Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία
Μάθημα Δεύτερο από την σειρά

Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία
Οδηγός Μελέτης
Περιεχόμενα
Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο
πρόσθετων σημειώσεων.
Ερωτήσεις αναθεώρησης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών
•

•

•

Πριν να δείτε το μάθημα
o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε κάθε συνιστώμενη ανάγνωση.
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το
κομμάτι που ακούτε. Οι διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό
ίσως να θέλετε να κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα διαλλείματα θα πρέπει να
σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κύριους διαχωρισμούς του περιγράμματος στις
ενότητες.
Καθώς βλέπεις το μάθημα
o Σημειώσεις - Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να
ακολουθήσετε το μάθημα και να κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές
από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις αλλά να κάνεις και τις δικές
σου συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε
λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε , να περιγράψετε και να
υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες.
o Παύση/επανάληψη μέρων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να
κάνετε παύση ή επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε
συμπληρωματικές σημειώσεις, ξαναδείτε δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα
σημεία που σας ενδιαφέρουν.
Αφού έχετε δει τα μαθήματα
o Ερωτήσεις αναθεώρησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο
χώρο που υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις
συμπληρώσει ο καθένας μόνος και όχι σαν ομάδα.

o Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για
γραπτές εργασίες ή θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι
απαντήσεις να μην ξεπερνούν την μία σελίδα
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Οι συστηματικοί θεολόγοι δημιουργούν την θεολογία τους με ειδικό λεξιλόγιο. Δημιουργούν
δικούς τους τρόπους επικοινωνίας με τεχνικούς όρους.

I. Ο Ορισμός και οι Ανάγκη των Τεχνικών όρων στην Συστηματική Θεολογία

Α.Ο Ορισμός «των τεχνικών όρων στη Συστηματική Θεολογία
Ορίζουμε τους θεολογικούς τεχνικούς όρους ως «λέξεις και εκφράσεις με ειδικευμένες έννοιες
στην θεολογία.»

Οι συστηματικοί θεολόγοι χρησιμοποιούν τεχνικούς όρους για να διακρίνουν ένα πράγμα
από κάτι άλλο.

Κάποιες φορές οι τεχνικοί όροι επίσης αντιπροσωπεύουν βολικούς τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να συντομέψουμε περίπλοκα θέματα με μία λέξη η φράση.

Β.

Η αντιστοιχία των Όρων με τις Έννοιες
1.

Όροι και Έννοιες στο γενικό πλαίσιο της γλώσσας
Η σχέση μεταξύ λέξεων και εννοιών είναι περίπλοκη.

α. Πολλοί όροι, μία Έννοια
β. Ένας όρος, πολλές Έννοιες
2.

Οι Όροι και Έννοιες στη Γλώσσα της Γραφής

Έτσι, όπως μπορούν πολλοί όροι να αντιπροσωπεύουν την ίδια έννοια στην καθημερινή
γλώσσα, έτσι και πολλοί όροι μπορούν να αντιπροσωπεύουν την ίδια έννοια στην βιβλική
γλώσσα.
α. Πολλοί βιβλικοί όροι για μία Θεολογική Έννοια
Βιβλικοί όροι που αντιπροσωπεύουν την Χριστιανική Ζωή:

• Αγιασμός
• Πιστότητα
• Υπακοή
• Ζωή με το Άγιο Πνεύμα
• Συμμόρφωση στον Χριστό
• Μετατροπή

Ονόματα του Χριστού στην Αγία Γραφή
• Χριστός
• Κύριος
• Σωτήρας
• Θεός
• Ο Λόγος
• Ο Τελευταίος Αδάμ
• Γιός του Θεού
• Γιός του Δαυίδ
• Βασιλιάς
• Ο Πρωτότοκος κάθε κτίσης
• Μεσίτης

β. Ένας βιβλικός όρος με πολλές Θεολογικές Έννοιες

Δικαίωση

•

Η δήλωση της δικαιοσύνης η οποία γίνεται όταν οι Χριστιανοί πρώτο πιστέψουν στον
Χριστό και η δικαιοσύνη του καταλογίζεται σε αυτούς.

•

Αγιασμός

Απόδειξη της δικαιοσύνης

•

Ο Αρχικός αγιασμός τον οποίο λαμβάνουν οι νέοι πιστοί στην δικαίωση τους όταν γίνονται
δίκαιοι και έχουν ενωθεί οριστικά με τον Χριστό.

Προοδευτικός αγιασμός
Αγιασμός χωρίς σωτηρία

•
•

Γ. Η Ανάγκη των Τεχνικών Όρων στη Θεολογία
Oι τεχνικοί όροι είναι αναγκαίοι για την δημιουργία κάποιου συναφή συστήματος θεολογίας το
οποίο αξιοποιεί όλη την Γραφή. Επειδή είναι τόσες οι συνδέσεις μεταξύ τους βιβλικούς όρους
και τις έννοιες, θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν συζητήσεις χωρίς ειδικούς τρόπους ομιλίας.
1. Οι Τεχνικοί Όροι είναι αναγκαίοι όταν πολλοί όροι αποδίδουν μια έννοια

Όπως έχουμε δει, οι βιβλικοί συγγραφείς συχνά αναφέρονται στην ίδια βασική έννοια με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.
Έτσι, οι συστηματικοί θεολόγοι διαμορφώνουν τεχνικούς όρους για να ξεκαθαρίσουν
αυτό που εννοούν.

Εκκλησιολογία:
•

Ισραήλ του Θεού

•

Ναός του Θεού

•

Σώμα του Χριστού

2. Οι Τεχνικοί όροι είναι αναγκαίοι όταν Ένας Όρος έχει Πολλές Έννοιες
•

Οι συστηματικοί θεολόγοι επίσης διαμορφώνουν τεχνικούς όρους για να αποφύγουν
το μπέρδεμα που δημιουργείτε λόγω του ότι μία λέξη ή φράση μπορεί να σημαίνει
πολλά διαφορετικά πράγματα στην Γραφή. Έτσι, για να μπορούν να επικοινωνούν
ξεκάθαρα, οι συστηματικοί θεολόγοι ανέπτυξαν κάποιους πολύ συγκεκριμένους και
συχνά τεχνητά περιορισμένους ορισμούς για τους τεχνικούς όρους.

Δ. Η Θέση των τεχνικών όρων στην Συστηματική Θεολογία
Oι τεχνικοί όροι διαμορφώνουν τις βάσεις μίας συστηματικής θεολογίας.

Τεχνικοί Όροι
Δηλώσεις

Δογματικές Δηλώσεις

ΙΙ. Η Διαμόρφωση των Τεχνικών Όρων στη Συστηματική Θεολογία

Οι τεχνικοί όροι στην συστηματική θεολογία διαμορφώνονται με διάφορους τρόπους.

Α. Κάποιοι τεχνικοί όροι της Συστηματικής Θεολογίας βασίζονται σε Βιβλικούς
Όρους
Η χρήση των βιβλικών όρων ως τεχνικό λεξιλόγιο για την θεολογία δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται.

1.

Οι τεχνικοί όροι σχηματίζονται όταν δίνουμε έμφαση σ’ ένα μόνο βιβλικό
όρο για μια θεολογική έννοια.
Οι βιβλικοί συγγραφείς συχνά χρησιμοποίησαν πολλές εκφράσεις για να αναφερθούν στην
ίδια έννοια.

2.

Τεχνικοί όροι σχηματίζονται όταν δίνουμε έμφαση σε μια μόνο βιβλική
έννοια ενός πλατύτερου βιβλικού όρου
Οι Συστηματικοί θεολόγοι τονίζουν μία έννοια κάποιου βιβλικού όρου πιο πολύ από τις άλλες
του έννοιες.

3.

Τεχνικοί όροι σχηματίζονται όταν δίνουμε σ’ ένα βιβλικό όρο καινούργια
έννοια
Οι Συστηματικοί θεολόγοι χρησιμοποιούν βιβλικούς όρους με τρόπους που δεν
χρησιμοποιούνται ποτέ στην Γραφή.

Διαθήκη της Χάριτος

«Ο άνθρωπος, με την πτώση του, έχοντας κάνει τον εαυτό του ανίκανο να ζήσει με την
Διαθήκη των Έργων, ο Κύριος ευχαριστήθηκε με την δημιουργία μίας δεύτερης διαθήκης που
συχνά ονομάζεται η Διαθήκη της Χάριτος, όπου ελεύθερα προσφέρει στους αμαρτωλούς ζωή
και σωτηρία μέσα από τον Ιησού Χριστό.» Ομολογία Πίστεως του Γυέστμινστερ την Διαθήκη
της Χάριτος κεφάλαιο 7, τρίτο μέρος.
B. Κάποιοι Τεχνικοί όροι της Συστηματικής Θεολογίας βασίζονται σε έξωβιβλικούς όρους

Οι Συστηματικοί θεολόγοι παίρνουν την ορολογία τους και από πηγές εκτός της Γραφής.

1. Κάποιοι τεχνικοί όροι σχηματίζονται από κοινούς όρους
Ο πιο εύκολος τρόπος με τον οποίο οι συστηματικοί θεολόγοι χρησιμοποιούν την
ορολογία που δεν προέρχεται από την Γραφή καθώς εξηγούν την διδασκαλία της Γραφής
είναι με την χρήση του κοινού λεξιλογίου της κουλτούρας τους.

Τριάδα

Η λέξη «Τριάδα» πρωτοεμφανίστηκε το 180 Μ.Χ. όταν ο Θεόφιλος της Αντιόχειας
χρησιμοποίησε τον Ελληνικό όρο «τρείς» για να περιγράψει την τα τρία πρόσωπα της
Τριάδας. Ήταν απλά μία λέξη που προήλθε από την κοινή λέξη τρία.

2. Κάποιοι τεχνικοί όροι σχηματίζονται από Φ ιλοσοφικούς Όρους
Οι συστηματικοί θεολόγοι επίσης δημιουργούν καινούριες έννοιες για τους όρους που δεν
προέρχονται από την Γραφή που χρησιμοποιούνται σε μη-Χριστιανικές φιλοσοφικές και
θρησκευτικές συζητήσεις.
Φτάνει οι συστηματικοί να διατηρήσουν την Γραφή ως τον τελικό και απόλυτο δικαστή, οι
θρησκευτικές και φιλοσοφικές εκφράσεις εκτός της Γραφής είναι συχνά πολύ βοηθητικές.

3. Κάποιοι τεχνικοί όροι σχηματίζονται από συνδυασμούς βιβλικούς με έξω –
βιβλικούς όρους

Οι συστηματικοί θεολόγοι επίσης συνδυάζουν τις βιβλικές και μη-βιβλικές λέξεις για να
διαμορφώσουν το τεχνικό τους θεολογικό λεξιλόγιο.
•

Οριστικός Αγιασμός

•

Προοδευτικός Αγιασμός

III. Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Είναι σημαντικό να μην υποτιμήσουμε ούτε να υπερεκτιμήσουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει η
τεχνική γλώσσα στην συστηματική θεολογία. Μία ισορροπημένη άποψη θα είναι και θετική και
αρνητική επειδή οι τεχνικοί όροι παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Α. Η αξία και οι κίνδυνοι της χρήσης των τεχνικών όρων στην Χριστιανική Ζωή

Η Χριστιανική ζωή είναι η διαδικασία του προσωπικού αγιασμού. Αυτός ο προσωπικός αγιασμός
πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα:
•

Εννοιολογικά (ορθοδοξία)

•

Σε σχέση με την Συμπεριφορά (ορθοπραξία)

•

Συναισθηματικά (ορθοπάθεια)

1.

Οι Τεχνικοί Όροι μπορεί να έχουν Θετική Επιρροή στην Χριστιανική
Ζωή
Οι τεχνικοί όροι είναι απλές αναφορές σε περίπλοκες βιβλικές διδασκαλίες.

2. Οι Τεχνικοί Όροι μπορεί να έχουν Αρνητική Επιρροή στην Χριστιανική Ζωή
Η γνώση του ειδικού λεξιλογίου της συστηματικής θεολογίας μπορεί να οδηγήσει στην
πνευματική περηφάνια.

Β. Η αξία και οι κίνδυνοι από την χρήση τεχνικών όρων στην αλληλεπίδραση μας
στην κοινότητα της πίστης

Η αλληλεπίδραση στην κοινότητα είναι τεράστια πηγή για την δημιουργία της Χριστιανικής θεολογίας
επειδή μας βοηθά να εστιάσουμε στην βοήθεια που μας προσφέρει το σώμα του Χριστού.

•

Χριστιανική Κληρονομιά

•

Παρόν Χριστιανική Κοινότητα

•

Ιδιωτική Κρίση

1. Οι Τεχνικοί όροι μπορεί να έχουν Θετική Επιρροή στην αλληλεπίδραση με
την κοινότητα της πίστης

Όταν οι Χριστιανοί ξέρουν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ειδικές εκφράσεις που
έχουν αναπτύξει οι συστηματικοί θεολόγοι, μπορούν να επικοινωνήσουν πολύ πιο
αποτελεσματικά ο ένας με τον άλλον.
2. Οι Τεχνικοί Όροι μπορεί να έχουν Αρνητική Επιρροή στην αλληλεπίδραση
με την κοινότητα της πίστης
Πολλές ειδικές εκφράσεις της συστηματικότητας είναι αρχαϊκές και δεν είναι σχετικές
σήμερα.

Γ. Η αξία και οι κίνδυνοι της χρήσης των τεχνικών όρων στην εξήγηση της Γραφής

Η εξήγηση (ερμηνεία) είναι παν-σήμαντη στην δημιουργία οποιασδήποτε Χριστιανικής θεολογίας
επειδή είναι η πιο άμεση πρόσβαση που έχουμε στην ειδική αποκάλυψη του Θεού στην Γραφή.

•

Λογοτεχνική Ανάλυση (εικόνα)

•

Ιστορική Ανάλυση (παράθυρο)

•

Θεματική Ανάλυση (καθρέφτης)

Όταν οι συστηματικοί θεολόγοι θυμούνται ότι μπορούν να εφαρμόσουν την ελευθερία της
ορολογίας και επιδιώκουν μόνο εννοιολογική συμμόρφωση στην Γραφή, μπορούν να μάθουν
από πολλές διάφορες περικοπές.

Οι σωστοί συστηματικοί θεολόγοι πάντα επιδιώκουν την εννοιολογική συμμόρφωση στην
Γραφή.

1. Οι Τεχνικοί Όροι να έχουν θετική επιρροή στην εξήγηση της Γραφής
Όταν οι συστηματικοί θεολόγοι ψάχνουν πληροφορίες στην Γραφή για ένα συγκεκριμένο
θέμα, πρέπει να προσέχουν να μην είναι υπέρ-περιοριστικοί ψάχνοντας μόνο κάποιες

συγκεκριμένες λέξεις. Αντίθετα, πρέπει να διερευνούν περικοπές που έχουν μέσα σχετικές
έννοιες.

2. Οι Τεχνικοί όροι μπορεί να έχουν αρνητική επιρροή στην εξήγηση της Γραφής

Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους εμποδίζουν οι τεχνικοί όροι
την ερμηνεία είναι αυτό που θα ονομάζαμε «υπέρ-γενίκευση».
Όταν οι μαθητές μαθαίνουν ειδικές ορολογίες στην συστηματικότητα και βλέπουν ότι
χρησιμεύουν, συχνά αρχίζουν να χρησιμοποιούν τους τεχνικούς ορισμούς σε κάθε μέρος
που εμφανίζονται οι εκφράσεις στην Γραφή.

Σύνοψη

Ερωτήσεις για Επανάληψη

1. Εξηγήστε με λίγα λόγια τι είναι οι θεολογικοί τεχνικοί όροι και πως χρησιμοποιούνται.

2. Εξηγήστε πως οι όροι και οι έννοιες σχετίζονται μεταξύ τους στην γενική γλώσσα και
στην γλώσσα της Γραφής.

3.

Εξηγήστε γιατί οι θεολόγοι της συστηματικής θεολογίας χρειάζονται τους τεχνικούς
όρους στην συστηματική θεολογία.

4.

Εξηγήστε πώς οι τεχνικοί όροι είναι οι θεμελιώδης βάσεις για την συστηματική
θεολογία.

5.

Πώς μπορεί η κατανόηση των τεχνικών όρων να μας βοηθήσει στην δημιουργία
συστηματικής θεολογίας;

6.

Εξηγήστε τους τρείς τρόπους με τους οποίους οι συστηματικοί θεολόγοι
διαμορφώνουν τεχνικούς όρους από την Γραφή.

7.

Εξηγήστε τους τρείς τρόπους με τους οποίους οι συστηματικοί θεολόγοι
διαμορφώνουν τεχνικούς όρους εκτός της Γραφής.

8.

Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε πως διαμορφώνονται οι θεολογικοί τεχνικοί
όροι;

9.

Περιγράψτε πως το ειδικό λεξιλόγιο της συστηματικής θεολογίας μπορεί να
ενισχύσει και να εμποδίσει την Χριστιανική Ζωή.

10.

Περιγράψτε πως οι τεχνικοί όροι μπορούν να ενισχύσουν και να εμποδίσουν την
αλληλεπίδραση στην κοινότητα.

11.

Περιγράψτε πώς οι τεχνικοί όροι μπορούν να ενισχύσουν και να εμποδίσουν την
εξήγηση της Γραφής.

12.

Έχοντας υπόψη όλες τα πιθανά μειονεκτήματα, γιατί είναι ακόμα σημαντικό να
χρησιμοποιούμε τους θεολογικούς τεχνικούς όρους;

Ερωτήσεις Εφαρμογής

1. Δώστε τουλάχιστον ένα παράδειγμα του πώς οι μη-θεολογικοί τεχνικοί όροι μπορούν και να
βοηθήσουν και να εμποδίσουν την επικοινωνία στην καθημερινή ζωή.
2. Πως μπορούν οι αρχές «πολλοί όροι μπορούν να περιγράψουν μία έννοια» και «μία έννοια
μπορεί να περιγράψει πολλούς όρους» να σε βοηθήσουν να καταλάβεις και να ερμηνεύσεις
την Γραφή;
3. Τι υπονοεί η Μεγάλη Αποστολή (Ματθαίος 28:18-20) για την χρήση της μη-βιβλικής
γλώσσας;
4.

Πώς μπορεί η χρήση της βιβλικής και μη-βιβλικής γλώσσας να μας βοηθήσει στην
κατανόηση της Γραφής;

5. Πως μπορείς εσύ, ως μαθητής της θεολογίας, να προστατεύεσαι ενάντια στην αμαρτία της
περηφάνιας;
6. Πώς μπορούν οι ορολογική ελευθερία και η εννοιολογική συμμόρφωση στην Γραφή να
ενισχύσουν την ικανότητα σου να ταιριάξεις περικοπές από την Γραφή με συγκεκριμένα
θέματα;
7. Εξηγήστε τις αξίες και τους κινδύνους του όρου «τριάδα» σε σχέση με την Χριστιανική Ζωή,
την Αλληλεπίδραση στην Κοινότητα, ή την Εξήγηση.

