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"Un tur bija arī sievas, kas no tālienes skatījās; starp tām bija Marija Magdalēna un 
Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte, un Salome.  Tās, kad Viņš bija Galilejā, 
Viņam bija gājušas pakaļ un Viņam kalpojušas un daudz citas, kas līdz ar Viņu 
bija nākušas uz Jeruzālemi." Mk.15:40-41  
"Un tas, nopircis smalku audeklu, Jēzu noņēma un ietina audeklā un ielika Viņu 
kapā, kas klintī bija izcirsts, un akmeni pievēla pie kapa durvīm. Bet Marija 
Magdalēna un Marija, Jozēta māte, skatījās, kur Viņš tapa nolikts." Mk.15:46-47 

 

Kas viņas bija un ko darīja? 
Itāļu teoloģe Carla Ricci savā grāmatā „Mary Magdalena and Many Others; Women 
who followed Jesus”  (1994) veic pētījumus par sieviešu grupu, kas sekoja Jēzum 
no Galilejas līdz pat krusta nāvei Golgātā un  apglabāšanai Ģetzemenes dārzā. 
Teologi gadsimtiem ilgi ir ignorējuši šo daudzo sieviešu vārdus un klātbūtni visā 
garajā Jēzus kalpošanas ceļā no Galilejas uz Golgātu,  bieži vien uztverot viņas kā 
tādas, kas burtiski vazājas viņam un vīriešu grupai pakaļ, neviena neaicinātas un 
negribētas. Kas viņas bija un ko viņas darīja? Autore veic sinoptisko evaņģēliju 
salīdzinājumu Mk. 15:40// Mt. 27:56//Lk.8:2//Lk.24:10 un arī Jņ. 19:25, un secina, 
ka Marija Magdalēna ir vienīgā, kura ir klātesoša visos četros evaņģēlijos. Marija 
- Jēkaba jaunākā un Jozēta māte ir minēta Marka evaņģēlijā, iespējams tā pati, 
kuru Mateja evaņģēlijs dēvē par Jēkaba un Jāzepa māti. Salome ir minēta Marka 
evaņģēlijā. Cebadeja dēlu māte Mateja evaņģēlijā, Marija Jēkaba māte Lūkas 
evaņģēlijā, Johanna un Suzana Lūkas evaņģēlijā. Ņemot vērā arī Jāņa evaņģēlija 
nosauktās sievietes, sarakstam pievienojas Jēzus mātes Marijas māsa un Marija 
Klopas sieva vai Marija no Klopas. Izsekojot visām iespējamām komentatoru un 
tradīcijas interpretācijām, autore secina, ka jebkurā gadījumā ir identificējamas 
sešas līdz deviņas evaņģēlijos minētās sievietes, kas sekojušas Jēzum no 
Galilejas līdz Golgātai. Taču, sekojot Mk. ev. piebildei „un daudzas citas” un Mateja 
ev. norādei 27:55-56 „daudz sievu...starp tām...”, nav izslēgts, ka bija arī citas. Par 
katru no viņām kā Jēzus māceklēm un krusta nāves lieciniecēm ir iespējams kaut 
ko pateikt, balstoties uz evaņģēlijiem un arī tradīcijas liecībām.  
Attiecībā par to, ko viņas darīja, JD tiek lietoti darbības vārdi: 1) akolouqew - iet 
pakaļ, sekot (Mk. 15:41; Mt. 27:55); 2) suv-akolouqew  nākt kopā ar ..(Lk. 23:49); 
3) diakonew - kalpot, apgādāt (Mk. 15:41, Mt.27:55, Lk. 8:3). Vārds akolouqew ir 
lietots jaunajā Derībā 91 reizi un galvenokārt divās nozīmēs:  1) kā Jēzus dots 
aicinājums māceklībai, piemēram, „Un viņš uz to sacīja: „Nāc man līdz” Un visu 
atstājis tas cēlās un sekoja viņam” (Lk. 5:27-28); 2) kad pūlis seko Jēzum, bez 
uzaicinājuma aicinājums, lai arī to neizslēdz. Vārds  diakonew tā primitīvākajā 
nozīmē „apkalpot pie galda”, bet Jēzus šo nozīmi paplašina kā mīlestības darbus 
pret tiem, kas cietumā, izslāpušajiem, izsalkušajiem, (Mt.25:42-44), kalpošanu jeb 
diakonēšanu kā pazīšanās zīmi mācekļu vidū, norāda pats uz sevi kā kalpu 
(Lk.22:24-27).  
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Līdz ar to autore secina, ka mācekļu grupa, kas sekoja Jēzum no Galilejas līdz 
Golgātas kalnam Jeruzālemē, bija lielāka nekā 12. Vismaz 6-9 sievietes tāpat bija 
saklausījušas Jēzus aicinājumu un trīs gadu gaitā kļuvušas par viņa mācības un 
darbu māceklēm, Sievietes bija viņam kalpojušas un palikušas uzticīgas līdz pat 
krusta nāvei. Viņas kļuva par pirmajām augšamcelšanās lieciniecēm.  
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