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Δὲν βλέπουμε τὰ στίγματα τῆς ἀγάπης
Ἐκείνου, ποὺ ἔπαθε καὶ ἀνέστη γιὰ μᾶς. Οὔτε

Τῆς ἀγάπης
στίγματα
ντυνόμαστε μὲ τὴν πορφύρα τῶν αἱμάτων τῆς

ἀγάπης ποὺ ἔχυσε γιὰ τὸν καθένα μας. Θὰ μιλήσουμε, λοιπόν, γιὰ τὰ στίγματα αὐτὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὰ αἵματα ποὺ πορ-

φύρωσαν ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, δηλαδὴ γιὰ
τὴ Θεία Λειτουργία.
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Κυκλοφορεῖ τὸ νέο βιβλίο
τοῦ Ἀρχιμ.
Σιλουανοῦ,
Τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ. ὩστόΚαθηγουμένου
τῆς Ἱ.Μονῆς
σο, τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς δύσκολα προσλαμβάνει ὁ σύγἉγ. Γεωργίου
Μαυρομματίου
χρονος ἄνθρωπος, ἐπειδὴ
ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ
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«Τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἀποτελεῖ τὸ κέντρο
τῆς ζωῆς τοῦ χριστιανοῦ. Ὡστόσο, τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς λατρευτικῆς ζωῆς δύσκολα προσλαμβάνει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, ἐπειδὴ ἔπαψε νὰ λειτουργεῖ μὲ κέντρο τὴν
καρδιά του καὶ λειτουργεῖ μὲ τὴ διάνοιά του…
Δὲν βλέπουμε τὰ στίγματα τῆς ἀγάπης Ἐκείνου, ποὺ ἔπαθε καὶ ἀνέστη γιὰ μᾶς. Οὔτε ντυνόμαστε μὲ τὴν πορφύρα τῶν
αἱμάτων τῆς ἀγάπης ποὺ ἔχυσε γιὰ τὸν καθένα μας. Θὰ μιλήσουμε, λοιπόν, γιὰ τὰ στίγματα αὐτὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὰ αἵματα ποὺ πορφύρωσαν ὁλόκληρη τὴν οἰκουμένη, δηλαδὴ γιὰ τὴ Θεία Λειτουργία».
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Δίψα για καθαρό
ουρανό
Η αξία του ανθρωπίνου
προσώπου, η χαρά της συνάντησης με τον Χριστό,
οι δυσκολίες της καθημερινότητας, η αναζήτηση της
αλήθειας και ο θάνατος, το
μυστήριο της μετανοίας, είναι κάποια από τα θέματα που θίγονται με ζωντάνια στις γραμμές αυτού του
βιβλίου, που προσδοκά να
βοηθήσει τον άνθρωπο να
διψάσει τον ζώντα Θεό.

Όσα στην αγάπη
ονειρεύομαι
Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μια προσέγγιση στο
μυστήριο της χριστιανικής
συζυγίας. Η σύνδεση της
ζωής των νέων, που βρίσκονται στην αρχή της οικογενειακής τους ζωής, με
τη ζωή της Εκκλησίας και
η προσπάθεια για επανατοποθέτηση της προσωπικής και της κοινής ζωής του
ζευγαριού στις βάσεις που
μας έθεσαν οι Πατέρες της
Εκκλησίας.

