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Ανάστησε νεκρό μουσουλμάνο η Παναγία στη
Συρία
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Αλλεπάλληλα θαύματα συγκλόνισαν το περασμένο
Δεκέμβριο τη Δαμασκό και τη Σαουδική Αραβία
(03/08/2005 09:43)

Γράφει ο Αγιοταφίτης Ιγνάτιος
ηγούμενος της
Ιεράς Μονής των Ποιμένων
Μπετσαχούρ.
Το Δεκέμβριο του 2004 ένας
μουσουλμάνος Σαουδάραβας
βγήκε στα ΜΜΕ και διηγήθηκε
ένα ζωντανό συγκλονιστικό
γεγονός που έζησε και που
άλλαξε από τότε όλη του τη ζωή. (Το διηγήθηκε από
την τηλεόραση το ραδιόφωνο. Δημοσιεύτηκε σε
εφημερίδες και περιοδικά σε όλη τη Σαουδική
Αραβία, Παλαιστίνη και προφανώς σε όλες τις
γειτονικές χώρες ενώ δημοσιεύεται και στα Αραβικά
σε ιστοσελίδα).
Ο μουσουλμάνος νυμφεύθηκε πριν από χρόνια μια
κοπέλα, πλούσια μουσουλμάνα αλλά στείρα. Τα
χρόνια περνούσαν και το ζευγάρι δεν μπορούσε να
αποκτήσει παιδιά. Επισκέφθηκαν πολλούς γιατρούς
στη Σαουδική Αραβία αλλά λύση δεν έβρισκαν. Οι
γονείς του, του έλεγαν να πάρει και δεύτερη γυναίκα
και να κρατήσει και την πρώτη αφού ο νόμος τους
επιτρέπει να έχουν μέχρι και τέσσερις γυναίκες.
Εκείνος κουρασμένος και αρκετά στεναχωρημένος
πήρε τη σύζυγό του να πάνε ταξίδι αναψυχής στη
γειτονική μας από το Ισραήλ, Συρία για να
ξεκουραστούν και να ξεχάσουν λίγο το πρόβλημά
τους. Στη Συρία και συγκεκριμένα στη Δαμασκό
νοίκιασε λιμουζίνα με οδηγό-ξεναγό, όπου ανέλαβε
να τους πάει σε όλα τα κοσμικά αξιοθέατα της
Συρίας. Ο οδηγός παρατήρησε στο ζευγάρι που
ξεναγούσε μια πικρία πόνο και θλίψη στα πρόσωπά
τους. Πήρε λοιπόν το θάρρος και τους ρώτησε γιατί
δεν φαινόντουσαν ευχαριστημένοι γιατί αναρωτιόταν
μήπως άραγε έφταιγε ο ίδιος και δεν τους άρεσε κάτι
στην ξενάγηση ή στην περιήγηση, που τους έκανε.
Εκείνοι του εξομολογήθηκαν και του εξήγησαν πως
τους απασχολεί το πρόβλημα της ατεκνίας τους.
Ο μουσουλμάνος λοιπόν οδηγός τους είπε ότι εδώ
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στη Συρία οι Χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι
Χριστιανοί έχουν το μοναστήρι της Παναγίας της
Σεϊνταναγιάς (-Σεϊνταναγιά- αραβικά σημαίνει
Δέσποινα Κυρία) στο οποίο πολλοί άτεκνοι
καταφεύγουν και προσεύχονται στη Θαυματουργή
της εικόνα της Παναγιάς για να αποκτήσουν παιδί.
Στο μοναστήρι τους δίνουν από το φυτίλι του
καντηλιού της θαυματουργής αυτής εικόνας και τότε
η ‘‘Μαρία’’ των Χριστιανών τους ανταποκρίνεται κατά
την προαίρεση και την πίστη τους.
Αμέσως ο Σουδάραβας και η γυναίκα του λένε στο
ξεναγό πήγαινέ μας εκεί στη Σεϊνταναγιά «τη
Δέσποινα των Χριστιανών» κι αν γίνει το ποθούμενο
και αποκτήσουμε παιδί θα σου προσφέρω 20.000$ σε
σένα και 80.000$ στο μοναστήρι.
Πήγαν στη Ιερά Μονή και ακολούθησαν τις οδηγίες
των μοναχών. Επιστρέφοντας στο σπίτι τους η
γυναίκα βρέθηκε έγκυος. Γέννησε ένα χαριτωμένο
αγοράκι υγιέστατο και πανέμορφο. Το θαύμα της
Παναγίας μας έγινε σε μουσουλμανική οικογένεια.
Μόλις γέννησε η σύζυγός του, ο Σαουδάραβας ήθελε
να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει. Τηλεφώνησε
λοιπόν στον οδηγό- ξεναγό πως θα φθάσει στη
Δαμασκό ζητώντας του να τον παραλάβει από το
αεροδρόμιο της Δαμασκού. Ο οδηγός όμως
πανούργος και κακός ειδοποίησε άλλους δυο φίλους
του για να πάνε μαζί στο αεροδρόμιο να παραλάβουν
τον πλούσιο και κατόπιν δολίως να τον σκοτώσουν
και να λάβουν όσα χρήματα θα είχε μαζί του.
Άλλωστε γνώριζε ότι θα μεταφέρει στο μοναστήρι
80.000$.
Πράγματι έτσι κι έγινε. Τον παρέλαβαν από το
αεροδρόμιο. Καθ’ οδόν χωρίς ο άμοιρος να γνωρίζει
τι θα συνέβαινε, τους είπε ότι από τη χαρά του πως
θα έδινε και στους φίλους του οδηγού από 10.000$.
Αυτοί όμως αντί να τον πάνε στο μοναστήρι, τον
οδήγησαν σε ένα έρημο μέρος. Τον έσφαξαν και εν
συνεχεία τεμάχισαν το σώμα του κόβοντας πρώτα το
κεφάλι τα χέρια και τα πόδια του σε κομμάτια. Τους
τύφλωσε όμως το πάθος από αυτήν την εγκληματική
τους ενέργεια και αντί να τον πετάξουν στον τόπο
του εγκλήματος τον έβαλαν στο Πορτ- Παγκάζ του
αυτοκινήτου. Αφαίρεσαν όλα τα χρήματα και το
πανάκριβο ρολόι που φορούσε. Ξεκίνησαν να πάνε
σε άλλο ερημικό μέρος για να πετάξουν. Εισήλθαν
στην εθνική οδό αλλά τους χάλασε το αυτοκίνητο
και στάθηκαν στη μέση του δρόμου. Η μηχανή της
λιμουζίνας έσβησε και κατέβηκαν κάτω για ελέγξουν
τι συνέβη.
Ένας περαστικός οδηγός τους είδε και σταμάτησε με
το αυτοκίνητο του προκειμένου να τους βοηθήσει.
Εκείνοι όμως φοβούμενοι μήπως γίνουν αντιληπτοί
για το φοβερό έγκλημα που είχαν διαπράξει
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προσποιήθηκαν ότι δεν θέλουν βοήθεια.
Ο περαστικός οδηγός όμως φεύγοντας παρατήρησε
πως έσταζε αίμα κάτω από το πόρτ- παγκάζ. Εξ
αιτίας και της περίεργης συμπεριφοράς της παρέας
σκέφθηκε πως κάτι κρύβουν και ειδοποίησε την
αστυνομία προκειμένου να εξετάσει τι συνέβαινε. Η
συμπεριφορά των τριών ήταν ύποπτη.
Η αστυνομία έτυχε να βρίσκεται κοντά στο σημείο
και περιπολικό έφθασε στο σημείο που υποδείχθηκε
μέσα σε πέντε λεπτά. Οι αστυνομικοί είδαν το αίμα
στο οδόστρωμα. Ζήτησαν αμέσως να ανοίξουν το
πορτ- παγκάζ. Τρεμάμενος ο οδηγός- φονιάς το
ανοίγει και τότε σηκώνεται και βγαίνει έξω ο
Σαουδάραβας υγιής και ολοζώντανος. Ήταν γεμάτος
αίματα βέβαια αλλά ραμμένος στα σημεία που είχαν
τεμαχίσει.
Μόλις τώρα τους λέει ‘‘... η νεαρή γυναίκα που μου
είπε πως είναι η Παναγία τελείωσε και τις τελευταίες
ραφές του λαιμού μου εδώ μπροστά δείχνοντας το
καρύδι του λαιμού του αφού μου έραψε όλο μου το
σώμα πρώτα’’.
Ο κακοποιός εγκληματίας ταξιτζής και οι συνεργοί
του έχασαν τα λογικά τους. Δεν πίστευαν αυτό που
έβλεπαν. Τρελάθηκαν. Οι αστυνομικοί τους έδεσαν
με χειροπέδες και τους οδήγησαν στις ψυχιατρικές
φυλακές ενώ αυτοί φώναζαν σαν δαιμονισμένοι ‘‘...
εμείς σε σκοτώσαμε εμείς σε κομματιάσαμε σου
κόψαμε το κεφάλι πως ζεις; Τι είσαι συ; Δεν είσαι
άνθρωπος;’’
Ο Σαουδάραβας στη συνέχεια μετέβη στη Δαμασκό
και οδηγήθηκε σε νοσοκομείο. Ιατροδικαστές,
εμπειρογνώμονες, αστυνομικοί και άλλοι
πιστοποίησαν με υπογραφές το μέγα και λαμπρό αυτό
θαύμα.
Τα ράμματα ήταν και είναι φανερά. Φαινόταν
φρεσκο-συναρμολογημένος ενώ διακήρυττε και
ομολογούσε δημοσίως ότι ‘‘η Παναγία με έραψε και
με ανάστησε με τη δύναμη του Υιού της’’.
Ανακοίνωσε μάλιστα πως επιθυμεί να βαπτισθεί
Χριστιανός. Τα Συριακά ΜΜΕ δημοσίευσαν το
γεγονός, το οποίο άρχισε να λαμβάνει τεράστια
απήχηση στον λαό.
Ο γιατρεμένος και αναστημένος Σαουδάραβας κάλεσε
τηλεφωνικώς όλους τους δικούς του και ήλθαν στη
Συρία. Πήγαν στο μοναστήρι ευχαρίστησαν την
Παναγία Σαϊνταναγιά και πρόσφεραν δεήσεις και
δοξολογίες. Αντί μάλιστα του ποσού των 80.000$
που ήταν το αρχικό τάμα του στην Παναγία
αποφάσισαν να προσφέρουν στην Ιερά Μονή το ποσό
των 800.000$ για τη μεγάλη ευεργεσία που
προσέφερε στον ίδιο και την οικογένεια του η
Παναγία μας.
Ο ίδιος σήμερα αφηγείται συνεχώς το συγκλονιστικό

αυτό θαύμα. Την αφήγησή του αρχίζει πάντοτε
λέγοντας «όταν ήμουν μουσουλμάνος μου συνέβη
αυτό κι αυτό δηλώνοντας ότι δεν είναι πλέον
μουσουλμάνος, ούτε αυτός ούτε η οικογένεια του...»
το θαύμα αυτό τάραξε τις αραβικές μουσουλμανικές
χώρες και όλη τη Μέση Ανατολή, δημιούργησε σάλο
και φοβερή έκπληξη. Ωστόσο, επιχειρήθηκε από
Ισλαμιστές θρησκευτικούς ηγέτες να αμφισβητηθεί
και να υποβαθμιστεί, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
μαζικής επιστροφής των μουσουλμάνων στην
Ορθόδοξη Εκκλησία του ζώντος Χριστού.
‘‘Ζει Κύριος ο Θεός ημών,
ο Θεός των Δυνάμεων’’
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