
Ψυχική ἀσθένεια καί ὑγεία (διάλογος) 

Περιεχόμενα 

Εἰσαγωγή 

Πρώτη συνάντηση καί πρώτη γνωριμία 

Κήρυγμα  

Συνάντηση στό ἐνοριακό κέντρο 

1. Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς θεραπευτική ἀγωγή 

Οἱ λόγοι πού μέ ὁδήγησαν στό ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι θεραπευτική ἀγωγή  

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι θεραπευτική ἐπιστήμη  

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη συνδέεται μέ τήν θεραπεία  

Δύο εἴδη πίστεως  

Ὀρθόδοξη θεολογία  

Διαφορά τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τίς ἄλλες ὁμολογίες  

Ἡ θεολογία δέν εἶναι φιλοσοφία  

Ὀρθοδοξία καί ψυχολογία  

Θεολογία καί θρησκεία 

2. Ἡ ἀσθένεια τῆς ψυχῆς 

Καθαρή γνώμη γιά τήν Ὀρθοδοξία  

Ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου  

Ψυχή καί σῶμα  

Τί εἶναι ἀσθένεια  

Νοῦς καί λογική  

Ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου  

Ἡ ἀναγκαιότης ἐντοπισμοῦ τῆς ἀσθενείας  

Ὁ σκοτασμός τοῦ νοῦ συνέπεια τῆς πτώσεως  

Ἡ φαντασία συνέπεια τῆς πτώσεως  

Τό συναίσθημα καί ἡ θεραπεία του  

Ἡ παρά φύση, κατά φύση καί ὑπέρ φύση κίνηση τοῦ νοός    

3. Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς 

Ἀθεράπευτοι, θεραπευόμενοι καί θεραπευθέντες  

Πῶς νοεῖται ἡ θεραπεία τῶν ἁγίων  

Θεραπεία εἶναι ὁ φωτισμός τοῦ νοός  

Τρόποι θεραπείας  

α) ὀρθόδοξη πίστη  

β) αἴσθηση ἀσθενείας  

γ) ὁ ὀρθόδοξος θεραπευτής  

Ὁ ὅρος θεραπευτής  

Τό βασικό ἔργο τοῦ ἱερέως  

Βάπτισμα καί θεραπεία  



Δύο εἴδη Βαπτίσματος  

Μυστήρια καί ἄσκηση  

Ἡ ἱερωσύνη καί τά στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς  

Σύνδεση θεολογίας καί πνευματικῆς πατρότητος  

Οἱ θεούμενοι  

Διαφορά μεταξύ πνευματικοῦ καί ψυχολόγου  

Ὁ πνευματικός μπορεῖ νά γίνει εἴδωλο;  

δ) Ὀρθόδοξη θεραπευτική μέθοδος ἤ ὀρθόδοξη ἀσκητική  

Κάθαρση, φωτισμός, θέωση  

Χωρισμός νοῦ καί λογικῆς  

Νήψη καί προσευχή  

Νοερά ἡσυχία  

Ἡ νοερά ἡσυχία δρόμος γιά τήν θέωση  

Ἡ ἐποχή μᾶς εἶναι  ἀντιησυχαστική  

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς  καί ἡ ἡσυχία 

Ἡ Θεοτόκος τύπος ἡσυχαστοῦ  

Ἡ φαντασία  

Οἱ λογισμοί  

Τά πάθη  

Ἡ ἀπάθεια  

Μυστηριακή καί ἀσκητική ζωή  

Λογική καί νοερά προσευχή 

4. Γνώση Θεοῦ 

Ἡ φυσική καί ἡ πνευματική γνώση  

Οἱ τρεῖς γνώσεις κατά τόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σύρο  

Ἡ γνώση κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ  

Θεωρία Θεοῦ  

Βαθμοί θεωρίας 

5. Ὀρθόδοξος Μοναχισμός 

Ἀλλοτρίωση τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως  

Ὁ ὀρθόδοξος μοναχισμός βιώνει τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση  

Ἅγιον Ὅρος καί ὀρθόδοξη ἀγωγή  

Μοναχισμός καί θεραπεία  

Ἀποστολικές ἐνορίες  

Δυτικός καί ὀρθόδοξος μοναχισμός 

6. Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση 

Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση συνδέεται μέ τήν θεραπεία  

Λειτουργικές τέχνες  καί θεραπεία  

Ἔθιμα καί θεραπεία 

Συμπέρασμα 


