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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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Εισαγωγή
Αν πάρουμε λίγο χρόνο να τακτοποιήσουμε την θεολογία μας με συστηματικό τρόπο,
θα καταφέρουμε να υπηρετήσουμε πολύ πιο πολύ τον Χριστό και την βασιλεία του.

Η Συστηματική Θεολογία είναι ένας από τους κύριους τρόπους με τον οποίο το Άγιο
Πνεύμα έχει οδηγήσει την Χριστιανική Θεολογία στο να βάλει την θεολογία της σε
τάξη.

Ι. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Οποιοδήποτε άλλο σύστημα θεολογίας εκτός από την Αγία Γραφή αντανακλά τις
ατέλειες των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι, από την αρχή θα έπρεπε να
ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το πώς η Συστηματική Θεολογία συγκρίνετε με την
Αγία Γραφή.
Α. Τα χαρακτηριστικά της Συστηματικής Θεολογίας
Από ιστορική πλευρά, η Συστηματική Θεολογία υπήρξε μια από της μεγαλύτερες
επιρροές στην δημιουργία θεολογίας των Χριστιανών.
Κάποια παραδείγματα συστηματικών δογμάτων είναι:
«Η Συστηματική Θεολογία ψάχνει τρόπο να παρουσιάσει όλες τις δογματικές
αλήθειες της Χριστιανικής θρησκείας με ένα συστηματικό τρόπο.»
(Λούις Πέρκοφ, Συστηματική Θεολογία, κεφ.4)

1. Η Συστηματική Θεολογία πρέπει να είναι Βιβλική
Εάν, σαν προτεστάντες θεολόγοι οι οποίοι είναι δεσμευμένοι στο «Sola

Scriptura», πούμε ότι εστιάζουμε σε δογματικές αλήθειες, σημαίνει ότι ολόκληρη η
θεολογία μας πρέπει να συμφωνεί με την Γραφή.
Κάποιες λανθασμένες βάσεις για την συστηματική θεολογία είναι:
• Το εκκλησιαστικό δόγμα ή παράδοση:
• Η θρησκευτική εμπειρία:
• Η μη-Χριστιανική φιλοσοφία:
2. Η Συστηματική Θεολογία πρέπει να είναι λογικά συνεπής
Ο συστηματικός (θεολόγος) επιδιώκει να ξεκαθαρίσει πώς οι διδασκαλίες της
Γραφής αποκαλύπτουν ένα ενιαίο λογικό σύστημα των πιστεύω.
3. Η Συστηματική Θεολογία πρέπει να είναι Παραδοσιακή
Έτσι, η συστηματικότητα δεν αλληλεπιδρά μόνο με την Αγία Γραφή, αλλά και με
τους κύριους τρόπους με τους οποίους θεολόγοι έχουν εκφράσει τις διδασκαλίες
της Γραφής κατά την διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας.

Οι Συστηματικοί Θεολόγοι συνήθως οργανώνουν τα δόγματα της Γραφής με
αυτόν τον τρόπο:
1. Βιβλιολογία
2. Σωστή Θεολογία
3. Ανθρωπολογία
4. Σωτηριολογία
5. Εκκλησιολογία
6. Εσχατολογία

Β. Τα Χαρακτηριστικά της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Οι καλοί Συστηματικοί θεολόγοι επιδιώκουν να αντιστοιχήσουν τους ισχυρισμούς τους
όσο είναι πιο δυνατό με τους ισχυρισμούς της Καινής Διαθήκης. Κι όμως, η
συστηματικότητα είναι αρκετά διαφορετική από την Καινή Διαθήκη. Για να αναλύσουμε
αυτές τις διαφορές, θα μιλήσουμε για τέσσερα χαρακτηριστικά της θεολογίας της Καινής
Διαθήκης τα οποία την διαφοροποιούν από την συστηματικότητα.
1. Η Ποικιλομορφία της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Είναι πολύ πιο ποικιλόμορφη σε θέματα ορολογίας και κατηγορίας από την Συστηματική
Θεολογία.

Δόγμα της Οργανικής έμπνευσης: Το Άγιο Πνεύμα προστάτευσε τους βιβλικούς
συγγραφείς από το σφάλμα και από τις αντιφάσεις μεταξύ τους, αλλά δεν μόρφωσε το
λεξιλόγιο και τις κατηγορίες της Καινής Διαθήκης έτσι ώστε να είναι ενιαίες.

2.

Ο Ποιμαντικός Χαρακτήρας της θεολογίας της Καινής Διαθήκης

Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, εξέφρασαν την θεολογία τους με τρόπους οι οποίοι
απευθύνονται σε σχετικά συγκεκριμένες ανάγκες με συγκεκριμένους τρόπους αντί να
επικεντρώνονται σε μόνιμες, καθολικές ή παγκόσμιες αλήθειες.

3.

Τα Διάφορα Στυλ της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Η Συστηματική θεολογία είναι γραμμένη με ένα βασικό είδος , αυτό που μπορούμε
να ονομάσουμε μια εκτεταμένη έκθεση, ή με άλλα λόγια, μία πραγματεία. Αντίθετα, οι
συγγραφείς της Καινής Διαθήκης χρησιμοποίησαν πολλά διάφορα λογοτεχνικά είδη
και «στυλ».

4. Το βασικό πλαίσιο της Θεολογίας της Καινής Διαθήκης
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης σε μεγάλο βαθμό είχαν δομήσει την θεολογία
τους με βάση το θέμα της Μεσσιανικής Βασιλείας του Θεού, αντί με βάση την
παραδοσιακή δομή της συστηματικής θεολογίας.

Ένας κύριος στόχος που είχαν οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης ήταν να
εξηγήσουν ότι η μετάβαση απ’ αυτήν την εποχή της εξορίας και αμαρτίας στην
μεσσιανική βασιλεία του Θεού θα περιλάμβανε μια περίπλοκη και εκτεταμένη
διαδικασία:
• Αρχή
•

Συνέχεια

•

Ολοκλήρωση

ΙΙ. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Η Συστηματική θεολογία ξεκίνησε μέσα από μία μεγάλη διαδικασία η οποία αποτελείτο
από την ανταπόκριση και διακονία της εκκλησιάς σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο.
Α. Η Πατερική Θεολογία άνοιξε τον δρόμο της Συστηματικής
Θεολογία
1. Οι Πολιτιστικές Αλλαγές που συντέλεσαν στην
διαμόρφωση της Πατερικής Θεολογίας
Αντί να γίνουν οι Εβραίοι οι ηγέτες θεολόγοι της εκκλησίας, πήραν αυτόν
τον ρόλο οι Εθνικοί και άρχισαν να περιγράφουν τον Χριστιανισμό σε σχέση
με τις Ελληνιστικές φιλοσοφίες της εποχής τους.
Οι Χριστιανικοί ηγέτες χρησιμοποίησαν:

•

Τον Συγκριτισμό

•

Την ορθή Διακονία
2. Οι Θεολογικές Αλλαγές που συντελούν στην διαμόρφωση
της Πατερικής θεολογίας

Κατά την διάρκεια της πατερικής περιόδου, οι δεσπόζουσα φιλοσοφική και
θρησκευτική ιδέα στον Μεσογειακό κόσμο ήταν μια άποψη η οποία είναι
κοινός γνωστή ως νέο-Πλατωνισμός.
Ονομάζεται ‘νέο-Πλατωνισμός’ επειδή ήταν μια άποψη ριζωμένη στην
διδασκαλία του Πλάτωνα, αλλά συμπεριλάμβανε επίσης νέες ιδέες οι οποίες
παρουσιάστηκαν από φιλοσόφους όπως τον Πλωτίνο, ο οποίος έζησε από το
203 Μ.Χ. μέχρι το 279.
•

Δυισμός

•

Λογικός Συλλογισμός

•

Μυστικισμός
Οι πιστοί Χριστιανοί θεολόγοι της Πατερικής Περιόδου δεν άφησαν την
σημασία που έδιναν στον νέο-Πλατωνισμό να αντικαταστήσει τις
βασικές τους δεσμεύσεις στο αληθινό ευαγγέλιο.

• Οι πνευματικές προτεραιότητες της πατερικής θεολογίας
•

Η σημασία της λογικής

• Η σημασία του μυστικισμού

Β. Η Θεολογία του Μεσαίωνα έστρωσε το δρόμο της Συστηματικής Θεολογίας

Κατά την διάρκεια της ύπαρξης της μεσαιωνικής θεολογίας, οι Χριστιανοί ήταν
πιο συνεπής στην εφαρμογή των Ελληνιστικών απόψεων του ανθρώπινου
ορθολογισμού και λογικής στην Χριστιανική θεολογία που συχνά ονομάζεται
το «εκπαιδευτικό δόγμα του μεσαίωνα».

1. Οι Πολιτισμικές Αλλαγές που συντέλεσαν στην διαμόρφωση
του Σχολαστικισμού
Οι διανοούμενες κοινότητες του Μεσογειακού κόσμου στραφήκαν από τον
Νέο-Πλατωνισμό στην φιλοσοφία του Αριστοτέλη.

2. Οι Θεολογικές Αλλαγές που συντελούν στην διαμόρφωση του
Σχολαστικισμού
Το εκπαιδευτικό δόγμα του μεσαίωνα όμως, ήταν πολύ λογικό, τονίζοντας
την αξία της λογικής στην διερεύνηση, την εξήγηση και την υπεράσπιση

όλης της θεολογίας. Ο φυσικός και ο πνευματικός κόσμος, ακόμα και ο
Θεός ο ίδιος, έπρεπε να αναλυθούν με την προσεκτική εφαρμογή της
λογικής.
Η Αριστοτελική Άποψη για την λογική:
Ορολογία
Δηλώσεις: ισχυρισμοί γεγονότων οι οποίοι σχηματίζονται από ένα θέμα
και ένα υποστήριγμα ή κατηγόρημα.
Λογικοί Συλλογισμοί: ένα λογικό επιχείρημα στο οποίο οι δηλώσεις
έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διαμορφώσουν υποθέσεις
και συμπεράσματα.
Οι προτεραιότητες της λογικής ανάλυσης: Για να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν με την Αριστοτελική τους κουλτούρα, οι θεολόγοι του
μεσαίωνα είχαν δομήσει τις δογματικές τους συνοψίσεις ανάλογα με την
θεολογία από το ανώτερο.

Γ. Η Διαμαρτυρόμενη Συστηματική Θεολογία συνεχίζει στο δρόμο των

προηγούμενων έργων

1. Η Θεολογία των πρώτων Μεταρρυθμιστών του 16 ου αιώνα

Ο στόχος της προτεσταντικής θεολογίας στις αρχές της, ήταν να
ανοικοδομήσει την Χριστιανική θεολογία ανάλογα με το περιεχόμενο της
Γραφής.
Στο βιβλίο «Ιδρύματα της Χριστιανικής Θρησκείας», ο Καλβίνος
επιδεικνύει ένα σημαντικό θέμα για την Αριστοτελική λογική και τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τεχνικούς όρους, και που εκφράζει την
θεολογία του πολύ συχνά με δηλώσεις, και που έχει δομήσει
συλλογισμούς λογικής μέσα από διάφορα θέματα, και που έχει δομήσει
την θεολογία του ανάλογα με τις προτεραιότητες της θεολογίας από το
ανώτερο.

2. Η Θεολογία των Κλασσικών Ομολογιών πίστης των
Διαμαρτυρομένων
Οι Προτεστάντες σε διάφορα μέρη του κόσμου παρήγαγαν ένα αριθμό
κλασσικών κατηχητικών και εξομολογήσεων που συνοψίζει την πίστη
τους.
Η ομολογία πίστεως του Γυεστμίνστερ χρησιμοποιεί την Αριστοτελική
λογική με την εξάρτηση της από τεχνικούς όρους, την χρήση δηλώσεων
ως το κεντρικό μέσο έκφρασης, τους τρόπους με τους οποίους η
παρουσίαση της θεολογίας γίνεται με προσεκτικούς συλλογισμούς, και
τον τρόπο με τον οποίο ταξινομεί τα θέματα της θεολογίας ανάλογα με
τις προτεραιότητες της θεολογίας από το ανώτερο.

3. Η Σύγχρονη Ευαγγελική Συστηματική Θεολογία συνεχίζει
στην ίδια παράδοση
Καθ’ όλη του την θεολογία, ο Τσαρλες Χότζ έδωσε στην λογική ένα
κεντρικό ρόλο καθώς χρησιμοποιούσε παραδοσιακούς τεχνικούς όρους
και δηλώσεις, και διασκεύασε τα επιχειρήματα του με προσεκτικούς
συλλογισμούς και ακολούθησε τις προτεραιότητες της θεολογίας από το
ανώτερο.

«Η γραφή είναι για τον θεολόγο ότι είναι η φύση για τον επιστήμονα.
Είναι σαν μία αποθήκη των γεγονότων για αυτόν. Η μέθοδος που

χρησιμοποιεί για να ανακαλύψει τι διδάσκει η Γραφή, είναι η ίδια με
αυτήν που χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος της επιστήμης για να ανακαλύψει
τι διδάσκει η φύση.»- Τσαρλες Χότζ

ΙΙΙ. Η ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Θεός μας παρέχει τρία μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να
διασκευάσουμε Χριστιανική θεολογία: την εξήγηση της Γραφής, την αλληλεπίδραση
στην κοινότητα και την Χριστιανική ζωή.
Αυτά τα μεγάλα θεολογικά μέσα μας βοηθούν να αξιολογήσουμε τα επίπεδα
εμπιστοσύνης που θα πρέπει να έχουμε σε συγκεκριμένα μας πιστεύω.
Α. Πως η Συστηματική Θεολογία επηρεάζει την Χριστιανική Ζωή
Η Χριστιανική Ζωή έχει σχέση με τον αγιασμό μας καθώς μεγαλώνουμε και
μαθαίνουμε.
•

Σκέψεις (Ορθοδοξία)

•

Πράξεις (Ορθοπραξία)

•

Συναισθήματα (Ορθοπάθεια)
1. Η Θετική Επιρροή της Συστηματικής Θεολογίας στην Χριστιανική Ζωή
Η συστηματική θεολογία είναι ιδιαίτερα ισχυρή στον τομέα της
ορθοδοξίας. Μας παρέχει με ένα συστηματικό τρόπο σκέψης, ένα
εννοιολογικό πλαίσιο για την σωστή θεώρηση των ζητημάτων που
αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα μας.

2. Η Αρνητική Επιρροή της Συστηματικής Θεολογίας στην Χριστιανική Ζωή

Μπορεί να γίνουμε τόσο απασχολημένοι με το να διαμορφώνουμε τα
πιστεύω μας σε ένα λογικό σύστημα, που αγνοούμε τις άλλες
διαστάσεις της Χριστιανικής ζωής, ιδιαίτερα της ορθοπραξίας, της
συμμόρφωσης της συμπεριφοράς μας στο θέλημα του Θεού και της
ορθοπάθειας, δηλαδή της συμμόρφωσης των συναισθημάτων μας στο
θέλημα του Θεού.

Β. Πώς η Συστηματική Θεολογία επηρεάζει την αλληλεπίδραση μας στην

κοινότητα της πίστης;
Οι Χριστιανοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επειδή ξέρουν ότι η εκκλησία είναι η
κεντρική αρένα όπου το Άγιο Πνεύμα διακονεί στον κόσμο. Και ο Χριστός
περιμένει από μας ότι θα διασκευάσουμε την θεολογία μας ανάλογα με άλλους
οι οποίοι είναι γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα.
•

Κληρονομιά

•

Το Άγιο Πνεύμα

•

Η Σύγχρονη Κοινότητα
1. Η Θετική Επιρροή της Συστηματικής Θεολογίας στην
αλληλεπίδραση μας στην κοινότητα της πίστης:
Η συστηματικότητα διασκευάζει την θεολογία έχοντας υπόψη αυτά
που το Άγιο Πνεύμα έχει είδη διδάξει την Εκκλησία του Χριστού,
δίνοντας σημασία στο πώς σπουδαίοι άντρες και γυναίκες έχουν
κατασκευάσει θεολογία στο παρελθόν.
2. Η Αρνητική Επιρροή της Συστηματικής Θεολογίας στην
αλληλεπίδραση μας με τη κοινότητα της πίστης
Όταν το παρακάνουμε με την παραδοσιακή άποψη της
συστηματικής θεολογίας, μπορεί να μας οδηγήσει στην ασχετοσύνη
και την αγνόηση της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος στην
σύγχρονη κοινότητα και πώς πληροφορεί σήμερα την προσωπική
μας κρίση.

Γ. Πως η Συστηματική Θεολογία επηρεάζει την εξήγηση της Γραφής

Οι κύριοι τρόποι με τους οποίους έχει διδάξει το Άγιο Πνεύμα την εκκλησία να
ερμηνεύει την Γραφή.
•

Λογοτεχνική Ανάλυση (εικόνα)

Η λογοτεχνική ανάλυση επιδιώκει να κατανοήσει την Γραφή ως ένα
έγγραφο πού έχει σχεδιαστεί από ανθρώπινους συγγραφείς για να
επηρεάσουν το ακροατήριο τους με συμβατικές λογοτεχνικές έννοιες.
Ιστορική Ανάλυση (παράθυρο)

•

Σε μεγάλο βαθμό, η κύρια εστίαση της ιστορικής ανάλυσης είναι να
ανασκευάσει το τι έγινε στην βιβλική ιστορία και να καταλάβει την σημασία
αυτών των γεγονότων για τους ανθρώπους που ζούσαν σ ε αυτήν την
εποχή.
•

Θεματική Ανάλυση (καθρέφτης)
Εδώ βλέπουμε την Γραφή ως ένα καθρέφτη, ένα τρόπο αντιμετώπισης
των ερωτήσεων ή θεμάτων που είναι σημαντικά για μας, αν και δεν είναι
επιφανής στην ίδια την Γραφή.

1. Πώς η Συστηματική Θεολογία ενισχύει την εξήγηση;
Αυτή η διαδικασία που ενοποιεί τα διάφορα εδάφια μαζί, μας βοηθά να
αποφεύγουμε να αντιμετωπίζουμε ένα πράγμα που λέει η Γραφή ως το
μόνο πράγμα που λέει για αυτό το θέμα.
2. Πώς η Συστηματική Θεολογία παρεμποδίζει την εξήγηση
Η συστηματική θεολογία συχνά παρεμποδίζει την εξήγηση επειδή δεν
εστιάζει στην λογική και ιστορική ανάλυση της Γραφής. Θέτει κάποιους
περιορισμούς στο τι θα αντλήσουμε από την Γραφή.

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ερωτήσεις για Επανάληψη

1.

Περιγράψτε το περίγραμμα της συστηματικής θεολογίας σε σχέση
με τις δεσμεύσεις της στην βιβλική αλήθεια, την λογική συνάφεια και τις
παραδοσιακές εμφάσεις.

2.

Περιγράψτε το περίγραμμα της θεολογίας της Καινής Διαθήκης σε
σχέση με την ποικιλομορφία της, τον ποιμενικό της χαρακτήρα, τα είδη της και το
πλαίσιο της.

3. Με ποιους τρόπους είναι παρόμοια η συστηματική θεολογία με την θεολογία της
Καινής Διαθήκης.

4. Με ποιους τρόπους είναι διαφορετικές η δύο θεολογίες;

5. Πώς και γιατί άλλαξε η αυθεντική Χριστιανική θεολογία για να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της διακονίες στους Εθνικούς κατά την διάρκεια της Πατερικής
περιόδου;

6. Περιγράψτε την θεολογική κίνηση του Μεσαίωνα και τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποίησε την Αριστοτελική λογική.

7. Περιγράψτε τα τρία στάδια της Προτεσταντικής θεολογίας σε σχέση με τους
Πρώτους Μεταρρυθμιστές, τις Κλασσικές Εξομολογήσεις και την Σύγχρονη
Συστηματικότητα.

8. Ποίες ομοιότητες υπάρχουν στους τρόπους με τους οποίους λειτουργούσε η
Θεολογία κατά τις Πατερικές, Μεσαιωνικές και Προτεσταντικές περιόδους;

9. Περιγράψτε πώς η Συστηματική Θεολογία ενισχύει και εμποδίζει τις τρείς πλευρές
τις Χριστιανικής Ζωής.

10. Περιγράψτε πως η Συστηματική Θεολογία ενισχύει και εμποδίζει τις τρείς πλευρές
της Αλληλεπίδρασης στην Κοινότητα.

11. Περιγράψτε πως η Συστηματική Θεολογία ενισχύει και εμποδίζει την εξήγηση.

12. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε να ελέγξουμε τους κινδύνους της Συστηματικής
Θεολογίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αξίες της;

Ερωτήσεις Εφαρμογής

1. Γιατί μας βοηθά να έχουμε και συστηματική θεολογία επιπρόσθετα με την Γραφή την
ίδια;
2. Ποιο μέρος της Συστηματικής Θεολογίας σε βοηθά το περισσότερο να ζήσεις την
Χριστιανική Ζωή.
3. Ποιο μέρος της Συστηματικής Θεολογίας σε βοηθά περισσότερο να αλληλεπιδράς
στην κοινότητα;
4. Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχεις μάθει σε αυτή τη μελέτη; Γιατί;

