Ο
Μοναχισμός

Μοναχισμός, o εναλλακτικός τρόπος ζωής της Ορθοδοξίας
Κατά τους προχριστιανικούς χρόνους συναντούμε ορισμένους προδρόμους του
μοναχισμού, όπως τους προφήτες Ηλία, Ελισσαίο και Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Ο Χριστός γεννήθηκε χωρίς σαρκική συνάφεια από την υπέρναγνη και αειπάρθενη
Θεοτόκο Μαρία και έζησε βίο παρθενικό, με ακτημοσύνη και πτωχεία, με ταπείνωση και
υπακοή, με προσευχή και νηστεία. Στη διδασκαλία Του καλεί τους ανθρώπους να
μιμηθούν την αγιότητά Του. «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος εἰμί», λέει.
Οι περισσότεροι από τους Αποστόλους ήταν και παρέμειναν άγαμοι, αφιερωμένοι στην
ιεραποστολή της Εκκλησίας.
Το ίδιο και ο απόστολος Παύλος, ο οποίος παροτρύνει τους πιστούς, όσοι επιθυμούν, να
τον μιμηθούν, ώστε να αφιερωθούν απερίσπαστοι στην διακονία της Εκκλησίας
(Α΄Κορ.7,7).
Πολλοί πιστοί παρέμειναν «ἐν παρθενίᾳ» μέσα στον κόσμο, στις χριστιανικές
κοινότητες. Ζούσαν βίο αυστηρό με εγκράτεια, νηστεία και προσευχή και υπηρετούσαν
τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους τους. Ο απολογητής της αρχαίας Εκκλησίας
Αθηναγόρας (2ος αιών), έγραψε στην περίφημη απολογία του, πως «θα συναντήσεις
στις χριστιανικές κοινότητες και άνδρες και γυναίκες οι οποίοι έχουν περάσει τη ζωή
τους στην αγαμία, ελπίζοντας πως έτσι καλλίτερα θα ενωθούν με το Θεό».
Πολλοί Πατέρες και Διδάσκαλοι της αρχαίας Εκκλησίας ήταν επίσης άγαμοι, όπως ο
άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, ο Ωριγένης, και άλλοι.

Η μοναχική ζωή είναι ένα χάρισμα θεϊκό αλλά και
ένα κατόρθωμα ανθρώπινο
• Ο καθένας μας καλείται να υπηρετήσει τον Θεό με πολλούς και
ποικίλους τρόπους.
• Ο κάθε άνθρωπος έχει «ἴδιον χάρισμα", όπως λέει ο Απ.
Παύλος (Α΄ Κορ. 7,7).
• Η κλήση για να γίνει κανείς μοναχός ή μοναχή είναι κι αυτή
ένα "χάρισμα".
• Ο μοναχισμός είναι ένας από τους τρόπους για να πλησιάσει
ο άνθρωπος το Θεό και να φτάσει στη θέωση «ομοίωση με το
Θεό κατά χάρη".
• Ο μοναχός δεν κάνει τίποτε περισσότερο απ’ ό,τι δίδαξε ο
Κύριος και οι Άγιοι Απόστολοι: Μετάνοια, αντιστράτευση στα
πάθη, συνεργασία με τη Θεία Χάρη, αδιάλειπτη προσευχή και
τελικά κάθαρση, φωτισμό και θέωση.

Η άσκηση

• Η
ησυχία
βοηθά
τον
άνθρωπο για
• να γνωρίσει τα πάθη του.
• Την επίγνωση των αμαρτιών
και των παθών ακολουθεί η
μετάνοια. Την κορύφωση του
αγώνα για την κάθαρση από
τα πάθη αποτελεί η άσκηση.
• Άσκηση στη γλώσσα της
Εκκλησίας
ονομάζεται ο
αγώνας του ανθρώπου
εναντίον του εγωισμού και
των παθών.

«Πάθη» ονομάζονται οι σωματικές και ψυχικές εξαρτήσεις που
παρεμποδίζουν τον άνθρωπο από την ενότητά του με τον Θεό, στρέφοντάς
τον προς άλλες κατευθύνσεις.










Οι μοναχοί
ασκούνται για πνευματική τελείωση με:
μετάνοια
κακοπάθεια,
αδιάλειπτη προσευχή,
νηστεία,
μελέτη Αγίας Γραφής,
υπακοή,
αγαθοεργία,
εγκράτεια.

Οι λαϊκοί ασκούνται
σε ισάξιες μορφές άσκησης
 «Απατάσθε αν νομίζετε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που απαιτούνται από
τους κοσμικούς και άλλα από τους μοναχούς… Όλοι θα λογοδοτήσουν
παρόμοια». Ιερός Χρυσόστομος, Ομιλία εις προς Εβραίους 7,4 PG 63-68.
 Η άσκηση, η κακοπάθεια, η λιτότητα, η ψυχική καθαρότητα, η υπακοή στο Θεό
δεν είναι μόνο για τους μοναχούς και τους αγάμους. Λέγει ο Χριστός στο κατά
Μάρκο ευαγγέλιο (13,37) «ἅ δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε». Οι εντολές
του Χριστού είναι για όλους μας ίδιες. Η ομοίωση με το Θεό και η θέωση
σκοπός όλων μας. Καμία διαφορά δεν υπάρχει μεταξύ μοναχών και απλών
Χριστιανών, εκτός από τις υποχρεώσεις του γάμου που έχουν οι έγγαμοι.

 Μέσα από τον έγγαμο βίο, συνεργαζόμενοι με την «συνδεσμοῦσα αὐτούς»
χάρη του Αγίου Πνεύματος και βοηθώντας ο ένας τον άλλο, καλούνται να
καθαρθούν όπως και οι μοναχοί, ώστε να φθάσουν και αυτοί στο φωτισμό και
στη θέωση.
• Το πετυχαίνουν με την υπομονή στις ποικίλες δυσκολίες του συζυγικούοικογενειακού βίου και καλλιεργώντας την μεταξύ τους υπακοή και την
ανιδιοτελή-θυσιαστική αγάπη.

Ο ένας τρόπος άσκησης
συμπληρώνει τον άλλο.

Πότε και πώς

ξεκίνησε ο Μοναχισμός;

Οι απαρχές του μοναχισμού
• Κατά τους τρείς πρώτους αιώνες της Εκκλησίας,
αρκετά πριν την κατάπαυση των διωγμών,
• εμφανίστηκαν ευσεβείς χριστιανοί,
• οι οποίοι αναχωρούσαν στην έρημο
• για να επιδοθούν, απερίσπαστοι από βιοτικές
μέριμνες και κοσμικούς θορύβους, στην άσκηση
και την προσευχή.
• και να αναζητήσουν εκεί την πλήρη προσφορά
της ζωής τους στο Θεό.

Η ανάπτυξη του ερημιτικού μοναχισμού
 Οι πρώτοι χριστιανοί που «αναχώρησαν» (έφυγαν
από την οργανωμένη κοινωνία),
 κατέφυγαν σε ερημικά μέρη,
 ονομάστηκαν αναχωρητές,
 αναζητούσαν την απόλυτη ησυχία,
 ζούσαν μόνοι τους σε κελιά απομακρυσμένοι από τον
κόσμο και μεταξύ τους,
 αδιαφορούν για το σώμα τους και ακολουθούν
αυστηρή νηστεία και προσευχή,
 υπακούουν σε ένα πνευματικό γέροντα,
 έχουν ένα εργόχειρο για τις απαραίτητες ανάγκες
τους.

Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας:
Ο πατέρας της μοναχικής ζωής και
καθηγητής της ερήμου.
• Κύριος εκπρόσωπος και σύμβολο του
αναχωρητισμού στην έρημο της Αιγύπτου
είναι ο Μέγας Αντώνιος (251-355 μ.Χ.),
• ο οποίος μοίρασε τα υπάρχοντά του στους
φτωχούς μόνασε στη Μέση Αίγυπτο.
• Πολλοί άλλοι ασκητές εγκαθίστανται κοντά
στο ασκητήριό του.
•
•
•
•

Οι Λαύρες
Είναι μοναχικές συνοικίες γύρω από την περιοχή που μονάζει
κάποιος μεγάλος ασκητής (ο γέροντας – ο αββάς)
Οι αναχωρητές ζουν μόνοι τους
Έχουν κοινό ναό
Συμμετέχουν στη θεία λατρεία το Σάββατο και τις Κυριακές.

Αναχωρητισμός

Διαμαρτυρία για την εισβολή κοσμικών στοιχείων
μέσα στην Εκκλησία κατά τον 4ον αιώνα
• Τον 4ο αιώνα όμως ο Χριστιανισμός εισέρχεται σε μια
νέα περίοδο της ιστορικής του πορείας.
• Ο διωγμός παύει,
• η Κωνσταντίνειος ειρήνη επικρατεί,
• η Εκκλησία πλέον τιμάται και προστατεύεται από το
κράτος, αποκτά πλούτη, προνόμια.
• Αυτό έχει ως συνέπεια την εμφανή εκκοσμίκευσή της.
• Τότε ακριβώς το παράδειγμα των ολίγων
μεμονωμένων αναχωρητών των τριών πρώτων
αιώνων βρίσκει μυριάδες μιμητών.

Άγιος Παχώμιος o Μέγας:
O ιδρυτής του
κοινοβιακού μοναχισμού.

Άγγελος του Κυρίου υπαγορεύει στον Παχώμιο τους
κανόνες του μοναχισμού.

Ο Παχώμιος περί το 320 εγκαταστάθηκε σε μια μικρή νησίδα του Νείλου, την
Ταβέννη στην Άνω Θηβαΐδα. Η φήμη του έγινε γνωστή στη γύρω περιοχή και
προσέλκυσε πλήθος ερημιτών (14000).
Ο Παχώμιος βλέποντας αυτόν τον μεγάλο αριθμό των αναχωρητών, άτακτα
ζώντας, χωρίς κανόνες, αποφάσισε να τους συνενώσει σε κοινόβιο, κάτω από
την καθοδήγηση ενός ηγουμένου. Να μένουν σε ενιαίο χώρο, τη Μονή, να έχουν
κοινή προσευχή, κοινό φαγητό, κοινή ενδυμασία, κοινή εργασία, κοινά έσοδα και
έξοδα. Για το λόγο αυτό κατάρτισε κανόνες, οι οποίοι θα γίνονται αποδεκτοί από
τους μοναχούς και θα καθορίζουν τη ζωή τους στο κοινόβιο.

Ο Μέγας Βασίλειος:
Ο ρυθμιστής
του κοινοβιακού
μοναχισμού.

 Πήρε τον αναχωρητικό μοναχισμό και τον
αυστηρό κοινοβιακό μοναχισμό του Παχωμίου
και τον άλλαξε ριζικά.
 Έβλεπε την κοινοβιακή ζωή ως ένα μικρόκοσμο
της Εκκλησίας, ως ένα κοινωνικό οργανισμό, ως
ένα είδος ειδικής «πολιτείας».
 Ο Κανόνας του Αγίου Βασιλείου άσκησε
αποφασιστική επίδραση σε ολόκληρη τη
μετέπειτα ιστορία του μοναστικού βίου στο
Βυζάντιο και στη Δύση.
 Αν και ο Κανόνας είναι αυστηρός, απέφευγε να
ενθαρρύνει τις πιο ακραίες μορφές ασκητισμού
που ζούσαν οι ερημίτες της ερήμου. Ο Κανόνας
εννοούσε τον ασκητισμό ως μέσον για την τέλεια
υπηρεσία του Θεού, κι αυτή έπρεπε να
πραγματοποιηθεί σε κοινοτική ζωή με υπακοή.
Ο Άγιος Βασίλειος προέβλεψε ώρες για
λειτουργική προσευχή και ώρες για χειρονακτική
εργασία και άλλες μορφές εργασίας. Φτώχια και
αγαμία περιλαμβάνονταν επίσης στον Κανόνα.

Η ζωή των μοναχών
στο κοινόβιο είναι κοινή:
•
•
•
•
•
•
•

προσευχή
εργασία
τροφή(η τράπεζα)
έσοδα
δαπάνες
ενδυμασία
κατοικία.

Το κοινόβιο αποτελεί τη μικρογραφία της πρώτης
χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων
(αλληλεγγύη και κοινοχρησία).

Τέλος 4ου - Αρχές 5ου αιώνα μ.Χ.
• Τα μοναστήρια υπάγονται στην Εκκλησία.
• Δόκιμος – κουρά – ευχή – μοναχός.
• Λαϊκοί – μοναχοί – κληρικοί.

• Από τάξεις μοναχών πολλά στελέχη της
Εκκλησίας.

Η Μεγάλη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη
Η λαύρα ήταν μια αποικία αναχωρητών, που ζούσαν στην πράξη μια μισοερημητική ζωή. Οι καλύβες τους ήταν
συγκεντρωμένες γύρω από ένα κεντρικό κτίριο που ονομάζονταν κοινόβιο που ήταν κανονικά κοντά σε μια γειτονική
Εκκλησία. Οι μοναχοί μιας λαύρας υπόκειντο σ' έναν πνευματικό πατέρα και συγκεντρώνονταν τα Σάββατα και τις
Κυριακές για την κοινή τέλεση της λειτουργίας. Η Λαύρα του Αγίου Σάββα ιδρύθηκε κατά τον 5ο αιώνα.

Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά
Ο Μοναχισμός διαδόθηκε στην περιοχή του Σινά πολύ νωρίς. Κατά τον 6ο αι. ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός έχτισε το μεγάλο μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης.

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους
Ο μοναχισμός του Αγίου Όρους άρχισε περί τον 8ο αιώνα, ενώ από τον επόμενο αιώνα το Άγιο
Όρος αποτελεί πλέον και ιστορικά το σημαντικότερο μοναστικό κέντρο της εποχής και όλων
των μετέπειτα εποχών.

Μετέωρα

Τα φοβερά
Καρούλια

Ποια είναι η κοινωνική
και η πνευματική
προσφορά του μοναχισμού;

Οι μοναχοί - συνεχείς ζωντανοί οδοδείκτες της βασιλείας του
Θεού, ζωή σύμφωνα με τα πρότυπα της αγίας Γραφής.
 Οι «ἔνσαρκοι ἄγγελοι» και οι «ἐπίγειοι ἄνθρωποι».
 Οι συνεχείς ελεγκτές των κοσμικών χριστιανών και τα διαρκή
πρότυπα και ινδάλματά τους. Φως για τους μοναχούς είναι οι
άγγελοι και φως για τους κοσμικούς είναι, πρέπει να είναι, οι
μοναχοί λέγει ο Ιωάννης της Κλίμακος.
 Οι μοναχοί προσπαθούν να μιμηθούν το έργο των αγγέλων
στους ουρανούς. Όπως οι άγγελοι συνεχώς υμνούν και
δοξολογούν τον Θεό έτσι και οι μοναχοί. Όλη η ζωή τους
συμπλέκεται και συνυφαίνεται γύρω από τον ναό. Γι’ αυτό ο ναός
είναι στο κέντρο του μοναστηριού και όλες οι άλλες κτιριακές
εγκαταστάσεις γύρω απ’ αυτόν. Εκεί οι μοναχοί υμνούν τον Θεό
«ἐν παντὶ καιρῷ» (Λουκ. 21,36), «προσκαρτεροῦν τῇ προσευχῇ»
(Κολ. 4,2) και προσπαθούν να εφαρμόσουν κατά το δυνατό το
«ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι» (Α΄ Θεσ. 5,17).

Ο μοναχισμός αν και δίνει την εντύπωση της φυγής από τον κόσμο,
είναι πλήρης πνεύματος γνήσιας κοινωνικής προσφοράς και
παρουσιάζει μια υψηλή πνευματική παράδοση.
 Οι μεγαλύτεροι θεολόγοι της Εκκλησίας μας προήλθαν από τις τάξεις
των μοναχών.
 Τα μοναστήρια ήταν (και είναι) τόποι πνευματικής ζωής για τους
ανθρώπους και οι μοναχοί πνευματικοί πατέρες των ανθρώπων που
καταφεύγουν σ’ αυτούς.
 Σε πολλά μοναστήρια υπήρχαν νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και
καταλύματα για τους ανθρώπους που βίωναν τον πόνο, την
εγκατάλειψη ή την ορφάνια.
 Οι μονές αποτελούσαν το άσυλο των καταδιωγμένων,
 το σπίτι των φτωχών,
 το καταφύγιο των επαναστατημένων απέναντι στον κατακτητή,
 το εργαστήρι όσων ήθελαν να μάθουν μια τέχνη,
 κέντρα αγωγής και εκπαίδευσης των νέων.
 Διέσωσαν και καλλιέργησαν όχι μόνο τα θεολογικά γράμματα αλλά
και τη θύραθεν παιδεία.
 Στα μοναστήρια υπηρετήθηκε και η Τέχνη.

Οι κίνδυνοι του μοναχού
• Εγωισμός και αλαζονεία εξ
αιτίας της εμπιστοσύνης
που τους δείχνουν οι
πιστοί
• Ο πλούτος, η δόξα, η
πνευματική έπαρση και η
δύναμη της εξουσίας.

Ο λαϊκός χριστιανός,
ο ασκητής στην καθημερινή δράση
Έχει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ευθύνες της
σύγχρονης ζωής.
• Οικογένεια
• Εργασία
• Κοινωνικές σχέσεις
Ο αγώνας είναι αδιάκοπος και γι’ αυτό πρέπει να είναι
συνεχής και η αμοιβαία συμπαράσταση μεταξύ των
χριστιανών.

Σύγχρονες μεγάλες μορφές ορθόδοξου μοναχισμού

Ο όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (†1938)
είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες
φυσιογνωμίες του αγιορείτικου και
γενικότερα του ορθοδόξου μοναχισμού.

Ιάκωβος Τσαλίκης (†1991), ο
σύγχρονος γέροντας της
Εύβοιας.

Ο νέος Άγιος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας Πορφύριος ο
Καυσοκαλυβίτης (†1991).

Γέροντες σαν τον άγιο Παΐσιο
(†1994) έγιναν οδηγοί χιλιάδων
ψυχών που τους επισκέπτονταν
στις
καλύβες
τους
κατά
εκατοντάδες τη μέρα.

Η γερόντισσα της αγάπης...

Γαβριηλία Παπαγιάννη (†1992)

Λόγια της ερήμου
Ρώτησαν το Αββά Αγάθωνα τι είναι αγάπη. Και εκείνος
ο μακάριος που είχε αποκτήσει τη βασίλισσα των
αρετών σε τέλειο βαθμό, αποκρίθηκε: «αγάπη είναι να
βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα
μου, κι αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του».
Γεροντικόν,Θεσ/νίκη 1969,εκδ.Ρηγοπ.,σελ.12.

Λόγια της ερήμου
«ΔΕΝ ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, έλεγε στους μαθητές του ο
καθηγητής της ερήμου Μ. Αντώνιος, γιατί τον αγαπώ. Η
τελεία αγάπη «έξω βάλλει τον φόβον».
Γεροντικόν, Θεσ/νίκη 1969,εκδ.Ρηγοπ.,σελ.11.

Λόγια της ερήμου
Σ΄ ένα νέο, που είχε αποφασίσει να μονάσει σε Κοινόβιο, ο
Αββάς Ποιμήν έδωσε την ακόλουθη συμβουλή:
Αν θέλεις αδελφέ, να γίνεις καλός μοναχός και μάλιστα
κοινοβιάτης, κράτησε καλά στο νου σου αυτά τα δύο:

Πρώτον, απόφευγε τις περιττές κουβέντες, και,
δεύτερον, μην αποκτήσεις ποτέ δικό σου πράγμα, ούτε
μικρό λαγήνι για νερό, και θα είσαι σ’ όλη σου τη ζωή
αναπαυμένος.
Γεροντικόν, Θεσ/νίκη 1969,εκδ.Ρηγοπ.,σελ.279.

Λόγια της ερήμου
Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αββά Σισώη:
₋Έπεσα, Πάτερ. Τι να κάνω;
₋Σήκω, του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ὁ Άγιος
Γέροντας.
₋Σηκώθηκα, Αββά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία,
ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός.
₋Και τί σ’ εμποδίζει να ξανασηκωθείς;
₋Ως πότε; Ρώτησε ο αδελφός.
₋Έως ότου σε βρει ο θάνατος ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν
είναι γραμμένο «ὅπου εὑρῶ σε ἐκεῖ καὶ κρινῶ σε»; Εξήγησε ο
Γέροντας. Μόνο εύχου στο Θεό να βρεθείς την τελευταία σου
στιγμή σηκωμένος με την αγία μετάνοια.
Από το Γεροντικό

