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Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2019 
  
 Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές,  
  
Αυτή τη χρονιά, η εορτή του Αγίου Γεωργίου, Προστάτη της τοπικής μας Εκκλησίας, 
συμπίπτει με τη 2η Κυριακή του Πάσχα, ή Κυριακή τoυ Θωμά.  
 Εμείς, θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας πρωτίστως στον Άγιο Γεώργιο, ο 
οποίος, σε αντίθεση με τον Απόστολο Θωμά που ζήτησε να βάλει το δάχτυλό του στην 
πληγωμένη πλευρά του Χριστού για να πειστεί ότι τον έβλεπε μπροστά του ζωντανό, ο 
Άγιός μας έκανε πράξη τα λόγια του Ιησού: «Μακάριοι όσοι δεν είδαv και πίστεψαν». Και 
πίστεψε τόσο βαθιά και αληθινά, ώστε έδωσε τη ζωή του για το Χριστό, με τρόπο 
μαρτυρικό. 
 Οι πρόγονοί μας τον ανακήρυξαν Προστάτη τους και έτσι έφτασε μέχρι τις ημέρες 
μας η ιδιαίτερη ευλάβεια στο πρόσωπο αυτού του δυνατού και θαρραλέου αγίου 
Μεγαλομάρτυρα, ο οποίος εμπιστεύθηκε και στήριξε ολόκληρη τη ζωή του στον 
Αναστημένο Χριστό. Τον έχουμε ορίσει προστάτη μας σημαίνει, ότι σε εκείνον 
προστρέχουμε στις δύσκολες στιγμές της ζωή μας, αλλά και ότι είναι για εμάς υπόδειγμα 
πίστης και χριστιανικής ζωής, αφού βίωσε το ευαγγέλιο με όλη τη ριζοσπαστικότητά του 
και με τρόπο απόλυτο. Προσκυνώντας με ευλάβεια το εικόνισμα του Άγιου Γεώργιου, σας 
καλώ να δεχτούμε το Λόγο του Θεού που ακούσαμε και να ανακαλύψουμε σε αυτόν 
λόγους χριστιανικής μαρτυρίας.  
  Από το βιβλίο της Αποκάλυψης ακούσαμε για το μεγάλο πλήθος των μαρτύρων, 
ενδεδυμένων με λευκές στολές, που τις έπλυναν και τις λεύκαναν με το αίμα του Αρνιού, 
και στέκονται μπροστά στο θρόνο του Θεού και τον λατρεύουν μέρα και νύχτα. Είναι όλοι 
εκείνοι οι οποίοι πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο, κατά μίμηση του Χριστού.  
 Δεν παρήλθε ούτε στιγμή, κατά τη μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας, χωρίς 
κάποιος μάρτυρας να προσφέρει τη ζωή του για το Ευαγγέλιο.  Όπως μας θυμίζει ο 
πάπας Φραγκίσκος στην εγκύκλιό του «Να χαίρεστε και να αγάλλεστε»… «Οι διωγμοί δεν 
είναι μια πραγματικότητα του παρελθόντος, διότι τους υφιστάμεθα και σήμερα, είτε με 
αιματηρό τρόπο, όπως τόσοι σύγχρονοι μάρτυρες, είτε με ένα λεπτότερο τρόπο, μέσα από 
συκοφαντίες και ψεύδη. Ο Ιησούς λέει ότι θα είστε μακάριοι όταν «σας κακολογήσουν με 
κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου» (Μτ. 5,11). Άλλοτε πάλι μας καταδιώκουν με 
χλευασμούς, προσπαθώντας να παραμορφώσουν την πίστη μας, και να μας 
παρουσιάσουν ως πρόσωπα γελοία».  
 Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσα στο 2018 θανατωθήκαν σε όλο τον κόσμο 
37 ιεραπόστολοι: 19 ιερείς, 4 μοναχοί, 1 μοναχή, 13 λαϊκοί. Από το 2000 έως το 2017, 
έχουν βρει μαρτυρικό θάνατο 447 ιεραπόστολοι. Και τα στοιχεία αυτά που διαθέτουμε 
αφορούν μόνο την Καθολική εκκλησία, βεβαίως. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ακόμα και 
σήμερα η εκκλησία συνεχίζει να είναι εκκλησία μαρτύρων. Τούτο επιβεβαιώνεται με τον 
πλέον τραγικό τρόπο στο τελευταίο τρομοκρατικό χτύπημα στη ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ και που όλοι 
εμείς οι Χριστιανοί συγκλονισμένοι είδαμε να συμβαίνει… Αδελφοί μας στην πίστη, 
θανατώθηκαν με φρικτό τρόπο μέσα στους ιερούς ναούς όπου είχαν προσέλθει για να 
εορτάσουν το Πάσχα!  
 Ο απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς τους Ρωμαίους, μας διαβεβαιώνει ότι 
τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού: ούτε τα παθήματα, ούτε οι 
στενοχώριες, ούτε οι διωγμοί, ούτε η πείνα, ούτε η γύμνια, ούτε οι κίνδυνοι ούτε ο 
μαρτυρικός θάνατος. Πολλοί, πάρα πολλοί αδελφοί μας στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο 
Πακιστάν, στη Νιγηρία, στην Κολομβία και σε τουλάχιστον άλλες 50 χώρες, όπου ζουν 
περίπου 250 εκατομμύρια χριστιανοί, πολυάριθμοι σύγχρονοι μάρτυρες, οδηγούμενοι σαν 
τα πρόβατα που πάνε σε σφαγή, συνειδητά και με δύναμη ψυχής μαρτυρούν τη χαρά 
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του Ευαγγελίου. Επιβεβαιώνεται με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τίποτα δεν μπορεί να τους 
χωρίσει από την αγάπη του Χριστού.  
 Αλλά και εκτός της Καθολικής Εκκλησίας και σε περιβάλλοντα πολύ διαφορετικά, το 
Πνεύμα αναδεικνύει «σημάδια της παρουσίας Του», που βοηθούν τους ίδιους τους 
μαθητές του Χριστού. Από την άλλη, ο Άγιος Ιωάννης Παύλος Β΄ μας υπενθυμίζει ότι « η 
μαρτυρία που δίνεται για το Χριστό μέχρις αιματοχυσίας, έχει καταστεί κοινή παρακαταθήκη 
Καθολικών, Ορθόδοξων, Αγγλικανών και Προτεσταντών». Εκείνος ο ίδιος υποστήριξε πως 
οι μάρτυρες αποτελούν «μια κληρονομιά που μιλάει με φωνή δυνατότερη από εκείνη των 
παραγόντων που δημιουργούν τις διαιρέσεις».  
 Ο ευαγγελιστής Λουκάς, στην περικοπή που ακούσαμε μας θυμίζει τη δυναμική της 
χριστιανικής μαρτυρίας: Πρέπει να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να βάλεις στην πρώτη θέση 
τον συνάνθρωπο, ξεπερνώντας εγωισμούς και εσωστρέφειες και να σηκώνεις το σταυρό 
σου. Καλείσαι δηλαδή να δεχτείς τα ανθρώπινα όρια, τα δικά σου και των άλλων, να 
χάσεις τη ζωή σου, δηλαδή να τη μοιράζεις μέσα από πράξεις που αναγνωρίζουν τον 
πλησίον ως αδελφό. Πρέπει επίσης να μην ντρέπεσαι για την πίστη σου!!! Ζήσε τη ζωή 
σου, την εργασία σου, τον ελεύθερο χρόνο σου κάτω από το φως της πίστης σου, με τον 
χριστιανικό τρόπο ζωής που έχει ως οδηγό το ευαγγέλιο. Τόλμησε φανερά να εκφράζεις 
την πίστη σου, επειδή η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη από χριστιανούς που αγωνίζονται 
για το κοινό καλό, για τη δικαιοσύνη και την αλήθεια. Έχουμε ανάγκη ως κοινωνία από 
δυνατούς και θαρραλέους χριστιανούς για να μας ελευθερώσουν από τους πολλούς 
καθημερινούς κινδύνους, από τους δράκοντες, για να χρησιμοποιήσω την τόσο οικεία 
εικόνα του Αγίου μας!!!  
 Η κοινωνία μας, οι ενορίες μας, όλοι έχουμε ανάγκη από χριστιανούς μάρτυρες που 
δε φοβούνται να πουν τα πράγματα με το όνομά τους, που αγαπούν την αλήθεια, την 
ευθύτητα και τη δικαιοσύνη στις σχέσεις τους. Τολμήστε αδελφοί μου να γίνεται 
μάρτυρες της χριστιανικής σας πίστης με τη ζωή και το λόγο σας, μέσα στις 
καθημερινές σας ασχολίες, εκεί όπου ζείτε και βρίσκεστε! Αυτό ζητά από όλους μας 
σήμερα η εορταστική πανήγυρη του προστάτη μας Αγίου Γεωργίου, του θαρραλέου και 
γενναίου στρατιώτη που έδωσε μαρτυρία με τα λόγια του, τα έργα του και με την ίδια του 
τη ζωή.  

Ας τον επικαλεστούμε λοιπόν και ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να εμψυχωθεί από 
τη δική του αγιοσύνη που ο Κύριος του προσέφερε, ζητώντας του να μας εμπνέει, να μας 
ενδυναμώνει και να μας στηρίζει, για να σκορπίζουμε παντού τη ζωντανή μαρτυρία 
Εκείνου, κυρίως διαμέσου μιας ζωής πίστεως και αγάπης.  

 
ΑΜΗΝ.  
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