἡ Θεοτόκος Μαρία
Ὁ πόνος πολύς
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος
7. Τά Πληρωτικά
Ἡ διαρκής προσευχή
Ἡ προσφορά τῶν δώρων μας στόν Θεό
Ἡ καθημερινή μας ζωή
Ὁ φύλακας ἄγγελός μας
Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
Τά πραγματικά συμφέροντά μας

Ὁ ὑπόλοιπος χρόνος τῆς ζωῆς μας
Τά χριστιανά τέλη
Παράσχου, Οἰκτίρμον
8. Οἱ Μακαρισμοί
«Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
«Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοί παρακληθήσονται»
«Μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοί κληρονομήσουσι τήν
γῆν»
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται»
«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται»
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν
ὄψονται»
«Μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ
κληθήσονται»
«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι
αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»
«Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καί διώξωσι
καί εἴπωσι πᾶν πονηρόν ῥῆμα καθ’ ὑμῶν ψευδόμενοι
ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καί ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθός
ὑμῶν πολύς ἐν τοῖς οὐρανοῖς»

9. Ἡ Κυριακή προσευχή «Πάτερ ἡμῶν»
«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς»
«Ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου»
«Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου»
«Γενηθήτω τό θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς
γῆς»
«Τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον»
«Καί ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καί ἡμεῖς
ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν»
«Καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν»
«Ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ»
«Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα
εἰς τούς αἰῶνας· ἀμήν»
10. Εὐαγγελικά Ἀναγνώσματα Καλοκαιριοῦ
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Ἡ θεία Πρόνοια
Κυριακή Δ΄ Ματθαίου
Ἡ πίστη ὡς ἀποκάλυψη καί ὡς ἐμπειρία
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
Ὁ θαυμασμός τοῦ Χριστοῦ

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου
Ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στούς δαίμονες
Ὁ Χριστός ὡς εὐεργέτης καί ὡς ἐπικίνδυνος
Ἡ μόλυνση τῆς φύσεως
Ὁ δαίμονας καί οἱ δαιμονισμένοι
Κυριακή τῶν ἁγίων Πατέρων
Ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Πατέρες
Ὁ Χριστός τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος
Τό Φῶς καί τά φῶτα
Ἡ πατερική θεολογία
Οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες φῶς τοῦ κόσμου
Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου
Ὁ Χριστός, ὁ ξένος καί οἰκεῖος
Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου
Ἀσθένειες σωματικές, ψυχικές καί δαιμονικές
Ἐλευθερία καί ἀγάπη
Σωματικές καί πνευματικές αἰσθήσεις
Ἀσθένειες τῆς ψυχικῆς ὁράσεως
Τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας

Κυριακή Η΄ Ματθαίου
Ὑλική καί πνευματική τροφή
Τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Κράτους
Πείνα καί ἀφθονία
Οἱ βασικές ἀνάγκες στήν ζωή μας
Ἡ εὐλογία τοῦ Χριστοῦ
Κυριακή Θ΄ Ματθαίου
Ὁ Χριστός, σημεῖον ἀντιλεγόμενον
Ἡ ἀνάγκη τῆς προσευχῆς
Τρεῖς κινήσεις τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο
Θάρρος στίς δυσκολίες
Ἡ προσευχή τοῦ Χριστοῦ καί τό βάδισμα ἐπάνω στήν
θάλασσα
Κυριακή Ι΄ Ματθαίου
Σεληνιασμός καί ἀστρολογία
Ὁ θυμός καί οἱ ἐπιθυμίες
Ἡ χαρά καί ὁ πόνος
Ἄπιστη καί διεστραμμένη γενιά
Ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου
Ἡ ἀνάγκη τῆς μακροθυμίας
Φιλανθρωπία καί σκληροκαρδία
Οἱ συνέπειες τῶν ὀφειλῶν
Τό χρέος καί ἡ ἀπολογία
Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου
Οἱ δύο βαθμοί τελειότητος
Τρεῖς συγκλονιστικές ἐρωτήσεις
Ἡ αἰώνια ζωή
11. Ἀποστολικά Ἀναγνώσματα Καλοκαιριοῦ
Ἡ πνευματική καί ἡ σαρκική ζωή
«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε»
Τό ἐκλησιαστικό καί τό αἱρετικό ἦθος
Ἡ εἰρήνη μέ τόν Θεό
Οἱ ἔννοιες τῆς αἱρέσεως καί τῶν αἱρετικῶν
«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»
«Τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»
Ὁ ζῆλος καί ἡ ἀγάπη
Ἡ ὁμολογία καί ἡ πίστη

«Ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν»
Τό χάρισμα τῆς προφητείας
«Ἡ ἀγάπη ἀνυπόκριτος»
«...ἵνα διά τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως τῶν
γραφῶν τήν ἐλπίδα ἔχωμεν»
Ἡ μεγάλη κλήση μας
Ἡ ἑνότητα καί οἱ διαιρέσεις στήν Ἐκκλησία
Οἱ αἱρέσεις, τά σχίσματα καί οἱ παρασυναγωγές
«Μή ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα»
Ὁ Χριστός θεμέλιο τῆς Ἐκκλησίας
Ἡ ἑνότητα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς
«Οὐκ οἴδατε ὅτι ναός Θεοῦ ἐστε καί τό πνεῦμα τοῦ
Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;»
Ἡ ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία
Ἡ ἀποστολική ζωή
Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση
12. Ἁγιότητα καί ἅγιοι
Ὁ ἅγιος Τριαδικός Θεός
Οἱ Προφῆτες
Οἱ Ἀπόστολοι
Οἱ Εὐαγγελιστές
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες
Ἡ Παναγία, ἡ ἁγία τῶν ἁγίων
Οἱ Ὅσιοι καί οἱ Ἀσκητές
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος
13. Ἅγιοι τοῦ Καλοκαιριοῦ
Ἡ Κατάθεση τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης
Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς Παγκράτιος
Ἡ ἁγία Μεγαλομάρτυς Εὐφημία
Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος - Ὁ ἅγιος Ἱερομάρτυς
Ἀθηνογένης
Ὁ ἅγιος Αἰμιλιανός καί ὁ ἅγιος Ὑάκινθος
Ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ
Ἡ ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Παναγίας
Ἡ ἁγία Παρασκευή καί ἡ ὑπέρβαση τῶν διακρίσεων
στήν Ἐκκλησία
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα
Οἱ ἅγιοι ἑπτά Μακκαβαῖοι Παῖδες, ἡ μητέρα καί ὁ
διδάσκαλός τους
Ἡ ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος
Ὁ ὅσιος Αἰμιλιανός, Ἐπίσκοπος Κυζίκου
Ἡ ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ

Ὁμολογητοῦ
Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης Σαμουήλ
Οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ἀνθούσα καί οἱ σύν αὐτῇ
Ὁ ὅσιος Ποιμήν
Ὁ Τίμιος Πρόδρομος

