
«Δός μοι τοῦτον τόν ξένον…» 
 

Ο Ισζήθ από ηελ Αξηκαζαία είλαη απηόο, ν νπνίνο κε ηνλ Νηθόδεκν βξέζεθαλ, κόλν νη δπν 
ηνπο, λα θεδέςνπλ ηνλ Ιεζνύλ. Ο πξώηνο βξήθε ην θνπξάγην, θαίηνη κέινο ηνπ Δβξατθνύ ζπλεδξίνπ 
(όπσο θαη ν Νηθόδεκνο), λα δεηήζεη από ηελ πνιηηηθή εμνπζία ην Νεθξό Σώκα ηνπ Θείνπ 
Ναδσξαίνπ, δηα λα ην εληαθηάζεη ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ ιαμεπκέλν ηάθν. 

Ο πκλνγξάθνο, κε ην ζξελώδεο ύθνο ηνπ, αλαθεξόκελνο ζηα ηζηνξηθά απηά γεγνλόηα, 
ςάιιεη θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπ Ιεξνύ Δπηηαθίνπ, ην βξάδπ ηεο Μεγάιεο Παξαζθεπήο, απερώληαο 
ηα βαζύηαηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ Ισζήθ, ηελ ώξα, πνπ ν ίδηνο δεηνύζε απεγλσζκέλα ην Πηώκα από 

ηνλ Πηιάην ιέγνληαο: «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ μέλνλ». 
Αζθαιώο ηα ζαπκαζηά θαη θνβεξά θπζηθά θαηλόκελα, πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ ώξα ηεο 

Σηαύξσζεο, πνπ έηξεκε ε γε, ζρίζηεθε ην θαηαπέηαζκα ηνπ λανύ, άλνημαλ κλήκαηα λεθξώλ, ην δε 
ζθνηάδη ζ’ όιν ηνλ θόζκν θξάηεζε ηξεηο νιόθιεξεο ώξεο, κέξα κεζεκέξη (κεηαμύ 12 θαη 3 κκ), 
ζπλεθιόληζαλ βαζύηαηα ηνπο πάληεο, όπσο ηνλ εθαηόληαξρν, αιιά θαη ηνλ Ισζήθ, ν νπνίνο έθακε 
ηελ ύζηαηε απηή θίλεζε, βεβαίσο κε θόβν, αιιά θαη κε ηόικε. Αμίδεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή 

καο, ζ’ απηόλ ηνλ ιόγνλ ηνπ: «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ μέλνλ». 
Όλησο ην «ξένορ» αξκόδεη θαηά πάληα ζηνλ Ναδαξηλό Ιεζνύλ. Γηόηη όρη κόλν δελ είρε 

απνιύησο θαλέλα δηθό Τνπ θνληά Τνπ ηε ζηηγκή εθείλε, αιιά θαη γηα πιείζηα άιια «μέλνο» ππήξμε, 
εθ ησλ νπνίσλ ελδεηθηηθά ζα ππελζπκίζνπκε κεξηθά. Ξένορ δελ παξακέλεη, ζηελ αλζξώπηλε 
ινγηθή, ν ηξόπνο ηεο έλσζεο Θείαο θαη αλζξώπηλεο θύζεο ζηε δηθή Τνπ ππόζηαζε; Ξένορ, κε 
απόιπηε ζεκαζία, δελ γελλήζεθε, σο βξέθνο, ην βξάδπ εθείλν, κέζα ζην θαηαρείκσλν, ζην ζπήιαην 
ηεο Βεζιεέκ; Ξένο δελ παξακέλεη ην γεγνλόο ζηε ζθέςε καο, όηη όλησο Νενγέλλεηνο, 
απηνεμνξίδεηαη ζηελ Αίγππην; Ξένα θαη αδηαλόεηα δελ παξακέλνπλ: ν πξσηάθνπζηνο ζηελ ηζηνξία 
ιόγνο Τνπ, θαη ηα πξσηόγλσξα ζαύκαηα ζην αλζξώπηλν ζώκα; Αθόκα ε  απόιπηε εμνπζία Τνπ ζηε 
θύζε, όπσο θαη ε πξσηνθαλήο λίθε θαηά ηνπ ζαλάηνπ, θαζώο θαη ε ζρνιαζηηθή ζπλέπεηα ηνπ βίνπ 

Τνπ ζηε δηθή Τνπ δηδαζθαιία, ζπγρσξώληαο αθόκα θαη ηνπο ζηαπξσηέο Τνπ κε ην: «ἄθεο αὐηνῖο 

Κύξηε νὐ γάξ νἴδαζη ηί πνηνῦζηλ»; Πνηνο κπνξεί ινγηθά λα εξκελεύζεη, πώο κέζα ζε ηξία κόλν 
ρξόληα κε ηνπο πιένλ άζεκνπο ζπλερηζηέο (δώδεθα ςαξάδεο), άθεζε ηόζν θαη ηέηνην έξγν πίζσ 
Τνπ, ην νπνίν δελ αθήλεη αδηάθνξν θάζε άλζξσπν όπνηαζδήπνηε επνρήο; Πώο ππνρώξεζαλ 
κπξνζηά Τνπ, θαη κάιηζηα αλαίκαθηα, ρσξίο θακηά νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, απηνθξαηνξίεο, όπσο ηα 
ζύγρξνλα πιηζηηθά θαζεζηώηα, νζσκαληθέο νξδέο, ξσκατθέο θαη ηόζεο άιιεο δπλακηθέο παξνπζίεο, 
πνπ ελαληηώζεθαλ ζην Χξηζηηαληζκό; Γελ απνηειεί ξένο θαη παξάδνμν λα ζπιιεθζεί θαη λα 
ζηαπξσζεί, ηαπηηζκέλνο κε ιεζηέο, ώο θαηάδηθνο, ν επεξγέηεο, ν αλακάξηεηνο, ν αθηήκνλαο θαη 
κάιηζηα αδηακαξηύξεηα; Καη όληαο λεθξόο, εγθαηαιειεηκκέλνο, «μέλνο» εληαθηάδεηαη κε παξνπζία 
κόλν δπν αλζξώπσλ, όκσο κέρξη ζήκεξα έρνπλ δώζεη δηζεθαηνκκύξηα πηζηώλ ην παξόλ ζηελ 
αλαπαξάζηαζε ηεο θεδείαο Τνπ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή; 

Πέξαλ δε ησλ πξνιερζέλησλ, ν Ισζήθ κε ην «Γόο κνη ηνῦηνλ ηόλ μέλνλ» ππνδειώλεη, πόζν 
θη εκείο πξνζσπηθά είκαζηε, ξένοι, πξνο ηνλ ηόηε αδύλακν Μεγάιν Νεθξό έθηνηε παληνδύλακν 
αηώλην Λπηξσηή καο Ιεζνύ. 

Αιήζεηα πόζν καο απνμελώλεη από θάζε κνξθή εζηθήο ηνπ Ιεζνύ ν αληηθαηηθόο εαπηόο καο 
κε ηελ αλεδαθηθή πίζηε καο, ηνλ εγσηζκό καο, ην ηπρόλ κίζνο, ηε θηιαξγπξία καο, ηελ απιεζηία 
καο, ηελ ππνθξηζία καο, ηε θηιεδνλία καο θαη γεληθά ηελ ππνηέιεηά καο ζε θάζε ςπρνπαζνινγηθή 
καο εμάξηεζε, ζηνλ αηρκάισην θαη επηξξεπή εαπηό καο πξνο ην πνηθηιόκνξθν ζαηαληθό θαθό; 

Γηα κηα αθόκα θνξά πνξεπόκαζηε, αγαπεηνί κνπ, ζηνλ ενξηαζκό θαη ηνπ θεηηλνύ Πάζρα. 
Ννκίδσ, «νμπγόλν» ιπηξσηηθήο ειπίδαο παξακέλεη ε μετάνοιά μαρ θαη ε Μακποθςμία Τος, πνπ 

θαίλεηαη μεθάζαξα ζην ζηίρν ηνπ πκλνγξάθνπ: «πινύζηνο ὑπάξρεη ὁ δνηήξ θαί ἐιεήκσλ. Μηθξόλ 

ἐξγαζάκελνη, θνκηζώκεζα, ηό ηῆο ςπρῆο ἔιενο» (ηξνπάξην απνζηίρσλ εζπεξηλνύ Γ΄ Κπξηαθήο 
Νεζηεηώλ).  

Αγαπεηνί καο, θαινπξναίξεηα, πξνβιεκαηίζακε ηε ζθέςε ηε δηθή καο θαη ηε δηθή ζαο, ελ 
όςεη ενξηαζκνύ ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Κπξίνπ, επρόκελνη νιόςπρα θαιή θαη πξαγκαηηθή πξνζσπηθή 
Αλάζηαζε._ 
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