Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Τήν Τρίτην, 3ην / 16ην Νοεμβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν προς τιμήν
αὐτοῦ ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης ἀνεγερθέντα προσκυνηματικόν Ναόν ἐπί τοῦ τάφου
αὐτοῦ εἰς Λύδδαν.
Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἔχει μνήμην οὐχί τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου,
ἀλλά τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ ἐκ Ρώμης, ἔνθα ἐμαρτύρησεν ὑπέρ
Χριστοῦ, εἰς Λύδδαν πόλιν τῆς ἐκ μητρός καταγωγῆς αὐτοῦ.
Διά τό γεγονός τοῦτο ἐτέλεσε θείαν Λειτουργίαν ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς
Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, συλλειτουργούντων
αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων, τοῦ ἡγουμένου Ἱερομονάχου π.
Μαρκέλλου, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς
Κοινότητος Λύδδης ἀραβιστί καί προσευχομένων ἀθρόως πιστῶν καί προσκυνητῶν
εἰς τόν ἐν τῇ κρύπτῃ τάφον αὐτοῦ τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς
Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ-Ἀβίβ κ. Ἀναστασίου Κωνσταντάρα καί τῆς Γεωργιανῆς
Πρεσβείας κ. Δαβίδ.
Εἰς τό ἐκκλησίασμα τοῦτο ὡμίλησεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης
κ. Ἀρίσταρχος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ:
Σεβαστοί Πατέρες καί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
«Τήν μνήμη τοῦ μαρτυρίου τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου
γιορτάζει, ὡς γνωστό, ἡ Ἐκκλησία τήν 23η Ἀπριλίου. Σήμερα, 3η Νοεμβρίου,
γιορτάζει τήν μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου του καί τῶν Ἐγκαινίων τοῦ
ναοῦ του στήν Λύδδα.
Ποιά εἶναι ἄραγε ἡ ἀλήθεια γύρω ἀπ’ αὐτά τά δύο γεγονότα; Τήν ἀνακομιδή τῶν
λειψάνων καί τά Ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ του;
Ἡ μνήμη τῆς ἐκκλησίας μας διασώζει ὅτι πρίν νά μαρτυρήσει ὁ ἅγιος Γεώργιος
στή Ρώμη ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, ἄφησε ὑποθήκη στόν ὑπηρέτη του νά
μεταφέρει τό σῶμα του καί τή διαθήκη διανομῆς τῆς περιουσίας του στήν πατρίδα
τῆς μητέρας του. Ἀπό πλευρᾶς τοῦ πατέρα του, ὁ ἅγιος ἦταν Καππαδόκης,
Μικρασιάτης. Ἀπό πλευρᾶς τῆς μητέρας του ἦταν Παλαιστίνιος.
Συνεπής στήν ἐντολή τοῦ ἁγίου Γεωργίου ὁ ὑπηρέτης του, μετά τό μαρτύριό του,
μετέφερε τό λείψανό του στήν πόλη τῆς καταγωγῆς τῆς μητέρας του, τή Λύδδα. Ἡ
μεταφορά αὐτή συνέπεσε μέ τήν ἐπίσκεψη καί τήν δράση στούς ἁγίους τόπους τῆς
Ἁγίας Ἑλένης. Σ’ αὐτήν τήν περίοδο, ἡ Ἁγία Ἑλένη ἔκτισε τό Ναό τῆς
Ἀναστάσεως, τή Βασιλική τῆς Γεννήσεως στή Βηθλεέμ κι ἄλλες ἐκκλησίες, πάνω
στούς τόπους, ἀπό τούς ὁποιους πέρασε κι ἔζησε ὁ Κύριος. Σ’ αὐτούς τούς
τόπους, ὕστερα ἀπό ὑπόδειξη καί παράκληση τῶν χριστιανῶν τῆς Λύδδας, πού
τιμοῦσαν ἤδη τόν ἅγιο καί τό λείψανό του, συμπεριέλαβε ἡ Ἁγία Ἑλένη καί τόν
τάφο του στή Λύδδα κι ἔκτισε μεγαλοπρεπῆ ναό. Ὁ ναός αὐτός εἶναι ἕνας ἀπό

τούς πιό ἀρχαίους τῆς χριστιανοσύνης καί συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στά ἅγια
προσκυνήματα τῆς ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.
Σ’ αὐτό τό ναό προσκυνεῖται τεμάχιο τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ ἁγίου Γεωργίου,
τό μικρό πού ἐναπέμεινε, γιατί ἡ ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἔδωσε ἀπ’ αὐτό καί σ’
ἄλλες ἐκκλησίες. Προσκυνώντας τό λείψανο τοῦ ἁγίου, ὅπως τίς ἅγιες εἰκόνες,
ἁγιαζόμαστε, μᾶς μεταδίδεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, πού περιέχει ἄφθονη τό λείψανο,
γιατί ἀπ’ αὐτό ἔρρευσε αἷμα γιά τό Χριστό, μᾶς μεταδίδονται ἰάσεις, ὅταν
ἀσθενοῦμε, γιατί τά λείψανα τῶν ἁγίων ἔχουν ἰαματικές ἰδιότητες.
Πολυάριθμοι εἶναι οἱ προσκυνητές, πού ἔχουν μεταβῆ σήμερα στή Λύδδα, τήν κατ’
ἐξοχή πόλη τοῦ ἁγίου, πού ἀπ’ ἐκεῖνον ὀνομάζεται καί Γεωργιούπολη, γιά νά
προσκυνήσουν τό λείψανο τοῦ ἁγίου καί νά ζητήσουν τή βοήθεια του.
Ἡ πανηγυρική αὐτή ἑορτή σήμερα μέ ἐπίκεντρο τήν Θεία Εὐχαριστία εἶναι μεγάλη
εὐλογία γιά ὅλη τήν πόλη τῆς Λύδδας καί ἰδιαίτερα γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη
Κοινότητα. Μεταφέρομε σ’ αὐτή τίς εὐχές καί τίς εὐλογίες τοῦ Μακαριωτάτου
Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου στό δραστήριο ἡγούμενο π. Μάρκελλο, στούς
ἐπιτρόπους, στό Ὀρθόδοξο ποίμνιο, σέ ὅλους τούς ἑορταστές, στούς ἀγαπητούς ἐν
Χριστῷ ἀδελφούς συλλειτουργούς ἱερεῖς καί στούς διπλωματικούς ἀντιπροσώπους
τῶν διαφόρων κρατῶν πού τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους τήν ἑορτή. Παρακαλοῦμε
τόν Ἅγιο Γεώργιο νά εἶναι πρέσβυς πρός Κύριο καί βοηθός μας στίς δυσκολίες
τῆς ζωῆς μας καί προστάτης τῆς ὑγιείας μας ἀπό κάθε ἀσθένεια καί κυρίως ἀπό
τόν ἰό τοῦ covid – 19. Γένοιτο».
Εἰς τόν Σεβασμιώτατον, τήν συνοδείαν καί εἰς ἄλλους παρέθεσε τράπεζαν ὁ
ἡγούμενος Ἱερομόναχος π. Μάρκελλος καί τό Συμβούλιον τῆς Κοινότητος.
Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου
Γεωργίου τοῦ Νοσοκομείου ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, δεξιουμένης τῆς
μοναχῆς Πανσέμνης καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς ὑπό τοῦ
Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου δεξιουμένης τῆς μοναχῆς Χριστίνης καί εἰς Ἅγιον
Γεώργιον Μπετζαλλᾶ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ.
Ἰωακείμ, δεξιουμένου ὑπό τοῦ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνανίου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

