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Θυσιάστηκε για να μείνει το Φρέαρ του Ιακώβ σε
ελληνικά χέρια
/ Ορθόδοξες Προβολές

Ο Άγιος Φιλούμενος ο Νέος Ιερομάρτυς είναι Άγιος της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, ο οποίος μαρτύρησε τον 20ό αιώνα στα Ιεροσόλυμα για να
κρατήσει το ιερό προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ σε Ελληνικά χέρια.
Από το Μάϊο του 1979, οπότε και μετατέθηκε στο Φρέαρ του Ιακώβ
αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα από φανατικούς Εβραίους που τον
απειλούσαν, ότι, αν δεν εγκαταλείψει το προσκύνημα και πάρει τις
εικόνες και τον Εσταυρωμένο να φύγει, θα τον σκοτώσουν.
Το απόγευμα της 29ης Νοεμβρίου του 1979, φανατικοί σιωνιστές μπήκαν στο
χώρο του Φρέατος του Ιακώβ και ενώ εκείνος τελούσε τον Εσπερινό, του
επιτέθηκαν με τσεκούρι και τον κατακρεούργησαν. Οι δήμιοί του τον χτύπησαν
αλύπητα στο πρόσωπο του όπου χάραξαν το σημείο του Σταυρού και του έκοψαν
τα δάκτυλα του δεξιού του χεριού. Στη συνέχεια βεβήλωσαν την Εκκλησία και το

Σταυρό και έριξαν μια χειροβομβίδα καταστρέφοντας το χώρο.
Η κηδεία έγινε στο ναό της Αγίας Θέκλας στις 4 Δεκεμβρίου του 1979, παρόντων
των Αγιοταφιτών πατέρων, συγγενών του Αγίου και πλήθους κόσμου, όχι μόνο
ορθοδόξων αλλά και ετεροδόξων και μουσουλμάνων.
Λίγο αργότερα έγινε και η ταφή του Μάρτυρος στο κοιμητήριο της Αγιοταφικής
αδελφότητας στην Αγία Σιών. Τέσσερα χρόνια αργότερα ανοίχθηκε ο τάφος του π.
Φιλουμένου, για να γίνει ανακομιδή των οστών. Όλοι τότε οι παρευρισκόμενοι
αντίκρυσαν ένα εξαίρετο και θαυμαστό θέαμα. Το σώμα του ήταν ανέπαφο και
ευωδίαζε. Ξανακλείσανε τον τάφο μέχρι τα Χριστούγεννα του 1984, οπότε κατά
την κηδεία του αρχιεπισκόπου Πέλλης Κλαυδίου, ανοίχθηκε και πάλι. Το σώμα
συνέχισε να είναι αναλλοίωτο και να ευωδιάζει.
Η Εκκλησία τον τιμά ως Άγιο και το ευωδιάζον και θαυματουργό σκήνωμά του
βρίσκεται εντός του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού που χτίστηκε στο Φρέαρ του
Ιακώβ, επ’ ονόματι της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδας, του Αγίου Φιλουμένου
και του Αγίου Ιουστίνου.
Δείτε το βίντεο – αφιέρωμα του Πρακτορείου «Ορθοδοξία» στον Άγιο
Φιλούμενο και τη μαρτυρία του Αρχιμανδρίτη Ιουστίνου, που είναι τώρα
Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Φρέατος του Ιακώβ εν Σαμαρεία, να μιλά για
τα μαρτύρια του προκατόχου του και να δείχνει τη λάρνακα με το
σκήνωμα του Οσιομάρτυρα Φιλουμένου, το οποίο διατηρείται με το δέρμα
ακόμη!
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