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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών  Εγγραφή 

 Προφίλ  Συνδεθείτε, για να ελέγξετε την αλληλογραφία σας  Σύνδεση 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα 1, 2  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 556

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούν 25, 2008 4:07 pm   Θέμα δημοσίευσης: Εγκράτεια στη σχέση
Ο Χριστιανός βιώνει συνήθως συγκρουσιακά τη σεξουαλικότητά του σε μια μη συζυγική σχέση.
Οι ερωτευμένοι νέοι προσπαθούν να μην οδηγηθούν σε ερωτικές περιπτύξεις και να μην ολοκληρώσουν σε σεξουαλική επαφή. Συχνά βασανίζονται από
ενοχές και συμπεριφέρονται μπερδεμένα.
Όταν υπάρχει αμοιβαία ερωτική έλξη αναπτύσεται μεγάλη σεξουαλική ένταση. Η ένταση είναι ανάλογη με την επιθυμία για ένωση με το αγαπώμενο
πρόσωπο και με την σεξουαλική διάθεση των συντρόφων. Οι ερωτευμένοι συνήθως «πέφτουν» σε σαρκικό αμάρτημα. Είναι εντυπωσιακό το πως
προσπαθούν να κρατηθούν από την πτώση. Φιλί στο μάγουλο αλλά όχι στα χείλη. Φιλί στα χείλη αλλά όχι με τη γλώσσα. Άγγιγμα γεννετικών οργάνων
αλλά όχι διείσδυση κλπ. Η πτώση έρχεται σιγά-σιγά και ο βαθμός της επερχόμενης οδύνης εξαρτάται από την πνευματική εγρήγορση και το βαθμό
ενοχικής σχέσης με το Θεό.
Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις πιστών χριστιανών υγιών ψυχολογικά και πνευματικά οι οποίοι εγκρατεύονται αρμονικά και αβίαστα μέχρι την τέλεση
του μυστηρίου του γάμου. Οι περισσότεροι χριστιανοί όμως ζουν μια βαθειά σύγχυση ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της πνευματικής και της ερωτικής
τους ζωής.
Μεγάλο μπέρδεμα δημιουργείται όταν ένας από τους δύο συντρόφους έχει κοσμική νοοτροπία. Άντε να του εξηγήσεις τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει,
τι σε εμποδίζει και που οφείλονται οι αναστολές. Όλοι οι «παλαιοί» θα έχουμε ακούσει προτροπές όπως: “Αφέσου ελεύθερη», «Μάθε να χαίρεσαι τη
ζωή», «Ολόκληρος άντρας και αποφεύγεις τη χαρά του σεξ;», «Ξεκόλλα από τους παπάδες και τον πνευματικό σου», «Ζήσε κορίτσι μου, ξύπνα! Μιά
χαρά κοπέλλα είσαι και αποφεύγεις τις χαρές της ζωής»
Και που να ήξεραν όλοι αυτοί πόσο δύσκολο είναι για σένα καμιά φορά να εγκρατευτείς! Και τι να τους πεις για τις προσπάθειές σου, για τους αγώνες
σου; Και τι να τους πεις για τις αμφιβολίες σου ή για τα πάθη και τις ανάγκες σου;

Σημείωση
Και σε αυτό το μήνυμα όταν γράφω τη λέξη «χριστιανοί» δεν εννοώ στην ταυτότητα ή της Κυριακής αλλά τους συνεισητά αγωνιζόμενους πιστούς.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούν 25, 2008 6:24 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Ωχ, Νικήτα μου, διαφωνούμε κάθετα στο θέμα! Ελπίζω να μη με διαγράψεις από το φόρουμ ως ...αιρετικό. Αλλά το ξαναλέω ότι νιώθω με το ένα
πόδι εκτός "ορθόδοξης εκκλησίας", με αυτήν την ιδρυματική, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη που έχει για τα Μυστήρια.

Αλλά δεν αντέχω να επαναλαμβάνομαι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Το έχω βαρεθεί πια. Όποιος θέλει ας δει κάποιες κουβέντες στις οποίες είχα
συμμετάσχει σε άλλα φόρουμ πάνω στο θέμα... (Κι εκεί με το πραγματικό μου όνομα).

http://www.methexi.gr/forum/viewtopic.php?t=5

http://www.stavrodromi.gr/forum/viewtopic.php?t=24&start=0
Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 556

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούν 25, 2008 11:11 pm   Θέμα δημοσίευσης:

∆ημήτρη αν ήταν να διαφωνούμε κάθετα σε τόσο αξονικά θέματα θα σε αναγόρευα εκπρόσωπο της Πατριαρχικής αφεντιάς μου;

Σε ποια σημεία ∆ιαφωνούμε;

Παραθέτω εγώ δύο αποσπάσματα από τα links που παρέθεσες:

«Πιάνω τον εαυτό μου να ντρέπεται που ξεκινά αυτό το κείμενο. Κι αυτό γιατί το ότι ασχολείσαι με κάτι σημαίνει πως το παίρνεις στα σοβαρά. ∆εν
μιλώ για τον έρωτα. Μιλώ για την εκκλησία. Ντρέπομαι βαθύτατα αν παίρνω ακόμα την εκκλησία στα σοβαρά.. Κι αν γράφω τελικά είναι από αγάπη
στο Θεό κι από πόνο. Την εκκλησία προσπάθησα να την αγαπήσω όσο ήλπιζα ότι μπορεί και να είναι αυτό που υποστηρίζει. Όσο όμως ήλπιζα, τόσο
αυτή με πλήγωνε. Κι αυτό γιατί αντί να αναζητεί τον Αληθινό Θεό, αγκυλώνεται με πείσμα σε αλλοτριωμένες εικόνες Του. Με πάρα πολλούς τρόπους,
αλλά δεν είναι αυτό το θέμα που ζητήθηκε.
Υπήρξα κατηχητής πολλά χρόνια και σε όλες τις ηλικίες. Πιστεύω πως εφόσον ένα ζευγάρι αναζητά τον γάμο ως Μυστήριο, τότε (και μόνο) πράγματι
είναι. Για μένα όμως τα θεσπισμένα Μυστήρια δεν είναι το μόνο μέσο που διαλέγει ο Θεός για να δώσει τη Χάρη Του στον άνθρωπο, ή ακριβέστερα,
δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο παραδίδεται ο άνθρωπος σ’ Αυτήν. Το τι είναι Μυστήριο δεν μπορεί να οριστεί από καμία διαδικασία και από
κανένα τυπικό. Είναι θλιβερό το ότι αναγκάζομαι να γράφω κάτι που θα ’πρεπε να είναι τόσο αυτονόητο. Είναι δείγμα της έκπτωσης της εκκλησίας.
Επειδή λοιπόν δεν το πιστεύω, ποτέ δεν το υποστήριξα. Είναι πάρα πολλές οι φορές που θέλησαν τα παιδιά να συζητήσουν το θέμα του έρωτα μαζί
μου. Το πώς το αντιμετώπιζα εξαρτιόταν από το πόσο γνωριζόμασταν με το παιδί και ποιο ήταν αυτό. Αρκετές φορές αποσιωπούσα την άποψή μου για
το σεξ πριν το γάμο. Απλά προσπαθούσα να απενοχοποιήσω την σεξουαλικότητα του παιδιού και να το βοηθήσω να μην αντιλαμβάνεται τον γάμο σαν
«πιστοποιητικό αδείας σεξουαλικής πράξης» (..και αυτό κατ’ οικονομίαν για τους «μέτριους»), αλλά σαν αναζήτηση της Παρουσίας του Θεού μέσα σε
κάθε πτυχή της ύπαρξής του, κι επομένως και στον έρωτά του. Άλλες φορές έλεγα ευθέως την άποψή μου για το τι είναι Μυστήριο. Πέρα από αυτά τα
γενικά, θα αναφέρω δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. ∆ιάλεξα δύο από τις πιο ακραίες γιατί ίσως έχουν πιο πολλά να πουν.

Η πρώτη είναι ένα παλιό μου κατηχητόπουλο με το οποίο ξαναβρεθήκαμε ύστερα από τέσσερα χρόνια. Ήταν το πιο ατίθασο παιδί της παρέας, αλλά
πολύ καλόκαρδο. Όταν τον είδα ξαφνιάστηκα. Ήταν αγνώριστος, στα 20 πλέον. Μακρύ μαλλί, μαύρο πέτσινο και με 4-5 σκουλαρίκια, το ένα στη μύτη.
-Μεγάλε, θα’ παθες πλάκα έτσι όπως με είδες ξαφνικά.
-Εεε, ναι.., του απάντησα μ’ ένα πλατύ χαμόγελο.
Με πήρε στη μηχανή του και με πήγε σ’ ένα δάσος. Μετά από πέντε λεπτά περπάτημα φτάσαμε σ’ ένα σπιτάκι φτιαγμένο από ξύλο και λαμαρίνα.
-Κάτσε στην προεδρική, μου είπε κι έδειξε μια ξεχαρβαλωμένη πολυθρόνα.



Σελίδα 2Forum

10/6/2013 3:28:14 πμfile://localhost/C:/Users/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%9C%...

Το σπιτάκι ήταν το στέκι όπου μαζεύονταν με τους κολλητούς και, μεταξύ άλλων, έπιναν και χασίς. Μου διηγήθηκε τη ζωή του τα τελευταία χρόνια. Τις
οριακές δυσκολίες, οικονομικές και προσωπικές. Το πώς έχασε τέσσερις φίλους απ’ την ηρωίνη.
-Έχω βαρεθεί να κλαίω, φίλε.., μού είπε χαρακτηριστικά.
Για να έρθω και στο θέμα, μου διηγήθηκε και το πώς γνώρισε μια κοπέλα με την οποία είχαν δεσμό πάνω από ένα χρόνο (με την οποία έκαναν έρωτα).
Μοιράστηκε μαζί μου το πώς τον βοήθησε ν’ αγαπήσει τον εαυτό του και να βρει νόημα στη ζωή του. Και προσέθεσε:
-Ρε (τάδε), τι να πεις για την εκκλησία που σου απαγορεύει ν’ αγαπήσεις έναν άνθρωπο; Εγώ πού θα ήμουν τώρα χωρίς την Ελένη;
Χαμογέλασα, αφήνοντας να φανεί πως προφανώς τον καταλαβαίνω.
Η δεύτερη περίπτωση ήταν μια κοπέλα στα μέσα της εφηβείας. Με πήρε τηλέφωνο εμφανώς ταραγμένη και ζήτησε να βρεθούμε. Με το που
συναντηθήκαμε μου είπε ένα ξερό «Πάμε να πάρω τσιγάρα.» και περπατήσαμε 10 λεπτά αμίλητοι ψάχνοντας για περίπτερο. Το μήνυμα δεν ήταν
δύσκολο να το καταλάβω: «Κοίτα να δεις. Εγώ αυτή είμαι κι άμα θες, δέξου με έτσι.». Μοιραστήκαμε το πακέτο, αν και μέχρι τότε δεν είχα καπνίσει
παρά 5-6 τσιγάρα στη ζωή μου.
Το κορίτσι είχε μεγαλώσει σε «χριστιανική» οικογένεια με ακραία ενοχική προσέγγιση του έρωτα πριν τον γάμο. Οι γονείς της ήταν καλοί άνθρωποι –
και δεν το λέω ειρωνικά. Απλά πάλευαν με τη δική τους ανεπάρκεια και διέπρατταν τα δικά τους (πολύ) μεγάλα λάθη (όπως όλοι μας ανεξαιρέτως). ∆εν
θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες. Αρκεί να πω πως η πεποίθηση των γονιών της ότι είχε κάνει έρωτα (που δεν είχε) τους προκαλούσε τέτοιο πανικό που
είχαν καλέσει ιερέα να την εξορκίσει (!!). (Κι αυτός πήγε! -Καλά ρε παιδιά, πού τους ανακαλύπτετε και τους χειροτονείτε τέτοιους ιερείς;
∆ιαπλανητικούς διαγωνισμούς ηλιθιότητας διεξάγετε; ). Η κοπέλα φυσικά ένιωθε αφόρητη αηδία για την εκκλησία. Τη μισούσε θανάσιμα. Μου είχε
προκαλέσει κατάπληξη πώς αυτό το μίσος για την εκκλησία δεν είχε μεταστραφεί σε μίσος προς τον Θεό. Είχε δημιουργήσει όμως μια τεράστια
σύγχυση κι ένα κενό όσον αφορά κάποιο αληθινό σημείο αναφοράς που αναζητούσε. Κι επειδή δεν το έβρισκε, έτεινε να το ορίζει αρνητικά: «Λέει κάτι
η εκκλησία; Ίσως πρέπει να κάνω το αντίθετο..». Αλλά παρά αυτήν την αρχική παρόρμηση, ήταν πολύ πιο ώριμη από αυτό.
Προσπάθησα να της μεταδώσω λεκτικά αυτό που και η ίδια γνώριζε διαισθητικά, αλλά είχε ανάγκη να σχηματοποιήσει: Ότι υπέρβαση της χυδαιότητας
δεν είναι ο πουριτανισμός, όπως υποστήριζε η «εκκλησία», αλλά ο έρωτας. Κι ότι αφού θέλει να μην είναι χυδαία, ας αγαπήσει έναν άνθρωπο και η
σεξουαλικότητά της θ’ αποκτήσει άλλο περιεχόμενο. Θα γίνει αφορμή ανοίγματος της ψυχής της προς τον σύντροφό της. Ο πουριτανισμός μπορεί να
υπάρξει μόνο σε κάποιον που αντιλαμβάνεται τη σεξουαλικότητα με χυδαίο τρόπο. Κι αυτό γιατί αφού έχει ταυτίσει το σεξ με την εκπόρνευση,
προσπαθεί να ξεφύγει απ’ το δεύτερο αποφεύγοντας το πρώτο. Για να μη δοθεί λάθος εντύπωση, πρέπει να τονίσω πως περισσότερο άκουγα παρά
μιλούσα. Ένα φίλο να την καταλαβαίνει και να μοιραστεί ένα τσιγάρο είχε περισσότερο ανάγκη και λιγότερο κάποιον να την συμβουλεύει. ∆εν της είπα
ότι πιστεύω πως η ερωτική πράξη δεν είναι αμαρτία πριν το γάμο, γιατί δε με ρώτησε. Φαντάζομαι όμως πως αυτό μάλλον διαφαινόταν από τα
συμφραζόμενα.

∆εν νομίζω πως θα με πάρετε στα σοβαρά στα επόμενα, αλλά δε βαριέσαι, μιας κι έπιασα το στυλό, ας τα γράψω κι αυτά:
Ρε παιδιά, πού ζείτε; Σε ποιους θα μάθετε ν΄ αγαπούν στον έρωτα; Νομίζετε πως η εκκλησία είναι αυτή που μαθαίνει τον κόσμο ν’ αγαπάει; Εγώ νιώθω
πως η εκκλησία μας μαθαίνει ότι το να μιλάς γι’ αγάπη δεν σημαίνει τίποτα, ή μάλλον είναι και ύποπτο. Τουλάχιστον όσον αφορά τους χώρους που έχω
βρεθεί κατά καιρούς, στην εκκλησία (ας πούμε στον «σκληρό πυρήνα» της, για να είμαι πιο ακριβής) έχω συναντήσει τους πιο ανέραστους ανθρώπους.
Όχι ότι δεν γνώρισα σ’ αυτήν κι ανθρώπους με ιδιαίτερη αγάπη, αλλά πάντως τους κατεξοχήν ανέραστους στην εκκλησία τους συνάντησα. Κι αυτό όχι
γιατί κατέφυγαν σ’ αυτήν για να θεραπευτούν, αλλά γιατί η εκκλησία τους διαμόρφωσε. Ίσως και τα «ηθικά συστήματα» της εκκλησίας προσελκύουν
ανθρώπους με τέτοιες αναπηρίες. Η ηθική χτίζει φρούρια, όπως είχα ακούσει κι από κάποιον ιεροκήρυκα. Φρούρια πίσω απ’ τα οποία μπορούν να
οχυρωθούν, θα προσέθετα (ενώ η αγάπη θα τα γκρέμιζε..).
Μην εκτίθεστε λοιπόν βάζοντας κατεξοχήν ανέραστους ανθρώπους να μιλούν για τον έρωτα και, πολύ περισσότερο, για το Χριστό (αναφέρομαι σε
κάποιους κατηχητές και ιερείς). Γιατί το πρόβλημα δεν είναι πως εκτίθεστε, αλλά ότι σκορπίζετε σύγχυση σε νεανικές ψυχές που προσπαθούν να
μάθουν ν’ αγαπούν και ίσως αναζητούν και το Θεό.»

...Και μετά σου λέει «πορνεία είναι ό,τι δεν ευλογείται από την εξουσία μου». Γιατί κατά βάθος, έχω την αίσθηση πως πιο πολύ αυτό καίει τους
περισσότερους. Όχι η αγάπη και η ευτυχία του ζευγαριού, ούτε το Μυστήριο, αλλά η διαιώνιση ιδρυματικής τους φαντασίωσης ότι έχουν το copyright
του Θεού. Τους είναι ξένο ένα Άγιο Πνεύμα που «όπου θέλει πνεί». Τους είναι άγνωστος ένας Θεός αγάπης και ταπείνωσης που καθιστά Μυστήριο την
κάθε μας αναπνοή, με την κρυφή προσευχή και δοξολογία που πηγάζει απ’ την καρδιά. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί πρωτεργάτες αυτής της
εγκυκλίου ήταν τύποι σαν τον Άνθιμο: Άνθρωποι εξουσιολάτρες (όλοι γνωρίζουν με τι συναλλαγές έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης...) που λειτουργούν
διχαστικά τόσο στην κοινωνία όσο κι ανάμεσα στους λαούς... Η πίστη τους προσδιορίζεται από ηθικούς κανόνες νηπιακής ανωριμότητας και από
φολκορικού τύπου τελετουργίες και ψυχολογικές κατοχυρώσεις. Φαίνεται ότι από αυτές αντλούν ταυτότητα και όχι από την Αγάπη του Θεού. Και γι’
αυτό τις υπερασπίζονται με ζήλο...

---------------------------------------

Ζητώ συγνώμη, αλλά θα εκφραστώ λίγο αυστηρά (αλλά και αφού καταθέσω ότι φυσικά δεν διεκδικώ κανένα αλάθητο):
Τα περισσότερα σχόλια που διαβάζω μου «μυρίζουν» αίρεση. Και συγκεκριμένα θρησκευτική-κανονιστική αντίληψη του Θεού. Βελτιωμένη μεν σε σχέση
με άλλες, αλλά πάντως θρησκευτική.
Ενδεικτικά:

«δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι ο γάμος είναι μόνο μια νομιμοποίηση...».
Είναι ωστόσο και νομιμοποίηση; Υποτίθεται ότι εν Χριστώ καταργείται κάθε έννοια νόμου. Λόγια που λέμε αλλά δεν καταλαβαίνουμε...

«οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν την πραγματική διάσταση της απαγόρευσης αυτής.».
Το ίδιο σχόλιο.

«...και όσοι με δική τους απόφαση θέλουν να αφοσιωθούν πλήρως στον Θεό. Όποιος το καταλαβαίνει (και το μπορεί) το καταλαβαίνει.»
Καθαρά νεοπλατωνική επιρροή: Αφοσιονώμενοι «πλήρως στον Θεό», απαρνούμαστε τη σεξουαλικότητα. Έλεος... Ναι, υπάρχει στην ορθόδοξη
γραμματεία (και) αυτή η νοοτροπία, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας πουριτανισμός που έχει διεισδύσει στην ανατολική εκκλησία. Μήπως πιστεύετε
πως ο άγιος π.χ. όταν φτάνει σε ύψιστα επίπεδα «μέθεξης» κι αφοσιώνεται πλήρως στον Θεό παύει να αναπνέει οξυγόνο με τα πνευμόνια του; Ή ότι
παύει να βλέπει με το φως που φτάνει στα μάτια του; Αν όχι, γιατί ενοχοποιείται η σεξουαλικότητα και όχι η λειτουργία της αναπνοής; ∆εν είναι κι
αυτή εξ ίσου οργανική και «γήινη»; (Θεέ μου, ελπίζω να μη σας βάζω ιδέες...)
Για μένα το «δίλημμα» «Έρωτας ή πλήρη παράδοση στο Θεό» είναι τόσο ουτοπικό, τόσο ανύπαρκτο όσο και το ερώτημα «Αναπνοή ή Θεός»,
«Μοναχισμός ή Θεός», «Προσευχή ή Θεός» κ.ο.κ.
∆εν υπάρχει καμία κατάφαση που θα μπορούσε να μην απευθύνεται σ’ Αυτόν. Ο Θεός είναι σαν τον ουρανό που σκεπάζει όλη την πλάση: ∆εν της
αρνείται κάτι από τη φύση της, αλλά την σκέπει, την φωτίζει, της δίνει ελπίδα και νοηματοδοτεί κάθε της εκδήλωση. Είναι σαν το οξυγόνο που
ζωογονεί τα φύλλα: ∆ε ζητά από τα φύλλα να αλλάξουν χρώμα ή σχήμα ή να πάψουν να τρέφονται με χυμούς.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 1:06 am   Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτα, ομολογώ πως με εξέπληξες... Και δεν εκπλήσσομαι εύκολα ξέρεις...

Η αίσθηση πάντως ότι διαφωνούμε έγκειται στο ότι μου φάνηκε να θεωρείς την σεξουαλική πράξη πριν την τελετή του γάμου (a priori) ως αμαρτία.
Όχι θανάσιμη, αλλά πάντως αμαρτία. Αν έκανα λάθος με διορθώνεις, αλλά απέκτησα την αίσθηση ότι δεν θα συμφωνούσες εξ ολοκλήρου στην
παρακάτω θέση που είχα γράψει στο 2ο φόρουμ:

"Τους πρώτους αιώνες της χριστιανοσύνης δεν υπήρχε ιεροτελεστία γάμου. Ούτε ο γάμος θεωρούταν «ξεχωριστό» Μυστήριο όπως ήταν π.χ. η Θεία
Κοινωνία. Ο γάμος ήταν Μυστήριο με τον ίδιο τρόπο που π.χ. το παιχνίδι των παιδιών στην αμμουδιά είναι Μυστήριο: Γιατί τα πάντα ζωογονούνται και
νοηματοδοτούνται με την Χάρη του Θεού της Αγάπης.
(...) σταδιακά, (αιώνες αργότερα...) καθιερώθηκε ως θεσμοθετημένο μυστήριο.
(...) η «απαγόρευση» που προέκυψε ήταν θέμα κοινωνικής επιταγής και ανθρωπολογικής ευαισθησίας. ∆εν ήταν η Θεολογία που επέβαλε την
«απαγόρευση». ∆εν ήταν ότι είχε ανάγκη ο Θεός την τελετή για να καθιστά Μυστήριο τον έρωτα.
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Για να γίνω σαφέστερος: Μπορεί κάποια παιδιά, πριν πάιξουν στην παραλία, να νιώσουν την ανάγκη να προσευχηθούν στον Θεό που τους χάρισε
αυτήν την ακρογιαλιά. Κι αυτό είναι πολύ όμορφο.
Όταν όμως κάποιος έρθει και τους πει: «απαγορεύεται να παίξετε μέχρι να προσευχηθείτε», όταν σκηνοθετεί τελετές «προσευχής πριν το παιχνίδι» για
να «εξασφαλίσει» ότι θα είναι στο πλάι τους ο «Θεός», έχει σκοτώσει τα πάντα: Και το παιχνίδι, και την προσευχή. Όταν τους απαγορεύσει να παίξουν
στα πιο τρυφερά τους χρόνια γιατί δεν έχουν την δυνατότητα, για κοινωνικούς λόγους, να μετάσχουν σε αυτήν την τελετή, τι είναι αυτό; Είναι αυτό το
ήθος της εκκλησίας;
Κι όμως, είναι.
Όταν λοιπόν μια εκκλησία εμμένει σε τέτοιες θρησκειακές κατωχυρώσεις, νομίζω πως είναι μια εκκλησία χωρίς Θεό."

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 556

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 1:09 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Παράθεση:

Μπορεί κάποια παιδιά, πριν παίξουν στην παραλία, να νιώσουν την ανάγκη να προσευχηθούν στον Θεό που τους χάρισε αυτήν την ακρογιαλιά. Κι
αυτό είναι πολύ όμορφο.
Όταν όμως κάποιος έρθει και τους πει: «απαγορεύεται να παίξετε μέχρι να προσευχηθείτε», όταν σκηνοθετεί τελετές «προσευχής πριν το παιχνίδι»
για να «εξασφαλίσει» ότι θα είναι στο πλάι τους ο «Θεός», έχει σκοτώσει τα πάντα: Και το παιχνίδι, και την προσευχή. Όταν τους απαγορεύσει να
παίξουν στα πιο τρυφερά τους χρόνια γιατί δεν έχουν την δυνατότητα, για κοινωνικούς λόγους, να μετάσχουν σε αυτήν την τελετή, τι είναι αυτό;
Είναι αυτό το ήθος της εκκλησίας;
Κι όμως, είναι.
Όταν λοιπόν μια εκκλησία εμμένει σε τέτοιες θρησκειακές κατωχυρώσεις, νομίζω πως είναι μια εκκλησία χωρίς Θεό."

Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση! Νεανική, ερωτική, προκλητική, ελεύθερη, τολμηρή.

Θα συμφωνήσω αλλά όχι από αυτή την ηλικία και όχι με αυτές τις εμπειρίες. Τα γέρικα αυτιά μου χαίρονται με τον νεανικό σου ενθουσιαμό αλλά το
κουρασμένο μυαλό μου δεν μπορεί να συντονιστεί με τον παλμό σου. Οι απόψεις μου για το σεξ είναι πολύ πιο συντηρητικές. Ίσως επειδή έχω γευθεί
κατ επανάληψη τους καρπούς της πορνικής μου φύσης. Σέβομαι και κατανοώ απόλυτα οποιαδήποτε ανθρώπινη "πτώση" (βιωματικά συνήθως δεν
πρόκειται για πτώση αλλά για ανάταση) αλλά δεν μπορώ να την επικροτήσω ούτε να την αναδείξω σε οδοδείκτη.

Μεγάλο το θέμα αλλά όπως έγραψες και εσύ ποιος αντέχει να το αναπτύξει;
Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 119

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 5:24 pm   Θέμα δημοσίευσης: :)))
∆ημήτρη μου , αν και δεν με (συμφέρει ) ,∆ιαφωνώ μαζί σου , νιώθω ότι συμφωνώ περισσότερο με το Νικήτα .

∆εν ξερώ πώς να αναπτύξω αυτά που νιώθω και πιστεύω για αυτό το θέμα , ίσως είναι επειδή δεν έχουν ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα μέσα μου .
Όντως είναι τραγικό να (αναγκάσεις ) 2 ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι να μην κάνουν ερωτά. 2 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν νιώσει έστω και
στο ελάχιστο την Αγάπη του Χριστού , δυο ανθρώπους που δεν έχουν συνειδητοποιήσει την είναι αμαρτία και ποια είναι τα αποτελέσματα της

Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά για 2 ανθρώπους που έχουν κατανοήσει έστω και στο ελάχιστο τι σημαίνει αμαρτία , τι σημαίνει να ζεις την ζωή
σου χωρίς την καθοδηγήσει του Αγίου πνεύματος.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ , Η ΑΜΑΡΤΩΛΗ ΜΟΥ ΦΥΣΗ ΘΑ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.

∆ΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ , ΙΣΟΣ ΛΟΓΩ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ, ΙΣΟΣ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΕΝΙΩΘΑ ΟΤΙ ΗΜΟΥΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΙΑ
ΚΟΠΕΛΑ , ΠΡΟΧΩΡΟΥΣΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΤΕ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ ΧΑΝΟΝΤΑΝ , ΚΑΘΕ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΩΗ
ΠΟΥ ΈΠΑΙΡΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΧΑΝΟΤΑΝ.

Όσο ανόητος είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να είναι εγκρατής χωρίς προσευχή και συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησιάς τόσο ηλίθιος είναι
κάποιος που προσπαθεί να πείσει 2 ανθρώπους που είναι ερωτευμένοι να είναι εγκρατής χωρίς να του μιλήσει για την αγάπη του Χριστού .

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 5:44 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Νικήτα,
Νεανικός ενθουσιασμός στα 35 μου, ε;
Ε, λοιπόν ξέρεις κάτι; Από τα 15 μου και πάνω, στα εκκλησιαστικά περιβάλλοντα με κατηγορούσαν για "νεανικό ενθουσιασμό" (ενοίοτε και "νεανική

ανωριμότητα" )...
Άσ’ τα... ∆ε θα μεγαλώσω ποτέ...

Πάντως να διευκρινίσω ότι πουθενά δεν υποστήριξα ότι δεν χρειάζεται τεράστια διάκριση. Η κοπέλα με την οποία μιλήσαμε (αυτή που ανέφερα στην
επιστολή μου που ανέβασες), μού μίλησε για κάποιες περιπτώσεις τύπων που της την έπεφταν και της συνέστησα τεράστια προσοχή. Συμφώνησε μαζί
μου. Πιστεύω ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, καλύτερα ν' αποφεύγεται στην πρώιμη εφηβεία. Αλλά και πάλι το θεωρώ εξαιρετικά εξατομικευμένο
ζήτημα που δεν σηκώνει γενικούς κανόνες.

Aν διαφωνούμε απολύτως κάπου είναι στο κατά πόσο η "πτώση" ή "μη πτώση" είναι περίπου συνώνυμο του "προ της τελετουργίας" ή "μετά της
τελετουργίας" του γάμου.
Από την άλλη με μπερδεύεις γιατί όσα επιχειρήματα έχεις αναφέρει, θα τα είχε κι ένας καλλιεργημένος άθεος. ∆εν είναι θεολογικά, ούτε αφορούν στο

"πριν" ή "μετά", αλλά έχουν σχέση με τη προσοχή που χρειάζεται στο ζήτημα.

Οδυσσέα
Να με συγχωρείς αδελφέ, αλλά δεν έχω κουράγια τώρα να ανοίξω για εκατοστή φορά τις αντιρρήσεις μου πάνω σε επιχειρήματα σαν αυτά που θέτεις.
Άσε που εν μέρει απαντώνται από όσα λόγια μου έχουν ήδη "αναδημοσιευτεί" εδώ.
Αν θες φίλε μου, δες και τις συζητήσεις στα links που έβαλα κι αν θεωρείς ότι θες κάποια ακόμη διευκρίνηση για τη θέση μου, μου λές.

Έχει επεξεργασθεί από τον/την ∆ημήτρης στις Πεμ Ιούν 26, 2008 5:59 pm, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
Martha

Συμμετάσχουν: 07 Φεβ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: AGRINIO

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 5:58 pm   Θέμα δημοσίευσης:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Ο ΤΟΙΧΟΣ - ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!!!!
Λοιπόν, κάποτε πίστευα κι εγώ στην εγκράτεια πριν το γάμο και΄μάλιστα σχεδόν την ακολούθησα ευλαβικά. Θέλω να πω, έκανα ό,τι έκανα μήνες πριν
τον γάμο και ο "πρώτος" μου ήταν ο σύζυγος - αρραβωνιαστικος τότε, αν και θα ήθελα να ήταν κάποιος άλλος που αγάπησα τρελλά αλλά ποτέ δεν τον
άφησα να κάνει κάτι παραπάνω, γιατί έτσι έμαθα από το σπιτι και την εκκλησία και το κατηχητικό.
Ναι, καλά. Και τελικά ξέρετε τι κατάλαβα; Ότι πολύ κακώς δεν είχα δοκιμάσει νωρίτερα και καθόμουν και φύλαγα "την τιμή" μου για ένα τίποτα. Γιατί
η δική μου πρώτη φορά με τον σύζυγο ήταν δράμα σκέτο.
Ενώ λοιπόν ο κύριος ήξερε ότι θα ήταν η πρώτη μου φορά, με έχωσε στο αυτοκίνητο και με συνοπτικές διαδικασίες έκανε τι έκανε. Και ούτε που
κατάλαβε ότι είχα πλαντάξει στο κλάμα - από πόνο και σωματικό και κυρίως ψυχικό - γιατί προσδοκούσα κάτι πιο ρομαντικό και σαφώς με περισσότερο
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σεβασμό. Τι να το κάνω αυτό ρε παιδιά; Τι νόημα έχει εγώ να είμαι εγκρατής για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ο άλλος να είναι στην κοσμάρα του
και να μην υποπτεύεται καν τι εστί εγκράτεια;
Και να σας πω και ΄κάτι άλλο; Κι αν ο άλλος σου βγει με περίεργα γούστα; Αν σε αρχίσει στις γρήγορες γιατί ασπάζεται τον σαδισμό ή ακόμα
χειρότερα τον σοδομισμό; Αν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις είναι κάπως γιατί θα πρέπει να τον παντρευτείς και μετά να ανοίξεις τα μάτια σου
μπροστά σε μια πραγματικότητα αισχρή;
∆ιαφωνώ λοιπόν με το να είναι κανεις εγκρατής πριν το γάμο. ∆ε λέω να βγάζει τα μάτια του με όποιον να ναι αλλά υποστηρίζω ότι όταν αισθάνεσαι
πράγατα για κάποιον και νιώθεις ότι και εκείνος αισθάνεται πράγματα για σένα, καλό έιναι να ενωθεις μαζί του και σωματικά. Εξάλλου όλοι - και οι
ψυχολόγοι - λένε ότι το σεξ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο γάμο. Γιατί λοιπόν να μην ξέρεις τι παίρνεις πριν το γάμο; Γουρούνι στο σακί δηλαδή;
σας προσγείωσα μάλλον απότομα από την πνευατική συζήτηση που κάνατε αλλά αν δεν τα λεγα θα σκαγα.
_________________
THOSE WHO DARE TO TEACH MUST NEVER CEASE TO LEARN.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 7:40 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Πωπω, Μαρθα, απορώ με το κουράγιο σου να τα λές αυτά δημόσια... ∆ιάβασα την εμπειρία σου και τι να πω...

∆εν έχω κάτι ιδιαίτερο να σχολιάσω. Απλά αισθάνομαι ότι όταν εξομολογείσαι κάτι τόσο τραυματικό και προσωπικό, έχεις και την ανάγκη κι οι άλλοι να
δείξουν έναν σεβασμό απέναντι στην εμπειρία σου. Έναν άνθρωπο να πει "Ναι ρε γαμώτο, τι έχεις τραβήξει, κοπέλα μου..."
Απλά δεν ήθελα να εκλάβεις τη σιωπή μας ως αδιαφορία...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 556

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 10:36 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Παράθεση:

η "πτώση" ή "μη πτώση" είναι περίπου συνώνυμο του "προ της τελετουργίας" ή "μετά της τελετουργίας" του γάμου.

∆εν νομίζω ότι είναι έτσι. Αμαρτία είναι το σεξ που γίνεται έξω από το πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού και της αγάπης είτε εντός είτε εκτός γάμου.
∆εν καθαγιάζει η θεσμική, θρησκευτική τελετή το σεξ. Σίγουρα όμως εγκυμονεί απεριόριστους κινδύνους το πρόχειρο και επιφανειακό σεξ.

Αν το κέντρο της ζωής είναι ο Θεός και η Αγάπη όλες οι σκέψεις, τα αισθήματα και οι συμπεριφορές θα βρουν το πνευματικό τους νόημα.
Μακρυά από τον ζωντανό Θεό και εγκράτεια να κάνεις μπερδεμένος θα είσαι.

Κριτήριο αληθινότητας και αγιασμού δεν είναι η θεσμική δραματουργία των εκκλησιαστικών μυστηρίων αλλά η υπαρξιακή συμμετοχή στα μυστήρια και
στη θεία ζωή.

------------------------

Πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά τα όσα εξομολογείται η Μάρθα.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 11:19 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Νικήτα,
Στα πρώτα που λες συμφωνούμε 100%.

Η μόνη ενδεχόμενη διαφορά μας είναι σε κάτι που φαίνεται να υπαινίσσεσαι παρακάτω:
Nikitas έγραψε:

Κριτήριο αληθινότητας και αγιασμού δεν είναι η θεσμική δραματουργία των εκκλησιαστικών μυστηρίων αλλά η υπαρξιακή συμμετοχή στα μυστήρια
και στη θεία ζωή.

Για να δούμε λοιπόν... Αν κατάλαβα καλά, θεωρείς ότι η τελετουργία δεν εξασφαλίζει τη Χάρη του Θεού. Και σ' αυτό συμφωνούμε.

Η διαφορά μας (αν υπάρχει) είναι ότι εγώ δεν θεωρώ τις τελετουργίες ως προϋπόθεση της μυστηριακής παρουσίας του Θεού (δηλαδή του μυστηρίου).

Αυτό δεν σημαίνει ότι η τελετουργία δεν είναι πολύτιμη. Γιατί η τελετουργία είναι ένα πλαίσιο μέσα στον οποίο μπορεί να εκφραστεί η αναφορά μας στο
Θεό. Είναι ένας "θύλακας", δηλαδή, που «αγκαλιάζει» το Μυστήριο. Στον βαθμό που το κάνει, είναι ανεκτίμητη. Όμως πιστεύω ότι το Μυστήριο μπορεί
να υπάρχει και χωρίς τον «θύλακα».
Ας φέρω ένα παράδειγμα... Η τελετουργία είναι π.χ. σαν το φιλί Το φιλί είναι μια εξωτερική κίνηση που στοχεύει στην εκδήλωση και την
καλλιέργεια της αγάπης. Πόσο μας έχει αγγίξει όλους το φιλί ενός αγαπημένου προσώπου!
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό. Η αγάπη ούτε εξασφαλίζεται με το φιλί, ούτε το προϋποθέτει.

Έχει επεξεργασθεί από τον/την ∆ημήτρης στις Παρ Ιούν 27, 2008 1:25 am, 3 φορές συνολικά

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 119

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 11:28 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))
Όσο εμπιστευόμαστε την ζωή μάς στο Χριστό μέσο τής προσευχής και των μυστηρίων του ,Τόσο το καλύτερο .

Περνούμε την ζωή μάς στα (χεριά) μάς ? περνούμε και τις συνέπειες των πράξεων μάς .

Είμαι αντιδραστικός από το καιρό που γεννήθηκα , δεν μιλάω ούτε για νομούς ούτε για πρέπει . 3ησ κόσμιες είχα στο σχόλειο και με τούς ανώτερους
μου στο στρατό ποτέ δεν τα πήγα καλά ………
Στα μοναστήρια όταν τα επισκέπτομαι , ώρες (προκαλώ ) τούς μοναχούς (Και ας τούς αγαπώ )

Πριν 2 μέρες συζητούσα με 2 Ποντίους που δουλεύουν μαζί μου στη καλοκαιρινή μου εργασία . Μου έλεγαν ότι η γυναικά πρέπει να είναι παρθένα και
τα λοιπά , ενώ ο άνδρας πρέπει να κάνει γιατί είναι Μαγκιά. . Αυτά τα θεωρώ Άρρωστα πραγματα …….
Για Αυτό και Αρμενικά συστήματα , από πλευράς γυναικών …………….

Αυτό που θέλω να μου πεις ∆ημήτρη είναι , αν διαφωνείς με το ότι : το καλύτερο είναι δυο άνθρωποι που Αγαπιούνται (με την προϋπόθεση ότι είναι
ενεργά μέλη τής εκκλησιάς ,αγαπάνε τον Χριστό και περνούν δύναμη από αυτόν ) Να περιμένουν μέχρι το μυστήριο και μετά να κάνουν ερωτά .

Για τις δυσκολίες μην μου πεις , Όλοι τις ξέρουμε …………



Σελίδα 5Forum

10/6/2013 3:28:14 πμfile://localhost/C:/Users/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%9C%...

Έχει επεξεργασθεί από τον/την odiseas στις Πεμ Ιούν 26, 2008 11:44 pm, 2 φορές συνολικά

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 119

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούν 26, 2008 11:34 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))))))
Martha μου αρέσεις επειδή είσαι αυθεντική , μου αρέσεις γιατί δεν κρύβεσαι , Η Παναγιά να προστατεύει και εσένα και την κόρη σου .

∆ιαφωνώ σε αρκετά θέματα μαζί σου , αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι

Επιστροφή στην
κορυφή  
Martha

Συμμετάσχουν: 07 Φεβ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: AGRINIO

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 12:10 am   Θέμα δημοσίευσης:
Μου εξηγεί κάποιος γιατί να περιμένει μέχρι την τέλεση του μυστηρίου για να κάνει έρωτα; Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να γνωρίσεις καλά τον άνθρωπο
που αρχικά ερωτεύεσαι και εν τέλει αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια μαζί του και να γεράσεις παρέα του τότε γιατί αυτό το κομμάτι του δεν πρέπει να
το γνωρίσεις από πριν; Και τότε λοιπόν, πόσο καλά μπορείς να πεις ότι τον ξέρεις;
Εντάξει, σύμφωνα με τους πνευματικούς κανόνες έτσι πρέπει να είναι, εντούτοις, αναρωτιέμαι, είναι αυτό κάτι που προκύπτει από το Θείο Λόγο αυτόν
καθαυτόν ή το επέβαλε το ιερατικο - και συχνά φαρισαϊκό και πουριτανικό - κατεστημένο;
Γιατί κάποιος που δεν έχει κάνει έρωτα πριν το γάμο είναι πιο ενάρετος από κάποιον που έχει κάνει; Γιατί οι κυρίες με τους κότσους και τους μεγάλους
σταυρούς και σταυροπροσκηνήματα και την ταμπελίτσα "αγνό παρθένο ελαιόλαδο" είναι συχνά πολύ πιο φαύλες και γνήσια κακές από την κοπελίτσα
που θες από απερισκεψία, θες από αυτό που νόμιζε έρωτα παρασύρθηκε ή αποφάσισε να χαρίσει αυτή τη μία και μοναδική στιγμή της σε κάποιον
συγκεκριμένο άνθρωπο;
Γιατί η κοινωνία συγχωρεί και αποδέχεται την ενεργή σεξουαλική ζωή στους άνδρες και αντίστοιχα βιάζεται να χαρακτηρίσει πόρνες τις γυναίκες με
αντίστοιχη συμπεριφορά; Και αν αυτό δεν ειναι παρά απόρροια κοινωνικών και κοινωνιολογικών στοχασμών τότε γιατί να του δίνουμε τόση μεγάλη
σημασία;

Ο Νικήτας σωστά λέει πως δεν καθαγιάζει η θεσμικη θρησκευτικη τελετή το σεξ αλλά ότι σαφώς το επιφανειακό και πρόχειρο σεξ εγκυμονει
απεριόριστους κινδύνους. Αυτό είναι σωστό - με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μόνο αυτό δηλαδη, ή η μέθεξη με το Θεό ή το επιφανειακό σεξ. Νομίζω
ότι υπάρχει και το ενδιάμεσο, η τιμιότητα των συναισθημάτων και το σεξ ως απαύγασμα και απώγειο των συναισθημάτων αυτών- εξ ου και τότε λέμε "
κάνουμε έρωτα " όχι "βγάζουμε τα μάτια μας".

Εν κατακλίδι, εγώ πιστεύω ότι η εγκράτεια αυτή καθ αυτή σαν πρακτική είναι μάλλον υπερεκτιμημένη. Θέλω να πω, προσωπικά ειμαι "σεξουαλικά
ανενεργή" από το Σεπτέμβριο του 2006 γιατί από τότε δεν αισθάνθηκα για κανέναν τόση αγάπη ώστε να μοιραστώ τις σκέψεις, τους πόθους, τα πάθη
και το σώμα μου μαζί του. Ακόμα και αν είχα σχέση όμως, σίγουρα δεν θα έτρεχα στο κρεβάτι με το καλημέρα σας. Και αυτό όχι γιατί έτσι επιτάσσει η
εκκλησία αλλά γιατί δεν αναλώνομαι οπουδήποτε δεν νιώθω ότι αξίζει τον κόπο. Αφου λοιπόν η πρώτη φορά είναι ανεπανάληπτη και δεν γίνεται να την
ξαναζήσεις με διαφορετικές συνθήκες, αυτό που τουλάχιστον εγώ θέλω είναι οι επόμενες φορές να είναι γεμάτες αγάπη.

∆ημήτρη, σε ευχαριστώ για την κατανόηση. ∆ε με ενοχλεί να μοιραζομαι προσωπικά πράγματα μαζί σας. ∆ε νιώθω ενοχές ή ντροπή για κάτι και όλα
όσα μου έχουν συμβεί συνθέτουν αυτό που ειμαι τώρα. ∆ε με νοιάζει να τσαλακώσω την εικόνα μου γιατί αυτό με κάνει να κατανοώ καλύτερα το -
κατά τα άλλα τεράστιο - Εγώ μου.

Οδυσσέα, δε χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα. Ο διάλογος δε θα είχε κανένα νόημα αν όλοι εδώ μέσα γράφαμε ο ένας στον άλλον "αχ, τι ωραία που
τα λες, συφωνώ απόλυτα μαζι σου". Η διαφορές έχουν μια άγρια ομορφιά και είναι αυτές που μας κάνουν αυθεντικούς. Κι εγώ μια ζωή αγρίμι ήμουν
μόνο που όλη την αντίδραση και την αμφισβήτηση τη βγάζω τώρα γιατί πρέπει να περάσω και από αυτή τη φάση. Ο Θεός να έχει κι εσένα καλά - και
όλους μας. Σ΄ευχαριστώ.
_________________
THOSE WHO DARE TO TEACH MUST NEVER CEASE TO LEARN.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 58
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 12:48 am   Θέμα δημοσίευσης: Re: :))
Οδυσσέα, γράφεις:

odiseas έγραψε:

Αυτό που θέλω να μου πεις ∆ημήτρη είναι , αν διαφωνείς με το ότι : το καλύτερο είναι δυο άνθρωποι που Αγαπιούνται (με την προϋπόθεση ότι
είναι ενεργά μέλη τής εκκλησιάς ,αγαπάνε τον Χριστό και περνούν δύναμη από αυτόν ) Να περιμένουν μέχρι το μυστήριο και μετά να κάνουν
ερωτά .

Οδυσσέα, επειδή απάντησες αμέσως μετά από μένα, δεν ξέρω αν είχες διαβάσει το προηγούμενο μήνυμα μου. Για να συνεννοούμαστε ας διαχωρίσουμε
τις έννοιες μυστήριο και τελετουργία. ∆ες το προηγούμενο μήνυμα και ελπίζω να καταλάβεις τι εννοώ.
Αν λοιπόν στο ερώτημά σου εννοούσες την τελετή του γάμου να πώ το εξής: ∆ιαφωνώ ότι είναι καλύτερο, χωρίς να θεωρώ ότι είναι κακό να το
κάνουν. Γιατί μυστήριο είναι η ίδια η αγαπητική σχέση των παιδιών, από τη στιγμή που έχουν αναφορά στον Θεό.

Να περιμένουν την τελετή λοιπόν; Αν τους βοηθά η τελετή να βιώσουν τη σχέση τους ως μυστήριο, ας περιμένουν, εφ' όσον τους βγαίνει αβίαστα και
μη ενοχικά. Έχω δει τέτοια ζευγάρια.

Αν όμως μπορούν να βιώνουν τη σχέση τους ως Μυστήριο και πριν υπάρξουν οι συνθήκες να γίνει η τελετή, πιστέυω ότι θα είναι όμορφο να
προχωρήσουν. Με την εξής επισήμανση όμως: ότι αν (παρά ενδεχόμενες προφυλάξεις) προκύψει εγκυμοσύνη, να έχουν συμφωνήσει ότι θα
αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στο παιδί τους (με εκτρώσεις δεν θέλω να παίζω...). Και τέτοιο ζευγάρι γνωρίζω. Προέκυψε εγκυμοσύνη, δεν

είχαν τη δυνατότητα να παντρευτούν και το έκαναν αφού γεννήθηκε το παιδί. Αυτό κι αν θέλει κότσια στην σημερινή κοινωνία...

Στη Μάρθα, τώρα:
Martha έγραψε:

∆ε νιώθω ενοχές ή ντροπή για κάτι και όλα όσα μου έχουν συμβεί συνθέτουν αυτό που είμαι τώρα. ∆ε με νοιάζει να τσαλακώσω την εικόνα μου

Να ντραπείς εσύ γιατί; Αυτός έπρεπε να ντρέπεται...

Ως προς τα υπόλοιπα, σε γενικές γραμμές συμφωνώ μαζί σου. ∆ιαφωνώ εδώ:
Martha έγραψε:

Αν υποθέσουμε ότι πρέπει να γνωρίσεις καλά τον άνθρωπο που αρχικά ερωτεύεσαι και εν τέλει αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια μαζί του και να
γεράσεις παρέα του τότε γιατί αυτό το κομμάτι του δεν πρέπει να το γνωρίσεις από πριν; Και τότε λοιπόν, πόσο καλά μπορείς να πεις ότι τον ξέρεις;

"Αυτό το κομμάτι" εννοείς το πώς λειτουργεί σεξουαλικά, προφανώς. Η διαφωνία μου είναι πως, αν αγαπάς και είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, η
σεξουαλική "απόδοση" δεν θα καθορίσει το αν θα είσαι μαζί του. Ούτε θεωρώ ότι είναι αυτό κριτήριο για το αν «ξέρεις» κάποιον.

Επιστροφή στην
κορυφή  
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών  Εγγραφή 

 Προφίλ  Συνδεθείτε, για να ελέγξετε την αλληλογραφία σας  Σύνδεση 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 588

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 9:37 am   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρης

Παράθεση:

η τελετουργία είναι ένα πλαίσιο μέσα στον οποίο μπορεί να εκφραστεί η αναφορά μας στο Θεό. Είναι ένας "θύλακας", δηλαδή, που «αγκαλιάζει» το
Μυστήριο. Στον βαθμό που το κάνει, είναι ανεκτίμητη. Όμως πιστεύω ότι το Μυστήριο μπορεί να υπάρχει και χωρίς τον «θύλακα».
Ας φέρω ένα παράδειγμα... Η τελετουργία είναι π.χ. σαν το φιλί Το φιλί είναι μια εξωτερική κίνηση που στοχεύει στην εκδήλωση και την
καλλιέργεια της αγάπης. Πόσο μας έχει αγγίξει όλους το φιλί ενός αγαπημένου προσώπου!
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό. Η αγάπη ούτε εξασφαλίζεται με το φιλί, ούτε το προϋποθέτει.

∆ημήτρη συμφωνώ με όσα γράφεις και τα βρίσκω πολύ όμορφα.
∆εν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος για τη φύση και τη λειτουργία των εκκλησιαστικών μυστηρίων. ∆εν έχω εμπειρία θεολογίας και δεν παίρνω ευθύνη
σε τέτοια ζητήματα.
∆ιότι επεκτείνοντας το σκέπτικό σου θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η Θεία Μετάληψη δεν γίνεται Σώμα και Αίμα στην Θεία Λειτουργία αλλά ότι
μεταβάλλεται ανάλογα με την βιωματική συμμετοχή του πιστού που μεταλαμβάνει.
Φοβάμαι να εμπλακώ σε τέτοιους προβληματισμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ τις φτωχές μου δυνατότητες.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 54

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 9:45 am   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρη,
Γειά σου και απο μένα!
Οταν η σεξουαλική "απόδοση" δεν είναι του 10 αλλά του 4 ή 5 έστω συμφωνώ μαζί σου. Το μηδέν είναι ένα πρόβλημα σαν απόδοση και άντε αυτό να
το ανακαλύψεις μετά και να μην φορτώσεις τον εαυτό σου με κατηγορίες " άρα δεν τον αγαπάς, δεν ξέρεις να αγαπάς, είσαι κολλημένη ή πολύ
αμαρτωλή". Θα μου πείς και η πιθανότητα του να ξεκινήσει κάποιος μια σχέση με θετική "βαθμολογία" και στη συνέχεια να αλλάξει είναι μέσα στη ζωή.
Σίγουρα δεν είναι κριτήριο συνολικής εικόνας του ατόμου, συνεκτιμάται ωστόσο και συμπληρώνει το παζλ του "Πόσο σε ξέρω".

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 2:53 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Ο καθένας σύμφωνα με τα προσωπικά του βιώματα και τις δικές του καθαρά προσωπικές παραστάσεις μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να αναπαύει ή να εξεγείρει τους
άλλους ανάλογα με το μήκος κύματος στο οποίο και εκείνοι βρίσκονται και εκπέμπουν.
Η ουσία όμως είναι μία.Ο Ορθόδοξος χριστιανός, [size=18]ο οποίος συνειδητά και αβίαστα ασπάσθηκε και ασπάζεται την πίστη στο Χριστό οφείλει να
υπακούει στην Εκκλησία Του και σε ό,τι αυτή πρεσβεύει για όλα τα θέματα της ζωής και της πορείας του. Είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή είναι η
πραγματικότητα της αποκεκαλυμένης πίστης μας και έχοντας το δώρο του Αυτεξούσιου μπορούμε ελεύθερα να τη δεχθούμε ή να την
απορρίψουμε.Αυτό είναι σεβαστό και θεμιτό. Αλλά...σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ασκούμε μια αβάσιμη κριτική στην Εκκλησία και στους
θεσμούς της και ακόμη περισσότερο στα μυστήρια της, με βάση τις δικές μας αδυναμίες, αστοχίες και αν θέλετε τα δικά μας πάθη.[/size]

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 54

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 5:19 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Αγγελίνα καλώς όρισες,
Σεβαστές οι απόψεις σου!Εγώ με τα "οφείλω" τα "πρέπει" τα "είτε μας αρέσει είτε όχι"έχω την τάση να κλωτσώ, τι να κάνω, τραύματα βλεπεις ή
ανεπάρκειες , αδυναμίες ή ο,τι.
Αυτό που με μαγεύει στο Χριστιανισμό είναι αυτή η απόλυτη αίσθηση συνέχειας που μου δίνει, η πίστη οτι η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Η Ανάσταση του
Χριστού και η ελπίδα ανάστασης των ψυχών έρχεται να καλύψει μια ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ Α∆ΥΝΑΜΙΑ-ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ-τον ιδιο το Θάνατο. Θα
θελα λοιπόν η εκκλησία να "αγκαλιάζει" την αδυναμία , να κάνει αυτό που διδάσκει, να αγαπάει ανευ όρων τον άνθρωπο και να του επιτρέπει να ζει τη
ζωή του, ναι με ευπρέπεια, ναι με αυτοσεβασμό αλλά χωρίς τόσες οδηγίες ζωής!Και φυσικά εκφράζω αυτό που νιώθω και μόνο κ μπορεί κ νάναι
ατόπημα, λάθος, αμαρτία, αστοχία.
Ως απλός θνητός ή σκουλήκι( πολύ μου άρεσε αυτό) εύχομαι να μου δίνεται απο το Θεό χρόνος να έρπομαι σε "χώμα"(εκκλησία) που να με δέχεται
όπως είμαι. Αβάσιμη κριτική η ανθρώπινη, ΓΙΑΤΙ;

Επιστροφή στην
κορυφή  
ΖΥΓΟΣ

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 5:45 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Παρακολουθώντας τη συζήτηση πραγματικά εκπλήσσομαι σε κάποια σημεία.
∆εν καταλαβαίνω γιατί συνδέουμε το σεξ με την θρησκεία? Γιατί το σεξ πριν τον γάμο θεωρείται αμαρτία? Μετά τον γάμο τι? είναι ευλογία? Θα το
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∆ημοσιεύσεις: 8 καταλάβαινα αυτό σε περίπτωση που το σεξ χρησιμοποιούνταν μόνο για την αναπαραγωγική διαδικασία και όχι για εκτόνωση της σεξουαλικής μας
έντασης. Τελικά είναι βιολογική ανάγκη ή καθορίζει την σχέση μας με τον Θεό και συντηρείται από κοινωνικά στερεότυπα?

Πιστεύω πως ο θεός δεν έχει την ανάγκη μας, δεν έχει ανάγκη να του αποδείξουμε την πίστη μας με την σεξουαλική μας αποχή, όλα αυτά πηγάζουν
από τις δικές μας αδυναμίες και τις δικές μας ανασφάλειες πράγμα που εκμεταλλεύεται η εκκλησία, να μπορεί να έχει άποψη και να επεμβαίνει πολλές
φορές με τρόπο τέτοιον που όχι μόνο δεν βοηθάει τον πιστό να έρθει κοντά στο Θεό αλλά τον απομακρύνει κιόλας.

Ξέρω ότι πολλοί θα διαφωνήσετε με όσα γράφω, αλλά εκφράζω προσωπικές απόψεις και σέβομαι όποιον έχει διαφορετική άποψη.
Η ζωή είναι μικρή για να ζούμε συνέχεια με τον φόβο και την καταπίεση των συναισθημάτων μας. Κανένας μας δεν γνωρίζει το Θέλημα του Θεού και
κανένας δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα, θα ήταν άλλωστε χαρακτηριστικό της ματαιοδοξίας μας και όποιος πιστεύει το αντίθετο θα ήταν

τουλάχιστον......αλαζόνας.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 8:05 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Σ' ευχαριστώ Ελπίδα για το καλωσόρισμα...να είσαι καλά!

Όντως η Εκκλησία είναι όπως τα λες μια "αγκαλιά" για όλους τους ανθρώπους. Τους αποδέχεται όλους χωρίς διακρίσεις και κριτική. Ο καθένας
ελεύθερα και αβίαστα μπορεί να ακολουθήσει τον ιδρυτή της, τον Ιησού Χριστό...αλλά όπως γνωρίζουμε ο Ιησούς κάλεσε όλους τους ανθρώπους
λέγοντας "∆εύτε πάντες οι κοπιόντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς". Και κάπου αλλού λέει ότι είναι στενή και γεμάτη θλίψεις η οδός που
μας υποδεικνύει...Όλα αυτά σημαίνουν ότι υποδεικνύεται από τον ίδιο το Χριστό ένας συγκεκριμένος τρόπος ζωής ο οποίος θα μας φέρει κοντά Του και
θα μας αναπαύσει και τελικά θα μας οδηγήσει στη σωτηρία...έτσι ο άνθρωπος που θα μπει στην Εκκλησία Του και θα τη γνωρίσει, αν αναπαυτεί τελικά
και θελήσει να μείνει ακολουθεί τα ρήματα του Χριστού και των Πατέρων της Εκκλησίας, που είναι συνεχιστές του έργου που Εκείνος ξεκίνησε στη γη.
Αν πάλι δεν θέλει είναι ελεύθερος να αποχωρήσει...αλλά αν μείνει ακολουθεί τα ρήματα ζωής του Θεανθρώπου, συμτέχει στα Μυστήρια που Εκείνος
μας παρέδωσε ως κληρονομιά και πορεύεται προς την Αθανασία.
Είναι λάθος να μπαίνουμε στο χώρο με διάθεση κριτικής και λέω αβάσιμης γιατί οι περισσότεροι κρίνουν κακοπροαίρετα από άγνοια, γιατί δε
γνωρίζουν, γιατί δεν αισθάνθηκαν και δε βίωσαν την αγάπη του Θεού στην πραγματική της διάσταση...δε "γλυκάθηκαν" αν θέλεις απο το Χριστό και τη
Χάρη Του που αναβλύζει μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι η Εκκλησία βάζει πολλά "πρέπει". Αλλά τα
"πρέπει" δεν τα βάζει η Εκκλησία αλλά εμείς στον εαυτό μας όταν ταπεινωθούμε και συνειδητοποιήσουμε πόσο μακρυά είμαστε από την αγάπη ενός
Θεού που γεύθηκε το θάνατο στο Σταυρό για να γίνουμε εμείς Αθάνατοι.

Και κάτι τελευταίο,
Ο Χριστός με τη διδασκαλία Του αγκάλιασε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής με όλα τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της. Επομένως
ακόμη και σήμερα η Εκκλησία αγκαλιάζει τον άνθρωπο σαν όλον, σαν μια ολοκληρωμένη ψυχοσωματική οντότητα επομένως την αφορούν όλα τα
ανθρώπινα προβλήματα. Είναι δηλαδή ΛΑΘΟΣ να λέμε ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλά για θέματα μη πνευματικά. Η Εκκλησία δεν ξεχωρίζει τον
άνθρωπο σαν πνεύμα και σαν σώμα και όποιος το κάνει βρίσκεται σε λάθος δρόμο. Ο άνθρωπος είναι και σώμα και πνεύμα και έτσι τον παραλαμβάνει η
Εκκλησία μας και τον σώζει.
[/size

Επιστροφή στην
κορυφή  
Martha

Συμμετάσχουν: 07 Φεβ 08
∆ημοσιεύσεις: 87
Τόπος: AGRINIO

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 10:37 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Μπορεί να μου αναφέρει επακριβώς κάποιος απο εσάς σε ποιό σημείο αναφέρεται ότι απαγορεύεται το σεξ πριν το γάμο; ∆εν το έχω υπόψη μου και θα
ήθελα να το μάθω - καθώς και το σκεπτικό του.

Εμένα με καλύπτουν οι απόψεις της Ελπιδας και του Ζυγού. Κατά τα άλλα απαντώ
στον ∆ημήτρη
ο τρόπος που συμπεριφέρεται κανείς σεξουαλικά είναι αποκαλυπτικός του τι είδους άνθρωπος πράγματι είναι - ή ∆ΕΝ ειναι. Άρα, αν ξέρεις να διαβάσεις
τα σημάδια, και αυτο το κομμάτι του άλλου θα σε κάνει να τον γνωρίσεις πολυ καλύτερα. Επίσης η απόδοση στον τομέα αυτό είναι σημαντική. Όταν
βέβαια κάποιος είναι ερωτευμενος μπορει να μην το βλέπει αυτό - ή μάλλον να ΕΠΙΛΕΓΕΙ να μην του δίνει σημασία. ¨Ομως το αν δύο σώματα
ενώνονται με προβληματικό τρόπο θα πρέπει να μας απασχολεί. Όχι γιατί δεν επέρχεται οργασμός - δεν το θέτω σε τόσο πεζές βάσεις - αλλά γιατί
υποτίθεται ότι η σαρκική ένωση δεν είναι παρά το απόγειο της πνευματικής και ψυχικής ένωσης δύο ανθρώπων. Επειδή όμως στη σαρκική ένωση -
ακριβώς επειδή πρόκειται για ένστικτο - δεν κρύβεσαι και άρα δεν υποκρίνεσαι, οι προβληματικές σχέσεις αποκαλύπτονται επί της ουσίας. Ως προς αυτο
λοιπόν το σημείο, η απόδοση για μένα είναι ενδεικτικό της ποιοτητας της σχέσης.

στην Αγγελίνα
τι εννοείς ο χριστιανός ΟΦΕΙΛΕΙ να υπακούει την εκκλήσία του και ό,τι αυτή πρεσβεύει σε θέματα ζωής; ∆ηλαδή, ασπαζόμαστε το "πίστευε και μη
ερεύνα;" Και στην τελική, το να ασπάζεσαι το Λογο του Θεού να το δεχτώ, το να ασπάζεσαι το λόγο των κολλημένων ιερωμένων όμως γιατί;

σε όλους
οκ, όποιος μπορει να είναι "εγκρατής" σεξουαλικά πριν το γάμο, με γειά του με χαρά του. Εγώ δεν λέω ότι ειναι κακό αυτό. Ούτε κατακρίνω αυτούς
που το μπορουν. Όσοι όμως δηλώνουν φανατικοί χριστιανοί που συνειδητά και αβίαστα ασπάζονται το χριστιανισμό ας μη βιάζονται να ρίξουν την
πέτρα του αναθέματος σε όσους είναι χριστιανοί όχι με τον τρόπο του πρέπει αλλά με τον τρόπο του Πιστεύω.
Και μία ακόμα απορία - εγώ που είμαι χωρισμένη με παιδι - και άρα απο καιρό έχω πάψει να είμαι παρθένα - όταν αποφασίσω να κάνω άλλη σχέση πώς
να διαχειρίζομαι το θέμα του σεξ και της εγκράτειας; Και τι νόημα έχει να είμαι εγκρατής όταν έχω κατασταλλάξει στο ότι δεύτερο γάμο θα δυσκολευτώ
πολύ να πειστώ να κάνω. Οπότε στην περιπτωση αυτή τι γινεται; Η Ορθόδοξη εκικλησία δεν απαγορεύει το δεύτερο γάμο. Ώσπου όμως να αποφασίσει
κάποιος να κάνει δεύτερο γάμο τι πρέπει να κάνει στο ενδιαάμεσο; Το κλειδώνουμε και αραχνιάζει ή παντρευόμαστε και λύνεται το πρόβλημα και
πνευματικά ; Κάτι ενδιάμεσο υπάρχει;
_________________
THOSE WHO DARE TO TEACH MUST NEVER CEASE TO LEARN.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 70
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 11:10 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Ωχ ρε παιδιά σε τι να πρωτοαπαντήσω... Πάμε λοιπόν...
Ζυγέ δε σε είχα ξαναπετύχει. Χαιρετώ χωρίς περεταίρω σχόλιο.

Nikitas έγραψε:

∆ημήτρης
Παράθεση:

η τελετουργία είναι ένα πλαίσιο μέσα στον οποίο μπορεί να εκφραστεί η αναφορά μας στο Θεό. Είναι ένας "θύλακας", δηλαδή, που
«αγκαλιάζει» το Μυστήριο. Στον βαθμό που το κάνει, είναι ανεκτίμητη. Όμως πιστεύω ότι το Μυστήριο μπορεί να υπάρχει και χωρίς
τον «θύλακα».
Ας φέρω ένα παράδειγμα... Η τελετουργία είναι π.χ. σαν το φιλί Το φιλί είναι μια εξωτερική κίνηση που στοχεύει στην εκδήλωση
και την καλλιέργεια της αγάπης. Πόσο μας έχει αγγίξει όλους το φιλί ενός αγαπημένου προσώπου!
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτό. Η αγάπη ούτε εξασφαλίζεται με το φιλί, ούτε το
προϋποθέτει.

∆ημήτρη συμφωνώ με όσα γράφεις και τα βρίσκω πολύ όμορφα.
∆εν μπορώ όμως να είμαι βέβαιος για τη φύση και τη λειτουργία των εκκλησιαστικών μυστηρίων. ∆εν έχω εμπειρία θεολογίας και δεν
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παίρνω ευθύνη σε τέτοια ζητήματα.
∆ιότι επεκτείνοντας το σκέπτικό σου θα μπορούσαμε να πούμε ότι και η Θεία Μετάληψη δεν γίνεται Σώμα και Αίμα στην Θεία
Λειτουργία αλλά ότι μεταβάλλεται ανάλογα με την βιωματική συμμετοχή του πιστού που μεταλαμβάνει.
Φοβάμαι να εμπλακώ σε τέτοιους προβληματισμούς που υπερβαίνουν κατά πολύ τις φτωχές μου δυνατότητες.

Νικήτα, χαίρομαι πραγματικά για το καταπληκτικά διορατικό σου σχόλιο που μας βάζει ακόμη βαθύτερα στην ουσία του ζητήματος!
Φυσικά, αν αυτά που είπα ισχύουν για το μυστήριο του γάμου, ισχύουν και για κάθε άλλο μυστήριο. Και όντως πιστεύω ότι «η Θεία Μετάληψη δεν
γίνεται Σώμα και Αίμα στην Θεία Λειτουργία αλλά ότι μεταβάλλεται ανάλογα με την βιωματική συμμετοχή του πιστού που μεταλαμβάνει», με τη
διευκρίνιση ότι δεν δίνω τόσο αξία στη συναισθηματική φόρτιση, όσο στην αγαθή μας προαίρεση.
Κι επειδή πολλές φορές βοηθούν κάποια ακραία παραδείγματα: Πόσοι ξέρουν άραγε ότι κάποιοι πράκτορες της ΚGB είχαν γίνει επίσκοποι για να
ελέγχουν την εκεί ιεραρχία; Και τονίζω ότι χειροθετήθηκαν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες! Τους καθιστά αυτό μέλη της εκκλησίας;; Μα αυτό θα
ήταν μαγεία! "Λέω το «άμπρα κατάμπρα» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κι αυτό με καθιστά επίσκοπο"! Το πιστεύει ειλικρινά κανείς αυτό; Σε τι είδους
Θεό πιστεύουμε δηλαδή; Σε τι είδους Εκκλησία; Για όνομα... (το «για όνομα» δε πάει σε σένα Νικήτα).

Φυσικά, αυτοί οι προβληματισμοί «υπερβαίνουν κατά πολύ τις φτωχές μας δυνατότητες»! Κι ο ενδοιασμός σου νομίζω ότι φανερώνει μια υγιή

ταπείνωση. Αλλά έχοντας δει πού έχει φτάσει η θεσμική εκκλησία όταν δε μιλάμε ( ), ειλικρινά νιώθω ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνο το να
μένουμε σιωπηλοί. Άλλωστε εδώ είσαι εσύ, Νικήτα μου, ή ο άλλος αδελφός ή η αδελφή μου να με διορθώσει όταν κάνω λάθος. Γιατί τι (θα έπρεπε
να) είναι η Εκκλησία; : Μια κοινότητα αδελφών που ο καθένας καταθέτει ό,τι μπορεί και όλοι μαζί ψάχνουν για τα κριτήρια της Αλήθειας,
διορθώνοντας ο ένας τα λάθη του άλλου.

Τι να πρωτοπούμε τώρα... Ας πω λίγα πράγματα ενδεικτικά:
Ίσως έχετε ακούσει αυτό του λένε ότι ο Χριστός σηματοδότησε το τέλος των θρησκειών. Ότι δηλαδή (μεταξύ άλλων) έφερε το τέλος των τρόπων με
τις οποίες οι θρησκείες προσπαθούσαν να πλησιάσουν το Θείο, καθώς πλέον ο ίδιος ο Θεός ήρθε σε μας. Νομίζετε ότι οι τελετουργίες είναι ανακάλυψη
του Χριστιανισμού; Ξέρετε ότι ο αγιασμός ήταν ειδωλολατρική τελετή, που απλά την πήρε η Εκκλησία, συγκαταβαίνοντας στους ανθρώπινους τρόπους
λατρείας και προσπάθησε να του δώσει άλλο περιεχόμενο; Αν αποδεχόμαστε τις τελετουργίες είναι γιατί συγκαταβαίνουμε στην ανθρώπινη ανάγκη να
εκφραστεί η αναφορά του ανθρώπου προς τον Θεό με αυτόν τον τρόπο. Όχι γιατί δεν μπορεί ο Θεός να λειτουργήσει διαφορετικά. Πώς έχουμε
μάρτυρες της Εκκλησίας αβάπτιστους; Τι σημαίνει στην ουσία το «βάπτισμα του αίματος»; Σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη τις τελετουργίες μας για
να καταστήσει κάποιον Χριστιανό. Άλλο αν τώρα διάφοροι συστηματικοί «θεολόγοι» ίσως να θεωρούν ότι το αίμα παίρνει τη θέση του νερού...

Αξίζει να αναφέρω κι ότι δεν ανακάλυψα εγώ τον τροχό. Μεγάλοι ορθόδοξοι (και όχι μόνον) θεολόγοι έχουν υποστηρίξει ανάλογες θέσεις (π. Ι.
Ρωμανίδης, Μ. Μπέγζος, π. Αλέξανδος Σμέμαν, Χρ. Γιανναράς, Θ. Παπαθανασίου).
Ότι δηλαδή στο βαθμό που ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, είναι κι αυτός ειδωλολατρία.

Μάλλον θέλει επεξήγηση αυτό: το «στο βαθμό που είναι θρησκεία» τι σημαίνει; Σημαίνει ότι ειδωλοποιεί και απολυτοποιεί τους τρόπους με τους
οποίους εκδηλώνεται η θρησκεία (θεσμικές δομές, τελετουργίες, μοναχισμό, δόγμα, θεολογία...).

Πω πω... τη «βάρυνα» τη γλώσσα μου. Σόρρυ...

Ελπίδα χαιρετώ κι εγώ.
Elpida έγραψε:

Οταν η σεξουαλική "απόδοση" δεν είναι του 10 αλλά του 4 ή 5 έστω συμφωνώ μαζί σου. Το μηδέν είναι ένα πρόβλημα σαν απόδοση και άντε αυτό
να το ανακαλύψεις μετά και να μην φορτώσεις τον εαυτό σου με κατηγορίες " άρα δεν τον αγαπάς, δεν ξέρεις να αγαπάς, είσαι κολλημένη ή πολύ
αμαρτωλή".

Αναγνωρίζω ότι παρουσίασα εξιδανικευμένα τα πράγματα. (Ο νεανικός μου ενθουσιασμός θα φταιει... ). Η αλήθεια είναι ότι κάθε ανθρώπινη σχέση
(ερωτική, φιλική κ.τ.λ.) δεν έχει την ποιότητα της Αγάπης που έρχεται σαν δώρο του Αγίου Πνεύματος (Την οποία δεν Την αφορά το κάλος, η
εξυπνάδα, η καλοσύνη, το χιούμορ ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό). Αγαπά χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις και αγαπά μέχρι τέλους. Είναι η
αγάπη του Χριστού που έφτασε μέχρι τον σταυρό...
Σίγουρα η ερωτική αγάπη (ή η φιλική, η γονεϊκή...) δεν έχει αυτήν την ποιότητα. Μπορεί απλά να γίνει μια αφετηρία για να φτάσουμε στα βαθύτερα
στάδια. Από κει και πέρα το πόσο σημασία θα δώσει ο καθένας μας στην «απόδοση» του συντρόφου, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας του καθενός μας.
(Αυτό ας θεωρηθεί κι ως μερική απάντηση και στη Μάρθα μιας και καταλαβαίνω αυτό που λέει)
Όσο γι' αυτό:

Elpida έγραψε:

Σίγουρα δεν είναι κριτήριο συνολικής εικόνας του ατόμου, συνεκτιμάται ωστόσο και συμπληρώνει το παζλ του "Πόσο σε ξέρω".

Εδώ τάβλι παίζουμε με τον άλλον και τον γνωρίζουμε καλύτερα. Ένα χαμόγελο, το πώς αντιδρά στην εξέλιξη του παιχνιδιού, το τι λέει, το πώς σε
κοιτάει... Στην ερωτική πράξη δε θα συμβαίνει αυτό; Φυσικά! Απλά θεωρώ ότι για να φτάσουν δυό άνθρωποι στην ερωτική πράξη, είναι καλύτερο
να γνωρίζονται ήδη καλά ότι δε θα την κάνουν σαν μέθοδο γνωριμίας.

Αγγελίνα, για την τοποθέτησή σου θέλω να κάνω τρία σχόλια (ο Outlaw θα τα χαρακτήριζε 3 "μπαμ" ):
Αγγελίνα έγραψε:

Η ουσία όμως είναι μία.Ο Ορθόδοξος χριστιανός, [size=18]ο οποίος συνειδητά και αβίαστα ασπάσθηκε και ασπάζεται την πίστη στο Χριστό
οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία Του και σε ό,τι αυτή πρεσβεύει για όλα τα θέματα της ζωής και της πορείας του. Είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή
είναι η πραγματικότητα της αποκεκαλυμένης πίστης μας και έχοντας το δώρο του Αυτεξούσιου μπορούμε ελεύθερα να τη δεχθούμε ή να την
απορρίψουμε.Αυτό είναι σεβαστό και θεμιτό. Αλλά...σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ασκούμε μια αβάσιμη κριτική στην Εκκλησία και στους
θεσμούς της και ακόμη περισσότερο στα μυστήρια της, με βάση τις δικές μας αδυναμίες, αστοχίες και αν θέλετε τα δικά μας πάθη.

1) Εκφράσεις του τύπου «Είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή είναι η πραγματικότητα της αποκεκαλυμένης πίστης» είναι , φυσικά, δικαίωμά σου να τις έχεις,
αλλά πιστεύω ότι δεν προσφέρουν κάτι σε έναν διάλογο. Γιατί είναι απλά αξιωματικές αποφάνσεις. Εξ’ ίσου εύκολα, δηλαδή, μπορώ να αποφανθώ ότι

«Είτε μας αρέσει είτε όχι αυτή δεν είναι η πραγματικότητα της αποκεκαλυμένης πίστης» και ο διάλογος θα έχει πεθάνει.

2) Αυτό που είπες ότι ασκώ «αβάσιμη κριτική στη Εκκλησία και τους θεσμούς» το λες... εντελώς αβάσιμα. ∆ηλαδή χωρίς να το στηρίζεις πουθενά...

3) ∆εν πρέπει να βιάζεσαι να προεξοφλείς τα κίνητρα ανθρώπων που δεν γνωρίζεις, απλά και μόνο επειδή αυτοί ασκούν κριτική σε κάτι που πιστεύεις.

Γνωρίζεις τόσο καλά την ψυχή μου για να ξέρεις αν ασκώ κριτική με βάση τις δικές μου αδυναμίες, αστοχίες και τα δικά μου πάθη; Σίγουρα δεν το
έκανες με κακό κίνητρο, αλλά νομίζω πως θέλει προσοχή αυτό σε έναν διάλογο.

ΥΓ : Ελπίζω η αρχική μας "κοντρίτσα" να μην βιωθεί ως αντιπαλότητα. Κάτσε να γνωριστούμε πρώτα και να μισηθούμε μετά... Θα βρεις πιο
σοβαρούς λόγους...

ΥΓ2 : Στην τελευταία σου δημοσίευσή συμφωνώ σε όλα.
...Τώρα σε μπέρδεψα, ε;

Έχει επεξεργασθεί από τον/την ∆ημήτρης στις Παρ Ιούν 27, 2008 11:57 pm, 2 φορές συνολικά

Επιστροφή στην
κορυφή  
Martha ∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούν 27, 2008 11:36 pm   Θέμα δημοσίευσης:
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Συμμετάσχουν: 07 Φεβ 08
∆ημοσιεύσεις: 87
Τόπος: AGRINIO

∆ημήτρη,
συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ μαζί σου. Εννοείται πως δεν κάνεις σεξ ως μέθοδο γνωριμίας - το κάνεις αφού έχεις ήδη γνωρίσει αρκετά τον άλλο και αποφασίζεις
να του εμπιστευτείς και αυτό το κομμάτι της ύπαρξής σου. Όπως είπε και η Ελπιδα, είναι ένα ακόμα κομμάτι του παζλ.
Όσον αφορά την απάντησή σου στην Αγγελίνα, συμφωνώ και επαυξάνω. Η Θρησκεία μας είναι κατ΄εξοχήν θρησκεια Ελευθερίας - όχι με την έννοια
του να κάνει κανείς ό,τι θέλει αλλά με την έννοια του να γεύεται χαρά και γαλήνη μέσα από τη συμμετοχή του σε αυτη, όχι εξαναγκασμό και
πειθαναγκασμό.
_________________
THOSE WHO DARE TO TEACH MUST NEVER CEASE TO LEARN.

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 124

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούν 28, 2008 12:57 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αγγελινα
<<σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ασκούμε μια αβάσιμη κριτική στην Εκκλησία και στους θεσμούς της και ακόμη περισσότερο στα μυστήρια της,
με βάση τις δικές μας αδυναμίες, αστοχίες και αν θέλετε τα δικά μας πάθη.>>

Ακριβώς Αγγελίνα , Πρόκειται για αστοχία ,άλλωστε η αμαρτία είναι αστοχία.
∆ηλαδή εξαρτάται για ποιους λογούς παντρεύεται κάποιος , αν παντρευόμαστε για να έχουμε συνοδοιπόρο στην υπαρξιακή μας μοναξιά η αν
παντρευόμαστε για να έχουμε συνοδοιπόρο στην αναζήτηση της αγάπης και της αληθείας ,στην αναζήτηση του Χριστού

∆ημητρης

<<Φυσικά, αν αυτά που είπα ισχύουν για το μυστήριο του γάμου, ισχύουν και για κάθε άλλο μυστήριο. Και όντως πιστεύω ότι «η Θεία Μετάληψη δεν
γίνεται Σώμα και Αίμα στην Θεία Λειτουργία αλλά ότι μεταβάλλεται ανάλογα με την βιωματική συμμετοχή του πιστού που μεταλαμβάνει», με τη
διευκρίνιση ότι δεν δίνω τόσο αξία στη συναισθηματική φόρτιση, όσο στην αγαθή μας προαίρεση.
∆ημήτρη νομίζω ότι συμφωνώ μαζί σου

Για να μπορέσουμε να βιώσουμε τα μυστήρια ,για να μπορέσουμε να ακούσουμε την φωνή του Χριστού ,χρειαζόμαστε κάθαρση (μετάνοια ). Άσκηση
και κόπο ( δύστυχος εγώ η μονή άσκηση που κάνω είναι για σκοπούς επίδειξης του σώματος και ούτε εκεί τα καταφέρνω )

Martha

<<Και να σας πω και ΄κάτι άλλο; Κι αν ο άλλος σου βγει με περίεργα γούστα; Αν σε αρχίσει στις γρήγορες γιατί ασπάζεται τον σαδισμό ή ακόμα
χειρότερα τον σοδομισμό; Αν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις είναι κάπως γιατί θα πρέπει να τον παντρευτείς και μετά να ανοίξεις τα μάτια σου
μπροστά σε μια πραγματικότητα αισχρή>>
Μάρθα μου χρειάζεται να κάνουμε ερωτά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα?

Martha

<<Γιατί κάποιος που δεν έχει κάνει έρωτα πριν το γάμο είναι πιο ενάρετος από κάποιον που έχει κάνει; Γιατί οι κυρίες με τους κότσους και τους
μεγάλους σταυρούς και σταυροπροσκηνήματα και την ταμπελίτσα "αγνό παρθένο ελαιόλαδο" είναι συχνά πολύ πιο φαύλες και γνήσια κακές από την
κοπελίτσα που θες από απερισκεψία, θες από αυτό που νόμιζε έρωτα παρασύρθηκε ή αποφάσισε να χαρίσει αυτή τη μία και μοναδική στιγμή της σε
κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο;
Γιατί η κοινωνία συγχωρεί και αποδέχεται την ενεργή σεξουαλική ζωή στους άνδρες και αντίστοιχα βιάζεται να χαρακτηρίσει πόρνες τις γυναίκες με
αντίστοιχη συμπεριφορά; Και αν αυτό δεν ειναι παρά απόρροια κοινωνικών και κοινωνιολογικών στοχασμών τότε γιατί να του δίνουμε τόση μεγάλη
σημασία>>

Martha μου συμφωνώ μαζί σου αλλά δεν είναι αυτό το θεμα, γιατι τα μπερδεύουμε?

Υ.Γ : Ο Χριστός αγαπά τον αμαρτωλό αλλά όχι την αμαρτία

Υ.Γ : Μίλησα πριν για αστοχία στην ζωή η οποία ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη αμαρτία μας και η πηγή της πτώσης μας , Προσωπικά
είμαι άστοχος , θέλω όμως να έχω το δικαίωμα της μετάνοιας , και θα τα έχω εφόσον καταλαβαίνω την μικρότητα μου

Υ.Γ : Ας μην προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε να επίπεδα του Ουρανού ας παρακαλέσουμε να εξυψωθεί το δικό
μας επίπεδο………….

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούν 28, 2008 6:21 am   Θέμα δημοσίευσης:
Η Μάρθα μου λέει:

στην Αγγελίνα
[color=black]τι εννοείς ο χριστιανός ΟΦΕΙΛΕΙ να υπακούει την εκκλήσία του και ό,τι αυτή πρεσβεύει σε θέματα ζωής; ∆ηλαδή, ασπαζόμαστε το
"πίστευε και μη ερεύνα;" Και στην τελική, το να ασπάζεσαι το Λογο του Θεού να το δεχτώ, το να ασπάζεσαι το λόγο των κολλημένων ιερωμένων όμως
γιατί;

Κοίταξε να δεις Μάρθα, το "πίστευε και μη ερεύνα" είναι μια λαϊκή ρήση που δεν έχει καμία σχέση και καμία εφαρμογή στη ζωή ενός αληθινά
Ορθόδοξου Χριστιανού και υγειώς σκεπτόμενου. Ίσα ισα εμείς ακολουθούμε το "Ερευνάτε τας Γραφάς" που είναι επιταγή του ίδιου του Κυρίου μας.
Τώρα για το τι εννοώ "ο χριστιανός ΟΦΕΙΛΕΙ να υπακούει την εκκλησία του και ό,τι αυτή πρεσβεύει σε θέματα ζωής" θα σε παραπέμψω σε χθεσινό μου
σχόλιο λίγο πιο πάνω, όπου διεξοδικά αναλύεται και αυτή σου η απορία.

τώρα όσο για τη θέση σου

" Και στην τελική, το να ασπάζεσαι το Λογο του Θεού να το δεχτώ, το να ασπάζεσαι το λόγο των κολλημένων ιερωμένων όμως γιατί;"
Είναι καθαρά Προτεσταντική, δε γνωρίζω βέβαια σε ποια εκκλησία ανήκεις.
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Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν αποδέχεται πως διαβάζοντας κάποιος μόνο την Αγία Γραφή και εφαρμόζοντας ότι καταλαβαίνει από αυτήν μπορεί να σωθεί.
Αυτή είναι βασικά θέση του Μαρτίνου Λούθηρου και όλων των προτεσταντικών ομολογιών.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρεσβεύει ότι η Αγία Γραφή σε συνδιασμό με την Παράδοση των 2000+ χρόνων δείχνει το δρόμο προς τη σωτηρία...Και εδώ και
δύο χιλιάδες χρόνια φορέας αυτής της Σωτηρία είναι η Εκκλησία του Χριστού, η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και τους μαθητές Του.
Το Ιερατείο με όλη την αναξιότητά του πολλές φορές, δεν παύει να είναι αυτό που μας αγιάζει και μας μεταδίδει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
Έτσι ορίστηκαν αυτά τα θέματα από το Χριστό και τους Αποστόλους Του.
Και θα δώσω ένα παράδειγμα σχετικό με την "Αναξιότητα των κολλημμένων ιερομένων" όπως λες...
Τα καλώδια που μας φέρνουν το πολύτιμο ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι μας, είναι πολύ βρώμικα αν πλησιάσει κάποιος και τα παρατηρήσει...έχουνε
σκόνες, κουτσιλιές από πουλιά και διάφορες άλλες ακαθαρσίες...όμως το ηλεκτρικό ρεύμα που μας προσφέρουν είναι απαραίτητο σήμερα και τόσο
πολύτιμο που χωρίς αυτό ζοριζόμαστε και να επιβιώσουμε ακόμη.
Έτσι ακριβώς καλή μου Μάρθα, συμβαίνει και με τους ιερωμένους μας. Όσο ακάθαρτοι και να είναι και όσο "κολλημένοι" όπως λες δεν παύουν να είναι
οι φορείς που διοχετεύουν σε μας μέσω των Μυστηρίων τη Χάρη του Θεού και τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Η αναξιότητα ή μη αναξιότητά τους
έγγυται στην κρίση του Θεού και καθόλου δεν επηράζει τη δική μας πορεία προς τη σωτηρία...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούν 28, 2008 9:43 am   Θέμα δημοσίευσης:

Martha έγραψε:

Μπορεί να μου αναφέρει επακριβώς κάποιος απο εσάς σε ποιό σημείο αναφέρεται ότι απαγορεύεται το σεξ πριν το γάμο; ∆εν το έχω υπόψη μου και
θα ήθελα να το μάθω - καθώς και το σκεπτικό του.

Όλα αυτά βρίσκονται στο βιβλίο ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, όπου ο Άγιος Νικόδημος συνέλεξε όλα τα αρχαία κείμενα (από τα
πρώτα χριστιανικά χρόνια, αποφάσεις συνόδων κλπ. που διασώθηκαν σε παπύρους, περγαμηνές, κώδικες κλπ) αλλά και τα νεώτερα πατερικά-
εκκλησιαστικά που συνιστούν την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δημιούργησε το Π Η ∆ Α Λ Ι Ο, που σήμερα αποτελεί οδοδείκτη για την
πορεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 588

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούν 28, 2008 10:36 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Αγγελίνα συγχώρεσέ με!

Το ξέρω πως δεν είμαι υπόδειγμα χριστιανού.

Όταν όμως ακούω πηδάλιο να τι μου έρχεται στο μυαλό

Και ξέρετε τι παρατήρησα (εντάξει άσχετο): Όταν τρέχει πολύ η μηχανή δεν αλλάζει πορεία με το στρίψιμο του τιμονιού αλλά με την κλίση του
σώματος.

Στην ποιμαντική όμως μου φαίνεται πως χρειάζεται πολύ ευαίσθητο τιμόνι που να παίρνει πολλές και συνεχείς στροφές. Μου φαίνεται!
Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούν 29, 2008 1:18 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Νικήτα...νομίζω πως...
...αν μπλεχτούμε σ' ένα σκεπτικό αμφισβήτησης των αγίων και του έργου τους, το οποίο σύσσωμη έχει αποδεκτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία...τότε υπάρχει
κίνδυνος ξεγλιστρίμματος σε στράτες Οίησης και Αλαζονείας, πράγμα ζημιογόνο κατά την ταπεινή μου άποψη για την ψυχή μας.
Άνθρωποι που με το βίο και το έργο τους και δια μέσου της Θείας Χάριτος αναδείχθηκαν Άγιοι στο στερέωμα της Εκκλησίας μας, είναι νομίζω λίγο
παρακινδυνευμένο να βάζουμε αυτούς και το έργο τους (το εν πολλοίς φωτισμένο) στο στόχαστρο της δικής μας κριτικής.
Μιας και όλοι μας είμαστε άνθρωποι εμπαθείς και μπερδεμένοι.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 70
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούν 29, 2008 2:57 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Αγγελίνα, αν έχεις κουράγιο να διαβάσεις την σελίδα
http://www.psyche.gr/forum/viewtopic.php?t=107&postdays=0&postorder=asc&start=975 αυτού του φόρουμ (και τον εκεί διάλογό μου με τον ΚΑΤΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΝ), θα διαπιστώσεις ότι οι φίλοι Πεντηκοστιανοί χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με σένα για να υποστηρίξουν ότι η Γραφή είναι
αλάθητη και ότι δεν είναι προς ερμηνεία. Ότι απαντώ εκεί, ισχύει και για αυτά που λές εδώ. Αυτά που ισχύουν, δηλαδή, για τη Γραφή, ισχύουν και για
τα κείμενα των Αγίων.

∆εν έχω κουράγιο να τα ξαναγράφω.

Επίσης να πω ότι , μετά την τελευταία μου δημοσίευση, απάντησες σαν να μην την ανέγνωσες καθόλου (ή να μην την κατάλαβες). Και δεν
αναφέρομαι μόνο στην απάντησή μου προς εσένα αλλά πολύ περισσότερο στις σκέψεις που έκανα με αφορμή το σχόλιο του Νικήτα. Εφ’ όσον
κατάλαβες, δηλαδή, μου έδωσες την εντύπωση ότι αποφεύγεις να συνεχίσεις τον διάλογο επειδή δεν έχεις αντεπιχειρήματα, ή ότι να αποφεύγεις να
αναγνωρίσεις ότι ο άλλος μπορεί να έχει κάποιο δίκιο.

Αλλά από την άλλη, βέβαια, μπορεί να φταίω κι εγώ επειδή έγραψα λίγο στριφνά κι ακατανόητα.
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Να πω κι ότι το σχόλιο του φίλου Οδυσσέα:
Παράθεση:

Υ.Γ : Ας μην προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε να επίπεδα του Ουρανού ας παρακαλέσουμε να εξυψωθεί το δικό μας επίπεδο………….

επίσης μου έδωσε την εντύπωση ότι δεν κατάλαβε αυτά που είπα... Αν όντως εξέλαβε ότι πάω "να χαμηλώσω τα επίπεδα του ουρανού", πραγματικά
δεν κατάλαβε. Ακριβώς το αντίθετο λέω: Ότι πιστεύοντας σε έναν Θεό που λειτουργεί με τους "τρόπους" των θρησκειών, Κατεβάζουμε τον Ουρανό στο
δικό μας επίπεδο! Ότι δηλαδή κάθιστούμε την πίστη μας μια "χριστιανική" ειδωλολατρεία! Λατρεύουμε τα θρησκευτικά πλαίσια κι όχι την ουσία, με
αποτέλεσμα να προκαλούνται προσωπικές τραγωδίες (που πολλοί από μας, ίσως, έχουν δει).

Έχει επεξεργασθεί από τον/την ∆ημήτρης στις ∆ευ Ιούν 30, 2008 12:18 am, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενη

Σελίδα 2 από 4

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

∆εν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
∆εν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

∆εν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
∆εν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
∆εν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Τηλεφωνική Στήριξη Προσωπική Συνάντηση Βιογραφικό
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 588

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούν 29, 2008 11:07 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Για να καταλάβεις το λόγο του ∆ημήτρη πρέπει να έχεις κάνει πρώτα μια υπαρξιακή κολουτούμπα. Να έχεις δει πίσω από τον καθρέπτη!

∆εν είναι απαραίτητο βήμα για να σωθείς. Εγκυμονεί και πολλούς κινδύνους. Είναι όμως απαραίτητο βήμα για να κηρύξεις στο σύγχρονο κόσμο.

Αν ήμουν επίσκοπος (σε ύποπτα αν ... το χω ρίξει τελευταία)θα έβαζα τον ∆ημήτρη ιεροκήρυκα. Ιδιαίτερα θα τον προωθούσα να έλθει σε επαφή με
νέους προβληματιζόμενους ανθρώπους.

Οι πατέρες Χαραλάμπηδες ελπίζω να το κάνουν ήδη. (Κήρυγμα σε νέους)

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούν 30, 2008 12:18 am   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρη, δε σου απάντησα γιατί κατάλαβα ότι παρεξήγησες τα λεγόμενά μου και δεν κατενόησες το πνεύμα μου. Επομένως και δεν υφίσταται λόγος
για μια περαιτέρω αντιδικία μαζί σου σε επίπεδο διαλογικό.
Όπως και τώρα π.χ. βιάζεσαι να χαρακτηρήσεις ως "προτεσταντικά"κάποια από τα λεγόμενά μου...κάποιος όμως, ο οποίος έχει κάποια στοιχειώδη
ορθόδοξη θεολογική κατάρτιση θα κατανοήσει πως έτσι έχουν τα πράγματα. Γιατί αγαπητέ ∆ημήτρη τα κείμενα των Αγίων και των Πατέρων της
Εκκλησίας μας αποτελούν τη ζώσα παράδοσή της Εκκλησίας που σε συνδιασμό με την Αγία Γραφή αποτελούν το θεμέλιο λίθο της πίστης μας. Οι
Προτεστάντες να σου θυμίσω δε δέχονται ούτε τους αγίους, ούτε τα κείμενά τους και πολύ περισσότερο αρνούνται την Ιερή Παράδοση. Γι΄αυτούς η
Αγία Γραφή και μόνο και όπως ο καθένας την ερμηνεύει αρκεί για να τους σώσει.
∆ημήτρη, έχεις καλό και δυνατό λόγο και διακρίνω από τα κείμενα σου ότι έχεις και ένα φιλότιμο σκεπτικό που του αρέσει να ασχολείται και να
αναζητεί το Θείο...οπότε ακολουθώντας τον όμορφο αυτό δρόμο της αναζήτησης, που εσύ ο ίδιος έχεις χαράξει, με πνεύμα ταπεινό και αφημένο στη
θεία φώτιση σιγά σιγά και με τη χάρη του Θεού θα δεις και θα καταλάβεις πάρα πολλά...που ίσως τώρα να μην τα αντιλαμβάνεσαι και να τα
παρεξηγείς από καμιά φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 70
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούν 30, 2008 1:38 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αγγελίνα, ο γραπτός έχει πολλά μειονεκτήματα και γίνονται εύκολα παρεξηγήσεις. Ζητώ συγνώμη αν νιώθεις ότι σε αδίκησα και θεωρώ πιθανό να το
έκανα.
∆εν είχα σκοπό να αντιδικήσω με κανέναν αλλά να καταδείξω ότι, κατά τη γνώμη μου,τα όσα έφερες ως αντιρρήσεις δεν έστεκαν. Αυτό όφειλα να το
πω γιατί έτσι γίνεται ένας διάλογος: Λέει ο ένας κάτι κι ο άλλος μπορεί να φέρει την αντίρρησή του. Αυτό δεν είναι αντιδικία. Νομίζω πως ήταν
σαφής η προσπάθειά μου από τη μία να απαντήσω στις θέσεις σου κι από την άλλη να υπάρχει καλή πίστη στην προαίρεση του άλλου.

∆εν είπα πουθενά ότι είναι "προτεσταντικά" τα λεγόμενά σου. Είπα ότι χρησιμοποιείς τα ίδια επιχειρήματα με τον ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ κι ότι έχω ήδη
απαντήσει σε τέτοιου είδους αντιρρήσεις.
Αυτό δεν καθιστά τα λεγόμενά σου "προτεσταντικά". Τη δική σου στάση (δηλαδή της "υπακοής" στην "αυθεντία" που επιλέγει η ομολογία σου) την
έχω συναντήσει πάμπολλες φορές σε όλα τα χριστιανικά δόγματα. Θα έλεγα ότι είναι το κυρίαρχο ρεύμα στους περισσότερους "εκκλησιαστικούς
χώρους" όλων των δογμάτων... Απλά διαφωνώ με αυτό το ρεύμα (απ' όπου κι αν προέρχεται) και εκφράζω τη διαφωνία μου.

Όσο για το ποια είναι η ορθόδοξη θέση, τι να πω. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν υπάρχουν τόσες ορθοδοξίες όσοι και οι ορθόδοξοι... Εξ άλλου,
επισήμανα ότι πολύ σημαντικοί ορθόδοξοι θεολόγοι έχουν παρόμοιες απόψεις με τις δικές μου. (Απόψεις στις οποίες δεν απάντησες επί της ουσίας).

Σ' ευχαριστώ για τη φατσούλα στο τέλος ( )!! Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει καλή θέληση μεταξύ όλων μας, ακόμη κι όταν διαφωνούμε.

Αλλιώς, σκοτίζουμε τις καρδιές μας με "θεολογικές" αφετηρίες και νικητής είναι μόνο ο θάνατος... Κι ο Θεός δεν θα μας "κρίνει" με βάση τις
απόψεις μας, αλλά με βάση το πόση αγάπη και ταπείνωση έχουμε...

Νικήτα εσύ μπορεί να θες να με κάνεις ιεροκήρυκα. Εγώ τι φταίω;...
Και ας καταθέσω έναν ακόμη προβληματισμό που λέω όταν μου λένε κάτι τέτοια: Σε μια εκκλησία εντάσσεσαι γιατί της εμπιστεύεσαι τη σωτηρία σου.
Εντάσσεσαι για να σωθείς και όχι για να τη σώσεις. Κι εγώ, την ορθοδοξία που συναντώ γύρω μου δεν την εμπιστεύομαι. Έχω ξαναπεί ότι τη θεωρώ
αίρεση.

Απλά κάτι εκπλήξεις τύπου Ιερωνύμου, μού δίνουν μια απρόσμενη ελπίδα...
Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούν 30, 2008 9:11 am   Θέμα δημοσίευσης:

Ωχ! συγχωρέστε με αλλά μου ήρθε στο νου ένας ορισμός της μαλα..ας

∆ύο νέοι χωρίς ιδιαίτερη πνευματική εγρήγορση να αγαπιούνται πολύ και εσύ να προσπαθείς να τους πείσεις ότι δεν πρέπει να κάνουν σεξ επειδή αυτό

είναι αμαρτία χωρίς αυτοί να έχουν ζητήσει τη γνώμη σου
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Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 588

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 124

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούν 30, 2008 9:50 pm   Θέμα δημοσίευσης: :)))
Νικήτας
<<για να καταλάβεις το λόγω του ∆ημήτρη πρέπει να έχεις κάνει πρώτα μια υπαρξιακή κολουτούμπα. Να έχεις δει πίσω από τον καθρέπτη>>

Επειδή εγώ όλο βλέπω τον καθρέφτη ,δεν το λέω μεταφορικά ………..! θα κάνω μερικές ερωτήσεις στον ∆ημήτρη μήπως και τον καταλάβω

Τι θεωρεί μυστήριο ? Ποιες οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να βιώσει και να μετέχει?

Ποιος ο λόγος να παντρευτούν δυο άνθρωποι ?

∆ημήτρης
<<Εξ άλλου, επισήμανα ότι πολύ σημαντικοί ορθόδοξοι θεολόγοι έχουν παρόμοιες απόψεις με τις δικές μου>>

Ποιοι είναι αυτοί ? και που συμφωνούν μαζί σου ??

∆ημήτρη περιμένω την απάντηση σου , τάραξε τις ισορροπίες μου , ταρακούνησε με και μετά προσευχήσου για εμένα

Όσο αφορά το τελευταίο σχόλιο σου Νικητα , έχει κανένα εδώ που διαφωνεί μαζί σου ?
Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 70
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 01, 2008 2:03 am   Θέμα δημοσίευσης:

Φίλε Οδυσσέα από παιδί θυμάμαι ποτέ δεν μπορούσα να αντιληφθώ έναν θεό εγκλωβισμένο σε οποιαδήποτε «ανθρώπινα» πλαίσια. Θυμάμαι να με
πηγαίνουν σε έναν ναό και να μου λένε «Αυτό είναι το σπίτι του Θεού» αλλά εγώ κοιτούσα το δάσος, τα φύλλα των δέντρων που θρόιζαν κι αυτά
θεωρούσα σπίτι Του…

odiseas έγραψε:

Τι θεωρεί μυστήριο ?

Μυστήριο για μένα μπορεί να είναι κάθε εκδήλωση της ζωής μας εφ’ όσον έχει αναφορά στο Θεό, την αίσθηση της παρουσίας Του. Μπορεί π.χ. να
ποτίζω τον κήπο μου ή να καθόμαστε με φίλους ένα δειλινό σε μια ακρογιαλιά, κι αυτό να το αντιλαμβάνομαι ως Μυστήριο.

Χμμ...Ίσως βοηθήσει μια ιστορική αναδρομή:
Στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν μόνο τρία μυστήρια με την έννοια που χρησιμοποιούμε σήμερα τον όρο, που δηλαδή περιελάμβαναν κάποιου είδους
(έστω στοιχειώδους) τελετουργία: Το βάπτισμα, το χρίσμα και τη Θεία κοινωνία. Τα «επτά μυστήρια» προέκυψαν αργότερα υπό την επιρροή και την
πίεση της δυτικής συστηματικής θεολογίας.
Όταν ένα ζευγάρι αποφάσιζε, στην πρώτη εκκλησία, να είναι μαζί, πήγαιναν και κοινωνούσαν μαζί τη Θεία Κοινωνία κι αυτό τους καθιστούσε ζεύγος
στα «μάτια» της εκκλησιαστικής κοινότητας.
Αυτό δε σημαίνει ότι ο γάμος δεν ήταν μυστήριο και τότε. Ήταν, αφού η ίδια η ζωή σε κάθε της εκδήλωση ήταν Μυστήριο. Απλά δεν ήταν
θεσμοθετημένο.

odiseas έγραψε:

Ποιες οι προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να βιώσει και να μετέχει?

Τις προϋποθέσεις κι εγώ τις ψάχνω φίλε μου... Νομίζω πάντως πως η σημαντικότερες είναι να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας και να έχουμε
ανθρώπους που βιώνουμε ως Εκκλησία.

odiseas έγραψε:

Ποιος ο λόγος να παντρευτούν δυο άνθρωποι ?

Έτσι όπως γίνεται σήμερα ο γάμος, κι εγώ δεν ξέρω γιατί να παντρεύονται, πέρα από κοινωνικούς λόγους... Κι αν δεχτούμε ότι το μυστήριο
μπορεί να υφίσταται και χωρίς την τελετουργία, ένας λόγος παραπάνω ν’ απορεί κανείς...
Για μένα θα είχε αξία να πάω σε ένα εξωκλήσι με την κοπέλα μου, να είναι κι ένας καλός φίλος μου παπάς και λίγοι καλοί φίλοι σ’ αυτήν ιερή
προσευχή για μένα... Μάλιστα έχω έναν κολλητό φίλο (σχεδόν) άθεο που μου έλεγε, (χωρίς να του έχω πει τίποτα σχετικό) ότι υπό τέτοιες
προϋποθέσεις, θα ήθελε να παντρευτεί εκκλησιαστικά... Άθεος μεν, αλλά με ορθόδοξο κριτήριο...

Ας δώσω ένα παράδειγμα θρησκειοποίησης: Τι εννοώ π.χ. ειδωλοποίηση της τελετουργίας του γάμου. Αντιγράφω ένα απόσπασμα από μια
εισήγηση που είχα κάνει σε μια ενορία:
«Θα αναφέρω ως παράδειγμα ένα περιστατικό που άκουσα από έναν φίλο. Αφορά δύο νέους που τους πάντρεψε ο πνευματικός τους καυχούμενος
(την ώρα του μυστηρίου κι όλας -τους έκανε και ρεζίλι!) ότι παντρεύοναι χωρίς να έχουν γνωριστεί προηγουμένως (υποθέτω «υπακούοντας» τον
ίδιο)... Έλεγε ότι (παρ’ ότι δεν συνδέονται ψυχικά) θα πάνε όλα καλά επειδή προσήλθαν στο Μυστήριο της Εκκλησίας κ.λ.π..
Αυτή είναι η «μαγική» αντιμετώπιση των Μυστηρίων. ∆ηλαδή η αντίληψη ότι οι τελετές των Μυστηρίων λειτουργούν αυτόματα, χωρίς το δικό μας
κόπο και βίωμα: Όπως ο ζωμός του Πανοραμίξ κάνει τους Γαλάτες παντοδύναμους, έτσι κι η τελετουργία του γάμου δημιουργεί ευτυχισμένες
οικογένειες… Αυτός ο «πνευματικός» «έβγαλε» παιδιά τόσο ανάπηρα που δε μπορούσαν να γνωρίσουν έναν άνθρωπο και να σχετιστούν αγαπητικά κι
ερωτικά. Κι αντί να μετανοήσει με δάκρυα γι’ αυτό, προσπαθεί να τα μπαλώσει «θεολογικά» ανάγοντας σε «Μυστήριο» την τελετουργία κι όχι την
σχέση των ανθρώπων. ΄
Μπορεί να θέλει έτσι να αποποιηθεί την ευθύνη του γιατί υποσυνείδητα νιώθει ένοχος. Έτσι όμως εγκλωβίζει τα «πνευματικά του παιδιά» σε έναν
κόσμο ψευδαισθήσεών.
Η αληθινή έννοια του Μυστηρίου είναι η ευχαριστιακή και δοξολογική κατάφαση του ανθρώπου στο δώρο της ζωής και, εν προκειμένω, του έρωτα…
Να έχεις δηλαδή την εμπειρία ότι υπάρχει κάτι που μας ξεπερνά και δίνει άλλη διάσταση και νόημα σε κάθε πνοή μας.
Φυσικά, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχτούν οι δύο αυτές ψυχές, ή το πώς θα ενεργήσει ο Θεός μέσα τους. Είναι άλλο όμως αυτό και άλλο
να ανεχόμαστε τέτοιες ολέθριες διαστροφές. Η «θεολογική» ασυδοσία τέτοιων «ποιμένων» πληρώνεται με αίμα.»

odiseas έγραψε:
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∆ημήτρης
<<Εξ άλλου, επισήμανα ότι πολύ σημαντικοί ορθόδοξοι θεολόγοι έχουν παρόμοιες απόψεις με τις δικές μου>>

Ποιοι είναι αυτοί ? και που συμφωνούν μαζί σου ??

1) Αν εννοείς το ζήτημα της θρησκειοποίησης, ήδη ανέφερα κάποιους: π. Ι. Ρωμανίδης, Μ. Μπέγζος, π. Αλέξανδος Σμέμαν, Χρ. Γιανναράς, Θ.
Παπαθανασίου. Υπάρχει κι ένα σχετικό άρθρο του Βασίλη Ξυδιά στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Σύναξη» (τεύχος 106), αν και είναι λίγο
δυσνόητο... Εκεί αναφέρει ότι ο π. Ιω. Ρωμανίδης είχε γράψει ένα άρθρο με τίτλο: «Η θρησκεία είναι νευροβιολογική ασθένεια και η Ορθοδοξία η

θεραπεία της». Τώρα, τι σχέση έχει η Ορθοδοξία του π. Ιωάννη με αυτήν που συναντώ γύρω μου, σπάω το κέφάλι μου μα δεν μπορώ να

καταλάβω...

2) Αν εννοείς ποιοι υποστηρίζουν δημόσια ότι δεν είναι απαραίτητα αμαρτία η ερωτική πράξη πριν την τελετή του γάμου, δεν είναι πολλοί. Ένα
παράδειγμα πάντως είναι κι ο π. Φιλόθεος Φάρος (αν και σε κάποια θέματα διαφωνώ μαζί του). Οι περισσότεροι πρεσβύτεροι και θεολόγοι που το
πιστεύουν αποφεύγουν να το λένε δημόσια γιατί η εκκλησιαστικά κυκλώματα είναι πολύ σκληρά και εξουθενώνουν όποιον δεν τηρεί το "Σάββατο". Το
εφαρμόζουν όμως στην ποιμαντική τους καθοδήγηση.

Κι εσύ να προσεύχεσαι για μένα αδελφέ... Να είσαι σίγουρος ότι το χρειάζομαι.

ΥΓ:
Nikitas έγραψε:

Ωχ! συγχωρέστε με αλλά μου ήρθε στο νου ένας ορισμός της μαλα..ας

∆ύο νέοι χωρίς ιδιαίτερη πνευματική εγρήγορση να αγαπιούνται πολύ και εσύ να προσπαθείς να τους πείσεις ότι δεν πρέπει να κάνουν σεξ επειδή

αυτό είναι αμαρτία χωρίς αυτοί να έχουν ζητήσει τη γνώμη σου

Νικήτα, αυτού του τύπου μαλα..α, την συναντάς συχνά; (εντάξει, εκτός από τις δηλώσεις κάποιων ιεραρχών για το σύμφωνο ελεύθερης
συμβίωσης... )

Επιστροφή στην
κορυφή  
Sapientia

Συμμετάσχουν: 12 Μάϊ 08
∆ημοσιεύσεις: 8

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 01, 2008 5:32 am   Θέμα δημοσίευσης:
Γεια και από εμένα. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και θα ήθελα να γράψω κάποιες ερωτήματα που με προβληματίζουν.

Σε τι χρειάζονται τα μυστήρια στην Εκκλησία, αν όλη η πλάση αποτελεί από μόνης της ένα συνεχές μυστήριο της αέναης παρουσίας του Θεού;

Οφείλω να ομολογήσω ότι σπάνια ένιωσα πως πηγαίνοντας στην εκκλησία επισκεπτόμουν το σπίτι του Θεού. Τα πιο μεγάλα μυστήρια όπου η
παρουσία του Θεού για μένα ήταν διάχυτη, ήταν κάτι ανατολές και ηλιοβασιλέματα της ζωής μου, κάποια ήσυχα βράδια στην παραλία με μόνη
συντροφιά τα αστέρια και το φεγγάρι, κάποιες κλεμμένες στιγμές παρέα με τα δέντρα, τα λουλούδια και τις ψαλμωδίες των πουλιών, σ’ένα έρημο
λιτό ξωκλήσι…

Παρασύρθηκα πάλι. Στο θέμα μας. Αν, δηλαδή, δεν παντρευτώ ενώπιον κάποιου ιερέα (γιατί ενώπιον του Θεού ζούμε καθημερινά), το να θέλω να
ενωθώ εκτός από ψυχικά και σωματικά με τον άνθρωπο που αγαπώ είναι αμαρτία;

Ένας Θεός που πρεσβεύει μια κοινωνία αγάπης ελεύθερα αγαπώντων ανθρώπων, γιατί να θέλει να καλουπώνει τους ανθρώπους στο πότε επιτρέπεται
να εκφράζουν δύο άνθρωποι την αγάπη της με συγκεκριμένους τρόπους;

Αν ο έρωτας- και όχι το σεξ για να μην παρεξηγούμαστε- είναι η πιο γνήσια έκφραση αγάπης και ο πιο όμορφος τρόπος ένωσης δύο αγαπώντων
προσώπων (αρμονία σωμάτων και ψυχών), τότε γιατί πρόκειται για αμαρτία ή «αστοχία»; Γιατί να πρέπει να είμαι εγκρατής στο να εκφράσω την
αγάπη μου με όλους τους δυνατούς τρόπους σε έναν άνθρωπο που αγαπώ; Γιατί το να ενωθώ και σωματικά μαζί του θα με απομακρύνει από τον
Θεό;

Ο Οδυσσέας είπε «Ας μην προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε να επίπεδα του Ουρανού ας παρακαλέσουμε να εξυψωθεί το δικό μας επίπεδο………….».
∆ηλαδή το να βάζουν ταμπέλες και πρέπει του τύπου «αυτό επιτρέπεται πριν και αυτό επιτρέπεται μετά» τα επίπεδα δεν χαμηλώνουν ανάλογα με τις
κοινωνικές συμβάσεις και ηθικούς νόμους της εποχής;

Τώρα θα μου πεις πως δεν είναι θέμα απαγόρευσης αλλά καθοδήγησης εκ μέρους της Εκκλησίας. Μιας καθοδήγησης που βασίζεται στην καθόλη μεν
ύπαρξη της Εκκλησίας, σε πολλά όμως θέματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού, εξακολουθεί να καθοδηγεί μέσα από την οπτική γωνιά μιας
ξεπερασμένης εποχής.
Και πως με καθοδηγεί αυτό αν αυτό που αφήνει η Εκκλησία να εννοηθεί είναι ότι ο Θεός ευλογεί την αγάπη δύο ανθρώπων μόνο μέσα από μια
τελετουργία- μυστήριο και όχι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας; ∆ηλαδή ο Θεός είναι πανταχού παρών απλά την ευλογία του για την ένωση δύο
ανθρώπων τη δίνει μόνο μέσω της Εκκλησίας;

∆εν αμφισβητώ την ύπαρξη του μυστηρίου μέσω της εκκλησίας. Το μυστήριο του γάμου είναι μια υπέροχη μυστηριακή τελετουργία για όσους
πραγματικά το καταλαβαίνουν. ∆εν αμφισβητώ όμως ούτε και την ύπαρξη μυστηρίου-ευλογίας της αγάπης από το Θεό και εκτός αυτής της
τελετουργίας.
∆ηλαδή, στη μετά του μυστηρίου του γάμου εποχή διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει έρωτας στο γάμο και ότι ο ένας δεν θα εκλαμβάνει τον άλλο απλά
και μόνο ως σκεύος ηδονής σε μια καθαρά σαρκική επαφή; Μια επαφή που όχι μόνο δεν συντελεί στην «αρμονία σωμάτων και ψυχών» αλλά μάλλον
στον τραυματισμό των ψυχών…;

Υ.Γ. Μην το πάρετε ότι όλες ανεξαιρέτως οι ανησυχίες-ερωτήματά μου θέλουν μια συγκεκριμένη απάντηση. Απλά τις σκέψεις μου διατυπώνω…
Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 124

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 01, 2008 4:16 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Sapientia

Τι να κάνω τους εχθρούς όταν έχω τέτοιους φίλους ?

Θα τα πούμε από κοντά ….

Sapientia χαίρομαι που μπήκες στον διάλογο και ελπίζω όπως με έκανες να δω κάποια πράγματα από διαφορετική οπτική γωνιά να με κανείς και σε
αυτό το θέμα …….

Θυμάμαι μια φορά όταν είπα σε κάποιο ιερομόναχο : Όταν μιλώ για τον Χριστό σε φίλους μου που γνωρίζουν ότι ψάχνομαι , δεν νιώθω καλά επειδή
χάνω το δικαίωμα του λάθους και ακόμη περσότερο δεν παρατώ αυτά που τους λέω ότι μας διδάσκει ο Χριστός και οι Άγιοι του

Η απάντηση του ήταν : ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Άσε την ζωή σου να μιλήσει για τον Χριστό
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Η ζωή μου δεν μπορεί να ομολογήσει Χριστό ιδιαιτέρα σε αυτό το θέμα και έτσι θα προσπαθήσω όσο μπορώ να μην είμαι απόλυτος

∆ημήτρη σε ευχαριστώ για την απάντηση αλλά φοβάμαι είναι πίσω τα βάσανα σου ,θα σου κάνω ότι κάνω στους μοναχούς και ότι έκανα στους
θρησκευτικούς στο σχολείο

Που διαφωνείς με το Πατερά Φιλόθεο? επειδή διαβάζω το έρωτος φύσις αυτή την στιγμή …

Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να παντρευόμαστε επειδή είμαστε αδύνατοι , για να μην πέσουμε στην πορνεία . πως το ερμηνεύεις ?

Sapientia
<<Σε τι χρειάζονται τα μυστήρια στην Εκκλησία, αν όλη η πλάση αποτελεί από μόνης της ένα συνεχές μυστήριο της αέναης παρουσίας του Θεού>>

Αν ήμασταν σε ένα κόσμο Αγγελικά πλασμένο π.χ όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση τους , δεν θα χρειάζονταν καν οι εκκλησίες δεν θα χρειαζόταν η
ενανθρώπηση του Λόγου . Θα μπορούσε να έλεγε κάποιος , τι του απαντάτε ?

∆ημήτρη τι άποψη έχεις για την άσκηση ? μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να μετέχει στο μυστήριο ?

Ποια η ερμηνεία σου για την παραβολή των 10 παρθένων ?

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 01, 2008 10:02 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Οδυσσέα...
...σκέφτεσαι και εκφράζεσαι πολύ σταράτα...πιστεύω ότι ο λόγος σου και ο τρόπος που διατυπώνεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου έχει πολύ
ενδιαφέρον, είναι σαφέστατος και βοηθά τους καλοπροαίρετους αναζητητές της Αλήθειας...όπως επίσης πολύ, νομίζω πως βοηθούν και τα ερωτήματα
που θέτεις για να προκαλέσεις το διάλογο...αν και αυτά θα τα χαρακτήριζα "ρητορικά"

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 70
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 1:06 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αγγελίνα, όντως τα ερωτήματα του Οδυσσέα είναι πολύ ουσιαστικά (αν και δεν μου φάνηκαν ρητορικά).
Πρώτα όμως θα κάνω ένα άλλο σχόλιο:

Sapientia έγραψε:

Οφείλω να ομολογήσω ότι σπάνια ένιωσα πως πηγαίνοντας στην εκκλησία επισκεπτόμουν το σπίτι του Θεού. Τα πιο μεγάλα μυστήρια όπου η
παρουσία του Θεού για μένα ήταν διάχυτη, ήταν κάτι ανατολές και ηλιοβασιλέματα της ζωής μου, κάποια ήσυχα βράδια στην παραλία με μόνη
συντροφιά τα αστέρια και το φεγγάρι, κάποιες κλεμμένες στιγμές παρέα με τα δέντρα, τα λουλούδια και τις ψαλμωδίες των πουλιών, σ’ένα έρημο

λιτό ξωκλήσι…

Sapientia, μου θύμησες μια συγκλονιστική διαδικτυακή εξομολόγηση του άθεου φίλου μου (στον οποίον αναφέρθηκα στην προηγούμενή μου
δημοσίευση). Την κατέθεσε σε έναν διάλογο που είχαμε πάνω στο θέμα του θρησκευτικού βιώματος. Με τέτοιους άθεους, οι χριστιανοί θα πέσουμε Β’
κατηγορία στον παράδεισο... Αν θέλει κάποιος να τη δει είναι στο http://www.methexi.gr/forum/viewtopic.php?t=2&start=0 . Η περιγραφή
(μιας προσευχής ενός άθεου σε ένα εξωκλήσι..) βρίσκεται προς το τέλος της 3ης δημοσίευσης του Big_Panda.

odiseas έγραψε:

Sapientia
Τι να κάνω τους εχθρούς όταν έχω τέτοιους φίλους ?

Θα τα πούμε από κοντά ….

Οδυσσέα νομίζω πως οι πραγματικοί φίλοι, μάς πυροβολούν όταν χρειάζεται. Απλά, το κάνουν με αγάπη...

odiseas έγραψε:

Που διαφωνείς με το Πατερά Φιλόθεο? επειδή διαβάζω το έρωτος φύσις αυτή την στιγμή …

Οι σημαντικότερες διαφωνίες μου με τον π. Φιλόθεο δεν αφορούν τόσο στον έρωτα όσο σε άλλες θέσεις που έχει πάρει σε βιβλία όπως τα «Βάδιζε
υγιαίνων» και «Ο μύθος της ψυχικής νόσου». Θεωρώ βασικές απόψεις του σε αυτά λανθασμένες και επικίνδυνες. Όμως αυτά είναι εκτός θεματικής
ενότητας...
Το «Έρωτος φύσις» είναι πράγματι πολύ καλό βιβλίο.

odiseas έγραψε:

Ο Απόστολος Παύλος μας συμβουλεύει να παντρευόμαστε επειδή είμαστε αδύνατοι , για να μην πέσουμε στην πορνεία . πως το ερμηνεύεις ?

Θα εστίαζα σε τέσσερα σημεία:
1) Έχω ξαναπεί (στον διάλογό μας με τους πεντηκοστιανούς) ότι κανέναν άνθρωπο δεν θεωρώ αλάνθαστο κι ούτε πιστεύω αυτό ότι ο Θεός ήλεγχε το
χέρι των αποστόλων όταν συνέγραφαν την αγία γραφή (αυτή είναι η προτεσταντική θέση). Αν λοιπόν τα λόγια του Χριστού πρέπει να τα πλησιάζουμε
με προσοχή γιατί ίσως να μην τα ερμηνεύσουμε σωστά, τα λόγια των αγίων χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή γιατί δεν είναι αλάνθαστα.
Θυμίζω π.χ. ότι ο Παύλος είχε αμφιλεγόμενες θέσεις και για την κρατική εξουσία [Ρωμ. 13] ή τη θέση της γυναίκας [Α’ Κορ. 11].

2) Από την εφηβεία μου με ενοχλούσε αυτό το απόσπασμα του Παύλου κι ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι παρουσιάζει μια μάλλον εκχυδαϊσμένη
αντίληψη για τη σεξουαλικότητα. Μιλάει σα να μην υπάρχει κάτι που λέγεται έρωτας... Λέει: «προς αποφυγήν της πορνείας, ο καθένας ας έχει τη
γυναίκα του και κάθε μία τον δικό της άνδρα». Να το πω κάπως λαϊκά, σε μένα ακούγεται κάπως έτσι: «αν δεν μπορείς να μην γ..., βρες μια γυναίκα

και γ... μόνο αυτήν». Με σόκαρε, σχεδόν, αυτή η στάση του γιατί δεν έκανε καμία αναφορά στη νοηματοδότηση της σεξουαλικότητας! Σα
να μην υπάρχει τέτοιο πράγμα! Ωστόσο, μεγαλώνοντας έμαθα να αξιολογώ το απόσπασμα σε συνάφεια με τις παραστάσεις που είχε για την
σεξουαλικότητα. Ποιες καταστάσεις κυριαρχούσαν στους Κορινθίους και τους άλλους χριστιανούς εκείνη την εποχή;...

3) Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ίδιος άνθρωπος ονόμασε σε άλλη περίσταση τη σχέση του ζεύγους μέγα μυστήριο εις Χριστόν!! Να λοιπόν η
νοηματοδότηση! Οπότε δεν πρέπει να απομονώνουμε κάποιες φράσεις του και να τις θεωρούμε συνολική του άποψη.

4) Έχω ακούσει μια ακόμη οπτική για το θέμα: Ο Παύλος πίστευε ότι η δευτέρα Παρουσία ήταν πάρα πολύ κοντά. Από μέρα σε μέρα, σχεδόν, την
περίμενε. Οπότε ίσως υπήρχε και μια άλλη διάσταση στο σκεπτικό του: «Όπου να, ‘ναι έρχεται ο Κύριος. Φροντίστε ώστε η μέριμνά σας να είστε
θελκτικοί να μη σας αποπροσανατολίσει».

odiseas έγραψε:
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Sapientia
<<Σε τι χρειάζονται τα μυστήρια στην Εκκλησία, αν όλη η πλάση αποτελεί από μόνης της ένα συνεχές μυστήριο της αέναης παρουσίας του
Θεού>>

Αν ήμασταν σε ένα κόσμο Αγγελικά πλασμένο π.χ όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση τους , δεν θα χρειάζονταν καν οι εκκλησίες δεν θα
χρειαζόταν η ενανθρώπηση του Λόγου . Θα μπορούσε να έλεγε κάποιος , τι του απαντάτε ?

∆εν κατάλαβα το σκεπτικό... Πριν την πτώση δεν χρειαζόμασταν ναούς ενώ τώρα ναι; Γιατί; ∆ηλαδή οι ναοί είναι κάτι σαν την «ενανθρώπιση του

Λόγου»;;

odiseas έγραψε:

∆ημήτρη τι άποψη έχεις για την άσκηση ? μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να μετέχει στο μυστήριο ?

Τα αυτονόητα θα λέμε; Φυσικά και η άσκηση βοηθά τον άνθρωπο να ζει μυστηριακά! Μα, δεν υπάρχει μυστηριακή ζωή χωρίς άσκηση! Αλλά η
άσκηση πρέπει να έχει ως αφετηρία και στόχο την αγάπη προς το Θεό και τον συνάνθρωπο κι όχι την υπακοή σε κάποιον «ιερό» κανόνα.
Η διαφωνία μου δεν είναι στο αν έχει νόημα, αλλά στο πότε. Π.χ. όταν δεν έχουμε βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, έχει νόημα γιατί είναι καρπός του
ότι θέλουμε μια παραπάνω νοηματοδότηση στη ζωή μας. Ή όταν ο/η σύντροφός μας δεν «πολυθέλει», έχει νόημα γιατί είναι εκδήλωση αγάπης προς
αυτόν/ην.
Βέβαια πολλοί άνθρωποι ακολουθούν κανόνες που μερικές φορές δεν τους προάγουν στην αγάπη, νομίζοντας ότι έτσι υπακούουν στο θέλημα του
Θεού. Αλλά αυτό είναι θέμα προβληματικής ποιμαντικής παιδείας που έχουν λάβει.

odiseas έγραψε:

Ποια η ερμηνεία σου για την παραβολή των 10 παρθένων ?

Νομίζω πως η παραβολή των 10 παρθένων δεν έχει κάποια σχέση με όλ’ αυτά. Αφού όλες παρθένες ήταν! ∆εν είπε ο Κύριος «οι παρθένες μπείτε οι
άλλες μείνετε απ’ έξω». Εκεί νομίζω πως ο Χριστός εστιάζει στην εγρήγορση που πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας. Στο ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι
να Τον περιμένουμε ανά πάσα στιγμή.

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 356

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 11:31 am   Θέμα δημοσίευσης: a

KALHMERAAAAAAAAAA!!

ΜΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΚΑΤΙ ΑΧΕΤΟ!!!!
∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ!!!!ΚΑΙ ΣΕ ΖΗΛΕΥΩΩΩΩΩΩΩΩ!!!
ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΤΙ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΥΡΛΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!ΩΡΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΜΟΡΦΩΣΗ!!!
ΤΙ ΛΕΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΩ?ΕΧΩ ΑΧΤΙΙ!!!ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Sapientia

Συμμετάσχουν: 12 Μάϊ 08
∆ημοσιεύσεις: 8

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 3:21 pm   Θέμα δημοσίευσης:

∆ημήτρης έγραψε:

Sapientia, μου θύμησες μια συγκλονιστική διαδικτυακή εξομολόγηση του άθεου φίλου μου (στον οποίον αναφέρθηκα στην προηγούμενή μου
δημοσίευση). Την κατέθεσε σε έναν διάλογο που είχαμε πάνω στο θέμα του θρησκευτικού βιώματος. Με τέτοιους άθεους, οι χριστιανοί θα

πέσουμε Β’ κατηγορία στον παράδεισο... Αν θέλει κάποιος να τη δει είναι στο http://www.methexi.gr/forum/viewtopic.php?t=2&start=0 .
Η περιγραφή (μιας προσευχής ενός άθεου σε ένα εξωκλήσι..) βρίσκεται προς το τέλος της 3ης δημοσίευσης του Big_Panda.

Χμ, οφείλω να ομολογήσω πως σε κάποιες περιόδους της ζωής μου ένιωσα πως ίσως και να ήμουν άθεη. Λες να είμαι ακόμα και απλά ο φόβος με

κάνει να το πιστεύω; Είναι πράγματι φόβος ή μήπως είναι όντως πίστη;

Κάτι τέτοιες στιγμές με έκαναν να λέω: ∆εν γίνεται, κάτι ανώτερο υπάρχει, είμαι σίγουρη. Και πάνω που πήγαινα να το πλησιάσω, κάτι κανόνες, κάτι
πρέπει, κάτι τυπολατρίες και φαρισαϊκές νοοτροπίες με επέστρεφαν πίσω στα ηλιοβασιλέματά μου. Και ακόμα εκεί επιστρέφω πολλές φορές, και ας
μην είμαι και τόσο σωστή χριστιανή...

odiseas έγραψε:

Sapientia
<<Σε τι χρειάζονται τα μυστήρια στην Εκκλησία, αν όλη η πλάση αποτελεί από μόνης της ένα συνεχές μυστήριο της αέναης παρουσίας του
Θεού>>

Αν ήμασταν σε ένα κόσμο Αγγελικά πλασμένο π.χ όπως ήταν ο Αδάμ πριν την πτώση τους , δεν θα χρειάζονταν καν οι εκκλησίες δεν θα
χρειαζόταν η ενανθρώπηση του Λόγου . Θα μπορούσε να έλεγε κάποιος , τι του απαντάτε ?

∆ηλαδή τώρα μου λες ότι ο Θεός βρίσκεται μόνο μέσα σε εκκλησίες; Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μας ΕΙΝΑΙ αγγελικά πλασμένος, οι άνθρωποι τον
μουντζουρώνουν και χάνει λίγη από τη λάμψη του... Και αυτό είναι που μας πληγώνει πολλές φορές...

Η παρουσία του Θεού είναι ανεξάρτητη από τα μυστήρια και τις εκκλησίες.

Ναι, η ενανθρώπηση του Λόγου ήταν αναγκαία, πώς σχετίζεται αυτό όμως με τα μυστήρια και την ύπαρξη των εκκλησιών. Ίσως αυτά να βοηθάνε στη
συνέχιση του λόγου, δεν είναι όμως απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρουσία του Θεού.

odiseas έγραψε:

Ποια η ερμηνεία σου για την παραβολή των 10 παρθένων ?

Ακριβώς, θα συμφωνήσω με τον ∆ημήτρη. ∆ε νομίζω ο Χριστός να αναφερόταν σε παρθένες γυναίκες, εννοώντας σε γυναίκες που δεν είχαν
σεξουαλικές επαφές. Απλά ήταν ένα παράδειγμα για την τότε εποχή. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ

odiseas έγραψε:

Sapientia
Τι να κάνω τους εχθρούς όταν έχω τέτοιους φίλους ?

Θα τα πούμε από κοντά ….
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Φίλε μου Οδυσσέα, οι φίλοι έχουν και αυτοί άποψη, και τη λένε, δεν σιωπούν. Και κάποιες φορές σου λένε και ακριβώς το αντίθετο από αυτό που
περιμένεις. Έτσι, για να προβληματίζεσαι και εσύ και αυτοί. Πάντα όμως με αγάπη

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 356

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 3:54 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Η παρουσία του Θεού είναι ανεξάρτητη από τα μυστήρια και τις εκκλησίες

ETΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ SAPIENTA!!!
MΟΝΗ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΕΙΣ!!!!ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΕΤ!Α!ΤΕΤ!!Ο ΘΕΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΛΛΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ!!!
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕ ΧΑΛΑΝΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΘΕΝΕ ΒΕΒΑΙΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Η ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΕ
ΚΑΝΕΙ ΤΥΠΟΛΑΤΡΗ
ΑΥΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΨΥΧΗ !!!ΠΩΣ ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ?ΑΡΑΓΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ?
ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ?ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΑΟΥΣ?ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ?

ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ?

ΣΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥ ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ!!!
ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΤΟΣΟ ΦΤΩΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ∆Ω ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ!!!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 2

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 6:52 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Γειά σας παιδιά, μπαίνω πρώτη φορά στην παρέα και έχω ερωτήσεις να κάνω.

Αναρωτιέμαι πρώτα ποιός είναι ο είναι στόχος μας σαν άνθρωποι;
Είναι η θέωση;
Είναι το ιδανικό να φτάσουμε σε επίπεδα Αγίων;
Είναι ο Γέροντας Παίσιος και ο Γέροντας Πορφύριος πρότυπα προς μίμηση για μάς;
Είναι τελικά σύγχρονοι άγιοι;
Ηταν και αρεστοί στον Θεό ;
Θα κέρδισαν άραγε την Βασιλεία των ουρανών;
Αν σε όλα αυτά η απαντήσεις είναι καταφατικές τότε προχωρώ στην επόμενη ερώτηση μου:
Πως τα κατάφεραν αυτοί για να τα καταφέρουμε και εμείς...
Χαρακτηριστό κοινό όλων των αγίων νομίζω ήταν η κοπή του ιδίου θελήματος μέσω της άσκησης τους στην υπακοή.
Υπακοή σε ποιόν όμως ;
Νομίζω ότι όλες οι αγίες μορφές έκαναν υπακοή στην Εκκλησία και στους Πνευματικούς τους
Πιό σημαντική υπακοή θεωρώ εγώ την υπακοή στον Πνευματικό (μυστήριο)
Επίσης πιστεύω ότι ο Πνευματικός κάθε φορά σεβόμενος την ιδιαιτερότητα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος μπορεί και να μήν ακολουθήσει ''
οδηγίες " της Εκκλησίας και του Πηδαλίου και να καθοδηγήσει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο.
Θεωρώ πως η σωτηρία του καθενός είναι προσωπική υπόθεση αλλά είναι αλληλένδετη με την υπακοή και περισότερο με την υπακοή στον Πνευματικό
του πατέρα.
∆έν ξέρω τι λέτε και άν είμαι εκτός θέματος
Συγχωρέστε με άν ξέφυγα ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 26
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 9:33 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Καλωσόρισες Ζωίτσα !!!

...προτείνω να δώσουμε τη σκυτάλη στο ∆ημήτρη, για να απαντήσει στις ερωτήσεις σου...

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4  Επόμενη

Σελίδα 3 από 4

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Τηλεφωνική Στήριξη Προσωπική Συνάντηση Βιογραφικό
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 4

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 10:31 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Καλώς σας βρήκα .
Σε ευχαριστώ Αγγελίνα για την υποδοχή :)
∆εν γνωρίζω ποιός θα ήταν αρμόδιος να απαντήσει αλλά θα με ενδιέφερε και η δική σου η γνώμη

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 79
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 02, 2008 11:06 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Καλώς τη ">Ζωή!
Πολύ ουσιαστικά όσα θέτεις. Aλλά έτσι όπως πάμε όλοι μας, ">θα πλακώσουν οι μπάτσοι!! (Ο ">Νικήτας δηλαδή). Πάμε να εκτροχιαστούμε εντελώς
εκτός θέματος... Πάντως μη σε αποθαρρύνει αυτό! Σε θέλουμε στην παρέα. Απλά μπορούσες να τα θέσεις αυτά ανοίγοντας νέα θεματική
ενότητα στη δημόσια συζήτηση "Ορθόδοξη Εκκλησία" ή "∆ιάφορα" του φόρουμ.

ΥΓ: Καλό γουρούνι είμαι κι εγώ... Φόρτωσα στον Νικήτα το ρόλο του κακού...

">Αγγελίνα, σ'ευχαριστώ για την παρότρυνση. :) Αλλά συμφωνώ με τη Ζωή. Ο καθένας μας μπορεί να καταθέτει κάτι απ' τον εαυτό του.

Και μιας που δεν πλάκωσαν ακόμα οι μπάτσοι , δυο σύντομες απαντήσεις:
xrisa έγραψε:

ΩΡΑΙΟ ΠΡΑΓΜΑ Η ΜΟΡΦΩΣΗ!!!
ΤΙ ΛΕΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ ΝΑ ΜΟΡΦΩΘΩ?ΕΧΩ ΑΧΤΙΙ!!!ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝΑ ΣΕΝΤΟΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!!!!

Γιατί να μην προλαβαίνεις Χρύσα μου; Πάτησες τα 90; Άντε, η ζωή είναι μπροστά μας...

Sapientia έγραψε:

∆εν γίνεται, κάτι ανώτερο υπάρχει, είμαι σίγουρη. Και πάνω που πήγαινα να το πλησιάσω, κάτι κανόνες, κάτι πρέπει, κάτι τυπολατρίες και
φαρισαϊκές νοοτροπίες με επέστρεφαν πίσω στα ηλιοβασιλέματά μου.

Sapientia, είναι οξύμωρο αυτό που συμβαίνει: Ο Θεός μας μιλά με ηλιοβασιλέματα κι εμείς μετά στρεφόμαστε σ’ «εκκλησίες»... Ε, τώρα, ποιος φταίει
που δεν Τον βρίσκουμε σε αυτές;

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 4

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 03, 2008 11:36 am   Θέμα δημοσίευσης:
Καλημέρα ∆ημήτρη και σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.

Ισως διαβάζοντας τα γραφόμενά σας για το θέμα της σεξουαλικής ζωής μέσα σε μία σχέση ,να μήν τοποθετήθηκα αρκετά καλά μιά που αναφέρθηκα
μονομερώς στην υπακοή ως μέσω αγιασμού της ζωής μας.
Επειδή εγω ζητώ την καθοδήγηση του πνευματικού μου σε όλα τα θέματα , συμπεριλαμβανομένων και των ερωτικών σχέσεων,γι' αυτό και πρότεινα
σαν απάντηση ΚΑΙ γι' αυτό το θέμα την υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα.
Παρέλειψα ίσως να λάβω ύπόψιν μου ότι μπορεί να μήν υπάρχει πνευματικός στην ζωή κάποιων εξ υμών.

Έτσι η σκέψη μου για κάποιον που απλώς από περιέργεια μπορεί να συμμετέχει και να συνομιλεί σε αυτό το site, μπορεί να φαίνεται κολλημένη ή
άσχετη με την πραγματική ζωή.
∆εν γνωρίζω τί μπορεί να έχει ανάγκη η ψυχή αυτών των ανθρώπων ο Θέός το γνωρίζει και άν θέλουν απαντήσεις, άς το ζητήσουν επίμονα από τον
Θεό και να είναι σίγουροι ότι θα τους δωθούν ..
Μπορεί και στο ηλιοβασίλεμα να βρίσκεται ο Θεός ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 79
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 03, 2008 6:33 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Α, τώρα κατάλαβα, Ζωή... Όντως δεν ήταν άσχετο το σχόλιό σου, αν και κινδυνεύουμε να ξεφύγουμε και πάλι…

Κατ΄ αρχήν να τονίσω κάτι που υποθέτω πως γνωρίζεις: ότι η υπακοή δεν έχει σχέση με το μυστήριο της εξομολόγησης. Απλά εξομολόγηση και
συμβουλευτική γίνονται ταυτόχρονα καμιά φορά.
Η υπακοή πιστεύω πως μπορεί να είναι υγιής στο βαθμό που είναι έκφραση εμπιστοσύνης σε αυτόν που επιλέγουμε να μας συμβουλεύσει.
Αυτό το νόημα έχει και η Εκκλησία (με την έννοια των αδελφών μας ). Μπορεί π.χ. να μην έχω εμπιστοσύνη στην κρίση μου και γι’ αυτό να
απευθυνθώ σε έναν φίλο ή φίλη που θα μπορούσε να με συμβουλέψει. Πιστεύω πως, με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε να προσεγγίζουμε και την
«υπακοή» στον πνευματικό. Με τον τρόπο που θα ακολουθούσαμε και τη συμβουλή ενός καλού φίλου (ο οποίος καμιά φορά μπορεί να κάνει και
λάθος).

Σε καμία περίπτωση δε θα χαρακτήριζα τη θέση σου «κολλημένη ή άσχετη με την πραγματική ζωή», εφ όσον η υπακοή σου γίνεται με αυτό το πνεύμα.
Αν εμπιστεύεσαι τη γνώμη του πνευματικού σου περισσότερο από την δική σου ή οποιουδήποτε άλλου, καλά κάνεις και ακολουθείς τις συμβουλές του.

Να ξέρεις όμως πως έχεις ευθύνη γι’ αυτήν σου την απόφαση να κάνεις υπακοή καθώς και για το ποιον επέλεξες για να παίξει αυτό το ρόλο στη ζωή
σου.
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Π.χ. Ας πάρουμε τα παιδιά που παντρεύτηκαν «υπακούοντας» στον πνευματικό τους (το περιστατικό με τα μπλε γράμματα που ανέφερα στην

προηγούμενη σελίδα). Τα παιδιά αυτά έχουν ευθύνη που επέλεξαν αυτόν τον πνευματικό κι ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη αν «τους τον επέλεξαν»!..
Κι ακόμη και μετά αυτήν την απόφαση, φταίνε που επέτρεψαν σε αυτόν τον άνθρωπο να τους ευνουχίσει με αυτόν τον τρόπο! Η υπακοή έχει
προϋποθέσεις για να είναι υγιής.

Παραθέτω ένα ακόμη απόσπασμα από κάτι που έγραφα παλιότερα:
«Όταν στην Αμερική καταργήθηκε η δουλεία για τους μαύρους, πολλοί από αυτούς προτίμησαν να παραμείνουν σκλάβοι. Υπήρξαν αρκετοί λόγοι γι’
αυτό, αλλά ένας από αυτούς ήταν ότι oι μαύροι δεν γνώριζαν άλλον τρόπο ύπαρξης! ∆εν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν έξω από την υποταγή. Αν
κάποιος απ' αυτούς ήταν συνειδητός Ορθόδοξος, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα έδειχνε σπάνια υπακοή σ' αυτό που θα διαφαινόταν να είναι το 'θέλημα
του Θεού'. Ο πνευματικός του, ωστόσο, θα έπρεπε ν' αντιληφθεί πως η 'υπακοή' του συγκεκριμένου ανθρώπου ήταν πιθανότατα ψυχολογικής
«ποιότητας». Οφειλόταν στο ότι δεν ήξερε ή δεν τολμούσε να λειτουργεί ως ελεύθερο πρόσωπο. Όμως η υπακοή στο θέλημα του Θεού για την οποία
μιλούν οι Πατέρες έχει άλλη αφετηρία: έρχεται σαν καρπός της ελεύθερης κίνησης και της εμπιστοσύνης του ανθρώπου προς το Θεό, χωρίς ο
άνθρωπος να πνίγει την επιθυμία του, αλλά να τη στρέφει προς Αυτόν. Πόσοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν κρυφτεί πίσω απ' την ψευδεπίγραφη 'υπακοή'
στο (επίσης ψευδεπίγραφο) 'θέλημα του Θεού' γιατί δεν είναι σε θέση ν' αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους;»

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 607

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 03, 2008 7:54 pm   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρης

Παράθεση:

Aλλά έτσι όπως πάμε όλοι μας, ">θα πλακώσουν οι μπάτσοι!! (Ο Νικήτας δηλαδή).

Ωπ! Σας τσάκωσα.

Για να σας καπελώσω λίγο με κάτι μεσημεριανές μου σκέψεις ... καφετεριακές:

Η πάλη του μέσου (χλιαρού) συνειδητού χριστιανού ενάντια στους σεξουαλικούς και ερωτικούς πειρασμούς δεν είναι τόσο ξεκάθαρη και συγκεκριμένη
και νικητήρια όπως των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας.
∆εν υπάρχει πάντοτε ένα ξεκάθαρο και σταθερό όχι σε κάθε πειρασμό. Οι πειρασμοί είναι ποικίλοι και συνεχείς και η διαδικασία άρνησης είναι
πολύπλοκη και ίσως μπερδεμένη.
Η άρνηση του “μέσου” χριστιανού είναι ασταθής, αδύνατη και αβέβαιη. ∆εν θέλει να αμαρτήσει αλλά παράλληλα επιθυμεί τη χαρά και τη ζεστασιά της
σεξουαλικής επικοινωνίας.
Ο «μέσος χριστιανός» επιβιώνει συνήθως μόνος ή όταν βρίσκεται σε συντροφική ή συζυγική σχέση αισθάνεται δυσαρεστημένος ή απογοητευμένος.
Η ερωτικός πειρασμός φαντάζει στα μάτια του ως διέξοδος. Θέλει να χαρεί και να ξεφύγει από τον-ην δύσκολο-η σύντροφό του. Καμιά φορά θέλει να
τιμωρήσει μέσα από την «σεξουαλική απάτη» το σύντροφό του ή απλά θέλει να αποκομίσει ευχαρίστηση και ηδονή. Παράλληλα φοβάται μη μπλέξει με
άλλο δύσκολο σύντροφο και περάσει από νέα βασανιστικά λούκια.
Όσο πιο στενή είναι η σχέση του με το Θεό τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη που νιώθει για υπακοή. Ο Θεός μέσα του απαιτεί εγκράτεια.
Ο εμπαθής εαυτός του απαιτεί σεξουαλική και ερωτική εμπειρία. Όσο πιο έντονη είναι η σχέση με τον Θεό και όσο πιο έντονο είναι το ερωτικό ερέθισμα
τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εσωτερική σύγκρουση. Αν υπακούσει το θέλημα του Θεού νιώθει ματαίωση, απογοήτευση και στέρηση. Αν υπακούσει την
παρόρμησή του νιώθει ενοχές.
Με αυτή την έννοια ο μέσος (χλιαρός) χριστιανός είναι πιθανόν να βασανίζεται περισσότερο από τον κοσμικό και τον ασκητή. ∆ιότι ο κοσμικός μπορεί
να απολαμβάνει τα πάθη του και ο ασκητής να ζει στην γειτονιά του Θεού του. Ο κοσμικός και ο ασθενής αισθάνονται οίκοι. Ο ένας είναι στην πατρίδα
του την αμαρτία και ο άλλος προγεύεται τη βασιλεία του Θεού. Ο χλιαρός δεν έχει πατρίδα και είναι αλλότριος της βασιλείας.

∆εν νομίζω να ισχύει ο λόγος της Αποκάλυψης
ο�τως�τιχλιαρ�ςε�, κα�ο�τεζεστ�ςο�τεψυχρός, μέλλω σε �μέσαι�κτο�στόματός μου. Αποκ. 3,16

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 79
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 04, 2008 5:02 pm   Θέμα δημοσίευσης:

">Νικήτα μου,δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη θέση σου, αλλά ο τρόπος που εκφράζεις αυτά που θες να πεις μοιάζουν να παραπέμπουν σε
νεοπλατωνισμό (απαξίωση του σώματος και της επιθυμίας).
Λες:

Παράθεση:

∆εν θέλει να αμαρτήσει αλλά παράλληλα επιθυμεί τη χαρά και τη ζεστασιά της σεξουαλικής επικοινωνίας.

∆ηλαδή η «χαρά και τη ζεστασιά της σεξουαλικής επικοινωνίας» είναι αμαρτία; Κι αν όχι πού είναι ο διχασμός; Ξέρω. ∆εν το εννοείς έτσι.
Αλλά ο τρόπος που συντάσσεις τις προτάσεις σου μού φαίνεται επικίνδυνος...

Παράθεση:

Καμιά φορά θέλει να τιμωρήσει μέσα από την «σεξουαλική απάτη» το σύντροφό του ή απλά θέλει να αποκομίσει ευχαρίστηση και ηδονή.

Συμφωνώ σε αυτό αλλά αυτό δεν έχει σχέση με «την εγκράτεια μέσα στη σχέση», αλλά την πίστη σε μια σχέση.

Παράθεση:

Όσο πιο στενή είναι η σχέση του με το Θεό τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη που νιώθει για υπακοή.

-Αυτή η πρόταση είναι κρύβει μια ολόκληρη κοσμοθεώρηση πίσω της και θα μπορεούσε κανείς να γράψει βιβλίο με αφορμή αυτήν. Τι ονομάζεις
υπακοή; Γιατί νιώθει «ανάγκη» και όχι επιθυμία; Μήπως αυτό δείχνει κάτι; Με ποιον Θεό έχει σχέση στην πραγματικότητα;

Παράθεση:

Ο Θεός μέσα του απαιτεί εγκράτεια.

-Καλά το λες «ο Θεός μέσα του απαιτεί…» γιατί εδώ μιλάμε για το Υπερεγώ (τον «μπάτσο» του υποσυνειδήτου, ας πούμε ), κι όχι για το Θεό. Και
πώς ορίζεις την εγκράτεια;

Παράθεση:

Ο εμπαθής εαυτός του απαιτεί σεξουαλική και ερωτική εμπειρία.

Πωπω τι επικύνδυνη διατύπωση!! (έστω κι αν τη λες σε συγκεκριμμένο πλαίσιο). Το να επιθυμούμε (βέβαια όχι να απαιτούμε) τη σεξουαλική και
ερωτική εμπειρία είναι μέσα στη φύση μας και μάς δόθηκε από τον Θεό.

Παράθεση:

Όσο πιο έντονη είναι η σχέση με τον Θεό και όσο πιο έντονο είναι το ερωτικό ερέθισμα τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εσωτερική σύγκρουση. Αν
υπακούσει το θέλημα του Θεού νιώθει ματαίωση, απογοήτευση και στέρηση. Αν υπακούσει την παρόρμησή του νιώθει ενοχές.

Εδώ πλέον είναι φανερό ότι δε μιλάμε για Θεό αλλά για υπερεγώ. Κάνω λάθος; Η "σχέση με τον Θεό" που περιγράφεις μπορεί να είναι καθαρά
φαντασιακή.
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Παράθεση:

Με αυτή την έννοια ο μέσος (χλιαρός) χριστιανός είναι πιθανόν να βασανίζεται περισσότερο από τον κοσμικό και τον ασκητή.

-Τη διαβάθμιση που κάνεις (κοσμικός- χλιαρός- ασκητής αφοσιωμένος στον Θεό) φαντάζει αιρετική στα δικά μου μάτια. Ξαναδημοσιεύω κάτι που είχα
πει παλιότερα και με το οποίο είχες συμφωνήσει αν κατάλαβα καλά. Σχολίαζα τα λόγια κάποιου άλλου:
«...και όσοι με δική τους απόφαση θέλουν να αφοσιωθούν πλήρως στον Θεό. Όποιος το καταλαβαίνει (και το μπορεί) το καταλαβαίνει.»
Κι απάντησα:
Καθαρά νεοπλατωνική επιρροή: Αφοσιονώμενοι «πλήρως στον Θεό», απαρνούμαστε τη σεξουαλικότητα. Έλεος... Ναι, υπάρχει στην ορθόδοξη
γραμματεία (και) αυτή η νοοτροπία, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ένας πουριτανισμός που έχει διεισδύσει στην ανατολική εκκλησία. Μήπως πιστεύετε
πως ο άγιος π.χ. όταν φτάνει σε ύψιστα επίπεδα «μέθεξης» κι αφοσιώνεται πλήρως στον Θεό παύει να αναπνέει οξυγόνο με τα πνευμόνια του; Ή ότι
παύει να βλέπει με το φως που φτάνει στα μάτια του; Αν όχι, γιατί ενοχοποιείται η σεξουαλικότητα και όχι η λειτουργία της αναπνοής; ∆εν είναι κι
αυτή εξ ίσου οργανική και «γήινη»; (Θεέ μου, ελπίζω να μη σας βάζω ιδέες...)
Για μένα το «δίλημμα» «Έρωτας ή πλήρη παράδοση στο Θεό» είναι τόσο ουτοπικό, τόσο ανύπαρκτο όσο και το ερώτημα «Αναπνοή ή Θεός»,
«Μοναχισμός ή Θεός», «Προσευχή ή Θεός» κ.ο.κ.
∆εν υπάρχει καμία κατάφαση που θα μπορούσε να μην απευθύνεται σ’ Αυτόν. Ο Θεός είναι σαν τον ουρανό που σκεπάζει όλη την πλάση: ∆εν της
αρνείται κάτι από τη φύση της, αλλά την σκέπει, την φωτίζει, της δίνει ελπίδα και νοηματοδοτεί κάθε της εκδήλωση. Είναι σαν το οξυγόνο που
ζωογονεί τα φύλλα: ∆ε ζητά από τα φύλλα να αλλάξουν χρώμα ή σχήμα ή να πάψουν να τρέφονται με χυμούς.

Παράθεση:

∆ιότι ο κοσμικός μπορεί να απολαμβάνει τα πάθη του και ο ασκητής να ζει στην γειτονιά του Θεού του. Ο κοσμικός και ο ασθενής αισθάνονται
οίκοι. Ο ένας είναι στην πατρίδα του την αμαρτία και ο άλλος προγεύεται τη βασιλεία του Θεού.

-Ρε μπας και τα λες επίτηδες για να με τσιγκλήσεις;; Αχ, έπεσα στην παγίδα...
Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 607

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 04, 2008 11:32 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Ο ∆ημήτρης έγραψε:

Παράθεση:

γιατί ενοχοποιείται η σεξουαλικότητα και όχι η λειτουργία της αναπνοής; ∆εν είναι κι αυτή εξ ίσου οργανική και «γήινη»; (Θεέ μου, ελπίζω να μη
σας βάζω ιδέες...)
Για μένα το «δίλημμα» «Έρωτας ή πλήρη παράδοση στο Θεό» είναι τόσο ουτοπικό, τόσο ανύπαρκτο όσο και το ερώτημα «Αναπνοή ή Θεός»,
«Μοναχισμός ή Θεός», «Προσευχή ή Θεός» κ.ο.κ.

∆ημήτρη θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα
Σου αρέσουν αυτές οι εφηβικές απόψεις;

Ποτέ δεν θα συμφωνήσω με αυτή την τοποθέτηση. (Ποτέ βέβαια μη λές ποτέ)
Εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και έχω γευθεί τους καρπούς της αμαρτίας.
Η πίκρα της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να συμφωνήσω μαζί σου. Εσύ είσαι καλό παιδί και δεν κατέχεις καλά τα περι αμαρτίας. Εγώ έχω Phd στις
πτώσεις.

∆ημήτρης
Παράθεση:

η «χαρά και τη ζεστασιά της σεξουαλικής επικοινωνίας» είναι αμαρτία;

Εκτός γάμου Ναι!

Είμαι καρασυντήρας
Επιστροφή στην
κορυφή  
ΖΥΓΟΣ

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 13

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 1:46 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αγαπητέ ∆ημήτρη γειά σου

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όσα έγραψες με καλύπτουν πλήρως.

Νικήτα δεν είναι καθόλου εφηβικές οι απόψεις και οι απορίες του ∆ημήτρη, είναι απόψεις πολύ ορθές και σκέψεις που ο κάθε λογικά σκεπτόμενος

άνθρωπος ωφείλει να κάνει....(εκτός και άν περνάω και γω δεύτερη εφηβεία και τα βλέπω έτσι)
Η "χαρά και η ζεστασιά της σεξουαλικής επικοινωνίας" εκτός γάμου είναι αμαρτία? Ποιός το λέει βρε παιδιά? που το βρήκατε γραμμένο αυτό και γω δεν
το γνωρίζω? Οι θέσεις αυτές είναι ακραίες και στερούνται λογικών επιχειρημάτων. ∆ηλαδή μέσα στο γάμο είπε ο Κύριος "κάντε σεξ υπό τις ευλογίες

μου"?

Για ακόμη μια φορά θα τονίσω πως μιλάμε για διαφορετικά πράγματα (σεξουαλικότητα- βιολογική ανάγκη και πίστη -πνευματική αναζήτηση).
Οποιοσδήποτε συσχετισμός μεταξύ τους είναι άστοχος και μερικές φορές επικίνδυνος.

Συγνώμη αλλά μερικές φορές η Εκκλησία αλλά και η ίδια η πίστη του ανθρώπου, η ανάγκη του δηλαδή να "πιαστεί" από κάπου, έχει τέτοια δυναμική
που μπορεί να χάσεις τον έλενχο και να οδηγηθείς στην υπερβολή.

Γι' αυτό "παν μέτρον άριστον" και στην πίστη και στο σεξ.
Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 4

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 8:50 am   Θέμα δημοσίευσης:

Καλημέρα στην παρέα
Παρακολουθώ την συζήτηση και τις τοποθετήσεις σας..
Θα ήθελα να συμετάσχω και εγω ρωτώντας κάτι:
Όταν έρχεται η ώρα που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο του αντίθετου φύλου και νιώθουμε την αγαπητική έλξη που λέγεται έρωτας για το πρόσωπό του
τότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι βλέπουμε καθαρά ή χρειάζεται να περιμένουμε λίγο καιρό να γνωρίσουμε καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο ;

Αν ναι τότε συνετό και φρόνιμο είναι να μήν έχουμε κάνει και έρωτα με αυτόν τον άγνωστο..
Αν από την άλλη κινούμαστε πιό προσεκτικά και αφού δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο αυτόν και να μας γνωρίσει και
αυτός και αφού γίνει αυτό μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την ηλικία και την ωριμότητα των δύο , και δούμε τελικά ότι ο
άνθρωπος με τον οποίο είμαστε ερωτευμένοι είναι και ο άνθρωπος ο κατάλληλος για μας και που βλεπουμε ναι μεν τα ελατώματά του αλλά μπορούμε
και θέλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε μαζί ενωμένοι και αγωνιζόμενοι σε μιά κοινή πορεία με κοινούς στόχους, τότε λέω για ποιό
λόγο να μήν παντρευτώ με αύτόν τον άνθρωπο και να συνεχίσω την σχέση μου μέσα σε ένα γάμο;και γιατί όχι άν μπορούμε και συμφωνούμε και οι
δύο σε αυτό να αρχίσουμε την σεξουαλική μας σχέση μετά το μυστήριο;
Υπάρχει τίποτε μεμπτό σε αυτήν την λογική;
Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελευθερίας ..
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∆έχεται τα δώρα της εγκράτειας όταν γίνονται με ευχαρίστηση όχι βαρυγκομώντας ..Όσο μπορεί ο καθένας εγκρατεύεται ( σε όλους τους τομεις ) ..Αν
δεν μπορεί ακόμη καλύτερα ...Ευκαιρία για ταπείνωση..

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 607

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 2:51 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Ωρίστε! Αυτά που γράφει η Ζωή είναι η ώριμη τοποθέτηση.

Ως συνειδητό μέλος της Εκκλησίας μπορώ να κάνω σεξ εκτός γάμου αλλά πειράζει να ξέρω πως αμαρτάνω;

Ακόμη και μια υπέροχη εμπειρία μπορεί να είναι αμαρτία!

Να! Τώρα με αυτό το τελευταίο που είπα ξεπέρασα τον εαυτό μου

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 130

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 5:13 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))0
Βρε μπαγάσα Νικήτα λες και είσαι στο μυαλό μου και εκφράζεις όσα εγώ δεν μπορώ να εξωτερικεύσω με το σωστό τρόπο ….

Για τις 10 Παρθένες , σύμφωνα με το πώς το καταλάβω εγώ : Ο Χριστός δεν μένει στο τύπο, η αγνότητα για αυτόν δεν είναι μονό στο κορμί αλλά και
στο πνεύμα .

Πιστεύω ότι μια Πόρνη που έχει επίγνωση της μικρότητας της θα μπορούσε να παντρευτεί άνετα τον Γαμπρό και να αλλάξει τρόπο ζωήs ……! Άλλωστε ο
Γαμπρός άφησε μια πόρνη που είχε επίγνωση να καθίσει στα ποδιά του , ξέρετε πολλές παρθένες εκτός από την Παναγιά που είχαν αυτή την τύχη ?

ΖΩΗ
<<Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελευθερίας ..
∆έχεται τα δώρα της εγκράτειας όταν γίνονται με ευχαρίστηση όχι βαρυγκομώντας ..Όσο μπορεί ο καθένας εγκρατεύεται ( σε όλους τους τομεις ) ..Αν
δεν μπορεί ακόμη καλύτερα ...Ευκαιρία για ταπείνωση..>>

Συμφωνώ μαζί σου ζωή ………

Ο Χλιαρός Χριστιανός του Νικήτα (μιας και πέρασα από αυτό το στάδιο ) είναι ότι χειρότερο……… ! Είναι παγιδευμένους μέσα στην ψεύτικη-ηθική του ,
δεν μπορεί να πάρει χαρά , ούτε από τον Χριστό ούτε και από τα πάθη του . Είναι πιθανόν να χρειασθεί να επαναστατήσει και να γευθεί τα πάθη του
και τους καρπούς τους .

Ζυγοσ
<<Η "χαρά και η ζεστασιά της σεξουαλικής επικοινωνίας" εκτός γάμου είναι αμαρτία? Ποιός το λέει βρε παιδιά? που το βρήκατε γραμμένο αυτό και γω
δεν το γνωρίζω? Οι θέσεις αυτές είναι ακραίες και στερούνται λογικών επιχειρηματα>>

Συμφωνώ μαζί σου Ζυγέ , άντε κάτσε τώρα με την λογική να καταλάβεις γιατι ο αυνανισμός είναι αμαρτία , με πια λογική έχει σχέση ο αυνανισμός με
το θεό ρε παΐδια ??? ίσως μπορέσουμε να το κατανοήσουμε αν υπήρχε εδώ κανένας Χριστιανός και μας έλεγε τι βιώνει κάθε φόρα που αυνανίζεται ………

ΑΓΓΕΛΙΝΑ
<<Οδυσσέα...
...σκέφτεσαι και εκφράζεσαι πολύ σταράτα...πιστεύω ότι ο λόγος σου και ο τρόπος που διατυπώνεις τις σκέψεις και τις απόψεις σου έχει πολύ
ενδιαφέρον, είναι σαφέστατος και βοηθά τους καλοπροαίρετους αναζητητές της Αλήθειας...όπως επίσης πολύ, νομίζω πως βοηθούν και τα ερωτήματα
που θέτεις για να προκαλέσεις το διάλογο...αν και αυτά θα τα χαρακτήριζα "ρητορικά" >>
Ευχαριστώ Αγγελίνα για τα καλά σου λόγια . Κοίταξε είμαι εγωκεντρικός , ασχολούμαι με το Χριστό γιατί κατάλαβα από μονός μου πάντα σκατα τα
κάνω , ο Πνευματικός μου , μου λέει :κάνε το ρολόι να χτυπάει αντίστροφα . Όταν του είπα πως ? Μου έσφιξε το χέρι και μου είπε : είσαι μικρός
ακόμα
Ελπίζω μια μέρα το ρολόι να χτυπάει αντίστροφα….

∆έχομαι ότι ο Χριστός είναι παντού . ∆έχομαι ότι δεν Χρειάζονται καν οι εντολές του ,άλλωστε αυτός μας το δίδαξε ( εφόσον τον αγαπάμε οι εντολές
του δεν χρειάζονται επειδή τις πρατούμε ) . Όμως εγώ και τις εντολές του χρειάζομαι και τους κανόνες της εκκλησιάς χρειάζομαι . Τουλάχιστο να έχω
βρε παιδιά το δικαίωμα να ξερώ το πόσο σκαρτος είμαι .

Αλήθεια ,Οι ασκητές της ερήμου προσεύχονται σε ναους ?κάθε Κυριακή μετέχουν στο μυστήριο της θειας ευχαριστίας , γιατί αρεγε εμείς (πρέπει ) να
το κάνουμε ?

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 79
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 7:39 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Παιδιά, θα ομολογήσω ότι η κουβέντα με κουράζει πλέον. Επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο χύμα...

">Νικήτα, θεωρείς ως τεκμήριο αξιολόγησης του κανόνα τη προσωπική σου εμπειρία, χωρίς να όμως μιλάς θεολογικά. Λες:
Παράθεση:

Η πίκρα της αμαρτίας δεν μου επιτρέπει να συμφωνήσω μαζίσου. Εσύ είσαι καλό παιδί και δεν κατέχεις καλά τα περι αμαρτίας. Εγώ έχω Phd στις
πτώσεις.

Θες, λοιπόν, να σου πω κι εγώ τραγωδίες που έχει προκαλέσει αυτός ο «κανόνας»;;

Αυτά που λες έχουν σχέση με το ότι η σεξουαλικότητα είναι ολέθρια όταν εκδηλώνεται λανθασμένα και με αμαρτωλό τρόπο. ∆εν έχουν καμία σχέση με
το γιατί χρειάζεται η τελετουργία για να καταστεί μυστήριο η σχέση του ζεύγους. (Εγώ ΕΚΕΙ είχα εστιάσει τη διαφωνία μου!). Στην ουσία των
επιχειρημάτων μου (στη θεολογία δηλαδή), δεν απάντησες στο ελάχιστο.
Στον διόλογο με τους πεντηκοστιανούς, (σελ 73) παρέθεσες έναν καταπληκτικό κατάλογο του Γιουνκ για «τις μορφές γνωσιακών παραποιήσεων
(μηχανισμούς της αντίληψης που χρησιμοποιούμε υποσυνείδητα) οι οποίες μας εμποδίζουν να κατανοήσουμε ορθά την ετερότητα και πιο συγκεκριμένα

την πίστη, τις πεποιθήσεις και τις πράξεις των άλλων». Και μετά κάνεις ακριβώς τα ίδια με τα δικά μου λόγια...
Ενδεικτικά, χρησιμοποιείς τον όρο «αμαρτία» στην πρότασή σου λες κι εγώ υποστηρίζω την αμαρτία! Νιώθω ότι μιλάω σε κουφούς κι αναρωτιέμαι αν

έχει νόημα να συνεχίσω... Άμα λέω τη λέξη «αυγό» κι εσείς καταλαβαίνετε «βατραχοπέδιλο», δε ξέρω τι να κάνω για να βοηθήσω τη συζήτηση.

∆εν το λέω με καμία εριστικότητα αυτό. Απλά εξομολογούμαι την κούραση που νιώθω όταν βλέπω τέτοιες απαντήσεις...
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Ίσως να έχεις Phd στις πτώσεις κι αυτό σε κάνει να παίρνεις την ιδρυματική (κατά τη γνώμη μου) στάση για το πώς ενεργεί ο Θεός στον κόσμο... Αλλά
κι ο Αυγουστίνος είχε Νόμπελ στις πτώσεις και γι’ αυτό δηλητηρίασε τον χριστιανισμό με τον πουριτανισμό του που ακόμη ταλαιπωρεί όλες τις
ομολογίες. Οι ακραίες εμπειρίες οδηγούν συχνά σε σπασμωδικές αντιδράσεις εκ των υστέρων...

Όσο για το περί "συντήρησης ή προόδου", δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι διαχωρισμοί κι ούτε τους καταλαβαίνω.
Με ενδιαφέρει η αλήθεια και τα ορθά θεολογικά κριτήρια..

Μπορεί ο φίλος ">Ζυγός να συμφωνεί μαζί μου, αλλά εγώ διαφωνώ μαζί του. Λέει:
Παράθεση:

Για ακόμη μια φορά θα τονίσω πως μιλάμε για διαφορετικά πράγματα (σεξουαλικότητα- βιολογική ανάγκη και πίστη -πνευματική αναζήτηση).
Οποιοσδήποτε συσχετισμός μεταξύ τους είναι άστοχος και μερικές φορές επικίνδυνος.

Για μένα, η πνευματική αναζήτηση δεν μπορεί να μην αντανακλά σε κάθε εκδήλωση τη ζωής μας «βιολογική» ή μη! Αν πάρα πολλοί άνθρωποι
καταλήγουν στη δική σου τοποθέτηση νομίζω πως είναι επειδή δεν ξέρουν πώς αλλιώς να αντισταθούν στην διεστραμμένη (κατά τη γνώμη μου)
ποιμαντική της εκκλησίας. Οπότε σκέφτονται: «Οκ, υπάρχει Θεός. Αλλά η ύπαρξή Του δε με αναγκάζει να φορτωθώ τα κολλήματα της εκκλησίας».
Αλλά δε χρειάζεται, φίλε Ζυγέ, να κάνεις αυτό τον διαχωρισμό για να γλιτώσεις από αυτά. Αρκεί να ασπαστείς μια πιο υγιή Θεολογία.

Κι όσο για το «μέτρον άριστον» που λες: Το μέτρο δεν είναι ένας μέσος όρος μεταξύ δυο «άκρων». Μέτρο είναι η ικανότητα να έχουμε τα ορθά

κριτήρια. Να έχουμε διάκριση. Π.χ. μέτρο δεν είναι το να πάρουμε λίγο πουριτανισμό από τη μία και λίγη χυδαιότητα από την άλλη για να

βγάλουμε ένα ισορροπημένο «μείγμα».
"Μέτρο" είναι να μπορούμε να έχουμε οργασμούς εν αγάπη.

Για τη στάση σου ">Ζωή, δεν έχω καμία αντίρρηση. Απλά να ξαναπώ ότι για μένα το «μυστήριο» δεν ταυτίζεται με την «τελετουργία». Αν η
τελετουργία βοηθά κάποιον άνθρωπο να βιώσει το μυστήριο, έχω επισημάνει ότι δεν έχω καμία αντίρρηση στη στάση αυτή και τη θεωρώ πολύ όμορφη.
Η διαφορά μας είναι ότι ίσως θεωρείς ότι εκτός γάμου το σεξ είναι οπωσδήποτε «μη μυστηριακό» και αμαρτία.
Και μη ξεχνάμε ότι ο γάμος είναι και κοινωνικός θεσμός και μπορεί την τελετουργία να μην την καθυστερούν η θέληση δυο ανθρώπων να είναι μαζί κι
ότι δεν έχει ωριμάσει η σχέση τους, αλλά το ότι δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη τα πλακάκια της κουζίνας στο νέο τους σπίτι... Το πρόσκομμα για την
τελετουργία που δημιουργούν τα πλακάκια δεν πιστεύω ότι εμποδίζει το Θεό να ενεργεί μυστηριακά μέσα στη σχέση τους.

ΥΓ: Οδυσσέα, δε σε αγνόησα, απλά δε μπορώ να επαναλαμβάνομαι κι άλλο...
Επιστροφή στην
κορυφή  
ΖΥΓΟΣ

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 13

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 05, 2008 8:34 pm   Θέμα δημοσίευσης:

∆ημήτρη και μένα μ' έχει κουράσει το θέμα, γι' αυτό και δεν θα τοποθετηθώ εκ' νέου.

Για το ''μέτρον άριστον'' εννοούσα την ερμηνεία που έδωσες και εσύ και σ' ευχαριστώ που μπήκες στη διαδικασία να το αναλύσεις, κάτι που έπρεπε να
είχα κάνει εγώ.

Odiseas έγραψε "με ποιά λογική έχει σχέση ο αυνανισμός με τον Θεό βρε παιδιά??? Ίσως μπορέσουμε να το κατανοήσουμε αν υπήρχε εδώ κανένας
χριστιανός και μας έλεγε τι βιώνει κάθε φορά που αυνανίζεται...''

Νομίζω πως ήμουν αρκετά σαφής στην προηγούμενη τοποθέτησή μου, άν εσύ ηθελημένα καταλαβαίνεις άλλα...........δεν μπορώ να κάνω τίποτα
γι'αυτό.......σου εύχομαι και γω να δεις μια μέρα το ρολόϊ να χτυπήσει αντίστροφα.

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 130

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 06, 2008 10:18 am   Θέμα δημοσίευσης: :))))

Καλημέρα παιδιά

ZYGOS σε ευχαριστώ για την ευχή σου και σου εύχομαι ότι καλύτερο . Ειλικρινά δεν ήθελα να αλλοιώσω τα λόγια σου , ίσως να κατάλαβα λάθος ,
αλλά πρόθεση να αλλοιώσω τα λόγια σου δεν είχα , συγνώμη ..................

∆ημήτρη , αν και στην αρχή δεν σε είδα από καλό μάτι , με τον καιρό αρχίζω να σε συμπαθώ . Λες να ευθύνεται για αυτό η προσευχή που κανείς για
εμένα ?

Από την αρχή του διαλόγου προσπαθώ να μην είμαι απόλυτος ,
όσο περνά ο καιρός σε προσπαθώ να μην γραφώ μονό αλλά και να διαβάζω . ∆εν είναι εύκολο αλλά το προσπαθώ , συγνώμη με που σε κάνω να

επαναλαμβάνεις

Σήμερα στην εκκλησιά της ενορίας μου ,ρώτησα μετά το τέλος της λειτουργίας ,τον παπά μας ,αν τελετή του γάμου είναι μυστήριο η προσευχή?? Η
απάντηση του ήταν : ∆εν νομίζω να είναι μονό προσευχή επειδή ο ίδιος ο Χριστός ευλόγησε με την παρουσία του , τον Γάμο στην Κανα .
βέβαια δεν φτάσαμε να πούμε πολλά επειδή έπρεπε να μεταλάβει το περίσσευμα της θειας κοινωνίας, αλλά νομίζω αυτό που έχει πει είναι αρκετό για να
γίνει συζήτηση

Μετά ηλθα σπιτι και έψαξα στο internet και βρήκα αυτό

Ο γάμος, δηλαδή η κοινωνία του ανδρός με την γυναίκα με συνέπεια την γέννηση των παιδιών, ευλογήθηκε δύο φορές από τον Θεό. Τήν μία, αμέσως
μετά την δημιουργία της Εύας. Γράφει η Παλαιά ∆ιαθήκη ότι ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπε: «αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την
γήν» (Γεν. α', 28). Βέβαια, κατά την ερμηνεία των Πατέρων, ο Θεός ευλόγησε το ανδρόγυνο την ώρα εκείνη, έδωσε την δυνατότητα να προέλθουν
από το ανδρόγυνο τα παιδιά, αλλά αυτό πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση του ανδρογύνου. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γεννιούνται σήμερα οι
άνθρωποι είναι καρπός και αποτέλεσμα της πτώσεως. Τήν δεύτερη φορά που ευλογεί ο Θεός τον γάμο είναι κατά την διάρκεια του μυστηρίου του
γάμου. Ακριβώς επειδή προηγήθηκε η πτώση του Αδάμ και της Εύας γι’ αυτόν τον λόγο ο γάμος πρέπει να περάση μέσα στην Εκκλησία και να
ευλογηθή, γιατί ο εκτός και έξω από την Εκκλησία κόσμος είναι ο κόσμος της πτώσεως και της φθοράς. Άλλωστε ο Χριστός το πρώτο θαύμα επιτέλεσε
στον γάμο της Κανά, όπου ευλόγησε το νερό και το μετέτρεψε σε κρασί, και αυτό φανερώνει ότι ο Χριστός μετατρέπει την βιολογική ένωση σε
ευλογημένη σχέση.

http://www.parembasis.gr/2002/02_07_14_13.htm

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης ∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 06, 2008 3:31 pm   Θέμα δημοσίευσης:
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Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 79
Τόπος: Αθήνα

">Οδυσσέα να με συγχωρείς για την έλλειψη υπομονής. Ξέρεις, είμαι 35 χρονών, τα έχω συζητήσει άπειρες φορές... Πολύ γλυκό αυτό που είπες
για την προσευχή μου για σένα, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά «ξηρή» και σπανίως περιλαμβάνει οποιοδήποτε αίτημα. Ελπίζω να με συμπαθάς
και με την αδυναμία μου και να προσεύχεσαι κι εσύ για μένα...

odiseas έγραψε:

Σήμερα στην εκκλησιά της ενορίας μου ,ρώτησα μετά το τέλος της λειτουργίας ,τον παπά μας ,αν τελετή του γάμου είναι μυστήριο η προσευχή?? Η
απάντηση του ήταν : ∆εν νομίζω να είναι μονό προσευχή επειδή ο ίδιος ο Χριστός ευλόγησε με την παρουσία του , τον Γάμο στην Κανα .

∆εν είπα ότι «ο γάμος δεν είναι μυστήριο, αλλά προσευχή». Έδωσα ευρύτερη διάσταση στην έννοια του μυστηρίου. (Θα μου πεις, κι η προσευχή είναι
το μυστήριο της επικοινωνίας με τον Θεό...)
Σε κάθε περίπτωση, απλά πήγε σε έναν γάμο κι έκανε το νερό κρασί ! To ότι πήγε μάλλον υποδεικνύει ότι αποδέχεται τον θεσμό του γάμου. Αλλά το
διανοητικό άλμα που γίνεται μετά για να υποστηριχθεί πως πριν την τελετουργία (που τότε δεν υπήρχε) το σεξ είναι πορνεία, μου φαίνεται κάτι σαν

υπερρεαλιστική τέχνη...

Ο π. Ιερόθεος Βλάχος είναι μορφωμένος, αλλά μου φαίνεται διανοητικοποιημένος στη θεολογία του. Και θεωρώ τη θέση του στο link που παρέθεσες

αναμφίβολα πουριτανική.
Επειδή είδες κάτι γραμμένο κάπου δε σημαίνει ότι είναι κι αλήθεια. Ο π. Φιλόθεος Φάρος είχε επισημάνει πως πολλοί χριστιανοί έχουν την εσφαλμένη
εντύπωση πως ό,τι βλέπουν τυπωμένο σε θρησκευτικό βιβλίο είναι και αλήθεια. (τότε δεν υπήρχε internet)

Λέει o π. Ιερόθεος:
Παράθεση:

«έδωσε την δυνατότητα να προέλθουν από το ανδρόγυνο τα παιδιά, αλλά αυτό πραγματοποιήθηκε μετά την πτώση του ανδρογύνου. Γιατί ο τρόπος
με τον οποίο γεννιούνται σήμερα οι άνθρωποι είναι καρπός και αποτέλεσμα της πτώσεως.»

Αυτά πραγματικά μου φαίνονται «χαριτωμένες» κι επιπόλαιες πουριτανικές αυθαιρεσίες. Ακόμη κι αν είναι γραμμένο σε κάποια πατερικά κείμενα...
(ίσως και να υπάρχει, δε ξέρω. Ξέρεις κι ότι ο Μέγας Βασίλειος πίστευε ότι η γη είναι κέντρο του σύμπαντος και ότι το υποστήριζε με θεολογικά
επιχειρήματα; ).
Πέραν αυτού, τον μύθο της γέννεσης δεν τoν ερμηνεύω κατά γράμμα. Πιστεύω πως προήλθαμε εξελικτικά από κοινό πρόγονο με τον πίθηκο ο οποίος
υπήρξε το «χώμα» που πήρε ο Θεός «στα χέρια Του» για να του εμφυσήσει τη «Θεία πνοή». Άρα δεν τίθεται ζήτημα αν «πριν την πτώση» δεν υπήρχε
σεξουαλικότητα. Άσε που πιστεύω πως δεν υπάρχει «πριν». Η πτώση δεν είναι ιστορικό γεγονός αλλά οντολογικό. Kι έτσι κι αλλιώς, δε θεωρώ ότι η
σεξουαλικότητα έχει κάποια σχέση με αυτήν.

π. Ιερόθεος:
Παράθεση:

«ο γάμος πρέπει να περάση μέσα στην Εκκλησία και να ευλογηθή, γιατί ο εκτός και έξω από την Εκκλησία κόσμος είναι ο κόσμος της πτώσεως και
της φθοράς»

Τι ονομάζει Εκκλησία; Κάποιον «Θεοσύστατο θεσμό», που λένε διάφοροι; Για μένα Εκκλησία είναι το ίδιο το ζεύγος. Είναι η κοινότητα που (θα
έπρεπε να) τους υποδέχεται όταν εκκλησιάζονται μαζί.
Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε γιατί έχουμε μια εκ θεμελίων διαφορετική αντίληψη για τη θεολογία, ακόμη και σε επίπεδο ορισμών. ∆εν
μπορώ να του εξηγήσω τη θέση μου για την «εγκράτεια στη σχέση» χωρίς να εξηγήσω τη διαφορετική σημασία που δίνω στις λέξεις «Εκκλησία»,
«πνευματικότητα», «μυστήριο», «υπακοή», «αμαρτία», «Θεός», «ίδιον θέλημα», κ.τ.λ.

Π.χ. ας πάρουμε τη λέξη «πνευματικότητα». Εκφράσεις π. Ιερόθεου όπως:
Παράθεση:

« ο πνευματικός πατέρας προσπαθεί να οδηγήση την αγάπη των συζύγων και γενικά όλη την οικογενειακή ζωή προς την πνευματική αγάπη»

είναι ιδιαίτερα ύποπτες... Τι υπονοεί εδώ; Τι θα πει «πνευματική αγάπη»; Με ποια αγάπη την αντιδιαστέλει; Την αγάπη που εκφράζεται μέσα από

τον έρωτα μήπως; ∆ηλαδή η σεξουαλική συνεύρεση δεν μπορεί να είναι πνευματικό φαινόμενο;;
Άσε με τώρα, γιατί αγανακτώ... Αίρεση μέχρι το λαιμό... ∆ιάκριση πνευματικού –σωματικού από έναν άνθρωπο που πλασάρεται ως θεολογημένος...

Μακάρι να επαναφέρουμε οι Ορθόδοξοι τους έγγαμους επισκόπους κάποια στιγμή. Μεταξύ πολλών άλλων δεινών, αυτό θα βοηθήσει και στο να
ξεπεράσουμε τον πουριτανισμό μας…

π. Ιερόθεος:
Παράθεση:

«Εάν κανείς δεν μπορεί να ακολουθήση τον δρόμο της παρθενίας, όπως το έκαναν οι Απόστολοι και οι ασκητές, μπορεί να αποκτήση την αρετή της
σωφροσύνης, διά της οποίας θεραπεύεται ποικιλοτρόπως η αμαρτία και το πάθος της φιληδονίας.»

Έλεος... Κρίμα να θεωρείται κι απ’ τα πιο θεολογημένα μέλη της ιεραρχίας...

Πρώτον δεν είναι αλήθεια ότι όλοι οι απόστολοι ήταν άγαμοι (ο Πέτρος γνωρίζουμε ότι ήταν έγγαμος)... Για πολλούς δεν υπάρχει μαρτυρία. Για τον

Πέτρο, λοιπόν, ο π. Ιερόθεος υποθέτω πως ξέρει ότι λέει ψέμα. Για όλους τους άλλους δε, πώς συμπεράνει ότι ήταν άγαμοι;
∆εύτερον, χρησιμοποιεί τον αόριστο όρο «σωφροσύνη» με τον οποίο εννοεί τι; Τι καταλαβαίνει ο ακροατής όταν ακούει αυτή τη λέξη;
Με τη «σωφροσύνη» ούτε εγώ διαφωνώ αρκεί να της δώσουμε σωστό περιεχόμενο. Την αντιδιαστέλλει λοιπόν με το «πάθος της φιληδονίας». Καλά ως
εδώ. ∆ε λέει όμως πουθενά ότι υπάρχει κατάφαση στην ηδονή που ∆ΕΝ αποτελεί πάθος φιληδονίας. Αφού υπαινίσσεται σαφώς ότι «ο δρόμος της
παρθενίας» είναι ανώτερος, νομίζω πως οι πάντες καταλαβαίνουμε τι περιεχόμενο δίνει στη "σωφροσύνη": «σεξουαλικότητα με μέτρο», αλλά τι μέτρο:
Ως προς το βαθμό της ηδονής κι όχι ως προς την ποιότητα της νοηματοδότησής της. ∆εν υπαινίσσεται, δηλαδή, ότι η σωφροσύνη είναι «οργασμοί με
αγάπη», όπως λέγαμε πριν με τον Ζυγό.

Και για να δούμε λίγο ευρύτερα τα πράγματα:
Στην ουσία του, ο πουριτανισμός είναι ένα ανάλογο φαινόμενο με την εικονομαχία: Αντιδρώντας στη ειδωλοποίηση της εικόνας, πάμε να την
καταργήσουμε αντί να τη δούμε γι’ αυτό που είναι: Μια κατάφαση στο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, να μπορεί να παράξει τέχνη και να Τον
δοξολογεί με αυτόν τον τρόπο...

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενη

Σελίδα 4 από 5

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 134

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 07, 2008 4:35 pm   Θέμα δημοσίευσης:

∆ημήτρη μου και οι περίοδοι ξηρασίας καλές είναι, επειδή μας κάνουν να πεθυμήσουμε την βροχή

∆ημητρης
<< ∆εν είπα ότι «ο γάμος δεν είναι μυστήριο, αλλά προσευχή». Έδωσα ευρύτερη διάσταση στην έννοια του μυστηρίου. (Θα μου πεις, κι η προσευχή
είναι το μυστήριο της επικοινωνίας με τον Θεό...)
Σε κάθε περίπτωση, απλά πήγε σε έναν γάμο κι έκανε το νερό κρασί ! To ότι πήγε μάλλον υποδεικνύει ότι αποδέχεται τον θεσμό του γάμου. Αλλά το
διανοητικό άλμα που γίνεται μετά για να υποστηριχθεί πως πριν την τελετουργία (που τότε δεν υπήρχε) το σεξ είναι πορνεία, μου φαίνεται κάτι σαν
υπερρεαλιστική τέχνη...>>

1) Ο Χριστός δεν τίμησε απλά με την παρουσία σου του τον γάμο , δεν τον αποδέχθηκε απλά ,όπως λες . Τον ευλόγησε με το θαύμα του , ενέργησε
δηλαδή ,όταν έκανε το νερό κρασί …

2) <<πριν την τελετουργία (που τότε δεν υπήρχε)>> Νομίζω δεν χρειάστηκε να κάνει την τελετουργία που κάνουμε σήμερα για την ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ,

ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ?

∆ημήτρη ειλικρινά σου μιλώ , με εκφράζεις και συμφωνώ μαζί σου σε αρκετά θέματα . ∆υστυχώς οι θέσεις της εκκλησιάς έχουν χρησιμοποιηθεί από
ανάπηρα άτομα σε θέματα αγάπης και έρωτα για να αναπαύσουν τον άρρωστο εγωισμό τους , όπως και οι δικές σου οι θέσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από αναπήρους ανθρώπους και να αλλοιωθούν για να βρουν αλωθεί ……………. ! Θεωρώ τον εαυτό ανάπηρο σε θέματα αγάπης και
ερωτά, το μονό που μπορώ να κάνω είναι να έχω επίγνωση της αναπηρίας μου και να παρακαλώ το Χριστό να με θεραπεύσει . ∆εν θέλω διαμονή στο
ίδρυμα (όπως λες ) αλλά θεραπεία στο νοσοκομείο που ονομάζετε εκκλησιά. Γιατρός είναι Ο Χριστός μας ,ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι μας δέχεται
χωρίς ραντεβού

Εκεί που διαφωνώ μαζί σου είναι ότι δεν δέχεσαι ότι :την ώρα της λειτουργίας του γάμου Ο Χριστός δεν λειτουργεί μυστηριακά ώστε να ενώσει τους
δυο άνθρωπος σε έναν ( πνεύμα και σώμα ) .
Μακριά από αυτήν την ιερή στιγμή της ενώσεως σε ένα το sex για εμένα κρύβει κινδύνους , κινδύνους περισσότερους από ότι μετά την ένωση , επειδή
ο κίνδυνος μειώνετε αλλά δεν εξαφανίζεται , όπως και τα πάθη μας με το Χριστό μειώνονται δεν εξαφανίζονται ( Νομίζω αυτή είναι και μια βασική
διαφορά μας με τους Πεντηκοστιανους ) .

∆ημήτρη σε ευχαριστώ για τα όσα μας προσφέρεις με την βαθειά σου σκέψη και σε προτρέπω να ψάξεις περισσότερο το θέμα μυστήριο …..! ( όπως
λεει και ο Νικήτας οι βεβαιότητες μας φράζουν τον δρόμο της αληθείας ) ίσος να είσαι κοντά στην αλήθεια …………………………………

Υ.Γ δεν λέω ότι δεν είσαι ψαγμένος , νομίζω το ότι είσαι ψαγμένος φαίνεται εύκολα

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 07, 2008 9:30 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Καλέ μου αδελφέ Οδυσσέα, σε πολλά που λες συμφωνώ, αλλά θέλω να βάλω τα κλάματα...
Συγχώρα με αλλά δεν έχω κουράγιο να το επισημάνω αλλιώς:
.

Αυτά είναι αυγά:

Κι αυτά είναι βατραχοπέδιλα:

Είναι πολύ κουραστικό να πρέπει ν’ αποδείξω κάθε τόσο ότι δεν είμαι ελέφαντας...
Πότε είπα ότι «Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ» ή ότι «την ώρα της λειτουργίας του γάμου Ο Χριστός δεν λειτουργεί μυστηριακά»;;;;;;;;;;;;;



Σελίδα 2Forum

10/6/2013 3:33:50 πμfile://localhost/C:/Users/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82%20%CE%9C%...

ΥΓ: Νικήτα, γιατί δε μας έχεις φατσούλα με κλάμα; Καλά, θα βάλω εγώ:

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 620

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 07, 2008 11:13 pm   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρη νομίζω ότι ενώ σκέφτεσαι φιλελεύθερα η καθημερινότητά σου είναι πολύ συντηρητική. Αλλοιώς δεν δικαιολογείται να έχεις τέτοια ξεσπάσματα

Μάλλον θα πρέπει να σου κάνουμε κανένα προξενιό παιδάκι μου. Να ζήσεις όσα ονειρεύεσαι

Πλάκα κάνω ε!!! Μην αρχίσεις τους πυροβολισμούς

-----

Άραγε τα αυγά είναι όντως αυγά; Ή μήπως είναι βατραχοπέδηλα. Προσοχή στα αυτονόητα
Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 07, 2008 11:42 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Nikitas έγραψε:

Μάλλον θα πρέπει να σου κάνουμε κανένα προξενιό παιδάκι μου. Να ζήσεις όσα ονειρεύεσαι

Αυτό είναι απειλή;

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 134

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 12:27 am   Θέμα δημοσίευσης: :))))))))

καληνυχτα σασ

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 620

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 12:00 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Στα 18 που ήμουν ερωτευμένος βίωνα τις ερωτικές περιπτύξεις ως ιεροτελεστία.
∆εν είχα καμιά σχέση τότε ούτε με την Εκκλησία ούτε με πνευματικές προσεγγίσεις.
Απλά διανοίχτηκε μέσα μου ο ορίζοντας του ΙΕΡΟΥ μέσα από τον έρωτα. Ο πρώτος μου έρωτας είχε το χρώμα και το άρωμα της ιερότητας.

Είμαι εραστής του έρωτα. Αγαπώ τον έρωτα. Τίποτε δεν βρήκα θαυμάσιο εκτός από τον έρωτα. (Ακόμη και η ταπείνωση ... που αγαπώ ... είναι ερωτική
πράξη)

Όμως ποτέ ο έρωτας δεν διασώθηκε στο χρόνο. Όσο υπέροχος, λεπτός και τρυφερός και αν υπήρξε ήταν πάντα καταδικασμένος να φθαρεί.
∆εν γνώρισα έρωτα που να μην με πλήγωσε. Ο έρωτας που γνώρισα μεταμορφώθηκε σε απελπισία, οργή και απογοήτευση.

Η κρούση του έρωτα με την πραγματικότητα γεννά πάντα οδύνη.
Πολλές φορές δέχτηκα τον πόνο για να κερδίσω τον έρωτα. Λίγες φορές τον αρνήθηκα και γλύτωσα τη ζωή μου.

Και ο Θείος έρωτας ... ο πιο βαθύς ο πιο αληθινός και αιώνιος ... ο αναστάσιμος ...

είναι και σταυρικός!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 620

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 12:07 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Και μια ερώτηση κρίσεως;

Πότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο ∆ημήτρης έχει αγιάσει ;

Απάντηση:

Όταν θα μπορεί να βλέπει στα μάτια των άλλων τα αυγά και τα βατραχοπέδιλα ως μια αδιάσπαστη ενότητα ενώ προσεύχεται
Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 2:05 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Καλησπέρα στην παρέα..
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∆ημοσιεύσεις: 6 Εστω και λίγο βιαστικά, μιά που μόλις επέστρεψα σπίτι μου μετά από ένα ταξίδι που χρειάστηκε να κάνω, διάβασα τα νέα σας .

∆ιάβασα τό σχόλιο του Οδυσσέα για τις τοποθετήσεις του ∆ημήτρη στο εκκλησιαστικό "Μυστήριο " και διαπίστωσα ότι και εγώ κάτι τέτοιο είχα άρχισα
να σκέφτομαι παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις του ∆ημήτρη...

Συγνώμη ∆ημήτρη που δεν έχω αρκετό χρόνο να κοιτάξω όλους τους διαλόγους προσεκτικά...για να αναφερθώ πιό συγκεκριμένα..
Ένας τέτοιος απόηχος όμως μου έμεινε και συγνώμη που το λέω χωρίς να είναι πλήρως εμπεριστατωμένο...

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 134

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 4:34 pm   Θέμα δημοσίευσης: :)))
Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι σε όλα τα παιδιά του Forum (ορθοδόξους και πεντηκοστιανους ), ειδικά στο φίλο και δάσκαλο μου τον Νικήτα που ζει
για τον ερωτα

http://www.youtube.com/watch?v=I-KY0IB9VrY&feature=related

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 08, 2008 11:15 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτα, νιώθω πολύ κοντά στους προβληματισμούς σου. Στο κάτω κάτω ο φυσικός έρωτας έχει και το στοιχείο της εξιδανίκευσης, της γοητείας κι είναι
και "ρατσιστής": Θέλει τον όμορφο τον έξυπνο, τον ευχάριστο... Αλλά και στη φιλία και τις άλλες ανθρώπινες σχέσεις, έτσι δεν είμαστε;

∆ύσκολα θέματα..
Το κρίσιμο ερώτημα με αφορμή τις σκέψεις σου είναι: Γιατί φθίνει ο έρωτας; ∆εν είναι κάτι παραπάνω από μια προσωρινή (ή έστω, μόνιμη) αυταπάτη;
Είναι απλά ένα χημικό "παιχνίδι" του εγκεφάλου;

Θέλω να σχολιάσω κάτι
Nikitas έγραψε:

Και ο Θείος έρωτας ... ο πιο βαθύς ο πιο αληθινός και αιώνιος ... ο αναστάσιμος ...

είναι και σταυρικός!

Τι θα πει "πιο βαθύς" και "πιο αληθινός";
Είναι συγκρίσιμα μεγέθη μια εκδήλωση της φύσης μας και η παρουσία του Ακτίστου στη ζωή μας;
Νομίζω πως ο Θείος έρωτας νοηματοδοτεί όλα τα άλλα και τα στρέφει σε άλλη διάσταση, χωρίς ούτε να τα καταργεί, ούτε να έρχεται σε σύγκριση μαζί
τους. Αισθάνομαι πως ο φυσικός έρωτας είναι ένα από τα "εργαλεία" (ένα "τάλαντο", αν θες) που μάς χάρισε ο Θεός ώστε να κινήσει τις "χορδές" της
καρδιάς μας. Αν είναι δοξολογική η μελωδία που θα παράξουμε ("τα σα εκ των σων..."), θα την εγκολπώσει στη Βασιλεία Του. Το να απαξιώσουμε τα
τάλαντα, το να τα θάψουμε στο χώμα, μού φαίνεται βλασφημία (όχι με την έννοια της ένοχής) και πληρώνεται ακριβά. Μου φαίνεται μια αίρεση που
μάς αποπροσανατολίζει. Από την άλλη αν ειδωλοποιήσουμε τον έρωτα, ερχόμαστε, φυσικά, αντιμέτωποι με τη φθαρτότητά του.

Ποια είναι λοιπόν η απάντηση στο γρίφο; ∆εν είμαι βέβαιος. Αλλά θα καταθέσω μια σκέψη:

Αν γνωρίσουμε π.χ. τον Θεό ως Πατέρα, είναι φυσικό να πούμε: "∆εν υπάρχει άλλη Πατρότητα εκτός από αυτήν του Θεού" . Ομοίως, λοιπόν, θα
καταλάβαινα ακόμα και να μου πεις πως "δεν υπάρχουν άλλοι Έρωτες εκτός του Θείου"...
Αλλά πλέον παίζουμε με τα σημαίνοντα (=τις λέξεις) κι αυτό νομίζω πως είναι πολύ επικίνδυνο.

Όπως δεν απαξιώνουμε την θεμελιώδη αξία και σημασία της φυσικής πατρότητας (τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί), ας μην απαξιώνουμε
ούτε τον φυσικό έρωτα. Άλλο αν ο έρωτας μπορεί να είνα φθαρτός και μπορεί να ενέχει την αμαρτία (όπως κι η σχέση πατέρα -παιδιού!), όπως και
κάθε τι φυσικό όταν δε μετέχει του Θεού.

ΥΓ: Οδυσσέα, πολύ όμορφο το τραγούδι με τον Αλκίνοο.
Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 620

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 09, 2008 9:03 am   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρης

Παράθεση:

Νομίζω πως ο Θείος έρωτας νοηματοδοτεί όλα τα άλλα και τα στρέφει σε άλλη διάσταση, χωρίς ούτε να τα καταργεί, ούτε να έρχεται σε σύγκριση
μαζί τους. Αισθάνομαι πως ο φυσικός έρωτας είναι ένα από τα "εργαλεία" (ένα "τάλαντο", αν θες) που μάς χάρισε ο Θεός ώστε να κινήσει τις
"χορδές" της καρδιάς μας. Αν είναι δοξολογική η μελωδία που θα παράξουμε ("τα σα εκ των σων..."), θα την εγκολπώσει στη Βασιλεία Του

∆ημήτρη για να συνενοηθούμε καλύτερα σου στέλνω ένα αποτύπωμα σε λόγο γραπτό μια ερωτικής εμπειρίας για να δεις πως περίπου ερωτεύομαι.
Μήπως είμαι ειδική περίπτωση και ο ανθρώπινος έρωτας μου εμποδίζει τον Θείο;
Γράψε μου αν εννοούμε το ίδιο πράγμα όταν αναφερόμαστε στον ανθρώπινο έρωτα:

Κάθε τετραγωνικό εκατοστό του κορμιού σου είναι ένας ισχυρός μαγνήτης που καταπίνει αβίαστα όλη τη δύναμή μου.

Αιχμάλωτος της ακαταμάχητης γοητείας σου ομολογώ πως δώρησα στη χάρη σου την ελευθερία μου.

Σε αναζητώ ασταμάτητα σε όλες τις περιοχές της μνήμης και της φαντασίας μου. Πίσω από όλα τα φαινόμενα και τα γεγονότα με πληγώνει η απουσία
σου.

Στο πρόσωπό σου καθρεπτίζεται η ομορφιά, το σύμπαν ολόκληρο. Μακρυά από τη μορφή σου τα πάντα είναι συντρίμματα ανοησίας.

Εκλιπαρώ ταπεινά να μου επιτρέψεις να αναπνεύσω για μια στιγμή το άρωμα της ανάσας σου.

Το σώμα σου είναι η μόνη απτή τελειότητα.

Κάθε τετραγωνικό εκατοστό του κορμιού σου είναι φανέρωση της ιερότητας που αξίζει δοξολογία και προσκύνηση.

Άξιον έστί ο απόλυτος έρωτας μόνο για σένα. Φως εκστατικό, αγάπη ολοσχερώς συμπυκνωμένη, η θαυμασιότητα τα μάτια σου, πύλες αιωνιότητας.

Απόλυτα σ’ Αγαπώ!

Έχει επεξεργασθεί από τον/την Nikitas στις Πεμ Ιούλ 10, 2008 9:57 am, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης ∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 09, 2008 3:22 pm   Θέμα δημοσίευσης:
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Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 84
Τόπος: Αθήνα

Α, ρε Νικήτα, μού βάζεις δύσκολα...

Ακόμη ερωτεύεσαι έτσι ρε μπαγάσα;.. Πωπωπω... Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου... Ποιος από μας είναι ο αιώνιος έφηβος τελικά;

Λοιπόν απαντώ:
Ναι, θα μπορούσα να αναφέρομαι και σε τέτοια ένταση έρωτα, αρκεί να μη σου "κλείνει" τη συνολική εικόνα... Αρκεί να μην είναι "ο απόλυτος έρωτας
μόνο για σένα", όπως λες.
Φυσικά, όσον αφορά στις άλλες γυναίκες το "μόνο για σένα" στον έρωτα είναι πανέμορφο. Αλλά αν αυτός ο έρωτας σε αποκλείσει από τους άλλους
ανθρώπους, κι από τη ζωή, αν σε απομονώσει στον μικρόκοσμο σου είναι απλά "δικαιολογήσιμος" για μια "εφηβική" περίοδο.
Επομένως ως προς την ένταση του έρωτα που περιγράφεις δεν θα είχα αντίρρηση. Ως προς το να ξεχάσεις όλα τα άλλα και την "αιχμαλωσία" που

αναφέρεις, θα είχα.

Γίνεται τέτοια ένταση, χωρίς να αιχμαλωτιστείς και να ξεχάσεις τα πάντα (και το Θεό μαζί); Νομίζω πως γίνεται (στην κοσμάρα μου, εγώ, όπως
πάντα... ). Αλλά είναι δύσκολο. Είναι η αρετή της "σωφροσύνης".
Πάντως αν ξεχάσεις τον Θεό λόγω του έρωτα, ίσως ο Θεός σου δεν ήταν και πολύ Θεός...

Να δούμε, όμως, και μια άλλη διάσταση του πολυσύνθετου και δύσκολου αυτού θέματος: http://www.youtube.com/watch?v=Mm7VbgUOuMc
Επιστροφή στην
κορυφή  
ΖΥΓΟΣ

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 16

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 09, 2008 11:32 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτα

Είναι υπέροχο και ρομαντικό να μπορείς να ερωτεύεσαι με αυτόν τον τρόπο, αρκεί και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να έχει άν όχι τα ίδια, αλλά ανάλογα
συναισθήματα.
∆ιαφορετικά όταν βιώνεις με τόσο ένταση τον έρωτα, θα έρθει η στιγμή που θα πληγωθείς και θα πονέσεις. Άν και πιστεύω ότι δεν υπάρχει έρωτας

χωρίς πόνο (από προσωπική μου εμπειρία) και όσο με μεγαλύτερη ένταση τον βιώνουμε, τόσο μεγαλύτερη οδύνη μας περιμένει.....

Βέβαια εσύ λόγω επαγγέλματος, έχεις την ''πολυτέλεια'' να το περάσεις πιο ανώδυνα..........αλήθεια να σε ρωτήσω? οι ψυχολόγοι-ψυχοθεραυπευτές

μπορούν να διαχειριστούν πιο εύκολα τα συναισθήματά τους ή όταν έρθουν αντιμέτωποι με τον ''τρελό έρωτα'' και αυτό καταρρίπτεται???
Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 6

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 8:23 am   Θέμα δημοσίευσης:
Καλημέρα στην παρέα ...

Οδυσσέα όμορφο το τραγουδι του Αλκίνοοου όπως και του Νικήτα το ιταλικό ...
Με αφορμή το ποίημα για τον έρωτα του Νικήτα θα ήθελα να καταθέσω μιά τραγική μου διαπίστωση..
Έχω προσέξει ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να ερωτευθούμε στο σημείου του να θεοποιήσουμε τον σύντροφό μας , έρχεται η ώρα που ο Θεός μας
θυμίζει ποιόν πρέπει να έχουμε πάνω από όλα...
Πολλές φορές αυτό συνδυάζεται με την απώλεια του συντρόφου αυτού ..λυπηρό για τον ερωτευμένο ...παιδαγωγικό από την πλευρά του Θεού..:
Νικήτα θα ήθελα την γνώμη σου για αυτό ..

Είναι μιά διαπίστωση δική μου έτσι από τα στατιστικά στοιχεία της ζωής...
Επιστροφή στην
κορυφή  
Nikitas
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 620

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 9:52 am   Θέμα δημοσίευσης:

Παράθεση:

Ακόμη ερωτεύεσαι έτσι ρε μπαγάσα;.. Πωπωπω... Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου... Ποιος από μας είναι ο αιώνιος έφηβος τελικά;

Παντρεμένος άνθρωπος και καλός χριστιανός είναι δυνατόν να ερωτεύομαι; ∆εν είναι αυτά για μένα

Παράθεση:

Ναι, θα μπορούσα να αναφέρομαι και σε τέτοια ένταση έρωτα, αρκεί να μη σου "κλείνει" τη συνολική εικόνα... Επομένως ως προς την ένταση του
έρωτα που περιγράφεις δεν θα είχα αντίρρηση. Ως προς το να ξεχάσεις όλα τα άλλα και την "αιχμαλωσία" που αναφέρεις, θα είχα. .....
Γίνεται τέτοια ένταση, χωρίς να αιχμαλωτιστείς και να ξεχάσεις τα πάντα (και το Θεό μαζί); Νομίζω πως γίνεται (στην κοσμάρα μου, εγώ, όπως
πάντα... ). Αλλά είναι δύσκολο. Είναι η αρετή της "σωφροσύνης".

∆ημήτρη είσαι όντως στην θεολογική σου κοσμάρα. Είσαι καλό παιδί που φαίνεται κακό. Εγώ είμαι και φάινομαι κακός.
Λοιπόν!
Ο έρωτας είναι από τη φύση του αιχμαλωσία. "Κλείνει" τη συνολική εικόνα. Ο ερωτευμένος ξεχνά τα πάντα και θυμάται μόνο το ερώμενο πρόσωπο. Το
μυαλό του τελεί υπό κατάληψη.

Όσο για τη σωφροσύνη ... η σωφροσύνη καταργείται στον έρωτα. Ο έρωτας είναι τρέλλα. Αρπαγή του νοός εν εμπαθές πνεύματι

Θυμάμαι σε μια φάση ... όταν είχα ερωτευτεί την τωρινή μου γυναίκα στις αρχές της σχέσης μας ... μου είχαν προτείνει να μιλήσω σε μια ραδιοφωνική
εκπομπή της Εκκλησίας. Μου φάνηκε αστείο. Τους λέω (με γνώριζαν πολύ καλά) χαίρετε!!! το βράδυ έχω ραντεβού με μια κοπελιά να πάμε για φαγητό
στον Πλατανιά. (Τώρα μετά από 10 χρόνια μηχανεύομαι διάφορους τρόπους για να αποφύγω να βγω μαζί της βόλτα .... εχθές μέχρι και ponstan πήρα
για τον πονοκέφαλο)

Η κυρία που με κάλεσε στην εκπομπή με είχε παλιότερα αποκαλέσει αυτοκαταστροφικό.

∆εν χρειάζεται να σας πώ βέβαια πως αυτοκαταστρέφομαι;
Τι είναι αυτό που έχει ανατρέψει ριζικά τη ζωή μου μερικές φορές και με έχει βασανίσει άπειρες άλλες.

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6  Επόμενη

Σελίδα 5 από 6

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση



Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή 
κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί. 

Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να 
στέλνει μηνύματα.  

Εισαγωγικό σημείωμα

    Ενάλιες Διαδρομές Διάλογοι Ελευθερίας  

 

 Συχνές Ερωτήσεις   Αναζήτηση   Κατάλογος Μελών   Ομάδες Μελών   Εγγραφή  

 Προφίλ   Συνδεθείτε, για να ελέγξετε την αλληλογραφία σας   Σύνδεση 

Εγκράτεια στη σχέση 
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Επόμενη 
  

      Ενάλιες Διαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 10:04 am    Θέμα δημοσίευσης: 

Ζωή  

 
 
Ζωή δεν νομίζω ότι έρχεται η ώρα που ο Θεός μας θυμίζει ποιόν πρέπει να έχουμε 
πάνω από όλα.  
Φροντίζει γι αυτό από πρίν ο σύντροφός μας. Και το χειρότερο δεν είναι η απώλειά 
του αλλά η συνέχιση της ερωτικής σχέσης σε συμβίωση.  
Η συμβίωση είναι η δασκάλα της μετανοίας .... ανθρωπίνως 

Παράθεση:

Έχω προσέξει ότι όταν φτάνουμε στο σημείο να ερωτευθούμε στο σημείου του 
να θεοποιήσουμε τον σύντροφό μας , έρχεται η ώρα που ο Θεός μας θυμίζει 
ποιόν πρέπει να έχουμε πάνω από όλα...  
Πολλές φορές αυτό συνδυάζεται με την απώλεια του συντρόφου 
αυτού ..λυπηρό για τον ερωτευμένο ...παιδαγωγικό από την πλευρά του 
Θεού..: 

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Δημήτρης 
 

 
 
Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08 
Δημοσιεύσεις: 92 
Τόπος: Αθήνα 

Δημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 10, 2008 2:57 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Διαφωνώ.  Αυτό που περιγράφεις είναι μια συγκειμένη διαχείριση του έρωτα 
από συγκεκριμένο ψυχισμό. Δεν αφορά στη "φύση του έρωτα". Αυτές είναι 
λεπτές διευκρινήσεις με θεμελιώδη σημασία.  
 
Είναι στη φύση του καλλιτέχνη η νοσηρή εμμονή με την τέχνη του; Δεν μπορεί 
ένας ζωγράφος ή μουσικός που λατρεύει αυτό που κάνει, να μην εγκλωβιστεί σε 

αυτό;   

Nikitas έγραψε:

Δημήτρη είσαι όντως στην θεολογική σου κοσμάρα. Είσαι καλό παιδί που 
φαίνεται κακό. Εγώ είμαι και φάινομαι κακός.  
Λοιπόν!  
Ο έρωτας είναι από τη φύση του αιχμαλωσία. "Κλείνει" τη συνολική εικόνα. Ο 
ερωτευμένος ξεχνά τα πάντα και θυμάται μόνο το ερώμενο πρόσωπο. Το μυαλό 
του τελεί υπό κατάληψη.  
Όσο για τη σωφροσύνη ... η σωφροσύνη καταργείται στον έρωτα. Ο έρωτας 

είναι τρέλλα. Αρπαγή του νοός εν εμπαθές πνεύματι  
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Είναι στη φύση ενός μεγάλου επιστήμονα που συνεπαίρνεται από το μεγαλείο του 
σύμπαντος να είναι κοινωνικά απομονωμένος και μονόχνοτος, κλεισμένος μονίμως 

στο εργαστήριό του;   
Είναι στη φύση του ανθρώπου που πεθαίνει της πείνας να πατήσει επί πτωμάτων 

για να το αποκτήσει λίγο φαγητό;   
 
Όχι! Αυτά είναι απλά προκλήσεις - πειρασμοί που καλούμαστε να 
διαχειριστούμε με σωφροσύνη. Ούτε η τέχνη φταίει, ούτε η επιστήμη, ούτε 
το ένστικτο της αυτοσυντήρησης! Ενοχοποιείς τη φύση ενώ θα έπρεπε να 
ενοχοποιείς τον τρόπο με τον οποίο η προαίρεσή μας διαχειρίζεται τις εκδηλώσεις 

της.   
 
Θες να δεις έναν ανθρώπινο έρωτα με σταυρικό ήθος; Διάβασε το "Έρως ήρως" 
του Παπαδιαμάντη: Το ήθος ενός βαθιά ερωτευμένου ανθρώπου που βάζει την 
αγάπη για τον ερώμενο πάνω από την αγάπη για τον έρωτα...  
 
Παραθέτω ένα απόσπασμα από κάτι που έγραφα παλιότερα:  
 
Σε κάποια παραλία της Σαντορίνης, γνώρισα τι θα πει Δοξολογία παίζοντας 
ποδόσφαιρο με φίλους. Καθόμασταν μετά ως τις δύο τα μεσάνυχτα, όλοι μια ψυχή, 
ν’ ατενίζουμε το πέλαγος, μιλώντας και γελώντας με τις ώρες ή παραδομένοι στον 
ήχο του κύματος. Μετά απ’ αυτό, ίσως άνοιξε λίγο η καρδιά μου κι έμαθα να βιώνω 
αυτή τη Δοξολογία και σ’ άλλα πράγματα. Σε μια ζεστή αγκαλιά, στον έρωτα μιας 
γυναίκας, στο σπουργίτι που ψάχνει για τροφή. Άρχισα να βλέπω πως όλ’ αυτά 
είναι νύξεις που μας αφήνει ο Θεός για να υποψιαστούμε κάτι απ’ την 
Υπεράγνωστη Κατάφασή Του που ελπίζω να μας χαρίσει κάποτε. Μια Κατάφαση 
στην οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι που να μην απευθύνεται σ’ Αυτόν. Κι 
είναι αυτή η Κατάφαση που αποτελεί την αληθινή παράδοση στο Θέλημά Του. Την 
αληθινή Υπακοή. Την αληθινή Ελευθερία..  
(...)  
Το κακό είναι όμως πως κι αυτά τα στοιχειώδη που αντιλαμβάνεται ο καθένας τα 
ξεχνάμε μέσα στη μοναξιά και τους φόβους μας, μέσα το θόρυβο των σκέψεων και 
του θλιβερού ναρκισσισμού μας. Και τότε, έχοντας χάσει όσα αξιόπιστα κριτήρια 
αξιολόγησης μάς χάρισε ο Θεός μέσα από τη ζωή, γινόμαστε απελπιστικά ευάλωτοι 
στην αίρεση.  
(...)  
Θυμάσαι τις νύξεις που ανέφερα, ε; Αυτές τις οποίες ο Θεός μας χάρισε.. Ποιος μας 
έμαθε να τις περιφρονούμε ή να τις δεχόμαστε «με μέτρο» για να γνωρίσουμε, 
λέει, «τ’ ανώτερα» (ως προς τον βαθμό της αποδοχής κι όχι με την έννοια του να 
έχουμε τη διάκριση μην γίνουν είδωλα...); Πώς έγινε η χαρά αμαρτία;  
Έχεις δει τη ταινία «Ο δικηγόρος του Διαβόλου»; Αυτή την αίρεση επιστράτευσε ο 
Διάβολος στον τελικό του μονόλογο για να συκοφαντήσει τον Θεό και ν’ αποτρέψει 
τον δικηγόρο απ’ τη μετάνοια. Την αίρεση που έχει σπείρει ο ίδιος σ’ όλο τον 
«Χριστιανικό» κόσμο.. Τη Βουδιστική εκδοχή της ασκητικής..  
 
(Αν κάποιος θέλει να δει το πλήρες κείμενο είναι εδώ: 
http://www.methexi.gr/forum/viewtopic.php?t=8 )

Επιστροφή στην 
κορυφή     

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 11, 2008 10:42 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Δημήτρη στα ερωτήματα που θέτεις σου απάντησα ήδη:  
 
"Είσαι καλό παιδί που φαίνεται κακό. Εγώ είμαι και φαίνομαι κακός."  
Άς αφήσουμε το φαίνομαι ... είμαι!  
 
Δεν έχει κάνει φυλακή και δεν γνωρίζεις τις συνέπειες του νόμου.   
 

Άν δεν ασπρίσουν τα μαλιά σου μυαλό δεν βάζεις!   
 
Μήμως μπερδεύεις τη φυσική με την ψυχολογία και τη μουσική με τους ρυθμούς 

της καθημερινότητα;   
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Αν ήμουν ελεύθερος και χαλαρός τύπος μόλις σε συναντούσα θα σε άρχιζα στις 
αγκαλιές, στα φιλιά και τις σφαλιάρες!   
Ευτυχώς όμως είμαι ψυχαναγκαστικά συγκρατημένος και θα κρατήσω τους τύπους 
(Τα πρώτα 10 λεπτά )  
 
Ως νέο σε θαυμάζω! Εύχομαι να ωριμάσεις χωρίς να αποκτήσεις πολλά 

καρούμπαλα!   
 
Με αγάπη  

Θείος Νικήτας   
 
ΥΓ  
Μην αρχίσεις τη γκρίνια το ξέρουμε ότι διαφωνείς και εξίστασαι   
 

Είναι σίγουρο πως δεν ξέρω τι λέω 

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Δημήτρης 
 

 
 
Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08 
Δημοσιεύσεις: 92 
Τόπος: Αθήνα 

Δημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 11, 2008 11:44 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Νικήτα δε νιώθω ότι απάντησες σε κάτι.  
Άσε που υποθέτεις, χωρίς να με ξέρεις, ότι δεν έχω κάνει κι εγώ τα λάθη μου. Τα 
έχω κάνει...  
 
Από το να κάνεις χαριτωμένες αποφάνσεις για την ανωριμότητά μου, είναι 
καλύτερο να απαντήσεις επί της ουσίας αυτών που λέω.  
 
Αν θες να θέτεις ως κριτήριο τα δικά σου τραύματα, κατέθεσέ τα συγκεκριμμένα, 
ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ανεπιχειρήματα. Αν δε θες να εκτεθείς, 
κατέτεσε ανωνύμως λάθη τρίτων.  
Αλλά μη πετάς τον αφορισμό: "Άσε μικρέ, εσύ δεν ξέρεις. Ξέρει ο θέίος Νικήτας". 

Τι να σου απαντήσει ο άλλος δηλαδή;   Απλά το γεγονός ότι δε συμφωνώ 
μαζί σου, θείε Νικήτά, δεν αποτελεί κριτήριο.  
 
Είμαι ανώριμος; Μπορεί, φυσικά. Αλλά εξήγησέ μου γιατί.  
 
Ξαναλέω ότι τα θεολογικά μου επιχειρήματα τα αγνόησες παντελώς. Γιατί είναι 
θεολογικό το ζήτημα και τα όσα λες δεν έχουν καμία σχέση με θεολογία.  
 

ΥΓ: Δε μου λες...  Στο "Θείος Νικήτας", πώς το εννοείς το "Θείος";  
Όπως το εννοούμε στο "Θείος έρωτας";  

Επιστροφή στην 
κορυφή     

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:25 am    Θέμα δημοσίευσης: 

θείος είναι με μικρό γραμμένο. Δεν σημαίνει divιne αλλά pourogeros.  
Τα γερασμένα μου δάκτυλα αρνούνται να πληκτρολογήσουν για τη φύση του 
έρωτα.  
Αν γυρίσω 20 χρόνια πίσω ... κάτι θυμάμαι περί ερωτικής εμπειρίας ... ανεβασμένο 
στη σελίδα:  
http://psyche.gr/erot.emp..htm  
 
Ε ρ ω τ ι κ ή ε μ π ε ι ρ ί α  
 
3/6/89  
Το πανσέληνο πάθος  
έσβησε  
στη συντριβή  
των δακρύων  
της έρημης νύχτας.  
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31/1/88  
Αλλότριο τριαντάφυλλο  
λουσμένο το φεγγαρόφωτο,  
στην πανσέληνο του προσώπου σου  
εγκαταλείπεται η ζωή μου.  
Ακροβατώ στα σύνορα  
μιας περασμένης ελπίδας  
αποζητώντας μ' όλη μου την αδυναμία  
τη λύτρωση στην αγάπη σου  
 
 
 
-/-/90  
Έσβησε η Χάρη στην καρδιά μου  
κι' είναι όλα θάνατος.  
Έπειτα μόνο  
το κενό,  
τα μάτια της,  
και η πανταχού απουσία  
του Κυρίου.  
Έσβησε η αγωνία μου  
βαθιά στο μέλι  
της καρδιάς της.  
 
 
 
8/3/90  
Ο λόγος σου,  
χρωματίζει στο θαλασσινό αγέρα  
κοράλλια ελευθερίας,  
σε συγχορδίες ενός άλλου κόσμου.  
 
 
 
6/5/89  
Η λαμπρότητα του προσώπου σου  
η μουσική ελευθερία των οφθαλμών σου  
ο αυγινός αστερισμός της Χάρις σου…  
…αγκαλιάζουν θανάσιμα τη μοναξιά μου  
 
 
 
23/6/89  
Τα μάτια...  
δυο σταγόνες χαράς,  
πύλες αμέθυστου κάλλους,  
ανταύγειες αθανασίας.  
Τα χείλη...  
άνθος θαλασσινό,  
λαμπρά κεράσια φλογισμένα  
στο όνειρο της αιωνιότητας.  
 
 
 
17/2/89  
Η ομορφιά σου  
φεγγάρι χλωμό  
ξυπνά τους παλμούς της καρδιάς μου.  
Το κορμί μου διάφανο  
στ' άγγιγμά σου  
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παραδίνεται στο χορό της παρουσίας σου.  
Ζωντανεύεις μέσα μου μνήμες  
του έρωτα.  
Αν ήσουν το πρώτο χαμόγελο μιας μαργαρίτας,  
κι' εγώ τ' Απρίλη παρθένος αναστεναγμός,  
θα ‘τρεχα με λαχτάρα να κρυφτώ  
στις ρίζες τις μυστικές  
της καρδιάς σου.  
 
 
 
20/4/89  
Σειρήνα των ουρανών,  
λαχτάρησε η ψυχή μου  
να συντριβεί  
στους ανοιχτούς βράχους  
των άστρων σου.  
 
 
 
23/6/89  
Αύρα ανοιξιάτικη  
της φωνής σου το ζωηφόρο χαμόγελο,  
θωπεύει γλυκά τις  
ρωγμές της αγωνίας μου.  
 
-----------  
 
Μα γιατί τα ερωτικά "ποίηματα" σταματούν το 90;  
 
Tα μονοπάτια της μνήμης μου γέμισαν μούχλα και αγκάθια.  
 
Αναδύεται στο μυαλό μου μου μια ανόητη αμερικάνικη ύβρις.  
-Falling in Love? Fuck it!  
Και άλλη μια:  
-The women that I've been in love? Fuck them all!  
 
Ζητώ συγνώμη από τους αναγνώστες αλλά απευθύνομαι προσωπικά στο Δημήτρη. 

 
 
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Νικήτας στις Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:37 am, 1 φορά

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 8:35 am    Θέμα δημοσίευσης: 

Δημήτρης  

 
 
Αλίμονο! ... πόσες φορές δεν νιώθουμε έτσι απέναντι στους άλλους αδελφέ 
Δημήτρη;  
Ιδιαίτερα πάνω σε θέματα που τα παλεύουμε πολλά χρόνια.  
 
Και πόσο δίκιο έχουμε!  
Και πόσο άδικο!

Παράθεση:

"Άσε μικρέ, εσύ δεν ξέρεις. Ξέρει ο θείος Νικήτας".  

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Ζωή 
 
 
 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:18 am    Θέμα δημοσίευσης: 

Καλημέρα παιδιά..  

Σελίδα 5 από 10Forum

1/6/2010mhtml:file://H:\My files\Other Web sites\Forums\forum-psyche-gr\egrateia-sti-sxesi\egr...



Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08 
Δημοσιεύσεις: 12 

 

Νικήτα και Δημήτρη έχετε μιά διαφορά ηλικίας και βιωμάτων από ότι καταλαβαίνω 

και αυτό σας κάνει να διαφοροποιείστε επί των θεμάτων.   
Οσον αφορά το θέμα του άν μπορείς να ερωτευτείς δίνοντάς τα όλα αλλα με 
σωφροσύνη όπως το θέτει ο Δημήτρης νομίζω ότι σίγουρα γίνεται απλά δεν θα 
έιναι ο μεγάλος ο τρελλός έρωτας που λένε.  
Δέν θα είναι ο έρωτας που ίσως περιγράφει ο Νικήτας στην πρό '90 εποχή του.  

  
Ο απόλυτος έρωτας σε θέλει και απόλυτα δικό/η του .  
Εκεί χάνεσαι . Εκεί ξεχνάς Θεό , οικογένεια , φίλους.  
Εκεί γίνεσαι συγγραφέας , ποιητής , δημιουργός.  
Βρήκες την μούσα σου .  
Την άνέβασες σε ένα βάθρο και την λατρεύεις.  
Εκεί δεν θέλεις σωφροσύνη .  
Ζεις για τις στιγμές , τις ώρες , τα λεπτά που θα είστε μαζί.  
Ο Θεός υπάρχει μόνο για να τον δοξολογείς στην καλύτερη περίπτωση. Συνήθως 
δεν υπάρχει.  
Μετά ,όπως λέει και η Γερόντισα Γαβριηλία, κατεβαίνει από το βάθρο σιγά σιγά η 
μούσα και απομυθοποιείται. Βλέπεις τα ελαττώματα , βλέπεις όλα όσα δεν σου 
έδειξε ο έρωτας ( τυφλός γαρ ο έρως). Μετά σου φταίει η μούσα σου και όχι εσύ 
που δεν είδες καλά..  
Και αφού φταίει αυτή μπορείς να την αφήσεις και να ψάξεις από την αρχή μιά άλλη 
μούσα έναν νέο έρωτα , να κάνεις ένα νέο βάθρο να λατρέψεις ξανά τον Ερωτα.. 

  
Ετσι συνεχίζεις την ζωή σου ερωτευμένος για πάντα ..με άλλα πρόσωπα κάθε 
φορά ..δεν ξέρω τί κερδίζεις..  
Ο σώφρων έρωτας του Δημήτρη ακούγεται ιδανικός , περισσότερο μου κάνει προς 
μιά αγάπη που γεννιέται και όχι έναν απόλυτο έρωτα όπως θα τον αντιλαμβανόταν 
ο Νικήτας .  
Νικήτα , την γνώμη σου θα ήθελα, μπαίνει τελικά μέτρο στον έρωτα ;  
Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο; 

Επιστροφή στην 
κορυφή   

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:54 am    Θέμα δημοσίευσης: 

Ζωή  

 
Ο έρωτας θεμελιώνεται στην απώλεια του μέτρου. Γι αυτό όσο μεγαλύτερος είναι 
τόσο πιο ολέθριες συνέπειες έχει.  
 
Έχω διαλύσει τη ζωή μου με αυτά!   
 

Τρεις γάμοι είναι πολλοί;  Εϊχα πάει με 8 γυναίκες και τις τρεις τις 
παντρεύτηκα!  
Τρεις γάμοι και (ν) κηδείες   
Αν δεν ήμουν καψούρης με τον έρωτα θα την είχα γλυτώσει με λιγότερα 
τραύματα.  
 
Όπου και να κοιτάξω οι γυναίκες με πληγώνουν.  

Γι αυτό τα παίρνω εύκολα στο κρανίο με τα ερωτικά!   
 
Η ιερότητα στον έρωτα βλάπτει επικίνδυνα την υγεία 

Παράθεση:

Νικήτα , την γνώμη σου θα ήθελα, μπαίνει τελικά μέτρο στον έρωτα ;  
Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο;

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Ζωή 
 
 
 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 12:06 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Ευχαριστώ πολύ Νικήτα που μπαίνεις στον κόπο να απαντάς ...  
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Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08 
Δημοσιεύσεις: 12 

 

Δημήτρη εσύ τί λες ;  
Ο σώφρων έρωτας που προτείνεις ...τί είναι τελικά; πως βιώνεται ; τι προϋποθέσεις 
χρειάζεται για να δημιουργηθεί και τι για να ευδοκιμήσει ..καταλήγει και αυτός εις 
θάνατον όπως και ο άλλος; γιατί υπάρχει ;  

Θα το εκτιμούσα άν έγραφες τις σκέψεις σου.. 

Επιστροφή στην 
κορυφή   

xrisa 
 

 
 
Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08 
Δημοσιεύσεις: 382 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 12:11 pm    Θέμα δημοσίευσης: Α

Ο ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΓΡΑΨΕ  
 
Τρεις γάμοι είναι πολλοί; Εϊχα πάει με 8 γυναίκες και τις τρεις τις παντρεύτηκα!  
Τρεις γάμοι και (ν) κηδείες  
Αν δεν ήμουν καψούρης με τον έρωτα θα την είχα γλυτώσει με λιγότερα τραμαυτα 
 
 
 
ΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΣΜΠΑΡΟ 7 
ΤΡΥΓΟΝΙΑ!!ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ!!!!!   
ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΖΩ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΟΥ !!!ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΒΑΛΕΣ ΜΥΑΛΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ ΣΥΝΕΧΙΣΕΣ ΤΑ ΛΑΘΗΗΗ!!!ΑΣ!ΕΙΝΑΙ!!!   
ΠΡΟΣΕΧΕ ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣ!!!ΜΗ ΠΑΡΕΙΣ ΠΑΛΙ ΦΟΡΑΑΑ!!!ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΜΕ 
ΓΑΜΠΡΟΟΟ!!!ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΣΟΥ ΘΑ ΣΕ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟ ΤΡΑΥΜΑ!!!ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΕΓΩ ΘΑ ΣΟΥ ΚΑΝΩ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΑΑΑΑ!!!ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΧΩ ΠΕΙΡΑ 

ΝΟΜΙΖΩΩΩΩ!!!ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ!!!  ΥΠΟΜΟΝΗΣ!!!  
ΑΑΑΑ!!ΞΕΧΑΣΑ!!ΕΛΕΓΑ ΝΑ ΒΑΛΩ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ ΑΒΑΤΑΡ ΣΑΝ ΤΗΝ 
ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΛΛΑ ΑΣΕ!!!ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΕΥΕΣΑΙ!!!ΤΡΕΛΛΑ !!ΜΕΙΝΕ 
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑ!!!ΧΑ!ΧΑ!ΧΑ! 

Επιστροφή στην 
κορυφή   

Δημήτρης 
 

 
 
Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08 
Δημοσιεύσεις: 92 
Τόπος: Αθήνα 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 4:38 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Ξανατονίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς ορίζουμε το μέτρο. Φυσικά ο έρωτας 
θεμελιώνεται στην απώλεια του μέτρου αν "μέτρο" εννοούμε τη χλιαρότητα! Αλλά 
για μένα μέτρο δεν είναι χλιαρότητα ή ένας μέσος όρος. Είναι η αρετή της 

διάκρισης.   
 
Οι θετικές επιστήμες με έχουν βοηθήσει να σκέφτομαι πιο πολυσύνθετα και σε 
υπαρξιακά ζητήματα.  Ένα από αυτά που μαθαίνουμε είναι το να μπορούμε να 
αντιλαμβανόμαστε την ανεξαρτησία κάποιων «παραμέτρων» που αρχικά φαίνονται 
αδιαχώριστες.  
Λέμε π.χ. «πώς είναι δυνατόν να μη ξεχάσεις όλα τα άλλα (και τον Θεό), αν είσαι 
τρελά ερωτευμένος»; Ο έρωτας με την λησμόνηση του Θεού φαντάζουν ως μια 
μοναδική «μεταβλητή». Πάνε μαζί. Αν δούμε τα πράγματα βαθύτερα, όμως θα 
δούμε ότι είναι δύο οι «μεταβλητές» και μάλιστα ανεξάρτητες. Τα εξηγώ αυτά και 
απαντώντας στη Ζωή, παρακάτω.  
 

Ζωή έγραψε:

Μήπως παύει να είναι έρωτας από την στιγμή που θα μπεί το μέτρο; 

Nikitas έγραψε:

Ο έρωτας θεμελιώνεται στην απώλεια του μέτρου. Γι αυτό όσο μεγαλύτερος 
είναι τόσο πιο ολέθριες συνέπειες έχει.

Nikitas έγραψε:

Αλλότριο τριαντάφυλλο  
λουσμένο το φεγγαρόφωτο,  
στην πανσέληνο του προσώπου σου  
εγκαταλείπεται η ζωή μου.  
Ακροβατώ στα σύνορα  
μιας περασμένης ελπίδας  
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 Υπέροχος... Ο έρωτας είναι όντως διαφορετικός από την τέχνη γιατί αφορά 
και σε άλλο πρόσωπο. Αλλά ανάλογες εκστατικές καταστάσεις με τις ερωτικές 
εμπειρίες που περιγράφεις, μπορεί να τις ζήσει και ένας άνθρωπος και για άλλες 
εκδηλώσεις της φύσης μας (π.χ. στην τέχνη, στη θέα ενός τοπίου, στην αδελφική 
ή μητρική αγάπη).  
Ίσως να μη συμφωνούν όλοι σε αυτό. Αλλά πιστεύω πως αυτό συμβαίνει γιατί ο 
έρωτας εκδηλώνεται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους, ενώ δεν είμαστε όλοι 
καλλιτεχνικές ή επιστημονικές διάνοιες για να καταλάβουμε την γοητεία που μπορεί 
να βιώσει ένας καλλιτέχνης ή επιστήμονας από το αντικείμενό του...  
Επειδή φλερτάρω λίγο και με τους δύο αυτούς χώρους, πιστεύω ότι μπορεί να είναι 
εξ ίσου ισχυρή.  
 
Θέλω να πω πως αν ενοχοποιήσουμε τον έρωτα, πρέπει να ενοχοποιήσουμε κάθε 
έντονη εμπειρία που περιέχει γοητεία. Αυτού του τύπου η «ασκητική» νομίζω 
πως δεν έχει σχέση με τον Αληθινό Θεό.  
 
Λέμε ότι ο Θεός όλα «καλώς λίαν εποίησε». Αν δεχτούμε, λοιπόν, ότι ότι ο 
έρωτας είναι «Αρπαγή του νοός εν εμπαθές πνεύματι », όπως λέει ο 
Νικήτας, πρέπει να δεχτούμε ότι ο έρωτας δεν δόθηκε από τον Θεό.  
 

Σε παραδέχομαι που εκτίθεσαι τόσο ανοιχτά.  Τέτοιες εξομολογήσεις είναι 
ψυχοθεραπευτικές για όλους μας. Κι εγώ έχω ζήσει τέτοιες εκρήξεις...  
Αυτά όμως δείχνουν (το προφανές...) ότι δεν είμαστε άγιοι. Ότι δεν ερωτευτήκαμε 
με σωφροσύνη. Όχι ότι έφταιγε ο έρωτας.  
 
Πάμε λοιπόν στο ερώτημα της Ζωής:  

Εντάξει, δεν έχω όλες τις απαντήσεις...  Ας πω τα όσα υποψιάζομαι:  
 
Τι είναι ο σώφρων έρωτας...  
1) Ο έρωτας είναι αρχικά μια απρόσωπη ενόρμηση προς το άλλο φύλο Όμως, 
νοηματοδοτείται όταν βρει το κατάλληλο σύντροφο.  
Αυτή η «προσωποποίηση» μιας αρχικά απρόσωπης ενόρμησης δεν υπάρχει μόνο 
στον έρωτα. Υπάρχει π.χ. και στη φιλία με την δοσμένη απ’ το θεό κοινωνικότητα 
του ανθρώπου. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι «εργαλεία» που μας δόθηκαν προς ορθή 
«διαχείριση», κατά το θέλημά Του.  
Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η «προσωποποίηση» του έρωτα.  
 
2) Δεν κάνει υπερβολικές εξιδανικεύσεις. Δηλαδή έχει την ικανότητα να βλέπει και 
«πίσω από την κουρτίνα», πίσω από τα χημικά του εγκεφάλου. Αν επενδύσεις στα 
χημικά, σύντομα θα διαψευστείς.  
 
3) Ενέχει αγάπη. Το λέω γιατί μπορεί να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν 
αγαπάς. Και το σίγουρο είναι ότι αν δεν ξέρεις να αγαπάς γενικά, δεν θα ξέρεις να 
αγαπάς ούτε τον σύντροφό σου.  
 
4) Βάζει το ερώμενο πρόσωπο πάνω από τον έρωτα. Είσαι τρελά ερωτευμένος; 

αποζητώντας μ' όλη μου την αδυναμία  
τη λύτρωση στην αγάπη σου

Nikitas έγραψε:

Μα γιατί τα ερωτικά "ποίηματα" σταματούν το 90;  
 
Tα μονοπάτια της μνήμης μου γέμισαν μούχλα και αγκάθια.  
 
Αναδύεται στο μυαλό μου μου μια ανόητη αμερικάνικη ύβρις.  
-Falling in Love? Fuck it!  
Και άλλη μια:  
-The women that I've been in love? Fuck them all!

Ζωή έγραψε:

Δημήτρη εσύ τί λες ;  
Ο σώφρων έρωτας που προτείνεις ...τί είναι τελικά; πως βιώνεται ; τι 
προϋποθέσεις χρειάζεται για να δημιουργηθεί και τι για να 
ευδοκιμήσει ..καταλήγει και αυτός εις θάνατον όπως και ο άλλος; γιατί 
υπάρχει ; 
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Μάθε να αγαπάς τον σύντροφό σου ακόμη πιο τρελά (με την αγάπη που χαρίζει ο 
Θεός), κι ο έρωτάς σου θα είναι σώφρων. Δείτε π.χ. το «Έρως ήρως» του 
Παπαδιαμάντη, για το τι εννοώ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το να μπορείς να 
«αφήσεις» το ερώμενο πρόσωπο να φύγει από σένα, εφ’ όσον δεν είναι 
ευτυχισμένο μαζί σου... Και να μπορείς να χαρείς με την ευτυχία του με κάποιον 
άλλον. Προς Θεού, δε λέω ότι είναι εύκολα πράγματα αυτά!!!!!!! Δεν είμαι ... 

 (ακόμα...). Λέω ότι ένας άγιος, έτσι θα ερωτευόταν.  
 
5) Όσο έντονος κι αν είναι, δεν σε απομονώνει, δεν κλείνει τη συνολική εικόνα, 
αλλά σε ανοίγει ακόμη περισσότερο στον κόσμο. Είσαι τρελά ερωτευμένος με τον 
σύντροφό σου; Αγάπησε ακόμη περισσότερο το Θεό και θα δεις πως αυτές οι δύο 
αγάπες δεν έρχονται σε σύγκρουση. Θα δεις πως ο έρωτάς σου θα είναι εφαλτήριο 
δημιουργικότητας και αγάπης προς όλους. Γιατί νομίζεις πως λένε ότι "Πίσω από 
κάθε μεγάλο άντρα, κρύβεται μια μεγάλη γυναίκα" (και το αντίστροφο);

Επιστροφή στην 
κορυφή     

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 9:46 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Σώφρων έρωτας my ass!   
 
Δημήτρη θεολογία έχεις σπουδάσει και μπερδεύεις τη ζωή των αγίων με την 
καθημερινότητα των απλών ανθρώπων;  
 

Μπα! μάλλον η φιλοσοφία σε έχει πειράξει 

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Ζωή 
 
 
 
Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08 
Δημοσιεύσεις: 12 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 10:13 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Δημήτρη παρά την αντίθετη άποψη του Νικήτα , εγώ θεωρώ ότι ο τρόπος που 
φαντάζεσαι τον έρωτα εμπεριέχει χριστιανικά στοιχεία και γι' αυτό μου άρεσε η 
τοποθέτησή σου ...  
Φαίνεται ουτοπικός αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι χαρές μπορεί να δώσει ο Θεός στους 
ανθρώπους που πιστεύουν και αγαπούν ..

Επιστροφή στην 
κορυφή   

Νικήτας 
Site Admin 

 
 
Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07 
Δημοσιεύσεις: 639 

 

Δημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 12, 2008 11:35 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Ζωή δεν έχω αντίθετη άποψη από το Δημήτρη απλά γκρινιάζω λόγω ηλικίας 

Επιστροφή στην 
κορυφή    

Ζωή 
 
 
 
Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08 
Δημοσιεύσεις: 12 

 

Δημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 13, 2008 2:51 pm    Θέμα δημοσίευσης: 

Νικήτα ευχαριστώ για την διευκρίνηση ,  
Σκεπτόμενη τον" σώφρωνα έρωτα " του Δημήτρη αναλογίστηκα μήπως τελικά η 
εγκράτεια που προτείνει η Εκκλησία πριν το μυστήριο του γάμου έχει να κάνει με 
αυτό..  
Σκέφτηκα δηλαδή ότι η εγκράτεια , που είναι αρετή σύμφωνα με τους Πατέρες , 
μας οδηγεί στην σωφρωσύνη ..  
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Hellenic (Greek) by Alex Xenias 

κατά συνέπεια άν σε μιά σχέση με το άλλο φύλλο δεν αναμιχθεί το σεξουαλικό 
στοιχείο και οι σύντροφοι σταθούν εγκρατείς , τότε ίσως τους έρχεται η Χάρη του 
Θεού και τους φωτίζει το Αγιο Πνεύμα και κινούνται και σκέφτονται πιό 
συννετά ...   
Έτσι ίσως μπορούν να λάβουν και πιο αμερόληπτα τις αποφάσεις για την κοινή ζωή 
τους..  
Η σεξουαλική σχέση ίσως εστίαζε το ενδιαφέρον τους περισσότερο στην ερωτική-
σεξουαλική εμπειρία και δεν θα υπήρχε αρκετός χώρος για την ανάπτυξη της 
σωφρωσύνης και της διαύγειας του πνεύματος που χρειαζεται κανείς όταν πέρνει 
μεγάλες αποφάσεις (γάμος κτλ)  

Δέν ξερω τι λέτε ...τώρα το σκέφτηκα ..   
( και έτσι επανήλθαμε κιόλας στο αρχικό θέμα ..Δημήτρη για να μήν ξεφευγουμε 
και πολυ...ε; 

Επιστροφή στην 
κορυφή   

Επισκόπηση όλων των Δημοσιεύσεων που έγιναν πριν από:  

 

Όλες οι Δημοσιεύσεις

Πρώτα οι παλαιότερες Μετάβαση

   

   Ενάλιες 
Διαδρομές 
Αρχική 
σελίδα -> 
Εκκλησία 
και 
Σεξουαλική 
Ζωή

Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες 
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Επόμενη 
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Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση 
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης 

Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση 
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη Δ.Συζήτηση 
Δεν έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της Δ.Συζήτησης 

Μετάβαση στη:  Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Μετάβαση

Τηλεφωνική Στήριξη  Προσωπική Συνάντηση  Βιογραφικό 
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 60

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 13, 2008 6:47 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Χαιρετώ την παρέα που γίνεται όλο και μεγαλύτερη!
Ενδιαφέρον το θέμα της εγκράτειας στη σχέση εως και άγνωστο ή "προβληματιστικό"!
Ο σώφρων έρωτας για μένα προσωπικά δεν είναι έρωτας. Θα συμφωνήσω με τη Ζωή-καλώς όρισες!- Χάνεσαι, σταματά ο χρόνος, η ζωή δουλεύει με
στοιχεία θανάτου της προηγούμενης σου ζωής κ αναγέννησης μιας άλλης. Εξιδανικεύεις, κατακλύζεσαι απο συναίσθημα που αναγκαστικά οδηγει στη
σμίκρυνση του χάρτη ενδιαφέροντος για να κάνεις οικονομία δυνάμεων ώστε να μπορείς να δίνεις, βουλιάζεις σε βυθούς "Χατζηγιάννη" και εκεί δεν
κολυμπά κανένα μέτρο. Κατα παράδοξο ως θεϊκό τρόπο θα ξυπνήσεις πολύ ψηλά στην κορυφή του βουνού και καθώς θα κατεβαίνεις αρχίζεις να
αποκτάς επαφή με το έδαφος, την πραγματικότητα και οξυγονώνεσαι καλύτερα και σιγά ή γρήγορα βάζεις μέτρα προστασίας καθόδου, κανόνες
ισορροπίας, θυμάσαι ξαφνικά οτι δεν είσαι παιδί, οτι έχεις εγώ.
∆ημήτρη, πραγματικά θαυμάζω την καθαρότητα της σκέψης σου αν και αυτό που ζηλεύω είναι ο απόηχος των όσων λές γιατί μου δίνουν την

εντύπωση ανθρώπου χορτάτου. Μιλάς για την αρετή της διάκρισης σε πολύ δύσκολες εποχές για έρωτα, για καθάρια σκέψη, για επαφή με Θεό!
Αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξει διαχείρηση μιας κατάστασης πείνας, κοντά στο σκαλί του θανάτου με σωφροσύνη!;Εγώ θα έλεγα οτι είναι στη φύση
του ανθρώπου να επιβιώσει και αυτό τον κάνει ευάλωτο κ ίσως επιρρεπή στο να φάει απομεινάρια, σκουπίδια,να πατήσει επι πτωμάτων. Η ίδια του η
φύση χειραγωγεί κ διατάζει να πάτήσει πάνω στον όποιον άλλον μέσα στη θάλασσα για να μην πνιγεί ξεχνώντας τον θεό αλλά ίσως με Θεό.
Σε ένα άλλο σημείο γράφεις οτι δεν είναι στη φύση του καλλιτέχνη η νοσηρή εμμονή του σαυτή. Ούτε όταν το νοσηρό είναι το κυρίαρχο κομμάτι της
ζωής του κ αυτό που τον φέρνει ψηλά;Αν πχ έλειπε το νοσηρό κομμάτι(αυτό αποκαλείς προαίρεση ή λάθος κατάλαβα στον Van Gogh, αυτός ο
εύφλεκτος ψυχισμός του, θα υπήρχε η τέχνη του;
Να καταλήξω στο οτι η θέση απο την οποία βλέπει ο καθένας τα πράγματα είναι μοναδικά διαφορετική κ απολύτως σεβαστή. το θέμα της Εγκράτειας
στη σχέση εμένα μου φαίνεται ένα δύσκολο θέμα και είναι για ανθρώπους με κενά, πληγές ή για πεινασμένους κ δεν αναφέρομαι στην αρρωστη πείνα
να κοιμηθείς με το σύμπαν πριν ή μετά το γάμο!

Επιστροφή στην
κορυφή  
ΖΥΓΟΣ

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 17

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 1:01 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αναρωτιέμαι τελικά άν αξίζει να ζήσει κανείς τέτοιους έρωτες????
Κάποτε πίστευα πως η ζωή χωρίς έρωτα δεν αξίζει, πως άν δεν βιώσεις αυτά τα συναισθήματα δεν μπορείς να πεις ότι έζησες, δεν θα έχεις γνωρίσει

την ομορφιά της ζωής.

Τώρα δεν το πιστεύω αυτό, οι εμπειρίες μου δεν μου επιτρέπουν πλέον να σκέφτομαι έτσι, τώρα πιστεύω στον ''έρωτα με σωφροσύνη'', δεν έχει πολλές

''παρενέργειες'' και δεν σε στέλνει στο τέλος για ψυχοθεραπεία!!! τι να το κάνεις να ζήσεις για λίγο στα ''σύννεφα'' όταν μετά τρέχεις να
επουλώσεις τις πληγές σου.

Μάλλον θα ήταν πιο ειλικρινές άν έλεγα ότι θα προτιμούσα τον ''έρωτα με σωφροσύνη'', γιατί δυστυχώς ακόμα συνεχίζω να κάνω τα ίδια λάθη......

''Βέβαια καλύτερα να μετανιώνεις για όσα έκανες, παρά για όσα δεν έκανες.''
Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 15

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 11:28 am   Θέμα δημοσίευσης:
"το θέμα της Εγκράτειας στη σχέση εμένα μου φαίνεται ένα δύσκολο θέμα και είναι για ανθρώπους με κενά, πληγές ή για πεινασμένους κ δεν
αναφέρομαι στην αρρωστη πείνα να κοιμηθείς με το σύμπαν πριν ή μετά το γάμο!"

Γειά σου Ελπίδα
Χαίρομαι που συμμετέχεις και εσύ με την γνώμη σου στο θέμα αυτό..
Είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο με πολλές ερμηνείες και πολύ δημοσιότητα (πχ. πορνεία οποιαδήποτε σχέση χωρίς γάμο κτλ) .
Θα σου ζητούσα άν μπορούσες να γίνεις πιό σαφής στην παραπάνω τοποθέτησή σου όμως..
Γιατί πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα;
Γιατί πρέπει αυτός που θα αποφασίσει να ακολουθήσει αυτήν την οδό της εγκράτειας πρίν τον γάμο να είναι άνθρωπος με κενά , με πληγές ή
πεινασμένος;

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida ∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 12:11 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Zωή,

Αυτό που εννοώ κ πιστεύω είναι οτι εγκρατής μπορεί να είναι πιο εύκολα ο χορτασμένος, αυτός που έχει καλύψει βασικές ανάγκες ή ο απόλυτα
δοσμένος σε Θείους νόμους κ δρόμους.
Αυτός που στερήθηκε ή/και στερείται ή βασανίστηκε πολύ στην προσπάθεια να ζήσει τον έρωτα απο άλλους ή έχει εγκατεστημένο μόνιμο σύστημα
αυτοβασανισμού που τον γεμίζει φοβίες, ψυχαναγκαστικά διάφορα, εκείνος που πληγώθηκε μέσα στην οικογένεια και έβαλε στα πόδια για να ξεφύγει
μέσω της σχέσης ( ο.κ λάθος, δε λέω!), εκείνος που δεν έχει μάθει να λέει οχι σε ο,τι του ζητείται , εκείνος που δεν πήρε αγάπη σε δόση κ ποιότητα
θρεπτική για τον ίδιο, εκείνος στον οποίο κανείς δεν έμαθε να αγαπάει κ να σέβεται το σώμα του ως ιερό δοχείο ψυχής, εκείνος που ζει σε μια νεκρή ή
λευκή σχέση για πολλά χρόνια ΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗςΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΘΕΜΑ. Αναφερθηκα γενικά στην εγκράτεια
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Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 60

και οχι σε αυτήν προ του γάμου. Θα επαναλάβω όμως κάτι που έχω ξαναπει, πονάει εμένα και ίσως να το λέω και σε εμένα τελικά. τι γίνεται όταν η
συνειδητή ή μη εγκράτεια προ του γάμου σε φέρει μετα το γάμο ή μετα απο κάποια λίγα χρόνια γάμου στη διαπίστωση οτι η επίδοση δεν είναι του 3 ή
2 αλλά του 0?

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 139

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 4:56 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))

Γεια σας παιδιά .

Ελπίδα

<<Θα επαναλάβω όμως κάτι που έχω ξαναπει, πονάει εμένα και ίσως να το λέω και σε εμένα τελικά. τι γίνεται όταν η συνειδητή ή μη εγκράτεια προ
του γάμου σε φέρει μετα το γάμο ή μετα απο κάποια λίγα χρόνια γάμου στη διαπίστωση οτι η επίδοση δεν είναι του 3 ή 2 αλλά του 0? >>

Αυτό το θέμα είναι αρκετά σημαντικό κατά την γνώμη μου , Πολλοί που εναντιώνονται στην αποχή από το sex πριν το γάμο το έχουν σαν επιχείρημα .

θα μας βοηθούσες Ελπίδα αν μπορούσες να μας εξηγήσεις τι εννοας όταν λες ,< η επιδοση είναι 0 >>………????

Από ότι έχω καταλάβει δεν είχες <ερωτική επαφή με τον άντρα σου > πριν από τον γάμο ,αν μπορείς να μοιραστείς μαζί μας την συνολική σου
εμπειρία θα βοηθούσες το διάλογο , σίγουρα η δική σου άποψη είναι αρκετά σημαντική επειδή είναι βιωματική ………

∆ημητρη

Μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σε πολλα θέματα , αλλά η βασική μας διαφορά παραμένει στην λειτουργία του Γάμου . αν είναι μυστήριο η προσευχή
.

Σε κάποια φάση του διαλόγου, έχω την έντυπος ότι σε μια αναφορά σου για ένα φίλο σου άθεο , είπες : Η λειτουργία του γάμου για εμένα είναι μια
ιερή προσευχή ( προσπάθησα να το βρω και να το κάνω copy –paste, αλλά δεν τα κατάφερα , Αν κάνω λάθος διόρθωσε με, παρακαλώ )

Η αναφορά μου στην θεία κοινωνία ήταν για παράλληλισμο των δυο μυστηρίων . φαντάζομαι αποδέχεσαι την θεία κοινωνία σαν μυστήριο , με αυτό το
σκεπτικό το ανάφερα . Ο Χριστός δεν έκανε την λειτουργία που κάνουμε σήμερα ………………………………Αυτό σημαίνει δεν είναι το αίμα και το σώμα του
Χριστού που κοινωνούμε ? Το οποίο θα γίνει ένα με εμάς ανάλογα με το ποσο του το επιτρέπουμε …………

ΥΓ: ∆εν ξερώ τι ισχύει για τους ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι , υπαρχουν άνθρωποι υπέροχοι και ευλογημένοι γάμοι……… Θελω να πιστεύω ο
Χριστός πάντα βρίσκει τρόπο να επικοινωνεί με τους αληθινούς ανθρώπους , αυτό που συζητάμε εδώ είναι αποκλειστικά για τους ορθοδόξους , τους
ορθοδόξους που όπως έλεγε και η Γιαγιά Γαβριηλια είμαστε φοβερά ένοχοι…………….

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 60

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 5:32 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Kαλέ μου Οδυσσέα,
Πριν το γάμο ήταν ο σεβασμός στο πρόσωπο μου, ο στρατός, οι δυσκολίες προς την επαγγελματική αποκατάσταση. Τότε δεν μενοχλούσε καθόλου γιατί
τα δικά μου ψυχολογικα συμπλέγματα,ανασφάλειες, ενοχικά ήταν απο εδώ μέχρι την Κίνα. Μετά υπήρξε μια εκκίνηση με άδοξο τέλος του στυλ να
εκβιάζω για να φέρω με το ζόρι μια συνεύρεση το χρόνο(ανησυχη για το δικό μου μερίδιο ευθύνης) που κάποια στιγμή έπαψε να βγαίνει και με το ζόρι
γιατί βαρέθηκα να πιέζω κ να προκαλώ. Κατα τα άλλα μια καλή αδελφική σχέση στην οπόια προβλήματα βλέπω μόνο εγώ γιαυτό και είμαι εκείνη που
κρισάρει αφού στερούμαι (το αποδέχομαι δύσκολα αυτό)ικανότητας φυγής!Anyway, για να μη με ρίξω φρένο εδώ και πίσω στο θέμα. Ναι , υπάρχει
πιθανότητα η αποχή προ του γάμου να σε φέρει μπροστά σε εκπλήξεις μετά ή μπορεί να μην απέχει κάποιος προ του γάμου και να αλλάξει το σκηνικό
μετά.
Μου φαίνεται φυσιολογικό ωστόσο οταν δυο άνθρωποι νιώσουν την ανάγκη να μειώσουν την "απόσταση" και είναι ελεύθεροι χωρίς να προσβάλλονται
κ να πληγώνονται τρίτοι να το κάνουν χωρίς λέξεις όπως εγκράτεια, γάμος κλπ να χωρούν στο μυαλό τους κ μακάρι να έχουν δυνατότητες διάκρισης,
δυνατές κεραίες, γερά θεμέλια για όποιο μέλλον προκύψει.

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 98
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 14, 2008 8:39 pm   Θέμα δημοσίευσης: Re: :))

Ζωή έγραψε:

Σκεπτόμενη τον" σώφρωνα έρωτα " του ∆ημήτρη αναλογίστηκα μήπως τελικά η εγκράτεια που προτείνει η Εκκλησία πριν το μυστήριο του γάμου
έχει να κάνει με αυτό..
Σκέφτηκα δηλαδή ότι η εγκράτεια , που είναι αρετή σύμφωνα με τους Πατέρες , μας οδηγεί στην σωφρωσύνη ..

Έχω ξαναπεί ότι δεν διαφωνώ στο αν χρειάζεται εγκράτεια αλλά στο πότε. Στην εκκλησία συνήθως βλέπω μια αγωνία κυρίως να δικαιολογηθεί και να
επιβιώσει ο "κανόνας". Θυμίζω αυτό που είπες:

Ζωή έγραψε:

∆έν ξερω τι λέτε ...τώρα το σκέφτηκα ..

Είναι άραγε τυχαίο ότι σου είχαν μιλήσει για τον κανόνα αλλά ποτέ για τη σωφροσύνη, όπως την όρισα; Η ουσία δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα την

εκκλησία...
Άσε που ο σώφρων έρωτας σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζεται με την "εγκράτεια" μέχρι την τελετουργία. Ούτε αποκλείεται με το να μην έχει γίνει
η τελετουργία. Οπότε το να επικαλεστεί κανείς την καλώς εννούμενη σωφροσύνη για να δικαιολογήσει τον κανόνα δεν μπορεί να σταθεί.
Θα μπορούσε να επικαλεστεί κανείς ότι χρειάζεται η Χάρη του Θεού για τη σωφροσύνη. Αλλά έχω ξαναπεί ότι η Χάρη δεν δεσμεύεται από την απουσία
τελετουργίας.

Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι το σεξ, όταν λειτουργεί σαν ο πρωτεύον παράγοντας, είναι κακός σύμβουλος για τον έρωτα.

Elpida έγραψε:

Μιλάς για την αρετή της διάκρισης σε πολύ δύσκολες εποχές για έρωτα, για καθάρια σκέψη, για επαφή με Θεό!

Ελπίδα, πάντα ήταν δύσκολες εποχές για τον έρωτα. Θες να πάμε 50 ή 500 χρόνια πίσω να δούμε τι γινόταν;

Elpida έγραψε:

Αναρωτιέμαι αν μπορεί να υπάρξει διαχείρηση μιας κατάστασης πείνας, κοντά στο σκαλί του θανάτου με σωφροσύνη!;Εγώ θα έλεγα οτι είναι στη
φύση του ανθρώπου να επιβιώσει και αυτό τον κάνει ευάλωτο κ ίσως επιρρεπή στο να φάει απομεινάρια, σκουπίδια,να πατήσει επι πτωμάτων.

Η φύση μας, μάς εξωθεί να βρούμε λύση και καλά κάνει. ∆ΕΝ μας εξωθεί να πατήσουμε επί πτωμάτων!
Συμφωνώ ότι οι περισσότεροι θα το κάνουμε αφού δεν είμαστε άγιοι. Όταν το αίτημά της φύσης γίνει επιτακτικό, κάποιοι θα φάμε σκουπίδια κι



Σελίδα 3Forum

19/5/2013 9:41:52 πμfile://localhost/D:/My%20files/Other%20Web%20sites%20ok/Forums/forum-psyche-gr/egrateia-sti-sxesi/egrateia07.mht

απομεινάρια και κάποιοι όχι, ανάλογα με την προαίρεσή μας και τις δυνάμεις μας. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά ένας
άγιος δεν θα πατούσε επί πτωμάτων. Κι αυτό δε θα ήταν απάρνηση της φύσης του. Θα ήταν άρνηση να αμαρτήσει.
Απάρνηση της φύσης του θα ήταν να μην ικανοποιήσει το αίτημα της φύσης του ΟΥΤΕ όταν υπάρχουν οι συνθήκες να το
κάνει εν Θεώ. Είναι θεμελιώδης η διαφορά.

Elpida έγραψε:

Σε ένα άλλο σημείο γράφεις οτι δεν είναι στη φύση του καλλιτέχνη η νοσηρή εμμονή του σαυτή. Ούτε όταν το νοσηρό είναι το κυρίαρχο κομμάτι
της ζωής του κ αυτό που τον φέρνει ψηλά;Αν πχ έλειπε το νοσηρό κομμάτι(αυτό αποκαλείς προαίρεση ή λάθος κατάλαβα; ) στον Van Gogh, αυτός
ο εύφλεκτος ψυχισμός του, θα υπήρχε η τέχνη του;

Όχι, η νοσηρότητα δεν αφορά στην προαίρεση.. Αφορά στη φθορά της φύσης... Πιάνεις πολύ δύσκολα θέματα... Τι να πρωτοπεί κανείς... (Να πω
ενδεικτικά ότι π.χ. η σχιζοφρένεια δεν είναι φθορά της προαίρεσης αλλά φθορά της φύσης. ∆ηλαδή δεν είναι αμαρτία, αλλά αρρώστια του ψυχισμού).
Πάντως, έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν η νοσηρότητα του Van Gogh που τον έκανε καλλιτέχνη. Άλλωστε υπάρχουν εκατομμύρια άρρωστοι άνθρωποι που δεν
είναι καλλιτέχνες.
Ο Van Gogh είχε «φλέβα» κι αυτό που κατάφερε να κάνει είναι να αποτυπώσει την προσωπική του τραγωδία, ευαισθησία και πάλη μέσα από την τέχνη
του.
Σίγουρα η τέχνη του δεν θα είχε αυτή τη μορφή, αν ήταν πιο ισορροπημένος. Θα μπορούσε όμως να είναι εξ ίσου συγκλονιστική.

odiseas έγραψε:

∆ημητρη

Μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί σε πολλα θέματα , αλλά η βασική μας διαφορά παραμένει στην λειτουργία του Γάμου . αν είναι μυστήριο η
προσευχή .

Σε κάποια φάση του διαλόγου, έχω την έντυπος ότι σε μια αναφορά σου για ένα φίλο σου άθεο , είπες : Η λειτουργία του γάμου για εμένα είναι μια
ιερή προσευχή

Το ένα δεν αποκείει το άλλο... Μήπως όταν μεταλαβμάνουμε δεν προσευχόμαστε; Πιστεύω ότι η τελετουργία μπορεί να "αγκαλιάσει" το
μυστήριο. Μη τα ξαναλέω.
Σου θυμίζω πάντως ότι ο γάμος δεν θεωρούταν "ξεχωριστό" μυστήριο από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν μόνο το βάπτιζμα, το χρίσμα και τη Θεια
κοινωνία.
Απλά μυστήριο ήταν η ζωή ολόκληρη, επομένως και η σχέση του ζεύγους.

Για τα τελευταία που λες Ελπίδα, μού κάνει εντύπωση που δεν σου είχε πει τίποτα ο άντρας σου και περίμενε να τον παντρευτείς για να το
διαπιστώσεις... Βέβαια, ίσως να μην είχε συνειδητοποιήσει καλά τη δυσκολία του... Πωπω δύσκολα θέματα...

ΥΓ: Μιας ο κι λόγος για Van Gogh, δείτε κάτι υπέροχο: http://mouroulis.freehost.gr/dwra-filwn/VanGogh2.pps#3 (είναι 3ΜΒ. Καλύτερα αποθηκεύστε
το και δείτε το μετά.)

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 15

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 15, 2008 7:39 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Καλησπέρα παιδιά,
θα ήθελα πρώτα να πω στην Ελπίδα ότι πραγματικά είναι λυπηρό αυτό που περιγράφει ότι της συνεβη.Νομίζω όμως ότι είναι πλέον θέμα κάποιου
ειδικού ( Νικήτας)...΄

∆ημήτρη ,θα ήθελα να σου πω ότι η Εκκλησία είμαστε όλοι μας ...∆έν είναι ένας απρόσωπος θεσμός η Εκκλησία..Κεφαλή είναι ο Κύριος μας και εμείς
είμαστε οι ελάχιστοι που προσπαθούμε για την σωτηρία μας..Τα πρότυπά μας , οι πατέρες και οι άγιοι θεωρούσαν την παρθενία σημαντική . Ετσι
βλέπεις και οι μοναχοί υπόσχονται αγνεία..Η παρθενία εκθειάζεται παντού , από την Παρθένο Μαρία έως και τον ίδιο τον Κύριο με την ζωή του. Εμείς οι
ελάχιστοι , το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε όταν θέλουμε την έγγαμη ζωή είναι να προσέλθουμε στο μυστήριο του γάμου όσο το δυνατόν πιό
αγνοί..Είπαμε τίποτε δεν είναι υποχρεωτικό ..άν μπορεις το κάνεις ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 98
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 12:42 am   Θέμα δημοσίευσης:

Υπάρχει μαρτυρία, νομίζω, στην αγία γραφή ότι η Παναγία είχε παιδιά με τον Ιωσήφ, μετά τη γέννηση του Χριστού. Το μεγαλείο της Παναγίας δεν
βρίσκεται στην παρθενία της, αλλά στην αγιότητά της. Η "λαική ευσέβεια" κι ανωριμότητα είναι που εστίασαν στην παρθενία.
Θα μπορούσα να θέσω κι άλλα, αλλά έχω κουρατσεί με αυτήν την εκκλησιαστική νοοτροπία και η διάθεσή μου εξαντλείται, Ζωή μου. Συγχώρα με.

Αν Εκκλησία είμαστε όλοι μας, όπως λες, τότε υπάρχει μερίδα της Εκκλησίας που έχει άποψη όμοια με τη δική μου.

Από την άλλη, αν η θέση της Εκκλησίας είναι αυτή που περιγράφεις, τότε Εκκλησία δεν είμαστε όλοι μας. Π.χ. εγώ δεν είμαι κι ούτε θέλω να γίνω,
αφού δεν πιστεύω σε τέτοια θεολογία και σε τέτοιο Θεό...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 15

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 1:42 pm   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρη , σίγουρα όλοι μας ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού...με την ευρύτερη έννοια βέβαια γιατί η προσέγγιση που κάνεις εσύ μοιάζει
περισσότερο με την προσέγγιση των πεντηκοστιανών που και εκείνοι αναζητητές της Αλήθειας είναι αλλά μέσα από άλλα μονοπάτια...
Το χωρίο της Αγίας Γραφής όπου αναφέρει για τα αδέλφια του Κυρίου μας και οι Πεντηκοστιανοι το θεωρούν ώς απόδειξη ότι η Παναγία είχε και άλλα
παιδιά κατά τους Ορθοδόξους δεν εξηγείται έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι η Παναγία δεν έκανε άλλα παιδιά μετά τον Ιησού και ότι η αναφορά στα αδέλφια
του Ιησού ήταν γιατί το αδελφός ήταν προσφώνηση.( Αν θυμάμαι καλά..)
Κατά τα άλλα το άγημα της λογικής όταν προσπαθείς να προσεγγίσεις το υπέρλογο μπορει να είναι εκ του πονηρού..
Εμένα μου αρκούν οι Άγιοί Πατέρες μας που την Αγνεία την Θεωρούν σημαντική ..∆έν μπορώ να φανταστώ τον Πατέρα Παίσιο στο Σούπερ Παραντάις
.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 56
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 2:03 pm   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρης έγραψε:
Υπάρχει μαρτυρία, νομίζω, στην αγία γραφή ότι η Παναγία είχε παιδιά με τον Ιωσήφ, μετά τη γέννηση του Χριστού.
[/color]
∆ημήτρη....κακώς νομίζεις...

Στο έχω ξαναεπισημάνει....

...Ως Φυσικός Επιστήμων μπορεί να είσαι Άριστος...

αλλά...μην επεισέρχεσαι σε χώρους που δεν τους κατέχεις καλά, επειδή πιστεύεις ότι τους κατέχεις...
...Ζούμε στην εποχή της ειδίκευσης και πρέπει να παραδεχτείς ότι υπάρχουν άνθρωποι πιο ειδήμονες σε αυτά τα θέματα της Θεολογίας...
∆εν μπορεί ένας άνθρωπος να κατέχει γνωσιολογικά τα πάντα..
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Αυτά που λες για το πρόσωπο της Παναγίας...είναι βλάσφημα...και θυμίζουν Αίρεση...

Μην πέφτεις λοιπόν σε αυτήν την παγίδα αδελφέ...εκφέροντας άποψη επί παντός επιστητού...εκτείθεσαι διαστρεβλόνοντας τα πράγματα...

∆ημήτρης έγραψε:
Το μεγαλείο της Παναγίας δεν βρίσκεται στην παρθενία της, αλλά στην αγιότητά της. Η "λαική ευσέβεια" κι ανωριμότητα είναι που εστίασαν στην
παρθενία.

Αυτές είναι δικές σου ανυπόστατες εικασίες. Και ποιος είσαι εσύ και εγώ που θα κρίνουμε τη "λαϊκή ευσέβεια" 2000 και πλέον χρόνων ως "ανώριμη";

Μήπως είμαστε οι φωτεινοί "Παντογνώστες"; Τότε μας λείπει το φωτοστέφανο...

∆ημήτρης έγραψε:
Από την άλλη, αν η θέση της Εκκλησίας είναι αυτή που περιγράφεις, τότε Εκκλησία δεν είμαστε όλοι μας.
Π.χ. εγώ δεν είμαι κι ούτε θέλω να γίνω, αφού δεν πιστεύω σε τέτοια θεολογία και σε τέτοιο Θεό...[/quote]

Αυτό είναι δικαίωμά σου αναφέρετο...

....Αλλά οφείλεις να σέβεσαι και τη διαφορετική στάση ζωής από τη δική σου...και να μην μπαίνεις στα χωράφια του διαφορετικού επικρίνοντάς το με
βλάσφημες πολλές φορές επικρίσεις, θίγοντας έτσι πρόσωπα ιερά και πιστεύω ζωής ανθρώπων που δεν ασπάζονται τα όσα εσύ πρεσβεύεις..

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 60

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 3:40 pm   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρη,

Ενα μεγάλο ευχαριστώ για το διάλειμμα Van Gogh!Eξοχο!

Ζωή μου,
Μην ανησυχείς για το λυπηρό της ζωής μου, το διαχειρίζομαι καλύτερα απο ο,τι παλιά στο βαθμό που μπορεί ο ένας να κάνει πράγματα για να αλλάξει
μια κατάσταση για δύο. Κάνω ουσιαστικά αυτό που μπορώ, δουλεύω πάνω σε εμένα, με εμένα.
Απλά δυσανασχέτησα λίγο βλέποντας να μιλάτε για το προ του γάμου, για το μετά , την εγκράτεια κ την αμαρτία κ θέλησα να πω οτι η ζωή είναι , στα
δικά μου μάτια, αλλού κ όχι στους κανόνες , στα πρέπει στις ταμπέλες, σε εκείνα τα μονοπάτια που ξεχορταριάζουν μόνο Αγιοι, ούτε καν εδώ στο
φόρουμ όπου κανένας δεν βλέπει τα μάτια του άλλου όταν εκφράζεται. Και ναι κάπου το λέει κ ο Νικήτας,προβλήματα στην ψυχολογική σφαίρα
υπάρχουν σε αρκετούς ανθρώπους. Κάποια , προσθέτω εγώ, μπορούν αν βρουν καλό έδαφος να αδρανοποιήσουν έναν άνθρωπο σε πολλά επίπεδα,
ακόμα και στο να ζητήσει βοήθεια ειδικού.

Νιώθω οτι η Αγιότητα της Παναγίας δεν μπορεί καν να μπεί δίπλα στην παρθενία ώς φύση ή θέση, Αγγελίνα!Το ποιός πραγματικά γνωρίζει τι το αφήνω
σε όλους όσους γνωρίζουν . Προσωπικά θέλω όλοι να σκέφτονται ελεύθερα κ να νιώθουν. Ποιά η χρησιμότητα της τόσης κριτικής(βλάσφημα, αίρεση,
διαστρέβλωση);

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 139

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 4:38 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))))
Γλυκιά μου Ελπίδα , ο Παππούλης Πορφυριος έλεγε ότι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει ο διάβολος είναι να κάνει ένα πρόβλημα να μοιάζει με
αξεπέραστο , ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ( το έχω πάθει πολλές φορές για ασήμαντα πράγματα ) . Η λύση σε αυτό το τέχνασμα είναι η
προσευχή , η προσευχή θα μας οδηγήσει στην λύση , στην λύση μπορεί να μας καθοδηγήσει και ένας ειδικός ……!

∆ημητρης
<<Υπάρχει μαρτυρία, νομίζω, στην αγία γραφή ότι η Παναγία είχε παιδιά με τον Ιωσήφ, μετά τη γέννηση του Χριστού. Το μεγαλείο της Παναγίας δεν
βρίσκεται στην παρθενία της, αλλά στην αγιότητά της. Η "λαική ευσέβεια" κι ανωριμότητα είναι που εστίασαν στην παρθενία.>>

">Αγγελίνα ας μην τα βλέπουμε όλα αρνητικά , εδώ ο ∆ημήτρης μας δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά από την βαθειά του σκέψη ,
αφού πραγματικά ένα αρκετά έξυπνος άνθρωπος , ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ μας δείχνει ότι είναι ένας αρκετά συγχυσμένος άνθρωπος , αφού ονομάζει ανώριμους
και ζηλωτές, άνθρωπος όπως τον Γέροντα Πορφυριο , Γερόντισσα Γαβριηλια ,Γέροντα Παισιο. ( Οι οποίοι δεν εστίασαν στην παρθενιά , αλλά στην
Αγιότητα της Παναγιάς , Όμως η Παρθενία της Παναγιάς είναι ένα μέρος της αγιότητας της )

∆ημήτρη μου , επαναλαμβάνεις συνεχεία ότι κουράστηκες να επαναλαμβάνεσαι , μήπως έχεις κολλήσει στην επανάληψη και δεν μπορείς να
ξεκολλήσεις από εκεί????????

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 15

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 7:21 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Γειά σας παιδιά και σε σένα Ελπίδα που μας κατέθεσες ένα κομμάτι της ζωής σου.
Σε βρίσκω πολύ ηρωική έτσι όπως το διαχειρίζεσαι και σου εύχομαι ο Θεός να σου δίνει φώτιση και θέληση ώστε να κάνεις το θέλημά Του.
Φαντάζομαι ότι νιώθεις εγκλωβισμένη σε μιά κατάσταση και ότι αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι την ανάγκη να φωνάξεις σε όλους : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΑΑΑΑΑ
Είναι μήπως όμως αυτός και ο λόγος που θεωρείς όλο αυτό το θέμα της εγκράτειας καταπιεστικό ;
Μήπως άν η ζωή σου ήταν διαφορετική και εσύ να το έβλεπες αλλιώς το θέμα;
Στο κάτω κάτω ήρθαμε για εκατό το πολύ χρόνια σε αυτή την ζωή, κάνουμε ένα αγώνα να κερδίσουμε την αιωνιότητα, έχουμε κάποια πρότυπα προς
μίμηση και όσο μπορούμε αγωνιζόμαστε σαν αυτούς..Γιατί να μήν περπατήσουμε στα χορταριασμένα όπως λες μονοπάτια που περπάτησαν οι άγιοι ;
αφού πλέον υπάρχει και ο δρόμος..μας τον ετοίμασαν αυτοι...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 56
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 7:22 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Η Ελπίδα έγραψε:

Προσωπικά θέλω όλοι να σκέφτονται ελεύθερα κ να νιώθουν. Ποιά η χρησιμότητα της τόσης κριτικής(βλάσφημα, αίρεση, διαστρέβλωση); Confused

Σύμφωνοι Ελπίδα...
...αλλά η Ελευθερία του άλλου Σταματά εκεί που αρχίζει η δική μου...
...Αυτό είναι αρχή της δημοκρατικής κοινωνίας μας που καταοχυρώθηκε με αγώνες και αίμα...

Όσο για την "κριτική", στην οποία δε βρίσκεις χρησιμότητα, πίστεψέ με, πως κατά την ταπεινή μου άποψη είναι απαραίτητη όταν μπαίνουν στο
στόχαστρο κάποιων και στην επιπόλεη, γιατί δεν θέλω να πιστεύω κακόβουλη κριτική τους,
πρόσωπα Ιερά , όπως αυτό της Υ π ε ρ α γ ί α ς Θ ε ο τ ό κ ο υ...

Ο Οδυσσέας μιλά για "Σύγχυση", και εδώ θα συμφωνήσω...

...αλλά καλό θα ήτανε να μην εξωτερικεύεται αυτή εφόσον θίγει και προσβάλλει την Ιερότητα προσώπων όπως αυτό την Παναγίας μας...
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...αλλά ταπεινά, όπως σοφά μας συνιστάς Οδυσσέα, να ζητούμε δια μέσου της προσευχής το Έλεος του Θεού και τη φώτιση Του να κατανοούμε το
Μυστήριο Του και να μην επιτρέπει να επεισερχόμεθα σε πειρασμούς και συγχύσεις ...

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Επόμενη

Σελίδα 7 από 8

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Τηλεφωνική Στήριξη Προσωπική Συνάντηση Βιογραφικό
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 105
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 8:22 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Πρώτα να πω ότι δεν θα απολογηθώ για πράγματα που δεν είπα.

Όσο γι'αυτό περί Παναγίας:
Παράθεση:

Ματθαίος 13:55 δεν είναι ούτος ο υιός του τέκτονος; η μήτηρ αυτού δεν λέγεται Μαριάμ, και οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και
Ιούδας;

Ματθαίος 12:46 Ενώ δε αυτός ελάλει έτι προς τους όχλους, ιδού, η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού ίσταντο έξω, ζητούντες να λαλήσωσι προς αυτόν.

Μάρκος 3:31 Έρχονται λοιπόν οι αδελφοί και η μήτηρ αυτού, και σταθέντες έξω απέστειλαν προς αυτόν και έκραζον αυτόν.

Λουκάς 8:20 Και απηγγέλθη προς αυτόν υπό τινών λεγόντων• Η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου ίστανται έξω θέλοντες να σε ίδωσιν.

Ιωάννης 2:12 Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού, και εκεί έμειναν ουχ
πολλάς ημέρας.

Ιωάννης 7:5 ∆ιότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν.

Ξέρω βέβαια ότι η παράδοση θεωρεί ότι τα αδέλφια του Χριστού που αναφέρει η Αγία Γραφή δεν ήταν αδέλφια Του στην πραγματικότητα, αλλά παιδιά
του Ιωσήφ με προηγούμενη γυναίκα του.

Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό.
Το πρόβλημα είναι το εξής εκπληκτικό:
Και μόνο ο χαρακτηρισμός ως βλασφημίας (!!!!) του ενδεχομένου να είχε κάνει έρωτα η Παναγία με τον νόμιμο (!!!) σύζυγό της
δείχνει πάρα μα πάρα πολλά...
Ανοίγεται ξεκάθαρα μπροστά μας ένα σύμπαν απαξίωσης της φύσης και λειτουργιών που ο ίδιος ο Θεός δώρισε..

Κρίμα ρε παιδιά...
Πραγματικά θλίβει την ψυχή μου αυτός ο πουριτανισμός. Γιατί στα δικά μου μάτια είναι αναμφίβολα αίρεση...

Η Παναγία συνέβαλε στην ενσάρκωση του Θεού κι εμείς εστιάσαμε στην παρθενία... Αν είναι δυνατόν!!!!!!!!
Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 142

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 9:06 pm   Θέμα δημοσίευσης: :)))))))))
Αυτά που υποστηρίζεις τώρα εσύ , πολλές φορές ήταν και θα είναι και δικές μου απορίες , άλλο όμως η αμφιβολία και άλλο η προσπάθεια
τεκμηρίωσης της αμφιβολίας

∆ημήτρη σίγουρα για εσένα ο Πατέρας Πορφυριος είναι αιρετικός όπως και όλοι οι άγιοι της ορθοδόξου εκκλησιάς , από καιρό ήθελα να σε ρωτήσω αν
είσαι Προτεστάντης αλλά όλο το ξεχνούσα .

∆ικαίωμα σου αδελφέ ∆ημήτρη να πιστεύεις ότι θέλεις , αλίμονο……..! Απλά να είμαστε ξεκάθαροι σε πια ομολογία ανήκουμε ….

Αυτό που με ξενίζει είναι η επίθεση σου στους πεντηκοστιανους για την κατά γράμμα ερμηνεία της Αγια Γραφής , ενώ κανείς ακριβώς το ίδιο….

Εύχομαι να είμαι 1000 φορές ηλίθιος και όταν διαβάζω για τα ορθόδοξα γεροντάκια να δακρύζω από επίγνωση του σκατο χαρακτήρα μου και
για την αγάπη τους προς τους αμαρτωλούς και το Χριστό, παρά να είμαι έξυπνος και υπερόπτης .

Βεβαία εγώ είμαι και ηλίθιος και υπερόπτης ( 2 σε 1 ) ανήκω και εγώ στα υπέρλογα ………

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 7 ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ SITE

http://www.anthosorthodoxias.net/forum/viewtopic.php?p=6936

http://www.oodegr.com/oode/orthod/panagia2.htm

Έχει επεξεργασθεί από τον/την odiseas στις Τετ Ιούλ 16, 2008 9:08 pm, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης ∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 9:07 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Αγγελίνα έγραψε:
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Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 105
Τόπος: Αθήνα

∆ημήτρης έγραψε:
Από την άλλη, αν η θέση της Εκκλησίας είναι αυτή που περιγράφεις, τότε Εκκλησία δεν είμαστε όλοι μας.
Π.χ. εγώ δεν είμαι κι ούτε θέλω να γίνω, αφού δεν πιστεύω σε τέτοια θεολογία και σε τέτοιο Θεό...

Αυτό είναι δικαίωμά σου αναφέρετο...

....Αλλά οφείλεις να σέβεσαι και τη διαφορετική στάση ζωής από τη δική σου...και να μην μπαίνεις στα χωράφια του διαφορετικού επικρίνοντάς το
με βλάσφημες πολλές φορές επικρίσεις, θίγοντας έτσι πρόσωπα ιερά και πιστεύω ζωής ανθρώπων που δεν ασπάζονται τα όσα εσύ πρεσβεύεις..

Να σε ρωτήσω κάτι Αγγελίνα;
Εγώ είπα, λοιπόν ότι έχω τον χαρακτήρα να αποστασιοποιηθώ από την Ορθόδοξη Εκκλησία αν η Ορθοδοξία πρεσβεύει τον (κατά τη γνώμη μου
πάντα) πουριτανισμό που ασπάζεσαι.

Αν αποδεικνυόταν όμως ότι η Ορθόδοξη στάση περί σεξουαλικότητας είναι κοντύτερα στη δική μου στάση, έχεις κι εσύ το ίδιο θάρρος που απαιτείς
από μένα;
Να πεις δηλαδή: " Όχι, πιστεύω ότι το μέγεθος της αγιότητας της Παναγίας αποκλείει την πιθανότητα να έκανε ποτέ έρωτα στη ζωή της. Κι εφ' όσον η
Ορθοδοξία θεωρεί ότι τέτοιο μέγεθος αγιότητας μπορεί να συνυπάρξει με σεξουαλικότητα, αποστασιοποιούμαι από την Ορθοδοξία." ;

odiseas έγραψε:

∆ημήτρη σίγουρα για εσένα ο Πατέρας Πορφυριος είναι αιρετικός όπως και όλοι οι άγιοι της ορθοδόξου εκκλησιάς , από καιρό ήθελα να σε
ρωτήσω αν είσαι Προτεστάντης αλλά όλο το ξεχνούσα .

Οδυσσέα, μήπως θες να με ενημερώσεις και ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα;
Μη πετάς ρετσινιές στον άλλον έτσι επιπόλαια... Και ξέρεις ότι ο π. Πορφύριος δεν θεωρούσε τον μοναχισμό ανώτερο από το γάμο, σε αντίθεση με το
κυρίαρχο εκκλησιαστικό ρεύμα; Μου έχει περιγράψει έναν σχετικό διάλογό του ένας φίλος ιερέας που ήταν πνευματικοπαίδι του. (Βέβαια, τώρα ίσως
θα μου πείτε ότι βγάζω ιστορίες από το μυαλό μου...)

Έχει επεξεργασθεί από τον/την ∆ημήτρης στις Τετ Ιούλ 16, 2008 9:58 pm, 3 φορές συνολικά

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 9:16 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Φτάνει παιδιά...
Φτάνει..
∆εν μπαίνουν όλα κάτω από το μικροσκόπιο ...
Ας σταματήσετε αυτήν την συζήτηση για την Παναγία..
Όπως και να έχει είναι η θέση της πρώτη των Αγίων και η Εκκλησία όλη βοά για τα θαύματα που γίνονται με την μεσολάβησή της ..
Μήν την αναλύουμε και την εξευτελίζουμε με τις απόψεις μας..
Ο καθένας άς κρατήσει την άποψή του και άς βάλει και σε ένα σημείο του μυαλού του και το ενδεχόμενο να μήν είναι και έτσι τα πράγματα όπως τα
πιστεύει και μακάρι ο Θεός να του φανερώσει το πως τελικά είναι ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 105
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 9:32 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Επιμένετε τώρα ότι εξευτελίζω την Παναγία... Μετά από όσα είπα ...
Ειλικρινά, παιδιά, σηκώνω τα χέρια ψηλά!!!!!!!!!!!

∆εν έχει νόημα ένας διάλογος όταν δεν ακούτε τον άλλον.

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 142

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 9:45 pm   Θέμα δημοσίευσης: :))))
<<Οδυσσέα, μήπως θες να με ενημερώσεις και ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα;
Μη πετάς ρετσινιές στον άλλον έτσι επιπόλαια... Και ξέρεις ότι ο π. Πορφύριος δεν θεωρούσε τον μοναχισμό ανώτερο από το γάμο, σε αντίθεση με το
κυρίαρχο εκκλησιαστικό ρεύμα; Μου έχει περιγράψει έναν σχετικό διάλογό του ένας φίλος ιερέας που ήταν πνευματικοπαίδι του. (Βέβαια, τώρα ίσως
θα μου πείτε ότι βγάζω ιστορίες από το μυαλό μου...)>>

∆ΗΜΗΤΡΗ , αλλά λόγια θκειε παπά (ΣΥΝΕΝΩHΣΗ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ) , ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΧΟΣ,
ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΕΙ∆Η ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ ΕΓΩ , ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥ , ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΣ ,
ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ???

ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΕΤΣΙΝΙΕΣ , ∆ΗΜΗΤΡΗ ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΝΑ , ΑΝ ΕΙΠΑ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΕ ΈΘΙΞΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ
ΥΠΟΨΗ ΣΟΥ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ,ΛΕΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΝΙΩΘΩ , ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ………….

ΖΩΗ
<<Φτάνει παιδιά...
Φτάνει..
∆εν μπαίνουν όλα κάτω από το μικροσκόπιο ...
Ας σταματήσετε αυτήν την συζήτηση για την Παναγία..
Όπως και να έχει είναι η θέση της πρώτη των Αγίων και η Εκκλησία όλη βοά για τα θαύματα που γίνονται με την μεσολάβησή της ..
Μήν την αναλύουμε και την εξευτελίζουμε με τις απόψεις μας..
Ο καθένας άς κρατήσει την άποψή του και άς βάλει και σε ένα σημείο του μυαλού του και το ενδεχόμενο να μήν είναι και έτσι τα πράγματα όπως τα
πιστεύει και μακάρι ο Θεός να του φανερώσει το πως τελικά είναι ...>>

ΠΟΣΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΧΕΙΣ ΓΛΥΚΙΑ ΜΟΥ ΖΩΗ ………………. ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΝΙΩΘΑ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ∆ΟΣΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ , ΕΛΠΙΖΩ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
ΤΟ FORUM NA ∆ΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΣ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ …..

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa ∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 10:02 pm   Θέμα δημοσίευσης: a

ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΗΤΑ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΓΓΑΜΟΥ!!!

«Ο Θεός δεν έδωσε δύο Ευαγγέλια, ένα για τους εγγάμους και άλλο για τους μοναχούς. Το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους. Ο ΄Αγιος Θεόδωρος ο
Στουδίτης σε μια από τις Κατηχήσεις του γράφει ότι οι μόνες διαφορές στον τρόπο ζωής του εγγάμου πιστού από εκείνον του μοναχού είναι η
συζυγική σχέση και η κρεωφαγία. ΄Ολα τα άλλα, όπως η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, η πίστη και ελπίδα στον Θεό, η υπομονή στις θλίψεις,
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Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

η ταπεινοφροσύνη, η ελεημοσύνη, η προσευχή, η ανεξικακία, η μετάνοια, η νηστεία, η εγκράτεια κτλ., είναι εντολές του Θεού για όλους ανεξαιρέτως,
μοναχούς και λαϊκούς, που επιθυμούν τη σωτηρία τους».

«Ένας μαρτυρικός γάμος μπορεί να μετατραπεί σε δρόμο σωτηρίας για το μέλος που πάσχει

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 10:25 pm   Θέμα δημοσίευσης: Α
ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΩ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΝΤΑΖΟΜΟΥΝ!!!ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΕΙΠΑΤΕ ΜΠΙΡΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΠΙΡΙ ΜΟΥ ΤΙ
ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ???ΤΟΣΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ!!!ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗ∆ΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ !!!!!ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΒΓΑΛΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΑΠΕΞΩ ΑΣΟΦΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ!!!!!ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ.......................ΤΑ ΕΙΠΑ

Ο Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΓΡΑΨΕ

ΕΛΠΙΖΩ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ FORUM NA ∆ΙΑΒΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΣ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ …..

ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΘΑ ΜΠΕΡ∆ΕΥΤΟΥΝ ΑΛΛΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΗΣΕΙ
ΕΥΤΥΧΩΣ!!!!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα

Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 66
Τόπος: Θεσσαλονίκη

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 10:40 pm   Θέμα δημοσίευσης:

∆ημήτρης έγραψε:

(Βέβαια, τώρα ίσως θα μου πείτε ότι βγάζω ιστορίες από το μυαλό μου...)

∆ημήτρη...

Αυτό ακριβώς κάνεις....

Όσο για το γλυφιτζούρι του "Πουριτανισμού" που αναμασάς συνέχεια και το αποδίδεις στην Ορθοδοξία και σε όσους βρίσκονται στο χώρο
της...μάλλον ανήκει σε σένα και στις βλάσφημες και αιρετικές σου απόψεις..

Γιατί δεν απαντας στις επανηλημένες ερωτήσεις του Οδυσσέα για το που τελικά ανήκεις;

Θα σου πω εγω...δεν ξέρεις που ανήκεις και είσαι σε σύγχυση νοός και καρδίας...σοφά το επισημένει ο Οδυσσέας...

"Αιρετικόν άνθρωπον μετα πρώτης και δευτέρας νουθεσίας ΠΑΡΕΤΟΥ... "
(Απόστολος Παύλος)

...Και σκέφτομαι να κάνω υπακοή στη συμβουλή του Μεγάλου και Αγίου Αποστόλου, που πολύ πιθανόν και αυτόν να αμφισβητείς...

Τελικά μόνο τον εαυτό σου παραδέχεσαι, αυτό εισπράττω, χαρακτηρίζοντας όλους τους άλλους που δεν ασπάζονται την θεολογία των Παθών σου,
που εδώ πρεσβεύεις ως "πουριτανούς"...
...και ξέρεις κάτι δε θιγόμαστε καθόλου απο αυτόν τον χαρακτηρισμό σου...μας τιμά αφού βγαίνει από τη δική σου πένα...το Χριστό τον είπανε
πλάνο...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 68

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 16, 2008 11:32 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Ζωή,
ευχαριστώ για την προσπάθεια να δεις μέσα απο το δικό σου φακό τη σύνδεση βιώματος μου κ διαμορφωθείσας άποψης για την εγκράτεια. Η αλήθεια
είναι οτι κάθε βίωμα αφήνει κάποιο χρώμα. Για να αρχίζεις να διαχειρίζεσαι το τραύμα όμως κ να το δεις πρέπει να μπορείς να φύγεις αρκετά πάνω
απο αυτό κ κάπου εκεί είμαι.
Αν το θέμα της εγκράτειας στη σχέση κάνει κάποια στιγμή τον κύκλο του θα ενδιαφέρει άραγε το θέμα της εγκράτειας στις σχέσεις;
Να μην κρίνω κανένα άλλο πλάσμα Θεού?
Να μη θέλω να φανώ γνώστης κ καλύτερος κανενός άλλου?
Να μη ζω για να νικώ μόνο στην επικοινωνία μου?
Να μην προσπαθώ να πείσω κανέναν οτι το δρομολόγιο ζωής που εγω προτείνω είναι το καλύτερο?
Αν στο ερώτημα που έχει τεθεί στον ∆ημήτρη απαντήσει κάποιος οτι πραγματικά δεν έχει απάντηση, δεν θέλει ταμπέλα όσο δεν έχει ξεκάθαρη
απάντηση μέσα του αλλά ψάχνει , ελπίζει σε Θείας Χάρης ∆ώρο του επιτρέπεται να μιλάει, να καταθέτει τη σκέψη του?

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 105
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 2:39 am   Θέμα δημοσίευσης:

Πρώτον θέλω να ζητήσω συγνώμη από όσους ένιωσαν ότι τους πρόσβαλα. Ήμουν απρόσεκτος στις διατυπώσεις μου. Άνθρωπος είμαι και γω οπότε
φυσικό να πατώ και μπανανόφλουδες...

2) Ελπίδα, εξέφρασες πολύ καλά στη στάση μου και σ' ευχαριστώ!
Αγγελίνα, για να απαντήσω πιο ολοκληρωμένα στο εύλογο αίτημά σου, η στάση μου περιγράφεται αρκετά καλά εδώ: http://www.methexi.gr/san%
20kathe%20neos.htm

3) Στο ερώτημα του Οδυσσέα: Όσα είπα για την Παναγία δεν ήταν για να υποστηρίξω ότι σίγουρα δεν ήταν παρθένα σ' όλη της ζωή. ∆εν αποκλείω
καθόλου και να ήταν. Απλά το θεωρώ δευτερεύον θέμα (φυσικά, δεν αναφέρομαι στην σύλληψη του Χριστού, αλλά στην υπόλοιπη ζωή της!!).
Αυτό στο οποίο εστίασα ήταν η πεποίθηση πως αγιότητα της ποιότητας της Παναγίας δεν θα μπορούσε να συμβαδίσει με την σεξουαλικότητα. Εκεί
«κολλούσε» η γνώμη του γ. Πορφυρίου (για όσους πιστεύουν ότι λέω αλήθεια).

4) «Πουριτανισμό» εννοώ κάθε απαξίωση της φύσης του ανθρώπου. ∆ηλαδή, αν κάποιος απαξιώνει μια εκδήλωση της φύσης μας (όπως η
σεξουαλικότητα), ανεξάρτητα της προαίρεσης με την οποία εκδηλώνεται, αυτό το ονομάζω πουριτανισμό. Αλλά ας αφήσουμε τη λέξη
«πουριτανισμός» γιατί όντως ακούγεται άσχημα και χάνουμε την ουσία.
Αγγελίνα, μπορεί να μη σε κατάλαβα καλά. Εφ’ όσον δεν έχεις αντίρρηση, πες μου αν συμφωνείς με αυτό, :
«∆εν θα μπορούσε να υπάρξει Άγιος στο ύψος της αγιότητας της Παναγίας, που ταυτόχρονα να έχει σύντροφο και σεξουαλική ζωή.»
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5) Μήπως είναι θέλημα Θεού να μην συνεχίσουμε τον διάλογο εφ όσον χαλάμε τις καρδιές μας;
Αν συμφωνείτε, έχουμε δυο επιλογές:
Α) Να σταματήσουμε.
Β) Να βρούμε τρόπο να διαφωνούμε σε πιο φιλικό κλίμα.
Αν θέλουμε το Β, να μου επισημάνετε τα λάθη μου μπας και διορθωθώ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 7:50 am   Θέμα δημοσίευσης:
Καλημέρα παιδιά , Αγίας Μαρίνας σήμερα!

Εύχομαι όλοι να ξυπνήσατε χαρούμενοι και έτοιμοι να κάνετε το θέλημα του Θεού στην ζωή σας!
Σίγουρα παρεκτραπήκαμε όλοι μας , δύσκολη η επικοινωνία σήμερα...ιδίως όταν δεν κοιτάζεις και τον άλλο στον μάτια όπως εύστοχα τόνισε η
Ελπίδα..
∆ημήτρη και Ελπίδα , δυσκολεύομαι λίγο να καταλάβω τα γραφόμενά σας και το λέω για να μπορέσει να συνεχιστεί ο διάλογος μιά που πάντα ένας
διάλογος είναι χρήσιμος ..κάτι μένει στο τέλος..
Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας...
Κάθε λέξη θα πρέπει να έχει ένα νόημα ...(δύσκολο ) κάθε φράση να συντάσεται με συγκεκριμένο τρόπο για να αποδωθεί αυτό που θέλουμε να
αποδώσουμε...Μικρές προτάσεις θα απέδιδαν πιό εύκολα το νόημα που θέλουμε να δώσουμε κτλ .. .
Εχω προσέξει ∆ημήτρη ότι παρερμηνεύονται αυτά που θέλεις να πεις..
Ελπίδα στο τελευταίο που έγραψες με τα πολλά ερωτηματικά υπέθεσα τι μπορεί να ήθελες να πεις ..απόρησα μάλιστα πως κατάλαβε ο ∆ημήτρης .
Τελικά κάποιοι επικοινωνούν πιό εύκολα μεταξύ τους και κάποιοι όχι...
Εστιάζω εκεί ..∆έν ύπάρχει καλή επικοινωνία..
Νικήτα άν ακόμη είσαι εκεί και δεν μας εγκατέλειψες στον Θεό θα μπορούσες να μας προτείνεις κάτι;...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 8:08 am   Θέμα δημοσίευσης:
Και ένα ανέκδοτο ειπωμένο από ορθόδοξους ιερείς :
Πεθαίνει κάποιος πάει στον Παράδεισο, και ο Αγιος Πέτρος τον ξεναγεί στους χώρους .
-- Απο εδώ ,του λέει ,έιναι η αιθουσα με τους Βουδιστές..
Ανοίγει την πόρτα και βρίσκονται καθισμένοι οκλαδόν πολλοί άνθρωποι που λένε όοομμμμ....οοομμμμ...
Ανοίγει την δεύτερη πόρτα και λέει :
--- Από εδώ είναι οι ινδουιστές ..
Συνεχίζει ανοίγει πόρτες λέγοντας κάθε φορά ποιοι βρίσκονται μέσα..
Σε κάποια πόρτα λέει ο Αγιο Πέτρος:
--- Σσσ ..Εδώ είναι οι Ορθόδοξοι...
Μπαίνουν μέσα βλέπουν τους Ορθοδόξους ...Αλληλουια κτλ
Αφού ολοκληρώθηκε η περιήγηση στον Παράδεισο , ο Άγιος Πέτρος ρωτάει τον άνθρωπο πως του φάνηκε ο Παράδεισος..
----Ωραία , όλα ωραία Αγιε μου του λέει , να σε ρωτήσω όμως κάτι , όπου μπαίναμε , μπαίναμε χωρίς να το πολυσκεφτούμε , στους ορθοδόξους
όμως όταν μπήκαμε γιατί κάναμε τόση πολύ ησυχία;
---Γιατί παιδί μου , του απαντάει ο Αγιος , αυτοί οι κακομοίρηδες νομίζουν ότι είναι μόνοι τους εδω και δεν θέλουμε να τους κακοκαρδίσουμε...

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 68

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 9:37 am   Θέμα δημοσίευσης:
Καλημέρα σε όλους!

Ζωή,
πολύ καλά κάνεις και επισημαίνεις ο,τι δεν καταλαβαίνεις!Πράγματι απέχω συχνά απο το να εκφράζω τη σκέψη μου απλά, ούτε γνωρίζω με ακρίβεια
σε τι μήκος εκπέμπει κάποιος μέσα σε ένα forum, ποιά η αντίληψη του άλλου κ η δυνατότητα συγκέντρωσης τη δεδομένη στιγμή που διαβάζει κάτι.
Συνήθως υποθέτω, άλλοτε εύστοχα, άλλοτε όχι.
Οι ερωτήσεις λοιπόν που μπέρδεψαν ήταν ο δικός μου τρόπος για να πω οτι κανένα θέμα, ούτε η εγκράτεια δεν μου αρέσει να ξεγελά κ να παγιδεύει
σε αλλήλοκατηγορίες που δεν οδηγούν κάπου. Μου φάνηκε κάπως αντιφατικό( μη βγουν μαχαίρια αγάπης παρακαλώ, δέχομαι εκ προοιμίου το
ανθρώπινο, την πιθανότητα να σφάλλω) να μιλάμε για εγκράτεια έτσι χωρίς εγκράτεια!
Θέλω να βγαίνει κάτι στο τέλος του διαλόγου, Ζωή, για όλους ! Και νομίζω η λύση στο όποιο πρόβλημα επικοινωνίας εντοπίζεται ήδη προτείνεται απο
εσένα έμπρακτα δηλαδή εντόπισες σημείο κατά τη γνώμη σου ασαφές, ζήτησες διευκρίνηση, εύχομαι να σε κάλυψα!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 10:23 am   Θέμα δημοσίευσης:
Ωραία Ελπίδα , έγινες σαφέστερη τώρα.
Το θέμα της εγκράτειας το μετέφερες μακρύτερα από το σεξουαλικό, και της νηστείας.
Το μετέφερες σε αυτά που αφήνουμε να βγούν από το στόμα μας όπως είπε και Κύριος μας.
Εχεις δίκιο ..
Κάποιες στιγμές όμως υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θίγονται Ιερά και Όσια και τότε ίσως δεν ισχύει αυτό...
Σου θυμίζω τον( Αγιο Νικόλαο άν θυμάμαι καλά) που άστραψε χαστούκι στον Άρειο κατά την διάρκεια μιας Συνόδου όπου ο Άρειος υποστήριξε τις
απόψεις του περί της μίας φύσης του Χριστού.
Για κάποιον με ακλόνητη πίστη αυτό θεωρείται σωστό.
Για κάποιον με αστάθή πίστη θεωρείται τραβηγμένο και ότι υπήρχε έλειψη εγκράτειας και κακοποίηση άλλου ανθρώπου .
Αλλοι πιστεύουν ακλόνητα στην Παλιά ∆ιαθήκη , στις Προφητείες , στις Συνόδους και σε ότι τέλος πάντων θεωρούν αυτοί Ιερό και δέχονται ώς
Αλήθεια αυτό.
Αλλοι αναζητούν συνεχώς την Αλήθεια , μέσα από την γνώση, την επιστήμη , την λογική ..
Για κάποιον σαν τον Άγιο Νικόλαο που ανήκε στην πρώτη περίτπτωση και είχε έντονη την πίστη , ήταν φυσική αυτή η αντίδραση ..
Επρόκειτο για μιά Ιερή Αγανάκτηση ας πούμε..
Ετσι και εμείς στην παρέα μας έχουμε πρώτα αυτούς που είναι βέβαιοι γιατί έτσι αισθάνονται, γιατί έτσι τους λέει η λογική τους και γιατί διαθέτουν
καιτα επιχειρήματά τους για αυτό που πιστεύουν και έχουμε δεύτερον και τους αναζητητές της Αλήθειας οι οποίοι κάποιες φορές στις αναζητήσεις τους
και στον τρόπο που εκφράζονται είναι λίγο " απρόσεχτοι" θα έλεγα. Εκεί εντοπίζω το δεύτερο προβλημα στις συζητήσεις μας.

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Επόμενη

Σελίδα 8 από 10
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

Χρήστος

Συμμετάσχουν: 30 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 3

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 3:36 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Καλησπέρα σας,

παρακολουθώ τις συζητήσεις σχεδόν απ' την δημιουργία του φόρουμ και χαίρομαι που έχει ξαναζωντανέψει αν και ο ίδιος δε συμμετέχω ενεργά. Θα
προσπαθήσω να αναφερθώ στο θέμα της συζήτησης αργότερα γιατί προς το παρόν με απασχολεί κάτι άλλο στο διάλογο που γίνεται. Κάποιοι
αναφέρουν ότι θίγονται με τις απόψεις του ∆ημήτρη και σπεύδουν να τον χαρακτηρίσουν αιρετικό και με σκοτισμένο νου. Αλήθεια βρε παιδιά,
πιστεύετε ότι είστε "υπερασπιστές" της Αλήθειας, δηλαδή πιστεύετε ότι η Παναγία (επειδή αναφέρθηκε) χρειάζεται δικηγόρους που θα υπερασπίσουν
το μεγαλείο της αγιότητάς της; Προσωπικά χαίρομαι όταν οι απαντήσεις είναι θεολογικές, όπως τα λινκ που έδωσε ο Οδυσσέας, παρά όταν διάλογος
στρέφεται σε προσωπικές "επιθέσεις". Το θετικό αυτού του φόρουμ σε σχέση με άλλα παρόμοιου προβληματισμού είναι ότι "στεγάζει" ανθρώπους που
αναζητούν την Αλήθεια και δεν έχουν στάνταρ απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτό το λέω επειδή ανέφερε η Αγγελίνα το που αρχίζει και πού
σταματά η ελευθερία μας. Νομίζω ότι σ' ένα ελεύθερο φόρουμ, όπου ο διαχειριστής δε λογοκρίνει, ο καθένας μπορεί να εκφράζει την προσωπική του
άποψη χωρίς να επιτίθεται στους συνομιλιτές ΑΚΟΜΑ και για να προστατέψει την Αλήθεια. Επίσης Ζωή πώς έκρινες ότι ο Άγιος Νικόλαος (αν ήταν
αυτός) έριξε χαστούκι στον Άρειο επειδή "αγανάκτησε ιερά"; Μπορεί να το έκανε για να τον "αφυπνήσει" και όχι γιατί προσβλήθηκε αν και δε μπορώ
να μπω στη "λογική" του Αγίου. Γενικά όταν ακούω αγανάκτηση/προσβολή από κάποια άποψη έχω την αίσθηση ότι γίνεται μια προσπάθεια να
περισώσεις το οικοδόμημα πάνω στο οποίο έχεις στηρίξει τη ζωή σου. Αλλά αν αυτό είναι στέρεο δεν καταλαβαίνω το λόγο αυτής της προσπάθειας.
Καλή συνέχεια στον ελεύθερο διάλογο και θα τα ξαναπούμε.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 4:25 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Καλησπέρα Χρήστο,
διάβασα τα γραφόμενά σου και μιά που σχολιάσες το θέμα της Ιερής Αγανάκτησης που ανέφερα σου απαντώ :
∆εν γνωρίζω ακριβώς για πιό λόγο το έκανε ένας Αγιος αυτό .

∆εν φημίζονται οι Αγιοι πάντως να δέρνουν για να σωφρονίσουν κάποιον.
Φημίζονται όμως για την πίστη τους και την πόθο τους για την διάσωση της Αλήθειας στην οποία είναι μέτοχοι .
Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν αυθόρμηση αντίδραση διάσωσης της Αλήθειας και έτσι το αναφέρω (με βεβαιότητα 90%)

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida

Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 68

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 17, 2008 4:53 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Πολύ σωστά Ζωή!
Αυθόρμητη, ανθρώπινη αντίδραση ίσως με τις αδυναμίες ή και αστοχίες που το ανθρώπινο συνεπάγεται χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ!

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 11:28 am   Θέμα δημοσίευσης: Α
ΞΕΡΕΙΣ ΕΛΠΙ∆Α ΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΟΧΙ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΙΣΩ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΟΥ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΛΑΘΟΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΟΛΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΩ ΠΟΥ ∆Ε ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΑΚΡΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΒΛΕΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΝΑ ΞΕΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ
ΕΓΩ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΜΕΙΣ !!!!!ΠΕΡΠΑΤΑΤΕ ΣΑΝ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΣΟΦΟΙ ΣΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΤΙ?
∆Ε ΘΕΛΩ ΑΛΛΟ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΤΗΝ ΑΣΟΦΙΑ ΜΟΥ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΟΦΗ.Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΦΗ.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Elpida ∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 12:16 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Θα με βοηθήσεις να καταλάβω τι εννοείς με την προηγούμενη απάντηση? Απέχω (και θα απέχω) άπειρα απο το σοφή, την αλήθεια την ψάχνω
παντού-υπάρχουν στιγμές που αποδέχομαι το ουτοπικό της αναζήτησης και δεν ψάχνω πουθενά,παλεύω με τα σημάδια εγωισμού όπου τα βρώ, όταν
είμαι σε θέση να τα δω και φυσικά συχνά δεν νικώ εγώ.
Σιωπώ όταν δεν έχω κάποια σκέψη που να εκτιμώ(σωστά ή και λάθος, ο.κ!) οτι θα με πάει κάπου αν την εκφράσω, συνήθως όχι όταν μου το ζητούν
έτσι και σίγουρα οχι όταν προσπαθούν να μου το επιβάλλουν.
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Συμμετάσχουν: 19 ∆εκ 07
∆ημοσιεύσεις: 68

Αλλά πάλι να ζητήσω διευκρίνηση και να ξεκαθαρίσω οτι προσπαθώ να σέβομαι τις απόψεις όλων, και τις δικές μου.! Αν κάτι διαφορετικό
κατάλαβες είμαι εδώ να εξηγήσω!φιλιά!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 4:33 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Καλησπέρα στην παρέα , Χρύσα γειά σου,
κατέθεσες την απόψή σου για την αναζήτηση της Αλήθειας , άν και τον λόγο τον έδωσες στην Ελπίδα , θα ήθελα να πω και εγώ την άποψή μου άν
μου επιτρέπεις.
Εν συντομία θα έλεγα ότι όταν αναζητάς κάτι και ξέρεις ότι είναι μέσα σου το ψάχνεις μέσα σου , όταν ξέρεις ότι είναι έξω από εσένα το ψάχνεις έξω.
Αν δεν ξέρεις καθόλου που μπορεί να είναι ρωτάς τους πιό ψαγμένους και σου δίνουν τις γνώσεις τους και τις πληροφορίες που χρειάζεται στην
αναζήτησή σου ..
Ετσι λοιπόν άν εσύ πιστεύεις ότι η Αλήθεια βρίσκεται μέσα σου καλά κάνεις και την ψάχνεις εκεί..κάποιοι άλλοι όπως και εγώ ανάμεσα σε αυτούς την
έψαξα παντού ...

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 5:22 pm   Θέμα δημοσίευσης: a
Ελπιδα και Ζωη μιλησα γενικα πως τα βλεπω εγω προσωπικα μετα απο ολες αυτες τις συζητησεις δε βγηκε και κατι!!!
Εχω ψαχτει ισως περισσοτερο απο σας η ουσια?Μονο μπερδεμα ,μου εφερε και πονο για αυτο λεω η σιωπη ειναι χρυσος τα πολλα λογια οχι.Γενικα
μιλαω οκ? Εφαγα τα μουτρα μου και λιγο εμαθα!!!απλα ειδα οτι το θεμα το κουρασαν.Μου τι δινει να χωριζομαστε σε στρατοπεδα θρησκειων !!!!
και περισσοτερο με αυτους που εχουν την εξουσια να μας ελεγχουν εως ποτε βρε κοριτσια?δες τε ανθρωπους να τρεμουν την αμαρτια πχ μενει με
τον αντρα της που τη ξυλοφορτωνει γιατι ειναι αμαρτια να τον χωρισει και θυσιαζει τη ζωη της στο ονομα της θρησκειας!!!!!εεεε!δε μου αρεσουν
αυτες οι θρησκειες!!!ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ!!!
ΦΙΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΕς ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 5:43 pm   Θέμα δημοσίευσης: Α
ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΘΕΛΩ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ?
ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΓΧΩΡΕΙ.. ΝΑ ΜΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙ∆Α ΝΑ ΣΗΚΩΝΟΜΑΙ.
ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ∆Ε ΤΑ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΙΣΩΣ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ!!!!ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ?ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΦΟΒΟ.ΟΙ
ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ?ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ Η ΕΚΕΙΝΟ ΝΑ ΕΞΙΛΕΩΘΕΙΣ.ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕ ΝΑ ΠΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟ ΧΤΥΠΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΨΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΟΥ!!!!!
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΤΑ ΜΑΘΑΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΚΟΥΓΟΜΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ.∆Ε ΘΕΛΩ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΓΙΑ ΚΑΜΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ
ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΩ!!!! ΚΑΙ ∆Ε ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ.
ΓΕΝΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΜΗ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΩ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ!!!!!!ΜΕ ΠΟΝΑΕΙ !!!!!

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 105
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 6:00 pm   Θέμα δημοσίευσης:

xrisa έγραψε:

δες τε ανθρωπους να τρεμουν την αμαρτια πχ μενει με τον αντρα της που τη ξυλοφορτωνει γιατι ειναι αμαρτια να τον χωρισει και θυσιαζει τη ζωη
της στο ονομα της θρησκειας!!!!!εεεε!δε μου αρεσουν αυτες οι θρησκειες!!!ΜΟΝΟ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ!!!

Αυτό τι δείχνει Χρύσα μου; ∆ε δείχνει ότι η θεολογία που ασπαζόμαστε έχει σημασία; Κάποιος πρέπει να βγει και να πει σε αυτή την κοπέλα: «Όχι,
μικρή μου! Για όνομα του Θεού! Ο Χριστός δεν σου ζητάει τέτοιο μαρτύριο!», έστω κι αν τον κατηγορήσουν ως υπερόπτη! Αυτό δεν έγινε στον
διάλογο με τους πεντηκοστιανούς, όταν έφερα αυτό το παράδειγμα, αρνούμενος την κατά γράμμα ερμηνεία; (στις σελίδες 66, 67).
∆εν είναι θεωρητικές φιλοσοφίες αυτές για να σιωπούμε. Παίζονται ανθρώπινες τραγωδίες!

Συμφωνώ μαζί σου εδώ: Η σιωπή είναι χρυσός όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μιλήσουμε. Μια από αυτές πιστεύω πως είναι το να μην
έχουμε ταραγμένη καρδιά.
Όταν συνειδητοποιούμε πως στην καρδιά μας υπάρχει εμπάθεια, καλύτερα να αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει και να απαντάμε εφ’ όσον
γαληνέψουμε. Γιατί η εμπάθεια, ακόμη κι όταν έχουμε δίκιο, δεν θα επιτρέψει στον λόγο μας να οικοδομήσει..

Βέβαια, εγώ έχω σχεδόν πάντα εμπάθεια μέσα μου, έστω και καμουφλαρισμένη. Οπότε είναι δύσκολο το θέμα...

ΥΓ: Στα άλλα που λες συμφωνώ. Όταν ανέφερα κάπου ότι θρησκειοποιήσαμε τον Χριστιανισμό, αυτό καυτηριάζω (κι όχι μόνο).
Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 7:23 pm   Θέμα δημοσίευσης: a
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΓΡΑΨΕ

αρνούμενος την κατά γράμμα ερμηνεία;

Πολυ καλα εκανες και σε χειροκροτω!!!!!δε καλουμαστε για το κατα γραμμα?Αλλοιμονο ποιος μπορει να πρατει το καταγραμμα?ουτε που θα το ηθελα
γιατι δε μπορω!!!το κατα χαρη προτιμω!!!!το κατα γραμμα για τους δυνατους εγω ειμαι αδυναμη!!!!53 κιλα ποσο φορτιο μπορω δημητρη?

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή ∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 10:26 pm   Θέμα δημοσίευσης:



Σελίδα 3Forum

19/5/2013 9:47:59 πμfile://localhost/D:/My%20files/Other%20Web%20sites%20ok/Forums/forum-psyche-gr/egrateia-sti-sxesi/egrateia09.mht

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

Χρύσα , διαβασα την τοποθέτησή σου και κατάλαβα κάπως πως βλέπεις τα πράγματα..
Ήθελα να σου πω ότι λυπάμαι που δεν βρήκες στην Ορθοδοξία αυτό που αναζητούσες από τον Θεό. Ξέρεις και εγώ τα ίδια έψαχνα με εσένα και τα
βρήκα...
Ισως ήμουν τυχερή από την αρχή που γνώρισα περισσότερο τον ορθόδοξο μοναχισμό παρά την Εκκλησία σαν οργάνωση , θρησκεία κτλ.
Σου εύχομαι πάντως να βρείς αυτό που λαχταρησε η ψυχή σου και να σε φωτίζει ο Θεός στον δρόμο σου ...
Συγνώμη κιόλας άν κάπου μπορεί και εγώ με τον τρόπο μου να σε απογοήτευσα...

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 18, 2008 11:46 pm   Θέμα δημοσίευσης: a
Ζωη μου ποτε δε με απογοητευσες και κανενας μεσα απο αυτη τη σελιδα απλα εχω ασχημες εμπειριες να θυμαμαι για αυτο μιλαω ετσι καμμια φορα!!
αποφευγω να παιρνω μερος σε τετοιες συζητησεις αλλα καμμια φορα πεφτω!!!φιλακια δεν ειμαι εγω για τετοιαα!

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 23

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 19, 2008 11:41 am   Θέμα δημοσίευσης:
Χρύσα δεν φεύγουν έτσι άπό μιά παρέα..
Συγνώμη που σε μαλώνω...
Βρήκα κάτι που το έγραψε ο Νικήτας και μου άρεσε πολύ θα έλεγα:
Σας στο στέλνω γιατί έχει να κάνει με την Αλήθεια και την αναζήτησής της που λέγαμε προηγουμένως..
http://psyche.gr/kynigoi_aireseon.htm

Επιστροφή στην
κορυφή  
xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 398

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Ιούλ 19, 2008 12:50 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Ζωή έγραψε:

Χρύσα δεν φεύγουν έτσι άπό μιά παρέα..
Συγνώμη που σε μαλώνω...
Βρήκα κάτι που το έγραψε ο Νικήτας και μου άρεσε πολύ θα έλεγα:
Σας στο στέλνω γιατί έχει να κάνει με την Αλήθεια και την αναζήτησής της που λέγαμε προηγουμένως..
http://psyche.gr/kynigoi_aireseon.htm

KAΛΕ?ΠΟΙΟς ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΦΕΥΓΩ ΑΠΟ ΤΗ ΠΑΡΕΑ?
ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΕΥΓΩ ΜΟΝΟ!!!!

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 142

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 20, 2008 10:17 am   Θέμα δημοσίευσης: :)))

Καλημέρα παιδιά

Θέλω να ζητήσω συγνώμη στο ∆ημήτρη και την Αγγελίνα , στο ∆ημήτρη επειδή του μίλησα απότομα και στην Αγγελίνα επειδή βoηθείσα και εγώ με
την στάση μου να οξυνθούν τα πνεύματα ………….

Από μικρό παιδί είμαι αντιδραστικός , το έχω ξαναπεί , έτσι αν κάποιος μου μιλούσε για εγκράτεια και μου έλεγε ότι είναι κακό αν δεν την κάνω,
ακόμα και με τον άνθρωπο που (αγαπώ), θα αντιδρούσα και θα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, Ο Πνευματικός μου το έχει καταλάβει αυτό και πάντα με
πειθει με το τρόπο π.χ ( γιατί είναι καλά να είμαστε όσο μπορούμε και με την δύναμη του θεού εγκρατής ) .

∆ημήτρη μου συμφωνούμε σε πολλά , αλλά η διαφορά μας είναι στα μυστήρια . Σε θεωρώ ορθόδοξο , και εφόσον είμαστε ορθόδοξoi τα 7 μυστήρια
είναι το Α ΚΑΙ ΤΟ Ω της πιστής μας , αν δεν είσαι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε για το θέμα , επειδη δεν έχουμε κοινό σημείο ……………! Αν διαφωνείς
με τα 7 μυστήρια μπορούμε να συζητήσουμε για το νόημα των σχέσεων ι !!

Τι λέτε ? συμφωνείτε ?

Χρήστο , συμφωνώ μαζί σου , η Παναγιά δεν χρειάζεται δικηγόρους(ειδικά εμενα) , η αγάπη μας και η ταπείνωση μας την κάνει ευτυχισμένη !

Ζωή είσαι υπέροχη , ο τρόπος που εκφράζεσαι μου θυμίζουν το πνευματικό μου . συνέχισε να αγαπάς το Χριστό και τους ανθρωπους

Xrisa σε πάω , και αν σε πληγώνει η υπεροψία μου ,συγχώρησε με

Πάω για μπανακι τα λεμέ

Η Παναγια μαζι μας .
Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Επόμενη

Σελίδα 9 από 10

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Επόμενη
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

xrisa

Συμμετάσχουν: 08 Μάρ 08
∆ημοσιεύσεις: 422

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 20, 2008 11:13 am   Θέμα δημοσίευσης:
Xrisa σε πάω , και αν σε πληγώνει η υπεροψία μου ,συγχώρησε με

O∆ΥΣΣΕΑ!!!!!ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΣ?ΝΑ ΣΕ ΣΥΓΧΩΡΗΣΩ?ΜΑ ∆Ε ΜΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ∆Ε ΜΕ ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ!!!!ΒΛΕΠΩ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΟΥ
∆ΟΚΑΡΙΙΙΙΙΙ!!ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ!!!ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΩ ΜΕ ΧΙΛΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!! ΚΑΛΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 20, 2008 11:49 am   Θέμα δημοσίευσης:

odiseas έγραψε:

Θέλω να ζητήσω συγνώμη στο ∆ημήτρη

Σ' ευχαριστώ Οδυσσέα. Άλλωστε κι εγώ έχω μερίδιο ευθύνης και είναι σημαντικό να αναλαμβάνει ο καθένας μας τη δική του.

odiseas έγραψε:

∆ημήτρη μου συμφωνούμε σε πολλά , αλλά η διαφορά μας είναι στα μυστήρια . Σε θεωρώ ορθόδοξο , και εφόσον είμαστε ορθόδοξoi τα 7
μυστήρια είναι το Α ΚΑΙ ΤΟ Ω της πιστής μας , αν δεν είσαι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε για το θέμα , επειδη δεν έχουμε κοινό σημείο ……………!

Για μένα το ποιος είναι ορθό-δοξος (με την ετυμολογική έννοια) το ξέρει μόνο ο Θεός. Τα έχω ξαναπεί αυτά. Άλλωστε τα εξηγώ και στο http://
www.methexi.gr/san%20kathe%20neos.htm που παρέπεμψα πρόσφατα.
Πάντως αν ψάξεις λίγο τη θεολογία θα δεις ότι παρόμοια αντίληψη περί μυστηρίων με εμένα έχουν πολλοί ορθόδοξοι θεολόγοι. Ίσως είναι η κυρίαρχη
θεολογική τάση ανάμεσα στους πιο «ψαγμένους».
Νομίζω πως το Α και το Ω είναι ο Θεός της Αγάπης κι όχι τα 7 θεσμοθετημένα μυστήρια. Αν τα θεωρείς το Α και Ω της ορθοδοξίας, τότε πώς
αναγνωρίζεις τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων ορθόδοξους, αν δεν τα είχαν θεσμοθετήσει;
Αυτό δεν σημαίνει πως αμφισβητώ τα 7 μυστήρια. Τα αποδέχομαι. Απλά δεν τα θεωρώ μόνο 7. 7 είναι τα θεσμοθετημένα σε αυτήν την περίοδο της
ιστορίας. Σκέφτομαι π.χ. ότι και η καρδιακή φιλία είναι μυστήριο στην πραγματικότητα. Όπως και η σχέση ενός πατέρα με το παιδί του. Απλά δεν τα
έχουμε θεσμοθετήσει με τελετή. ∆εν υπήρξε ιστορικά αυτή η ανάγκη.

Να ένα καλό παράδειγμα λοιπόν: Αν η Εκκλησία θεσμοθετήσει κάποτε τελετή για τη φιλία, αυτό δε θα σημαίνει πώς όσες φιλιες δεν περάσουν από
την τελετή δεν θα λειτουργούν μυστηριακά. Ούτε ότι η τελετή θα εξασφαλίζει τον μυστηριακό χαρακτήρα της φιλίας. Αυτό λέω όλο κι όλο...
Για μένα η τελετή είναι κάτι σαν το καντιλάκι: Το καντιλάκι που ανάβω με βοηθά να προσεύχομαι. Αλλά δεν λειτουργεί μαγικά! Ούτε εξασφαλίζει την
προσευχή, ούτε είναι 100% απαραίτητο για να προσευχηθώ.
Έχω ξαναπεί πως καταλαβαίνουμε διαφορετικά τη λέξη «μυστήριο» και αυτό δυσκολεύει την επικοινωνία μας.

odiseas έγραψε:

Αν διαφωνείς με τα 7 μυστήρια μπορούμε να συζητήσουμε για το νόημα των σχέσεων ι !!

Τι εννοείς «το νόημα των σχέσεων»; Πολύ αόριστο... ∆ε πολυκατάλαβα.

Πάντως μού φαίνεται χρήσιμο για την κουβέντα να μας διευκρινήσεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς με τη φράση που έθεσα προχθές:
«∆εν θα μπορούσε να υπάρξει Άγιος στο ύψος της αγιότητας της Παναγίας, που ταυτόχρονα να έχει σύντροφο και σεξουαλική ζωή.»
(με την οποία διαφωνώ).

Επιστροφή στην
κορυφή  
Ζωή

Συμμετάσχουν: 01 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 29

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 20, 2008 3:10 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Καλησπέρα ...
Χαίρομαι που ξαναμαζευτήκατε..
Σήμερα σκεφτόμουν να ρωτήσω κάτι άσχετο ...
Αφού ολοκληρώσετε την συζήτησή σας μεταξύ σας θα ήθελα κάποιος από τα άλλα δόγματα να μας έλεγε την θέση του δόγματός του για την
ερωτική- σεξουαλική σχέση πρίν τον γάμο και το θέμα της εγκράτειας ...
Νομίζω από ότι ξέρω για τους Χιλιαστές τουλάχιστον και εκείνοι το ίδιο με τους Ορθοδόξους τηρούν και με μεγαλύτερο μάλιστα ζήλο..
Οι Πεντηκοστιανοί τι κάνουν;
Αναρωτιέμαι ,γιατί νομίζω τελικά ότι τα ίδια ισχύουν για όλους ..
∆εν είναι μόνο της Ορδοθόξου Εκκλησίας στάση αυτή..
Συγνώμη που σας διέκοψα ∆ημήτρη και Οδυσσέα αλλά θα το ξεχνούσα άν δεν το έλεγα..
Μπορεί να απαντηθεί όποιαδήποτε στιγμή..

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αγγελίνα ∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Ιούλ 21, 2008 6:04 pm   Θέμα δημοσίευσης: Re: :)))
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Συμμετάσχουν: 26 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 88
Τόπος: Θεσσαλονίκη

odiseas έγραψε:

Θέλω να ζητήσω συγνώμη......και από την Αγγελίνα ...
...και στην Αγγελίνα επειδή βoηθείσα και εγώ με την στάση μου να οξυνθούν τα πνεύματα ………….

Ο∆ΥΣΣΕΑ...

Γιατί μου ζητάς "Συγνώμη";

Απεναντίας...εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ξεκάθαρη, τη γεμάτη σθένος και παρρησία ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ στάση σου...!

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 6:13 am   Θέμα δημοσίευσης:

Βλέπω ότι κανείς δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει στο ερώτημα που έθεσα για το αν πιστεύει πως «δεν θα μπορούσε να υπάρξει Άγιος στο ύψος
της αγιότητας της Παναγίας, που ταυτόχρονα να έχει σύντροφο και σεξουαλική ζωή».

Ξανακοιτούσα χθες το «Για να ζήσει ο κόσμος» του π. Αλέξανδρου Σμέμαν και το μάτι μου έπεσε σε κάτι που μου θύμισε τον διάλογό μας εδώ.
«...η είσοδός μας στην παρουσία του Χριστού είναι είσοδος σε μια τέταρτη διάσταση που μας επιτρέπει να δούμε την έσχατη πραγματικότητα της
ζωής. ∆εν είναι φυγή από τον κόσμο. είναι μάλλον το φτάσιμο του κόσμου σε μια θέση πλεονεκτική από όπου μπορούμε να ατενίσουμε πιο βαθιά την
πραγματικότητα του κόσμου.» (εκδ. ∆όμος σ.38)

Αυτό το «∆εν είναι φυγή από τον κόσμο» το αντιλαμβάνομαι (και) ως εξής: ότι δεν υπάρχει εκδήλωση της φύσης μας που είναι αφ’ εαυτής αμαρτωλή.
Ο Χριστός την αγκαλιάζει και την εξαγιάζει στο σύνολό της. Γι’ αυτό και δεν αντιλαμβάνομαι τίποτα το «βλάσφημο» στο να κάνει έρωτα με τον
σύντροφό του/της, ένας άγιος του ύψους της Παναγίας.

Επιστροφή στην
κορυφή  
argo

Συμμετάσχουν: 22 Μάϊ 08
∆ημοσιεύσεις: 30

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 8:45 am   Θέμα δημοσίευσης:
"ότι δεν υπάρχει εκδήλωση της φύσης μας που είναι αφ’ εαυτής αμαρτωλή. Ο Χριστός την αγκαλιάζει και την εξαγιάζει στο σύνολό της."
∆ημητρη θα συμφωνήσω μαζι σου σε αυτό το σημείο κ κατανοώ το σκεπτικό σου. Ομως εχω δυο πραγματα στο μυαλό μου. Πρωτον ότι λόγω τις
αδύναμης φύσης μας βάζουμε κάποια ορια -όπως κ στα μικρα παιδιά που είναι ανωριμα ετσι κ σε μας τους ανωριμους πνευματικα. Κ αναφέρομαι
γενικότερα στην εγκράτεια όχι μόνο για το σεξ, αλλά κ σε άλλα πλαίσια. ∆ευτερον όχι ότι οι αγιοι θα ήταν αμαρτία να είχαν σεξουαλική ζωή -εξάλλου
υπήρξαν κ αγιοι που ήταν παντρεμένοι- απλά η δική τους σεξουαλική ζωή σαφώς θα ήταν κάτι ανώτερο γιατι η κάθε πραξη ενος πνευματικου
ανθρώπου είναι χαριτωμένη αλλά κ απο την άλλη οι αγιοι υποθέτω πως ζούνε τον Χριστο τον Αγαπημένο τους κ πλέον δεν έχουν ανάγκη ούτε από
φαγητό ούτε από σεξ ούτε από άλλα υλικά αγαθα που αναζητούμε εμείς καθημερινα.
∆εν ξέρω αν έπιασες το σκεπτικό μου περίπου. Εχω τη γνώμη οτι μόνο αν ζεις χριστο μπορείς να καταργήσεις κ τους κανόνες γιατι αλλιώς μπορει κ
να σκανδαλίσεις

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 146

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 5:05 pm   Θέμα δημοσίευσης: :)))
Ξέρετε κάτι , είστε όλοι υπέροχοι , ο καθένας έχει να προσφέρει κάτι στον άλλο , αν θυμώνω καμιά φορά το κάνω από αδυναμία , αν λείπαμε καμιά
φορά για τα όσα κατά την γνώμη μου λέτε και είναι άστοχα , είναι από αγάπη ( όση αγάπη μπορεί να έχει ένας …… όπως εμένα… ) . ∆εν κάνω τον
ταπεινό , εκφράζω την αλήθεια , όσο μπορώ να την κατέχω……….

∆ημήτρη έχεις την αγάπη του πνευματικού μου ………..

Πίσω στο ερώτημα του ∆ημητρη ,με απλο ΤΡΟΠΟ απάντησε και η ARGO

<<Α γ ί α Π α ρ θ έ ν ε τ ω ν π α ρ θ έ ν ω ν
Η παρθενία της Θεομήτορος είναι καταγεγραμμένη ήδη στα Ευαγγέλια (Μτ 1,18-25. Λκ
1,34). Κατά τρόπο παρθενικό συνέλαβε τον μονογενή γιο της και παρέμεινε παρθένος. Η
παρθενικότητά της αποκτά ιδιαίτερη αξία, επειδή η γέννηση του Ιησού δε μείωσε, αλλά, α-
ντίθετα, καθαγίασε την παρθενία της Μητέρας του, σύμφωνα με την έκφραση της 2ης

Συνόδου του Βατικανού. ∆εν πρόκειται τόσο για την αξία της βιολογικής
παρθενίας, αλλά για
το γεγονός της απόλυτης και πλήρους διαθεσιμότητας της Παναγίας στο θέλημα
του Θεού,
που ομοιάζει με τη διαθεσιμότητα του Ιησού στο θέλημα του Πατέρα. Όπως λέει ο Απ. Παύ-λος «Ο άγαμος μεριμνά για ό,τι αφορά τον Κύριο, πώς να
αρέσει στον Κύριο. Εκείνος που έχει
παντρευτεί, μεριμνά για κοσμικά πράγματα, πώς να αρέσει στη γυναίκα του και έτσι μοιράζεται.
Και η άγαμη γυναίκα και η παρθένος, μεριμνά για ό,τι αφορά τον Κύριο, ώστε να είναι άγια και
στο σώμα και στο πνεύμα. Ενώ εκείνη που έχει παντρευτεί μεριμνά για κοσμικά πράγματα, πώς
να αρέσει στον άνδρα της. Αυτό το λέω για το δικό σας συμφέρον και όχι για να σας βάλω θη-
λιά στο λαιμό, αλλά για να στραφείτε σε ό,τι είναι τίμιο και για να είστε συνεχώς ενωμένοι με
τον Κύριο χωρίς περισπασμούς» (1 Κορ 7,32-35).
Έτσι η Παναγία γίνεται ένα υπόδειγμα αγιότητας και διαθεσιμότητας για τον κάθε χριστιανό.
Όταν ο Ιησούς έλεγε «Να είστε τέλειοι, όπως τέλειος είναι και ο Πατέρας σας ο επουράνιος»
(Μτ 5,48) εννοούσε αυτή την αγιότητα, την οποία τη συναντούμε στην πιο υψηλή εκδήλωσή
της στο σεπτό πρόσωπο της Αειπαρθένου Μαρίας, Μητέρας του Θεού και των χριστιανών >>

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ
http://tm.cen.gr/tin_2007/tin_292/tm292pg7_8.pdf

"><< Ο άνθρωπος σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, έχει απολυτοποιήσει τον νου, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μυαλό είναι μια
θαυμάσια λειτουργία του ανθρώπου. Υπάρχουν και άλλες γνώσεις που ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να πλησιάσει. Ποιες είναι αυτές ; ο έρωτας, η
ομορφιά, η αγάπη. Ανώτατη μορφή γνώσης είναι ο έρωτας «επί σωμάτων και ασωμάτων».Μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά, μαθηματικά τον έρωτα ;
Μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά, μαθηματικά την ομορφιά ; και επειδή δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε σημαίνει πως δεν υπάρχει έρωτας, πως δεν
υπάρχει ομορφιά ; Ακριβώς το αντίθετο, αν δεν υπήρχε έρως, δεν υπήρχε ομορφιά δεν θα μπορούσαμε να ζούμε ! Άρα ζούμε από πράγματα τα οποία
δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε ! που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε !
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«">Με επιστημονικούς όρους μπορείς να περιγράψεις τα πάντα. Ε, και ; Αν αναλύσεις, μια συμφωνία του
Μπετόβεν ως ωστικό κύμα, το μόνο που θα έχεις καταφέρει είναι να κάνεις μια τρύπα στο νερό…» μας λέει ο
Αϊνστάιν.Μια τρύπα στο νερό λοιπόν κάνουν και εκείνοι που θέτουν τέτοια ερωτήματα νηπιώδη, ας ερωτευθούν, ας δουν την ομορφιά και θα
καταλάβουν ότι το μυαλό τους είναι τελείως αμέτοχο σ’ αυτή την γνώση !

">Έτσι λοιπόν και με το «Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε» Ναι ! κεχαριτωμένη Μαρία
έμεινες έγκυος, γέννησες παιδί και πάλι έμεινες παρθένος, χωρίς να έχεις σχέση
με άντρα, όχι γιατί περιφρονείς την ερωτική λειτουργία, αλλά, διότι έτσι το
αποφάσισε ο Θεός ! και «όπου γαρ βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξις…»Ανάκτηση
από
http://www.theologika.gr/keimena/ntouskas2.doc

Όσο αφορά τα 7 μυστήρια, όταν λέω το Α-Ω το λέω με αναφορά στο θεό , είναι τρόπος προσεγγίσεις μας προς το θεό , τα μυστήρια δεν είναι μονό
7 ,………….! Όλη η ζωή μας είναι ένα μυστήριο , άραγε μπορούμε να το αντιληφθούμε ? η χρειάζεται προϋπόθεσης ?

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 8:35 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Στα πρώτα που λες, argo συμφωνούμε. Θα εστιάσω μόνο στην (ενδεχόμενη) διαφωνία μας:
argo έγραψε:

αλλά κ απο την άλλη οι αγιοι υποθέτω πως ζούνε τον Χριστο τον Αγαπημένο τους κ πλέον δεν έχουν ανάγκη ούτε από φαγητό ούτε από σεξ ούτε
από άλλα υλικά αγαθα που αναζητούμε εμείς καθημερινα.

Αυτή η φράση νομίζω πως διολισθαίνει σε έναν «άυλο» χριστιανισμό που είναι «φυγή από τον κόσμο»:
1) Τι θα πει «δεν έχει ανάγκη από φαγητό»; Αν δε φάει, θα πεθάνει...
2) Κι ανάγκη για σεξ θα έχει. Απλά θα την διαχειρίζεται διαφορετικά, όπως και την ανάγκη για τροφή. Και θα αντιστέκεται στην ανάγκη (μόνο) στην
περίπτωση που τον στρέφει στην αμαρτία. Εδώ έγκειται η υγιής εγκράτεια.
Επαναλαμβανόμαστε φοβάμαι...

3) Όσο για τα υλικά αγαθά, απλά θα καταφάσκει στην αξία τους μέσα από την προοπτική που περιγράφει ο Σμέμαν (όχι όπως κάνουμε εμείς ).
∆εν θα τα απαξιώνει.

argo έγραψε:

Εχω τη γνώμη οτι μόνο αν ζεις χριστο μπορείς να καταργήσεις κ τους κανόνες

Συμφωνώ μάλλον. Αλλά πιστεύω κι ότι στο βαθμό που δεν καταργήσεις τους «κανόνες» μέσα σου, δε θα ζήσεις Χριστό.

Για όσα λες Οδυσσέα, δε νιώθω ότι έχω πολλά να προσθέσω. Για το απόσπασμα του Παύλου προς τους Κορινθίους έχω μιλήσει στη σελ. 3 (στην 3η
μου δημοσίευση εκεί).
Για μένα η Παναγία είναι αυτό που είναι, ανεξάρτητα από την παρθενία της. Η παράδοσή της στο θέλημα του Θεού είναι που την καταξιώνει. Το λες
κι εσύ άλλωστε. Για μένα η παρθενία της ή μη (και ξαναλέω δεν αναφέρομαι στη σύλληψη του Χριστού) είναι το ίδιο δευτερεύον θέμα με το αν ήταν
αριστερόχειρα ή δεξιόχειρα.

ΥΓ: Ευχαριστώ για την αγάπη του πνευματικού σου! Άσε που η αγάπη ισοδυναμεί με προσευχή και κάθε προσφορά είναι πολύτιμη για μένα!
Επιστροφή στην
κορυφή  
Νικήτας
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 674

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 10:29 pm   Θέμα δημοσίευσης:
Για την παρθενία της Παναγίας θα επικαλεστώ και πάλι τον αμαρτωλό μου βίο. Η σαρκική αμαρτία με έχει βοηθήσει να αναγνωρίζω τη σημαντικότητα
της παρθενίας.

Και η μετάνοια βέβαια συμβάλλει στην ανάκτηση της παρθενίας. Αλλά η εκ γενετής παρθενία είναι άλλο πράγμα.

Η Παναγία για να είναι τιμιωτέρα των χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ οφείλει να είναι πριν και μετά τον τόκο παρθένος.

Η σεξουαλική ζωή πειράζει σοβαρά την καθαρότητα της καρδιάς. Υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια. Υπάρχουν και αγνές και καθαρές (μέσα στην
Αγάπη) σεξουαλικές επαφές. Αλλά γενικά η σεξουαλική πράξη κυοφορεί κινδύνους.
Η ζωική - εμπαθής φύση θα αναδυθεί σε κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο και θα αμαυρώσει την αγνεία.
Ένας πεινασμένος μπορεί να φάει ψύχραιμα (απαθώς) μια φρεσκοψημένη στα κάρβουνα μπριτζόλα αλλά αυτό δεν είναι πιθανόν. Η εμπάθεια θα
προκύψει.

Φίλοι μου πιστέψτε με τον αμαρτωλό .... άλλο πράγμα η παρθενία.
∆ημήτρη συντηρητικοποιήσου λίγο ....
μην αναφέρεσαι στην ανύμφευτη νύμφη με βάση τους προβληματισμούς σου ... please !!!!

Έτσι μούρχεται να πάω επί τόπου να διαβάσω τους χαιρετισμούς

Έχει επεξεργασθεί από τον/την Νικήτας στις Τρι Ιούλ 22, 2008 10:59 pm, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
Νικήτας
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 674

∆ημοσιεύθηκε: Τρι Ιούλ 22, 2008 10:57 pm   Θέμα δημοσίευσης:
χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα
χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα
χαίρε των απίστων αμφίβολον άκουσμα
χαίρε των πιστών αναμφίβολον καύχημα
χαίρε όχημα πανάγιον του επί των Χερουβίμ
χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφίμ
χαίρε η παρθενίαν καί λοχείαν ζευγνύσα
Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

---------------------------------------

χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα
χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα
χαίρε ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί
χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί
Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Επιστροφή στην
κορυφή  
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∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Ιούλ 23, 2008 5:56 am   Θέμα δημοσίευσης:

Με αφορμή τη σκέψη της argo:
argo έγραψε:

οι αγιοι υποθέτω πως ζούνε τον Χριστο τον Αγαπημένο τους κ πλέον δεν έχουν ανάγκη ούτε από φαγητό ούτε από σεξ ούτε από άλλα υλικά αγαθα
που αναζητούμε εμείς καθημερινα.

(αλλά όχι μόνο με αφορμή αυτή) θέλησα να μοιραστώ ένα εκτενέστερο απόσπασμα από το «Για να ζήσει ο κόσμος» του π. Αλέξανδρου Σμέμαν (εκδ.
∆όμος σελ18, 19 – η υπογράμμιση δική μου). Ξεκινάει σχολιάζοντας τη φράση του υλιστή φιλοσόφου Feuerbach: «Ο άνθρωπος είναι αυτό που
τρώει»:

«Ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει». Τι όμως τρώει και γιατί; Τα ρωτήματα αυτά φαίνονταν απλοϊκά και άσχετα, όχι μόνο στον Feuerbach, φαίνονταν
ακόμα πιο άσχετα στους θρησκευτικούς αντιπάλους του. Σε τούτους, όπως και σε εκείνον, το φαγητό ήταν μια υλική λειτουργία και το μόνο
σημαντικό ρώτημα ήταν: αν επιπρόσθετα ο άνθρωπος κάτεχε ένα πνευματικό «εποικοδόμημα». Η θρησκεία είπε ναι. Ο Feuerbach είπε όχι. Όμως και
οι δυο απαντήσεις δόθηκαν μέσα στην ίδια θεμελιακή αντίθεση του πνευματικού απέναντι στο υλικό. Το «πνευματικό» σε αντίθεση με το «υλικό», το
«ιερό» σε αντίθεση με το «βέβηλο», το «υπερφυσικό» σε αντίθεση με το «φυσικό» — αυτά στάθηκαν για αιώνες τα μόνα παραδεχτά, τα μόνα
κατανοητά καλούπια ή κατηγορίες της θρησκευτικής σκέψης και εμπειρίας. Και ό Feuerbach, με όλον το ματεριαλισμό του, στάθηκε πραγματικά ένας
φυσικός κληρονόμος του χριστιανικού «ιδεαλισμού» και της χριστιανικής «πνευματικότητας».

Είδαμε πως η Βίβλος αρχίζει και αυτή με τον άνθρωπο ως ένα ον που πεινάει, με τον άνθρωπο που είναι αυτό πού τρώει. Η προοπτική ωστόσο είναι
ολότελα διαφορετική, γιατί πουθενά στη Βίβλο δε βρίσκομε τις διχοτομήσεις που αποτελούν για μας το αυτονόητο πλαίσιο κάθε πλησιάσματος προς τη
θρησκεία. Στη Βίβλο την τροφή που ο άνθρωπος τρώει, τον κόσμο που πρέπει να τον μοιράζεται για να ζήσει, του τον παρέχει ο Θεός και του
παρέχεται ως κοινωνία με το Θεό. Ο κόσμος ως τροφή του ανθρώπου δεν είναι κάτι «υλικό» και περιορισμένο στις υλικές λειτουργίες, επομένως
διαφορετικό και αντίθετο από τις ιδιάζουσες «πνευματικές» λειτουργίες, με τις όποιες ο άνθρωπος συγγενεύει με το Θεό. Όλα όσα υπάρχουν είναι
δώρο του Θεού στον άνθρωπο και όλα υπάρχουν για να γνωρίσουν το Θεό στον άνθρωπο, για να κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κοινωνία με το Θεό.
Η θεϊκή αγάπη δημιουργεί την τροφή και τη ζωή για τον άνθρωπο. Ο Θεός ευλογάει όλα όσα δημιουργεί, και στη βιβλική γλώσσα τούτο σημαίνει πως
όλη τη δημιουργία την κάνει το σημείο και το μέσο της παρουσίας και της σοφίας Του, της αγάπης και της αποκάλυψης Του. Γεύσαστε και ίδετε ότι
χρηστός ό Κύριος.

Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πεινάει. Πεινάει όμως για Θεό. Πίσω από όλες τις πείνες της ζωής μας βρίσκεται ό Θεός. Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος
για Εκείνον.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Νικήτας
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 674

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 24, 2008 9:01 am   Θέμα δημοσίευσης:

Παράθεση:

Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για Εκείνον.

Υπέροχη αυτή η φράση του Σμέμαν. Ανακτά όμως το νόημά της μόνο στο νου και την καρδιά ενός αγίου. ∆ιότι είναι λόγος άγιος.
Έξω από το πνευματικό κοσμοθεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο και αυτή η φράση είναι καθαρή ανοησία.

Έχει επεξεργασθεί από τον/την Νικήτας στις Πεμ Ιούλ 24, 2008 9:54 am, 1 φορά

Επιστροφή στην
κορυφή  
Νικήτας
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 674

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Ιούλ 24, 2008 9:47 am   Θέμα δημοσίευσης:
Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε δύο διαφορετικές διαστάσεις:
1. Την πραγματική ζωή:
2. Τη διάσταση της θεωρητικής-γνωστικής προσέγγισης της ζωής.

Σε σχέση με τον έρωτα:
-Άλλο είναι ο έρωτας ως πραγματικό βίωμα.
-Άλλο είναι η θεωρητική-γνωστική ενασχόληση με τον έρωτα.

Οι απόψεις μου σε σχέση με τον έρωτα εξαρτώνται:

-Από την ιδιαιτερότητα των προσωπικών μου ερωτικών εμπειριών.
-Από την ποιότητα, τον αριθμό και την κατάληξη των σχέσεων στις οποίες ο έρωτας με οδήγησε.
-Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου (προσδοκίες, ανασφάλειες, αυτοπεποίθηση, παρορμητικότητα, αυτοέλεγχος κλπ).
-Από την κοσμοθεωρητική μου αντίληψη και τα θεωρητικά δεδομένα του μυαλού μου.

Επειδή η διαμόρφωση της προσωπικής άποψης σε ένα τέτοιο ευαίσθητο και πολύπλοκο θέμα εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων ποτέ δεν
πρόκειται να συμφωνήσουμε.
Ο καθένας εκφράζει αυτό που πηγάζει από μέσα του. Ας δούμε την επικοινωνία σαν ένα παιχνίδι.

∆ιάλογος στο forum για τον έρωτα;

Yes! Ελάτε να παίξουμε συζήτηση

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 25, 2008 1:17 am   Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτας έγραψε:

Παράθεση:

Κάθε πόθος είναι τελικά πόθος για Εκείνον.

Υπέροχη αυτή η φράση του Σμέμαν. Ανακτά όμως το νόημά της μόνο στο νου και την καρδιά ενός αγίου. ∆ιότι είναι λόγος άγιος.
Έξω από το πνευματικό κοσμοθεωρητικό και βιωματικό πλαίσιο και αυτή η φράση είναι καθαρή ανοησία.

Προφανώς... Πολύ σημαντική παρατήρηση.
Αυτό που επισημαίνω είναι πως δεν είναι έξω από τις δυνατότητες της φύσης να λειτουργεί μ’ αυτόν τον τρόπο. Ότι ο εχθρός δεν είναι το
«επιθυμητικό» του ανθρώπου αλλά η έλλειψη αγιότητας.

Νικήτας έγραψε:

Μπορούμε να διαφοροποιήσουμε δύο διαφορετικές διαστάσεις:
1. Την πραγματική ζωή:
2. Τη διάσταση της θεωρητικής-γνωστικής προσέγγισης της ζωής.

Μια «θεωρητική-γνωστική προσέγγιση της ζωής» που δεν έχει σχέση με την «πραγματική ζωή» είναι απλά άχρηστη. Αλλά το «Κάθε πόθος είναι τελικά
πόθος για Εκείνον», δεν είναι «θεωρητικό-γνωστικό». Είναι ιδανικό. Η «θεωρία» μου δεν είναι ότι όλοι οι έρωτες είναι έτσι, αλλά ότι π.χ. αν ο Σμέμαν
υπήρξε άγιος, βίωσε έτσι και τον έρωτα με την γυναίκα του.
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Έχει θεμελιακή σημασία το να μην ενοχοποιούμε τη φύση μας (αφ' εαυτής) γιατί τότε διολισθαίνουμε σε μια βουδιστικού τύπου ασκητική κι
ακρωτηριάζουμε αυτά που κατά τον Σμέμαν «υπάρχουν για να γνωρίσουν το Θεό στον άνθρωπο, για να κάνουν τη ζωή του ανθρώπου κοινωνία με το
Θεό». Όταν ο Βαρλαάμ έλεγε πως «οι ενέργειες, όσες είναι κοινές του παθητικού (δηλ. των συναισθημάτων και των επιθυμιών) και του σώματος (...)
ετοιμάζουν την ψυχή να στραφεί προς τα κάτω», ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τού απάντησε: «Πώς είναι δυνατόν αυτά που ο Θεός χορήγησε ως
δώρο και όρισε ν' ανήκουν στην ανθρώπινη φύση ν' αποτελούν εμπόδιο για την σωτηρία του;»
Αν η φύση μας είναι εμπαθής, αυτό συμβαίνει γιατί ΕΜΕΙΣ είμαστε εμπαθείς.
Θα μου πεις, «τότε γιατί να εμφανίζεται τόση εμπάθεια ειδικά στον έρωτα;». Είναι πολύπλοκο το θέμα, αλλά νομίζω πως ο σημαντικότερος λόγος είναι
ότι η σφοδρότητα της επιθυμίας που αναδύει (όχι μόνο στο σεξ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδήλωσή του), αναδεικνύει μια εμπάθεια που υπό άλλες
συνθήκες θα ήταν (υπαρκτή αλλά) κρυμμένη. Ο έρωτας δεν προκαλεί την εμπάθεια. Απλά την κάνει ορατή.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Νικήτας
Site Admin

Συμμετάσχουν: 27 Ιούν 07
∆ημοσιεύσεις: 674

∆ημοσιεύθηκε: Παρ Ιούλ 25, 2008 9:28 am   Θέμα δημοσίευσης:
∆ημήτρης

Παράθεση:

"Όταν ο Βαρλαάμ έλεγε πως «οι ενέργειες, όσες είναι κοινές του παθητικού (δηλ. των συναισθημάτων και των επιθυμιών) και του σώματος (...)
ετοιμάζουν την ψυχή να στραφεί προς τα κάτω», ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τού απάντησε: «Πώς είναι δυνατόν αυτά που ο Θεός χορήγησε ως
δώρο και όρισε ν' ανήκουν στην ανθρώπινη φύση ν' αποτελούν εμπόδιο για την σωτηρία του;»

Ας τολμήσει η ελαχιστότητά μου να εκφέρει άποψη . Όμως μην την πάρετε στα σοβαρά.
∆εν νομίζω ότι ο Βαρλαάμ διαφωνεί με τον Άγ. Γρηγόριο. Απλά ο Βαρλαάμ εστιάζει στην βιωματική πραγματικότητα ενώ ο Αγ. Γρηγόριος θεμελιώνει
την άποψή του στην αγάπη και τη Σοφία του Θεού.

Θυμήθηκα μια φράση από την ταινία Feast of love (Πάνω απ'
όλα ο έρωτας) που είδα προχθές:

Love is just a trick nature plays on us
Just a way of bringing
more screaming babies into the word?

Love is everything
The only meaning there is
to this crazy dream we're all trapped in?

Επιστροφή στην
κορυφή  

Επισκόπηση όλων των ∆ημοσιεύσεων που έγιναν πριν από: Όλες οι ∆ημοσιεύσεις  Πρώτα οι παλαιότερες  Μετάβαση

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή Όλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Επόμενη

Σελίδα 10 από 11

Παύση παρακολούθησης αυτής της Θ.Ενότητας

 
Μετάβαση στη: Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή  Μετάβαση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε νέο Θέμα σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Μπορείτε να επεξεργασθείτε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Μπορείτε να διαγράψετε τις δημοσιεύσεις σας σ' αυτή τη ∆.Συζήτηση
Έχετε δικαίωμα ψήφου στα δημοψηφίσματα αυτής της ∆.Συζήτησης

Τηλεφωνική Στήριξη Προσωπική Συνάντηση Βιογραφικό
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  Ενάλιες ∆ιαδρομές ∆ιάλογοι Ελευθερίας
Εισαγωγικό σημείωμα

 Συχνές Ερωτήσεις  Αναζήτηση  Κατάλογος Μελών  Ομάδες Μελών 

 Προφίλ  ∆εν έχετε νέα μηνύματα  Αποσύνδεση [ ∆ημήτρης ] 

Όποιος φίλος-η αντιμετωπίζει δυσκολία ας μου στείλει ένα email : nikitas@psyche.gr γράφοντας με ποιο ψευδώνυμο ή κανονικό όνομα θέλει να γραφτεί.
Θα του απαντήσω την ίδια μέρα στέλνοντας του με email τα στοιχεία με τα οποία θα μπορεί να κάνει τη σύνδεση για να στέλνει μηνύματα.

Εγκράτεια στη σχέση
Μετάβαση στη σελίδα Προηγούμενη  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
 

      Ενάλιες ∆ιαδρομές Αρχική σελίδα -> Εκκλησία και Σεξουαλική Ζωή

Επισκόπηση προηγούμενης Θ.Ενότητας :: Επισκόπηση επόμενης Θ.Ενότητας  

Συγγραφέας Μήνυμα

∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Κυρ Ιούλ 27, 2008 12:34 am   Θέμα δημοσίευσης:

Νικήτας έγραψε:

Ας τολμήσει η ελαχιστότητά μου να εκφέρει άποψη . Όμως μην την πάρετε στα σοβαρά.

E, τότε, ας μην απαντήσουμε κι εμείς στα σοβαρά.
Νικήτας έγραψε:

Love is just a trick nature plays on us
Just a way of bringing
more screaming babies into the word?

Love is everything
The only meaning there is
to this crazy dream we're all trapped in?

Well, Nikitas, love is a word with 7.000.000 meanings, you know...
Κάθε ανθρώπινη αγάπη περιλαμβάνει το συναίσθημα (ερωτικό, μητρικό, κοινονικότητα κ.τ.λ) ως εγκεφαλική λειτουργία.
'Οσοι πιστεύουμε, όμως, δεχόμαστε ότι υπάρχει και μια Αγάπη που είναι ∆ώρο του Θεού. Αυτή δεν είναι συναίσθημα. Ωστόσο "αγκαλιάζει" το
συναίσθημα και δεν το καταργεί: Οι Ενέργειες του Θεού είναι μεθεκτές για την ανθρώπινη φύση (χωρίς φυσικά να την καταργούν).

Mabee love is a trick, λοιπόν.
Αλλά είναι trick στο βαθμό που δεν περιλαμβάνει την "τέταρτη διάσταση" που αναφέρει ο Σμέμαν. Ας το ξαναπαραθέσω: «...η είσοδός μας στην
παρουσία του Χριστού είναι είσοδος σε μια τέταρτη διάσταση που μας επιτρέπει να δούμε την έσχατη πραγματικότητα της ζωής. ∆εν είναι φυγή από
τον κόσμο. είναι μάλλον το φτάσιμο του κόσμου σε μια θέση πλεονεκτική από όπου μπορούμε να ατενίσουμε πιο βαθιά την πραγματικότητα του
κόσμου.»

Επιστροφή στην
κορυφή  
odiseas

Συμμετάσχουν: 12 Ιαν 08
∆ημοσιεύσεις: 146

∆ημοσιεύθηκε: Σαβ Αύγ 02, 2008 12:58 am   Θέμα δημοσίευσης: :)))))))
http://orthodox-world.pblogs.gr/2008/06/erwtas-kai-gamos-mysthrio-agaphs-syzhthsh-me-enan-ierea.html

απλα υπεροχο

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αλιόσα Ζωσιμά

Συμμετάσχουν: 31 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 5

∆ημοσιεύθηκε: ∆ευ Αύγ 04, 2008 3:39 am   Θέμα δημοσίευσης:

Να μαι κι εγώ!

Είναι πράγματι πολύ όμορφα όσα λέει ο π. Βασίλειος Θερμός, Οδυσσέα. Πάντως γενικά έχουμε ελλειμα στη θεολογία του Γάμου και στην "ασκητική"
του.

Πολύ με προβληματίζει το ότι εκτός απο τον Χρυσόστομο δεν υπάρχει κάποιος Πατέρας που να μπήκε στα βαθειά σε αυτά τα θέματα . ∆εν θα ήταν
πολύ ωραίο να είχαμε μία ΚΛΙΜΑΚΑ ανάλογη αυτης του Σιναϊτη, όπου ένας έγγαμος άγιος να μας οδηγούσε με διάκριση σκαλοπάτι σκαλοπάτι στη
βίωση του χριστιανικού γάμου;

Είμαι σίγουρος ότι αν θά το έκανε κάποιος σαν τον Σιναϊτη θα μας έλεγε εκπληκτικές λεπτομέρειες από την καθημερινότητα και τη συζυγική σχέση για
να μας βοηθήσει να γυμνάσουμε το αισθητήριο της διάκρισης.
Γιατί άραγε να λείπουν τέτοια έργα; ∆εν νομίζετε ότι υπάρχει ένας μονισμός από το χώρο του μοναχισμού;

Σίγουρα η νηπτική θεολογία ειναι πεμπτουσία για τη θεολογία μας. Αλλά χρειάζεται μια μετάφρασή της στη ζωή του εν τω κόσμω κα μάλιστα εγγάμου
χριστιανού. Πολύ δύσκολη υπόθεση!!!
∆ύσκολη υπόθεση διότι όπως κάθε μετάφραση κρύβει πολύ μεγάλο ρίσκο! Θα ήταν καλύτερο να είχαμε ένα πρωτότυπο έργο με αγιοπνευματική
εμπειρία μέσα στο γάμο. Ηταν τόσο δύσκολο;

Από τους σύγχρονους θεολόγους πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πολύ π. Φιλόθεος Φάρους και π. Σταύρος Κοφινάς και ο Γιανναράς.

Θα ήθελα τη γνώμη σας, φίλοι μου.
_________________
Αλιόσα Ζωσιμά. "Το δίχως αλλο θα αναστηθούμε και εύθυμα θα διηγηθούμε ο ένας στον άλλον όλα όσα γίνανε"

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆αλιδά ∆ημοσιεύθηκε: Τετ Αύγ 06, 2008 12:11 pm   Θέμα δημοσίευσης:
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Συμμετάσχουν: 08 Ιούν 08
∆ημοσιεύσεις: 52

Συμφωνώ με τον προ-γράψαντα!
ακόμα θα ήθελα να καταθέσει όποιος γνωρίζει αγίους ζευγάρια που γίνανε άγιοι όντες στο γάμο και όχι ακολουθώντας στο τέλος της ζωής τους το
μοναχισμό ή την αφιέρωση. Ίσως το παράδειγμα σταθεί πιο δυνατό από τα σοφά λόγια των αρμοδίων.

Επιστροφή στην
κορυφή  
Αλιόσα Ζωσιμά

Συμμετάσχουν: 31 Ιούλ 08
∆ημοσιεύσεις: 5

∆ημοσιεύθηκε: Τετ Αύγ 06, 2008 1:05 pm   Θέμα δημοσίευσης:

Έλα μου ντε ! Οι περισσότεροι έγγαμοι άγιοι που υπάρχουν στο συναξάρι είναι ή μάρτυρες ή έγγαμοι που αρνήθηκαν το γάμο τους και ζούσαν ως
μοναχοί είτε μαζί είτε αφού χώρισαν ή έγγαμοι που είχαν ενα αποτυχημένο γάμο (κακοποιούνταν από το σύζυγό τους και έκαναν υπομονή) ή έγγαμοι
που χήρεψαν και αφοσιώθηκαν στην άσκηση. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις όπως π.χ. αυτή του αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (8ος αι.- 1η
∆εκεμβρίου).

[Να σημειώσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο "Οι έγγαμοι άγιοι της Εκκλησίας" του π. Μωυσή του Αγιορείτου, εκδ. Ακρίτας, που μας δίδει
πλήρη εικόνα του συναξαρίου. Οπως έπίσης και μια υπέροχη βιβλιοκρισία του από τον Πάνο Νικολόπουλο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Σύναξη

(τεύχος 28) και στο βιβλίο "Άσκηση και αγιότητα στο Γάμο" " border="0" /> , εκδ. Αρμός.
Εκεί υπάρχει εκτενής σχετικός προβλημάτισμος.].

Το πρόβλημα ίσως να συνδέεται με το ότι τα λειτουργικά μας βιβλία, το εορτολόγιο μας, το τυπικό μας και τα συναξάρια μας ειναι εν πολλοίς μοναχικά,
γραμμένα από μοναχούς και για την οικοδομή των μοναχών. Αυτό έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, καθως μας μεταδίδει τη νηπτική εμπειρία, αλλά
έχει και κάποια βασικά μειονεκτήματα, τα οποία δεν μπορούμε να αγνοούμε ες αεί.

Το θέμα είναι ότι δίδεται η εικόνα ότι η αγιότητα είναι πολύ μακριά από την απλή καθημερινή ζωή ενός εγγάμου. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.

Επίσης δεν δίδεται η απαραίτητη έμπνευση στους εγγάμους να δουν το μεγαλείο του γάμου. Πολλές φορές στη λατρεία ακούγονται φράσεις που δεν
ταιριάζουν μέσα σε μια ενοριακή κοινότητα όπως "Των μοναστών τα πλήθη τον καθηγητήν σε τιμώμεν...", με την έννοια ότι δεν έχουν αμεσότητα,
αφού κανένας μοναστής δεν υπάρχει στο ναό. Ένας μοναχός, όταν ακούει παρόμοιους ύμνους ενθουσιάζεται με άγιο ενθουσιασμό, διότι οι ύμνοι αυτοί
τον προσφωνούν και αποτελούν γι΄ αυτον ένα πνευματικό εγερτήριο. Ένας έγγαμος που τους ακούει πολύ πιθανόν να νιώσει άβολα. Να σκεφθεί
"κρίμα εγώ δεν έγινα μοναχός" "αν είχα γνωρίσει νωρίτερα τον Χριστό θα γινόμουν μοναχός". Πολύ πιθανόν επίσης να ενθαρρυνθεί σε αποδημίες σε
μοναστήρια και αγρυπνίες που αποτελούν καμουφλαρισμένες αποδράσεις απο το δικό του στάδιο, ή στις μονομερείς εγκράτειες και ασκητικότητές του

.

Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν την Εκκλησία μας είναι και αυτό της θεολογίας του γάμου και της απορρέουσας
απο αυτην τη θεολογία ανανέωσης της λατρείας και του ποιμαντικού λόγου.

Πολυλόγησα όμως...
_________________
Αλιόσα Ζωσιμά. "Το δίχως αλλο θα αναστηθούμε και εύθυμα θα διηγηθούμε ο ένας στον άλλον όλα όσα γίνανε"

Επιστροφή στην
κορυφή  
∆ημήτρης

Συμμετάσχουν: 25 Απρ 08
∆ημοσιεύσεις: 120
Τόπος: Αθήνα

∆ημοσιεύθηκε: Πεμ Αύγ 07, 2008 12:05 am   Θέμα δημοσίευσης:

Αλιόσα Ζωσιμά καλώς ήλθες
Είναι εύλογοι οι προβληματισμοί σου κι έχω κι εγώ παρόμοιες απορίες. Μπορώ να κάνω εικασίες, αλλά δε βρίσκω πλήρη απάντηση. Σκέφτομαι ότι
πρέπει να θυμόμαστε πως τις εποχές των πατέρων οι άνθρωποι σπανίως επέλεγαν τον σύντροφό τους και παντρεύονταν από την εφηβεία ακόμη. Εκ
των πραγμάτων, ο έρωτας, αν υπήρχε, λειτουργούσε με διαφορετικό τρόπο στη ζωή των ανθρώπων.

Όσοι ανέφερες (π. Φιλόθεος Φάρος και π. Σταύρος Κοφινάς και ο Γιανναράς) νομίζω πως πράγματι έχουν βοηθήσει πολύ.
Και μιας που ανέφερες τον Γιανναρά, παραθέτω ένα απόσπασμά του από το "Σχόλιο στο Άσμα Ασμάτων"

Παράθεση:

“…Τ�ντρόπο τ�ςζω�ςτ�νσπουδάζουμε πάντοτε σ�νχαμένο παράδεισο. Τ�νψηλαφο�μεστ�στέρηση, στ��κμαγε�οτ�ς�πουσίαςτου.
�γγλυφο�χνοςτο�τρόπου τ�ςζω�ςε�ναι�πίκρα τ�ςμοναξι�ςστ�νψυχή μας, ��νέραστημοναχικότητα. Γεύση θανάτου. Μ�α�τ�τ�
γεύση μετρ�ςτ�ζωή. Πρέπει ν�σ�ναυτολογήσει �θάνατος γι�ν�περιπλεύσεις τ�ζωή, ν�καταλάβεις �τιπρόκειται γι�τ�ν
πληρότητα τ�ςσχέσης. Τότε ξεδιακρίνεις τ�ς�κτ�ςτο�νοήματος: Ζω�σημαίνει ν�παραιτε�σαι�π�τ�ν�παίτησητ�ςζω�ςγι�χάρη τ�ς
ζω�ςτο��λλου. Ν�ζε�ς, στ�μέτρο πο�δίνεσαι γι�ν�δεχθε�ςτ�να�τοπροσφορ�το��λλου. �χι ν��πάρχεις, κα��πιπλέονν��γαπ�ς.
�λλ�ν��πάρχειςμόνο �πειδ��γαπ�ς, κα�στ�μέτρο πο��γαπ�ς.

∆ιψ�μετ�ζω�κα�δ�ντ�διψ�μεμ�σκέψεις �νοήματα. Ο�τεκα�μ�τ�θέλησή μας. Τ�νδιψ�μεμ�τ�κορμ�κα�τ�νψυχή μας. � �ρμ�
τ�ςζω�ς, σπαρμένη μέσα στ�φύση μας, �ρδεύεικάθε �λάχιστηπτυχ�τ�ς�παρξήςμας. Κα�ε�ναι�ρμ��δυσώπητηγι�σχέση, γι�συν-
ουσία: Ν�γίνουμε �ναμ�τ�ν�ντι-κείμενη ο�σίατο�κόσμου, �ναμ�τ�κάλλος τ�ςγ�ς, τ�ν�περαντοσύνητ�ςθάλασσας, τ�νοστιμι�
τ�νκαρπ�ν, τ�νε�ωδι�τ�ν�νθ�ν. �νακορμ�μ�τ�ν�λλον. � �λλοςε�ναι�μόνη δυνατότητα ν��χει�μοιβαιότητα�σχέση μας μ�τ�ν
κόσμο. Ε�ναιτ�πρόσωπο το�κόσμου, �λόγος κάθε �ντι-κείμενης ο�σίας. Λόγος πο��πευθύνεταισ�μένα κα�μ�καλε�στ�νκαθολικ�
συν-ουσία. Μο��πόσχεταιτ�νκόσμο τ�ςζω�ς, τ��κπαγλοκόσμημα τ�ς�λότητας. Στ�μία σχέση…”

Παρ’ ότι αναγνωρίζω την τεράστια συμβολή του Γιανναρά, σκέφτηκα να μοιραστώ και κάποιους προβληματισμούς μου για τη στάση του. Αισθάνομαι να

μη μου «κολλάει» κάτι μερικές φορές...
Η Αγάπη του Θεού σταυρώνεται και για τον πιο αμαρτωλό, τον πιο άσχημο, τον πιο αντιπαθή άνθρωπο. Σταυρώνεται γι’ αυτόν που δεν έχει τίποτα να
σου προσφέρει, γι’ αυτόν που σε μισεί και σου κάνει ηθελημένα κακό. Ο έρωτας από την άλλη, έχει μια γοητεία, προσφέρει ικανοποίηση και ζητά
ανταπόκριση.
Για τον Γιανναρά, λοιπόν, αναρωτιέμαι μήπως συγχαίει κάποιες φορές την Αγάπη του Θεού με τον έρωτα (με την ευρύτερη έννοια). Ο έρωτας έχει
μέσα και το αίτημα “Ν�γίνουμε �ναμ�τ�ν�ντι-κείμενη ο�σίατο�κόσμου”, ενώ η Αγάπη δε ζητά τίποτα για τον εαυτό της.

Έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πως η Αγάπη που είναι δώρο του Θεού ξεπερνά (αν και αγκαλιάζει) το ανθρώπινο συναίσθημα. Πιστεύω πως αυτό που μπορεί
να κάνει ο άνθρωπος είναι να δέχεται και να “αντανακλά” αυτήν την Αγάπη γύρω του. Αλλά δεν είναι δικό του ενέργημα. Ο Θεός την χαρίζει.

Ο έρωτας είναι άλλο πράγμα. Ναι μεν, ο έρωτας ενός αγίου δεν αντιβαίνει σε αυτήν την Αγάπη, αλλά να μην νομίζουμε ότι φτάνοντας στον έρωτα,
φτάσαμε και στην Αγάπη του Θεού...

Ο Γιανναράς υπήρξε όμορφος άντρας, με φοβερό λέγειν, ευφυΐα και υποθέτω πως ασκούσε ιδιαίτερη γοητεία στις γυναίκες. Θα είχε τις ίδιες απόψεις
για τον έρωτα αν ήταν άσχημος, βραδύγλωσσος, γεμάτος νευρώσεις και αντιπαθητικός; Θα βίωνε τότε στο πετσί του τον «ρατσισμό» που ο έρωτας
(και κάθε άλλη ανθρώπινη αγάπη) έχει συνήθως.
Να το πάρουμε και λίγο ευρύτερα: μήπως κι ο "έρωτάς" μας για ένα όμορφο τοπίο δεν είναι "ρατσιστικός"; Ο Θεός όμως αγαπάει και την πιο αδιάφορη,
την πιο άσχημη πέτρα.

Κάτι δε μου κολλάει...


