ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου (23 Απριλίου ή 2η ημέρα του Πάσχα)

Ο Άγιος Γεώργιος Μάρτυρας της Αναστάσεως
Μέσα στην πανευφρόσυνη Πασχαλινή ατμόσφαιρα, στην οποία
ζούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μάς καλεί η Εκκλησία μας σήμερα να
τιμήσουμε έναν εκ των πλέον λαοφιλών και μεγάλων Μαρτύρων Της,
τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Παρά το γεγονός
ότι η ημέρα της μνήμης του είναι η 23η Απριλίου, εντούτοις η
Εκκλησία μας τοποθετεί την γιορτή του την 2η ημέρα του Πάσχα, για
να προσδώσει σ’ αυτήν πανηγυρικό χαρακτήρα. Η μετακίνηση αυτή,
όμως, γίνεται και για έναν ακόμη λόγο· για να καταδειχθεί η σύνδεση
του Αγίου Γεωργίου, όσο και όλων των Μαρτύρων της πίστεως, με το
μέγιστο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, που είναι η Ανάσταση του
Θεανθρώπου. Και εξηγούμαστε…
Η Ανάσταση του Κυρίου είναι γεγονός που δεν προσεγγίζεται με
τη λογική, ούτε ψηλαφάται με τις ανθρώπινες αισθήσεις. Πρόκειται
για το μέγιστο θαύμα του Θεού, που υπερβαίνει τα όρια της
ανθρώπινης κατανόησης και προσκρούει στις νοητικές μας δυνάμεις.
Όποιοι δοκίμασαν, στο παρελθόν, να την προσεγγίσουν με τη λογική,
είτε οδηγήθηκαν στην απιστία, είτε κατέληξαν στην τρέλα. Την
Ανάσταση μπορούμε να την πλησιάσουμε και να την βιώσουμε μόνο με
την δύναμη της πίστεως, που ξεπερνά τα περιορισμένα ανθρώπινα
μέτρα και μάς δίδει την δυνατότητα να αναχθούμε σε πνευματικές
σφαίρες που η λογική αδυνατεί να ερμηνεύσει.
Ενώ, όμως, η Ανάσταση του Κυρίου δεν αποδεικνύεται με
συμβατικό και ψηλαφητό τρόπο, εντούτοις, αποκαλύπτεται μέσα από
τους καρπούς της στη ζωή του κόσμου και της Εκκλησίας. Ο πρώτος
καρπός της Αναστάσεως είναι οι Μάρτυρες, με κορυφαίο τον σήμερα
εορταζόμενο Άγιο Γεώργιο. Ο Άγιός μας έδωσε το αίμα του, θυσίασε
την ζωή του, αρνήθηκε τα πλούτη και την ανθρώπινη δόξα, για την
αγάπη του Ιησού. Τόσο εκείνος, όσο και τα πλήθη των Αγίων
Μαρτύρων, είναι δυνατόν να μαρτύρησαν για ένα ψέμα; Είναι ποτέ
δυνατόν, επί είκοσι και πλέον αιώνες Εκκλ/κής ιστορίας, αναρίθμητα
στίφη ανδρών και γυναικών, να θυσιάστηκαν, να μαρτύρησαν για μία
απάτη; Αν ο Χριστός ήταν ψεύτικος θα είχε γρήγορα ξεχαστεί. Αν η
Ανάσταση του Χριστού ήταν εφεύρημα του στενού κύκλου των
Μαθητών Του, θα μπορούσε, ίσως, να παρασύρει κάποιους αφελείς
εκείνα τα χρόνια. Επειδή, όμως, είναι γεγονός μοναδικό και
αναμφισβήτητο, εξακολουθεί να εμπνέει και να συνεπαίρνει, μέχρι
και σήμερα, τους Χριστιανούς, πολλοί από τους οποίους, σε τόπους
που διώκεται η πίστη, δε διστάζουν να χύσουν το αίμα τους για τον
Αναστημένο Χριστό, μιμούμενοι το παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου.

Ο δεύτερος καρπός, μέσα από τον οποίο αποκαλύπτεται η
Ανάσταση, είναι η εξάπλωση της πίστεως. Στη διάρκεια της ιστορίας,
πολλές θρησκευτικές διδασκαλίες έκαναν την εμφάνισή τους στον
κόσμο. Πολλές φιλοσοφικές θεωρίες και κοσμικά ιδεολογήματα
αναζήτησαν οπαδούς. Τίποτα, όμως, από όλα αυτά δε διατηρήθηκε στο
χρόνο και δε στεριώθηκε στις καρδιές των ανθρώπων. Όλες έσβησαν
και ξεχάστηκαν με τον θάνατο των ιδρυτών τους, γιατί είναι
ανθρώπινες και πεπερασμένες. Η πίστη, όμως, στον Αναστημένο
Χριστό, μεγαλύνθηκε και μεγεθύνθηκε με τον Σταυρικό θάνατο του
Κυρίου. Έγινε ιεραποστολική σημαία στα πέρατα του κόσμου και
εξακολουθεί να πορεύεται στην ιστορία, παρά την λυσσαλέα πολεμική
των εχθρών του Χριστού. Η διαιώνιση και εξάπλωση της Χριστιανικής
πίστης είναι καρπός όχι ανθρώπινων δυνάμεων και ικανοτήτων, αλλά
της παντοδυναμίας του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού.
Υπάρχει, όμως, και ένας τρίτος καρπός της Αναστάσεως, που
αποδεικνύει την αλήθεια της· είναι η διατήρηση της πίστης, παρά τα
ολισθήματα και τις πτώσεις των ανθρώπων της Εκκλησίας. Αν η
Εκκλησία μας ήταν ανθρώπινο κατασκεύασμα, θα είχε εξαφανιστεί
προ αιώνων πολλών, κάτω από το βάρος της αδυναμίας και της
ανεπάρκειας πλειάδος στελεχών της, που Την πλήγωσαν και
εξακολουθούν να Την πληγώνουν, μέχρι σήμερα. Όμως, η Εκκλησία
παραμένει σταθερή και εδραία, πράγμα που σημαίνει ότι, πίσω από τα
πρόσωπα, βρίσκεται ο Αναστημένος Χριστός, που στηρίζει την
Εκκλησία Του και φωτίζει τα μέλη Της με το φως της Αναστάσεώς
Του.
Ας δοξάσουμε τον Θεό, αδελφοί μου, που μάς χάρισε έναν τέτοιο
Μάρτυρα, όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο οποίος, από την κορυφή της
δισχιλιετούς χορείας των Αγίων Μαρτύρων, κηρύττει, με πάθος και
ακατάλυτη αγάπη ότι Χριστός Ανέστη! Αμήν!
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