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O  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  
 

 
α.α. 236..211207 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2021 

 

Πρὸς 

τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸ Πλήρωμα 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας 

καὶ Ἐξαρχίας Οὑγγαρίας 
 

Ἀγαπητά μου παιδιά, 
 

           Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προσκαλεῖ ὅλους ἐμᾶς, μὲ ἀγάπη, γιὰ νὰ 

γίνουμε μέτοχοι καὶ κοινωνοὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου 

τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ βιώσουμε τὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων ὡς προσωπικὸ γεγονὸς 

ἀνακαίνισης τῆς ζωῆς καὶ εὐκαιρία ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῆς πορείας μας. Ὁ Θεὸς 

ἔρχεται μέσα στὴν ἱστορία εὐεργετικὰ καὶ σωστικὰ γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὰ Χριστούγεννα 

εἶναι «ἐπίσκεψη» τοῦ Θεοῦ στὸ κάθε πλάσμα Του. Ὅπως ψάλλουμε κατὰ τὴ μεγάλη αὐτὴ 

Ἑορτή, «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν». Ὁ Θεὸς προσλαμβάνει τὴν 

ἀνθρώπινη φύση, ὁ Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος γιὰ νὰ μπορεῖ πλέον ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει 

Θεός! Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ μόνος ἀληθινὸς καὶ οὐσιαστικὸς τρόπος θεοποιήσεως τοῦ 

ἀνθρώπου: ἡ κοινωνία στὸ Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, διὰ τοῦ Μυστηρίου 

τῆς Ἐκκλησίας! 

          Καλούμαστε ὅλοι, ἀδελφοὶ καὶ παιδιά μου, νὰ προσεγγίσουμε τὸ Μυστήριο τῆς 

Χριστοῦ Γεννήσεως μὲ τὴ βεβαιότητα καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα τῶν Μάγων, μὲ τὴν 

ἀγαθότητα καὶ τὴν ἁπλότητα τῶν ποιμένων, μὲ τὴν καθαρότητα καὶ τὴν ἀνεξικακία τῶν 

παιδιῶν. Καλούμαστε νὰ μεταποιήσουμε τὴν ψυχὴ καὶ τοὺς καρδιακούς μας χώρους σὲ 

«ταπεινὴ φάτνη», μέσα στὴν ὁποία θὰ γεννᾶται ὁ Χριστὸς διαρκῶς. Ἐκεῖ θὰ βρίσκουμε 

ἀνάπαυση, ζῶντας αἰώνια μαζί Του!  

          Βιώνουμε διαρκῶς τὰ Χριστούγεννα μέσα στὴ σωτηριώδη Χάρη τῶν Μυστηρίων τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ ἡ ζωή μας εἶναι πρόγευση τῆς αἰωνίου ζωῆς καὶ ἀγαλλιάσεως τοῦ 

Παραδείσου, ὅπου «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός»! Αὐτὸ τὸ «δῶρο» μᾶς χαρίζει 

πλουσιόδωρα ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ! Εἶναι τὸ πιὸ «ἀκριβό» καὶ τὸ πιὸ πολύτιμο δῶρο! 

Σᾶς παρακαλῶ θερμὰ νὰ ἀποδεχθοῦμε μὲ χαρὰ τὴ δωρεά! 

          Μὲ τὶς ταπεινὲς αὐτὲς σκέψεις, ἐγκάρδια σᾶς εὔχομαι, παρὰ τὶς δυσκολίες τῆς 

πανδημίας, γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, νὰ γευθοῦμε τὴ χαρὰ τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στὸν 

κόσμο καὶ τὸ ἐπὶ θύραις νέο σωτήριο ἔτος 2022 νὰ ἀναδειχθεῖ γιὰ ὅλους ὑγιεινὸ καὶ 

καρποφόρο. 

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ ὁλόθερμες εὐχές 

 

Ὁ Μητροπολίτης 

 

† Ὁ Αὐστρίας Ἀρσένιος 
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