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A ὐ γ ο υ σ τ ί ν ο υ  
 

* * * 
 

Ἀγαπητοί µου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερµανίας! 

Ὄµορφη καὶ παράδοξη ἡ σηµερινὴ νύχτα! Δὲν πάει καιρὸς ποὺ 
βρισκόµασταν στὸν Γολγοθᾶ. Στεκόµασταν κάτω ἀπὸ τὸν σταυρὸ τοῦ Κυρίου. 
Ἀτενίζαµε µὲ λαβωµένες ἀπὸ τὸν πόνο καρδιὲς τὸν µεγάλο Ἐσταυρωµένο. 
Ἐκεῖνον ποὺ µᾶς ἔµαθε ὅτι ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη εἶναι ἡ ὑπέρτατη θυσία· ὄχι τῶν 
ἄλλων ἀλλὰ τοῦ ἑαυτοῦ µας. Καὶ τώρα, ὅπως µᾶς τὸ ὑποσχέθηκε ὁ Ἴδιος, 
προσδοκοῦµε τὴν ἀνάστασή Του. Σὲ λίγες στιγµὲς τὴν θέση τοῦ πόνου γιὰ τὴν 
ἀδικία θὰ πάρει ἡ ἀνακούφιση γιὰ τὴν ἀπρόσµενη νίκη τοῦ µεγάλου Θύµατος· 
τὴν θέση τῆς βίας καὶ τοῦ µίσους, σὲ βάρος τοῦ µεγάλου Ἀθώου, θὰ πάρει ἡ εἰρήνη 
καὶ ἡ συγχώρηση τῆς ἀγάπης Του· ἡ µόνη ποὺ ἔχει τὴν δύναµη νὰ ἑνώνει τὰ 
ἀντίθετα, νὰ συµφιλιώνει τὰ ἀντίπαλα καὶ νὰ ὑπερβαίνει καὶ τὸν ἴδιο τὸν θάνατο! 

Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ µᾶς µαθαίνει ὅτι τότε µόνο µποροῦµε νὰ δοῦµε τὴν 
Ἀνάσταση, ὅταν ἀπαρνιόµαστε τὸν ἑαυτό µας - ἰδίως ἐκεῖνα τὰ ἄσχηµα κοµµάτια 
του ποὺ ταλαιπωροῦν ἐµᾶς καὶ τοὺς ἄλλους -, ὅταν σηκώνουµε τὸν προσωπικό 
µας σταυρὸ καὶ Τὸν ἀκολουθοῦµε1. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος, σύντοµος, δρόµος γιὰ τὴν 
Ἀνάσταση. Περνάει πάντοτε ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ καὶ πάντοτε µὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι 
«ὁ δικός Του Σταυρός, ὄχι ὁ δικός µας, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ µᾶς σώζει. Ὁ δικός Του 
Σταυρὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δίνει νόηµα ἀλλὰ καὶ δύναµη στοὺς ἄλλους»2. 

Πόσο τραγικὰ ἐπίκαιρη, ἰδίως γιὰ τοὺς ἀδελφούς µας στὴν Οὐκρανία, καὶ 
πόσο ἀληθινὴ εἶναι ἡ διαπίστωση τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὅταν γράφει στοὺς 
Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου: Ὅσο ὑπάρχουµε, «ἀπὸ παντοῦ θὰ µᾶς περιµένουν 
δυσκολίες· πόλεµοι ἀπ᾽ ἔξω, ἀνησυχίες ἀπὸ µέσα»3. Ὡστόσο, ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος, ποὺ συνάντησε µὲ θαυµαστὸ τρόπο τὸν Ἀναστηµένο Χριστό, 
διαβεβαιώνει ὅτι, παρ᾽ ὅλες «τὶς θλίψεις, τὶς δυσχέρειες, τὶς στενοχώριες, τὶς 
ταλαιπωρίες», οἱ Χριστιανοὶ πορευόµαστε «µὲ τὴν ἐντιµότητα, τὴ γνώση τῆς 
ἀλήθειας, τὴν ἀνεκτικότητα, τὴν καλοσύνη, τὴ φώτιση τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, τὴν 
ἀνυπόκριτη ἀγάπη»4. Καὶ συνεχίζει: «µᾶς ἀγνοοῦν καὶ ὅµως γινόµαστε γνωστοί· 
φτάνουµε στὸ θάνατο, καὶ νὰ ποὺ ζοῦµε· µᾶς βασανίζουν, ἀλλὰ δὲν πεθαίνουµε· 
µᾶς προξενοῦν στενοχώριες κι ὅµως πάντοτε χαιρόµαστε· εἴµαστε φτωχοί, 
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κάνουµε ὅµως πολλοὺς νὰ πλουτίσουν· δὲν ἔχουµε τίποτε καὶ κατέχουµε τὰ 
πάντα»5!  

Στὸ φετινὸ Πάσχα εὔχοµαι µαζὶ µὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο «ν᾽ ἀνοίξουµε κι 
ἐµεῖς τὶς καρδιές µας διάπλατα»6, νὰ πάρουµε δύναµη ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωµένο καὶ 
χάρη ἀπὸ τὸν Ἀναστηµένο Κύριό µας, ὥστε ἡ Ἀνάστασή Του νὰ σηµάνει καὶ τὴν 
δική µας προσωπικὴ ἀνάσταση, ν᾽ ἀπαλλαγοῦµε δηλαδὴ ἀπ᾽ τὸν φόβο καὶ νὰ 
χαιρόµαστε τὴν ἐλευθερία κοντά Του. Νὰ γίνει καὶ γιὰ µᾶς πραγµατικότητα τὸ 
ὄµορφο καὶ παράδοξο τῆς σηµερινῆς νύχτας τῆς Ἀναστάσεως: νὰ µὴν ἔχουµε 
τίποτε κι ὅµως νὰ κατέχουµε τὰ πάντα - στὸ ὄνοµα τοῦ Κυρίου τῆς δόξης! 

 
Ἀγαπητοί µου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερµανίας, 

Καλὴ ἀνάσταση!  
 

Ὁ Μητροπολίτης σας 
 

† ὁ Γερµανίας Αὐγουστῖνος 
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