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MAPIA Η AlrYΠJIA 

Φωησθείσα ενθέως Σταυρού τn χόριτι, 

τnς μετανοfας εδεfχθnς;, φωτοφανnς λαμπn

δών, των παθών τον σκοτισμόν, λιrιούσα nόv

σεμvε όθεν ως Άγγελος Θεού, Ζωσιμό τω 

Ιερώ, ωρόθnς εν τn ερnμω, Μαρία Oσfa 

Μr'ηερ μεθ' ου δυσώπει υπέρ πόντων nμώv". 

'Ή noρvεfaς πρότερον, μεμεσrωμένn 

παντfοις, Χριστοό νύμφn σnμεραν τn μετα

vοfα εδείχθπς, Αγγέλων, τπv πολιτεfαv εnιnο

θούσα, δαίμονας Σταυρού τω όπλω καταπα

τούσα δια τούτο Βασιλείας ουρανού, 

εφόvnς vύμφn,Μαρfα πόvσεμvε". 

Με αυτό τα λόγια n εκκλnσfα και 

υμνεί τnv Οσία Μαρία τnv Αιγυπτfα, τn γυναf

κα που πέρασε από τnv κόλασn τnς αμαρ

τίας στον Παρόδεισο τnς αγιότnτας. 

Η Μαρfα n Αιγuπτfα καταγόταν απc) 
ένα χωριό τnς Αιγ(ιπτου, αλλά στnν nλικfα 

των δώδεκα χρόνων κατέβnκε στnν λλεξόv

δρεια και για δεκαεπτά χρόνια επεδόθn 

στον έκλυτο καιαμαρτωλό βfο. Έζnαε, σύμ

φωνα με τον Ιερό Συναξαρισrn: στα χρόνια 

του Μεγάλου Ιουστινιανού. 

Η ιστορία τnς Μαρίας τnς Αιγυnτfας 

έχει απασχοΜσει πολλούς στπ διάρκεια των 

αιώνων. Στπ Γαλλlα ο αuγγραφέαc;; Ζακ ι\εκα

ριέρ έδωσε μια nροσωnικn και μuθιστορnμα

τικn προσωnογραφfα τnς Μαρfας τnς Αιγu

nτίας. Το βιβλίο του έγινε, μπεστ σέλλερ και 

μεταφρόστnκε: και aτnv ελλnνικr'ι 

Ας, δούμε ωστόσο nως n fδια διnγεfται 
μέσα στnν έρnμο στnν πέτρα του Ιορδόνου 

χώραν, στον Αββό Ζωσιμό, στα τελευταία 

χρόνιο τnς οσκnτικnς ζωnς τnς, στnν no-
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ρεfα τπc; από τις nδονικές πράξεις τnς σάρ

κας, στnv οδό τn μετανοίας και τnc; αnα

θείας. Γράφει ο Ιερός Συναξαριστnς: 

Άββά Ζωσιμό, εντρέπομαι n αμαρτω
λι\ να διnγnθώ τα έργα μου διότι είναι γεμό

τα εντροnnν αλλό θα τα εξομολογnθώ σn

μεραν όλα προς τnν αγιωσύνnν σου. Εγώ, 

τίμιε Γέρων. είμαι από τnν Αfγυπτον όταν 

έζων ΟΙ γονείς μου ΚΙ εγώ nμουν εις ΠλΙΚfαν 

δώδεκα ετών, όφnαα τους γονείς μου και με-

τέβnν εις τnv λλεξόνδρειαν, εκεf δε nμοuν 

πολπικn δεκαεnτό χρόνια και τόσον εκuλιό

μπν εις τπv αμαρτίαν, ώστε δεν τους έπαιρνα 

τίποτε και τόσον r'ψouv rπωχn ώστε έζων με 

τnν εργασίαν των χειρών μου, όλλοτε με τnν 

ρόκαν, και άλλοτε με όλλnν εργασfαν. Μιαν 

nμέραν λοιπόν εξιlλθον έξω εις τον αιγιαλόν 

και βλέrΙω nλιlθος οι οποίοι ει

σnρχοντο εις πλοίον η μεγάλο και ως το εiδα 

nρώτnσα ένα από κείνους, nού nι'Ίγαιναν οι 

όνθρωπαι αυτσι Αυτός δε μου αnόντnσ€\1 

"Εις τnν ΙερουσαΜμ πnγαiνομεν, διότι nλn

σιόζει π nμέρα τnς Υψώσεως του Σταυρο.ύ". 

Τότε λέγω nρος εκεrνον. "Άραγε θέλονν va 
υnόγω και γω μαζί των;" εκείνος; Εάν 

έχnς να δώσnς τον ναύλον, κανείς δεν σε 

εμnοδfζει"". Εγώ δε εinov "Δεν έχω τον ναύ

λον, αλλ' έχω το σώμα μου, δια να τροφώ 

και να unόγω έως τα Ιεροσόλυμα χωρίς αγώ

γιον. Εκεrνος ως nκοvσε τους λόγους μου, 

έφυγε γελών. Εγώ δε, Αββό Ζωσιμά, όχΙ ότι 

εfχα καλόν σκοπόν να υnόγω εις τα Ιιφοοό
λuμα, αλλ' εnε:υθύμουννα σύρω και άλλους 

nλnσίον μου. Σου είπαν; Αββό Ζωαιμό μου, 

μn με αναγκόζnς να ειπώ περισσότερα, διότι 

μιαίνω τnν γnv και τον αέρα με τους λόγους 
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μου".' 

Αυτό ειπούσα n Αγία εσιώπnσε. 

Λέγει τότε ο Ζωσιμός "Einε μου, Μnτερ 

Οσία, έως το τέλος και μ π αποκρύψπς τίποτε 

anό εμέ". Πόλιν δεν αnεκρίθn n Αγία και 

εfπεν: 'Άβ8ό Ζωσιμό, εnειδn με αναγκάζεις, 

θα σου τα ειπώ όλα. Παρευθύς λοιπόν έρρι

ψα κάτω τnν ρόκαν μου και τρέχω εκ; ένα 

από τα πλοία εκεfνα όπου nσαν έτοιμα να 

φύγουν διότι t'Ίσαν KOI άλλα ΠΟλλά πλοία 

έτοιμα να ξεκινnσοuν και βλέπω εκεf δέκα 

νέους ωραiοuς, οίτινες εισnρχοντο εις το 

nλοrον και τους λέγω "Πάρτε και εμέ μαζί 

σας και δώσατε τον ναύλον δι εμέ και 

θέλω τον εξαγοράσει." Εκείνοι, ως nκουσαν 

τούτο, με εnnpav εις το πλοίον και όσας 

αμαρτfας έκαμα εκεί, Αββό εντρέπομαι να 

σου τος διnγnθώ. Αυτό δε μόνον θαυμόζωι 

πως δεν εσχrσθn n θόλασσα να μας κατa
nln, όλους, όσοι είμεθα εις το nλofo., 

αλλά ο θεός ανέμενε τnν μετόνοιό μου. 

Όταν δε εξnλθον από το nλoiov, δεν με 

έφθασαν αι πρώτοι μου αμαρτίαι, αλλ' 
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ε'φθασε και n nμέρα τnς Υψώσεως και 
εγώ συνέχιζα, όπως και πρώτα, τnν αμαρ

τfαν. Έβλεπα δε τους ανθρώπους, οίηvες με

τέβαινοv τn νύκτα εις τnv Εκκλnσίαv και τους 

nκολούθουν κι εγώ, μόνον και μόνον δια να 

βλέπω τους νέους. Όταν δε έφθασα εις τr1v 

Εκκλnσiα nροαεnόθουν να εισέλθω και εγώ 

από τnv θύραv, με απώθουν όμως και άλλοι 

και δεν με όφnναν να εισέλθω" Τοιουτρόnως 

λοιπόν εισnλθον όλοιεις τnv Εκκλnσiαν, εις 

εμέ: & εστόθn αδύνατον να nροχωρnσω και 
έμεναν έξω · και τέσσερεις φορές προ

σεnόθnσα αλλό δεν nμnόρεσα. Τότε εστό

θnν εις μιαν εξωτερικrΊ γωνίαν του Ναού 

ισrαμένn δε εκεί, εvεθυμnθnν ότι από τος 

αμαρτfας μου δεν δύναμαι να εισέλθω και 

ενώ έκλαια δια τος αμαρτίας μου βλέπω 
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όνωθεν μου, ότι r'πο Εικών τις τnς Παναγfaς 

και ως τnv είδα εδόκρ\JΟΟ και εfnα 'Παρθένε 

Δέσποινα Θεοτόκε, n γεννnσaσα τον Κύριον 
nμώv Ιπσού Χρισrόv γνωρfζω ότιδεv είμαι 

αξfο να βλέπω τnv αγfα Σου Εικόνα εξαιτίας 

των πολλών μου αμαρτιών αλλ' €f1€Ιδt'Ί δια 

τούτο έγινεν ο θεός όνθρωπος, δια να καλέ· 

σn τους αμαρτωλούς εις μετόνοιαν βοnθn

σον με και εμέ: να εισέλθω εΙC;; τnν Εκκλnσίαν, 

fva fδω το άγιο ξύλο όnou εστουρώθn ο 

Υιός Σου δια τος ιδικός μου αμαρτίας και 

έχυσε το άγιον Του Αfμα, δια να σώσn τους 

αμαρτωλούς και εόν καταξιωθώ να το fδω, 

σε παρακαλώ να yfvnς εγγυnτρια nρος τον 

Υιόν Σου, ότι πλέο.ν δεν θα μιόνω ro. σώμα 
μου, αλλ' όταν εξέλθω αrιό τnν Εκκλnσίeιν θα 

υπάγω όπου με οδnγnσnς". 

"Λυτό εinσ και έλαβα ολίγnν όvεσιν 

έπειτα ανεμfχθnν με όλλοuς ανθρώπους και 

εισnλθον εις τnν Εκκλnσίαν, κaνεfς δε πλέον 

δε με nμπόδισεν, όπως τnν npώτnν φc::rρόν. 

Όταν δε είδοv το Πανόγιοv Ξύλον του 

Σταυρού, φόβος και με κατέλαβεv 

έπεσα λοιπόν κότω εις τπν γnv και το nρο

σκύνnσο με δάκρυα και ως το 

~::aΙJυΙ .. κη πόλιν εις τον τόπον όπου nτο ιστcr 

π Θεοτόκος και κλαfοuσα 

Παναγία Παρθένε, δεν με nεριεφρόνnσες 

τnv αμαρτωΜν και αναξfαν δο.ύλnν aou, 
αλλά με κατnξfωσες να fδω εκεrvο., τα onofoν 

nγόnouv και επεθ(ψουν δια τοuτο, Δέσποινα 

θεοτόκε, δεfξε μου τον δρόμοv, πως να 

σωθώ. Συγενο.ύ οδnγόςτnςσωτnρlaς μου. Συ 

n o.nofa έγινεςεγγunτρια, Συ καθόδι'ιγnσe με, 
nως να εfμαι αρεστn εις τον ΥιC:Ν Σου". Ev<.Cι 

δε εγώ έλεγον τα(Jτα, 1'\κουσαφωνtιν μου 

εfnε "Αν nερόσnς τον Ιο.ρδόνnν, θέλeiiις ε:ύρει 

μεγόλnν avόnauσιv". Ως δε nκouσa τούτο, 

εβόnσα μεγαλοφώνως: "Δέσποινα, Δέσποι-

να, μn εγκαταΛειπnς . Αυτό εfna 
θοv, fva υπόγω προς τον ΙορδόΎην. 



δρόμον με είδε Χριστιανός τις και μου έδωσε 

τρία νομίσματα δια το όνομα του Χριστού. Τα 

nι'φα λοιπόν και αγόρασα τρεις άρτους. Εκεί 

nρώτnσα ηνα, ποιος δρόμος οδnγεf εις τον 

Ιορδόνnν. Εκείνος δε μου έδειξε τον vf,.Jvμι.ιν 

και nρχιοα κλαfοuσα να ί .εριnατώ. Αργά 

προς το εσπέρας έφθασα εις τον Ναόν του 

Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, nλnafov του 

iορδάνου και τnν nμέρον εκεiνnv μετέλαβο 

εις το Μονοστnριοv, έφαγον μισόν άρτον και 

έnιον από το ύδωρ του Ιορδόνου έπειτα 

έπεσα και εκοψnθnν εκεf. Το πρωf, όταν εξπ

μέρωσε κατnλθον εις τον ποταμόν και ευ-

πλοιάριον, με αυτό τον πο-

ταμόν και nλθον έiως εδώ όπου 

Αββά Ζωσιμά". 

Ηρώτnαε τότε ο Γέρων "Πόοους χρό

νους έχεις,Αγία, όπου εiσαι 

Απεκρfθn r·1 Αγfα: "Τεσσαράκοντα χρό-· 

νους ε'χω εδcΑ:J, Λββά . Ηρώτnσε δε 
πάλιν τnv Αγίαν ο "Και πόθεν 

σκες τnv τροφnν σου μέχρι σnμερον: Πώς 

ΛΟ-Λ . .η._Ν._, , Απεκρfθn 11 

Αγrο. 

τnς ερnμου 

"Αββά Ζωσιμά, με ερώτnσες πράγμα 

δια το onofov φρfπω και να το ενθυμούμαι, 
διόη εάν σου ει·πω τους όσους πειρασμούς 

υπέμεινα και έπαθα, φοβούμαι μnnως τους 

πάθω και πάλιν". Αλλ' ο Γέρων τnς λέγει "Πα

ρακαλώ σε δούλn του αλnθιvού Θεού, μn 

μου κρύψnς τfnοτε, αλλά διnγnσοu μου όλα 

δια τnν αγάnnν του Χριστού". Απεκρίθn n 
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Αγία; 

.ιπrστευσε με, Αββά Ζωσψά, δεκαεπτά 

χΡόνους έκαμα εις τnν έρnμον αυτnν, όnou 
εfχα "'πολλούς πειρασμούς από τον δαίμονα 
διότι όταν ι'φχιζα να g;ιqγω, εvεθυμούμnν 'ΊΌ 

κρέας και τα οψάρια τnς ΑιγΟnτου, εvεΘu

μούμnν τον olvoν τον πολύν, όπου έπινα 

και κατεκαfετο n καρδιά μου, διότι εδώ οuδέ 
καν νερόν δεν είχαν να nfω. Ενεθυμούμnν 

πόλιν τα άσματα όπου fιξευρα και nρχιζα 

να τραγουδώ και παρευθύς ενεθυμοΟμnv 

τος αμαρτίας μου και τnv Πovaγfav Παρθέ

νον, iηv onofov έβαλα εyyunτpιav, και μου 
r'φxovro δάκρυα και έκλαιοv, n ταλαίπωρος. 
ΕuθΟς τότε επεκαλούμnν τnv Θεοτόκον και 

αμέσως έλομnεν έμπροσθεν μου φως rιε

pισσόν και εχάνοντο οι κακοl λογισμοr'. 

Πώς να διnγnθώ, Αββά Ζωσιμά, τnv 

φλόγον όπου έκαιε τnν καρδiαν μου δια τnν 

πnπν,Ειc.1ν: Όταν όμως μου 

λογισμός, έπιπτσ κάτω εις τnv γnν με δά~ 

κρυα και δεν εσnκωνόμnν, εάν δεν nθελα fδει 

εκεfνο το φως να σκορπfσn τους ""''"'""~""''"' 
μου. ΛOin6v με 

Αββά πνωχλόμnν κατά τους δεκαε-

Λ..,-vη'ν"' από τότε δε έως 

ρον, με τnv βοr'1θεΙον τr1ς μου, &ν 

έχω κανένα πειρασμό". Η Οσία Μαρrο n Αιγυ
nτισ μέσο οπό πι μακράχρονn και σκλnρn 

άσκπσn, καθώς και στnν οδί;νn τnς μονα~ 

ξιάς, κατόρθωσε το Φωτfσrnκε 

από το Πνε(ιμα το Άγιο και αnέκτnσε το npο-

οραηκό Απέκτnσε τnv ικα-

νότnτο να στέκει μετέωρn και να κινείται 

στον Διnλθε τον Ιορδόνn χωρfς τn 

βοnθεια του πλοιαρίου και εκόλuψε οnόστα

σn nμερών σε χρόvο ελάχιστο. 

Η οσfα, ζrΊτπσε από τον Αββά Ζωσιμό 

να μnν ανακοινώαθ σε κανένα τnv εξσμολό

γnσn τnς, μέχρις ότού αnοθόνει. Στn auvέ-


