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15. «Πό νος, ἕ να δῶ ρο πού κα νέ νας δέν θέ λει»

Ἡ φρά ση καί ἡ ἔν νοιά της «πο νῶ, ἄ ρα ὑ πάρ χω» ἀ νή κει 
στόν Ντο στο γι έφ σκι, πού τήν συ να ντᾶ κα νείς στά ἔρ γα του, 
στά ὁ ποῖ α πα ρου σιά ζει ἀν θρώ πους νά πο νοῦν, νά πά σχουν 
καί νά ἀ να ζη τοῦν λύ τρω ση. Αὐ τό ἦ ταν καί τό πε ρι ε χό με νο 
τῆς ζω ῆς του, ἀ φοῦ πέ ρα σε ἀ πό προ σω πι κές καί οἰ κο γε νεια
κές δο κι μα σί ες.

Θε ω ρῶ ὅ τι ἡ φρά ση αὐ τή ἔρ χε ται σέ ἀ ντί θε ση μέ τήν φρά
ση τοῦ Ντε κάρτ (Καρ τε σί ου), φι λο σό φου τοῦ δια φω τι σμοῦ: 
«σκέ πτο μαι, ἄ ρα ὑ πάρ χω», πού ταύ τι ζε τήν ὕ παρ ξη τοῦ ἀν
θρώ που μέ τήν λο γι κή καί τήν λο γι κή ἐ πε ξερ γα σί α καί θε ω
ροῦ σε ὅ τι ἐ κεῖ προσ διο ρί ζε ται ἡ ὕ παρ ξη τοῦ ἀν θρώ που.

Πά ντως, ὁ πό νος εἶ ναι σω μα τι κός, ψυ χο λο γι κός, ὑ παρ ξια
κός καί πνευ μα τι κός, ὑ πάρ χει δέ συ σχέ τι ση καί ἀλ λη λε πί
δρα ση με τα ξύ τους καί εἶ ναι αὐ τός πού συν δέ ε ται μέ τήν ζω ή 
τοῦ ἀν θρώ που. Ὁ ἄν θρω πος μέ τήν γέν νη σή του προ ξε νεῖ πό
νο στήν μη τέ ρα του· τό ἀρ τι γέν νη το βρέ φος μό λις ἀ ντι κρί ζει 
τήν ζω ή κλαί ει, δη λα δή γεν νι έ ται μέ τό κλά μα· ὁ ἄν θρω πος 
ζῆ σέ ὅ λη του τήν ζω ή μέ τό δί δυ μο ἡ δο νή καί ὀ δύ νη· καί 
πε θαί νει πο νώ ντας ὁ ἴ διος καί προ ξε νώ ντας πό νο στούς ἀγα-
πητούς του ἀνθρώπους.

Ἐ πί σης, στόν λό γο τοῦ ἁ γί ου Σι λου α νοῦ τοῦ Ἀ θω νί του 
συ ναν τᾶ με τήν ἔν νοια μι ᾶς ἄλ λης φρά σε ως: «Ἀ γα πῶ, ἄ ρα 
ὑ πάρ χω», δη λα δή, συν δέ ει τήν ὕ παρ ξη τοῦ ἀν θρώ που μέ τήν 
ἀ γά πη, ὁ πό τε εἶναι ὁ γνή σιος ἄν θρω πος ὅ πως τόν κα ταρ τί ζει 
ἡ Χά ρη τοῦ Θε οῦ, μέ τήν δι κή του συ νέρ γεια.

Ἀλ λά καί αὐ τό τό «ἀ γα πῶ, ἄ ρα ὑ πάρ χω» δέν εἶ ναι ἀ ντί



θε το μέ τό «πο νῶ, ἄ ρα ὑ πάρ χω», ἀ φοῦ, κα τά τήν δι δα σκα λί α 
τοῦ ἁ γί ου Σι λου α νοῦ, ὅ σο με γα λύ τε ρη εἶ ναι ἡ ἀ γά πη, τό σο 
με γα λύ τε ρος εἶ ναι καί ὁ πό νος, καί ὅ σο με γα λύ τε ρος εἶ ναι ὁ 
πό νος, τό σο τε λει ό τε ρη εἶ ναι ἡ γνώ ση.

Ὁ P a ul B r a nd, ἕ νας Ἄγ γλος για τρός πού ἐρ γά σθη κε ἰ α
τρι κά, κυ ρί ως, με τα ξύ τῶν λε πρῶν στήν Ἰν δί α, ἀλ λά καί στήν 
Ἀ σί α, τήν Εὐ ρώ πη καί τήν Ἀ με ρι κή, σέ ἕ να βι βλί ο του μέ τόν 
τίτ λο: Πό νος, ἕ να δῶ ρο πού κα νέ νας δέν θέ λει, ἀ να λύ ει μέ πα
ρα στα τι κό καί γλα φυ ρό τρό πο τήν ἀ ξί α τοῦ σω μα τι κοῦ πό νου 
γιά τόν ἄν θρω πο. Πρό κει ται, ὅ πως ὑ πο στη ρί ζει τε κμη ρι ω μέ
να καί ἀ πό ἰ α τρι κῆς πλευ ρᾶς, γιά μιά εὐ ερ γε σί α τοῦ Θε οῦ, 
ἀ φοῦ ὁ νε κρός ἄν θρω πος δέν πο νά ει, ἀ ντί θε τα ὁ ζω ντα νός ἄν
θρω πος πο νά ει, καί αὐ τός ὁ πό νος τόν ὁ δη γεῖ στήν ἀ να ζή τη
ση ἰ α τροῦ γιά τήν θε ρα πεί α. Οἱ ἀ σθέ νει ες πού δέν προ ξε νοῦν 
πό νο εἶ ναι ἐ πι κίν δυ νες καί θα να τη φό ρες. 

Τό πρό βλη μα, ὅ μως, δέν εἶ ναι ὁ πό νος –σω μα τι κός, ψυ
χο λο γι κός, ὑ παρ ξια κός, πνευ μα τι κός–, ἀλ λά ὁ τρό πος μέ τόν 
ὁ ποῖ ο τόν ἀ ντι με τω πί ζου με καί ποιά εἶ ναι ἡ στά ση μας ἀ πέ
να ντί του. [...]

δ) «Ἡδονή καί πόνος»

Ἕ να ἀ πό τά κε φά λαια τοῦ βι βλί ου του φέ ρει τίτ λο «Ἡδο
νή καί πό νος» καί κα τα γρά φει πολ λές ἐν δια φέ ρου σες σκέ ψεις 
του γιά τό δί δυ μο με τα ξύ ἡ δο νῆς καί πό νου.

Στήν ἀρ χή τοῦ κε φα λαί ου αὐ τοῦ ἀ να φέ ρε ται στήν γνώ μη 
πού δι α τύ πω σε ὁ Τζέ ρε μυ Μπέ ν ταμ, πού ἦ ταν ὁ ἱ δρυ τής τοῦ 
University College τοῦ Λον δί νου: «Ἡ φύ ση ἔ χει βά λει τό ἀν
θρώ πι νο γέ νος κά τω ἀ πό δυ ό ἰ σό βιους ἀ φέ ν τες, τόν πό νο καί 
τήν ἡ δο νή. Αὐ τοί μό νο μᾶς δεί χνουν τί θά ἔ πρε πε νά κά νου
με, ἀλ λά καί κα θο ρί ζουν τί τε λι κά κά νου με». Καί με τά ση μει
ώ νει: «Ἔ χω δια τυ πώ σει τήν ἐ πί κρι σή μου γιά τή σύγ χρο νη 



κοι νω νί α, ὅ τι πα ρερ μη νεύ ει τόν πό νο καί ὅ τι τόν κα τα πνί γει 
ἀ ν τί νά ἀ φου γκρά ζε ται τό μή νυ μά του. Ἀ να ρω τι έ μαι μή πως 
ἔ χου με πα ρερ μη νεύ σει καί τήν ἡ δο νή».

Ἀ να λύ ο ν τας τό θέ μα αὐ τό ὁ Brand γρά φει: «Ἀ πό ἰ α τρι κό 
ἔν στι κτο ὅ ταν ἀ να λύ ω μιά αἴ σθη ση ἔ χω τήν τά ση νά σκέ φτο
μαι πρῶ τα ἀ πό τή σκο πιά τοῦ σώ μα τος. Ὁ Φρό ϋ ν τ πρό βα λε 
τήν «ἀρ χή τῆς ἡ δο νῆς» ὡς κύ ριο κί νη τρο τῆς ἀν θρώ πι νης συ
μπε ρι φο ρᾶς. Ὁ ἀ να τό μος βλέ πει ὅ τι τό σῶ μα δί νει πε ρισ σό
τε ρο ἔμ φα ση στόν πό νο. Κά θε τε τρα γω νι κή ἴ ν τσα δέρ μα τος 
πε ρι έ χει χι λιά δες νεῦ ρα γιά τόν πό νο, τό κρύ ο, τή ζέ στη καί 
τήν ἁ φή, ἀλ λά οὔ τε ἕ να κύτ τα ρο ἡ δο νῆς. Ἡ φύ ση δέν εἶ ναι τό
σο σπά τα λη. Ἡ ἡ δο νή προ κύ πτει ὡς ἕ να πα ρα προ ϊ όν, ὡς μιά 
ἀ μοι βαί α προ σπά θεια πολ λῶν δια φο ρε τι κῶν κυτ τά ρων πού 
συ νερ γά ζο ν ται σ’ αὐ τό πού ὀ νο μά ζω «ἐκ στα τι κή κοι νω νί α»».

Τε λι κά, ὑ πο γρα μμί ζει ὅ τι ἡ ἡ δο νή καί ὁ πό νοςὀ δύ νη εἶ ναι 
δί δυ μα ἀ δέλ φια, ἀλ λά ἀ νό μοια με τα ξύ τους, καί λαμ βά νουν 
χώ ρα μέ σα στόν νοῦ μας καί ἐν μέ ρει ἐ ξαρ τῶν ται ἀ πό «τίς 
ἀ να φο ρές τῶν αἰ σθη τη ρί ων ὀρ γά νων». 

Πα ρα θέ τει ἕ ναν ὁ ρι σμό ἀ πό τό λε ξι κό τῆς Ὀξ φόρ δης σχε
τι κά μέ τόν πό νο καί τήν ἡ δο νή, σύμ φω να μέ τόν ὁ ποῖ ο ἡ 
ἡ δο νή «προ κα λεῖ ται ἀ πό τήν ἀ πό λαυ ση ἤ τήν προσ δο κί α ἑ νός 
πράγ μα τος πού αἰ σθα νό μα στε ἤ θε ω ροῦ με ὡς κα λό ἤ ἐ πι
θυ μη τό… τό ἀ ν τί θε το τοῦ πό νου». Ὁ ἴ διος ὑ πο στη ρί ζει ὅ τι 
γιά με γά λο μέ ρος τῆς ζω ῆς του τα ξι νο μοῦ σε «τήν ἡ δο νή ὡς 
ἀ ν τί θε ση τοῦ πό νου», σύμ φω να μέ τό λε ξι κό τῆς Ὀξ φόρ δης, 
ἀλ λά μέ τήν με τέ πει τα ἔ ρευ νά του κα τέ λη ξε στό συ μπέ ρα σμα 
ὅ τι πε ρισ σό τε ρο ἡ ἀ λή θεια γιά τήν σχέ ση με τα ξύ τῆς ἡ δο νῆς 
καί τοῦ πό νου ἐκ φρά ζε ται ἀ πό τόν ζω γρά φο τῆς Ἀ να γέν νη
σης Λε ο νάρ δο ν τα Βί ν τσι πού εἶ δε τά πράγ μα τα δια φο ρε τι κά. 

Πράγματι, ὁ διά ση μος αὐ τός ζω γρά φος στά ση μει ω μα τά ριά 
του σχε δί α σε «μιά μο να δι κή ἀν δρι κή σι λου έ τα σχι σμέ νη στά 



δύ ο, πε ρί που στό ὕ ψος τῆς κοι λι ᾶς: δυ ό κορ μιά, δυ ό γε νειο φό ρα 
κε φά λια, καί τέσ σε ρα μπρά τσα, σάν Σια μαῖ α δί δυ μα ἑ νω μέ να 
στή μέ ση». Τιτ λο φό ρη σε τό σκί τσο αὐ τό Ἀλ λη γο ρί α τῆς Ἡ δο
νῆς καί τοῦ Πό νου καί σχο λί α ζε: «Ἡ Ἡ δο νή καί ὁ Πό νος πα ρί
στα ν ται σάν δί δυ μοι, σάν νά εἶ ναι ἑ νω μέ νοι μα ζί, δι ό τι πο τέ δέν 
ὑ πάρ χει ἡ μί α αἴ σθη ση χω ρίς τήν ἄλ λη… Ἔ χουν στραμ μέ νες 
τίς πλά τες ἡ μί α πρός τήν ἄλ λη, δι ό τι εἶ ναι ἀ ν τί θε τες με τα ξύ 
τους. Φαί νε ται νά φυ τρώ νουν ἀ πό τόν ἴ διο κορ μό δι ό τι ἔ χουν 
μιά καί τήν ἴ δια ρί ζα, δι ό τι ἡ ρί ζα τῆς ἡ δο νῆς εἶ ναι κό πος καί 
πό νος, καί τό θε μέ λιο τοῦ πό νου εἶ ναι μά ται ες καί λά γνες ἡ δο
νές».

Ἔ τσι, ἡ ἡ δο νή καί ὁ πό νος ἔ χουν τήν ἴ δια ρί ζα καί ἐ ναλ
λάσ σο ν ται στήν ζω ή μας. Ὁ Paul Brand χρη σι μο ποι εῖ διά
φο ρα πα ρα δείγ μα τα γιά νά δεί ξη αὐ τήν τήν δυ α δι κή σχέ ση 
με τα ξύ ἡ δο νῆς καί ὀ δύ νηςπό νου ἀ πό τήν ἰ α τρι κή ἐ πι στή μη, 
μέ τό τί συμ βαί νει μέ τήν κα τα νά λω ση τῆς ρα φι να ρι σμέ νης 
ζά χα ρης πού δέν ὑ πάρ χει στήν φύ ση καί εἶ ναι ἕ να βιο μη χα
νι κό προ ϊ όν ἐ πε ξερ γα σμέ νο σέ συ μπε πυ κνω μέ νη μορ φή καί 
τό ὁ ποῖ ο ἀ νοί γει «ἕ να «κου τί» τῆς παν δώ ρας γε μᾶ το ἰ α τρι κά 
προ βλή μα τα». 

Τό ἴ διο πα ρα τη ρεῖ ται στήν κοι νω νί α, ἀ φοῦ ἡ ποι κι λό τρο
πη ἀ πό λαυ ση δη μιουρ γεῖ προ βλή μα τα στό σῶ μα. Αὐ τό συμ
βαί νει καί σέ αὐ τούς πού κά θο ν ται «ξα πλω μέ νοι σέ μα λα κές 
πο λυ θρό νες καί πα ρα κο λου θοῦν μιά ται νί α», ἀλ λά αὐ τές οἱ 
ψεύ τι κες πε ρι πέ τει ες δέν ἱ κα νο ποιοῦν, ἀ φοῦ δη μιουρ γοῦν πα
ρε νέρ γει ες πού τίς πα ρα τη ροῦν οἱ για τροί, ὅ πως «ἱ δρω μέ νες 
πα λά μες, τα χυ καρ δί α, μυ ϊ κή ὑ πε ρέ ν τα ση, ἔ ξαρ ση τῆς ἀ δρε
να λί νης». 

Αὐ τό φαί νε ται ἀ κό μη καί στήν λή ψη τῶν ναρ κω τι κῶν. Ὁ 
Paul Brand γρά φει: «Ἡ κα τά χρη ση ναρ κω τι κῶν δεί χνει τό 
λο γι κό συμ πέ ρα σμα μι ᾶς στρε βλω μέ νης αἴ σθη σης ἡ δο νῆς, 



δι ό τι οἱ ἐ ξαρ τη σιο γό νες οὐ σί ες ἔ χουν ἄ με ση πρό σβα ση στήν 
ἕ δρα τῆς ἡ δο νῆς στόν ἐ γκέ φα λο. Δέν εἶ ναι κα θό λου ἐκ πλη
κτι κό ὅ τι ἡ βρα χυ χρό νια ἀ πό λαυ ση πού προ έρ χε ται ἀ πό μιά 
τέ τοια ἄ με ση πρό σβα ση δη μιουρ γεῖ μα κρο χρό νια δυ στυ χί α». 
Ἀ να φέ ρει δέ τήν γνώ μη τοῦ συγ γρα φέ α Ν τάν Γου έ ϊκ   φιλ ν τ, ὁ 
ὁ ποῖ ος ἔ λε γε:

«Χρη σι μο ποί η σα διά φο ρες οὐ σί ες ὅ πως νο μί ζω ὅ τι ἔ κα ναν 
καί οἱ πε ρισ σό τε ροι ἄν θρω ποι, ὄ χι κα ταρ χήν καί συ στη μα τι
κά γιά νά «φτια χτῶ» ἤ γιά νά δεί ξω κά τι, ἀλ λά γιά νά σβή σω 
τόν πό νο μ’ αὐ τό τόν χη μι κό, συν θε τι κό τρό πο, στήν πρά
ξη τε λι κά αὐ ξά νουν τό κε νό πού προ σπα θοῦν νά γε μί σουν, κι 
ἔ τσι πά ν τα χρειά ζε ται ὅ λο καί πι ό πο λύ πο τό καί ναρ κω τι κά 
στήν ἀ τε λεί ω τη ἀ να ζή τη ση γιά νά γε μί σου με τήν τρύ πα πού 
ὅ λο καί με γα λώ νει ὅ σο ἐ μεῖς προ σπα θοῦ με νά τήν ἐ ξα λεί ψου
με».

Αὐ τή ἡ δυ α δι κή σχέ ση με τα ξύ ἡ δο νῆς καί πόνουὀ δύ νης εἶ
ναι γνώ ρι μη στούς Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας μας, εἶ ναι ἡ βά ση 
τῆς ὀρ θο δό ξου ἀ σκη τι κῆς. Αὐ τό μπο ροῦ με νά τό συ να ν τή σου με 
σέ ὅ λους τούς Πα τέ ρες, ἰ διαι τέ ρως ὅ μως ἐ δῶ θά ὑ πο γραμ μί σω 
τήν δι δα σκα λί α τοῦ ἁ γί ου Μα ξί μου τοῦ Ὁ μο λο γη τοῦ, ἑ νός ἁ γί
ου τοῦ 7ου αἰ ῶ νος πού ἔ παι ξε με γά λο ρό λο στά πράγ μα τα τῆς 
ἐ πο χῆς του, ἀλ λά καί σέ ὅ λες τίς ἐ πο χές.

Ὁ ἅ γιος Μά ξι μος στά «διά φο ρα κε φά λαια πε ρί θε ο λο γί ας, 
οἰ κο νο μί ας, ἀ ρε τῆς καί κα κί ας», με τα ξύ τῶν ἄλ λων, ἀ να φέ
ρε ται καί στήν δυ α δι κή σχέ ση με τα ξύ ἡ δο νῆς καί ὀ δύ νης. Θά 
γί νη στήν συ νέ χεια μιά μι κρή ἀ να φο ρά, γιά νά δοῦ με πῶς οἱ 
Πα τέ ρες τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι πο λύ σύγ χρο νοι καί ὡς πρός 
τό θέ μα αὐ τό, για τί ἀγ γί ζουν τά δια χρο νι κά ὑ παρ ξια κά προ
βλή μα τα τοῦ ἀν θρώ που.

Κα τ’ ἀρ χάς κά νει λό γο γιά τό ὅ τι ὁ Θε ός, ὅ ταν δη μιούρ
γη σε τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση, «δέν ἔ θε σε μέ σα της οὔ τε ἡ δο νή, 



οὔ τε ὀ δύ νη τῆς αἰ σθή σε ως, ἀλ λά κά ποια νο ε ρή δύ να μη πρός 
ἡ δο νή, μέ τήν ὁ ποί α θά μπο ροῦ σε νά Τόν ἀ πο λαύ σει μέ τρό
πο ἀ νέκ φρα στο». Πρό κει ται γιά «τή φυ σι κή ἐ πι θυ μί α τοῦ νοῦ 
πρός τό Θε ό». Ὁ ἄν θρω πος δέν ἀ κο λού θη σε τήν φυ σι κή αὐ τή 
κί νη ση τοῦ νοῦ πρός τόν Θε ό, ἀλ λά τήν ἀ ν τί θε τη φο ρά, δηλα-
δή αὐτήν τήν φυσική κίνηση τοῦ νοῦ πρός τόν Θεό τήν ἔ δω σε 
στήν αἴ σθη ση καί ἀ πέ κτη σε τήν πρώ τη κί νη ση, ἤτοι «τήν 
ἡδονή πού ἐ νερ γεῖ πά νω του πα ρά φύ ση μέ σῳ τῆς αἰ σθή σε
ως». Τό τε ὁ Θε ός, πού ἐν δια φέ ρε ται γιά τήν σω τη ρί α μας, 
«το πο θέ τη σε δί πλα της τήν ὀ δύ νη σάν τι μω ρη τι κή δύ να μη», 
δη λα δή ρί ζω σε «μέ σα στήν φύ ση τοῦ σώ μα τος ὁ νό μος τοῦ 
θα νά του, γιά νά πε ριο ρί ζη τήν ἐ πι θυ μί α τῆς πα ρα φρο σύ νης 
τοῦ νοῦ ἀ πό τό νά κι νεῖ ται πα ρά φύ ση πρός τά αἰ σθη τά πράγ
μα τα».

Ἔ τσι «ἡ ἡ δο νή καί ἡ ὀ δύ νη δέν δη μιουρ γή θη καν μα ζί μέ 
τήν φύ ση τῆς σάρ κας, ἀλ λά ἡ πα ρά βα ση τῆς θεί ας ἐ ν το λῆς 
ἐ πι νό η σε τήν ἡ δο νή γιά νά δια φθεί ρη τήν προ αί ρε ση, ἐ νῶ ἐ πέ
βα λε τήν ὀ δύ νη σάν κα τα δί κη πρός διά λυ ση τῆς ἀν θρω πί νης 
φύ σε ως, ἔ τσι ὥ στε ἡ μέν ἡ δο νή νά προ κα λέ ση ἑ κού σιο θά
να το τῆς ψυ χῆς, τήν ἁ μαρ τί α, ἡ δέ ὀ δύ νη μέ τήν διά λυ ση νά 
προ ξε νή ση τήν ἀ πο σύν θε ση τῆς σάρ κας».

Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι με τά τήν «πα ρά λο γη ἡ δο νή ἀ κο λού θη
σε ἡ κα τά λό γον ὀ δύ νη μέ πολ λά πα θή μα τα, στά ὁ ποῖ α καί 
ἀ πό τά ὁ ποῖ α ὑ πάρ χει ὁ θά να τος γιά νά ἀ φαι ρέ ση τήν πα ρά 
φύ ση ἡ δο νή». Ἔ τσι, «ἡ ἐ πι νό η ση τῶν ἑ κου σί ων πό νων (πού 
εἶ ναι ἡ ἄ σκη ση) καί «ἡ ἐ πι φο ρά τῶν ἀ κου σί ων (πού εἶ ναι ἡ 
ἀρ ρώ στια, ὁ θά να τος), ἀ φαι ροῦν τήν ἡ δο νή καί κα ταρ γοῦν 
τήν ἐ νερ γη τι κή κί νη σή της», χω ρίς ὅ μως νά ἐ ξα φα νί ζουν 
«τήν δύ να μη πού βρί σκε ται σάν νό μος μέ σα στήν ἀν θρώ πι νη 
φύ ση καί πού δη μιουρ γεῖ τήν ἡ δο νή». Σέ κά θε δέ ἡ δο νή πού 
εἶ ναι «πα ρά φύ ση», ἀ κο λου θεῖ «ὁ φυ σι κός πό νος».



Αὐ τό τό βλέ που με στόν τρό πο μέ τόν ὁ ποῖ ο γεν νᾶ ται ὁ 
ἄν θρω πος, ἀ φοῦ προ η γεῖ ται ἡ ἡ δο νή καί ἀ κο λου θεῖ ἡ ὀ δύ νη. 
«Με τά τήν πα ρά βα ση ὅ λοι οἱ ἄν θρω ποι εἶ χαν τήν ἡ δο νή νά 
προ η γεῖ ται φυ σι κῶς ἀ πό τήν γέν νη σή τους, καί ἀ πο λύ τως 
κα νείς δέν ὑ πῆρ χε φυ σι κῶς ἐ λεύ θε ρος ἀ πό τήν ἐ μπα θῆ μέ 
ἡ δο νή γέν νη ση· ὅ λοι, σάν νά κα τέ βαλ λαν φυ σι κό χρέ ος, ὑ πέ
φε ραν τούς πό νους καί τόν θά να το ἐ ξαι τί ας της». «Ὁ ἄν θρω
πος, κα θώς εἶ χε τήν ἀρ χή τῆς ζω ῆς του ἀ πό τήν φθο ρά μέ τήν 
ἡ δο νή καί τε λεί ω νε τήν ζω ή του στήν φθο ρά μέ τόν θά να το, 
σπα ρα ζό ταν μέ ἐ λε ει νό τρό πο πά σχο ν τας ἀ πό τήν ἀ δι κό τα τη 
ἡ δο νή καί τούς ἐ ξαι τί ας της δι και ό τα τους πό νους». «Ὅ λοι 
ὅ σοι προ έρ χο ν ται ἀ πό τόν Ἀ δάμ κα τά σάρ κα, ἕ νε κα τῆς ἀ πό 
ἡ δο νή ἄ δι κης ἀρ χῆς, δι καί ως ὑ πο μέ νουν μα ζί του τό τέ λος 
τοῦ θα νά του μέ σω τοῦ πό νου». «Με τά τήν πα ρά βα ση τοῦ 
Ἀ δάμ, ἡ ἀν θρώ πι νη φύ ση ἔ χει ἀρ χή τῆς γε νέ σε ώς της τήν μέ 
ἡ δο νή σύλ λη ψη καί γέν νη ση μέ σω σπο ρᾶς ἀ πό πα τέ ρα, καί 
τέ λος της τόν θά να το μέ ὀ δύ νη καί φθο ρά».

Ὁ ἄν θρω πος δέν μπο ροῦ σε νά ἀ παλ λα γῆ ἀ πό τήν σχέ ση 
με τα ξύ ἡ δο νῆς καί ὀ δύ νης καί ὑ πέ φε ρε πο λύ. Αὐ τήν τήν θε ρα
πεί α τήν ἔ κα νε ὁ Χρι στός μέ τόν τρό πο τῆς γεν νή σε ώς Του, 
κα τά ἄν θρω πον, καί τοῦ θα νά του Του. Ὁ Χρι στός «κα τα δέ
χθη κε γέν νη ση πού δέν εἶ χε τήν ἀρ χή της, στήν ἡ δο νή (ἄ νευ 
σπο ρᾶς καί πα ρεμ βά σε ως σαρ κι κοῦ πα τρός) γιά νά ἐ λευ θε ρώ
ση τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση ἀ πό τήν γέν νη ση πού προ ῆλ θε ἀ πό 
κα τα δί κη». «Τήν ὀ δύ νη πά λι πού προ ῆλ θε ἀ πό τήν ἡ δο νή καί 
ἀ πο τε λεῖ τό τέ λος τῆς φύ σε ως, τήν ἀ να δέ χθη κε θε λη μα τι κά 
ἀ πό φι λαν θρω πί α, μέ σκο πό, πά σχο ν τας ἀ δί κως, ν’ ἀ φα νί ση 
τήν ἀ πό ἄ δι κη ἡ δο νή ἀρ χή τῆς γε νέ σε ως πού κυ ριαρ χεῖ στήν 
ἀν θρώ πι νη φύ ση». Μέ τήν ἐ ναν θρώ πη ση τοῦ Χρι στοῦ ἄλ λα ξαν 
ὅ λα τά δε δο μέ να, «για τί ὅ πως ἡ ἡ δο νι κή ζω ή τοῦ Ἀ δάμ ἔ γι νε 
μη τέ ρα θα νά του καί φθο ρᾶς, ἔ τσι καί ὁ θά να τος τοῦ Κυ ρί ου 



ὑ πέρ τοῦ Ἀ δάμ, μέ τό νά εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ἀ πό τήν ἡ δο νή τοῦ 
Ἀ δάμ, γεν νᾶ τήν αἰ ώ νια ζω ή».

Πά ν τως, ἐ μεῖς μέ τήν γέν νη σή μας ἔ χου με τό πα θη τό καί 
τό θνη τό τῆς φύ σε ως καί γι’ αὐ τό στήν φύ ση μας συν δέ ε ται ἡ 
ἡ δο νή μέ τήν ὀ δύ νη. «Για τί εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι στήν πα θη τό τη
τα τῆς φύ σε ως ὑ πάρ χει ἡ δύ να μη τῆς ἡ δο νῆς καί τῆς ὀ δύ νης. 
Ὅ ταν δη λα δή ἐ πι τεί νε ται ἡ φυ σι κή τι μω ρί α μέ τήν ὀ δύ νη, 
τό τε φρο ν τί ζο με νά πα ρη γο ροῦ με κά πως τήν φύ ση μέ τήν ἡ δο
νή. Για τί θέ λο ν τας νά ἀ πο φύ γου με τήν αἴ σθη ση τῆς ὀ δύ νης, 
κα τα φεύ γου με στήν ἡ δο νή, ἐ πι χει ρώ ν τας νά πα ρη γο ρή σο με 
τήν φύ ση πού ἐ νο χλεῖ ται ἀ πό τήν κά κω ση τῆς ὀ δύ νης». Αὐ τό 
φαί νε ται μέ τό πα ρά δειγ μα μιᾶς πλη γῆς. Ὁ πό νος τῆς πλη
γῆς μᾶς πα ρα κι νεῖ νά τήν ξύ σου με, πράγ μα πού μᾶς εὐ χα ρι
στεῖ, ἀλ λά αὐ ξά νει τήν ὀ δύ νη. Ἀ κό μη φαί νε ται μέ τά πο τά ἤ 
τά ναρ κω τι κά. Πί νου με γιά νά ἀ πα λύ νου με τήν ὀ δύ νη, ἀλ λά 
αὐ τή ἡ νέ α ἡ δο νή προ κα λεῖ νέ α ὀ δύ νη. «Φρο ν τί ζο ν τας ὅ μως ν’ 
ἀμ βλύ νο με μέ τήν ἡ δο νή τά κι νή μα τα τῆς ὀ δύ νης, ἁ πλῶς κά
νο με τό χρέ ος μας με γα λύ τε ρο, μή μπο ρώ ν τας νά ἔ χο με τήν 
ἡ δο νή ἐ λεύ θε ρη ἀ πό ὀ δύ νη καί πό νους». 

Ἐ πει δή ὁ Χρι στός συνελήφθη κατά τήν ἀνθρώπινη φύση 
χω ρίς ἡ δο νή καί ἀ νέ λα βε θε λη μα τι κά τήν ὀ δύ νη γιά νά τήν νι
κή ση, ἔ τσι ἔ δω σε τήν δύ να μη στούς ἀν θρώ πους νά νι κή σουν 
καί τήν ἡ δο νή καί τήν ὀ δύ νη. Αὐ τό τό βλέ που με στούς ἁ γί ους 
πού συν δέ ο ν ται μέ τόν Χρι στό. «Αὐ τοί δέν ἔ χουν πιά τήν ἡ δο
νή τῆς γεν νή σε ως πού προ ῆλ θε ἀ πό τόν Ἀ δάμ, ἀλ λά μό νο τήν 
ἐ ξαι τί ας τοῦ Ἀ δάμ ὀ δύ νη, ἡ ὁ ποί α ἐ νερ γεῖ σ’ αὐ τούς τό θά να το, 
ὄ χι σάν χρέ ος λό γῳ τῆς ἁ μαρ τί ας, ἀλ λά κα τά τῆς ἁ μαρ τί ας, 
κα τ’ οἰ κο νο μί αν λό γω τῆς κα τα στά σε ως τῆς ἀν θρω πί νης φύ
σε ως· ἐ πει δή ὅ ταν ὁ θά να τος δέν ἔ χει μη τέ ρα τήν ἡ δο νή –τῆς 
ὁ ποί ας καί γί νε ται τι μω ρός– γί νε ται πα τέ ρας βε βαίως τῆς αἰ
ώ νιας ζω ῆς. Για τί ὅ πως ἡ ἡ δο νι κή ζω ή τοῦ Ἀ δάμ ἔ γι νε μη τέ ρα 



θα νά του καί φθο ρᾶς, ἔ τσι καί ὁ θά να τος τοῦ Κυ ρί ου ὑ πέρ τοῦ 
Ἀ δάμ, μέ τό νά εἶ ναι ἐ λεύ θε ρος ἀ πό τήν ἡ δο νή τοῦ Ἀ δάμ, γεν
νᾶ τήν αἰ ώ νια ζω ή». 

 Πά ν τως, με τά τήν πτώ ση του ὁ ἄν θρω πος κι νεῖ ται μέ σα 
ἀ πό αὐ τές τίς δύ ο πραγ μα τι κό τη τες, τήν ἡ δο νή καί τήν ὀ δύ νη. 
Ἡ ἡ δο νή προ κα λεῖ τήν ἁ μαρ τί α, τήν ἀ πο μά κρυν ση ἀ πό τόν 
Θε ό, καί στήν συ νέ χεια δη μιουρ γοῦ ν ται τύ ψεις, ἐ νο χι κές κα
τα στά σεις, με ρι κές φο ρές καί σω μα τι κές ἀ σθέ νει ες. Ὁ ἄν θρω
πος στήν συ νέ χεια, προ κει μέ νου νά ξε φύ γη ἀ πό τήν ὀ δύ νηπό
νο, γεύ ε ται πά λι τήν ἡ δο νή, ἀλ λά αὐ τή ἡ νέ α ἡ δο νή δη μιουρ γεῖ 
νέ ο ἀ φό ρη το πό νο πού γιά νά ἀ ν τι με τω πι σθῆ ὁ δη γεῖ ται σέ μιά 
νέ α ἡ δο νή καί συ νε χί ζε ται αὐ τή ἡ κα τά στα ση δη μιουρ γώ ν τας 
ἕ ναν φαῦ λο κύ κλο. Ὁ Χρι στός μέ τήν ἐ ναν θρώ πη σή Του μᾶς 
ἔ δω σε τήν δυ να τό τη τα νά ἀ παλ λα γοῦ με ἀ πό αὐ τόν τόν φαῦ
λο κύ κλο τῆς ἡ δο νῆςὀδύνης. Προ σέ λα βε τό θνη τό καί πα θη τό 
σῶ μα, χω ρίς ἁ μαρ τί αἡ δο νή, γιά νά θε ρα πεύ ση καί τήν ἡ δο νή 
καί τήν ὀδύνη.

Αὐ τήν τήν ὑ πέρ βα ση τῆς δυ α δι κῆς σχέ σης με τα ξύ ἡ δο νῆς 
καί ὀ δύ νης συνιστᾶ ἡ πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας. Δέν πρό κει
ται γιά μιά ἀ πα γο ρευ τι κή στέ ρη ση τοῦ ἀν θρώ που, ἀλ λά γιά 
τήν ἀ πε λευ θέ ρω σή του ἀ πό τά σια μαῖ α αὐ τά δί δυ μα ἀ δέλ
φια. Κα τά τήν πα τε ρι κή πα ρά δο ση, ὅ πως τήν ἐκ φρά ζει ὁ ἅ
γιος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής, ἡ κά θαρ ση τῆς καρ δι ᾶς εἶ ναι ἡ 
ὑ πέρ βα ση τῆς ἡ δο νῆς καί τῆς ὀ δύ νης. Σέ ἕ να χω ρί ο του γρά
φει ὅ τι ἐ κεῖ νος πού ἐ λευ θέ ρω σε τήν σάρ κα του ἀ πό τήν ἡ δο νή 
καί τήν ὀ δύ νη κα τόρ θω σε τήν πρα κτι κή ἀ ρε τή, ἐ κεῖ νος πού 
ἐ ξα φά νι σε ἀ πό τήν ψυ χή του τήν λή θη καί τήν ἄ γνοια πέ ρα σε 
εὐ πρε πῶς στήν φυ σι κή θε ω ρί α καί ἐ κεῖ νος πού ἐ λευ θέ ρω σε 
τόν νοῦ του ἀ πό τούς πολ λούς τύ πους, δη λα δή τίς εἰ κό νες καί 
τίς φα ν τα σί ες, ἀ πέ κτη σε τήν θε ο λο γι κή μυ στα γω γί α.

Αὐ τό ση μαί νει ὅ τι μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α ἔ χου με τήν δυ



να τό τη τα μέ τήν θε ο λο γί α, τά Μυ στή ρια καί τήν ἄ σκη ση νά 
δια σπά σου με τήν σχέ ση με τα ξύ τῆς ἡ δο νῆς καί τῆς ὀδύ νης, 
νά θε ρα πεύ σου με τήν ἡ δο νή καί νά ὑ πο μέ νου με τίς δο κι μα σί
ες, τόν πό νο, τίς ἀρ ρώ στι ες καί τόν φό βο τοῦ θα νά του, ἀλ λά 
καί νά φθά σου με σέ ὑ ψη λές πνευ μα τι κές κα τα στά σεις πού 
ἐ λευ θε ρώ νουν τόν ἄν θρω πο ἀ πό ὅ λες τίς δε σμεύ σεις καί τόν 
κα θι στοῦν ἐ λεύ θε ρο. 

Ἑρ μη νεύ ο ν τας ὁ ἅ γιος Μά ξι μος τήν προ σευ χή «Πά τερ 
ἡ μῶν» καί μά λι στα τό αἴ τη μα «καί μή εἰ σε νέ γκης ἡ μᾶς εἰς 
πει ρα σμόν» λέ γει ὅ τι ὑ πάρ χουν δύ ο εἴ δη πει ρα σμῶν, ὁ ἐ νή
δο νος καί ὁ ἐ πώ δυ νος, δη λα δή ὁ ἡ δο νι κός καί ὁ ὀ δυ νη ρός. Ὁ 
πρῶ τος πει ρα σμός, δη λα δή ὁ ἡ δο νι κός, γί νε ται μέ τήν προ αί
ρε σή μας, δη λα δή εἶ ναι ἑ κού σιος, ἀ φοῦ ἐ μεῖς θέ λου με νά τόν 
ἀ πο λαύ σου με, ἐ νῶ ὁ ἄλ λος πει ρα σμός, ὁ ὀ δυ νη ρός, πού συν δέ
ε ται μέ τίς ἀρ ρώ στι ες, τόν θά να το, εἶ ναι ἀ κού σιος, ἀ φοῦ ἐ μεῖς 
δέν τόν θέ λου με, ἀλ λά ἔρ χε ται στήν ζω ή μας. Ὁ ἡ δο νι κός 
πει ρα σμός γεν νᾶ τήν ἁ μαρ τί α, ἐ νῶ ὁ ὀ δυ νη ρός, ὅ ταν τόν ὑ πο
μέ νου με μέ καρ τε ρί α, μᾶς θε ρα πεύ ει ἀ πό τήν ἁ μαρ τί α. 

Νά κα τα λή ξω ἀ πό ἐ κεῖ πού ἄρ χι σα, δη λα δή ἀ πό τόν τίτ λο 
τοῦ βι βλί ου τοῦ Paul Brand: Πό νος, ἕ να δῶ ρο πού κα νέ νας δέν 
θέ λει. Ὁ πό νος ὁ σω μα τι κός, ὁ ψυ χι κός καί ὁ ὑ παρ ξια κός, 
εἶ ναι δῶ ρο τοῦ Θε οῦ στόν ἄν θρω πο, εἶ ναι ἕ να δῶ ρο τοῦ Θε οῦ 
στήν με τα πτω τι κή κα τά στα ση στήν ὁ ποί α βρι σκό μα στε, εἶ
ναι συν δε μέ νος μέ τούς λε γό με νους δερ μά τι νους χι τῶ νες πού 
λει τουρ γοῦν μέ τόν δι φυ ῆ χα ρα κτῆ ρα, δη λα δή εἶ ναι μιά κα
τά στα ση με τά τήν πτώ ση, ἀλ λά εὐ λο γή θη κε ἀ πό τόν Θε ό καί 
μπο ρεῖ μέ τήν δι κή Του βο ή θεια νά τόν ὑ περ βοῦ με. Κά θε πό
νος δί νει τήν δυ να τό τη τα τῆς ἀ να γέν νη σης. Ὅ πως ἡ γυ ναί κα 
πο νᾶ κα τά τήν γέν να, ἀλ λά αὐ τό κα τα λή γει στήν γέν νη ση 
μι ᾶς νέ ας ζω ῆς, ἔ τσι καί κά θε πό νος ὁ δη γεῖ σέ μιά γέν νη ση, 
ἄν μπο ροῦ με νά τόν ἀ ξιο ποι ή σου με σω στά.



Ἔ τσι πρέ πει νά ἑρ μη νεύ σου με τό κλασ σι κό χω ρί ο τοῦ 
Ν το στο γιέφ   σκι «πο νῶ, ἄ ρα ὑ πάρ χω» πού μπο ρεῖ νά συν δυ α
σθῆ μέ τό χω ρί ο τοῦ ἁ γί ου Σι λου α νοῦ τοῦ Ἀ θω νί του «ἀ γα πῶ, 
ἄ ρα ὑ πάρ χω», πού καί τά δύ ο ἀ ν τι πα ρα τί θε ν ται στό χω ρί ο 
τοῦ Ν τε κάρτ «σκέ πτο μαι, ἄ ρα ὑ πάρ χω». Ἡ ὕ παρ ξη τοῦ ἀν
θρώ που δέν ταυ τί ζε ται ἀ πό λυ τα μέ τήν λο γι κή, ἀλ λά ἐκ φρά
ζε ται ἀ πό τήν ὑ πέρ βα ση τοῦ πό νου καί τήν βί ω ση τῆς ἀ γά
πης. Ἡ στά ση πού λαμ βά νου με στά τρί α αὐ τά ἀ πο φθέγ μα τα 
δεί χνει τό ἐ πί πε δο τοῦ πο λι τι σμοῦ καί τοῦ τρό που ζω ῆς πού 
μᾶς δια κα τέ χει. 
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