
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΙΣ

Έχει συμβεί μπροστά στα μάτια μου, αλλά
θα παραλλάξω λίγο τα πρόσωπα και θα
διακωμωδήσω την ιστορία για να γίνει πιο
ευχάριστη. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι
ψεύτικη.
Μία κυρία, η Καλλιόπη, (Καλλιοπίτσα)
θεούσα μέχρι κόκαλο, που δεν άφηνε
λειτουργία κι Εσπερινό να της ξεφύγουν,
που γέμιζε τα παγκάρια της εκκλησίας κι ότι

αυτό συνεπάγεται, ήταν βαριά άρρωστη. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κρεβάτι ούτε να
περπατήσει και οι γιατροί την είχαν ξεγραμμένη. Κάποια στιγμή ένας καλός γνωστός της,
αποφάσισε να της παίξει ένα παιχνίδι πίστης μήπως και καταφέρει να την θεραπεύσει και να
μην πάει στον άλλο κόσμο.
Σε συνεννόηση με 2 φίλους, βάζει τον ένα να φορέσει μούσια, περούκα, μουστάκια κι άσπρο
χιτώνα ώστε να μοιάζει με τον χριστό. Έχει στηθεί όλο το σκηνικό, ως και φωτισμό κρυφού
προβολέα είχανε και ψαλμωδίες με αγγέλους από κασετόφωνο στο μέσα δωμάτιο. Κι αρχίζει
η ιστορία:
( Χ = χριστός, Κ = Καλλιόπη )
Ενώ βρίσκεται στο κρεβάτι και συζητάει με τους άλλους δύο, ακούγεται μία αγγελική
μουσική και με… αγγέλους να ψέλνουν. Από το διπλανό δωμάτιο, δηλαδή της εισόδου,
έρχεται ένα κάτασπρο φως που ξεκίνησε αχνά και έγινε έντονα δυνατό και πλημμύρισε το
δωμάτιο. (το διπλανό)
Μέσα από το φως εμφανίζεται με αργά βήματα και μπαίνει στο δωμάτιο με την Καλλιόπη ο…
χριστός με άσπρο χιτώνα, με ένα γλυκό χαμόγελο στο στόμα. Οι άλλοι δύο να έχουνε σκύψει
ευλαβικά το κεφάλι και να έχουνε γονατίσει.
Την πλησιάζει, ενώ εκείνη είχε μείνει άφωνη:
Χ = Μη φοβού… Καλλιοπίτσα μου. Οι προσευχές σου εισακούστηκαν και ήρθα εδώ μόνο για
σένα.
Κ =  Κύριε…. ευλογημένο το όνομά σου. Εγώ… δ-δ-δ-δεν….
Χ = Καλλιοπίτσα μου, γλυκό μου τέκνο, μη φοβάσαι, ήρθα να σε κάνω καλά. Θα ζήσεις
πολλάααα χρόνια ακόμη, χρόνια καλά ως ότου έρθεις να κάτσεις δίπλα μου, είσαι η εκλεκτή
μου.
Κ =  Ευχαριστώ Κύριε, εγώ….. μπρ-μπρ-μπρ… (έτρεμε απ’ τον φόβο, την έκπληξη και την χαρά
συνάμα)
Χ = (ακουμπάει το χέρι του στο κεφάλι της και της λέει σχεδόν προστακτικά) Τέκνο μου, από
την στιγμή που σε άγγιξα η ασθένειά σου έφυγε και είσαι πια καλά.  Δεν θα πονάς πια,
μπορείς να περπατήσεις. Εις το όνομα του πατρός μου και της αγίας τριάδος,… σήκω ΤΩΡΑ
και περπάτα!!!

Η Καλλιόπη με δάκρυα στα μάτια και νοιώθοντας ανείπωτη χαρά, σηκώθηκε δειλά-δειλά και
περπάτησε. Όλοι οι πόνοι της είχαν φύγει. Κύριε, ευλογημένο το όνομά σου, του έλεγε και
ξανάλεγε γονατισμένη και φιλώντας του τα…. κροκοδειλέ παπούτσια που ο βλάκας είχε
ξεχάσει να αλλάξει μα ευτυχώς εκείνη δεν το πρόσεξε.

Χ =  Σήκω τώρα γλυκό μου τέκνο,  είσαι πλέον καλά και μην σταματήσεις να δοξάζεις τον
Κύριο. Φεύγω τώρα, με καλεί ο πατέρας μου. Ευλογημένη να είσαι. (και φεύγει από τον ίδιο
δρόμο, συνοδεία αγγελικής μουσικής όπως πριν)
Κ = Αντίο Κύριε… Ευλογημένο το όνομά σου…. (είπε με δάκρυα στα μάτια)



Χ = Αντίο… Πηνελοπίτσα μου!!!! (ακούστηκε από το άλλο δωμάτιο)
Κ = (ακολούθησε μικρή σιγή)…… Μα εμένα…. ΔΕΝ ΜΕ ΛΕΝΕ ΠΗΝΕΛΟΠΙΤΣΑ !!!!!! (και…
πράααφ, ξανάπεσε στο πάτωμα)

      Εδώ τελείωσε η ιστορία με το τεστ πίστεως. Αποδείξαμε ότι η πίστις σώζει, αρκεί να
πιστεύεις αληθινά κι ας είναι και λάθος. Η πίστις είναι η οντότητα, ο βαθιά κρυμμένος σου
εαυτός που σε βοηθάει σε κάθε δύσκολη στιγμή, αρκεί να του φέρεσαι καλά.
Σίγουρα όμως θα αναρωτιέστε τι απέγινε η κυρία Καλλιόπη. Σας πληροφορώ ότι χαίρει
άκρας υγείας, ζει και βασιλεύει, δεν ξαναπάτησε το πόδι της σε καμία εκκλησία, ανακάλυψε
το «θείον» της υπόστασής της και κάθε χρόνο ανυπομονεί να έρθουν οι γιορτές των
Χριστουγέννων για να της χτυπήσει κάποιος ρασοφόρος την πόρτα και να της ζητήσει να
κάνει αγιασμό να φύγουν οι καλικάντζαροι, για να του @@μήσει τα ράμματα.


