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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η θεολογική εργασία του Νεύτωνα
Αφού προχώρησε τις μελέτες στα φυσικομαθηματικά, συνέχισε και στα θεολογικά, με πίστ
Στο δύσκολο αυτό έργο του χειρίζεται με προσοχή τους πνευματικούς προβολείς της Αγίας
Ιδιαίτερα ερευνά την εκτροπή από την αλήθεια, που προείπε ο απόστολος Παύλος: «...Και α
Με την εργασία αυτή δοξάζει τον Ύψιστο και του προσφέρει από τους πνευματικούς καρπού

Εκτροπή, αποστασία, αιρέσεις
Ως και άλλοι πιστοί συγγραφείς ο Νεύτων φανερώνει ότι η εκτροπή και αποστασία για την
Το φαινόμενο της αποστασίας από τον Θεό είναι μεγάλο, γενικό, πανανθρώπινο, με πρώτο
Εδώ εξετάζεται μόνο η θρησκευτική αποστασία, που έχει πολλά προηγούμενα στο λαό Ισρα
Το πιο γνωστό και εντυπωσιακό είναι αυτό μετά την Έξοδο από την Αίγυπτο, στην έρημο, σ
Τότε κατέβηκε ο Μωυσής και με θυμό έσπασε τις θείες πλάκες του νόμου και ζήτησε εξηγήσ
Ο Μωυσής όμως διείδε ότι και ο Ααρών ήταν συνυπεύθυνος για την αποστασία του λαού, επ
«Και ιδών ο Μωυσής τον λαόν ότι ήτο αχαλίνωτος, διότι ο Ααρών είχε αφήσει αυτούς αχαλί
Η ωμή αυτή αποστασία του λαού Ισραήλ από τον Μωυσή αποτελεί προφητικό τύπο της απο

Το αντικείμενο της μελέτης του Νεύτωνα
Η ακόλουθη προφητεία του Δανιήλ αποτελεί το βασικό αντικείμενο της μελέτης του Νεύτων
«Και ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέλησιν αυτού και θέλει υψωθή, και μεγαλυνθή υπεράν
Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυνακών...
Τον δε θεόν Μαουζείμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού· και θεόν, τον οποίον οι πατέρες α
Ο Νεύτων ερμηνεύει
θρησκευτικό
ότι ο «βασιλιάς»
σύστημα που
τηςαναπτύχθηκε
προφητείας είναι
από τον
το απολυταρχικό
Μέγα Κωνσταντίνο
πολιτικο-στρα
και τους
Η Ιστορία επαληθεύει ότι ο «βασιλιάς» αυτός έκανε σύμφωνα με τη θέληση του, ανυψώθηκε

Αντίγραφα των κεφαλαίων 13 & 14 το υ βιβλίου είναι διαθέσιμα σ' όποιον τα ζητήσει από το
Τηλέμαχος Μ. Χυτήρης Αγορακρίτου 35, 104 40 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο 210.8210163
Απρίλιος 2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII (13°)
«ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑ
Ας διαβάσουμε παρακάτω μερικά απο τα αναγραφόμενα στο βιβλίο :

Στα πρώτα χρόνια της Χριστιανοσύνης, οι χριστιανοί κάθε πόλης κυβερνιόνταν από Συμβού
Ο Επίσκοπος της κυριότερης πόλης της Ρωμαϊκής Επαρχίας γινόταν συνήθως Πρόεδρος το
Όταν η Αυτοκρατορία έγινε Χριστιανική οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες άρχισαν να συγκαλούν Γε
τελικά με την έβδομη Οικουμενική Σύνοδο καθιέρωσε τη λατρεία των εικόνων και των ψυχώ
Ο ίδιος «βασιλιάς» καθόρισε τον αγιασμό ως την αποχή από το γάμο. Ο Ευσέβιος στην Εκκλ
Η ασεβής αυτή διδασκαλία αναπτύχθηκε πρόσφατα μεταξύ τους και ο βασικά υπεύθυνος είν
Αυτά όσον αφορά τον Ευσέβιο. Αλλά αν και οι ακόλουθοι του Τατιανού καταδικάσθηκαν αρχ
Μέχρι τότε οι διδασκαλίες των Εγκρατιτών είχαν απορριφθεί από τις εκκλησίες αλλά τώρα
Ο Ευσέβιος μας λέγει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έτρεφε το μεγαλύτερο σεβασμό για τους α
Και αυτοί οι Επίσκοποι ίδρυσαν νέα Μοναστήρια από τα οποία διάλεξαν Πρεσβυτέρους για
Για το λόγο αυτό ο Ιερώνυμος σε μια επιστολή γραμμένη κατά το 385μ.Χ. έλεγε για τον Κλή
«Τι κάνουν οι Ανατολικές Εκκλησίες; Αυτές αποδέχονται είτε άγαμους Κληρικούς ή Εγκρατ

1/2

ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝ -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Εκδότης
Σάββατο, 12 Ιούνιος 2010 21:13 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 07 Μάρτιος 2011 18:47

Οι Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος στον Καισάριο:
«Αν οι Επίσκοποι νομίζουν ότι χρειάζονται ιερείς θα είναι καλύτερα να τους χειροτονούν απ

Η Ελληνική Αυτοκρατορία ευρισκόμενη τώρα στα χέρια αυτών των «Εγκρατιτών» και έχοντ
Έτσι η αίρεση των «Εγκρατιτών», που άρχισε από τους Γνωστικούς και διαδόθηκε με τον Τα
Και οι εθνικοί, που ήλθαν τον τέταρτο αιώνα σε μεγάλους αριθμούς στο χριστιανισμό, δέχον

Η αίρεση των Καταφρυγιανών έφερε και άλλες δεισιδαιμονίες, ως τη διδασκαλία των ψυχώ
Αυτοί επίσης χρησιμοποιούσαν το σημείο του σταυρού ως φυλακτό. Έτσι ο Τερτυλλιανός γρ
Για όλες αυτές τις δεισιδαιμονίες αναφέρεται ο Απόστολος όταν γράφει: «Το Πνεύμα ρητώ

Από τους Καταφρυγιανούς οι διδασκαλίες και οι πράξεις αυτές διαδόθηκαν στους μεταγενέ
Επειδή κάποιος φραγμός είχε τεθεί στον Καταφρυγιανό Χριστιανισμό από τα Επαρχιακά Σ

Ο Γρηγόριος Νύσσης, άλλος σπουδαίος Μοναχός και Επίσκοπος, στη ζωή του Εφραίμ του Σ
Ο ίδιος ο Γρηγόριος στο λόγο του για το Μάρτυρα Θεόδωρο, που γράφτηκε το 381 περιγράφ
Επειδή όσοι το βλέπουν το αγκαλιάζουν σαν ζωντανό και θαλερό...
Τέλος ο Γρηγόριος τελειώνει την Ομιλία του μ' αυτή την προσευχή: «Ω Θεόδωρε, έχουμε αν
Ο ίδιος ο Γρηγόριος Νύσσης στο θάνατο του Μελέτιου, Επισκόπου Αντιόχειας, κήρυξε στην
Αυτό δεν ήταν ένα ρητορικό σχήμα αλλά η πραγματική γνώμη του Γρηγόριου καθώς συνάγετ
Ο Εφραίμ ο Σύρος, άλλος σπουδαίος Μοναχός, σύγχρονος του Βασιλείου, που πέθανε τον ίδ
Στην αρχή του Εγκωμίου του για τους Σαράντα Μάρτυρες, γραμμένο την ίδια εποχή, τους επ
Και πάλι στο δεύτερο Κήρυγμα ή Ομιλία του για τους επαίνους των Αγίων Μαρτύρων του Χρ
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