
ΧΟΤΖΑΣ  ΕΓΙΝΕ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ! 
Σύμφωνα με πολύ αξιόπιστες πληροφορίες από την Αίγυπτο, γνωστός Χότζας της 

Αιγύπτου μαζί με την οικογένεια του, εγκατέλειψαν τον μουσουλμανισμό και βαπτίσθηκαν 
Χριστιανοί.  

Ακόμη, τις τελευταίες μέρες βαπτίσθηκε Ορθόδοξος Χριστιανός  ένας Αμερικανός 
συνταγματάρχης, που υπηρετεί στην Αμερικανική βάση της Σούδας.  
Μετά λοιπόν την ανάσταση του νεκρού Σαουδάραβα στη Συρία από την Παναγία, που 
μεταδόθηκε δια μέσου της κρατικής τηλεόρασης της χώρας, ακολουθεί στην Αίγυπτο η 
θαυματουργική μεταστροφή γνωστού ανωτάτου μουσουλμάνου κληρικού (Χότζα), καθώς και η 
βάπτιση τόσο του  ιδίου όσο και της οικογενείας του σε χριστιανούς.  

Ποιο όμως συνταρακτικό γεγονός έκανε τον γνωστό Χότζα, τα στοιχεία του οποίου για 
ευνόητους λόγους δεν δημοσιεύουμε, να γίνει χριστιανός; Όπως εξιστορεί ο ίδιος, η 
μεταστροφή του οφείλεται σε θαύμα. Ο πρώην Χότζας και νυν νεοφώτιστος Χριστιανός 
ανέφερε ότι η μικρή κόρη του έπασχε από ανίατη ασθένεια. Γύρισε όλα τα νοσοκομεία και 
επισκέφθηκε αρκετούς γιατρούς στην Αίγυπτο, όπου μέχρι πρότινος ζούσε, αλλά και στο 
εξωτερικό. Όλοι οι γιατροί σχεδόν συνέκλιναν στην ίδια άποψη. Συνιστούσαν θεραπευτική αγωγή, 
η οποία ωστόσο, όπως τόνιζαν δεν θα βοηθούσε για την αποφυγή του μοιραίου. Μάλιστα 
συνέστησαν στον απελπισμένο πατέρα να πάρει την κόρη του στο σπίτι, αφού πίστευαν ότι δεν 
υπάρχει πλέον θεραπεία. Ο απελπισμένος πατέρας, καί καλλίφωνος Χότζας προσευχόταν 
καθημερινά στον Αλλάχ για βοήθεια... 
  Βλέποντας τη θλίψη του κάποιος κοντινός φίλος, τού πρότεινε να βάλει πάνω  στό 
μαξιλάρι της κόρης του, ένα Σταυρό. Στο άκουσμα της πρότασης ο πρώην Χότζας αντέδρασε…  
«Δεν είναι δυνατόν να κάνω εγώ κάτι τέτοιο, είπε, ούτε και θα προδώσω την πίστη μου…». 
Η ιδέα, ωστόσο, της τοποθέτησης του σταυρού άρχισε να τον απασχολεί. Χωρίς να αναφέρει σε 
κανένα τίποτε, αγόρασε ένα σταυρό και τον έβαζε στο μαξιλάρι της κόρης του όταν στο δωμάτιο 
βρίσκονταν οι δυό τους. Οι ημέρες περνούσαν και η κόρη του έπεσε σε κωματώδη κατάσταση, 
χάνοντας κάθε επικοινωνία με το περιβάλλον. Όλοι στην οικογένεια αλλά και στην περιοχή που 
υπηρετούσε ο πρώην Χότζας περίμεναν το μοιραίο. Ο απελπισμένος πατέρας μέρα-νύκτα 
καθόταν δίπλα της, κλαίγοντας.  

Μέσα του, όπως ομολογεί τώρα, υπήρχε μια ελπίδα πως κάτι θα συμβεί. 
Ένα βράδυ καθώς ο θλιμμένος πατέρας κρατούσε το χέρι της κόρης του, είδε πως από τον 
Σταυρό που είχε στο προσκεφάλι της άρχισε να εκπέμπεται ένα εκτυφλωτικό φως, το οποίο 
απλώθηκε σ' όλο το κρεβάτι. 
Αρχικά νόμιζε πως ονειρεύεται ή, ότι κάτι συμβαίνει με τη σκέψη του, εξ αιτίας της στενοχώριας 
του. Ωστόσο, το φως το έβλεπε φανερά. Ξαφνικά βλέπει την κόρη του να σηκώνεται από το 
κρεβάτι της και να λέει: «Μπαμπά πεινάω, φέρε μου κάτι να φάω»!  

Ο έκπληκτος Χότζας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Πήγε στην κουζίνα 
περιχαρής. Οι φωνές του ξεσήκωσαν τη σύζυγό του αλλά και τη γειτονιά. Σε λίγο στο σπίτι του 
έγινε το αδιαχώρητο. Ο ίδιος έλεγε και ξανά-έλεγε τι ακριβώς συνέβη. Μιλούσε για το θαύμα του 
Σταυρού. Τηλεφώνησε μάλιστα στο φίλο του που του είχε προτείνει να βάλει  Σταυρό στο 
μαξιλάρι  της  κόρης του και τον ευχαρίστησε. 

Οι γείτονες και οι φίλοι του προσπάθησαν να αποδώσουν το θαύμα στον Άγιο 
Γεώργιο, τον οποίο ευλαβούνται αλλά και φοβούνται οι μουσουλμάνοι. Εκείνος όμως ήξερε για 
την δύναμη του Σταυρού. Βίωσε το θαύμα. Η κόρη του πλέον δεν παρουσίαζε τίποτε και οι 
θεράποντες γιατροί που γνώριζαν την κατάσταση δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν είδαν πως οι 
νέες εξετάσεις δεν έδειχναν απολύτως τίποτε.  
Λίγες ημέρες μετά το θαύμα ο πρώην Χότζας είχε λάβει την απόφασή του.  
Είπε στη σύζυγο του πως θα γίνει Χριστιανός. Εκείνη αρχικά αντέδρασε και σκέφθηκε τους 
διωγμούς που θα ακολουθήσουν για τον ίδιο και για όλη την οικογένεια από τους 
μουσουλμάνους.  
«Θα μας σκοτώσουν όλους...» τού έλεγε.  
Εκείνος όμως είχε πλέον πάρει το δρόμο του. Της ανακοίνωσε πως θα φύγουν οριστικά από την 
Αίγυπτο. «Θα βαπτισθούμε χριστιανοί και θα ζήσουμε πλέον σε άλλη χώρα». Έτσι και έπραξε. 
Ωστόσο, η είδηση της εισόδου του στην Εκκλησία του Χριστού κυκλοφόρησε ευρέως τόσο στην 
πόλη που υπηρετούσε, όσο και στο μουσουλμανικό ιερατείο.  

Σήμερα ο πρώην Χότζας και νυν νεοφώτιστος Χριστιανός σπουδάζει Θεολογία. Για 
τους μουσουλμάνους βέβαια τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του είναι επικηρυγμένοι. Αυτός είναι και ο 
λόγος που δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε περισσότερα στοιχεία. Επίσης: 



Ο π. Νήφων 

Βαπτίσθηκε Ορθόδοξος Χριστιανός ένας  Αμερικανός συνταγματάρχης. 
Σε κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε το μυστήριο του Βαπτίσματος από μοναχούς της Ιεράς Μονής της Μεγίστης 
Λαύρας για τον νεοεισερχόμενο στην Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικανό συνταγματάρχη, που υπηρετεί στην 
Αμερικανική βάση της Σούδας. 

Μοναχός της Μονής Μεγίστης Λαύρας τού Αγίου Όρους, που υπηρετούσε σε μετόχι της Μονής 
στην Κρήτη κατήχησε τον βαπτιζόμενο, ο οποίος κατά μαρτυρίες παρόντων μοναχών στο μυστήριο, ήταν 
πολύ συγκινημένος. Δάκρυα χαράς έτρεχαν ασταμάτητα καθ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου, στοιχείο που 
φανερώνει την παρουσία της θείας Χάρης. Τώρα, όπως υποσχέθηκε ο ίδιος στους μοναχούς, θα αναλάβει 
να κατηχήσει και άλλους Αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν στη Ναυτική Βάση τής Σούδας. 

Πηγή: www.orthodoxia.gr   
 

ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 
Αφήγηση π. Νήφωνος, Ι. Μ. Βατοπεδίου Αγίου Όρους. (Δευτέρα, 15 - 08 - 2005 21:24:35) 

Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί αυτές τις ημέρες ψάλλαμε παρακλήσεις στην 
Παναγία μας, για την εορτή της Κοιμήσεώς της, ειδικά όμως για ένα εννιάχρονο 
κοριτσάκι από την Κύπρο, την μικρή Αναστασία, που έπασχε από καρκίνο του 
πνεύμονα. 

Την Κυριακή η μικρή Αναστασία κοιμήθηκε εν Κυρίω, και την Δευτέρα 
έγινε η κηδεία της στην Κύπρο. Το απόγευμα στις 4 και μισή ένας προσκυνητής 
από την Καβάλα, άγνωστος σε εμάς και χωρίς να γνωρίζει τίποτε για το 
κοριτσάκι πήγε να προσκυνήσει την Παναγία στην εκκλησία μας. Βγαίνοντας 
από τον Ναό συναντήθηκε στην γέφυρα της εκκλησίας με μια μοναχή η οποία 
κρατούσε στο χέρι της ένα κοριτσάκι. Η μοναχή του είπε ότι το κοριτσάκι δεν 
ήταν δικό της αλλά το παίρνει μαζί της και προχώρησε στην εκκλησία... 
Ο νεαρός παραξενεύτηκε και νόμισε ότι η μοναχή θα πάρει το μικρό παιδί στην μονή για να μονάσει. 

Την ακολούθησε για να την ρωτήσει από ποιο μοναστήρι είναι. Περίμενε ένα τέταρτο 
να βγει και όταν έβλεπε ότι αργούσε μπήκε στην εκκλησία αλλά μοναχή και 
κοριτσάκι είχαν εξαφανιστεί. Έψαξε παντού ακόμη και στο ιερό και πάλι μάταια, 
κανείς δεν υπήρχε. 
Τότε έτρεξε σε μένα, μου διηγήθηκε το γεγονός και μου ζήτησε να ψάξουμε ακόμη 
και σε κρυφές γωνιές του ιερού. Του ζήτησα να μου πει πως ήταν το κοριτσάκι και τι 
φορούσε. Του έδειξα φωτογραφίες που έχουμε εδώ από άλλες παρακλήσεις και 
μόλις έφτασε στην μικρή Αναστασία με βεβαιότητα μου είπε: αυτό είναι το κοριτσάκι. 
Τον ρωτάω: -είσαι σίγουρος;- - ΝΑΙ- μου λέει μονολεκτικά. Του εξήγησα ότι το 
κοριτσάκι αυτό σήμερα το πρωί το έθαψαν στην Κύπρο και του είπα όλη την ιστορία. 

Μετά συγκλονισμένος έβαλα τα κλάματα, το ίδιο και ο νεαρός και με ρώτησε -και ποια ήταν η 
μοναχή;- Μάλλον η Παναγία του είπα και τότε ήταν που ο νεαρός συγκλονισμένος άρχισε να κλαίει 
γοερά και συνέχεια. Ξέραμε ότι η Παναγία είναι πάντα παρούσα στο μέρος αυτό και είναι μοναδική 
παρηγοριά που έρχεται κοντά μας. Αυτή είναι η ιστορία όπως την διηγήθηκε ο πατήρ Νήφων.  
Εμείς σήμερα βρεθήκαμε στο μετόχι, στο Πόρτο Λάγος να προσκυνήσουμε την Θαυματουργή 
εικόνα, η οποία ευωδιάζει μύρο (για τον λόγο αυτό κόψανε και το γυαλί ώστε να βγαίνει η ευωδία)… 

Πηγή: http://athos.alexsoft.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=257 
 

     11 October 2005, 15:08  
Εικόνες αποκαταστάθηκαν μόνες τους σε εκκλησία (Μοναστηριού)     
στην περιοχή του Vladimir, στη Ρωσία. 

Εικόνες στην εκκλησία του χωριού Sanino κοντά στο Suzdal αποκαταστάθηκαν μόνες τους χωρίς 
τη βοήθεια των συνεργείων αποκατάστασης, στη πολιτεία του Vladimir, αναφέρει η τηλεόραση (TV) 
της πολιτείας. Το θαύμα που συνέβη στην εκκλησία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ίδιων των 
καλλιτεχνών. Καμιά επιστημονική εξήγηση του γεγονότος δεν βρέθηκε. Οι Μοναχές του κοινοβίου 
του Αγίου Νικολάου δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αυτή η εκδήλωση της φροντίδας του Θεού στο 
Μοναστήρι τους. 

Πολλοί προσκυνητές που έρχονται στο κοινόβιο του Αγίου Νικολάου έχουν ήδη λάβει πείρα 
των θεραπευτικών ιδιοτήτων του νερού της τοπικής πηγής, καθώς τα εκζέματα εξαφανίζονται και οι 
πονοκέφαλοι σταματούν, αλλά το κυριότερο θαύμα τους περιμένει στην εκκλησία, όπου μπορεί 
κανείς να παρατηρήσει την αυτο-αποκατάσταση των εικόνων. 
 Οι πρώτοι που ανακάλυψαν το θαύμα ήταν καλλιτέχνες των συνεργείων αποκατάστασης. 
Κατ’ αρχάς καθηλώθηκαν από την εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μέχρι πρόσφατα ήταν θολή, 
όπως και τα πρόσωπα των Αγγέλων γύρω του. Χωρίς καμιά ανθρώπινη παρέμβαση, τα χρώματα  
απέκτησαν λαμπρότητα, και μετά τα πρόσωπα αυτά όπως και των Ευαγγελιστών άλλαξαν. 
Επιπλέον μια από τις εικόνες άρχισε να ρέει μύρο… 

http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=432 


