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� ����ντωνίου ����σίου ττττοῦ µµµµεγάλου (356).  

� Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας,  

� Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις (1838). 
 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ 
 

…ΤΤΤΤέλος, λοιπόν, αφού δεν μπόρεσε ούτε μ’ αυτές τις μεθοδείες 
να καταβάλη ο δράκων τον Αντώνιο, και μάλλον έβλεπε πως διώχνεται 
με τις σπρωξιές απ’ την καρδιά του, τότε, τρίζοντας τα δόντια από θυ-
μό, καθώς το λέει η Γραφή, και σαν να απορούσε, όπως είναι μαύρος 
στο μυαλό, έτσι ύστερα και στη φαντασία, του φανερώνεται με τη μορ-
φή μαύρου παιδιού. Και σαν να υποχωρούσε, δεν έμπαινε πια στους 
λογισμούς (γιατί είχε εκδιωχθή από εκεί ο δολερός), αλλά παίρνοντας 
του λοιπού ανθρώπινη φωνή τού έλεγε: 
 – Πολλούς απάτησα και περισσότερους κατανίκησα, μα τώρα 
που και σένα και τους πνευματικούς σου κόπους θέλησα να χτυπήσω, 
αρρώστησα, σαν νάχα να κάμω με πολλούς. Έπειτα, όταν ο Αντώνιος 
τού ζήτησε να μάθη: 
 – Ποιος είσαι συ, που τέτοια μου λαλείς εδώ κοντά μου; Ευθύς 
εκείνος άφηνε ελεεινές φωνές: 
 – Εγώ, έλεγε, της πορνείας φίλος είμαι, 

• εγώ έστηνα τα καρτέρια για να της στέλνω όσους επαγίδευα, 
• κι’ εγώ ανέλαβα να κάνω τα γαργαλίσματά της προς τους νέους,  
• Πνεύμα πορνείας λέγομαι! 
• Πόσους και πόσους, πούθελαν να είναι σώφρονες, τους ξεγέλασα! 
• Πόσους, που ήθελαν να ζούνε εγκρατείς (στα πάθη) τους έκαμα ν’ 

αλλάξουν γνώμη, με τους γαργαλισμούς και τους ερεθισμούς! 
• Εγώ είμαι εκείνος, για τον οποίον και ο Προφήτης κατηγορεί αυ-

τούς που την παθαίνουν, λέγοντας: Σας πλάνεψε το πνεύμα της πορνείας. 
Διότι από μένα έπεσαν αισχρά στην αμαρτία! 

• Εγώ είμαι εκείνος που πολλές φορές σ’ ενόχλησα και άλλες τόσες 
αναποδογυρίστηκα από σένα! 

Κυριακή ΙΒ΄ του Λουκά 



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ιγ΄ 17 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ιγ΄ 17 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ιγ΄ 17 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Εβρ. ιγ΄ 17 ---- 21) 21) 21) 21)    

                ᾽ΑΑΑΑδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀ-

γρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες. Ἵνα μετὰ χα-

ρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προ-

σεύχεσθε περὶ ἡμῶν· πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶ-

σι καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο 

ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγα-

γὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης 

αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ 

εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ὑμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐ-

τοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 
 

 

ΟΟΟΟ δε Αντώνιος, αφού ευχαρίστησε τον Κύριο και πήρε μέγα 
θάρρος κατά του διαβόλου, του λέει:  
 – Είσαι, λοιπόν, πολύ αξιοκαταφρόνητος, γιατί και μαύρος είσαι 
στο μυαλό και σαν παιδί αδύναμος. Ούτε με μέλει στο εξής για σένα, 
Κύριος γὰρ ἐμοὶ βοηθός, κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου. Τον Κύ-
ριο έχω βοηθό μου και θα τους βλέπω να πέφτουν οι εχθροί μου, γιατί 
Εκείνος θα τους πολεμήση αντί για μένα… 
 ΜΜΜΜόλις τ’ άκουσε αυτά ο μαύρος, έφυγε πνίγοντας τις φωνές 
του, φοβούμενος ακόμη και να πλησιάση στον Αντώνιο. 
 ΑΑΑΑυτός ήταν ο πρώτος άθλος του Αντωνίου κατά του διαβόλου, μάλλον 
του Σωτήρος ήταν το κατόρθωμα αυτό κι’ έγινε μέσω του Αντωνίου… 
 ΜΜΜΜα ούτε ο Αντώνιος, παρ’ όλον ότι νικήθηκε και έφυγε ο δαί-
μων, αμελούσε του λοιπού ή καταφρονούσε τον εαυτό του· ούτε και ο 
εχθρός, μιας και νικήθηκε, έπαψε να καιροφυλακτή, για να του επιτεθή. 
Όλο περιτριγύριζε και πάλιν σαν το λιοντάρι, ζητώντας εναντίον του 
κάποια πρόφασι και ευκαιρία. Μα ο Αντώνιος, μιας κι’ έμαθε από τις 
Γραφές, ότι είναι πολλές οι μεθοδείες του εχθρού, δινόταν ακόμα εντο-
νώτερα στην άσκησι, γιατί συλλογιζόταν πως, έστω κι’ αν δεν κατόρ-
θωσε να του απατήση την καρδιά με του σώματος την ηδονή, πάντως 
θα προσπαθήση να στήση το καρτέρι του με άλλο τέχνασμα, αφού εί-
ναι ο δαίμονας φίλος της αμαρτίας. 
 ΛΛΛΛοιπόν, όλο και περισσότερο σκληραγωγούσε και απονέκρωνε 
το σώμα, από το φόβο μήπως, ενώ σε άλλα νίκησε, από άλλα τεχνά-
σματα του σατανά παρασυρθή.  
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             Α Α Α Αδελφοί, να υπακούετε και να υποτάσσεσθε εις τους προϊσταμένους σας, 
διότι αυτοί αγρυπνούν διά τας ψυχάς σας, σαν άνθρωποι που θα δώσουν λό-
γον για σας. Ας κάνουν αυτό με χαράν και όχι αναστενάζοντες, πράγμα που 
δεν θα ήτο προς το συμφέρον σας. Προσεύχεσθε για μας, διότι είμεθα πεπει-
σμένοι ότι έχομεν αγαθήν συνείδησιν, αφού θέλομεν να συμπεριφερώμεθα 
καλά σε κάθε περίπτωσιν. Σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό με μεγαλύτερον 
ζήλον διά να αποδοθώ πάλιν σ’ εσάς το ταχύτερον. Ο δε Θεός της ειρήνης ο 
οποίος ανέστησε από τους νεκρούς τον μέγαν ποιμένα των προβάτων, τον Κύ-
ριόν μας Ιησούν Χριστόν, με το αίμα αιωνίου διαθήκης, είθε να σας κάνη τε-
λείους εις κάθε καλόν έργον, ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργή αυτός 
μέσα σας το ευάρεστον ενώπιόν του διά του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον 
ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 

  
  

ΣΣΣΣκέπτεται, λοιπόν, κι’ αποφασίζει να συνηθίση τον εαυτό του 
σε σκληρότερες ασκήσεις και αγώνες. Πολλοί βέβαια τον θαύμαζαν, 
αυτός όμως περνούσε ευκολώτερα τον κόπο της ασκήσεως· γιατί η 
προθυμία της ψυχής κρατούσε πολύν καιρό και κατεργαζόταν μέσα του 
μιαν αγαθή συνήθεια, ώστε, ακόμα κι’ όταν έπαιρνε μικρή και μόνον α-
φορμή από τους άλλους, να δείχνη μεγάλη επιμέλεια στο κάθε τι.  

ΑΑΑΑγρυπνούσε, δηλαδή, τόσο πολύ, ώστε πολλές φορές κι’ ολό-
κληρη τη νύχτα να την περνάη άϋπνος και τούτο όχι μονάχα μια φορά, 
αλλά πάρα πολλές, ώστε να τον θαυμάζη ο κόσμος.  

ΈΈΈΈτρωγε την ημέρα μια φορά μετά το ηλιοβασίλεμα, κάποτε κά-
θε δυο και πολλές φορές κάθε τέσσερες μέρες ελάμβανε τροφή. Και ή-
ταν η τροφή του ψωμί κι’ αλάτι, και πιοτό του μόνον το νερό. Για κρέ-
ατα, βέβαια, και για κρασί είναι περιττό ακόμη και να κάνη κανείς λό-
γο. Πράγματι, πουθενά, ούτε και στους άλλους σπουδαίους ασκητές, 
εύρισκε κανείς κάτι τέτοιο.  

ΣΣΣΣτον ύπνο, του αρκούσε μια ψάθα· τις πιο πολλές φορές πλά-
γιαζε χωρίς τίποτα, κατά γης. 

ΑΑΑΑπέφευγε τελείως ν’ αλείφεται με λάδι και έλεγε, πως είναι πιο 
πρέπον και ωραίο για τους νέους να θέλουν πρόθυμα την άσκησι και να 
μη ζητούν αυτά που φέρνουν χαύνωσι, μα τουναντίον να συνηθίζουν το 
σώμα τους στους κόπους, θυμούμενοι του Αποστόλου το ρητό Όταν 
ασθενώ, τότε είμαι δυνατός. Γιατί τότε, έλεγε, δυναμώνει ο τόνος της 
ψυχής, όταν αδυνατίζουν του σώματος οι ηδονές (και απολαύσεις). 

Κυριακή ΙΒ΄ του Λουκά 



ΠΠΠΠαράξενος ήταν πράγματι και τούτος ο συλλογισμός του: Δεν 
θεωρούσε πρέπον να μετρά της αρετής το δρόμο με το χρόνο, ούτε 
με τη διάρκεια της αναχωρήσεως από τον κόσμο για την εξάσκησί 
της, αλλά τον μετρούσε με το μέγεθος του πόθου και με τη φλόγα 
της προαιρέσεως. Γι’ αυτό και δεν ανέφερε τα χρόνια που περνούσαν, 
αλλά την κάθε ημέρα τη θεωρούσε για αρχή ασκήσεως, κοπιάζοντας 
πιο πολύ για προκοπή και φέρνοντας συνέχεια στη μνήμη του τού Παύ-
λου το ρητό: Ξέχασε τα περασμένα και προχώρει εμπρός, αυξάνοντας 
την πρόοδό σου. Θυμόταν ακόμη και του Προφήτου Ηλία τη φωνή, 
που έλεγε: Ζη Κύριος, που του παρουσιάστηκα ενώπιόν Του σήμερα. 
Παρατηρούσε σχετικά, πως, με το να λέγει σήμερα, δεν ελογάριαζε το 
χρόνο που πέρασε, αλλά, παίρνοντας για αρχή την κάθε ημέρα, ε-
φρόντιζε με ζήλο να παρουσιάζη τον εαυτό του όπως πρέπει στο 
Θεό, καθαρόν στην καρδιά και έτοιμον να υπακούη στο θέλημα Αυ-
τού μονάχα και σε κανενός άλλου. Έλεγε δε μέσα του, πως πρέπει πά-
ντοτε ο ασκητής να μελετά τον ιδικό του βίο, έχοντας για καθρέφτη την 
πολιτεία του Μεγάλου Ηλιού…  
Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, Βίος και Πολιτεία του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, 
από το βιβλίο «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», σελ. 36 - 41, έκδοσις ενάτη, εκδόσεις Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 2008 
 

Είπε ο αββάς Αντώνιος: Η υποταγή μετά εγκρατείας υποτάσσει θηρία.  
 

�  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

1)           ֠    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΙΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ֠ 

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016,    Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016, Άγιος Νικόλαος Μαρκοπούλου 7:00π.μ. 
2)                                     � ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ � 

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 (8:00 μ.μ.) προς Πέμπτη 21 Ιανου-
αρίου 2016 (12:30 π.μ.) θα τελεστεί στο Ναό μας Ιερά Αγρυπνία επ’ 
ευκαιρία της Συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παραμυθίας. 
3)                             ֠ ΟΜΙΛΙΕΣ  ΣΤΟ  ΝΑΟ  ΜΑΣ    ֠ 
Κάθε Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ. ομιλίες στο Ναό μας σχετικές με 
λειτουργικά θέματα. 
4)                           � ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ � 
Ξεκίνησαν πάλι οι Κατηχητικές Συντροφιές της ενορίας μας βάση του 
προγράμματος που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ναού μας 
στο ‘ΝΕΟΤΗΤΑ & ΖΕΥΓΑΡΙΑ’ » Πρόγραμμα Κατηχητικών Συντροφιών.  
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