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ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (17 Ιαλοσαρίοσ) 
Πξση. π. Γεσξγίνπ Παπαβαξλάβα 

Ο άγηνο Αληώληνο, ν θαζεγεηήο ηεο εξήκνπ, είλαη από ηνπο ιίγνπο πνπ έιαβαλ 
ηελ πξνζσλπκία κέγαο. Πξαγκαηηθά, ππήξμε κέγαο αζιεηήο ηνπ πλεπκαηηθνύ ζηίβνπ 
θαη ζξηακβεπηήο ζηνπο αγώλεο ελαληίνλ ηεο πιάλεο, ηεο ακαξηίαο, ηνπ δηαβόινπ θαη 
ησλ πνιπκόξθσλ παζώλ. Ο βίνο ηνπ, πνπ ζπλεγξάθε από έλαλ άιινλ κέγα, ηνλ 
ζύγρξνλό ηνπ άγην Αζαλάζην, Αξρηεπίζθνπν Αιεμαλδξείαο, είλαη ππεξζαύκαζηνο θαη 
αμηνδήιεπηνο. Η κειέηε ηνπ πξέπεη λα απνηειεί εληξύθεκα όισλ εθείλσλ, νη νπνίνη 
πνζνύλ λα βηώζνπλ ην κεγαιείν ηεο θαηά Φξηζηόλ δσήο. 

Ο κέγαο Αληώληνο κε ηελ άζθεζε θαη ηελ αδηάιεηπηε πξνζεπρή έθζαζε ζηελ 
θνξπθή ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη απέθηεζε ηελ αιεζηλή ζνθία. “Ολνκάδεη ηνλ εαπηό 
ηνπ "ηδηώηελ" θαη ήηαλ αγξάκκαηνο, είρε όκσο δηδάζθαιν ηελ άλσζελ ζνθία ηνπ 
Πλεύκαηνο. Από ηελ ζνθία απηή θσηηζκέλνο θαη εκπλεπζκέλνο έδσθε ζνθόηαηεο 
απνθξίζεηο ζε δηαθόξνπο Φξηζηηαλνύο, πνπ δεηνύζαλ λα σθειεζνύλ ςπρηθά, όπσο 
θαίλεηαη ζε πνιιά κέξε ησλ "Γεξνληηθώλ" βηβιίσλ. Εθηόο από απηέο άθεζε θαη ηα 
“εθαηόλ εβδνκήθνληα θεθάιαηα”, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ "Φηινθαιία" θαη 
πξνζθέξνπλ κεγάιε σθέιεηα ζε όζνπο ηα δηαβάδνπλ”. 

Άζθεζε νλνκάδεηαη ε πξνζπάζεηα πνπ θάλεη ν άλζξσπνο λα εθαξκόδεη ην 
ζέιεκα ηνπ Θενύ ζηελ δσή ηνπ. Η πξνζπάζεηα λα κεηακνξθώζεη ηα πάζε ηνπ, λα 
θαζαξζεί από ηα πάζε, γηα λα κπνξέζεη λα αγαπήζεη “εμ όιεο ςπρήο θαη θαξδίαο”, ηνλ 
Θεό θαη ηνλ άλζξσπν. Γηαηί είλαη αδύλαην λα αγαπά αιεζηλά όπνηνο εμνπζηάδεηαη από 
ηα πάζε θαη θπξίσο από ηελ θηιαπηία, πνπ θαηαδπλαζηεύεη ηνλ άλζξσπν θαη θάλεη ηελ 
δσή ηνπ δύζθνιε. Φηιαπηία είλαη ε άινγε αγάπε πξνο ηνλ εαπηό καο θαη από απηήλ, 
σο από κεηέξα, γελλώληαη όια ηα άιια πάζε, όπσο ηεο ππεξεθαλείαο, ηεο 
θελνδνμίαο, ηεο θηιεδνλίαο, ηεο θηιαξγπξίαο θ.ι.π. 

Σηηο εκέξεο καο, ζπρλά γίλεηαη ιόγνο γηα ηελ αγάπε, ηελ εηξήλε θαη ηελ θηιία 
κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ ιαώλ θαη γηα άιια παξόκνηα. Καιά είλαη όια απηά, 
αιιά ην εξώηεκα είλαη πώο κπνξεί θαλείο λα αγαπά ηνπο άιινπο θαη λα εηξελεύε καδί 
ηνπο, ηελ ζηηγκή πνπ είλαη ππνδνπισκέλνο ζηα πάζε θαη δελ κπνξεί λα εηξελεύζε κε 
ηνλ ίδην ηνλ εαπηό ηνπ; Η αγάπε, θαηά ηνλ άγην Μάμηκν ηνλ νκνινγεηή, είλαη εθγνλόο 
απαζείαο. Δειαδή γελλάηαη θαη απμάλεηαη κέζα ζε κηα θαξδηά, ε νπνία έρεη θαζαξζεί ή 
ηνπιάρηζηνλ αγσλίδεηαη επίκνλα θαη επίπνλα λα θαζαξζεί από ηα πάζε. Τόηε ε αγάπε 
είλαη αληδηνηειήο θαη αλζεθηηθή ζηηο αληημνόηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο. Δελ έρεη 
εκεξνκελία ιήμεο, αιιά δηαξθεί θαη πέξαλ ηνπ ηάθνπ, είλαη “ζπλνκήιηθε κε ηνπο 
αηώλεο”. Αληίζεηα, ε εκπαζήο αγάπε είλαη ςεύηηθε θαη δηαξθεί όζνλ θαηξό είλαη ζε ζέζε 
λα ππεξεηεί θαη λα ηξέθεη ή λα ηξέθεηαη από ηα πάζε. Καη πώο είλαη δπλαηόλ λα έρεη 
αληνρή θαη δηάξθεηα, αθνύ νη ζπλζήθεο δσήο αιιάδνπλ, ηα ζπκθέξνληα κεηαβάιινληαη 
θαη ην αλζξώπηλν ζώκα θζείξεηαη θαη αιινηώλεηαη; 

Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα ησλ κεηαπησηηθώλ θνηλσληώλ είλαη ηα αλζξώπηλα 
πάζε. Τα εκπαζή άηνκα πξνμελνύλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην νηθνγελεηαθό θαη ην 
θνηλσληθό ηνπο πεξηβάιινλ, αιιά θαη πνιέκνπο θαη αθαηαζηαζίεο ζε νιόθιεξν ηνλ 
θόζκν, όηαλ πξόθεηηαη γηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ αμηώκαηα θαη εμνπζία. “Η ακαξηία έρεη 
θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. Τα αξξσζηεκέλα άηνκα αξξσζηαίλνπλ ηνπο θνηλσληθνύο 
ζεζκνύο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη θνηλσληθνί ζεζκνί αξξσζηαίλνπλ πεξηζζόηεξν ηα 
άηνκα”. Επνκέλσο, ε αιιαγή ησλ αλζξσπίλσλ θνηλσληώλ πξνο ην θαιύηεξν, ή κάιινλ 
ε εμαλζξώπηζή ηνπο, πξνϋπνζέηεη ηελ πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε ησλ κειώλ ηνπο, ε 
νπνία κπνξεί λα γίλεη κε ηελ άζθεζε, ηελ πξνζεπρή, ηελ κπζηεξηαθή δσή θαη 
γεληθόηεξα κε ηελ ππαθνή ζηελ Εθθιεζία θαη ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζεζκνύο. 
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Ο άγηνο Αληώληνο κε ηνπο ζθιεξνύο αγώλεο ηνπ ελαληίνλ ησλ πλεπκάησλ ηεο 
πνλεξίαο θαη ηεο ππεξεθάλεηαο, απέθηεζε ηελ ηαπείλσζε. Ελ ηνύηνηο ν Θεόο ηνπ 
απεθάιπςε όηη ππάξρεη θάπνηνο ππνδεκαηνπνηόο ζηελ Αιεμάλδξεηα, πνπ ηνλ έρεη 
μεπεξάζεη ζηελ πλεπκαηηθή δσή θαη ηνλ απέζηεηιε λα δηδαρηεί ην πλεπκαηηθό έξγνλ 
εθείλνπ. Καη όπσο ζεκεηώλεη ν Γέξνληαο Σσθξόληνο Σαράξσθ: “Έκαζελ εμ απηνύ λα 
ζθέπηεηαη ελδνκύρσο: "Οη πάληεο ζώδνληαη, εγώ δε κόλνο απόιιπκαη"”. Τνλ ιόγν απηό 
κπνξνύλ λα ηνλ αληέμνπλ κόλνλ εθείλνη, πνπ έρνπλ θαηαθηήζεη ην ύςνο ηεο 
ηαπεηλνθξνζύλεο. 

Η ηαπεηλνθξνζύλε είλαη κεηέξα ηεο αγάπεο θαη όισλ ησλ άιισλ αξεηώλ. Ο 
Όζηνο αγαπνύζε κε ζπζηα ηνπο πάληεο θαη πξνζεπρόηαλ γηα νιόθιεξε ηελ νηθνπκέλε. 
Φαξαθηεξηζηηθόο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνύζε κε ηνπο αλζξώπνπο θαη 
ηδηαίηεξα κε ηνπο πνλεκέλνπο αλζξώπνπο. Με ηελ αξρνληηθή ηνπ αγάπε ηνπο 
παξεγνξνύζε αιεζηλά θαη ηνπο ζηήξηδε. Επηζθέθζεθε θάπνηε έλαλ ζενιόγν - 
ζπγγξαθέα, ηνλ Δίδπκν, πνπ ήηαλ ηπθιόο, αιιά όπσο θαίλεηαη είρε αλνηθηά ηα κάηηα 
ηεο ςπρήο ηνπ θαη, κεηαμύ άιισλ, ηνπ είπε: “Με ζε ζηελνρσξεί θαη κε ζε ηαξάδεη, 
Δίδπκε, ην γεγνλόο όηη ζνύ ιείπνπλ ηα ζσκαηηθά κάηηα. Δηόηη ζνύ ιείπνπλ ηέηνηα 
κάηηα, κε ηα νπνία βιέπνπλ νη κύγεο θαη ηα θνπλνύπηα. Εζύ έρεηο ηέηνηα κάηηα, κε ηα 
νπνία βιέπνπλ νη άγγεινη, κε ηα νπνία ν Θεόο θαζνξάηαη θαη ην απηνύ θσο 
θαηαιακβάλεηαη”. Τν πεξηζηαηηθό απηό θαλεξώλεη ηνλ ηξόπν πνηκαληηθήο ησλ Αγίσλ. 
Δελ απνγνεηεύνπλ θαη δελ απειπίδνπλ ηνπο αλζξώπνπο, αιιά αληίζεηα ηνπο απμάλνπλ 
ηελ αγάπε γηα ηελ δσή, ηελ θαηά Φξηζηόλ δσή, απνδηώρλνπλ από ηελ ςπρή ηνπο ηελ 
θαηαρληά, απμάλνπλ ηελ ραξά, δπλακώλνπλ ηελ πίζηε, ζεξηεύνπλ ηελ ειπίδα. 

Θα ήζεια λα πεξαηώζσ ην άξζξν απηό κε ηελ ζπκβνπιή - πξνηξνπή ηνπ αγίνπ 
Αλησλίνπ: “Είλαη αλάγθε λα ηξέρσκε λα ζεξαπεύσκε ηα πάζε ηεο ςπρήο, γηαηί 
κέιινπκε λα θξηζνύκε θαηά πξόζσπνλ Θενύ, γηα λα κε βξεζνύκε (εθεί) ηηπνηέληνη ή 
θαηαγέιαζηνη”. 

********************************************** 

Μέγας Αλτώληος  
Σσκβοσιές γηα το ήζος τωλ αλζρώπωλ θαη τελ ελάρετε δωή 

1. Οη άλζρωποη ιέγολταη ιογηθοί θατατρεστηθὰ. Δελ είλαη ινγηθνί εθείλνη πνπ 

έκαζαλ ηα ιόγηα θαη ηα βηβιία ησλ αξραίσλ ζνθώλ, αιι᾿ όζνη έρνπλ ινγηθή ςπρή θαη 
κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ πνην είλαη ην θαιό θαη πνην ην θαθό· θαη έηζη απνθεύγνπλ ηα 

πνλεξά θαη βιαβεξά ζηε ςπρή, κειεηνύλ όκσο ηα θαιά θαη ςπρσθειή, θαη ηα 

πξάηηνπλ κε κεγάιε επραξηζηία πξνο ην Θεό. Μόλν απηνί πξέπεη αιεζηλα λα ιέγνληαη 
ινγηθνί ἄλζξσπνη. 

2. Ο αιεζηλά ινγηθόο άλζξσπνο κηα κόλν θξνληίδα έρεη, λα ππαθνύεη θαη λα αξέζεη 
ζην Θεν ησλ όισλ. 

3. Η εγθξάηεηα, ε αλεμηθαθία, ε ζσθξνζύλε, ε θαξηεξία, ε ππνκνλή θαη νη παξόκνηεο 

κέγηζηεο θαη ελάξεηεο δπλάκεηο καο δόζεθαλ από ην Θεό θαη είλαη αληίζεηεο θαη 
αληηζηέθνληαη θαη καο βνεζνύλ ζηηο αληίζηνηρεο πξνο απηέο θαθίεο. Αλ γπκλάδνπκε 

απηέο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο έρνπκε πάληνηε πξόρεηξεο, ηόηε λνκίδνπκε όηη δελ καο 
ζπκβαίλεη πηα ηίπνηε δύζθνιν ή ζιηβεξό ή αβάζηαρην· γηαηί ζθεθηόκαζηε όηη όια είλαη 

αλζξώπηλα θαη ηα ληθνύλ νη αξεηέο πνπ έρνκε. 

4. Δελ πξέπεη θαλέλαο λα ιέεη όηη δελ είλαη δπλαηό λα θαηνξζώζεη ν άλζξσπνο ηελ… 
ελάξεηε δσή, αιιά λα ιέεη όηη απηό δελ είλαη εύθνιν. Ούηε κπνξνύλ λα θαηνξζώζνπλ 

ηελ αξεηή νη ηπρόληεο. Τελ ελάξεηε δσή ηελ πξαγκαηνπνηνύλ όζνη άλζξσπνη είλαη 
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επζεβείο θαη έρνπλ λνπ πνπ αγαπά ην Θεό. Γηαηί ν λνπο ησλ πνιιώλ είλαη θνζκηθόο θαη 
κεηαβάιιεηαη· θάλεη ζθέςεηο άιινηε θαιέο, άιινηε θαθέο· κεηαβάιιεηαη ζηε θύζε θαη 

γίλεηαη πιηθόηεξνο. Ο λνπο όκσο πνπ αγαπά ην Θεό, ηηκσξεί ηελ θαθία ε νπνία έξρεηαη 

εθνύζηα ζηνπο αλζξώπνπο από ηελ ακέιεηά ηνπο. 
5. Εθείλνο πνπ κπνξεί λα εμεκεξώζεη ηα ήζε ησλ αλζξώπσλ θαη λα ηνπο θάλεη λα 

αγαπήζνπλ ηνπο ιόγνπο θαη ηελ παηδεία, πξέπεη λα ιέγεηαη αλζξσπνπνηόο. Καηά ηνλ 
ίδην ηξόπν θαη εθείλνη πνπ κεηαζηξέθνπλ ηνπο παξαδνκέλνπο ζηηο ζαξθηθέο εδνλέο 

πξόο ηελ ελάξεηε θαη ζεάξεζηε δσή, πξέπεη λα ιέγνληαη θαη απηνί αλζξσπνπνηνί, 

επεηδή μαλαπιάζνπλ ηνπο αλζξώπνπο. Γηαηί ε πξαόηεηα θαη ε εγθξάηεηα είλαη επηπρία 
θαη δίλνπλ θαιή ειπίδα ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ. 

6. Ειεύζεξνπο λόκηδε όρη όζνπο έηπρε λα είλαη ειεύζεξνη, αιιά εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε 
δσή θαη ηνπο ηξόπνπο ειεύζεξνπο. Δελ πξέπεη πξάγκαηη λα νλνκάδνκε ειεύζεξνπο 

ηνπο άξρνληεο πνπ είλαη πνλεξνί θαη αθόιαζηνη, γηαηί είλαη δνύινη ησλ παζώλ θαη ηεο 
ύιεο. Ειεπζεξία θαη επηπρία ηεο ςπρήο είλαη ε πξαγκαηηθή θαζαξόηεηα θαη ε 

θαηαθξόλεζε ησλ πξνζθαίξσλ. 

7. Ο ελάξεηνο άλζξσπνο δελ πξέπεη λα πνπιά ηελ ειεύζεξε γλώκε ηνπ πξνζέρνληαο 
πόζα ρξήκαηα ζα πάξεη, θαη αλ αθόκε είλαη πνιιά όζα ηνπ δίλνπλ. Γηαηί ηα πξάγκαηα 

ηεο δσήο απηήο είλαη όκνηα κε όλεηξν, θαη ε θαληαζία πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ πινύην 
θαη άγλσζην είλαη πνπ ζα θαηαιήμεη θαη ιίγν θαηξό κόλν θξαηάεη. 

8. Τν λα γίλεη θαλείο αγαζόο θαη ζνθόο μαθληθά, είλαη αδύλαην. Γίλεηαη σζηόζν κε ηελ 

θνπηαζηηθή κειέηε, κε ηε ζπλαλαζηξνθή κε ελάξεηνπο αλζξώπνπο, κε ηελ πείξα, κε 
ηνλ θαηξό, κε ηελ άζθεζε θαη κε ηελ επηζπκία ησλ θαιώλ έξγσλ. Ο αγαζόο άλζξσπνο 

πνπ αγαπά ην Θεό θαη Τνλ γλσξίδεη αιεζηλά, δελ παύεη λα θάλεη πινύζηα όζα αξέζνπλ 
ζ’ Απηόλ. Αιιά ηέηνηνη άλζξσπνη είλαη ζπάληνη. 

9. Όηαλ ζνπ ηύρεη θαλείο λα θηινληθεί θαη πνιεκά ηελ αιήζεηα θαη ην πξνθαλέο, πάςε 
ηε θηινληθεία θαη άθεζε ηνλ, γηαηί έρεη απνιηζσζεί ε δηάλνηά ηνπ. 

10. Σ’ εθείλνλ πνπ ζέιεη λα ζσζεί, δελ ππάξρεη άιιν εκπόδην εθηόο από ηελ ακέιεηα 

θαη ηελ νθλεξία ηεο ςπρήο. 
11. Ο ζάλαηνο, όηαλ θαηαλνεζεί από ηνπο αλζξώπνπο, είλαη αζαλαζία. Δελ ηνλ 

θαηαλννύλ όκσο νη ακαζείο· γη’απηνύο είλαη ζάλαηνο. Καη νπσζδήπνηε δελ πξέπεη λα 
θνβόκαζηε ην ζάλαην, αιιά ηελ απώιεηα ηεο ςπρήο, πνπ είλαη άγλνηα ηνπ Θενύ. Απηό 

είλαη ην θνβεξό γηα ηελ ςπρή. 

12. Εθείλνη πνπ γλσξίδνπλ ην Θεό, γεκίδνπλ από θάζε θαιή έλλνηα θαη επεηδή 
επηζπκνύλ ηα νπξάληα, θαηαθξνλνύλ ηα βηνηηθά. Απηνί νη άλζξσπνη νύηε αξέζνπλ 

ζηνπο πνιινύο, νύηε θαη απηνί αξέζθνληαη κε ηνπο πνιινύο. Καη γη’απηό όρη κόλν ηνπο 
κηζνύλ αιιά θαη ηνπο πεξηγεινύλ νη πην πνιινί αλόεηνη. 

13. Ο ινγηθόο άλζξσπνο πνιεκείηαη δηά κέζνπ ησλ αηζζήζεσλ από ηα ςπρηθά πάζε. 
Υπνθύπηνληαο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ (όξαζε, όζθξεζε,αθνή, γεύζε, αθή) ζηα 

ηέζζεξα πάζε αηρκαισηίδεηαη ε άζιηα ςπρή. Καη είλαη ηα ηέζζεξα πάζε ηεο ςπρήο: 

θελνδνμία, ραξά, ζπκόο δεηιία. Όηαλ ινηπόλ ν αλζξσπνο κε ηε θξόλεζε θαη ηελ 
επαλεηιεκκέλε ζθέςε ζαλ θαιόο ζηξαηεγόο γίλεη θύξηνο ησλ παζώλ θαη ηα ληθήζεη, δελ 

πνιεκείηαη πιένλ από απηά, αιιά έρεη εηξήλε ζηελ ςπρή ηνπ θαη ζηεθαλώλεηαη από ην 
Θεό σο ληθεηήο. 

( ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ησλ Ιεξώλ Νεπηηθώλ, η. Α΄, Εθδ. Τν Πεξηβόιε ηεο Παλαγίαο ζ. 28 θ. εμ. ). 

 


