Ὀρθόδοξος καί δυτικός τρόπος ζωῆς
Περιεχόμενα
Πρόλογος
Εἰσαγωγή
1.

Ὀρθόδοξη καί δυτική παράδοση στήν ζωή μας
α) Τί εἶναι Ἀνατολή καί τί εἶναι Δύση
β) Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση
γ) Διαφορά Ὀρθοδόξου καί δυτικῆς Παραδόσεως
δ) Ἡ κατά ἀνατολάς Δύση καί ἡ κατά δύση Ἀνατολή

2.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, φορεύς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως
α) Ἀπόστολος Χριστοῦ
β) Ἡ προετοιμασία του
γ) Τό ἦθος τοῦ κηρύγματος
δ) Τό κίνητρο τῆς Ἱεραποστολῆς
ε) Ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν Ἱεραποστολή
στ) Ἡ ταπείνωσή του
ζ) Τό κήρυγμα περί τῆς Ἁγίας Τριάδος
η) Ἡ μνήμη τοῦ θανάτου
θ) Κήρυγμα καί λατρεία
ι) Προτροπή γιά «εὐχή»
ια) Σεβασμός στούς Κληρικούς
ιβ) Θεοτοκοφιλία
ιγ) Συμπέρασμα

3.

Ὀρθόδοξη ἠθική
α) Ὀρθόδοξη καί φιλοσοφική ἠθική
β) Ὀρθόδοξη καί Χριστιανική ἠθική
γ) Ὀρθόδοξη ἠθική καί ἄσκηση
δ) Ἄσκηση καί θεραπεία

4.

Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου
α) Ὁ Δημιουργός Θεός
β) Δημιουργία ἀγγέλων, κτίσεως καί ἀνθρώπου
γ) Ἡ αἰτία τῆς δημιουργίας
δ) Βασικές διδασκαλίες γιά τήν δημιουργία τοῦ κόσμου
1. Ὁ Δημιουργός Πατήρ
2. Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ἐκ τοῦ μηδενός
3. Ὁ Θεός δημιουργεῖ κατ’ ἐνέργειαν
4. Ὁ Θεός δημιουργεῖ κατά θετικό τρόπο
5. Κόσμος καί χρόνος

6. Ὁ Θεός διευθύνει προσωπικά τόν κόσμο
ε) Συμπέρασμα
5.

Οἱ λόγοι τῶν ὄντων
α) Ἡ παρερμηνεία τῶν «λόγων τῶν ὄντων»
β) Οἱ λόγοι τῶν ὄντων κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή

6.

Τό «Πάτερ ἠμῶν» κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
α) Εἰσαγωγικά σημεῖα
β) Τά ἑπτά μυστήρια τῆς θείας Οἰκονομίας
Θεολογία· υἱοθεσία· ἰσοτιμία μέ τούς Ἀγγέλους· μέθεξη στήν θεία ζωή· ἀποκατάσταση
στήν ἀπαθῆ φύση· κατάλυση τοῦ νόμου τῆς ἁμαρτίας· καθαίρεση τῆς τυραννίας τοῦ
πονηροῦ
γ) Ἑρμηνευτική ἀνάλυση τῶν αἰτημάτων τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς

7.

Ἡ πάλη πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας
α) Τό πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ διαβόλου, κατά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Δαμασκηνοῦ
β) Ἑρμηνευτική ἀνάλυση τοῦ χωρίου «ἡ πάλη... πρός τά πνευματικά τῆς πονηρίας ἐν
τοῖς ἐπουρανίοις»
γ) Ἡ θεογνωσία καί ἡ αὐτογνωσία, κατά τήν διδασκαλία τοῦ διαβόλου

8.

Ἐξομολόγηση καί ψυχοθεραπεία
α) Ἁμαρτία καί μετάνοια
β) Ἐξομολόγηση καί ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
γ) Πνευματικός Πατέρας
δ) Τρόποι θεραπείας

9.

Ἡ παρθενία στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση
α) Σχέση μεταξύ σωματικῆς καί πνευματικῆς παρθενίας
β) Ἡ σωματική παρθενία
γ) Ἡ πνευματική παρθενία
δ) Συμπεράσματα – συνέπειες

10. Ἡ διακόνισσα Ὀλυμπιάς
α) Ὁ βίος τῆς ἁγίας Ὀλυμπιάδος
β) Ἡ σωτηρία ἀνδρός καί γυναικός
γ) Εὐαγγελική καί ἀσκητική ζωή τῆς ἁγίας
δ) Ἡ φιλανθρωπία τῆς ἁγίας
ε) Ἡ ἁγία ὡς πνευματικό τέκνο
11. Σχέσεις γονέων καί παιδιῶν
α) Ἡ θέση τῶν γονέων στήν ἀγωγή
β) Οἱ δυσκολίες τῆς νεανικῆς ἡλικίας
γ) Γενικά γιά τήν σχέση γονέων καί παιδιῶν
Ἐπιλεγόμενα

