
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Magdalene 

THE PERFECT FOLLOWER of JESUS 
 
 

Mary Magdalene was a great follower of our Lord Jesus. She felt in Him the Love 

and the Blessing of The Father, as St Paul said " The God and Father of our Lord 

Jesus Christ has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in 

Christ just as he chose us in Him before the foundation of the world that we should 

be holy and without blame before Him in love " (Ephesians 1:3, 4). When she first 

met Jesus, "out of her He had cast seven demons" (Mark 16:9)  Only Jesus, the Savior 

can plunder the strong's one house,I.e. Satan and cast out of our lives the demons of 

lust, of unholy anger, of greed, of hatred and of pride ( Mark 3:27). It is "for this 

purpose the son of God was manifested that He might destroy the works of the 

devil"(1 John 3:8) Therefore Mary Magdalene loved Jesus, followed Him with 

other women and provided to Him from her substance (Luke 8:3). The virtue of 

"giving " must be driven by great love to Jesus for He said that:" in as much you did it 

to one of the least of these my brethren you did it to me" (Matthew 25:40). Out of her 

great love she followed Jesus, looking on from afar on His cross and observing where 

he was laid (Mark 15:40,47). To love Him is to fix our eyes on his cross, deny 

ourselves and follow Him for the cross is the wisdom and power of God (1 

Corinthians 1:24). Mary Magdalene saw the risen Lord who conquered death and 

Who "Will transform our lowly body that it may be conformed to his glorious 

body" (Philippians 3:21).  Mary Magdalene tells us to love Him and to seek Him 

early every day in our life.  Mary Magdalene tells us that meeting with the risen Lord 

will change our sadness to true joy, our despair to hope our tears to comfort and our 

weakness to strength. Mary Magdalene tells us not to cling to Him only out of 

humanly emotions or for an earthly gain but through faith in Him; to seek his 

kingdom, to go and spread the good news of his resurrection, to guide others to be  

saved from darkness to light from death to life 

and to go and tell his brethren;  those who shall be 

saved, that He is indeed risen!     

            Fr. Youssef Chehata    

“I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and  

I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.” 

John 15:5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مريم المجدلية

 التابعة المثاليه ليسوع
 

كما قال  اآلب هللاضل التابعين لربنا يسوع، إذ أحست فيه و معه بمحبة و بركة كانت القديسة مريم المجدلية من أف

باركنا بكل بركة روحية في السماويات في الذي  مبارك هللا و ابو ربنا "معلمنا بولس الرسول في الوحي المقدس 

في بداية  (.  ١،٣،٤أف )  كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبال لوم قدامه في المحبة المسيح 

 -يسوع المخلص هو الذي يستطيع أن ينهب بيت القوي    ( . ٦،٤٩مر )لقائها بالمسيح أخرج منها سبعة شياطين 

(. ٣،:٣مر )والطمع وعدم المحبة والكبرياء  ويطرد شيطان الشهوات الرديئة  والغضب الباطل  -أي الشيطان 

 ت مريم المجدلية الرب يسوع وتبعتهلذا أحب ( . ٣،٣يو ٤)أعمال إبليس النه ألجل هذا أظهر إبن هللا لكي ينقض  

فضيلة العطاء يجب أن تكون مدفوعة بمحبة المسيح ألنه  (. ٣،٣لو ) كن يخدمنه من أموالهنمع أخر  كثيرات 

تبعته سوع لمحبتها الشديدة لي(. ١٢،٣٤مت )هؤالء األصاغر فبي قد فعلتم  بما إنكم فعلتموه بأحد إخوتي  ،" قال

وكانت تنظر إلي صليبه مع نساء أخريات اللواتي كن يخدمنه في الجليل و اللواتي صعدن معه الي  إلي الصليب

الذين يحبون يسوع يثبتون أنظارهم علي صليبه و (. ١٤،١٢،٤٤،:١مر ) أورشليم ، و كن ينظرن أين وضعوه 

رأت الرب الذي قام مريم المجدلية  (. ٣١،٤كو٤) ينكرون أنفسهم و يتبعونه ألن الصليب هو قوة هللا وحكمة هللا

مريم المجدلية  (. ٣٤،٣في ")الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده  "  وغلب الموت

،و تعلمنا أيضاً أن اللقاء مع الرب القائم يحول حزننا إلي فرح حقيقي و نحب يسوع و نبكر إليه كل يومتعلمنا أن 

مريم المجدلية تقول لنا اننا ال نقترب اليه فقط . ء إلي رجاء و الدموع إلي تعزيه و الضعف إلي قوهفقدان الرجا

و بخالص اإلنسان من  باإليمان به ننادي بخبر القيامه المفرحبالعاطفة البشرية او لغرض مكسب دنيوي بل 

 القس يوسف شحاته    !الظلمه إلي النور و من الموت إلي الحياة ألنه حقاً قد قام

الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر . لكرمة وأنتم األغصانأنا ا "

 5:55 يو ".كثير، ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا

 92:15 أمثال 

 †الشيخ الروحاني القديس يوحنا سابا عن الحب اإللهيأقوال من  †
أن يخبر بمحبتك كما هي يا أبانا الصالح أولئك الذين أشرقت فيهم وهم  ليس من يقدر“ †

 “ !!ال يعرفون

ما ألذ الرائحة !! ما أجمل أن نتكلم عن حالوة هللا التي تحلي وتلذذ أنفس األطهار“ †

 “ ..!االطاهرة التي تفوح من ههنا وتغير النفس والجسد أيضً 

 !!حل مسابقه العدد السابق  †

تنتسب العذراء إلي الناصرة  †

 .{٣٩،٤لو}مدينة من الجليل 

 عالعذراء كانت تصلي م† 

في العليه بأورشليم بعد رسل ال

 مباشرة المسيح السيد صعود 

 .{٤١،٤أع}

 !!!مسابقه  †
 من هو أولأذكر بالشاهد  †

شخص صادفه مجموعة 

كبيرة من المالئكة 

  فسماهم جيش هللا؟
إصحاح   بالشاهد أذكر †

البركة واللعنة؟ وكم 

 بركة وردت فيه؟
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 تعزية 

لقدس أبونا يوسف  †

 هفي انتقال والد

 /الدكتوراألستاذ 

 في هشحاته جود

 ٣٢٤٦ أغسطس ٤٤ 
 


