
∆/ν µπ.ρε0 ν1 2π-ρ34η Xριστιανικ6
Θε.λ.γ�α 9ωρ:ς τ6ν �Eλληνικ6 Γλ�σσα

T* θρησκευτικ6, τ* %κκλησιαστικ* κα, γενικ) τ* θε�λ�γικ* λε&ιλ6γι� �λων τ'ν ε"ρω-
παϊκ'ν γλωσσ'ν εOναι στηριγµ�ν� στ* σ]ν�λ6 τ�υ στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα. T) πρ'τα µε-
τα�ριστιανικ) �ρ6νια εOναι Lνας καθ�ριστικ*ς σταθµ6ς, �π�υ φα�νεται Hλ�κ�θαρα, �τι H
E"ρωπαϊκ*ς λ6γ�ς %µπλ�υτ�σθηκε πλ�υσι�π�ρ��α �π* τ+ διε�σδυση τ�ς �Eλληνικ�ς γλcσ-
σας στ+ Λατινικ+ κα, Sτσι %µπλ�υτ�σθηκαν �� ε"ρωπαϊκ-ς γλ'σσες στ+ν %&�λι&G τ�υς σ- π�-
λιτισµ�νες �λλ) κα, πλ�]σιες γλ'σσες τ�/ κ6σµ�υ.

�H διδασκαλ�α περ, Θε�/ κα, γενικ) 
 %πιστGµη τ�ς �νθρcπινης θρησκε�ας, α"τ* π�I µ-
µ�α iλληνικ+ λ�&η nν�µ�5�υµε Θε�λ�γ�α, δ-ν θ) µπ�ρ�/σε ν) λ�γεται %πιστGµη, %)ν δ-ν εO�ε
#ς σταθερ+ .�ση τ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα. ZOλ�ι �� κλ�δ�ι τ�ς Θε�λ�γ�ας στηρ�5�νται γερ)
στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα κα, συνυπ�ρ��υν στ* �\κ�δ6µηµα π�I �τ�σθηκε µ- γνGσια iλληνικ)
γλωσσικ) κα, πνευµατικ) Jλικ�.

T* «%&ηγητικ6ν», τ* Hπ�Q� �σ��λεQται µ- τ+ν iρµηνε�α τ�ς �Aγ�ας Γραφ�ς, δ-ν µπ�ρεQ ν)
λειτ�υργGσVη �ωρ,ς τ+ν �Eλληνικ+ κα, καν�νας θε�λ6γ�ς δ-ν θεωρεQται ν) εOναι κ�π�ιας
�νcτερης µ6ρφωσης �ωρ,ς τ+ στ�ι�ειcδη γνcση της. Σ’ �λα τ) κηρ]γµατα π�I S�ω �κ�]-
σει στ+ν �Aγγλικ+ γλ'σσα �� θε�λ6γ�ι κGρυκες πι�ν�νται �π* τ* σφρQγ�ς τ'ν πρωτ6πλα-
στων iλληνικ'ν λ�&εων κα, πρ�σπαθ�/ν ν) .ρ�/ν τ* µυστGρι� (mystery), π�I κρ].�υν
(cryptic) α"τ�ς, γι) ν) %&ηγGσ�υν (exegesis) τ+ δ]ναµη (dynamic) τ�ς �νθρcπινης (anthropic)
σκ
ψης (skepsis) ν* συλλ�56η τ�ν Θε� (=deo). �Eπ�σης τ* �στ�ρικ* τ�ς Θε�λ�γ�ας (history of
theology) µ- τ+ν �δρυση κα, �ν�πτυ&η τ�ς %κκλησ�ας (ecclesia) – τ* church (= %κκλησ�α) πρ�-
�ρ�εται �π* τ* κ]ρι�ς – .ρ�θει �π* iλληνικ* γλωσσικ* πλ�/τ� (hellenic, glossology, plutocrat).
�Aπ* τ) µ�ναστGρια (monasteries) .γ�καν �� γραµµατισµ�ν�ι 4νθρωπ�ι, �� ministers  (�ερεQς)
κα, κατ’ %π�κταση κα, �� Jπ�υργ�, nν�µ�5�νται ministers.

�Eπ�σης �� 4λλ�ι δ]� κλ�δ�ι τ�ς Θε�λ�γ�ας, τ* «συστηµατικ*» (systematic), �π�υ %&ετ�-
5�νται τ) δ6γµατα (dogma) κα, τ) yθικ) (ethical) διδ�γµατα (didactic) τ�/ Xριστιανισµ�/
(christianity), �λλ) κα, τ* «πρακτικ*» (practical), �π�υ %&ετ�5εται 
 λατρε�α (latria = πρ�φ�-
ρεται λατρ�ια) κα, 
 δι��κηση τ�ς %κκλησ�ας δ-ν µπ�ρ�/ν ν) Jπ�ρ��υν �ωρ,ς τ+ διεισδυ-
τικ+ ε"ρωστ�α κα, τ* .ασικ* θεµ�λι� τ�ς �Eλληνικ�ς γλcσσας.

Στ+ συν��εια θ) �θελα ν) �παριθµGσω µερικ-ς κα, µ6ν�ν iλληνικ-ς λ�&εις, �� Hπ�Qες
µπ�καν στ+ν �AγγλικG, κα, τ,ς θεωρ', �τι S��υν κ�π�ια σ��ση µ- τ+ν θε�λ�γ�α. �H περι-
συλλ�γG τ�υς Sγινε µ6ν� µ�σα σ- µερικ-ς µ�ρες %δ' στ+ Mελ.�]ρνη �π* .ι.λ�α, περι�δικ�,
%φηµερ�δες ! 4ρθρα π�I δι�.ασα κα, �π* �,τι 4κ�υσα στ* ραδι6φων� κα, τ+ν τηλε6ραση
κα, �π* τ,ς �γγλ6φωνες πρ�σωπικ-ς συ5ητGσεις µ�υ. �H συλλ�γ+ τ�]τη εOναι 4κρως συ-
µπτωµατικ+ (a symptomatic collection) κα, δ-ν S�ει �&�ωση ν) θεωρηθV� Sρευνα ! �&ι6λ�γ�
π6νηµα ! �κ6µη Lνα �ν�κδ�τ� θρησκευτικ* Sργ�, π�I ν) �π�δε�&Vη τ* µ�γεθ�ς τ�ς iλλη-
νικ�ς %πιρρ��ς στ+ν �Aγγλικ+ κα, παγκ6σµια  γλ'σσα �λλ) κα, τ+ν �γγλ6φωνη θε�λ�γ�α.
�Eτυµ�λ�γικ) λε&ικ) δ-ν συµ.�υλε]θηκα. EOναι rπλ'ς Lνας περ�πατ�ς π�νω στ+ γλωσσικG
µας �Aκρ6π�λη, �π�υ φα�ν�νται Hλ�κ�θαρα τ) µαρµ�ρινα �π�φθ�γµατα, π�I �π�κ�λλG-
θηκαν �π* τ*ν κ�ρµ* τ�/ Παρθεν'να κα, 4δικα 5ητPµε ν) µPς %πιστραφ�/ν, µι) κα, α"τ)
Sκαναν µ�α 4λλη �cρα πατρ�δα τ�υς.

Θ) Nταν παρ�κλησG µ�υ, H �ναγνcστης, %νs' δια.�5ει τ,ς λ�&εις π�I �κ�λ�υθ�/ν, ν) σκ�-
φτεται τ�/τ� τ* π�λI �ληθιν* �στ6ρηµα. O� ΛατQν�ι π�τ- δ-ν εOπαν τ* �λφ�.ητ6 τ�υς Λα-
τινικ6. �Eλληνικ* τ* Sλεγαν, γιατ, τ* π�ραν �π* τ�Iς ZEλληνες. A"τ�, π�I εOδαν τ* φ'ς τ�υς



στ* Λ�τι� τ* �ν6µασαν Λατινικ6. T6σ� �&εραν κα, τ6σ� Sπρα&αν. �Aς µ+ν &ε�ν�/µε, �τι τ*
φ'ς α"τ* Nταν κα, εOναι iλληνικ* κα, µ- α"τ* τ* φ'ς φωτ�5εται 
 �νθρωπ6τητα σGµερα. �H
παγκ6σµια θε�λ�γ�α µ- τ+ν yθικG της .�ση (%)ν S�Vη) µελλ�ντικ) θ) πληρcσVη τ*ν λ�γα-
ριασµ* τ�/ yλεκτρικ�/ ρε]µατ�ς, π�I εOναι π�µφθην�ς, µι) κα, τ* µ6ν� π�I 5ητεQται εOναι

 παγκ6σµια �ναγνcριση τιµ�ς στ+ν �Eλληνικ+ γλ'σσα κα, στ*ν π�λιτισµ* π�I τ+ν δηµι-
�]ργησε.

Kα, \δ�I H θε�λ�γικ6ς µ�υ κατ�λ�γ�ς (My theological catalogue): religion �π* τ* �λ�γω =
φρ�ντ�5ω, µ- µ�λει:

Tcρα �ς τ,ς π�λλαπλασι�σ�υµε µ- µερικ-ς παρ�γωγες �π* κ�θε µ�α τ�υς. Πιστε]ω, π�ς
α"τ* εOναι Lνα µικρ* λεκτικ* θε�λ�γικ* δεQγµα, τ* Hπ�Q� µπ�κε α"τ�]σι� στ+ν �Aγγλικ+
γλ'σσα. �E)ν �φαιρ�σ�υµε �λ�ν α"τ* τ*ν λεκτικ* πλ�/τ� τ�ς Θε�λ�γ�ας, µπ�ρ�/µε ν) µιλPµε
γι) Θε�λ�γ�α; Kα, %δ' �ναφων�/µε �γγλιστ, Hallelujah = Alleluia, π�I εOναι 
 iλληνικ+ λ�-
&η λληλ�υ3�α �π* τ* iλληνικ* ρ�µα λληλ�υ3%, π�I σηµα�νει «συν���µαι �µ�ι.αQα µ- τ)
πρ�ηγ�]µενα κα, τ) iπ6µενα». T� καταπληκτικ+ λ�&η! T� καταπληκτικ+ γλ'σσα 
 γλ'σσα
µας! EOναι τ* τ�λει6 µας κληρ�δ6τηµα, π�I πρ�πει ν) τ* φυλPµε σ)ν κ6ρη nφθαλµ�/.

Θωµ;ς Γ. �Hλι=π.υλ.ς
∆ιευθυντ+ς K�λλεγ��υ «Παιδε�α» Mελ.�]ρνης

orthodox
evangelical
theosophy
morthodox
bibliolater
theism
heterodox
ecclesiology
ditheism
heresy
hagiography
detherstic
heretic
hagiology
monolatry
heresiarch
ontology
monotheism
anathema
agiophobia
polytheism
doctrine
christianity
theanthropism
dogmatist
christendom
theogony
apologist
soteriology
pantheism

canon
theodicy
presbyterianism
canonist
gnosticism
catholic
eschatology
anthroposophy
episcopal church
palingenesis
methodist
schismatic
episcopalianism
monophysitism
mystic
apostolic church
polytheistic
pentecostal
protestant
theocentric
patristic
babtism
charismatic
heretic
ecumenical
gnostic
deacon
deaconate
mystagogne
archdeacon

archpriest
bishop
patriarch
pope
archbishop
ecclesiarch
clergy
exorcist
catechism
presbytery
monastic
coenobite
enthusiast
neophyt
scholastic
monk
monkery
monkhood
monastery
monasticism
monachism
skete
curacy/curator
title
abbot
archdeaconate
eparchy
metropolitan
cathedral
basilica

minister
procathedral
naos
pantheon
synagogne
crypt
martyr
prothesis
babitstery
epistle
corona
apotheosis
hierolatry
liturgy
antiphony
carol
doxology
psalm
psalmody
hymn
epiphany
resper
eucharist
eulogy
kyrie eleison
mystery
christening
holocaust
heliolatry
idolism

demonism
demonolatry
diabolism
ophiolatry
dentrolatry
zoolatry
fanatic
mystic
genealogy
elm
paralytic
parabole
agony
agora
agrapha
alpha-omega
diatheke
pantokrator
Theos
Angels
Genesis
exodus
deuteronomy
Apocalypse
apostle
apocrypha
praxis
apostasy
antichrist
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