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Άγιος Αντώνιος 

Δεν εσποΟδασε σε περίφnμες θεολογι-

- κές σχολές ο μέγσς ερnμίτnς οΟτε καν γρόμ

ματα εγνώριζε. Η Πρόνοια του ΘεοΟ δίχως 

όλλο οικονόμnσε τα πρόγματα έτσι ώστε 

ακόμn μια φορό να αποδειχθεί ότι ιιlnσοΟς 

Χριστός χθες και σι"ιμερονο Αυτός και εις τους 

αιώνας>>, ότι το θαΟμα τnς Πεντnκοστι"ις εξα

κολουθεί να επαναλαμβόνεται. το ΠνεΟμα το 

Άγιον να καταυγόζει το νου και τnνανθρώπινn 

καρδιό, οι πιστοί να γεμίζουν από χόρn και να 

γ:··;ουνται σοφοί και να προκαλοΟν κατόπλnξn 

στους επιστι"ιμονες. 

Ευσεβείς γονείς ΑιγΟπτιοι τον έφεραν 

στn ζωι"ι και από μικρό του έδειξαν το δρόμο 

τnς ευσέβειας. Ήταν n εποχι"ι των τρομερών 
διωγμών εκε!νn,. Οι συνόξεις των Χριστιανών 

εγ!νοντο τότε κρυφό και ανόμεσα σε τρομε

ροΟς κινδΟνους. Ο μικρός Αντώνιος ποτέ δεν 

έλειψε, πόντοτε παρακολουθοΟσε τους γr:r 

νεfς του στις θρnσκευτικές συναθροfσες. 

Άκουγε με συγκίνnσn τα λόγια των μεγόλων 

κλnρικών τnς εποχι"ις εκείνnς και τους έβλεπε 

με θαυμασμό ανέκφραστο. 

Έζnσε τα 18 του πρώτα χρόνια ανόμε
σα σε πόθους και ελπίδες κοντό στους γονείς 

του και σε ασκnτικι"ι ζωι"ι. Τότε ακριβώς έμεινε 

ορφανός από μόνα και πατέρα, μόνος πpr:r 

στότnς τnς μονόκριβnς μικρι"ις του αδελφι"ις. 

ΝΟκτα και μέρα στnν προσευχι"ι ζnτοΟσε οδn

γίες από το Θεό. Τι να κόμει; Ποιο δρόμο να 

τραβι"ιξει; Η αδελφοΟλα του τι θα γίνει; Τα δό

κρυα του έτρεχαν ποτόμι τnν ώρα τnς πpr:r 

σευχι"ις του, είχε όμως nεποfθnσn ακρόδαντn 

στα λόγια του ΧριστοΟ, που εfπε ιιόσα αν αιτι"ι

σnτε εν τn προόευχι"ι nιστεΟοντες λι"ιψεσθΕ>> 

(Ματθ. κο' 22). 

ΖnτοΟσε λοιπόν σε nίστn και. pε, δόκρυα 

Χpιcmανική Ένωση Ay. Αντωνlοu 

nώλnσον και 

θει μοι και 

(Ματθ. ιθ' 21. Λαw.. 
νίου γέμισε με 

τουβαρΟκΟJ 

του. 

1Ό χρι"ιματα. 

και ξεκίνnσε για ζωι'Ι. Ήταν n 
εποχι"ι, που ava~ay τα αναχωρnτι'Ιρια. 
Και στn συναναστρσφι"ι των αναχωρnτών'eόρι

σκε τέρψn n ζωι"ι του. ΕδοΟλευε σκλnρό γiα να -
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κερδίζει το ξερό ψωμr του και να μnορεr να 

ανακοuφfζει και άλλους φτωχούς ανθρώ

πους. 

Τότε nέρασε και τους φοβερούς κλυδω

νισμούς του πειρασμού. Στn μόνωσn του μελε

τούσε τον εαυτό του. Τρομερn τρικuμfα! Σα 

φίδια έζωνσν το μυαλό του διάφορες σκλε

ψεις, «ΟΙ nειρασμοι του Μεγάλου Αντωνrου»Ι 

Πολλοf εfnανόη «ΟΙ nειρασμοfτου Μ. Αντωνfου 

nσαν σαρκικές εvοχλnσεις και όλλσ ταπεινό 

nόθn. Δεν είναι αλι'Ίθεια. 

Κόσμος και κόσμος nnγαινε κοντό του 

γιο να ζnτnσει τις nολύημες συμβουλές του, n 
για να βρει καταφύγιο αnό τους διάφορους 

κατατρεγμούς n για να nόρει σοφό διδάγμα
τα από τς~ λόγια του και το nαρόδε:ιγμό του. 

Και κολοσσοr αγιωαύvnς έπαιρναν το δρόμο 

τnς ερnμου, για να σuvαντnσουv το Μεγάλο 

Ασκnτn και να λάβουν συμβουλές. Ο Μέγας 

Βασrλειος τον ε:nισκέφθn στnν έρnμο, nέρασε 

μαζί του αρκετό καιρό και άκουσε, εχόρτασε 

ης συμβουλές του ασκnτn κι εφοδιόστnκε σο

βαρό και οnλίσθnκε δυνατά για να γράψει 

έπειτα με τπ δρόσn του, rn και το θάνατό 

τους τις σελίδ€ς τnς 

Εκκλnσfας. 

Χιλιάδες, ολόκλnρες ασκnτών εγέμισαν 

τnν έρnμο τnς Θnβαlδος, μαθnτές του Αγίου 

Αντωνlοu. Μονοστr'φια, κοινόβιο, οναχ(J:>ρι 

ρια, ασκnτι'φια, παντού. εστnθnσαν. Παντού 

στnν έρnμο n μuρωδιό του μοσχολfβονου .. πα
ντού ωραfες υμvωδfες, nαντού θεfα λάμψn. Το 

Πνεύμα το Άγιον ποτάμια ακτινοβολfας εξέχυ

νε στις καρδιές και στα μυαλό των μοναχών 

τnς εnοχi'Ίς του Μεγάλου Αντωvfου. Και όλα 

αυτό τα όδuτα έγιναν και καταφύγια στις 

ώρες των κατατρεγμών των Ορθοδόξων σnό 

μέρους των αιρετικών, όσες φορές αuτοr επι

κρατοόσαv με uλικn δύναμn και αnό μέρους 

των εχθρών τnς nίοτεως όσες φορές σnκώνο

νταν οι διωγμοf. 
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Εκεr έβρισκαν ασφάλεια, nρεμfα, ευσέ

βεια, δροσιό, στοργn μέχρις αυτοθυσfας. Η 

Πρόνοια του Θεού nύδόκnσε να εlvaι ένας 

από τους κατατρεγμένους και ο Μέγσς Αθα

νάσιος. Ο γfγαντας αγωvιστnς ζι'πnσε να βρει 

και αυτός καταφύγιο στο όδuτα τnς ΘnβοΤ-

. δος. Χρόνια έμεινε κοντό στον κολοσσό τnς 

ερι'ψου ασφαλι'Ις και nαρακολούθnσέ τn ζωn 

του, τα λόγια του, τις συμβουλές του, τnv aκτι

νοβολfα του. ΚΙ έγραψε ο Μ Αθανάσιος το 

βλιο του Μεγάλου Αντωνίοu και έτσι γvωρlζει ο 

κόσμος το θαύμα τnς ερnμοu. Οι χιλιόδ€ς των 

ανθρώπων εσύρονταv nρος τα εκεί και συνο

ντούααν τον καθnγnτn τnς ερnμοu. Αutός 

μόνον τρεις φορές ατn ζω!Ί του έφυγε an6 το 
ειωnμnτι'φιό του. 

Tn μια φορό, όταν εnf του αυτοκρότο
ρος Μαξψfνου σnκώθnκε τρομερός διωγμός 

ενοντrοv των Χριστιαν6:ιν, κατέβnκε ο nρΟrανις 

των ασκnτών στην Αλεξάνδρεια κι ε:αιnριξε κι 

έδωσε θόρρος στους; μάρτυρες και εκράτn

σαν σαν τίμιοΙ αγωνιστές το ξέσπασμα τnς κα

ταιγίδας. Τους παρακολουθούσε nαντοΟ. 

τ nv όλλn φορό είχαν σταματnαεr μεν 01 

διωγμοι αλλό ο Σατανός είχε διαλέξει όργανά 

του από τα σπλάχνα του Χριστιανισμού, τους 

αιρετικούς. Ο Μ. Αθανόοιος εiχε ζnτnσει τn 

συνδρομn του και ο γέρων ασκnτnς κατέβnκε 

για δεύτερn φορό στnν πολuτόραχn nόλn. Ο 

κόσμος τnν περιέβαλε με aφάνταστο σε~α

σμό και ayάnn και αφοσίωσπ και εμπιΟϊοού

νn. Μόλις έμαθαν τον ερχομό του. έrρεξον 

όλοι οι ευλογnμένοι ορθόδοξοι να τον σννα

ντnσοuν. Συναγερμός αφόντοσrος, Κι εκείνος 

ιο'δωσε ης σοφές συμβουλές του, άναψε 

φλόγα στις καρδιές όλων κι ε κλόνισε από το 

θεμέλια τους πύργους των αιρετικών. 

Η τρfτn φορό είναι n πιο σuγκινnτικn απ' 
όλες. Ήταν nια γέρων. Εrχε nερόσει το εκατό 

χρόνια. Μονάχα διάφοροι του έλεγαν ότι σε 

κάποια σnnλιό ασκnτεύει ένας μεγάλος αακn-


