
ΠΙΣΤΗ Ή ΥΒΡΙΣ; 

 

Πρόσωπα: 

Μάρσα, ἡ μητέρα, σύζυγος τοῦ ἐπισκόπου Τζέραρντ Γκλέν, θετικὴ στὸν κορωνοϊό, 

ἀπομονωμένη σὲ θάλαμο νοσοκομείου. 

Μάρτζερυ, ἡ κόρη της. Ὁ πατέρας της, ὁ ἐπίσκοπος, εἶναι ἑτοιμοθάνατος στὸ ἴδιο 

νοσοκομεῖο μὲ τὴ μητέρα της, διασωληνωμένος. 

Γιατρός. 

Τὸ πλαίσιο τῆς ἱστορίας: Ὁ ἐπίσκοπος Γκλέν, σὲ κήρυγμά του στὶς 22 Μαρτίου, εἶχε 

ἀρνηθεῖ νὰ καλέσει τὸ ποίμνιό του νὰ τηρεῖ τὶς ἀποστάσεις ποὺ ὁρίζουν τὰ μέτρα 

κοινωνικῆς ἀποστασιοποίησης γιὰ προστασία ἀπὸ τὴν πανδημία, δηλώνοντας 

χαρακτηριστικὰ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μεγαλύτερος (larger) ἀπὸ τὸν φονικὸ ἰό. Λίγο μετὰ 

ἀνιχνεύτηκε, τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ ἄλλα τρία κοντινά του πρόσωπα μεταξὺ τῶν ὁποίων 

καὶ ἡ γυναίκα του, θετικὸς στὸν ἰό. Εἰσήχθη στὸ νοσοκομεῖο, ὅπου καὶ πέθανε ἀπὸ τὶς 

ἐπιπλοκὲς τῆς πανδημίας στὶς 14 Ἀπριλίου. 

 

-------- 

 

(Σκηνικό: Ὁ θάλαμος νοσηλείας τῆς Μάρσας. Μπαίνει κλαίγοντας ἡ Μάρτζερυ, μὲ 

ἰατρικὴ μάσκα, γάντια καὶ νοσοκομειακὴ φόρμα.) 

 

ΚΟΡΗ: Μαμά, μαμά… τί θὰ κάνω; Οἱ γιατροὶ λένε πὼς ὁ μπαμπᾶς εἶναι στὰ 

τελευταῖα του. Μαμά, τὸν χάνουμε! Κι ἐγὼ δὲν ξέρω τί νὰ κάνω. Εἶσαι κι ἐσὺ θετικὴ 

στὸν ἰό· ἂν σᾶς χάσω καὶ τοὺς δύο, δὲν θὰ ἀντέξω… Φοβᾶμαι! 

ΜΗΤΕΡΑ: Ἄχ, Μάρτζυ, γιατί δὲν δείχνεις λίγη πίστη; Κοίτα, ἀγαπούλα μου, ὁ 

μπαμπᾶς εἶναι ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, εἶναι εὐλογημένος. Ὁ Θεὸς τὸν ἀγαπάει καὶ τὸν 

προστατεύει, ὅπως κι ἐμένα. Ἀλλὰ ἂν τὸν θέλει Ἐκεῖνος κοντά Του, ἂς γίνει τὸ 

θέλημά Του. Δὲν πρέπει νὰ χάνεις τὴν πίστη σου. 

ΚΟΡΗ: Ὄχι μαμά. Δὲν εἶναι ἔτσι. Ὁ μπαμπᾶς, εἴτε εἶναι εὐλογημένος εἴτε ὄχι, 

διέπραξε τὴν μέγιστη ἁμαρτία: τὴν ὕβρη. Φάνηκε ἀλαζόνας. Ὄχι στὰ λόγια. Στὰ λόγια 

μπορεῖ νὰ εἶχε δίκιο…  

ΜΗΤΕΡΑ: Φυσικὰ καὶ εἶχε δίκιο…  

ΚΟΡΗ: Ναί, ἂν ὑπάρχει Θεὸς, εἶναι παντοδύναμος, ἄρα καὶ πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τὸν κάθε 

ἰό…  

ΜΗΤΕΡΑ: Τί λόγια εἶναι αὐτά, κόρη μου; Ἐσύ, παιδὶ ἑνὸς πάστορα, ἑνὸς ἀνθρώπου 

ἁγίου, ἑνὸς ὑπηρέτη τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἀμφισβητεῖς τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ; 

ΚΟΡΗ: … τὸ θέμα εἶναι ὅτι οἱ πράξεις του ἦταν ἀλαζονικές. Προκάλεσε τὴν ἴδια τὴ 

φύση, καλώντας τοὺς πιστούς του νὰ σπάσουν τὰ μέτρα προστασίας ποὺ ἐπιβάλλουν 

οἱ συνθῆκες. Ἔβαλε σὲ κίνδυνο τὴ ζωὴ τόσων ἀνθρώπων, διακηρύσσοντας ὑπερφίαλα 

ὅτι δὲν φοβᾶται— 

ΜΗΤΕΡΑ: Μέσα ἀπὸ αὐτόν, μὲ τὸ δικό του στόμα, μιλοῦσε ἡ φωνὴ Ἐκείνου. Ἦταν τὸ 

στόμα Του. 

ΚΟΡΗ (σχεδὸν ὑστερικά): Πάψε! Μιλᾶμε γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ κόλλησε καὶ σένα, ἴσως 

καὶ μένα, ἴσως καὶ ποιὸς ξέρει πόσους ἀκόμα—καὶ τώρα χαροπαλεύει! 



ΜΗΤΕΡΑ: Ἂν ἔχει τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ σωθεῖ! 

ΚΟΡΗ: Κι ἂν δὲν σωθεῖ; Γιατί, ξέρεις, αὐτὸ πιστεύουν οἱ γιατροί. 

ΜΗΤΕΡΑ: Ὁ Θεὸς εἶναι πιὸ δυνατὸς ἀπὸ τοὺς γιατρούς. Ἀλλὰ κι ἂν πάλι δὲν σωθεῖ, 

θὰ βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πλάστη μας. 

ΚΟΡΗ: Καλά. Κράτα τὴν πίστη σου κι ἄσε με νὰ κρατάω κι ἐγὼ τὶς ἀμφιβολίες μου. 

Ἐγὼ δὲν θέλω νὰ ἔχω καμία σχέση…  

ΜΗΤΕΡΑ: Σὲ παρακαλῶ, ἀγαπούλα μου, μεῖνε στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Σὲ χρειάζομαι. 

Καὶ ξέρω ὅτι αὐτὸ θὰ θέλει καὶ ὁ πατέρας σου…  
 

(Μπαίνει ἕνας γιατρός. Σκυθρωπός, μὲ χαμηλωμένο βλέμμα. Οἱ δύο γυναῖκες 

καταλαβαίνουν.) 

ΓΙΑΤΡΟΣ (πρὸς τὴν κόρη): Ἂν θέλετε νὰ τὸν ἀποχαιρετήσετε…  

ΚΟΡΗ (κλαίγοντας) Εὐχαριστοῦμε γιατρέ. 

ΜΗΤΕΡΑ (ἐπίσης κλαίγοντας): Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχή του. 

ΚΟΡΗ: Μήπως… εἶπε τίποτα πρίν…  πρὶν φύγει; 

ΓΙΑΤΡΟΣ: Προσευχήθηκε. Καὶ σᾶς ἀνέφερε στὴν προσευχή του. 


