∆/ν µπορε0 ν1 2π-ρξ4η Xριστιανικ6
Θεολογα χωρ:ς τ6ν Eλληνικ6 Γλσσα
T* θρησκευτικ6, τ* %κκλησιαστικ* κα, γενικ) τ* θεολογικ* λεξιλ6γιο λων τ'ν ε"ρωπαϊκ'ν γλωσσ'ν εOναι στηριγµνο στ* σ]νολ6 του στ+ν Eλληνικ+ γλ'σσα. T) πρ'τα µεταχριστιανικ) χρ6νια εOναι Lνας καθοριστικ*ς σταθµ6ς, που φανεται Hλοκθαρα, τι H
E"ρωπαϊκ*ς λ6γος %µπλουτσθηκε πλουσιοπροχα π* τ+ διεσδυση τς Eλληνικς γλcσσας στ+ Λατινικ+ κα, Sτσι %µπλουτσθηκαν ο ε"ρωπαϊκ-ς γλ'σσες στ+ν %ξλιξG τους σ- πολιτισµνες λλ) κα, πλο]σιες γλ'σσες το/ κ6σµου.
H διδασκαλα περ, Θεο/ κα, γενικ) %πιστGµη τς νθρcπινης θρησκεας, α"τ* ποI µµα iλληνικ+ λξη nνοµζουµε Θεολογα, δ-ν θ) µπορο/σε ν) λγεται %πιστGµη, %)ν δ-ν εOχε
#ς σταθερ+ .ση τ+ν Eλληνικ+ γλ'σσα. ZOλοι ο κλδοι τς Θεολογας στηρζονται γερ)
στ+ν Eλληνικ+ γλ'σσα κα, συνυπρχουν στ* ο\κοδ6µηµα ποI χτσθηκε µ- γνGσια iλληνικ)
γλωσσικ) κα, πνευµατικ) Jλικ.
T* «%ξηγητικ6ν», τ* HποQο σχολεQται µ- τ+ν iρµηνεα τς Aγας Γραφς, δ-ν µπορεQ ν)
λειτουργGσVη χωρ,ς τ+ν Eλληνικ+ κα, καννας θεολ6γος δ-ν θεωρεQται ν) εOναι κποιας
νcτερης µ6ρφωσης χωρ,ς τ+ στοιχειcδη γνcση της. Σ’ λα τ) κηρ]γµατα ποI Sχω κο]σει στ+ν Aγγλικ+ γλ'σσα ο θεολ6γοι κGρυκες πινονται π* τ* σφρQγος τ'ν πρωτ6πλαστων iλληνικ'ν λξεων κα, προσπαθο/ν ν) .ρο/ν τ* µυστGριο (mystery), ποI κρ].ουν
(cryptic) α"τς, γι) ν) %ξηγGσουν (exegesis) τ+ δ]ναµη (dynamic) τς νθρcπινης (anthropic)
σκ ψης (skepsis) ν* συλλ56η τν Θε (=deo). Eπσης τ* στορικ* τς Θεολογας (history of
theology) µ- τ+ν δρυση κα, νπτυξη τς %κκλησας (ecclesia) – τ* church (= %κκλησα) προρχεται π* τ* κ]ριος – .ρθει π* iλληνικ* γλωσσικ* πλο/το (hellenic, glossology, plutocrat).
Aπ* τ) µοναστGρια (monasteries) .γκαν ο γραµµατισµνοι 4νθρωποι, ο ministers (ερεQς)
κα, κατ’ %πκταση κα, ο Jπουργο, nνοµζονται ministers.
Eπσης ο 4λλοι δ]ο κλδοι τς Θεολογας, τ* «συστηµατικ*» (systematic), που %ξετζονται τ) δ6γµατα (dogma) κα, τ) yθικ) (ethical) διδγµατα (didactic) το/ Xριστιανισµο/
(christianity), λλ) κα, τ* «πρακτικ*» (practical), που %ξετζεται λατρεα (latria = προφρεται λατρια) κα, διοκηση τς %κκλησας δ-ν µπορο/ν ν) Jπρχουν χωρ,ς τ+ διεισδυτικ+ ε"ρωστα κα, τ* .ασικ* θεµλιο τς Eλληνικς γλcσσας.
Στ+ συνχεια θ) θελα ν) παριθµGσω µερικ-ς κα, µ6νον iλληνικ-ς λξεις, ο HποQες
µπκαν στ+ν AγγλικG, κα, τ,ς θεωρ', τι Sχουν κποια σχση µ- τ+ν θεολογα. H περισυλλογG τους Sγινε µ6νο µσα σ- µερικ-ς µρες %δ' στ+ Mελ.ο]ρνη π* .ι.λα, περιοδικ,
%φηµερδες ! 4ρθρα ποI δι.ασα κα, π* ,τι 4κουσα στ* ραδι6φωνο κα, τ+ν τηλε6ραση
κα, π* τ,ς γγλ6φωνες προσωπικ-ς συζητGσεις µου. H συλλογ+ το]τη εOναι 4κρως συµπτωµατικ+ (a symptomatic collection) κα, δ-ν Sχει ξωση ν) θεωρηθV Sρευνα ! ξι6λογο
π6νηµα ! κ6µη Lνα νκδοτο θρησκευτικ* Sργο, ποI ν) ποδεξVη τ* µγεθος τς iλληνικς %πιρρος στ+ν Aγγλικ+ κα, παγκ6σµια γλ'σσα λλ) κα, τ+ν γγλ6φωνη θεολογα.
Eτυµολογικ) λεξικ) δ-ν συµ.ουλε]θηκα. EOναι rπλ'ς Lνας περπατος πνω στ+ γλωσσικG
µας Aκρ6πολη, που φανονται Hλοκθαρα τ) µαρµρινα ποφθγµατα, ποI ποκολλGθηκαν π* τ*ν κορµ* το/ Παρθεν'να κα, 4δικα ζητPµε ν) µPς %πιστραφο/ν, µι) κα, α"τ)
Sκαναν µα 4λλη χcρα πατρδα τους.
Θ) Nταν παρκλησG µου, H ναγνcστης, %νs' δια.ζει τ,ς λξεις ποI κολουθο/ν, ν) σκφτεται το/το τ* πολI ληθιν* στ6ρηµα. O ΛατQνοι ποτ- δ-ν εOπαν τ* λφ.ητ6 τους Λατινικ6. Eλληνικ* τ* Sλεγαν, γιατ, τ* πραν π* τοIς ZEλληνες. A"το, ποI εOδαν τ* φ'ς τους
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στ* Λτιο τ* ν6µασαν Λατινικ6. T6σο ξεραν κα, τ6σο Sπραξαν. Aς µ+ν ξεχνο/µε, τι τ*
φ'ς α"τ* Nταν κα, εOναι iλληνικ* κα, µ- α"τ* τ* φ'ς φωτζεται νθρωπ6τητα σGµερα. H
παγκ6σµια θεολογα µ- τ+ν yθικG της .ση (%)ν SχVη) µελλοντικ) θ) πληρcσVη τ*ν λογαριασµ* το/ yλεκτρικο/ ρε]µατος, ποI εOναι πµφθηνος, µι) κα, τ* µ6νο ποI ζητεQται εOναι
παγκ6σµια ναγνcριση τιµς στ+ν Eλληνικ+ γλ'σσα κα, στ*ν πολιτισµ* ποI τ+ν δηµιο]ργησε.
Kα, \δοI H θεολογικ6ς µου κατλογος (My theological catalogue): religion π* τ* λγω =
φροντζω, µ- µλει:
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
Andrew κ.λπ./κ.λπ.

Tcρα ς τ,ς πολλαπλασισουµε µ- µερικ-ς παργωγες π* κθε µα τους. Πιστε]ω, πς
α"τ* εOναι Lνα µικρ* λεκτικ* θεολογικ* δεQγµα, τ* HποQο µπκε α"το]σιο στ+ν Aγγλικ+
γλ'σσα. E)ν φαιρσουµε λον α"τ* τ*ν λεκτικ* πλο/το τς Θεολογας, µπορο/µε ν) µιλPµε
γι) Θεολογα; Kα, %δ' ναφωνο/µε γγλιστ, Hallelujah = Alleluia, ποI εOναι iλληνικ+ λξη λληλουχα π* τ* iλληνικ* ρµα λληλουχ%, ποI σηµανει «συνχοµαι µοι.αQα µ- τ)
προηγο]µενα κα, τ) iπ6µενα». T καταπληκτικ+ λξη! T καταπληκτικ+ γλ'σσα γλ'σσα
µας! EOναι τ* τλει6 µας κληροδ6τηµα, ποI πρπει ν) τ* φυλPµε σ)ν κ6ρη nφθαλµο/.
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