
Духовне читання. Православна література.

Шановні читачі!
  

  Згодом на нашому сайті можна буде знайти багато духовної православної літератури в
різних цифрових форматах.
  
  На даний час доступні такі твори:
  
  Читання Біблії - як читати Старий Заповіт і Новий Заповіт , щоб протягом
рокурівномірно і доступно опановувати Святу Книгу? - Відповідь знайдете тут.
  
  Обчислання Пасхи  - як обчисляють день Пасхи Господньої
  
  Історія Церкви Христової в датах
  
  Розповідь блаженної Феодори про митарства  - надзвичайно цікава і корисна книга
для всіх православних, хто шукає шлях до спасіння душі.
  
  Вчення Православної Церкви про чини ангелів, їх імена і служіння.
  
  Про молитву  -          збірка на допомогу православному віруючому.
  
  Про сповідь  -           збірка на допомогу православному сповіднику.
  
  

  

Духовні повчання

  

  Преподобний Авва Дорофей &quot;Як зростати духовно&quot; - повчання 
православним християнам на кожен день тижня.
  
  Повчання Оптинських старців - чудові настанови православним для життя.
  
  Преподобний Єфрем Сирин - Про прихід антихриста і кінець світу.
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http://pokrova.kh.ua/files/Knyzky/Zachal_Biblii_na_rik.pdf
http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/Obchyslennja_Pashy.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/Istorija%20cerkvy%20v%20datah.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/mytarstva_Feodory.doc
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=22:chyny-i-sluzinnja-angeliv
http://pokrova.kh.ua/files/Knyzky/molytva.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Knyzky/Spovid_.doc
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=19:jak-zrostaty-duhovno
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=19:jak-zrostaty-duhovno
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:pro-kinec-svituefremsiryn
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  Про Великий піст:
  
  

  

Про Великий піст - православна проповідь

  

Підготовка православного християнина до Великого посту

  

Короткі відомості про православне богослужіння в час Великого Посту
   

  

 

  

 

  

РЕФЕРАТИ:
  
  

  

  

з предмету „ЛІТУРГІКА”
  НА ТЕМУ: „ Царські часи на Різдво Христове ”
  
  з предмету „Догматичне богослів’я”
  НА ТЕМУ: „ Вчення Православної Церкви про шанування ікон.
  Боротьба за догматичне і канонічне іконошанування
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http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/Pro_Velykyj_pist.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/Pidgotovka_do_Velykogo_postu.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Korysne/Bogosluzinnja_Velykogo_postu.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Carski_chasy_na_Rizdvo_Hrystove.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Pro%20ikony.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Pro%20ikony.doc
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  в історії Християнської Церкви ”
  
  з предмету „Церковна історія”
  НА ТЕМУ: „ Вчення Апостола Павла про одруження і неодруження в посланні до
Коринфян (І Кор., 1-40) ”
  
  з предмету „Церковна історія”
  НА ТЕМУ: „ Соборне послання апостола Якова та вчення про необхідність добрих діл ”
  
  з предмету „ІСТОРІЯ”
  НА ТЕМУ: „ Церква і військо. Підтримка козацького руху українським та світовим
православним духовенством. ”
  
  
  з предмету „ІСТОРІЯ”
  НА ТЕМУ: „ Платон - старогрецький мислитель ”
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http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Pro%20ikony.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Odruzennja_NeOdruzennja.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Odruzennja_NeOdruzennja.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/apJakiv_dobri_dila.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Kozactvo_i_duhovenstvo.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Kozactvo_i_duhovenstvo.doc
http://pokrova.kh.ua/files/Referaty/Platon.doc

