
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

Ἂς προσευχηθοῦμε εἰς τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς 
καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, προ-

κειμένου νὰ μᾶς δοθῆ ἡ εὐλογία νὰ ὁμιλή-
σουμε καὶ πάλι σήμερα γιὰ τὸ Μυστήριο 

τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ.
Μέσα στὸ Φῶς καὶ τὸ Μυστηριακὸ 

Μεγαλεῖο τῆς Ἑορτῆς Αὐτῆς, πανηγυ-
ρίζουμε τοὺς Γάμους τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν 
Ἀνθρωπότητα!...

Αὐτὴ εἶναι ἡ οὐσία τῶν Χριστουγέν-
νων: Ὁ Θεός, ἀπὸ ἔρωτα πρὸς τὴν φύσι 

μας, ἔρχεται ὡς Νυμφίος... Εὑρίσκει τὴν 
ξεπεσμένη Νύμφη Του... Τὴν συγχωρεῖ 

στὸν Σταυρό... Τὴν ἀσπάζεται στὴν Ἀνάστα-
σι... Καὶ δοξάζει Αὐτὴν στὴν Ἀνάληψι μέσα ἀπὸ μία 

Ἕνωσι Αἰώνια!...
Ἂς μὴ προσεγγίζουμε συναισθηματικὰ καὶ ἠθικολογικὰ τὸ Μέγα Μυστή-

ριο τῆς Ἐπισκέψεως καὶ Φανερώσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Σαρκί.
Καλούμεθα συνεχῶς, ἰδίως μάλιστα σήμερα, νὰ ἐμβαθύνουμε καὶ νὰ βι-

ώσουμε ἐμπειρικὰ τὴν μοναδικὴ Ἀλήθεια, ὅτι ἡ Σάρκωσις τοῦ Λόγου, ἡ 
Ἕνωσις τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Ἄνθρωπο, ἡ Θέωσις τῆς φύσεώς μας, οἱ Γάμοι τοῦ 
Ἀρνίου, εἶναι μία συνεχὴς καὶ συγκλονιστικὴ πραγματικότης, ἡ ὁποία 
φανερώνεται στὸ Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅλοι ἐμεῖς, ἀποτελοῦμε ὀργανικὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ... Εἴμεθα 
τὸ Σῶμά Του... Εἴμεθα ἡ δόξα Του... Εἴμεθα ἡ Ζωὴ τοῦ Θεοῦ ἐνσαρκωμένη 
στὸν κόσμο... Εἴμεθα ἡ συνεχὴς γέννησις καὶ ἀναγέννησις τοῦ Χριστοῦ 
μας... Εἴμεθα ὁ διαρκὴς Ἐρχομός Του... Εἴμεθα ἡ στοργικὴ Ἀνταπόκρισις 

Μήνυμα 
ἐπὶ τῇ Ἑορτῇ τῶν Γενεθλίων τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ 2014

Τὸ Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ 
καὶ τὸ Μυστήριο τῆς Εὐσπλαγχνίας

Ἡ στοργικὴ Ἀνταπόκρισίς μας στὸ τρυφερὸ Πλησίασμά Του

1



στὸ ἀπείρως τρυφερὸ Πλησίασμά Του!...
* * *

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

Σήμερα ὑποδεχόμεθα τὸν Χριστό μας... 
Προσκυνοῦμε τὸ Μυστήριο τοῦ Ἐναγ-
καλισμοῦ Ἀκτίστου καὶ Κτιστοῦ... Τὸ 
Μυστήριο τῆς Ἀγάπης...

Στοὺς Γάμους αὐτοὺς ὅμως δὲν μετέχου-
με ἀτομικά... Ἡ ἄπειρος Εὐσπλαγχνία 
τοῦ Σωτῆρος μας, διὰ μέσου κάθε πιστοῦ, 
μεταγγίζεται καὶ ἐνσαρκώνεται σὲ ὅλον 
τὸν κόσμο... Ὁ Θεὸς ἄφησε στὸν Ἀνθρω-
πο μοναδικὴ ἔγνοια: τὸν Ἄνθρωπο... 

Τιμῶντες καὶ προσκυνοῦντες τὴν Ἐναν-
θρώπησι τοῦ Θεοῦ, τιμοῦμε καὶ προσκυ-
νοῦμε τὴν ἄπειρη Ἀγάπη καὶ Εὐσπλαγχνία Του, στὶς Ὁποῖες συνοψίζον-
ται τὸ Μυστήριο τῆς Σωτηρίας μας.

Τὸ Μυστήριο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἄρρηκτα συναπτόμε-
νο μὲ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐσπλαγχνίας.

Ὁ Κύριός μας καὶ Θεός μας τίποτε δὲν ἀγαπάει τόσο, ὅσο τὴν Εὐσπλαγ-
χνία... Εἶναι ὁ Ἴδιος ἡ Εὐσπλαγχνία... Καὶ ἀκριβῶς γι᾿ αὐτό, ὁ Χριστός μας 
συνοψίζει ὅλο τὸ Εὐαγγέλιό Του στὴν Εὐσπλαγχνία.

Ἡ Εὐσπλαχνία εἶναι ὁ Βασικὸς Νόμος τοῦ Οὐρανοῦ γιὰ τὸν Ἴδιο τὸν 
Θεό... Εἶναι ἐπίσης Βασικὸς Νόμος τῆς Γῆς γιὰ τὸν Ἄνθρωπο...

Χωρὶς Εὐσπλαγχνία, ὁ Θεὸς θὰ ἔπαυε νὰ εἶναι Θεός... Χωρὶς Εὐσπλαγ-
χνία, ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ εἶναι Ἄνθρωπος.

Ὁ Θεὸς ἀπὸ Εὐσπλαγχνία ἐναγκαλίζεται τὸν Ἄνθρωπο καὶ γεννᾶται ἡ 
Ἐκκλησία... Ἡ Ἐκκλησία Του εἶναι ὁ Οἶκος τῆς Εὐσπλαχνίας Του...

Ἡ Νύμφη τοῦ Χριστοῦ, ὁ Οἶκός Του, ἀνανεώνει καὶ ἀναζωπυρώνει συν-
εχῶς στὶς καρδιές μας αὐτά, τὰ ὁποῖα ἐφύτευσε ὁ Μόνος Εὔσπλαγχνος: τὰ 
Αἰσθήματα τῆς Εὐσπλαγχνίας.

* * *
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· 

Σήμερα προσκυνοῦμε μὲ εὐγνωμοσύνη τὴν Σάρκωσι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν 
ἀποκάλυψι τῆς Εὐσπλαγχνίας Του. 

Μὲ τὴν Σάρκωσι ἕνεκα τῆς Εὐσπλαγχίας Του, ἑνωθήκαμε μαζί Του καὶ 
εἴμεθα ἡ Νύμφη Του... Μὲ τὴν Εὐσπλαγχνία καλούμεθα νὰ ἐπιβεβαιώνου-
με συνεχῶς τὴν ὑπερφυσικὴ αὐτὴ Ἕνωσί μας μὲ τὸν Ἠγαπημένο Ἰησοῦ...

Ἂς εἶναι εὐλογημένο τὸ Ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, διότι ἱκάνωσε τὴν κτιστὴ φύσι μας νὰ ἔχη θεϊκὴ καταγωγὴ καὶ 
νὰ βιώνη τόσο βαθειὰ Μυστήρια: Νὰ γεννιέται ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸν Θεό... 
Νὰ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν Χριστό... Νὰ ὡριμάζει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα... Νὰ 
γίνεται Ναὸς καὶ Σκήνωμα τῆς Ἁγίας Τριάδος!...

Καὶ ὅλα αὐτά: μέσα στὴν Ἐκκλησία Του, τὸν Οἶκο τῆς Εὐσπλαγχνίας...
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Εἴθε, ἡ Ὑπερευλογημένη Θεοτόκος, μὲ τὶς ἅγιες εὐχὲς τοῦ Ἀειμνήστου 
Γέροντος, Πατρὸς καὶ Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, νὰ μᾶς 
ἀξιώση νὰ εἴμεθα ἀπαύστως φωτεινοὶ Μάρτυρες τῆς Γεννήσεως τοῦ Χρι-
στοῦ, τῆς Εὐσπλαγχνίας τοῦ Θεοῦ, τῶν Γάμων τοῦ Θεανθρώπου μὲ τὴν 
Ἀνθρωπότητα! Ἀμήν!

† Ἁγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2014

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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