
 

Οη άγγεινη θαη ε απνζηνιή ηνπο  

Jean Daniélou  

O πεξίθεκνο παηξνιόγνο εμεηάδεη ηελ πνιύπιεπξε απνζηνιή ησλ 

αγγέισλ: από ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Νόκνπ θαη ηελ πλεπκαηηθή 

πξνεηνηκαζία ησλ εζλώλ, έσο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

ζσηεξηνινγηθό ζρέδην ηνπ Θενύ θαη ηνλ ξόιν ηνπο ηόζν ζηνλ 

ιεηηνπξγηθό βίν ηεο Δθθιεζίαο, όζν θαη ζηελ δσή θάζε πηζηνύ 

μερσξηζηά, κε εληππσζηαθή ρξήζε παηεξηθώλ θεηκέλσλ.  

Σρ. 14Χ24, Σει. 174, Τηκή: 6€  

 Γιαβάζηε ένα απόζπαζμα από ηο βιβλίο 

 

 

 

Γάκνο & Οηθνγελεηαθή δσή  

Πρωηοπρ. Βαζιλείοσ Ι. Καλλιακμάνη, Καθηγ. Θεολογικής 

Στολής ΑΠΘ  

Έξγν γηα  ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη 

αληηκέησπε ε ζύγρξνλε νηθνγέλεηα, ηηο βαζύηεξεο έλλνηεο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ ζπδύγσλ, ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαθόξσλ θαηαζηάζεσλ. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη 

ζην αλεζπρεηηθό πξόβιεκα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη ζηα 

εζηθά δηιήκκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ην δεπγάξη. Έλα 

απαξαίηεην εγρεηξίδην γηα πνηκέλεο, εθπαηδεπηηθνύο, ζενιόγνπο 

θαη νηθνγελεηαθνύο ζύκβνπινπο.  

Σρ. 13Χ22,5 Σει. 248, Τηκή: 7€  

 Γιαβάζηε ένα απόζπαζμα από ηο βιβλίο 

 

 

 

Οξζόδνμε πίζηε θαη δσή- Σπλνπηηθή θαηήρεζε  

Δπιζκόποσ Σωηηρίοσ Τράμπα, Μηηροπολίηοσ Πιζιδίας  

Έλα θαηερεηηθό πόλεκα ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη κε ηξόπν 

ζπλνπηηθό θαη εύιεπην ε δηδαζθαιία ηεο Οξζνδόμνπ Δθθιεζίαο 

ζε ηξία κέξε. Σην Α΄ κέξνο ν ζπγγξαθέαο εθζέηεη ηε δνγκαηηθή 

δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο καο, ζην Β΄ κέξνο ηε βησκαηηθή 

εκπεηξία ηεο ελ Χξηζηώ, ελώ ζην Γ΄ κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

νξζόδνμν ιαηξεπηηθό βίν.  

Σρ. 15Χ23, Σει. 286, Τηκή: 10€  

 Γιαβάζηε ένα απόζπαζμα από ηο βιβλίο 

 

 

http://apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma&NF=1&content=contents.asp&main=texts&file=24.htm
http://apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&NF=1&main=texts&file=14.htm
http://apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=poim&NF=1&main=texts&file=13.htm


 

Εμ απνθαιύςεσο γλώζηο ηνπ Θενύ-Σρέζηο Θενύ θαη αλζξώπνπ- 

Πίζηηο θαη αζεΐα 

Σπκβνιή εηο ηελ ζενινγίαλ ηεο Παιαηάο Δηαζήθεο  

Νικολάοσ Π. Μπραηζιώηοσ, Ομοη. Καθηγ. Πανεπιζηημίοσ 

Αθηνών  

Η εμ Απνθαιύςεσο γλώζε πεξί Θενύ ζηελ Π.Γ. θαη ε 

ζσηεξηνινγηθή ζεκαζία ησλ απνθεθαιπκκέλσλ ζείσλ αιεζεηώλ 

γηα ηνλ πηζηό ιαό ηνπ. Η παξάζεζε ηεο εβξατθήο νξνινγίαο 

πξνζδίδεη ζην ελ ιόγσ κειέηεκα ηελ απαξαίηεηε γηα ηνπο 

ζενιόγνπο επηζηεκνληθόηεηα.  

Σρ. 17Χ24, Σει. 128, Τηκή: 5€  

Γιαβάζηε ένα απόζπαζμα από ηο βιβλίο 

 

 

 

 

 

http://apostoliki-diakonia.gr/gr_main/catehism/theologia_zoi/themata.asp?cat=dogma&NF=1&content=contents.asp&main=texts&file=25.htm

