
Κπξηαθή Ε’ Νεζηεηώλ 

Οζίαο Μαξίαο ηεο Αηγππηίαο 

  

Απηή ηε Κπξηαθή ηηκάκε ηε κλήκε ηεο νζίαο Μαξίαο ηεο Αηγππηίαο  ε νπνία 

ενξηάδεηαη θαη θαηά ηελ 1ε Απξηιίνπ.  

Τν εθθιεζηαζηηθό βηβιίν, Ωξνιόγην γξάθεη όηη, πιεζηάδνληαο ην ηέινο ηεο αγίαο θαη 

κεγάιεο Τεζζαξαθνζηήο, ηάρζεθε λα ενξηάδεηαη ζήκεξα ε αγία, πξνο ηόλσζε ησλ 

ξαζύκσλ θαη ακαξησιώλ ζε κεηάλνηα. 

Βξηζθόκαζηε ήδε ζηηο παξακνλέο ησλ ενξηώλ ηνπ Πάζρα θαη ηεο Αλάζηαζεο ηνπ 

Κπξίνπ. Η ζεκεξηλή Κπξηαθή νινθιεξώλεη ηε δεύηεξε πεξίνδν ηνπ Τξησδίνπ. Μηα 

πεξίνδν πνπ καο εηζάγεη, καο ζπκίδεη θαη καο πξνηξέπεη πξνο ηηο αξεηέο, ηελ ηαπείλσζε, ηε 

κεηάλνηα, ηελ αγάπε, ηε ζπγρώξεζε θαη ζε όια όζα νη Παηέξεο καο είπαλ πνιύ ζνθά ηηο 

πξνεγνύκελεο Κπξηαθέο. Μηα πεξίνδνο πνπ καο εηζάγεη ζην λόεκα ηεο παξνπζίαο καο 

ζηελ Εθθιεζία. Σήκεξα, αθνύζακε ζηελ Επαγγειηθή πεξηθνπή γηα ηνλ Κύξην καο ηνλ 

Θεζνύ Χξηζηό λα βαδίδεη πξηλ από όινπο ην δξόκν πξνο ηα Θεξνζόιπκα. Πνιύο θόζκνο ηνλ 

αθνινπζνύζε θαη ηνλ ζαύκαδε, αιιά θαη θνβνύληαλ. Καη ηόηε ν Χξηζηόο θώλαμε ηνπο 

καζεηέο Τνπ θαη ηνπο πξνιέγεη ην ηη ζα ζπκβεί όηαλ θηάζνπλ ζηα Θεξνζόιπκα. 

Πνιινί ήηαλ απηνί πνπ αθνινπζνύζαλ ην Χξηζηό ζ’ απηή ηελ πνξεία ηνπ πξνο ην 

πάζνο. Όινη καδί έηξεραλ πίζσ ηνπ, άιινη βιέπνληαο ζην πξόζσπν Τνπ ην Μεζζία, άιινη 

βιέπνληαο ηνλ κέιινληα βαζηιηά ν νπνίνο ζα απειεπζεξώζεη ην έζλνο ηνπο από ηνλ 

θαηαθηεηή θαη άιινη, ρσξίο λα μέξνπλ ηη γίλεηαη, αθνινπζνύζαλ ην πιήζνο ή πεξίκελαλ 

ίζσο λα δνπλ θάπνην ζαύκα ζαλ θαη απηά πνπ είραλ αθνύζεη όηη θάλεη ν Θεζνύο Χξηζηόο. 

Από ηόηε κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, ρηιηάδεο άλζξσπνη παίξλνπλ ην δξόκν πξνο ηα 

Θεξνζόιπκα. Άιινη από πίζηε λα πξνζθπλήζνπλ ηα Άγηα ρώκαηα πνπ πεξπάηεζε ν Κύξηνο 

καο. Άιινη γηα λα ηνπο βνεζήζεη ν Θεόο λα μεπεξάζνπλ ηα επίγεηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη 

λα επηηύρνπλ ην ζηόρν ηνπο θαη άιινη άλζξσπνη πάλε από απιή πεξηέξγεηα. Βέβαηα νη 

θαηξνί κπνξεί λα αιιάδνπλ. Οη άλζξσπνη όκσο, ηα πηζηεύσ ηνπο θαη νη αδπλακίεο ηνπο 

είλαη πάληα ίδηα. 

Έηζη, κηα ηέηνηα πεξηέξγεηα είρε θαη ε Οζία Μαξία ε Αηγύπηηα πνπ γηνξηάδνπκε 

ζήκεξα. Όηαλ όκσο ζέιεζε λα κπεη ζην λαό ηεο Αλαζηάζεσο, ελώ όινη νη άιινη έκπαηλαλ 

ζην Ναό, απηή έλνησζε κηα αόξαηε δύλακε λα ηελ εκπνδίδεη λα εηζέιζεη.  

Εθεί, ζπλαηζζάλζεθε ηελ ζπλέπεηα ησλ ακαξηηώλ ηεο, θαη γηα ηα ακαξηήκαηα απηά 

άξρηζε λα θιαίεη θαη λα ζξελεί. Με πιεγσκέλε θαξδηά, απνθαζίδεη λ’ αιιάμεη ηξόπν δσήο 

θαη λα εμηιεσζεί κε ηε κεηάλνηα. Έδσζε ππόζρεζε ινηπόλ ζηελ Παλαγηά όηη εάλ ηελ 

αθήζεη λα κπεη θαη λα πξνζθπλήζεη ηνλ Σηαπξό ηνπ Κπξίνπ, ζα εγθαηαιείςεη ηνλ θόζκν 

ηεο ακαξηίαο. Καη, αθνύ πξνζπάζεζε μαλά, απηή ηε θνξά κπόξεζε λα κπεη ρσξίο θακηά 

δπζθνιία. Τόηε πξνζθύλεζε ην Τίκην μύιν θαη ρσξίο λα ιεζκνλήζεη ηελ ππόζρεζε πνπ 

έδσζε, αλαρώξεζε ηελ ίδηα κέξα από ηα Θεξνζόιπκα. Πέξαζε ηνλ Θνξδάλε θαη κπήθε ζηα 

ελδόηεξα κέξε ηεο εξήκνπ, όπνπ έδεζε γηα 47 ρξόληα κηα δσή άζθεζεο θαη λεζηείαο, 



ρσξίο λα δεη άλζξσπν, αιιά, κε ηελ Παλαγηά θαη  ηνλ Θεζνύ Χξηζηό θνληά ηεο, ζηνλ νπνίν 

πξνζεπρόηαλ κε δάθξπα κεηαλνίαο. 

Όηαλ έθζαζε ην ηέινο ηεο δσήο ηεο ζπλάληεζε έλα εξεκίηε πνπ ηνλ έιεγαλ Ζσζηκά 

ζηνλ νπνίν δήηεζε θαη εμνκνινγήζεθε θαη ηνλ παξεθάιεζε λα ηε θνηλσλήζεη ησλ 

Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ. Απηό έθαλε εθείλνο ν εξεκίηεο ην επόκελν έηνο ηε Μεγάιε 

Πέκπηε. Τν κεζεπόκελν έηνο επαλήιζε ν Ζσζηκάο λα ηελ μαλαθνηλσλήζεη, αιιά ηελ 

βξήθε λεθξή θαη κε έλα ζεκείσκα πνπ έγξαθε: «Αββά Ζσζηκά, ζάςε εδώ ην ζώκα ηεο 

αζιίαο Μαξίαο. Πέζαλα ηελ ίδηα κέξα πνπ κε θνηλώλεζεο ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ. Να 

εύρεζαη γηα κέλα». 

Πξέπεη λα ήηαλ ηόηε ην έηνο 378 ή θαη' άιινπο ην 437. 

Η νζία Μαξία είλαη δσληαλό παξάδεηγκα ηεο δπλάκεσο ηεο κεηαλνίαο. Παξά ην όηη 

βπζίζζεθε κέρξη ην θεθάιη ζηε ιάζπε ηεο ακαξηίαο, έπεηηα κεηαλνήζε θαη κε ηε Χάξε ηνπ 

ειένπο ηνπ Θενύ, έθζαζε ζηε θαζαξόηεηα ησλ Αγγέισλ. 

    Η αγία Μαξία ε Αηγππηία κε δάθξπα κεηαλνίαο πέξαζε ηνλ Θνξδάλε. Με απηή ηε 

κεηάλνηα ηελ νπνία θήξπηηε ζηνλ πνηακό απηό ν Πξόδξνκνο. Μέζα απ’ απηό ηνλ πνηακό 

πνπ βάπηηδε όζνπο κεηαλννύζαλ θαη ζπγρσξνύληαλ όιεο ηνπο νη ακαξηίεο πέξαζε γηα λα 

ζπγρσξεζνύλ θαη νη δηθέο ηεο ακαξηίεο.  

    Έηζη ην θιεηδί ηεο εηζόδνπ καο ζηε βαζηιείαο ησλ νπξαλώλ είλαη ε κεηάλνηα. 

Μπνξνύκε δειαδή λα γίλνπκε όινη θαηάιεπθνη, όπσο είκαζηαλ πξν ηνπ βαπηίζκαηνο, 

αξθεί λα κεηαλνήζνπκε. 

Τελ νζία Μαξία ηελ Αηγππηία ηελ πήξε έλα αόξαην ρέξη θαη ηελ πήγε ζηα Θεξνζόιπκα 

γηα λα δεη ηελ αιήζεηα θαη λα κεηαλνήζεη. Είλαη απηό ην αόξαην ρέξη πνπ καο ρηππά ηελ 

πόξηα όισλ καο θαη πεξηκέλεη λα ηνπ αλνίμνπκε. 

Αο κελ αθήζνπκε ινηπόλ, ηελ πόξηα απηή θιεηζηή. Αο ηελ αλνίμνπκε κε ην θιεηδί ηεο 

κεηαλνίαο, ηεο πξαγκαηηθήο κεηαλνίαο θαη ηεο ζπγρώξεζεο. Αο θνηηαρηνύκε ζηνλ 

θαζξέπηε ηεο ςπρήο καο θαη κε δάθξπα λα δηαβνύκε ην θαηώθιη ηεο εθθιεζίαο, λα 

ελαπνζέζνπκε όηη καο βαξαίλεη ζην πεηξαρήιη ηνπ εμνκνιόγνπ.  

Αο είλαη ινηπόλ ε κεηάλνηα ηεο Οζίαο Μαξίαο, ν νδεγόο ηεο δηθήο καο κεηάλνηαο όρη 

κόλν ηηο εκέξεο ησλ ενξηώλ αιιά θαη όιεο ηεο κέξεο ηεο δσήο καο. Ακήλ. 

 


