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Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ*
--- . --Ἱερέως Ἰωάννου Γ. Νικολοπούλου
Προσημείωσις: Ἰούδας* σημαίνει στά ἑβραϊκά «ἐξομολόγησις» (Γένεσις
29,35). Τί τραγικώτερον, ἀπό τοῦ νά σοῦ ὑπομιμνήσκῃ μιά
ζωή τό ὄνομά σου, ὅτι κάποια στιγμή αὐτό πρέπει νά τό
«πραγματώσῃς», νά τό «ὑλοποιήσῃς»; Κι’ ἐσύ, κάποια
συγκεκριμένη-ἀποφράδα στιγμή στό μέλλον, ἀντί, παράλληλα
μέ τό «ἥμαρτον παραδούς αἷμα ἀθῶον» (Ματθ.27,4), νά
προστρέξῃς στόν προδομένο καί -ἐν γνώσει σου- Ἀνεξίκακο
Διδάσκαλο καί Εὐεργέτη σου ζητώντας συγγνώμην, ἐ ξ ο μ ο
λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ς τό σφάλμα σου, ἐχόμενος μέ συνέπεια καί
ἀντίκρυσμα στό νόημα καί τό περιεχόμενο, πού διά βίου
ἐνέκλειε-σοῦ θύμιζε τό ὄνομά σου (Ἰούδας=ἐξομολόγησις),
-ἐσύ λέγω- προτίμησες ν’ ἀπολεσθῇς κρεμώμενος, ἀτιμωτικά
αὐτοκτονῶν
(ἀπαγχονιζόμενος
ἀπό
δένδρου)
καί,
διαρρηγνυομένης τῆς κοιλίας σου πίπτοντός σου ἐπί αἰχμηροῦ
λίθου, νά ἐκχυθοῦν καί διασκορπισθοῦν τά σπλάχνα σου ἐν τῇ
γῇ.
(ΠΟΙΗΜΑ)
Μάνα τοῦ Ἰούδα, τραγική, τοῦ γιοῦ τής ἀπωλείας,
πού τήν καρδιά του γέμισε πάθος φιλαργυρίας!
Μέ φίλημα Τόν πρόδωσε στούς ἄνομους Ἑβραίους,
ἀντί νά ἐκφράσῃ στό Χριστό, εὐγνωμοσύνης χρέος.
Στό σατανά παρέδωσε τή σκοτεινή ψυχή του.
Ξεχύθηκαν τά σωθηκά μέσ’ ἀπό τό κορμί του!
Κι’ ἡ Παναγιά, πού ἔνιωσε καί τό δικό σου δρᾶμα,
στό σπίτι της σέ μάζεψε καί ζούσατε ἀντάμα.
Τί ἔφταιξες, πού ἔγινε τό σπλάχνο σου προδότης,
καί πέθανε εἰς τό Σταυρό τοῦ κόσμου ὁ Δεσπότης;
Στόν Ἰωάννη ἀνέθεσε γι’ Αὐτήν νά μεριμνήσῃ·
κι’ Αὐτή γιά σένα νιάστηκε, μόνη νά μή σ’ ἀφήσῃ.
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Ἡ μητρική της ἡ καρδιά, μέ ἀνεξικακία
σ’ ἔβαλε μέσ’ στήν ἀγκαλιά, νά ζής μέ νηνεμία.
Μάνα (κι’) Ἐκείνη, ὅπως Ἐσύ. Τί, ἄν Ἐσύ .. προδότη
ἀθέλητα ἐγέννησες, κι’ Ἐκείνη τό Δεσπότη;!
Παράδειγμα ἡ Παναγιά, τηροῦσα τά τοῦ Υἱοῦ της,
μέ Μεγαλοκαρδία! Καί Μεγαλοψυχία!
Ἔτσι ἁπλώνεται τό φῶς καί διώχνονται τά σκότη,
τά μίση Ἀγάπη γίνονται, καί χαίρουν ὅλοι οἱ ἀνθρώποι!
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