«Θεολογία γεγονότων»
ἤγουν ἡ σχέση μεταξύ θεολογίας καί ἱστορίας, ἀποκαλύψεως καί ἐμπειρίας

Περιεχόμενα
Εἰσαγωγή
Α' Παράδοση καί Παραδόσεις
1.

Ὀρθόδοξος καί δυτικός τρόπος ζωῆς
1. Ὀρθοδοξία καί Δύση
2. Ἱστορία καί θεολογία
3. Οἱ βασικές διαφορές μεταξύ ὀρθοδόξου καί δυτικοῦ τρόπου ζωῆς
4. Οἱ πολιτιστικές καί θεολογικές ἐπιρροές
Συμπέρασμα

2.

Ἱερά Παράδοση καί παραδόσεις
1. Ἡ παρακαταθήκη τῆς πίστεως
2. Ἡ Ἱερά Παράδοση
3. Οἱ διάφορες παραδόσεις
4. Ἡ παραδοσιακή ποιμαντική

3.

Ἡ Παλαιά Διαθήκη στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας
1. Ἡ θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
α) Ἡ ἱερά ἱστορία
β) Ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔργο τῆς Ἐκκλησίας
γ) Ἡ ἑρμηνεία ὑπό τῶν θεουμένων
2. Ἡ ἔκδοση τῶν πρώτων πέντε τόμων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπό τήν Ἀποστολική Διακονία

4.

«Τά περί τῆς ὁδοῦ»
1. «Ὁδός»
2. «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ»
3. «Κοινωνία θεώσεως»

5.

Ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία
1. Ὁ Χριστός, ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ
2. Οἱ Ναοί τῆς Ἁγίας Σοφίας
3. Ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
4. Ἡ πορεία ἀπό τήν Ἀνάσταση στήν Πεντηκοστή

6.

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία στήν ἐποχή μας
1. Σχέση θεολογίας καί ἐπιστήμης
2. Νευρολογία, Ψυχιατρική, Ψυχολογία καί Πνευματικότητα

Β΄ Νηπτικά καί κοινωνικά
1.

Ἡ νηπτική καί κοινωνική διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

1. Ὁρισμός νηπτικότητας καί κοινωνικότητας
2. Ὁ «Προφήτης τῆς φιλανθρωπίας»
3. Νηπτικά στοιχεῖα ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
α) Ὁ Χριστιανός ὡς ἐσταυρωμένος καί ἀναστημένος
β) Λογισμοί
γ) Πάθη
δ) Νήψη
ε) Ἡσυχία
στ) Προσευχή - νοερά προσευχή
ζ) Ἀποδημία ὁ παρών βίος
η) Θεῖος ἔρως
θ) Ἄκτιστο Φῶς

4.

Μοναχισμός καί ἔγγαμος βίος
α) Τό χάρισμα τοῦ γάμου
β) Ἡ χαρισματική ζωή τῶν μοναχῶν
γ) Ὠφέλεια ἐγγάμων ἀπό τήν θέα τῶν μοναχῶν
Ἐπίλογος

2.

Ἡ πείνα τῶν πτωχῶν καί ἡ πλεονεξία –ἀσπλαχνία– τῶν πλουσίων, κατά τόν Μέγα Βασίλειο
1. Τό προσωπικό παράδειγμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
2. Τρεῖς κοινωνικές ὁμιλίες
α) «Ὁμιλία ρηθεῖσα ἐν λιμῷ καί αὐχμῷ»
β) «Ὁμιλία πρός τούς πλουτοῦντας»
γ) «Ὁμιλία εἰς τό ρητόν τοῦ κατά Λουκᾶν Εὐαγγελίου καθελῶ μου τάς ἀποθήκας καί μείζονας
οἰκοδομήσω καί περί πλεονεξίας»

3.

Δάνεια, τόκοι καί τοκογλυφία, κατά τούς Τρεῖς Ἱεράρχες
1. Τά πορίσματα τῆς πολιτικῆς οἰκονομίας
2. Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γιά τά δάνεια καί τούς τόκους
3. Ἡ ἐπικαιρότητα τῶν λόγων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τά δάνεια, τούς τόκους καί τούς
τοκογλύφους

4.

Ἡ κοινωνία τῆς κατανάλωσης
1. «Ἡ κοινωνία τῆς κατανάλωσης»
2. «Τό πνεῦμα τοῦ Καπιταλισμοῦ»
3. «Οἱ δυνατοί»

5.

Ἡ ἐκκλησιαστική φιλανθρωπία στήν Ναύπακτο
1. Ἡ Ἐκκλησία ὡς θεραπευτική κοινότητα
2. Ἡ ἐκκλησιαστική φιλανθρωπία
3. Οἱ «Σύνδεσμοι Ἀγάπης»
4. Οἱ δραστηριότητες τῶν «Συνδέσμων Ἀγάπης»
5. Ἡ ἀξιολόγηση τοῦ ἔργου τῶν «Συνδέσμων Ἀγάπης»

6.

Τό νόημα τῆς ἁγιοβασιλόπιττας

1. Ἡ προέλευση τοῦ ἐθίμου τῆς ἁγιοβασιλόπιττας
2. Ἡ ὀνομασία τῆς ἁγιοβασιλόπιττας
3. Τό νόημα τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας
4. Ἡ Ἀκολουθία τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας
5. Ὁ χρόνος

Γ΄ Ταυτότητα καί ἀλλοτρίωση
1.

Ἡ κρίση τῆς νεοελληνικῆς ταυτότητας
1. Ἀνάλυση τῶν ὅρων
2. Αὐτοσυνειδησία τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων
3. Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση σήμερα

2.

Μιά ἄλλη «τρόϊκα» σέ σχέση μέ τήν εὐτυχία καί τήν ἐλευθερία
1. Ἡ μεταπτωτική κοινωνία στά ἔργα τοῦ Ντοστογιέφσκι
2. Τά τρία ρεύματα τῆς ρωσικῆς καί τῆς σημερινῆς κοινωνίας
3. Τό ἐρώτημα «ἐλευθερία ἤ εὐτυχία»
4. Οἱ στάρετς καί ἡ φιλοκαλική παράδοση

3.

Ἡ σημερινή κατάσταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης
1. Οἱ ὅροι ἑνοπoίηση καί ὁλοκλήρωση
2. Τό ὑπόβαθρο τῆς ἑνοποίησης - ὁλοκλήρωσης
3. Ἡ σχέση τῆς ἑλληνορθόδοξης παράδοσης μέ τήν εὐρωπαϊκή κουλτούρα
4. Ἡ οἰκονομική καί νομισματική ἓνωση
5. Ἡ οὐτοπία τῆς ἑνότητας τῆς Εὐρώπης

4.

Ἀθλητισμός καί Πρωταθλητισμός
1. Τά ἄρθρα τοῦ Κανονισμοῦ
2. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ συγχρόνου ἀθλητισμοῦ καί ἡ ποιμαντική τῶν ἀθλητῶν
α) Ἡ νοοτροπία τοῦ συγχρόνου ἀθλητικοῦ ἰδεώδους
β) Ἡ ποιμαντική τῶν ἀθλητῶν

Δ΄ Ἐμπειρία μαρτυρίου καί θεώσεως
1.

Τό μήνυμα τοῦ μοναχισμοῦ στόν σύγχρονο κόσμο
1. Ἀπαραίτητες διευκρινίσεις
2. Τό μήνυμα καί ἡ προσφορά τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ στόν κόσμο
3. Πίστη καί ἡσυχία

2.

Ὁ ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, ὡς Ἐπίσκοπος καί ἰατρός
1. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὡς Ἐπίσκοπος
α) Ἡ χειροτονία του σέ Ἐπίσκοπο
β) Ἡ στάση του στήν σχισματική Ἐκκλησία
γ) Οἱ συλλήψεις, ἐξορίες καί φυλακίσεις
δ) Τά μαρτύριά του
ε) Αἴσθηση ἀποστολικοῦ ἔργου

στ) Ἡ λατρευτική του ζωή
ζ) Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ
2. Ὁ ἅγιος Λουκᾶς ὡς ἰατρός
α) Ἡ ἀγάπη του γιά τήν ἰατρική ἐπιστήμη
β) Ἡ ἀγάπη του γιά τήν ἰατρική ἐπιστήμη καί τόν ἄνθρωπο
γ) Οἱ πολύχρονες ἔρευνες καί τό ἐπιστημονικό του ἔργο
3. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

3.

Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὅπως τόν γνώρισα
1. Θεολόγος καί Πατέρας
2. Ἡσυχαστής καί λειτουργός
3. Ἐρημίτης καί κοινωνικός
4. Σύννους καί εὐχάριστος
5. Ἁγιορείτης καί οἰκουμενικός
6. Ἁγιογράφος καί ἐμπειρικός

4.

Θεολογικά γράμματα τοῦ Γέροντος Σωφρονίου
1. Αὐτοβιογραφικά στοιχεῖα
2. Ἀγάπη καί τρυφερότητα τοῦ Γέροντα στούς συγγενεῖς του
3. Ἡσυχαστικός τρόπος ζωῆς
4. Πόνος γιά τήν κοινωνία
5. Καλλιτέχνης καί ἁγιογράφος
6. Θεολογία καί φιλοσοφία
7. Γηρατειά καί θάνατος

Συμπέρασμα

