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Πρὸς 

τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ Πλήρωμα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας 

καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας 

 
 

 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
 

Καλούμαστε γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς 

Χριστιανοσύνης, τὴ Γέννηση τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὁ νοῦς τοῦ 

συγχρόνου ἀνθρώπου βάλλεται ἀπὸ ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες ποὺ ἡ 

ὀρθολογικὴ σκέψη ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαντήσει καὶ νὰ ἐπιλύσει καθὼς παράγει 

ἰδέες καὶ συλλογισμοὺς ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδα, στὸ κενό, μὲ ἀποτέλεσμα 

τὸν χωρισμὸ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ Θεό. 

Πῶς ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος; Πῶς μία παρθένος γεννᾷ παιδί; Ὁ 

ἀνθρώπινος νοῦς δὲν καλεῖται νὰ κατανοήσει ἀλλὰ νὰ συνειδητοποιήσει τὸ 

μυστήριο τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. «Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν», 

σημειώνει ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος, διότι εἶναι «ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν» , πέραν 

τῶν δυνατοτήτων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι μεγάλο, ἀπερίγραπτο, ἀκατάληπτο 

καὶ ἀνερμήνευτο μυστήριο καὶ προκαλεῖ σὲ πολλοὺς τὴν ἀπορία, τὸν γέλωτα 

ἢ καὶ τὸν σκανδαλισμό. Ὅμως εἶναι ἀλήθεια! «Θεὸς ἐφανερώθῃ ἐν σαρκί…»! 

(Α’ Τιμ. 3,16). Ἡ ἀλήθεια τοῦ μυστηρίου τῆς τοῦ Λόγου σαρκώσεως 

προσεγγίζεται μόνον διὰ τῆς πίστεως: «πίστει μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν». 

Σήμερα, ὁ Θεὸς Λόγος γίνεται ἄνθρωπος καὶ δωρίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν 

ἀθανασία, κατὰ χάριν. Σήμερα, παρθένος κόρη, ἡ Παναγία μας, γεννᾷ τὸν 

Υἱὸν καὶ Λόγον τοῦ Θεοῦ˙ φωτίζεται ἡ ἴδια στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, 

φωτίζεται καὶ ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, κατὰ τὸν ἱερὸ Ἰωάννη 

Χρυσόστομο. Σήμερα, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἀνθρώπου γίνεται καὶ χαρίζει 

στὸν ἄνθρωπο τὴν «υἱοθεσία». Σήμερα, Χριστὸς γεννᾶται καὶ συντελεῖται ἡ 

ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνεται μὲ τὸ 

Σταυρὸ καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. 
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Στὸ μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἀναφέρεται ὁ Ἀπόστολος 

Παῦλος καὶ τονίζει τὸ σκοπό του: «Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου 

ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν Αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ 

νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4, 

4–5). Ὁ Χριστός, χωρὶς νὰ χάσει τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τὴν θεότητά Του, σαρκώθηκε 

καὶ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ λόγο: γιὰ νὰ καταστήσει τὸν 

ἄνθρωπο γνήσιο τέκνο Του καὶ κληρονόμο τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός (Γαλ. 4, 

6–7). Ἡ γέννηση τοῦ Θεανθρώπου δίδει τὴν δυνατότητα σὲ ὅλους ἐμᾶς νὰ 

γίνωμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἄλλωστε εἶναι καὶ τὸ νόημα τῆς «υἱοθεσίας»: ἡ 

κενωτικὴ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρὸς τὸ πλάσμα Του, δὲν ἄφησε στὴν 

ἀπώλεια καὶ τὴ δουλεία τῆς ἁμαρτίας τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ διὰ τῆς 

ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, τὸν κατέστησε παιδί Του καὶ μέλος τοῦ 

Σώματος τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. 

Kαλούμεθα λοιπὸν ὅλοι νὰ γίνωμε ἀποδέκτες τῆς θεϊκῆς δωρεᾶς καὶ 

μέτοχοι τοῦ ἀνθρωπίνως ἀκαταλήπτου μυστηρίου τῆς κενώσεως τοῦ Θεοῦ 

Λόγου. Τοῦτο μποροῦμε νὰ τὸ πετύχωμε μόνον μὲ τὴν πίστη στὸν Υἱὸν καὶ 

Λόγον τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ καταστήσει κατὰ χάριν Θεὸ τὸν 

πεπτωκότα ἄνθρωπο.  Πιστεύομε «ἐν ἁπλότητι καρδίας» (Κολ. 3,22), «μὴ ὡς 

ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί» (Ἐφεσ. 5,15), μὲ «ἀγαθότητα» λογισμῶν καὶ πλήρη 

ὑποταγὴ σὲ Αὐτὸν καὶ τὸ θέλημά Του, βέβαιοι ὅτι μὲ τὴν ἐνανθρώπησή Του 

ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴ φθορὰ τὸν φθαρέντα ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἄνθρωπο. Τὴν 

ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ἐπιτυγχάνομε μόνον ἐντὸς τοῦ Σώματος τοῦ 

Χριστοῦ, ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, μετέχοντας τῶν ἁγίων μυστηρίων καὶ 

ἰδιαιτέρως  τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, μέσῳ τοῦ ὁποίου γινόμαστε 

σύσσωμοι καὶ σύναιμοι Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ἂς προσευχηθοῦμε στὸν ἐν σαρκὶ φανερωθέντα Θεὸ οἱ φετινὲς ἑορτὲς 

τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου νὰ ἀποτελέσουν ἀφορμὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ 

ἀναγέννηση ὅλων μας μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ καταστοῦμε γνήσια παιδιὰ Του. Μὲ 

τὶς σκέψεις αὐτὲς εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας σὲ ὅλα τὰ τέκνα τῆς καθ’ ἡμᾶς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας καὶ τῆς Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας Εὐφρόσυνα 

Χριστούγεννα καὶ Εὐλογημένο τὸ Νέο Ἔτος 2020. 

 

Μὲ πατρικὴ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη 

 

Ὁ Μητροπολίτης 

 
 

 

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος 
 


