Ἐμπειρική Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας
Κατά τίς προφορικές παραδόσεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη
Τόμος Α΄: Δόγμα - Ἠθική - Ἀποκάλυψη

Περιεχόμενα
Εἰσαγωγή
Βιογραφικά καί αὐτοβιογραφικά στοιχεῖα τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη
Α΄ Δόγμα καί ἠθική
1. Τό δόγμα
α) Ὁρισμός τοῦ δόγματος
β) Δόγμα καί μυστήριο
γ) Τό δόγμα ὡς ἔκφραση τῆς ἐμπειρίας καί ὡς ὁδηγός στήν ἐμπειρία
δ) Ὁ ἀντιαιρετικός καί θεραπευτικός σκοπός τοῦ δόγματος
ε) Δόγμα καί ἐκκλησιαστική ζωή
στ) Ἐξέλιξη τῶν δογμάτων
ζ) Δόγματα καί φιλοσοφία
η) Ὁ θεραπευτικός χαρακτήρας τοῦ δόγματος ὡς βάση τοῦ διαλόγου μέ ἄλλες Ὁμολογίες
θ) Σύνδεση τοῦ δόγματος μέ τήν ἠθική – ἀσκητική

2. Ἡ ἠθική
α) Φιλοσοφική, θρησκευτική καί κοινωνική ἠθική
β) Χριστιανική ἠθική
γ) Ἡ ὀρθόδοξη ἠθική ὡς ἀσκητική

Β΄ Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀποκαλύψεως
1. Ἡ ἀξία τῆς ἐμπειρίας - πείρας
2. Ἡ ἐμπειρία ὡς βάση τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας
3. Ἀποκάλυψη καί ἐμπειρία
4. Ἐμπειρία καί εἴδη ἐμπειριῶν
5. Γνήσια ἐμπειρία
6. Μεταφορά τῆς ἐμπειρίας
Γ΄ Οἱ φορεῖς τῆς ἀποκαλύψεως
1. Θεούμενοι
α) Ὁρολογία
β) Θεοπτία – θεολογία τῶν θεουμένων

2. Ἡ ἑνότητα Προφητῶν, Ἀποστόλων καί ἁγίων
3. Προφῆτες
α) Οἱ Προφῆτες τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης
β) Τό προφητικό χάρισμα

4. Ἀπόστολοι
α) Ἡ ζωή καί τό ἔργο τῶν Ἀποστόλων
β) Ἀποστολική ζωή, παράδοση καί διαδοχή

5. Πατέρες
α) Τό ἔργο τῶν Πατέρων
β) Ἡ θεόπνευστη θεολογία τῶν Πατέρων
γ) Πατερική περίοδος

6. Ἅγιοι
α) Ποιός εἶναι ἅγιος
β) Ἡ ἐμπειρική δύναμη τῆς πίστεως

Δ΄ Τά μνημεῖα τῆς ἀποκαλύψεως
1. Ἄρρητα-ἄκτιστα ρήματα καί κτιστά ρήματα καί νοήματα
α) Διάκριση μεταξύ ἀρρήτων ρημάτων καί κτιστῶν ρημάτων καί νοημάτων
β) Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ μέ ἄρρητα ρήματα
γ) Ἡ μεταφορά τῶν ἀρρήτων-ἀκτίστων ρημάτων μέ κτιστά ρήματα καί νοήματα
δ) Ἀπό τά κτιστά ρήματα στά ἄρρητα ρήματα

2. Ἡ «Παρακαταθήκη τῆς πίστεως»
3. Ἁγία Γραφή
α) Ἁγία Γραφή καί ἀποκάλυψη
β) Ἡ θεοπνευστία τῆς Ἁγίας Γραφῆς
γ) Συντηρητικός καί φιλελεύθερος
δ) Ὁ σκοπός τῆς Ἁγίας Γραφῆς
ε) Ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς

4. Παλαιά καί Καινή Διαθήκη
α) Ἡ ἀξία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
β) Σχέσεις μεταξύ Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης
γ) Διαφορά μεταξύ Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης

5. Ἱερά Παράδοση καί παραδόσεις
α) Ἡ ὀρθόδοξη παράδοση
β) Ἡ οὐσία τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως
γ) Μετάδοση τῆς παραδόσεως
δ) Παράδοση καί παραδόσεις
ε) Ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως μέσα ἀπό τίς ἐπιστῆμες τῆς ἀστρονομίας καί ἰατρικῆς

Ἐπίμετρον

