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Όταν το πρόσωπο του Πανορμίτη εξαφανίστηκε
από την εικόνα!
/ Ορθόδοξες Προβολές

Ήταν 7 Νοεμβρίου του 2008, παραμονή της εορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, όταν
κατά τη διάρκεια δεήσεως του στις 11 το πρωί στον Πανορμίτη της Σύμης, η
Μορφή του Αρχαγγέλου εξαφανίστηκε από την Αγία εικόνα του.
Το απόγευμα όταν ξεκίνησε ο Πανηγυρικός εσπερινός η μορφή του Αρχαγγέλου δεν
είχε επιστρέψει ακόμη, ο κόσμος και οι ιερείς που παρευρίσκονταν εκεί γνώριζαν
το θαύμα με ακλόνητη πίστη και χαρά του Θείου μηνύματος συνέχιζαν την Ιερή
ακολουθία του Εσπερινού σε πλήρη κατάνυξη.
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Λίγο πριν το τελείωμα του Εσπερινού η μορφή του Αρχαγγέλου επανήρθε στην
Αγία του εικόνα και ο κόσμος δόξασε τον Τριαδικό Θεό.
Ο μακαριστός Μητροπολίτης Σύμης στο κήρυγμα του μετέφερε το μήνυμα ότι ο
Αρχάγγελος μπήκε στις καρδιές και στην ψυχή των πιστών και εισάκουσε τις
προσευχές τους.
Στο διάστημα εκείνο που η Αγία μορφή του Ταξιάρχη έλειψε από την εικόνα του
πολλοί άρρωστοι συγγενείς των παρευρισκομένων που είχαν κάνει τάματα
θεραπεύθηκαν.
Ακολουθεί μια ενυπόγραφη μαρτυρία από τον Φιλήμονα Παπαδημητρίου (κάτοικος
Ρόδου)
«Όταν εξαφανίστηκε ο Άγιος από την εικόνα η σύζυγος μου έκανε έλεγχο για
διαπιστωμένο καρκίνο στη μήτρα στο μηχάνημα ΠΕΤ στον Ευαγγελισμό. Στα
αποτελέσματα δεν εμφανίστηκε τίποτα, ήτανε καθαρή! Την επόμενη μέρα που
έκανε προληπτικά αφαίρεση και βιοψία πάλι δεν βρέθηκε τίποτα. Το μηχάνημα ΠΕΤ
το χειρίζεται η κόρη μου Στέλλα και την επέμβαση την έκανε ο πεθερός μου και ο
γαμπρός μου.
Στο συμβάν προσκυνήτρια ήταν η αδελφή μου μαζί με μια φίλη μας και η μοναδική
που τον έβλεπε όση ώρα έλλειπε ήταν η αδελφή μου. Αυτά τα έχει καταθέσει η
Γυναίκα μου εγγράφως όταν ήρθαμε από την Αθήνα και πήγαμε μόλις μπορέσαμε
στον Πανορμίτη…
Στη συνέχεια μάθαμε ότι ο Άγιος Αρχάγγελος Μιχαήλ έκανε τρία θαύματα που
γνωρίζουμε εμείς: Ένα στην Κρήτη στο πανεπιστημιακό που έκανε επέμβαση πάλι
για καρκίνο η Φωτεινή που είναι φίλη μας, τη σύζηγο μου Μαίρη και κάπου αλλού.
Αυτά είναι κατατεθειμένα με μαρτυρίες και θεωρούμε υποχρέωση να τα λέμε
παντού και πάντα ως ελάχιστη υποχρέωση.
Φιλίμων Παπαδημητρίου

