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Αυτή η κολώνα της εισόδου
του Ναού της Αναστάσεως
στα Ιεροσόλυμα, παραμένει
σιωπηλός αλλά εύγλωττος

μάρτυρας του μεγάλου
θαύματος.

      Πρόκειται  για  το

θαυμαστό γεγονός που συνέβη

την  εποχή  που  οι  ’ραβες

κατέλαβαν  τα  Ιεροσόλυμα

(1547  μ.Χ.)  και  τους  Αγίους

Τόπους. Την εποχή που τούρκος

διοικητής  ήταν  ο  Μουράτ  IV

και πατριάρχης Ιεροσολύμων ο

Σοφρώνιος Β΄.

Τότε  οι  Αρμένιοι  αιρετικοί,

που  από  χρόνια  έψαχναν

ευκαιρία να "βάλουν χέρι" στα

Ιερά  προσκυνήματα  και

μάλιστα  στον  Πανάγιο  Τάφο

και να "βγάλουν" αυτοί το ’γιο

Φως, δωροδόκησαν τον τούρκο

διοικητή να δώσει διαταγή να

παραμείνουν  οι  Ορθόδοξοι

εκτός ναού το Μ.Σάββατο κατά

την  τελετή  αφής  του  Αγίου

Φωτός! Και το πέτυχαν...

Αυτό  έφερε  μεγάλη  λύπη

στους  Ορθοδόξους  που

συνέρρευσαν από όλα τα μέρη

του  κόσμου  για  να

προσκυνήσουν και  να δουν το

γεγονός.  Όλοι  περίμεναν  έξω

από  το  Ναό  και  προσευχόταν

με  θέρμη  στο  Θεό  να  τους

δώσει το ’γιο Φως και να δώσει

διέξοδο  στην κρίση.  Την ίδια



στιγμή  ο  μουεζίνης  από  το

διπλανό  μιναρέ

παρακολουθούσε με περιέργεια

την εξέλιξη των πραγμάτων.

Όταν λοιπόν οι Ορθόδοξοι με

τον  Πατριάρχη  προσευχόταν

έξω από το Ναό, το πρωί εκείνο

του Μ. Σαββάτου του 1547, το

’γιο  Φως  ξεπήδησε  από  την

κολώνα  της  εισόδου  όπου

στεκόταν  και  από  τότε  η

κολώνα  είναι  ανοιγμένη  και

καπνισμένη!  Έτσι  οι

Ορθόδοξοι  άναψαν  τις

λαμπάδες τους, ενώ οι Αρμένιοι

έφυγαν ντροπιασμένοι και δεν

τόλμησαν έκτοτε να αξιώσουν

το προνόμιο αυτό.

Ο  μουσουλμάνος  μουεζίνης

που είδε το θαύμα μπροστά στα

μάτια  τόσων  ανθρώπων,

πήδησε από τη χαρά του από το

μιναρέ  και  ομολόγησε  πίστη

στο Θεό των Χριστιανών. Αυτό

είχε  σαν  αποτέλεσμα  να

μαθευτεί  το  γεγονός  μεταξύ

των  μουσουλμάνων  που  το

θεώρησαν προδοσία της δικής

του  πίστης  και  όρμησαν  και

τον αποκεφάλισαν. Αυτό ορίζει

εξ  άλλου  ο  ισλαμικός  νόμος! 

Έτσι  έγινε  και  μάρτυρας  της

πίστεως  και  οι  χριστιανοί

περιμάζεψαν  το  λείψανό  του

που  σώζεται  μέχρι  σήμερα

στην  Ιερά  Μονή  Μεγάλης

Παναγίας.
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