
Αγία Μαρία-Μαγδαληνή 



Μαρία-Μαγδαληνή 

 Η Μαρία η Μαγδαληνή ήταν μια νέα γυναίκα η οποία ακολουθούσε και αυτή 

τον Ιησού και τους αποστόλους όπως και άλλες γυναίκες και τον βοηθούσε 

στο έργο του . Η καταγωγή της ήταν από τα Μάγδαλα , μια μικρή πόλη στα 

δυτικά της Γεννησαρέτ .  

 

 

 Αναγνωρίζεται ως Αγία και στην Ορθόδοξη , την Καθολική , την 

Λουθηρανική , την Αγγλικανική και μερικές ακόμα Προτεσταντικές Εκκλησίες .  

 



Η εσφαλμένη ταύτιση της . 

 Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή αναφέρεται ότι : 

• Α) Ο Χριστός της έβγαλε «επτά δαιμόνια» που θεωρήθηκαν ότι προήλθαν 

από πορνεία , ενώ η Αγία Γραφή και οι Πατέρες τις Εκκλησίες εννοούν έτσι τα 

πάθη της ψυχής που αντιτίθενται στο Πνεύμα Του Θεού .  

• Β) Μύρωσε με τις άλλες μυροφόρες το σώμα Του Ιησού και ταυτίστηκε με την 

ανώνυμη ιερόδουλη που μύρωσε το κεφάλι και τα πόδια Του Ιησού στο σπίτι 

του Σίμωνα .  

• Γ) Πέφτει και η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή ως Μυροφόρος στα πόδια του 

Ιησού .  



Ταύτιση της Αγίας  

 Η ορθόδοξη εκκλησία υποστηρίζει ότι είναι συκοφάντηση και βλάσφημος 

λόγος εναντίον της Αγίας η ταύτιση της με την αμαρτωλή γυναίκα του 

Ευαγγελίου . Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερεύνησε και διευκρίνισε 

ποιες και πόσες ήταν οι γυναίκες που αλείψαν με μοίρα την κεφαλήν και τα 

ποδιά Του Κυρίου και δεν υπάρχει καμία σχέση με την Αγία Μαρία την 

Μαγδαληνή .  



Οι αναφορές των Ευαγγελίων στην 

Αγία .  

• Η  Αγία Μαρία η Μαγδαληνή από την οποία ο Ιησούς διώχνει επτά δαιμόνια . 

• Η Αγία η οποία παρακολούθησε με την Μαρία Ιωσήφ την ταφή Του Ιησού 

από τον Ιωσήφ Αριμαθαίας .  

• Η Αγία η οποία βρισκόταν μαζί με άλλες ακόλουθους Του Ιησού στο 

Γολγοθά την ώρα της σταύρωσης .  

• Η Αγία η οποία ήταν από τους πρώτους που είδαν ότι η πέτρα του τάφου 

Του Ιησού είχε μετακινηθεί .  

• Η Αγία η οποία έτρεξε με τις υπόλοιπες γυναίκες να πει στους μαθητές ότι το 

σώμα Του Ιησού έλειπε αλλά εκείνοι δεν το πίστεψαν .  

• Ο αναστημένος Ιησούς εμφανίστηκε πρώτα Στην Υπεραγία Θεοτόκο και 

στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή . 



Η ορθόδοξη παράδοση για την Αγία 

 Με την θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας , μετά την Ανάληψη Του Χριστού και 

την ίδρυση της πρώτης Χριστιανικής Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα , η Αγία 

Μαρία η Μαγδαληνή εξακολούθησε να υπηρετεί το ευαγγελικό κήρυγμα . 

Όταν μετά την Κοίμηση της Υπεράγιας  Θεοτόκου ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 

εγκαταστάθηκε στην Έφεσο , τον ακολούθησε και η Αγία Μαρία η 

Μαγδαληνή εκεί, όπου και πέθανε.   



Γιορτή Της Αγίας 

 Η εκκλησία μας την τιμά ως ισαπόστολο και Μυροφόρο και γιορτάζει τη 

μνήμη της στις 22 Ιουλίου και στις 4 Μαΐου . Επίσης την συνεορτάζει μαζί με 

τις άλλες Άγιες Μυροφόρες Γυναίκες, την τρίτη Κυριακή μετά το Πάσχα .  





Μαρία η Μαγδαληνή 

 
Άννα Χαντζαρίδου Γ2  

Για το μάθημα των Θρησκευτικών 


