ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΜΕΗΝΙΑ
ΜΕΑ ΚΑΣΗΧΗΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ

Ἡ
Ἡ εεὐὐγγννώ
ώμμω
ωνν Μ
Μααθθήήττρριιαα..

πλάληεζηο Γεθάηε ἐλάηε:
ήκεξα ζά γλσξίζνπκε κηά «καζήηξηα» ηνῦ Κπξίνπ. Πξόθεηηαη γηά:
Μηά γπλαηθεία κνξθή πνύ δηαζέηεη ζάξξνο θαί ηόικε, δπλακηζκό θαί ἀγάπε.
Μηά γπλαηθεία ὕπαξμηο πνύ ἀλαδεηθλύεηαη Ἁγία, Μπξνθόξνο θαί Ἰζαπόζηνινο.
Μηά πξνζσπηθόηεηα πνύ ἐπηβάιιεηαη ζηνύο ζπγρξόλνπο ηεο, ἀθηηλνβνιεῖ
κεηαγελεζηέξνπο ηεο, δηαιάκπεη ζηό ρῶξν ηῶλ Ἁγίσλ.
Μηά ἐθιεθηή καζήηξηα ηνῦ Κπξίνπ, πνύ κᾶο δηδάζθεη πνιιά. Δἶλαη 

ζηνύο

Ἡ
Ἡ ἁἁγγίίαα Μ
Μααρρίίαα ἡἡ Μ
Μααγγδδααλληηννήή..
Ἡ Ἁγία Μπξνθόξνο Μαξία ὠλνκάζζεθε Μαγδαιελή, γηαηί θαηαγόηαλ ἀπό ηά
Μάγδαια ηῆο Γαιηιαίαο, κηά πόιη πξόο δπζκάο ηῆο ιίκλεο Γελλεζαξέη. Γνλεῖο ηεο εἶλαη ὁ
ῦξνο θαί ἡ Δραξηζηία. Δἶλαη εγελήο ζηή θαηαγσγή, πινύζηα, κέ ζαπκαζηή ὀκνξθηά,
ἔμππλε θαί πνιύ δξαζηήξηα. Ἡ λέα αηή δηαθαηέρεηαη ἀπό πλεπκαηηθέο ἀλαδεηήζεηο.
Πιεξνθνξεῖηαη γηά ηόλ Ἰεζνῦ, ηή ζπλαξπαζηηθή δηδαζθαιία Σνπ, ηή πξνζθνξά Σνπ ζηόλ
ἄλζξσπν θαί ηή πινύζηα ζαπκαηνπξγηθή Σνπ Υάξη θαί ζπγθινλίδεηαη. Ἔηζη ιίγν ἀξγόηεξα,
ὅηαλ καζαίλῃη ηήλ παξνπζία Σνπ ζηά Ἱεξνζόιπκα, ἐγθαηαιείπεη ηά Μάγδαια θαί Σόλ
ἀλαδεηεῖ. πλαληᾶ ηόλ Κύξην θαί ἡ ςπρή ηεο ἀγάιιεηαη. Καί ἀκέζσο ζπγθαηαιέγεηαη ζηόλ
ὅκηιν ηῶλ Ἁγίσλ γπλαηθῶλ, ηῶλ Μαζεηξηῶλ θαί Γηαθόλσλ Σνπ θαί ιακβάλεη πινύζηα ηή ράξη
Σνπ.
Ἡ Μαξία ἐλνριεῖηαη ἀπό δαηκόληα, θαθά πλεύκαηα: «ἀθνβίαο Θενῦ, ἀζπλεηδεζίαο,
ἀγλσζίαο, ςεύδνπο, θελνδνμίαο, ἐπάξζεσο, θάιινπο». Ὁ Κύξηνο, ὅκσο, ηήλ ιπηξώλεη, ηήλ
ζεξαπεύεη, ὅπσο ἐζεξάπεπζε θαί ηόζνπο ἄιινπο δαηκνληδνκέλνπο. Αηό ηό γεγνλόο θαίλεηαη λά εἶλαη θαί ἡ αἰηία
ηῆο πιήξνπο ἀθνζηώζεώο ηεο πξόο ηό ζεῖν Γηδάζθαιν. Ἡ Μαξία ἀπαιιαγκέλε ἀπό θάζε θαθία θαί έλδεδπκέλε ηήλ
ἀγαζόηεηα, ἀθνινπζεῖ ηόλ Κύξην. Πεξηθξνλεῖ δόμα θαί πινῦην θαί ἐληάζζεηαη ζηό ρνξό ηῶλ Μπξνθόξσλ, καδί
κέ ηήλ Ὑπεξαγία Θενηόθν. Ἀθνινπζεῖ ηόλ Κύξην παληνῦ. Ἀθνύεη κέ δίςα ηή ζεία δηδαζθαιία Σνπ. Ἰδηαηηέξσο ὅκσο
ἐθάλε ἡ ἀθνζίσζίο ηεο θαί ἡ εγλσκνζύλε ηεο πξόο ηόλ Κύξην θαηά ηήλ ηαπξηθή Σνπ Θπζία. Ἦηαλ κεηαμύ ηῶλ
ἐιαρίζησλ γπλαηθῶλ, πνύ εἶραλ ηό ζάξξνο λά ηόλ ἀθνινπζήζνπλ ζηό καξηύξην. Ἀλέβεθε ηόλ Γνιγνζᾶ! ηάζεθε
θάησ ἀπό ηόλ Σηαπξό Σνπ! Ἦηαλ κάξηπο ηῶλ πόλσλ Σνπ θαί ηῆο ἀγσλίαο Σνπ, γξάθεη ὁ βηνγξάθνο ηεο. Καί
ὅηαλ ὁ Ἰσζήθ κέ ηό Νηθόδεκν θαηέβαζαλ ηό ζῶκα ηνῦ Ἰεζνῦ θαί ηό ἀπέζεζαλ εἰο ηό Μλεκεῖν, ἡ Μαγδαιελή
παξαθνινπζεῖ κέ πόλν.
Ἡ ἐθιεθηή ὅκσο καζήηξηα ηνῦ Κπξίνπ δέλ κπνξεῖ λά ἡζπράζῃ. Αηή, ὅπσο θαί νἱ ἄιιεο καζήηξηεο ἤζειαλ
λά πξνζθέξνπλ κεγαιύηεξεο ηηκέο ζηό λεθξό ζῶκα ηνῦ ιαηξεπηνῦ ηνπο Γηδαζθάινπ. Πεξηκέλνπλ ἐλαγσλίσο λά
πεξάζῃ ἡ ἀξγία ηνῦ αββάηνπ. Ἀγνξάδνπλ παλάθξηβα ἀξώκαηα θαί πνιύ λσξίο ηό πξσΐ ηῆο ἑπνκέλεο ἡκέξαο
μεθηλνῦλ κέ ἱεξό πόζν γηά ηό Μλεκεῖν. Γέλ εἶλαη ηπραῖν. Δἶλαη ἡ ηξίηε ἡκέξα ἀπό ηήλ ηαθή! πλήζηδαλ ηόηε θαί
κύξσλαλ ἐπαλεηιεκκέλσο ηνύο λεθξνύο.
Ἔμσ ἀπό ηόλ «Ζσνδόρν Τάθν» θιαίεη ἡ Μαξία κέ πληρηά ἀλαθηιεηά. Ὁ πόλνο ηεο βαζύο. Δἶλαη θάηη
ηξαγηθό. Σό πάληηκν ῶκα ηνῦ Κπξίνπ ιείπεη! Γέλ εἶλαη ζηό Μλεκεῖν! Γηεξσηᾶηαη. Νά εἶλαη ἐρζξνί, πνύ ζέιεζαλ
λά ηό βεβειώζνπλ; Νά εἶλαη θίινη, πνύ ηό κεηέθεξαλ γηά θαιύηεξα ἀιινῦ; θύβεη θαί πάιη θαί θνηηάδεη ἀπό ηήλ
ἀλνηρηή εἴζνδν ηνῦ βξάρνπ. Καί ἀληηθξύδεη δπό ἀζηξαπόκνξθνπο Ἀγγέινπο. Μά δέλ ζακπώλεηαη. πλερίδεη λά
θιαίῃ. Ἐθείλε πνζεῖ λά δῇ ηόλ Ἕλα, ηόλ Μνλαδηθό, ηόλ Κύξην ηῶλ Ἀγγέλων θαί ηῶλ Ἀρχαγγέλων. ηό κεηαμύ
θάπνηνο ηήλ πιεζηάδεη. Θά εἶλαη --ζθέπηεηαη-- ὁ θεπνπξόο. Ἀλππόκνλα ηόλ ξσηᾶ, δεηᾶ πιεξνθνξίεο. Μά Ἐθεῖλνο
ηήλ θαιεῖ κέ ηό ὄλνκά ηεο! Μέ ηόλν θαί ηξόπν ηόζν γλώξηκν… Θεέ κνπ!
Δἶλαη ὁ Γηδάζθαινο, ὁινδώληαλνο κπξνζηά ηεο! Ἀλαζηεκέλνο!!! Γηαηί ὄρη;
Ὅπσο ηόηε ηξάβεμε ἀπό ηά λύρηα ηνῦ Ἅδε ηό Λάδαξν, ηό λεαλίζθν ζηή Ναΐλ, ηήλ
θόξε ηνῦ Ἰαείξνπ, ἔηζη θαί ηώξα, κέ ηή ζεία δύλακί Σνπ ηόλ λίθεζε, ὁ Ἴδηνο! Καί
ζθέπηεηαη ἡ Μαξία: Θά τόν ἔχουμε πάλι κοντά μας, νά διδάσκῃ, νά
περιοδεύῃ πόλεις καί χωριά, νά θαυματουργῇ! Κῦκα ραξᾶο θη ἐλζνπζηαζκνῦ
ηή ζπλεπαίξλεη! «Ραββουνί» θσλάδεη! «Διδάσκαλέ μου»! Καί αζόξκεηα
θηλεῖηαη λά ηόλ πξνζθπλήζῃ, λ’ ἀγθαιηάζῃ θαί λά ἀζπαζζῇ ειαβηθά ηά πόδηα Σνπ.
Μά ἐθεῖλνο δέλ ηῆο ηό ἐπηηξέπεη. Σήλ θαζειώλεη κέ ηό βιέκκα Σνπ.
«Μή μου ἅπτου». «Μή μέ ἐγγίζῃς».
Μπνξεῖ λά κήλ ἀζπάζζεθε ειαβηθά ηά πόδηα Σνπ, ἀιιά ἀμηώλεηαη  λά δῇ
πξώηε ηόλ Ἀλαζηάληα Κύξην,  λά ἀληηθξύζῃ ηνύο Ἀγγέινπο ηνῦ θελνῦκλήκαηνο,
 λά κεηαθέξῃ ηό ραξκόζπλν ἄγγεικα «ηῆο Ἀλαζηάζεσο ηνῦ Χξηζηνῦ» ζηνύο
Μαζεηέο Σνπ.
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Μεηά ηήλ Ἀλάζηαζηλ ηνῦ Κπξίνπ ἡ Μαξία ἡ Μαγδαιελή δέλ ἀπνκαθξύλεηαη ἀπό ηόλ θύθιν ηῶλ εζεβῶλ
γπλαηθῶλ θαί ηῶλ ἄιισλ καζεηῶλ ηνῦ Κπξίνπ. (Πξαμ. α΄ 14). Ἡ παξάδνζηο ιέγεη ὅηη ἀθνινπζεῖ ηόλ Ἀπ. Πέηξν ἐπί
δεθαηέζζεξα ρξόληα. Οἱ Ἰνπδαῖνη ηνύο θαηαδηώθνπλ, θάπνηε ηνύο ἐπηβηβάδνπλ ζέ ἀθπβέξλεην θαξάβη γηά λά
πληγνῦλ. Μά ὁ Θεόο ηνύο δηαθπιάζζεη θαί πξνζαξάζζνπλ ζηή Μαζζαιία ηῆο Γαιιίαο.
Ἐθεῖ ἡ Μαξία θεξύηηεη ηόλ Ίεζνῦ Χξηζηό ὡο Σωτῆρα ηνῦ θόζκνπ θαί πιῆζνο ιανῦ πηζηεύεη. Γηδάζθεη
θαί καγλεηίδεη ςπρέο. Δἶλαη αηόπηεο θαί αηήθννο κάξηπξαο ηῆο δσῆο ηνῦ Υξηζηνῦ. Θαπκαηνπξγεῖ θαί δνμάδεηαη
ηό Ὄλνκα ηνῦ Θενῦ. Μεηά ἀλαρσξεῖ γηά ηήλ Ἔθεζν. Ἐθεῖ ζπκπάζρεη κέ ηόλ Ἅγην Ἰσάλλε ηό Θενιόγν, πνύ
βξίζθεηαη ζηή θπιαθή. Ἀξγόηεξα ἀξξσζηαίλεη θαί εἰξεληθά παξαδίδεη ηή ςπρή ηεο ζηά ρέξηα ηνῦ Θενῦ.
Ἐληαθηάδεηαη ζηήλ εἴζνδν ηνῦ ζπειαίνπ ζηό ὁπνῖν ἀξγόηεξα ἐθνηκήζεζαλ νἱ ἑπηά παῖδεο ἐλ Ἐθέζῳ θαί άλαβιύδεη
ζαπκαηνπξγηθή Υάξηο. Ἡ Ἐθθιεζία καο ηήλ ὠλόκαζε Ἰζαπόζηνιν θαί ηήλ ἑνξηάδεη ὡο ἁγία ζηίο 22 Ἰνπιίνπ.
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ:

Πῶς μποροῦμε νά ἀποδείξουμε ὅτι ἡ νεαρή αὐτή κόρη εἶχε θάρρος, τόλμη καί δυναμισμό;
(…) σζηά!  Ἡ Μαξία ἡ Μαγδαιελή ὅπσο θαί νἱ ἄιιεο γπλαῖθεο ηνῦ ὁκίινπ ἀθήλνπλ ηόλ θόζκν θαί ηίο ἀζρνιίεο
ηνπο θαί ἀθνινπζνῦλ ηόλ Κύξην! Σόλ δηαθνλνῦλ κέ ζπζίεο θαί ἀληδηνηέιεηα!  ηό γεληθό θιῖκα ηῆο ἡηηνπάζεηαο,
ηνῦ θόβνπ θαί ηῆο δεηιίαο αηέο ηνικνῦλ λά ζηαζνῦλ θάησ ἀπό ηό Σηαπξό ηνῦ Χξηζηνῦ θαί ζπκπάζρνπλ καδί
ηνπ.  Καί ἀξγόηεξα «ἐθεώρουν ποῦ τίθεται», παξαθνινπζνῦλ ηόλ ἐληαθηαζκό Σνπ.
(Ὅ,ηη θάπνηνο ηό ἀξρίδεη κέ δῆιν θαί ἀθνζίσζη, δέλ ηό ἐγθαηαιείπεη ζηά κηζά, ηό ηειεηώλεη ὅ,ηη θη ἄλ ζηνηρίδῃ!)

 Γέλ ἀθήλνληαη ζέ ὀλεηξνπόιεζη θαί ἀπξαμία, ἀιιά «ἠγόξαζαλ ἀξώκαηα θαί ὄξζξνπ βαζένο», βαζεηἀ
ραξάκαηα μεθηλνῦλ γηά λά ἀπνδώζνπλ ηήλ ζηεξλή ηηκή ζ’ Ἐθεῖλνλ πνύ ἀγάπεζαλ. Φπζηθά λνηώζνπλ κέζα ηνπο
θόβν, ἀιιά «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον». Ὅπνηνο ἀγαπᾶ δέλ θνβᾶηαη, γίλεηαη ζαξξαιένο, γίλεηαη
ιηνληάξη θαί ὅηαλ μέξῃ ὅηη πεξαζπίδεηαη ηήλ ἀιήζεηα θαί ηό δίθαην, κάρεηαη κέρξη ηέινπο.

Πῶς ἐπιβάλλεται στούς συγχρόνους της καί ἀκτινοβολεῖ στούς μεταγενεστέρους της;
(…) Βεβαίσο! Ἡ Μαξία, κεηά ηήλ Ἀλάιεςη ηνῦ Κπξίνπ, θάλεη πεξηνδεῖεο, κηιάεη γηά ηό Υξηζηό, ηόλ ἀπνθαιεῖ
σηῆξα ηνῦ θόζκνπ. Γηεγεῖηαη αηά πνύ ἡ ἴδηα ἔρεη ἀθνύζεη θαί δήζεη ἀθνινπζῶληαο θαί δηαθνλῶληαο ηόλ Κύξην
θαί ηνύο Ἀπνζηόινπο ζέ ὅιεο ηίο πεξηνδεῖεο ηνπο. Γηδάζθεη θαί καγλεηίδεη ςπρέο! Πιῆζνο ιανῦ πηζηεύεη!
Θαπκαηνπξγεῖ θαί δνμάδεηαη ηό Ὄλνκα ηνῦ Θενῦ! Θά κᾶο γξάςῃ ὁ ζπλαμαξηζηήο ηεο: 
«Τό κήρυγμα ἔνθερμο καί ἡ καρποφορία πλουσία»!
Ἀιιά θαί ηώξα, κεηά ἀπό 2000 πεξίπνπ ρξόληα ἡ Μαξία ἡ Μαγδαιελή δέλ μεράζηεθε. Δἶλαη «Φάξνο
θσηεηλόο»! Ἀθηηλνβνιεῖ, ιάκπεη! Καί πνηά ςπρή δέλ ζἄζειε λά γίλῃ εαγγειίζηξηα ηῆο πηό κεγάιεο «ραξᾶο»! 
«Ἰεζνῦλ δεηεῖηε ηόλ Ναδαξελόλ ηόλ ἐζηαπξσκέλνλ, ἠγέξζε, νὐθ ἔζηηλ ὧδε,
ἴδε ὁ ηόπνο ὅπνπ ἔζεθαλ αὐηόλ, ἀιι’ ὑπάγεηε εἴπαηε ηνῖο καζεηαῖο αὐηνῦ θαί ηῷ Πέηξῳ…..».

Τό ὅτι ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασίν του ἐνεφανίσθη πρῶτον εἰς τήν Μαγδαληνή, πῶς μποροῦμε νά τό
ἐξηγήσουμε; (…) Ἦηαλ «ἀνταμοιβή» γηά ηήλ εζεβῆ αηή γπλαῖθα, ηήλ ἀθνζησκέλε ζηό ζεῖν Γηδάζθαιν!
Ἡ Μαγδαιελή, ἀπό ηή ζηηγκή πνύ γλώξηζε ηόλ Κύξην κέρξη ηό ζάλαηό ηεο, ἔδεημε: 
«Θαπκαζκό, Πίζηη, Εὐιάβεηα, Εὐγλσκνζύλε, Ἀγάπε θαί Ἀθνζίσζη» ζηόλ Κύξην! Αηά δηδάζθεη θηαί ζ’
ἐκᾶο.
ΤΝΘΗΜΑ: «Πξέπεη λά ἀγαπᾶκε ἐμ ὅιεο ηῆο ςπρῆο καο ηόλ Κύξην Ἰεζνῦ Χξηζηό».
(Ὁ Κύξηνο ιέγεη γηά ὅζνπο ηόλ ἀγαπνῦλ, Ἰσάλ.ηδ΄ 21.)

ΡΗΣΟΝ:

«Ὁ
Καί ηώξα ἡ ἐξώηεζηο:

ἀγαπῶλ κε ἀγαπεζήζεηαη ὑπό ηνῦ Παηξόο κνπ, θαί ἐγώ ἀγαπήζσ αὐηόλ». 

Ἐκεῖο ἀγαπᾶκε ηό Υξηζηό; Σόλ ἔρνπκε ζηή θαξδηά καο; Σόλ ζπκόκαζηε ζπρλά; Δραξηζηνύκεζα λ’
ἀθνῦκε ηά ιόγηα ηνπ; Δἴκαζηε πξόζπκνη λά ἐθηεινῦκε ηίο ἐληνιέο ηνπ; Μήπσο ρξεηάδεηαη ιίγε ἀθόκα πξνζπάζεηα
γηά λά γίλνπκε πηό ζεξκνί ρξηζηηαλνί;
Ἐθεῖλνο ζπζηάζηεθε ἑθνύζηα θαί ἀπό ἄπεηξε ἀγάπε δέρζεθε ηόλ πηό ἀπνηξόπαην ζάλαην γηά ηήλ αἰώληα
ζσηεξία καο. Θπζηάζζεθε πέξ ἡκῶλ! Ἐκεῖο πόζν πλεῦκα ζπζίαο δηαζέηνπκε γηά ηήλ δόμα ηνπ; Πόζν κηζνῦκε ηήλ
ἁκαξηία; Πόζε ιύπε αἰζζαλόκαζηε γηά ηήλ ἀπξόζεθηε δσή καο θαί ηίο ἁκαξηίεο καο; Ὁ Χξηζηόο ριεπάζηεθε,
βξίζζεθε γηά κᾶο. Ἐκεῖο δερόκαζηε λά βξηζζνῦκε γηά Αὐηόλ;
Μέ πόζε πξνζπκία ζά ηξέμνπκε ζηνύο ἱεξνύο λανύο καο γηά λά ηόλ ιαηξεύζνπκε ηαπεηλά, λά
παξαθνινπζήζνπκε ηήλ ἐπώδπλε πνξεία Σνπ ζηό Γνιγνζᾶ, ηήλ ἀλέθθξαζηε ὀδύλε Σνπ ζηό Σηαπξό; Μέ πόζε
ἀγξύπληα ςπρῆο ζά πξνζεπρεζνῦκε καδί Σνπ ζπκκεηέρνληαο ζηήλ ἁγία ἀγσλία Σνπ;
Ἄλ ζέινπκε λά Σόλ πνζερζνῦκε κέ εἰξήλε θαί ραξά ηό πξστλό ηῆο Κπξηαθῆο Ἀλαζηεκέλν,
ζξηακβεπηή θαί ληθεηή, ζά πξέπεη λά ηόλ ἀγαπήζνπκε, ὅζν ηόλ ἀγάπεζε θαί ἡ Ἰζαπόζηνινο καζήηξηά
Σνπ, ἡ Μαγδαιελή!
ΠΡΟΔΤΥΗ: «Παηέξα θηιάλζξσπε, πόζν πνιύ ἀγάπεζεο ηόλ ἁκαξησιό δνῦιν Σνπ,
πόζε ἡ ἀγάπε Σνπ! «Ἐζηαπξώζεο δη ἐκέ»! Δέλ βξίζθσ, Κύξηε, ιόγηα λά Σνῦ ἐθδειώζσ ηήλ
εὐγλσκνζύλε κνπ. Σέ εὐραξηζηῶ!!!... Καί ζέ παξαθαιῶ, βνήζεζέ κε λά Σέ ἀγαπῶ κέ ὅιε
κνπ ηή ςπρή θαί λά ἐθηειῶ πξόζπκα ηίο ἐληνιέο Σνπ. Ἀκήλ».
ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ: Ὁ Πνηκήλ ὁ Καιόο.
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ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ: σηῆξαο, Λπδία, Ἡ Γξᾶζηο καο, Πξόο ηήλ ΝΙΚΗΝ.

