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Οι μοναχοί υπενθυμίζουν τον σκοπό της ζωής
/ Γνώμες

Οι μοναχοί λοιπόν θα αποτελέσουν επί αιώνες το αντίβαρο μιας Εκκλησίας
ευτυχισμένης και μακαρίας, και την απτή μαρτυρία και διαρκή υπόμνηση του
αληθινού προορισμού του ανθρώπου: να γίνει «τέλειος» ως ο Πατήρ αυτού ο εν
ουρανοίς. Στην ιστορία της Ορθοδόξου Ανατολής οι ερημίτες, οι αναχωρητές, οι
ασκητές, οι στυλίτες, αλλά και οι μεγάλες μοναχικές κοινότητες ‒ όπως το
Στούδιο της Κων/πόλεως ‒ οι οποίες θα φέρουν την «έρημο» μέσα στην καρδιά
των μεγάλων πόλεων, θα αναδειχθούν με την σιωπή τους, τον λόγο τους, τα
γραπτά τους, την όλη βιωτή τους, μεγαλοφωνότατοι κήρυκες του «ενός χρεία
εστί». Διαπρυσίως θα κηρύξουν, θα αναγγείλουν, θα υπενθυμίσουν ότι ο σκοπός
της μοναχικής ζωής, αλλά και όλων των βαπτισμένων Χριστιανών είναι η επίτευξη
κατά το δυνατόν της εν Χριστώ τελειότητος.
Ο μοναχισμός ως γνήσιος εκφραστής της αυθεντικής εκκλησιαστικής παραδόσεως
λειτουργεί ανέκαθεν ως οδοδείκτης της πορείας που πρέπει να ακολουθηθεί για τη
βίωση αυτής της εφικτής τελειότητος. Οι μοναχοί διήνυσαν ή διανύουν τα στάδια
της θεραπευτικής αγωγής και τα διδάσκουν σε όλους τους Χριστιανούς ως
εμπειρίες πλέον και αναφαίρετες γνώσεις. Όλοι οι απόγονοι του Αδάμ πρέπει να
διανύσουν τα στάδια της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως για να
φθάσουν στην τελειότητα, στην κατά χάριν θέωση.

Οι άγιοι Πατέρες ως διδάσκαλοι του μοναχισμού και φωστήρες της όλης
Εκκλησίας εδίδαξαν και τα μέσα και τους τρόπους που πρέπει να μετέλθη όποιος
πράγματι επιθυμεί την θεραπεία από τα πάθη του και την απόκτηση της υγείας
του. Βασικότατο γνώρισμα του μοναχισμού είναι αυτή η καθ᾿ ολοκληρίαν
εφαρμογή αυτής της θεραπευτικής αγωγής. Αν θέλουμε να δούμε την ουσία του
ορθόδοξου μοναχισμού πρέπει να μελετήσουμε τους μακαρισμούς και όλες γενικά
τις εντολές του Χριστού. Οι μοναχοί ξεκινούν την αγωνιστική πορεία τους για τα
τρία στάδια της πνευματικής ζωής, την κάθαρση, τον φωτισμό και τη θέωση, με
την αυτογνωσία, την ταπείνωση, την μετάνοια, την κάθαρση της καρδιάς και
φθάνουν μέχρι την επιθυμία για διωγμό και μαρτύριο. Κατ᾿ ουσίαν επιθυμούν να
βιώσουν πλήρως την εντολή του Θεού «αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης
της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου … και
τον πλησίον σου ως σεαυτόν».
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