
Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι!...
Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι!...

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου·
Ἂς ἐπικαλεσθοῦμε τὴν χάρι καὶ τὴν εὐλο-

γία τῆς Παναγίας Μητέρας μας, ἡ Ὁποία ἔγινε, 
ὅπως ἀναγινώσκουμε καθημερινῶς στοὺς «Χαι-
ρετισμούς» Της, «Σκηνὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου»· 
ἂς ἐπικαλεσθοῦμε, ἐπαναλαμβάνω, τὴν βοή-
θεια καὶ ἐνίσχυσί Της, προκειμένου νὰ ἀναφερ-
θοῦμε στὴν «Γενέθλιον Ἡμέραν τῆς Ἀνθρωπό-
τητος», κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο.
                                              * * *

Oἱ Ἅγιοι Πατέρες ὁμιλοῦν γιὰ μία προαιώνια καὶ ὑπέρχρονη Σύσκεψι 
καὶ κοινὴ Συνεδρίασι τῶν τριῶν Θεϊκῶν Προσώπων, τῆς Τριαδικῆς Θεό-
τητος, κατὰ τὴν Ὁποίαν ἀποφασίσθηκε ἡ Δημιουργία τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἆρά γε, ποιό θὰ ἦταν τὸ Ἀρχέτυπο, τὸ Πρότυπο, τοῦ Ἀνθρώπου;
Ἔπρεπε νὰ προκαθορισθῆ τὸ Ἀρχέτυπο, ὁ «λόγος» τοῦ Ἀνθρώπου, 

διότι Αὐτὸ εἶναι ἡ βασικὴ προϋπόθεσις τῆς Δημιουργίας του μέσα στὸν 
χρόνο, στὴν Ἱστορία, στὴν κτιστότητα. 

«Ποιήσωμεν», λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ ὁ πληθυντικὸς ἀφορᾶ στὰ 
Τρία Θεϊκὰ Πρόσωπα, «ποιήσωμεν ἄνθρωπον» (Γενέσ. α’ 26).

Ὁ Ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ἐξαίρετο καὶ σημαντικό, κορυφαιότατον 
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Ἡ Μεγάλη Θεϊκὴ Βουλή, τὸ Ἀρχέτυπό μας
καὶ ἡ Βασιλικὴ Μεγαλοπρέπειά μας

Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Λόγου

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ



Δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, Δημιούργημα τῶν Ἀκτίστων Ἐνεργειῶν τοῦ 
Θεοῦ, Δημιούργημα τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ἂς ἀκούσωμε ἕναν Ὕμνο τοῦ Σοφοῦ Σολομῶντος στὴν ἀγαπητικὴ 
ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργήση τὰ κτιστὰ ὄντα καὶ μάλιστα τὸν 
Ἄνθρωπο:

«Ἀγαπᾷς τὰ ὄντα πάντα καὶ οὐδὲν βδελύσσῃ, ὧν ἐποί-
ησας· οὐδὲ γὰρ ἂν μισῶν τι κατεσκεύασας· πῶς δὲ ἔμεινεν 
ἄν τι, εἰ μὴ Σὺ ἠθέλησας ἢ τὸ μὴ κληθὲν ὑπὸ Σοῦ διετηρή-
θη; Φείδῃ δὲ πάντων, ὅτι Σά ἐστι, Δέσποτα Φιλόψυχε». 

(Σοφία Σολομῶντος ια’ 24-26)

«Ἀγαπᾶς ὅλα τὰ Δημιουργήματα, καὶ κανένα ἀπὸ 
ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα Σὺ ἐδημιούργησες, δὲν ἀποστρέφεσαι, δι-
ότι οὐδέποτε θὰ δημιουργοῦσες κάτι, ἐὰν ἐμισοῦσες αὐτό. 
Πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ παραμείνη κάτι ποὺ ὑπάρχει, ἂν 
Ἐσὺ δὲν θὰ ἤθελες αὐτό; Ἢ πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ δια-
τηρηθῆ κάτι, τὸ ὁποῖο Σὺ δὲν θὰ ἔφερνες ἐκ τοῦ μηδενὸς 
στὴν ὕπαρξι; Εὐσπλαγχνίζεσαι καὶ λυπεῖσαι τὰ πάντα, δι-
ότι ὅλα εἶναι ἰδικά Σου, Δέσποτα, ἀνήκουν εἰς Σέ, ὁ Ὁποῖος 
εἶσαι Φιλόψυχος».

* * *
Ἀγαπητοὶ Χριστιανοί μου· 

Ποῖο θὰ ἦταν, ἐπανέρχομαι, τὸ Ἀρχέτυπο τοῦ 
κορυφαιοτάτου Δημιουργήματος τοῦ Θεοῦ; Ποῖος 
θὰ ἦταν ὁ «λόγος» τοῦ Ἀνθρώπου;

Στὴν προαιώνια Σύσκεψι τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐτι-
μήθη ἡ φύσις μας εἰς τὸ ἔπακρον, ἐφ᾿ ὅσον ἀπε-
φασίσθη, ὅτι Ἀρχέτυπον τοῦ Ἀνθρώπου θὰ ἦταν ὁ 
Θεάνθρωπος Χριστός:

«Πρῶτον ἐτυπώθη τὰ κατὰ τὴν σάρκα τοῦ 
Χριστοῦ (ὡς Θεανθρώπου)», λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυ-

σόστομος, «καὶ τότε (ἔπειτα) Ἀδὰμ ἐπλάσθη (κατὰ τὴν εἰκόνα τοῦ 
Ἀρχετύπου του)».

«Αὐτὸς (ὁ Θεάνθρωπος) Ἀρχέτυπον ἦν», διδάσκει ὁ Ἰερὸς Νικόλα-
ος Καβάσιλας .

Ἑπομένως, ἠ Ἐναθρώπησις εἶχε προεπινοηθῆ, ὡς ὁ σκοπός-τέλος 
τῆς πλήρους καὶ ὁριστικῆς τελειώσεως τοῦ Ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐνσάρκωσις τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἦταν τὸ «προεπι-
νοούμενον τέλος», ὅπως διδάσκει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς... Τὸ 
ἱστορικὸ τέλος-σκοπὸς ἦταν μέσα στὸν Θεϊκὸ Νοῦ καὶ εἶχε ἀποφα-
σισθῆ ἀχρόνως...
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Ἔπρεπε πρωτίστως νὰ φανερωθῆ τὸ ἀόρατο Ἀρχέτυπο τοῦ Ἀνθρώ-
που, ὥστε κάθε ἄνθρωπος νὰ ἰδῆ καὶ ψηλαφίση Αὐτό· κατόπιν, νὰ 
ἔλθη σὲ κοινωνία -ἕνωσι μὲ τὸν Θεάνθρωπο-Ἀρχέτυπο, προκειμένου 
νὰ φθάση στὴν τελείωσι-θέωσι:

«Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψη-
λάφησαν, περὶ τοῦ Λόγου τῆς Ζωῆς· καὶ ἡ Ζωὴ ἐφανερώ-
θη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν 
ὑμῖν τὴν Ζωὴν τὴν Αἰώνιον, ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα καὶ 
ἐφανερώθη ἡμῖν. Ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλ-
λομεν ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ᾿ ἡμῶν. Καὶ 
ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ 
Υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ταῦτα γράφομεν ὑμῖν, ἵνα 
ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Α’ Ἰωάν. α’ 1-4).

* * *
Φιλόχριστοι Ἀδελφοί μου καὶ Ἀδελφές μου· 

Σήμερα, αὐτὸ τοῦτο τὸ μεγαλεῖο τῆς φύσε-
ώς μας ἑορτάζουμε... 

Καὶ τὴν προαιώνια «Βουλὴ» καὶ ἀπόφασι 
τῆς Ἁγίας Τριάδος γιὰ τὴν Δημιουργία τοῦ 
Ἀνθρώπου... Καὶ τὸν καθορισμὸ τοῦ Θεαν-
θρωπίνου Ἀρχετύπου τοῦ Ἀνθρώπου... Καὶ 
τὴν ἐν χρόνῳ Ἐνσάρκωσι τοῦ Κυρίου μας ὑπὸ 
τὴν μορφὴν τοῦ Θεανθρώπου... Καὶ τὴν ὁρι-
στικὴ τελείωσι, ὁλοκλήρωσι καὶ πληρότητα 
τοῦ Ἀνθρώπου, διὰ μέσου τῆς κοινωνίας μὲ 
τὸν Θεάνθρωπο... Καὶ τὴν δυνατότητα νὰ προχωρήση πλέον ὁ Ἄνθρω-
πος δυναμικὰ ἀπὸ τὸ «κατ᾿ εἰκόνα» στὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν»...

«Δεῦτε», λοιπόν, «ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, τὸ παρὸν Μυστήρι-
ον ἐκδιηγούμενοι»!... «Μέγα καὶ παράδοξον Θαῦμα τετέλεσται σήμε-
ρον»! ... «Χορεύετω τοίνυν πᾶσα ἡ κτίσις καὶ σκιρτάτω»!...

Ναί, σήμερα, μὲ τὴν Ἐνσάρκωσι τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ἀποκάλυψι τοῦ 
Ἀρχετύπου μας, συνειδητοποιοῦμε καὶ αἰσθανόμεθα βαθύτερα, ὅτι τὸ 
κάλλος τῆς φύσεώς μας εἶχε, ἔχει καὶ θὰ ἔχη εἰς τὸν αἰῶνα Βασιλικὴ 
Μεγαλοπρέπεια...

Προαιωνίως, ὁ Νυμφίος Θεὸς ἀγαποῦσε σφοδρῶς τὴν φύσι μας καὶ 
ἐφρόντιζε γιὰ τὸ ἀρχετυπικὸ κάλλος αὐτῆς... Ἐν χρόνῳ –μέσα στὴν 
ἱστορία, μὲ τὴν Ἐνανθρώπησί Του, ὁ Βασιλεὺς Κύριός μας ὡς Νυμφί-
ος συναντᾶ τὴν Νύμφη, τὴν φύσι μας καὶ μνηστεύεται αὐτήν... Στὰ 
Ἔσχατα, θὰ τελεσθοῦν μέσα στὴν ἄκτιστη Δόξα τῆς Ἁγίας Τριάδος οἱ 
Γάμοι τοῦ Ἀρνίου...
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«Δόξα τῇ συγκαταβάσει Σου, μόνε Φιλάνθρωπε »! ...
* * *

Μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Ἀειμνήστου Γέροντος, Πατρὸς καὶ Μητροπολίτου 
μας Κυπριανοῦ († 2013), καὶ μὲ τὶς πρεσβεῖες τῆς Παναγίας Μητέρας 
μας καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ἂς μᾶς ἀξιώση ὁ Θεάνθρωπος Σωτήρας 
μας νὰ φανοῦμε ἄξιοι τῆς «Μεγάλης Βουλῆς» τῆς Ἁγίας Τριάδος γιὰ 
τὴν φύσι μας, γιὰ τὸν Ἄνθρωπο, καὶ νὰ δίδουμε ἔργῳ καὶ λόγῳ μαρτυ-
ρίαν γιὰ τὴν Βασιλικὴ Μεγαλοπρέπειά του. Ἀμήν!

† Ἁγία Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 2016

Ταπεινὸς εὐχέτης πρὸς τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας,

Ὁ Μητροπολίτης

† ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς
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