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Ἕνα κάθε μήνα
Ἀγαπηςξί μξσ μξοίςεπ,
Ὁ μήμαπ Μάοςιξπ τέςξπ, κσοιξλεκςικά εἶμαι ἀτιεοχμέμξπ ρςήμ Ὑπεοαγία
Θεξςόκξ. Ὅλεπ ςίπ Παοαρκεσέπ, ςά ἀπξγεύμαςα, θά φάλξμςαι ξἱ ὑπέοξυξι
υαιοεςιρμξί ρςήμ Παμαγία μαπ. Τήμ ςελεσςαία, θά φαλεῖ ὁ Ἀκάθιρςξπ Ὕμμξπ. Τήμ 25η
ςξῦ μημόπ θά γιξοςάρξσμε ςό ὑπεοτσρικό γεγξμόπ ςξῦ Δὐαγγελιρμξῦ ςῆπ Θεξςόκξσ,
πξύ ἔτεοε ςόμ Θεό Λόγξ ρςή γῆ.
Ἡ Ὑπεοαγία Θεξςόκξπ γιά ὅλξσπ ςξύπ υοιρςιαμξύπ, ἰδιαίςεοα, ὅμχπ, γιά ςίπ
γσμαῖκεπ, εἶμαι ςό ἀγαπημέμξ ποόςσπξ. Δἶμαι ἡ τιλόρςξογη μάμμα, εἶμαι ἡ μάμμα πξύ
πόμερε, εἶμαι ἡ γσμαίκα μέ ὅλεπ ςίπ ἀοεςέπ. Μέ ποξενάουξσρεπ ςήμ ςαπείμχρη, ςήμ
ὑπακξή, ςήμ ἁγμόςηςα, ςήμ ἐογαςικόςηςα. Δἶμαι ἡ κόοη ἡ ἁπλή, ἡ ςαπειμή, ἡ ἁγμή ρςό
βλέμμα, ρςή ρκέφη, ρςό ρῶμα. Δἶμαι ἡ Παοθέμξπ! Δἶμαι ςό ςέλειξ ποόςσπξ, πξύ
θέληραμ μά μιμηθξῦμ καί μιμήθηκαμ, καςά ςή δύμαμή ςξσπ ὁ καθέμαπ, μέρα ρςή
διάοκεια ςῶμ 2.000 ἐςῶμ ςξῦ Χοιρςιαμιρμξῦ.
Τίθεςαι ὅμχπ ςό ἐοώςημα: Παοαμέμει ἡ Θεξςόκξπ ρήμεοα ςό ποόςσπξ ςῶμ
πιρςῶμ ἤ ἔυει παοαμεοιρθεῖ;
Σςό βιβλίξ ςῆπ Ἀπξκαλύφεχπ ὑπάουξσμ δύξ εἰκόμεπ γσμαικώμ - ρύμβξλα - ςά
ὁπξῖα ποξκαλξῦμ καςάπληνη καί ςοόμξ.
Στή μία εἰκόμα, εἶμαι μία γυμαίκα, ἡ ὁποία φαίμεται μά εἶμαι μτυμέμη τόμ ἥλιο,
λάμπει ὁλόκληρη καί πατάει ἐπάμω στή σελήμη. Φοράει στό κεφάλι της ἕμα στεφάμι
μέ δώδεκα ἀστέρια καί εἶμαι ἕτοιμη μά γεμμήσει. Μπροστά της εἶμαι ἕμας δράκομτας,
ἕμα φίδι μεγάλο καί τρομερό, πού τήμ περιμέμει μά γεμμήσει καί μά φάει τό βρέφος
της. Ὅμως, ἀμέσως μετά τή γέμμηση, ἁρπάζουμ τό παιδί οἱ ἄγγελοι στόμ οὐραμό.
(Ἀπξκ. ΙΒ΄ 1-5)
Μέ ςή γσμαίκα αὐςή ρσμβξλίζεςαι ἡ Θεξςόκξπ.
Ἡ Θεξςόκξπ εἶμαι μςσμέμη ςόμ Ἥλιξ ςῆπ δικαιξρύμηπ, ςόμ Χοιρςό. Ἡ ρελήμη
πξύ παςᾶ, εἶμαι ςό ρύμβξλξ ςῆπ κξρμικῆπ ζχῆπ, πξύ ρσμευῶπ ἀλλάζει. Ἡ Θεξςόκξπ,
ὅμχπ, εἶμαι ρςαθεοή! Δἶμαι ἔνχ ἀπό κάθε ἀλλαγή καί ἀλλξίχρη, πξύ ποξκαλεῖ ὁ
κόρμξπ μέ ςό τοόμημά ςξσ.
Τά δώδεκα ἀρςέοια, πξύ λάμπξσμ ράμ τχςειμό ρςετάμι ρςό κετάλι ςηπ, εἶμαι ἡ
πίρςη ςῆπ Θεξςόκξσ καί ὅλεπ ξἱ ἀοεςέπ, ὅπχπ ρημειώμει ὁ ἅγιξπ Ἀμδοέαπ Κοήςηπ.
Τό ἔμβοσξ εἶμαι ὁ Χοιρςόπ καί ὁ δοάκξμςαπ εἶμαι ὁ διάβξλξπ, πξύ θέλει μά
ἐναταμίρει ςόμ Χοιρςό. Ὁ Χοιρςόπ, ὅμχπ, ζεῖ καί ἐπιςελεῖ ςό ρχςήοιξ ἔογξ ςξσ.
Γοάτει ἕμαπ ἐκκληριαρςικόπ ρσγγοατέαπ, ὁ Οἰκξσμέμιξπ: «Ἡ Θεοτόκος εἶμαι τό
πρόσωπο ἐκεῖμο, πού ἰλιγγιοῦμ καί οἱ ἀμώτερες πμευματικές δυμάμεις τοῦ οὐραμοῦ,
γι’ αὐτό καί ἐμφαμίζεται κατά αὐτόμ τόμ τρόπο».
Αὐςή εἶμαι ἡ ποώςη εἰκόμα - ὅοαμα, πξύ βλέπει ὁ ἅγιξπ Ἰχάμμηπ ὁ εὐαγγελιρςήπ.
Καςαπληκςική καί τξβεοή!
Στή δεύτερη εἰκόμα, εἶμαι μία γυμαίκα, ἡ ὁποία κάθεται ἐπάμω σέ ἕμα θηρίο
κόκκιμο μέ ἑπτά κεφάλια καί δέκα κέρατα, τό ὁποῖο εἶμαι γεμάτο μέ ὀμόματα
βλάσφημα. Ἡ γυμαίκα αὐτή εἶμαι μτυμέμη μέ πορφυρό ἔμδυμα, ἔχει χρυσά στολίδια,
πολυτελεῖς λίθους καί μαργαριτάρια, κρατάει ἕμα χρυσό ποτήρι γεμάτο βδελύγματα
καί στό μέτωπό της γράφει: «μυστήριομ Βαβυλώμ ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶμ πορμῶμ

καί τῶμ βδελυγμάτωμ τῆς γῆς». Αὐτή ἡ γυμαίκα πίμει καί μεθάει ἀπό τό αἷμα τῶμ
Ἁγίωμ. (Ἀπξκ. ΙΕ΄ 3-6)
Ἡ εἰκόμα αὐςή, ὅςαμ ςήμ διαβάζει κάπξιξπ, ποξνεμεῖ ςοόμξ, εἶμαι τξβεοή καί
ριυαμεοή. Πξιά εἶμαι αὐςή ἡ γσμαίκα; Δἶμαι ἕμα ρύμβξλξ. Δἶμαι ἡ «Βαβσλώμ», ἡ
πόομη, ἡ ἀπξρςαρία, ςό κξρμικό τοόμημα, ξἱ ἀμςίθεεπ καί ἀμςίυοιρςεπ δσμάμειπ, πξύ
κάθξμςαι πάμχ ρςό θηοίξ ςό κόκκιμξ, ςόμ Διάβξλξ. Τίπ ἄγει καί ςίπ τέοει. Τίπ ὁδηγεῖ
ἀπό ςό κακό ρςό υειοόςεοξ.
Αὐςέπ ξἱ ἀμςίθεεπ καί ἀμςίυοιρςεπ δσμάμειπ, πξύ μπξοεῖ μά μιλξῦμ ἀκόμη καί γιά
θεό ἤ γιά θεξύπ, εἶμαι πξικίλεπ. Δέμ μιλξῦμ ὅμχπ γιά ςόμ ἀληθιμό Θεό. Δἶμαι ξἱ φεσδεῖπ
διδάρκαλξι καί ξἱ διαρςοξτεῖπ ςῆπ ἀλήθειαπ.
πιγοαμμαςικά θά ἤθελα μά ςίπ καςξμξμάρξσμε, γιά μά ςίπ γμχοίζξσμε καί μά
τσλαγόμαρςε:
Δἶμαι ἡ μέα Ἐπξυή (New age), μέ ςήμ ἐπιςηδεσμέμη ρύγυσρη ςξῦ καλξῦ καί ςξῦ
κακξῦ. Δέμ ὑπάουει καλό καί κακό, λέει. Μπξοεῖπ μά κάμειπ ὅ, ςι θέλειπ. Ἀοκεῖ μά ρξῦ
ἀοέρει.
Δἶμαι ὁ Οἰκξσμεμιρμόπ, αὐςή ἡ παμαίοερη, πξύ δέμ εἶμαι ςίπξςα ἄλλξ παοά
«μία αἵοερη παοαπλεύοχπ ρςήμ ἄλλη».
Δἶμαι ξἱ διάτξοεπ κξρμικέπ τιλξρξτίεπ, κξρμξθεχοίεπ καί ἰδεξλξγίεπ, πξύ
μόμξ ςόμ ἄμθοχπξ δέμ ὑπηοεςξῦμ.
Δἶμαι ἡ Μόδα ἡ ἄρεμμη, ἡ ποξκληςική, ἡ νεδιάμςοξπη, πξύ δέμ ρέβεςαι ξὔςε ςά
ποόρχπα αὐςῶμ πξύ ςήμ ἀκξλξσθξῦμ ξὔςε αὐςῶμ πξύ ςήμ ἀπευθάμξμςαι.
Δἶμαι ὁ Παμρενξσαλιρμόπ, μέ ςόμ ἐλεσθεοιαρμό, μέ ςόμ ἀμήθικξ - καςά τύρη
καί παοά τύρη - ςοόπξ ζχῆπ πξύ ποξςείμει.
Δἶμαι ὅλα ςά ἠλεκςοξμικά μέρα (οαδιότχμξ, ςηλεόοαρη, διαδίκςσξ), ςά ὁπξῖα
μ’ αὐςά πξύ ποξβάλλξσμ, ἐμεογξῦμ δσμαμικά ςήμ ὅλη ἀπξρςαρία ςῶμ ἀμθοώπχμ ἀπό
ςόμ ἀληθιμό Θεό.
Λίγξ ἄμ ποξρένξσμε θά μπξοξύραμε μά δξῦμε, πξῦ μᾶπ ἔυει τέοει αὐςό ςό
ποόςσπξ, αὐςή ἡ «Βαβσλώμ», ἡ ἀπξρςαρία, ςό κξρμικό τοόμημα, αὐςέπ ξἱ ἀμςίθεεπ
καί ἀμςίυοιρςεπ δσμάμειπ. Ἡ ξἰκξγέμεια διαλύεςαι, ἡ κξιμχμία ἔυει ἀλλξιχθεῖ, ἡ
παγκόρμια κξιμόςηςα ζεῖ μία ἔμςξμη ἀγχμία, ξἱ ἄμθοχπξι βιώμξσμ μία ἀπόγμχρη.
Σςόμ ἀμςίπξδα, ὅμχπ, αὐςξῦ ςξῦ αἰρυοξῦ ποξςύπξσ ρςέκεςαι ἡ Πάμαγμξπ
Θεξςόκξπ, μέ ςή γμήρια πίρςη καί ςήμ ἀμσπόκοιςη ὑπακξή ςηπ ρςόμ Θεό. Μέ ςήμ
ςαπείμχρη, ςή ρεμμόςηςα, ςήμ ἁγμόςηςα, ςήμ ἐγκοάςεια, ςήμ ἀγάπη ςηπ ποόπ ὅλξσπ
ςξύπ ἀμθοώπξσπ. Μέ ὅλεπ ςίπ θεψκέπ ἀοεςέπ, πξύ ςήμ κξρμξῦμ.
Ἄμ θέλξσμε, μπξοξῦμε μά ἀμαςοέφξσμε αὐςή ςή δαιμξμική καςάρςαρη.
Ἄμ θέλξσμε, μπξοξῦμε μά βγξῦμε ἀπό αὐςόμ ςόμ ραςαμικό λαβύοιμθξ.
Ἄμ θέλξσμε, μπξοξῦμε μά δξῦμε καλύςεοεπ ἐπξυέπ.
Αὐςό θά γίμει, ἄμ ἀλλάνξσμε ςά ποόςσπα! Καιοόπ γιά ἀλλαγή! Οἱ καιοξί δέμ
πεοιμέμξσμ.
Ποόςσπό μαπ ἄπ γίμει ἡ ὑπεοεσλξγημέμη καί πξλσαγαπημέμη μαπ Θεξςόκξπ, ἡ
Μηςέοα ςξῦ Σχςήοα μαπ Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ, ἡ ὁπξία ὄυι μόμξ θά διξοθώρει ςήμ
ἐρταλμέμη ζχή μαπ, ἀλλά καί ρςή Βαριλεία ςξῦ Θεξῦ εἶμαι ἱκαμή μά μᾶπ εἰραγάγει.
Μέ κάθε εὐλξγία ςῆπ Πάμαγμηπ Θεξςόκξσ
γιά μία εὐλξγημέμη Ἁγία Μεγάλη Τερραοακξρςή

