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Η εξομολόγηση

Ήξερες ότι...

... όπως το σώμα μας έχει ανάγκη την καθαριότητα, έτσι και η 

ψυχή μας. Ας την «πλένουμε», λοιπόν, τακτικά στο πετραχήλι 

του πνευματικού μας!

Αμαρτία = Κάθετι που μας χωρίζει από τον Χριστό!

Μετανοώ = Μετανοιώνω = Αλλάζω τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς

Πώς εξομολογούμαστε;

1. Ο ιερέας λέει τις αρχικές 
προσευχές.

2. Εξομολογούμαστε τις 
αμαρτίες μας.

3. Ακούμε τις συμβουλές του 
πνευματικού.

4. Γονατίζουμε κάτω από το 
πετραχήλι του για να μας 
διαβάσει τη συγχωρητική ευχή.

Μόλις τελειώσει η ευχή, 
συγχωρούνται οι αμαρτίες μας 
και καθαρίζεται η ψυχή μας 
από το κακό!!

Από τους παρακάτω 
κύκλωσε όσους γνωρίζουμε από την Αγια Γραφή ότι 

μετάνοιωσαν για τις πράξεις τους.
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Η ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ

Σε ηλικία μόλις δώδεκα ετών απομακρύνθηκε από τους γονείς της κρυφά και πήγε στην 

Αλεξάνδρεια, όπου έζησε αμαρτωλή ζωή για δεκαεφτά ολόκληρα χρόνια. Κάποτε, μπήκε, από 

περιέργεια, σε ένα πλοίο που πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Έφτασε στην πόλη μαζί με τους προσκυνητές. 

Αυτή όμως παραδόθηκε σε κάθε είδους αμαρτωλή πράξη. 

Όταν θέλησε να μπει στο ναό της Αναστάσεως, την ημέρα που υψωνόταν ο τίμιος Σταυρός, 

αισθάνθηκε τρεις και τέσσερις φορές κάποια αόρατη δύναμη να την εμποδίζει. Αντίθετα, όλο το 

πλήθος του λαού έμπαινε χωρίς κανένα εμπόδιο. Το γεγονός αυτό την πλήγωσε βαθιά στην καρδιά. 

Μετάνιωσε για όσα είχε κάνει κι αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της. Έτσι, λοιπόν, γύρισε πάλι στο ναο 

και μπήκε μέσα χωρίς κανένα εμπόδιο. Αφού προσκύνησε το τίμιο Ξύλο, αναχώρησε την ίδια μέρα 

από τα Ιεροσόλυμα, διάβηκε τον Ιορδάνη ποταμό κι έφτασε στα μέρη της ερήμου.

Εκεί στην έρημο, η οσία έζησε σαράντα εφτά χρόνια με στερήσεις, μόνη της, με προσευχή στον 

μόνο Θεό. Γύρω στα τέλη της ζωής της, συνάντησε έναν ερημίτη, που ονομαζόταν Ζωσιμάς και του 

διηγήθηκε τη ζωή της από την αρχή. Κατόπιν παρακάλεσε να της φέρει την επομενη χρονιά τα 

άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει. Πράγματι, το επόμενο έτος, πήγε ο Ζωσιμάς τη Μεγάλη 

Πέμπτη και την κοινώνησε.

Μετά από ένα χρόνο πάλι πήγε εκεί ο ερημιτης. Βρήκε όμως την οσία ξαπλωμένη στη γη, 

νεκρή κι ένα γράμμα δίπλα της, που έγραφε: «Αββά Ζωσιμά, θάψε εδώ το σώμα της άθλιας Μαρίας. 

Πέθανα την ίδια μέρα που κοινώνησα. Προσευχήσου για μένα».
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