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Πρὸς 
τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ Πλήρωµα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας 
καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας 

 
 
Ἀγαπητά µου παιδιά, 
Ζήσαµε ἐφέτος τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς εὐλογηµένης περιόδου τῆς Ἅγίας 

καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κάτω ἀπὸ δύσκολες καὶ πρωτόγνωρες συνθῆκες. Ὁ 
χῶρος τῆς δράσεως ὅλων µας περιορίσθηκε, οἱ προσωπικές, ζωντανὲς 
συναντήσεις διακόπηκαν. Οἱ µετακινήσεις σταµάτησαν, τὰ σχέδια γιὰ τὸ ἄµεσο 
µέλλον ἄλλαξαν. Ἐγκαταλείψαµε καθηµερινὲς συνήθειες καὶ ἐργασίες. Στοὺς 
Ναούς µας οἱ κατανυκτικὲς ἀκολουθίες καὶ οἱ λειτουργίες τελέσθηκαν χωρὶς 
πιστοὺς. Ἡ νηστεία καὶ ἄσκηση τῶν Χριστιανῶν συνοδεύθηκε µὲ τὴν ἐξ 
ἀποστάσεως, διὰ τῆς ζωντανῆς µεταδόσεως, συµπροσευχὴ καὶ διαποίµανση. Καὶ 
ὅλα αὐτὰ συνδέονται ἀκόµη καὶ σήµερα, καθηµερινά, µὲ καταιγισµὸ εἰδήσεων 
ἀπὸ τὴν χώρα ὅπου ζοῦµε, ἀπὸ τὴν πατρίδα, ἀπὸ ὅλη τὴν οἰκουµένη γιὰ τὰ 
θανατηφόρα ἀποτελέσµατα τῆς ἐξαπλώσεως τῆς νέας ἐπωδύνου ἀσθενείας. 
Ἕνας ἀόρατος στὸν φυσικὸ ὀφθαλµὸ καὶ ἐν πολλοῖς ἀγνώστου προελεύσεως καὶ 
συµπεριφορᾶς ἰὸς ἔγινε ἀφορµὴ γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω συνταρακτικὰ ἀλλὰ καὶ 
αἰτία γιὰ τὴ νοσηλεία ἢ καὶ τὸ θάνατο πολλῶν ἀκόµη καὶ δικῶν µας ἀνθρώπων. 
Μὲ ἀρκετὸ φόβο στερούµεθα κάποιες χαρὲς καὶ ἀπολαύσεις γιὰ νὰ µὴ 
µολυνθοῦµε καὶ νὰ µὴ µολύνοµε καὶ βλέποµε µὲ εὐγνωµοσύνη τὴ θυσία καὶ τὴν 
αὐταπάρνηση ὅσων δὲν σταµάτησαν νὰ προσφέρουν ἔργο. Οἱ ἐργαζόµενοι κυρίως 
στὸ τοµέα τῆς ὑγείας ποὺ δίνουν παντοῦ µάχη γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς ἀσθενεῖς 
καὶ οἱ ἐρευνητὲς εἶναι στὸ κέντρο τοῦ θαυµασµοῦ καὶ τῶν προσευχῶν ὅλων µας. 

Ἡ ἀναφορά µας βέβαια πρὸς τὸν παντοδύναµο καὶ παντεπόπτη Τριαδικὸ 
Θεό µὲ εὐχὲς καὶ προσευχές, περιλαµβάνει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, µικροὺς καὶ 
µεγάλους, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, ἀκόµη καὶ τὴν ἄλογη φύση. Ὁ πανάγαθος 
Δηµιουργὸς τοῦ σύµπαντος ποὺ ὅλα τὰ ἔφτιαξε µὲ ἄπειρη σοφία, οἰκονόµησε καὶ 
τὴν ἀποκατάσταση τῶν διαταραχῶν ποὺ προκάλεσε τόσο ἡ ἀρχικὴ ἀνυπακοὴ τοῦ 
πρώτου ἀνθρώπου, ὅσο καὶ οἱ πλῆθος µετέπειτα καταστροφικὲς δράσεις, οἱ 
παράλογες ἐνέργειες, ἡ πλεονεξία καὶ ἡ ἐγωιστικὴ ἀδιαφορία ὅλων µας. Οὔτε 
στιγµὴ ὅµως δὲν ξεχνοῦµε τὴ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ 
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαντος γιὰ τὴν τοῦ κόσµου Σωτηρία : «...καὶ 



Körperschaft des öffentlichen Rechts gemäß Gesetz 229/23 06.1967 
Bankverbindung  RLB NOE Wien AG Konto Nummer 6.604.771 BLZ 32 000;   IBAN: AT67 3200 0000 0660 4771 -   BIC: RLNWATWW 

αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑµῶν πᾶσαι ἠρίθµηνται» (Λκ 12,7). Ἐκεῖνος ἐλέγχει τὶς 
εἰσόδους µας καὶ τὶς ἐξόδους µας καὶ «πάντα συντελεῖ εἰς ἀγαθόν». 

Πολλὲς φορὲς οἱ ἀνάγκες τοῦ τώρα καὶ τοῦ αὔριο στενεύουν τὸν ὁρίζοντά 
µας καὶ κονταίνουν τὴ σκέψη µας. Πῶς οἱ µίζεροι καὶ ὑστερόβουλοι ὑπολογισµοὶ 
γιὰ ἐπιβίωση στὴ γῆ µποροῦν νὰ συµπορευθοῦν µὲ τὴν πεποίθηση γιὰ τὴν 
αἰωνιότητα τῆς Ζωῆς;  Πῶς µὲ τὸ φθαρτὸ σῶµα µας, ποὺ κινδυνεύει νὰ ἀλλοιωθεῖ 
ἀπὸ ἰοὺς καὶ µικρόβια, νὰ σκεφθοῦµε τὴν ἄφθαρτη θεϊκὴ οὐσία τῆς ψυχῆς µας, τὰ 
θαύµατα, τὴν καινὴ φύση ποὺ εἶναι ἤδη πραγµατικότητα µετὰ τὴν Ἐνανθρώπηση, 
τὴ Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; Εἶναι ὄντως δύσκολο, ἰδιαίτερα στὶς 
σηµερινὲς συνθῆκες συνεχοῦς διασπάσεως τῆς προσοχῆς ἀπὸ τὴ ροὴ τῶν 
εἰδήσεων καὶ τῶν πληροφοριῶν ποὺ τὸ βλέµµα µας ἀπορροφᾷ καὶ ἐπηρεάζουν τὴ 
σκέψη µας, νὰ λάβωµε ἀπαντήσεις στὶς ἀνησυχίες καὶ στὶς ἀγωνίες µας. Καὶ ὅµως 
δὲν εἴµαστε µακριὰ ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς ἀδιάψευστης πληροφορίας, ἀπὸ τὸ Πνεῦµα 
τῆς Ἀληθείας ποὺ εἶναι πανταχοῦ παρὸν καὶ πληροῖ τὰ πάντα. Ὅλοι οἱ 
βαπτισµένοι Χριστιανοὶ ἔχοµε ἐνδυθεῖ τὸν Κύριο, εἴµαστε µέλη τοῦ Σώµατός του, 
τῆς Ἐκκλησίας Του. Καὶ ὄχι µόνο στιγµιαῖα δεχόµαστε βοήθεια, ἀλλὰ ἂν θέλωµε, 
εἴµαστε σὲ ἄµεση σχέση µαζί Του µὲ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ τὴν κοινωνία 
τοῦ ἀχράντου Σώµατος καὶ τοῦ τιµίου Αἵµατός Του. 

Ναὶ, καὶ βαπτισθήκαµε καὶ τὸ ἱερὸ Χρῖσµα λάβαµε καὶ ἴσως στὴν Ἐκκλησία 
τελέσθηκε κάποιων τὸ ἱερὸ µυστήριο τοῦ Γάµου. Στὸν ἱερὸ Ναὸ πηγαίνοµε, 
ἐξοµολογούµεθα καὶ µεταλαµβάνοµε τῶν θείων Δώρων, ἄλλοι τακτικότατα, 
ἄλλοι πιὸ σπάνια. Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ καὶ λόγῳ µιᾶς αἰωρούµενης ἀπειλητικῆς 
ἀµφισβητήσεως τῶν πάντων, τὼρα ποὺ οἱ θύρες τῶν Ναῶν µένουν ἀναγκαστικὰ 
κλειστές, καλούµεθα νὰ βεβαιώσωµε τὸ «Πιστεύω» µας στὸν ἕνα καὶ µόνον 
ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεό, στὴν ἀπόλυτη Ἀλήθεια, καλλιεργῶνας τὶς ἀρετὲς στὸ 
µυστικὸ χωράφι τῆς ψυχῆς µας. 

Χρειάζεται νὰ ἐλέγξωµε ἄν, µὲ τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου καὶ Δεσπότου τῆς ζωῆς 
µας, ἀποφύγαµε τὴν ἀργία, τὴν περιέργεια, τὴν φιλαρχία, τὴν ἀργολογία καὶ ἂν 
βρήκαµε τὸ δρόµο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς σωφροσύνης, τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς 
ὑποµονῆς καὶ τῆς ἀγάπης· ἂν µᾶς δώρισε ὁ Θεὸς τὸ χάρισµα νὰ βλέπωµε τὰ δικά 
µας λάθη καὶ νὰ µὴν κατακρίνωµε τὸν ἀδελφό µας, ὅπως τόσες φορὲς 
παρακαλέσαµε, τὶς σαράντα αὐτὲς µέρες, λέγοντας τὴν εὐχὴ τοῦ ἁγίου Πατρὸς 
µας Ἐφραὶµ τοῦ Σύρου. Καὶ ἐπειδὴ ἡ πίστη εἶναι πάντα «δι’ἔργων ἐνεργουµένη», 
ἂς θυµηθοῦµε ἔστω καὶ µὲ καθυστέρηση τὴν ἀνάγκη νὰ λάβωµε δῶρα καὶ εὐλογία 
διὰ τῆς ἀνυστερόβουλης προσφορᾶς ὑλικῶν καὶ πνευµατικῶν ἀγαθῶν ἀπὸ ἀγάπη 
καὶ εὐσπλαγχνία πρὸς τὸν συνάνθρωπο. 

Οἱ µέρες ποὺ ἔρχονται, οἱ µοναδικὲς στιγµὲς τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης 
Ἑβδοµάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου µας ἕως τὴ φωτοφόρο ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως, 
εἶναι εὐκαιρίες ὄχι µόνο γιὰ λίγες ὧρες κατανύξεως καὶ περισυλλογῆς µπροστὰ 
στὴν ὀθόνη, ἀπ΄ὅπου παρακολουθοῦµε τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἀλλὰ γιὰ ἐγκράτεια 
καὶ ἀληθινὴ στροφὴ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδίας µας πρὸς τὸν Πατέρα µας. 
Ἀφήνοντας τὸ θυµίαµα τῆς προσευχῆς µας νὰ ἀνέβει ἐνώπιόν Του, Τὸν δοξάζοµε 
γιὰ ὅ,τι ὁρατὸ καὶ ἀόρατο ἀγαθό µᾶς χαρίζει καθηµερινά καὶ ζητοῦµε τὸ ἔλεός Του 
γιὰ τὶς ὑπόλοιπες µέρες τῆς ζωῆς µας. 

Τὸ τυπικὸ τῶν Ἀκολουθιῶν καὶ ἡ ὑµνολογία τῶν ἡµερῶν µᾶς βοηθοῦν νὰ 
ἀκολουθήσωµε τὸ Χριστό ὡς ἀνάξιοι ταπεινοὶ µαθητές Του, οἱ τελευταῖοι ἀπὸ 
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ἀναρίθµητες στρατιὲς Ἁγίων, Μαρτύρων, Ὁµολογητῶν, Ἐγκρατευτῶν, ζώντων 
καὶ τεθνεώτων ποὺ συµπορεύονται µπροστά µας στὴν Ἱερουσαλήµ. Τὸν ἀφήνοµε 
νὰ µᾶς πλύνει τὰ πόδια, συνδειπνοῦµε στὸ Ὑπερῶο καὶ ἀναρωτιόµαστε ποιός 
µπορεῖ νὰ εἶναι προδότης τοῦ Θεοῦ µας. Προσπαθοῦµε νὰ µὴν κοιµηθοῦµε στὸν 
κῆπο τῆς Γεσθηµανῆς καὶ νὰ δοῦµε τὸν ἀνθρώπινο αἱµάτινο ἱδρῶτα τῆς ἀγωνίας 
Του. Ἡ προδοσία καὶ ἡ κακοµεταχείριση, ἡ ἄδικη δίκη, ὁ χλευασµὸς τῆς θεότητος 
εἶναι γεγονότα ποὺ βιώνοµε ξανὰ χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ σκορπισθοῦµε. Εἴµαστε 
ἀνάξιοι, µὲ καρδιὰ πτωχή, χωρὶς τὴ δύναµη τοῦ Κυρηναίου Σίµωνα ἀλλὰ 
πορευόµαστε στὴν ὁδὸ τοῦ Μαρτυρίου. Ἡ Παναγία Μητέρα µας εἶναι δίπλα µας 
καὶ κλαίει µαζί µας. Κι Ἐκεῖνος πάλι καταδέχεται, ὡς νέος καὶ τέλειος Ἄνθρωπος 
νὰ σηκώνει στοὺς ὤµους Του τὸ Σταυρὸ τῶν ἁµαρτιῶν µας. Χύνοντας πάνω 
σ’αὐτὸν τὸ πανάγιο Αἷµα Του, ἰδοὺ τὸν µεταµορφώνει σὲ Ξύλο τῆς Ζωῆς, Σωτηρία 
καὶ ἁγιασµὸ τοῦ σύµπαντος κόσµου, ἀσπίδα κατὰ παντὸς κακοῦ ἀκόµη καὶ τοῦ 
ἀοράτου ἐχθροῦ τῶν ἡµερῶν, τοῦ κορονοϊοῦ. Ἀνοίγοµε ἕνα κατάλευκο σεντόνι 
στὴν ψυχὴ µας καὶ κρύβοµε µὲ ἀρώµατα πίστεως καὶ ἀφοσιώσεως τὸ νεκρὸ σῶµα 
τοῦ Κυρίου µας. Τὸ κηδεύοµε γιὰ νὰ ἀναστηθεῖ µέσα µας καὶ νὰ λάµψει στὸν 
καθένα µας τὸ ἅγιο Φῶς ποὺ κάθε χρόνο ξεχύνεται ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο Του. 

Σᾶς παρακαλῶ πατρικὰ νὰ µὴν φοβεῖσθε, νὰ εἶσθε δυνατοὶ καὶ 
ἐλπιδοφόροι, νὰ λιτανεύετε αὐτὸ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας ποὺ καλλιεργεῖ τὴν 
ταπείνωση, τὴν ὑποµονή, τὴν ἐλπίδα. Ὅλα αὐτὰ στὴν πνευµατική µας ζωή δὲν 
ἀποτελοῦν ἁπλῶς ἀρετὲς ἢ στόχους, ἀλλὰ παίρνουν «σάρκα καὶ ὀστᾶ», στὸ 
Θεανδρικὸ Πρόσωπο τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ ! Ἐκείνου, ποὺ γιὰ µία ἀκόµη 
χρονιά, ἀνέρχεται στὸν ἑκούσιο Σταυρό Του, κατέρχεται εἰς τὸν Τάφο, καὶ 
ἐξέρχεται νικητὴς τοῦ Κενοῦ Μνηµείου, γιὰ νὰ µποροῦµε ὅλοι ἐµεῖς «οἱ µικροὶ 
σταυρωµένοι τῆς ζωῆς», νὰ ἀναστηθοῦµε ἀληθινὰ µαζί Του! 

«Θαρσεῖτε», ἀδελφοί µου καὶ εὐλογηµένα παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ 
φετεινὸς «Σταυρός τῆς πανδηµίας» θὰ ὁδηγήσει στὸ ξέφωτο τῆς Ἀναστάσεως! 

Σᾶς ἀσπάζοµαι µὲ ὅλη µου τὴν ἀγάπη καὶ εἶµαι δίπλα σας κάθε στιγµή, µὲ 
τὴν καρδιακὴ προσευχὴ καὶ τὴ σκέψη µου. 

 
Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδοµάδα!  
Καλὴ Ἀνάσταση ! 

 
Μὲ πατρικὴ ἐν Κυρίῳ ἀγάπη καὶ εὐχές 

 
Ὁ Μητροπολίτης 

 
 
 
 

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος 
 


