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� ᾿Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (13η Αὐγούστου)

῾Ο θαυμαστὸς Βίος

τοῦ ῾Οσίου Δοσιθέου τοῦ ῾Υποτακτικοῦ*

Ἀπολυτίκιον. ῏Ηχος γʹ. Θείας πίστεως.

Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας, δόσις ἄμωμος Θεῷ προσήχθης,

φερωνύμως, θεόφρον Δοσίθεε· ὑποταγεὶς γὰρ τοῖς θείοις ἐντάλμασιν,

ὑπακοῆς χαρακτὴρ ἀναδέδειξαι, Πάτερ ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,

δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος1.

Ο
 ΑΒΒΑΣ Δωρόθεος ἔζησε περὶ τὰ μέσα
τοῦ Ϛʹ αἰῶνος. Καταγόταν ἀπὸ πλούσια

οἰκογένεια, πιθανότατα τῆς Ἀντιοχείας, εἶχε
δὲ λάβει ἐξαιρετικὴ μόρφωσι.

Νέος ἀκόμη, εἰσῆλθε στὴν περίφημη Μονὴ
τοῦ Ἀββᾶ Σερίδου τῆς Γάζης καὶ ἀξιώθηκε
τῆς μεγάλης εὐλογίας νὰ ἔχη ὡς πνευματικοὺς
῾Οδηγούς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀββᾶ Σέριδο καὶ
τὸν Ἀββᾶ Ζωσιμᾶ, τοὺς θεοφόρους Γέροντας
Ἀββᾶ Βαρσανούφιο καὶ Ἀββᾶ ᾿Ιωάννη.

Μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ ̔Ηγουμένου καὶ τῶν
περιφήμων Ἀββάδων, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν
ἔρημο, ὅπου τελικὰ ἀναγκάσθηκε νὰ συστήση
Μοναστήρι γύρω στὸ 540 μεταξὺ Γάζης καὶ Ἀσκάλωνος τῆς Παλαιστίνης.

Οἱ «Διδασκαλίες» του (Αʹ - ΙΖʹ), ὅπως καὶ τὰ ἄλλα σωζόμενα κείμενά του,
πρακτικὰ καὶ ἐμπειρικά, εἶναι πλήρη Χάριτος καὶ Πνεύματος Ἁγίου καὶ πολὺ
οἰκοδομητικά, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς Μοναχούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς,
οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μὲ καλὴ προαίρεσι καὶ ἐπιμονὴ γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ
κάθαρσι, τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν θέωσί τους.

῾Ο Ἀββᾶς Δοσίθεος, τὸ εὐῶδες αὐτὸ ἄνθος τῆς ὑπακοῆς, τοῦ ὁποίου τὸν
Βίο ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύουμε, διετέλεσε ὑποτακτικὸς τοῦ ἐν λόγῳ θεοφόρου
Ἀββᾶ Δωροθέου.
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Περὶ τοῦ

᾿Αββᾶ Δοσιθέου

Διήγησις περὶ τοῦ
Ἀββᾶ Δοσιθέου

1 . ῾Ο πράγματι
μακάριος ᾿Αββᾶς
Δωρόθεος, ὅταν  μὲ
τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ
ἀσπάσθηκε τὸν
μοναχικὸ βίο, ἀνε-
χώρησε στὸ Κοινό-
βιο τοῦ Ἀββᾶ Σε-
ρίδου. ᾿Εκεῖ εὑρῆ-
κε μερικοὺς μεγά-
λους καὶ ἀξιόλο-
γους ἀσκητὰς οἱ
ὁποῖοι ἐζοῦσαν ὡς

῾Ησυχασταί, μεταξὺ τῶν ὁποί-
ων διέπρεπαν δύο μεγάλοι Γέ-
ροντες, ὁ ἁγιώτατος Βαρσανού-
φιος καὶ ὁ μαθητὴς ἤ συνα-
σκητής του ̓Αββᾶς ̓ Ιωάννης, ποὺ
ἐπωνομάσθηκε Προφήτης ἀπὸ
τὸ διορατικὸ χάρισμα 2, τὸ ὁ-
ποῖο εἶχε ἀπὸ τὸν Θεό 3.

Στοὺς Πατέρας αὐτοὺς παρέ-
δωσε τὸν ἑαυτό του μὲ ἀπόλυ-
τη ἐμπιστοσύνη καὶ συνωμιλοῦ-
σε μὲ τὸν μεγάλο μὲν Γέροντα
διὰ μέσου τοῦ ἁγίου Ἀββᾶ Σε-
ρίδου, τὸν δὲ Ἀββᾶ ᾿Ιωάννη τὸν
Προφήτη καταξιώθηκε καὶ νὰ
τὸν ὑπηρετήση.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Γέροντες λοι-
πὸν ἐσκέφθηκαν καὶ ἀπεφά-
σισαν ἀπὸ κοινοῦ, ὅτι ἔπρεπε

1. ῾Ο μακάριος
ὄντως ἀββᾶς Δωρό-
θεος τὸν μονήρη
σὺν Θεῷ βίον ἀσπα-
σάμενος εἰς τὸ τοῦ
ἀββᾶ Σερίδου κοινό-
βιον ἀνεχώρησεν·
ἔνθα μεγάλους τινὰς
καὶ πολλοὺς εὗρεν
ἀσκητὰς ἡσυχάζον-
τας, ἐν οἷς ἦσαν δι-
απρέποντες δύο με-
γάλοι γέροντες, ὅ
τε ἁγιώτατος Βαρσανούφιος καὶ
ὁ αὐτοῦ μαθητὴς ἤτοι συνασκη-
τὴς ὁ ἀββᾶς ᾿Ιωάννης, ὁ ἐπικλη-
θεὶς Προφήτης διὰ τὸ διορατικὸν
χάρισμα ὃ εἶχεν παρὰ τοῦ Θεοῦ.

Συνεῖδον οὖν οἱ προειρημένοι
ἅγιοι γέροντες ποιῆσαι αὐτὸν ἐ-

Οἷς μετὰ πάσης πληροφορίας
ἑαυτὸν παραδεδωκώς, τῷ μὲν Με-
γάλῳ Γέροντι διὰ τοῦ ἐν ἁγίοις
ἀββᾶ Σερίδου διελέγετο, τῷ δὲ
ἀββᾷ ᾿Ιωάννῃ τῷ Προφήτῃ καὶ
ὑπηρετῆσαι κατηξιώθη.
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κεῖσε νοσοκομεῖον καὶ φροντίζειν
αὐτοῦ· πάνυ γὰρ ἐκοπίων οἱ ἀ-
δελφοὶ ὅτε ἠρρώστουν, μὴ ἔχον-
τες τὸν ἐπιμελούμενον αὐτῶν.

νὰ κτίση καὶ νὰ ὀργανώση ὁ
Δωρόθεος ἐκεῖ Νοσοκομεῖο καὶ
νὰ τὸ φροντίζη ὁ ἴδιος, διότι
πολὺ ἐταλαιπωροῦντο οἱ Ἀδελ-
φοὶ ὅταν ἀρρώσταιναν, ἐπειδὴ
δὲν εἶχαν κανέναν γιὰ νὰ τοὺς
περιποιηθῆ.

Λοιπόν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ
Θεοῦ, ἔκτισε τὸ Νοσοκομεῖο,
γιὰ τὸ ὁποῖο τὶς δαπάνες ἐχο-
ρήγησε ὁ κατὰ σάρκα ἀδελφός
του, ὁ ὁποῖος ἦταν πολὺ φιλό-
χριστος καὶ φιλομόναχος ἄνθρω-
πος. Καὶ ὅπως εἶπα, ὁ ἴδιος ὁ
Ἀββᾶς Δωρόθεος μαζὶ μὲ μερι-
κοὺς ἄλλους εὐλαβεῖς ̓Αδελφοὺς
ὑπηρετοῦσε τοὺς ἀρρώστους. Καὶ
αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶχε τὴν φροντίδα
τῆς διοικήσεως αὐτῆς.

2. Μία ἡμέρα λοιπὸν καλεῖ
τὸν Ἀββᾶ Δωρόθεο ὁ ῾Ηγούμε-
νος Ἀββᾶς Σέριδος. Καὶ ὅταν
ἦλθε, εὑρίσκει πλησίον του ἕ-
ναν νεαρό, ὁ ὁποῖος φοροῦσε
στρατιωτικά, ἦταν δὲ λεπτεπί-
λεπτος καὶ ὡραιότατος. Αὐτὸς
εἶχε ἔλθει τότε στὸ Μοναστή-
ριο μαζὶ μὲ μερικοὺς γνωστοὺς
τοῦ ῾Ηγουμένου, ἀνθρώπους τοῦ
Δουκός4.

Μόλις ἦλθε λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς
Δωρόθεος, τὸν παίρνει ἰδιαιτέ-
ρως ὁ Ἀββᾶς Σέριδος καὶ τοῦ
λέγει: «Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἔφε-

᾿Εποίησεν οὖν συνεργείᾳ Θεοῦ
τὸ νοσοκομεῖον, τοῦ ἰδίου ἀδελ-
φοῦ τοῦ κατὰ σάρκα χωρηγοῦν-
τος αὐτῷ τὰς δαπάνας· ἦν γὰρ
πάνυ φιλόχριστος καὶ φιλομόνα-
χος ὁ ἀνήρ. Καὶ ἦν αὐτός, ὡς
εἶπον, ὁ ἀββᾶς Δωρόθεος, μετὰ
τῶν ἄλλων τινῶν ἀδελφῶν εὐ-
λαβῶν, θεραπεύων τοὺς ἀρρώ-
στους· αὐτὸς δὲ εἶχε τὴν φρον-
τίδα τῆς τοιαύτης διοικήσεως.

῾Ως οὖν ἦλθεν ὁ ἀββᾶς Δωρό-
θεος, λαμβάνει αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν
αὐτὸς ὁ ἀββᾶς καὶ λέγει αὐτῷ·
Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἤνεγκαν τὸν

2. ᾿Εν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν
μεταστέλλεται αὐτὸν ὁ ἡγούμε-
νος ὁ ἀββᾶς Σερίδος· καὶ ἐλθὼν
εὑρίσκει παρ᾿ αὐτῷ τινα νεώτε-
ρον, στρατιωτικὰ φοροῦντα, τρυ-
φερώτατον πάνυ καὶ εὐειδέστα-
τον. Οὗτος δὲ ἦν ἐλθὼν τότε εἰς
τὸ μοναστήριον μετά τινων ἀ-
γαπητῶν τοῦ ἀββᾶ, ἀνθρώπων
τοῦ Δουκός.
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ραν τοῦτον τὸν νεαρό, λέγοντας
ὅτι θέλει νὰ μείνη ἐδῶ στὸ Μο-
ναστήρι, καὶ φοβοῦμαι μήπως
ἀνήκει σὲ κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς μεγάλους καὶ ἤ ἔκλεψε ἤ
κάτι ἄλλο ἔκανε, γι᾿ αὐτὸ καὶ
θέλει νὰ φύγη, καὶ μήπως ἔτσι
πέσουμε σὲ πειρασμοὺς καὶ
δοκιμασίες. Οὔτε ἡ ἐμφάνισίς του
οὔτε ἡ ὄψις του δείχνουν ἄνθρω-
πο, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ μονάση».

3. Αὐτὸς ὁ νεαρὸς ἦταν ἀκό-
λουθος κάποιου στρατηγοῦ καὶ
ζοῦσε μὲ πολλὴ μαλθακότητα,
διότι οἱ ἀκόλουθοι τέτοιων ἀν-
θρώπων ζοῦν πάντοτε μέσα σὲ
ἀτμόσφαιρα τρυφηλῆς ἁμαρτω-
λότητος καὶ ματαιοδοξίας, ἀλλὰ
καὶ ποτὲ δὲν εἶχε ἀκούσει λό-
γο Θεοῦ.

Μερικοὶ ἄνθρωποι τοῦ στρα-
τηγοῦ διηγήθηκαν ἐνώπιόν του
τὰ σχετικὰ μὲ τὴν Ἁγία Πόλι
τῆς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐπεθύμησε
νὰ ἰδῆ τοὺς τόπους ἐκείνους.
᾿Εζήτησε λοιπὸν ἀπὸ τὸν στρα-
τηγὸ νὰ τὸν στείλη γιὰ νὰ πε-
ριοδεύση τοὺς Ἁγίους Τόπους.
᾿Εκεῖνος δέ, μὴ θέλοντας νὰ τὸν
λυπήση, εὑρῆκε ἕνα γνήσιο φί-
λο του ποὺ ἐπήγαινε πρὸς τὰ
ἐκεῖ καὶ τοῦ λέγει: «Κάνε μου
τὴν χάρι καὶ πάρε αὐτὸν τὸν
νεαρὸ μαζί σου, γιὰ νὰ περιο-
δεύση τοὺς ̔Αγίους Τόπους». Καὶ

νεώτερον τοῦτον, λέγοντες ὅτι
θέλει μεῖναι ὧδε εἰς τὸ μοναστή-
ριον, καὶ φοβοῦμαι μήπως οὗτός
τινός ἐστιν τούτων τῶν μεγά-
λων, καὶ ἢ ἔκλεψεν ἢ τίποτε ἐ-
ποίησεν καὶ θέλει φυγεῖν καὶ εὑ-
ρεθῶμεν εἰς πειρασμόν. Οὔτε γὰρ
τὸ σχῆμα αὐτοῦ οὔτε ἡ ἰδέα αὐ-
τοῦ ἐστίν τινος θέλοντος μονάσαι.

3. ῏Ην δὲ οὗτος δηλίκιόν τινος
στρατηλάτου, διάγων ἐν πολλῇ
τρυφῇ· ἀεὶ γὰρ ἐν πολλῇ βλακεί-
ᾳ εἰσὶ τὰ δηλίκια τῶν τοιούτων·
οὐδέποτε δὲ ἦν ἀκούσας λόγον
Θεοῦ.

Τινὲς δὲ ἄνθρωποι τοῦ στρα-
τηλάτου διηγήσαντο ἐπὶ αὐτοῦ
τὰ περὶ τῆς ῾Αγίας Πόλεως, καὶ
ἐπεθύμησεν ἰδεῖν τὰ ἐκεῖ. ῎Ηιτη-
σεν οὖν τὸν στρατηλάτην πέμ-
ψαι αὐτὸν ἱστορῆσαι τοὺς ἁγί-
ους τόπους. ῾Ο δὲ μὴ θέλων λυ-
πῆσαι αὐτόν, εὗρέν τινα φίλον
αὐτοῦ γνήσιον ἀπερχόμενον ἐπὶ
τὰ ἐκεῖσε, καὶ λέγει αὐτῷ· Χαρί-
σαί μοι καὶ λαβὲ τὸν νεώτερον
τοῦτον μετὰ σοῦ, ἵνα ἱστορήσῃ
τοὺς ἁγίους τόπους. ῾Ο δέ, ὡς
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παρὰ στρατηλάτου δεξάμενος
τὸν παῖδα, εἶχε αὐτὸν ἐν πάσῃ
τιμῇ καὶ ἀναπαύσει, συνεσθίοντα
αὐτῷ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ.

ἐκεῖνος, ἐπειδὴ δέχθηκε τὸ παι-
δὶ ἀπὸ ἕναν στρατηγό, τὸ εἶχε
σὲ μεγάλη τιμὴ καὶ περιποίησι
καὶ ἔτρωγαν μαζὶ στὸ οἰκογε-
νειακό του τραπέζι.

῞Οταν λοιπὸν ἦλθαν στὴν ̔Α-
γία Πόλι καὶ προσκυνοῦσαν
τοὺς Ἁγίους Τόπους, ἐπισκέ-
φθηκαν τὴν Γεθσημανῆ. ῾Υπῆρ-
χε δὲ ἐκεῖ μία παράστασις τῆς
κολάσεως. Καθὼς ἐστεκόταν λοι-
πὸν ὁ νεαρὸς προσέχοντας τὴν
παράστασι καὶ ἐκπληττόμενος,
βλέπει μία γυναίκα σεμνή, ἡ
ὁποία ἐφοροῦσε πορφυρᾶ ἱμάτια,
νὰ στέκεται πλησίον του καὶ
νὰ τοῦ δείχνη τὸν καθένα ἀπὸ
τοὺς κατακρινομένους καὶ νὰ
τοῦ λέγη νουθεσίες ἀπὸ μέρους
της. Τὸ δὲ παιδί, ἀκούοντας
αὐτήν, ἔμεινε ἄναυδο καὶ κατά-
πληκτο, διότι, ὅπως εἶπα, δὲν
εἶχε ἀκούσει ποτὲ λόγο Θεοῦ ἤ
ὅτι ὑπάρχει Κρίσις.

Λέγει λοιπὸν τὸ παιδὶ πρὸς
τὴν γυναῖκα, ἡ ὁποία βεβαίως
ἦταν ἡ Παναγία Θεοτόκος: «Κυ-
ρία, τί πρέπει νὰ κάνη κανεὶς
γιὰ νὰ ἀποφύγη αὐτὲς τὶς τι-
μωρίες;». Καὶ ̓ Εκείνη τοῦ ἀπάν-
τησε: «Νὰ νηστεύης καὶ νὰ μὴ
τρώγης κρέας καὶ νὰ προσεύ-
χεσαι συνεχῶς· ἔτσι, θὰ ἀπο-
φύγης τὶς τιμωρίες». Καὶ ἀφοῦ
τοῦ ἔδωσε αὐτὲς τὶς τρεῖς ἐν-
τολές, δὲν ξαναφάνηκε σὲ αὐτόν,

῾Ως οὖν ἦλθον εἰς τὴν ῾Αγίαν
Πόλιν καὶ προσεκύνουν τοὺς ἁγί-
ους τόπους, ἦλθον εἰς Γεσθημα-
νεί. ῏Ην δὲ ἐκεῖ ἱστορία τῆς κο-
λάσεως. ῾Ως οὖν ἵστατο προσέ-
χων ὁ νεώτερος καὶ ἐκπληττό-
μενος, ὁρᾷ γυναῖκα σεμνήν, φο-
ροῦσαν πορφυρᾶ ἱμάτια, ἱσταμέ-
νην πλησίον αὐτοῦ καὶ ὑποδει-
κνύουσαν αὐτῷ ἕκαστον τῶν κρι-
νομένων, καὶ ἄλλα δέ τινα ὡς
ἀφ᾿ ἑαυτῆς ἐνουθέτει αὐτόν. ῾Ο
δὲ παῖς ἀκούων παρ᾿ αὐτῆς ἀπη-
νεοῦτο καὶ ἐθαύμαζεν· καθὼς γὰρ
εἶπον, οὐδέποτε ἦν ἀκούσας λό-
γον Θεοῦ, ἢ ὅτι ἔστιν κρίσις.

Λέγει οὖν αὐτῇ· Κυρία, τί ποι-
ήσει τις ἵνα ἐξειλήσῃ τῶν κολά-
σεων τούτων; ῾Η δὲ ἀποκριθεῖσα
εἶπεν αὐτῷ· Νήστευε καὶ μὴ τρῶ-
γε κρέα καὶ εὔχου συνεχῶς, καὶ
ἐξειλεῖς τῶν κολάσεων. Μετὰ δὲ
τὸ δοῦναι αὐτῷ τὰς τρεῖς ἐντο-
λὰς ταύτας, οὐκ ἔτι ἐφάνη αὐ-
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τῷ, ἀλλ᾿ ἐγένετο ἀφανής. ῎Εκτο-
τε οὖν ἔμεινεν ὁ παῖς κατανενυ-
γμένος καὶ φυλάσσων τὰς τρεῖς
ἐντολὰς ἃς ἔδωκεν αὐτῷ.

ἀλλὰ ἔγινε ἄφαντος. Στὸ ἑξῆς
λοιπόν, τὸ παιδὶ ἔμεινε σὲ κατά-
νυξι καὶ ἐφύλαττε τὶς τρεῖς ἐν-
τολές, τὶς ὁποῖες τοῦ ἔδωσε ἡ
Θεοτόκος.

῾Ο φίλος ὅμως τοῦ στρατη-
γοῦ, βλέποντας τὸν νεαρὸ νὰ
νηστεύη καὶ νὰ μὴν τρώγη κρέ-
ατα, ἐθλίβετο γιὰ λογαριασμὸ
τοῦ στρατηγοῦ, διότι ἐγνώριζε
ὅτι τὸν εἶχε σὲ μεγάλη ἐκτίμη-
σι. Οἱ δὲ στρατιῶτες ποὺ ἦσαν
μαζί του, βλέποντας αὐτὸν νὰ
ἔχη τέτοια διαγωγή, τοῦ λέγουν·
«Τέκνον, αὐτὰ ποὺ κάνεις δὲν
εἶναι γνώρισμα ἀνθρώπου, ὁ
ὁποῖος θέλει νὰ ζῆ στὸν κόσμο·
ἐὰν λοιπὸν ἔτσι θέλης, πήγαινε
σὲ Μοναστήρι νὰ σώσης τὴν
ψυχή σου». Αὐτὸς ὅμως δὲν
ἐγνώριζε τίποτε οὔτε γιὰ τὸν
Θεὸ οὔτε τί εἶναι Μοναστήρι·
ἁπλῶς, ἐφύλαττε ὅσα ἄκουσε ἀ-
πὸ τὴν Θεοτόκο. Τοὺς λέγει λοι-
πόν: «῾Οδηγήσατέ με, ὅπου νο-
μίζετε, διότι ἐγὼ δὲν γνωρίζω
ποῦ νὰ ὑπάγω». Μερικοὶ δὲ ἀ-
πὸ αὐτούς, ὅπως εἶπα, ἦσαν
γνωστοὶ τοῦ ̓Αββᾶ Σερίδου, καὶ
ἦλθαν στὸ Μοναστήρι, φέρον-
τας μαζί τους τὸ παιδί.

4. ῞Οταν λοιπὸν ὁ μακάριος
Δωρόθεος ἐστάλθηκε ἀπὸ τὸν
Ἀββᾶ Σέριδο γιὰ νὰ ὁμιλήση
μαζὶ μὲ τὸν νεαρὸ καὶ νὰ ψυχο-

῾Ο δὲ φίλος τοῦ στρατηλάτου
βλέπων αὐτὸν νηστεύοντα καὶ μὴ
τρώγοντα κρέα, ἐθλίβετο διὰ τὸν
στρατηλάτην· ᾔδει γὰρ ὅτι εἶ-
χεν αὐτὸν ὡς μέγα τίποτε. Οἱ δὲ
μετ᾿ αὐτοῦ στρατιῶται βλέπον-
τες αὐτὸν ἐν τοιαυτῇ διαγωγῇ
λέγουσιν αὐτῷ· Τέκνον, ταῦτα ἃ
ποιεῖς οὐκ εἰσίν τινος θέλοντος
εἶναι εἰς τὸν κόσμον· εἰ δὲ οὕτως
θέλεις, ὕπαγε εἰς μοναστήριον καὶ
σώζεις τὴν ψυχήν σου. ῾Ο δὲ οὐ-
δὲ τίποτε κατὰ Θεὸν ᾔδει, οὐδὲ
τί ἐστιν μοναστήριον· μόνον δὲ
ἐφύλαττεν ἃ ἤκουσεν παρ᾿ ἐκεί-
νης. Λέγει οὖν αὐτοῖς ἐκεῖνος· ̔́ Ο-
που οἴδατε, λάβετέ με· ἐγὼ γὰρ
οὐκ οἶδα ποῦ ποτε ἀπελθεῖν. Τι-
νὲς δὲ αὐτῶν, ὡς εἶπον, ἦσαν ἀ-
γαπητοὶ τοῦ ἀββᾶ Σερίδου, καὶ
ἦλθον εἰς τὸ μοναστήριον φέρον-
τες τὸν παῖδα, μεθ᾿ ἑαυτῶν.

4. ῾Ως οὖν ἔπεμψεν ὁ ἀββᾶς
τὸν μακάριον Δωρόθεον λαλῆσαι
αὐτῷ, περιηργάζετο αὐτόν, καὶ
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οὐδὲν ἄλλο ᾔδει εἰπεῖν εἰ μὴ μό-
νον· Σωθῆναι θέλω. ῎Ερχεται οὖν
καὶ λέγει τῷ ἀββᾷ· ᾿Εὰν ὅλως
συνορᾷς δέξασθαι αὐτόν, μηδὲν
φοβηθῆς· οὐδὲν γὰρ φαῦλον ἔχει.
Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἀββᾶς· Οὐκοῦν
ποίησον ἀγάπην καὶ λαβὲ αὐτὸν
παρά σοὶ ἵνα σωθῇ· οὐ θέλω γὰρ
αὐτὸν εἶναι μεταξὺ τῶν ἀδελ-
φῶν.

λογίση αὐτόν, ὁ νέος δὲν ἐγνώ-
ριζε νὰ εἰπῆ τίποτε ἄλλο, παρὰ
μόνο: «Θέλω νὰ σωθῶ». ῎Ερχε-
ται λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς καὶ λέγει
στὸν ̔Ηγούμενο: «᾿Εὰν πραγμα-
τικὰ θεωρῆς σκόπιμο νὰ τὸν δε-
χθῆς, νὰ μὴ φοβηθῆς καθόλου,
διότι δὲν ἔχει τίποτε τὸ φαῦ-
λο». Καὶ τοῦ λέγει ὁ Ἀββᾶς
Σέριδος : «Λοιπόν, κάνε μου τὴν
χάρι νὰ τὸν πάρης κοντά σου
γιὰ νὰ σωθῆ, διότι δὲν θέλω νὰ
μείνη μαζὶ μὲ τοὺς Ἀδελφούς».

᾿Εκεῖνος ὅμως ἀπὸ ταπεινο-
φροσύνη δὲν ἤθελε νὰ δεχθῆ
τὸν νεαρὸ καὶ ἔλεγε: «Εἶναι ἐ-
πάνω ἀπὸ τὴν δύναμί μου νὰ
δεχθῶ τὸ βάρος κάποιου καὶ δὲν
εἶναι στὰ μέτρα μου5 αὐτό». Τοῦ
λέγει ὁ ῾Ηγούμενος: «᾿Εγὼ βα-
στάζω τὸ βάρος τὸ ἰδικό σου
καὶ τὸ ἰδικό του· ἐσὺ γιατί θλί-
βεσαι;» Τότε τοῦ λέγει ὁ ̓Αββᾶς
Δωρόθεος: «Λοιπόν, ἀφοῦ ὁπωσ-
δήποτε ἔτσι ἔκρινες, ἐὰν θεω-
ρῆς τοῦτο ὀρθὸ καὶ εἶναι εὐλο-
γημένο, ἀνάφερέ το στὸν Γέ-
ροντα Βαρσανούφιο». Καὶ ἐκεῖ-
νος τοῦ ἀπαντᾶ: «Καλά, θὰ τὸν
ἐνημερώσω».

Πηγαίνει λοιπὸν ὁ Ἀββᾶς
Σέριδος καὶ τὸ λέγει στὸν Με-
γάλο Γέροντα καὶ Αὐτὸς ἔδωσε
τὴν ἑξῆς ἀπάντησι γιὰ τὸν
Ἀββᾶ Δωρόθεο: «Νὰ δεχθῆς

᾿Απέρχεται οὖν καὶ λέγει τῷ
Μεγάλῳ Γερόντι, καὶ δηλοῖ αὐ-
τῷ ὁ Γέρων οὕτως· Δέξαι αὐτόν,

῾Ο δὲ ἀπὸ εὐλαβείας ἔμεινεν πα-
ραιτούμενος καὶ λέγων ὅτι· ῾Υ-
πὲρ τὴν κατάστασίν μου ἐστὶν
τὸ ἀναδέξασθαι βάρος τινός· καὶ
οὐκ ἔστιν τοῦτο τῶν μέτρων μου.
Λέγει αὐτῷ ὁ ἀββᾶς· ᾿Εγὼ τὸ
βάρος σου καὶ αὐτοῦ βαστάζω·
σὺ διὰ τί θλίβῃ; Τότε λέγει αὐ-
τῷ· Οὐκοῦν ἀπότε τοῦτο πάν-
τως ἔκρινας, ἐὰν συνορᾷς, ἀνά-
θου τῷ Γέροντι. Καὶ λέγει αὐτῷ·
Καλῶς, ἐγὼ λέγω αὐτῷ.
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αὐτὸν τὸν νέο, διότι ὁ Θεὸς πρό-
κειται νὰ τὸν σώση διὰ σοῦ».
Τότε, αὐτὸς τὸν ἐδέχθηκε μὲ
χαρὰ καὶ τὸν εἶχε μαζί του στὸ
Νοσοκομεῖο. Τὸ δὲ ὄνομα τοῦ
νέου ἦταν Δοσίθεος.

5. ῞Οταν λοιπὸν ἦλθε ἡ ὥρα
τοῦ φαγητοῦ, λέγει Ἀββᾶς Δω-
ρόθεος στὸν Δοσίθεο: «Φάγε νὰ
χορτάσης, μόνο νὰ μὲ ἐνημερώ-
σης πόσο ἔφαγες». Καὶ ἐκεῖνος,
ἀφοῦ ἔφαγε, ἦλθε καὶ τοῦ εἶπε:
«῎Εφαγα ἕνα καὶ μισὸ καρβέ-
λι». Ζύγιζε δὲ τὸ κάθε καρβέλι
τέσσερις λίτρες 6. Καὶ τοῦ λέ-
γει: «Αἰσθάνεσαι καλά, Δοσί-
θεε;». Ἀποκρίνεται: «Ναί, κα-
λὰ εἶμαι, Γέροντα». Τοῦ λέγει:
«Μήπως πεινᾶς;». ᾿Απαντᾶ :
«῎Οχι, δέσποτα, δὲν πεινῶ».
Τότε τοῦ λέγει: «Λοιπόν, νὰ
τρῶς τὸ ἕνα καρβέλι καὶ ἕνα
τέταρτο ἀπὸ τὸ ἄλλο. Καὶ κόψε
τὸ ἄλλο τέταρτο σὲ δύο, καὶ
φάγε τὸ μισὸ καὶ ἄφησε τὸ ἄλλο
μισό». Καὶ ἔκανε ἔτσι. Τὸν
ἐρωτᾶ: «Πεινᾶς, Δοσίθεε;». Καὶ
ἀποκρίνεται : «Ναί, Γέροντα,
πεινῶ λιγάκι».

῎Επειτα ἀπὸ ὀλίγες ἡμέρες
τοῦ λέγει πάλι ὁ Ἀββᾶς Δωρό-
θεος: «Πῶς εἶσαι, Δοσίθεε; ̓ Εξα-
κολουθεῖς νὰ πεινᾶς;». Τοῦ ἀπαν-
τᾶ: «῎Οχι, Γέροντα, διὰ τῶν εὐ-
χῶν σου, εἶμαι καλά». Τοῦ λέ-

διὰ σοῦ γὰρ ἔχει ὁ Θεὸς σῶσαι
αὐτόν. Τότε ἐδέξατο αὐτὸν με-
τὰ χαρᾶς, καὶ εἶχεν αὐτὸν μεθ᾿
ἑαυτοῦ ἐν τῷ νοσοκομείῳ. ᾿Ελέγε-
το δὲ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Δοσίθεος.

Μετ᾿ ὁλίγας ἡμέρας, πάλιν λέ-
γει αὐτῷ· Πῶς ἔχεις, Δοσίθεε; ̓́ Ε-
μεινας πεινῶν; Λέγει· Οὐχί, κῦρι
διὰ τῶν εὐχῶν σου καλῶς ἔχω.

5. ῞Οτε δὲ ἦλθεν ὁ καιρὸς τοῦ
φαγεῖν, λέγει αὐτῷ· Φάγε ἵνα χορ-
τασθῇς, μόνον μάθε μοι πόσον
τρώγεις. Καὶ ἦλθεν λέγων αὐτῷ.
῎Εφαγον ἕνα ἢμισυ ἄρτον. Εἶχεν
δὲ ὁ ἄρτος τέσσαρας λίτρας. Καὶ
λέγει αὐτῷ· Καλῶς ἔχεις, Δοσί-
θεε; ᾿Αποκρίνεται· Ναί, καλῶς ἔ-
χω, κῦρι. Λέγει αὐτῷ· Μὴ πει-
νᾶς; Λέγει· Οὐχί, δέσποτα, οὐ πει-
νῶ. Τότε λέγει αὐτῷ· Οὐκοῦν
τρῶγε τὸν ἕνα ἄρτον καὶ τὸ τέ-
ταρτον τοῦ ἄλλου ἄρτου· καὶ ποί-
ησον τὸ ἄλλο τέταρτον εἰς δύο,
καὶ φάγε τὸ ἢμισυ καὶ ἄφες τὸ
ἢμισυ. Καὶ ἐποίησεν οὕτως. Λέ-
γει αὐτῷ· Πεινᾷς, Δοσίθεε; Καὶ
ἀποκρίνεται· Ναί, κῦρι, πεινῶ μι-
κρόν.
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γει: «Λοιπόν, ἀφαίρεσε καὶ τὸ
ἄλλο μισὸ τοῦ τετάρτου». ̓́ Ετσι
καὶ ἔκανε.

῎Επειτα ἀπὸ ὀλίγες ἡμέρες
τοῦ λέγει πάλι: «Πῶς εἶσαι τώ-
ρα; Μήπως πεινᾶς;». Ἀποκρίνε-
ται: «Καλὰ εἶμαι, Γέροντα». Τοῦ
λέγει ὁ Ἀββᾶς: «Κόψε τὸ ἄλλο
τέταρτο σὲ δύο, φάγε τὸ μισὸ
καὶ ἄφησε τὸ μισό». Καὶ ἔκανε
ὁμοίως. Καὶ ἔτσι, μὲ τὴν βοή-
θεια τοῦ Θεοῦ, μικρὸν κατὰ
μικρὸν ἀπὸ ἕξι λίτρες κατέληξε
νὰ τρώγη ὀκτὼ οὐγκίες 7. Διότι
καὶ τὸ φαγητὸ εἶναι καὶ αὐτὸ
μία συνήθεια.

6. ῏Ηταν δὲ αὐτὸς ὁ νεαρὸς
ἱκανώτατος σὲ κάθε ἔργο ποὺ
ἔκανε. ῾Υπηρετοῦσε τοὺς ἀρρώ-
στους στὸ Νοσοκομεῖο καὶ ὁ κα-
θένας ἦταν ἱκανοποιημένος ἀπὸ
τὴν διακονία του, διότι ἔκανε
τὰ πάντα μὲ τρόπο τέλειο.

᾿Εὰν δὲ συνέβαινε νὰ παρα-
μελήση κάποιον ἄρρωστο καὶ νὰ
εἰπῆ ἕναν λόγο μὲ ὀργή, τὰ ἄ-
φηνε ὅλα, εἰσερχόταν στὸ κελ-
λάρι καὶ ἔκλαιγε, καθισμένος
κατὰ γῆς. ῞Οταν λοιπὸν εἰσήρ-
χοντο οἱ ἄλλοι διακονητὲς τοῦ
Νοσοκομείου γιὰ νὰ τὸν παρη-
γορήσουν καὶ αὐτὸς δὲν εἶχε πα-
ρηγορία, ἐπήγαιναν στὸν Ἀββᾶ
Δωρόθεο καὶ τοῦ ἔλεγαν: «Κάνε

Λέγει αὐτῷ· Οὐκοῦν ἔπαρον τὸ
ἄλλο ἢμισυ τοῦ τετάρτου. Καὶ
ἐποίησεν οὕτως.

Πάλιν μετ᾿ ὁλίγας ἡμέρας λέ-
γει αὐτῷ· Πῶς εἶ ἄρτι; μὴ πει-
νᾶς; ̓Αποκρίνεται: Καλῶς εἰμί, κῦ-
ρι. Λέγει αὐτῷ· Ποίησον τὸ ἄλ-
λο τέταρτον εἰς δύο, καὶ φάγε
τὸ ἢμισυ καὶ ἄφες τὸ ἢμισυ. Καὶ
ἐποίησεν ὁμοίως. Καὶ οὕτως τοῦ
Θεοῦ συνεργοῦντος, κατὰ μικρὸν
μικρὸν ἀπὸ ἕξ λιτρῶν κατέστη
εἰς ὀκτὼ ὀγκίας· καὶ γὰρ συνή-
θειά ἐστιν καὶ ἐν τῷ φαγεῖν.

6. ῏Ην δὲ αὐτὸς ὁ νεώτερος
ἐπιεικέστατος εἰς πᾶν ἔργον ὃ ἐ-
ποίει· ὑπηρέτει δὲ τοῖς ἀρρώστοις
ἐν τῷ νοσοκομείῳ, καὶ ἕκαστος
ἐπανεπαύετο τῇ ὑπηρεσίᾳ αὐτοῦ·
πάντα γὰρ καθαρῶς ἐποίει.

Εἰ συνέβη δὲ αὐτὸν ὀλιγωρῆ-
σαι πρός τινα τῶν ἀρρώστων
καὶ εἰπεῖν ῥῆμα μετ᾿ ὀργῆς, ἤφι-
εν πάντα καὶ εἰσήρχετο εἰς τὸ
κελλάριον κλαίων. ῾Ως οὖν εἰσήρ-
χοντο οἱ ἄλλοι ὑπηρέται τοῦ νο-
σοκομείου παραμυθήσασθαι αὐτόν,
καὶ οὐ παρεκαλεῖτο, ἤρχοντο καὶ
ἔλεγον τῷ ἀββᾷ Δωροθέῳ· Ποίη-
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σον ἀγάπην, κῦρι, μάθε τί ἔχει
οὗτος ὁ ἀδελφός, ὅτι κλαίει, καὶ
οὐκ οἴδαμεν διὰ τί.

ἀγάπη, Γέροντα, καὶ μάθε τί
ἔχει αὐτὸς ὁ ̓Αδελφός, διότι κλαί-
ει καὶ δὲν γνωρίζουμε γιατί».

Τότε, εἰσήρχετο ὁ ̓Αββᾶς καὶ
τὸν εὕρισκε νὰ κάθεται κατὰ
γῆς καὶ νὰ κλαίη. Καὶ τοῦ ἔ-
λεγε : «Τί συμβαίνει, Δοσίθεε;
Τί ἔχεις; Γιατί κλαῖς;». Καὶ ἀ-
παντοῦσε: «Συγχώρεσέ με, Γέ-
ροντα, διότι ὠργίσθηκα καὶ κα-
κομίλησα στὸν Ἀδελφό μου».
Καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἔλεγε: «Ναί,
Δοσίθεε ;!... Δὲν ἐντρέπεσαι νὰ
ὀργίζεσαι καὶ νὰ κακομιλῆς
στὸν Ἀδελφό σου; Δὲν γνωρί-
ζεις, ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ Χριστὸς
καὶ ὅτι θλίβεις τὸν Χριστό;».
Καὶ ὁ Δοσίθεος ἔσκυβε κάτω τὸ
πρόσωπό του, κλαίγοντας χω-
ρὶς νὰ λέγη τίποτε. ῞Οταν δὲ ὁ
Ἀββᾶς Δωρόθεος ἔβλεπε ὅτι αὐ-
τὸς εἶχε κλάψει ἀρκετά, τοῦ
ἔλεγε μετά: «῾Ο Θεὸς νὰ σὲ
συγχωρήση. Σήκω! Ἀπὸ τώρα
ἂς βάλουμε ἀρχὴ μετανοίας 8.
Ἂς ἀγωνισθοῦμε μὲ ζῆλο στὸ
ἑξῆς καὶ ὁ Θεὸς θὰ μᾶς βοη-
θήση...». Ἀμέσως δὲ μόλις ἄ-
κουγε αὐτὰ τὰ λόγια, ἐσηκώ-
νετο καὶ ἔτρεχε μὲ χαρὰ στὴν
διακονία του, μὲ τὴν ἀκράδαντη
πίστι, ὅτι δέχθηκε τὴν συγχώ-
ρησι πράγματι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν
Θεό.

Ἀφοῦ λοιπὸν ἔμαθαν οἱ ἄν-
θρωποι τοῦ Νοσοκομείου τὴν

Καὶ εἰσήρχετο καὶ ηὕρισκεν αὐ-
τὸν χαμαὶ καθήμενον καὶ κλαίον-
τα· καὶ ἔλεγε αὐτῷ· Τί ἔνι, Δο-
σίθεε; τί ἔχεις; Διὰ τί κλαίεις;
Καὶ ἔλεγεν· Συγχώρησον, κῦρι, ὅ-
τι ὠργίσθην καὶ ἐλάλησα κακῶς
τῷ ἀδελφῷ μου. Καὶ ἔλεγεν αὐ-
τῷ· Ναί, Δοσίθεε, ἐπεὶ ὀργίζῃ καὶ
οὐκ αἰσχύνῃ ὀργιζόμενος καὶ λα-
λῶν κακῶς τῷ ἀδελφῷ σου, οὐκ
οἶδας ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ Χριστὸς
καὶ θλίβεις τὸν Χριστόν; Καὶ ἔ-
βαλλεν κάτω τὴν ὄψιν κλαίων καὶ
μηδὲν λέγων. ῾Ως δὲ ἔβλεπεν ὅτι
ἔκλαυσεν ἱκανῶς, ἔλεγεν αὐτῷ εἶ-
τα· ῾Ο Θεὸς συγχωρήσῃ σοι. ῎Ε-
γειρε, ἀπὸ τοῦ νῦν βάλωμεν ἀρ-
χήν . Σπουδάσωμεν τοῦ λοιποῦ καὶ
ὁ Θεὸς βοηθεῖ. Εὐθέως δὲ ὡς ἤ-
κουεν, ἠγείρετο τρέχων μετὰ χα-
ρᾶς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν, ὡς ὅτι
ἀληθῶς παρὰ Θεοῦ ἐδέξατο τὴν
συγχώρησιν.

Μαθόντες οὖν οἱ τοῦ νοσοκο-
μείου τὸ ἔθος αὐτοῦ, ὅτε ἔβλεπον
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αὐτὸν κλαίοντα, ἔλεγον· Τίποτε
ἔχει Δοσίθεος; Τίποτε ἐσφάλη; Καὶ
ἔλεγον τῷ μακαρίῳ Δωροθέῳ· Κῦ-
ρι, εἴσελθε εἰς τὸ κελλάριον, ὅτι
ἔχεις ἐκεῖ ἔργον. ῾Ως οὖν εἰσήρχε-
το καὶ ηὕρισκεν αὐτὸν χαμαὶ κα-
θήμενον καὶ κλαίοντα, ἐνόει ὅτι
κακῶς ἐλάλησε ῥῆμα, καὶ ἔλεγεν
αὐτῷ· Τί ἔνι, Δοσίθεε; Πάλιν τὸν
Χριστὸν ἔθλιψας; Πάλιν ὠργί-
σθης; Οὐκ αἰσχύνῃ; Οὐ διορθοῦ-
σαι λοιπόν; Καὶ ἔμενεν κλαίων
ἐπὶ πολύ· πάλιν ὡς ἔβλεπεν ὅτι
ἐχορτάσθη κλαίων, ἔλεγεν αὐτῷ·
῎Εγειρε, ὁ Θεὸς συγχωρήσῃ σοι·
πάλιν βάλε ἀρχήν. Διόρθωσαι λοι-
πόν. ῾Ο δὲ εὐθέως μετὰ πίστεως
ἀπετινάσσετο τὴν λύπην καὶ ἀ-
πήρχετο εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ.

συνήθειά του αὐτή, ὅταν τὸν ἔ-
βλεπαν νὰ κλαίη, ἔλεγαν: «Τί
ἔχει τάχα ὁ Δοσίθεος; Ἆρά γε,
τί σφάλμα ἔκανε;». Καὶ ἔλεγαν
στὸν μακάριο Δωρόθεο: «Γέρον-
τα, εἴσελθε στὸ κελλάρι, διότι
ἔχεις δουλειὰ ἐκεῖ». ῞Οταν λοι-
πὸν εἰσήρχετο καὶ τὸν εὕρισκε νὰ
κάθεται κατὰ γῆς καὶ νὰ κλαίη,
καταλάβαινε ὅτι κακομίλησε, καὶ
τοῦ ἔλεγε: «Τί συμβαίνει, Δοσί-
θεε; Πάλι ἔθλιψες τὸν Χριστό;
Πάλι ὠργίσθηκες; Δὲν ἐντρέπε-
σαι; Δὲν διορθώνεσαι ἐπὶ
τέλους;». Καὶ ὁ Δοσίθεος συνέ-
χιζε νὰ κλαίη πολλὴ ὥρα. ̔́ Οταν
λοιπὸν ἔβλεπε ὁ ̓Αββᾶς ὅτι εἶχε
χορτάσει νὰ κλαίη, τοῦ ἔλεγε:
«Σήκω! ῾Ο Θεὸς νὰ σὲ συγχω-
ρήση. Βάλε πάλι ἀρχὴ μετα-
νοίας. Διορθώσου λοιπόν...». ᾿Ε-
κεῖνος δὲ ἀμέσως, μὲ πίστι
ἀδιάκριτη στὸν λόγο τοῦ Γέρον-
τός του, ἀπετίνασσε τὴν λύπη
καὶ ἐπήγαινε στὸ διακόνημά
του.

7. ῎Εστρωνε δὲ τὰ κρεβάτια
τῶν ἀσθενῶν πολὺ καλὰ καὶ
ἐπιτήδεια. Καὶ ἦταν τόσο ἐλεύ-
θερος καὶ ἄνετος νὰ ἐξομολο-
γῆται καὶ νὰ φανερώνη τὸν λο-
γισμό του, ὥστε πολλὲς φορές,
καθὼς φιλοκαλοῦσε μία στρωμ-
νή, ἔβλεπε τὸν μακάριο Δωρόθεο
νὰ περνᾶ καὶ τοῦ ἔλεγε: «Γέ-
ροντα, Γέροντα, μοῦ λέγει ὁ λο-

7. ᾿Εστρώννυεν δὲ τοῖς ἀρρώ-
στοις καλῶς πάνυ. Τοιοῦτος δὲ
ἦν περὶ τὸν λογισμὸν ἐλευθέριος
καὶ ἐξαγγελτικὸς ὅτι πολλάκις,
ἐν ὅσῳ ἐφιλοκάλει στρωμνήν, ἐ-
θεώρει τὸν μακάριον παρερχόμε-
νον καὶ ἔλεγεν αὐτῷ· Κῦρι, Κῦρι,
λέγει ὁ λογισμός μου· καλῶς
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στρωννύεις. Καὶ ἀπεκρίνατο ἐκεῖ-
νος· Βαβαί, κῦρι· ἰδοὺ εἶ καλὸς
δοῦλος, ἐγένου καλὸς βρεγκάριος·
μὴ γὰρ καλὸς μοναχός;

γισμός· καλὰ καὶ ὡραῖα στρώ-
νεις». Καὶ ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρι-
νόταν: «Ἀλλοίμονο, ̓Αδελφέ μου!
Εἶσαι λοιπὸν καλὸς δοῦλος, ἔ-
γινες καλὸς ὑπηρέτης. Μήπως
ὅμως ἔγινες καὶ καλὸς Μονα-
χός;».

᾿Επίσης, ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος
ποτὲ δὲν ἄφησε τὸν Δοσίθεο νὰ
ἔχη προσπάθεια καὶ προσκόλ-
λησι σὲ κάποιο πρᾶγμα ἤ σὲ
κάποιο ὑλικὸ ἀντικείμενο. Καὶ
ἐκεῖνος τὰ ἐδέχετο ὅλα, ὅσα
τὸν ἐπρόσταζε ὁ Γέροντάς του,
μὲ χαρὰ καὶ ἀδιάκριτη πίστι·
ἦταν ὑπάκουος σὲ ὅλα μὲ προ-
θυμία.

῞Οταν δὲ χρειαζόταν ἔνδυ-
μα, ἐκεῖνος τοῦ ἔδιδε τὸ ὕφα-
σμα καὶ αὐτὸς ἐπήγαινε καὶ τὸ
ἔρραβε μὲ πολλὴ χάρι καὶ ἐπι-
μέλεια. Καὶ ἀφοῦ ἐτελείωνε
αὐτό, τὸν ἐρωτοῦσε ὁ Ἀββᾶς :
«Δοσίθεε, ἔρραψες ἐκεῖνο τὸ ἔν-
δυμα;» Καὶ ἀπαντοῦσε : «Ναί,
Γέροντα, καὶ τὸ περιποιήθηκα
μάλιστα μὲ πολλὴ τέχνη». Καὶ
τοῦ ἔλεγε: «Πήγαινε λοιπὸν νὰ
δώσης αὐτὸ στὸν τάδε Ἀδελφὸ
ἤ στὸν τάδε ἀσθενῆ». Καὶ ἐπή-
γαινε καὶ τὸ ἔδιδε μὲ προθυμί-
α. Πάλι τοῦ ἔδιδε ἄλλο καὶ ὁ-
μοίως μετὰ τὸ ράψιμο καὶ τὴν
περιποίησι τοῦ ἔλεγε: «Δῶσε το
στὸν τάδε Ἀδελφό». Καὶ ἀμέ-

Οὐδέποτε δὲ εἴασεν αὐτὸν
προσπαθῆσαι πράγματι ἢ οἵᾳ δή-
ποτε ὕλῃ. Πάντα γὰρ ἐδέχετο με-
τὰ χαρᾶς καὶ πίστεως, καὶ εἰς
πάντα προθύμως ὑπήκουεν.

῞Οτε δὲ ἔχρηζεν ἱματίου, πα-
ρεῖχεν αὐτῷ· καὶ ἀπερχόμενος ἔρ-
ραπτεν αὐτὸ μετὰ πολλῆς ἐπιει-
κείας καὶ φιλοκαλίας. Καὶ μεθ᾿ ὃ
ἐποίει αὐτό, ἔλεγεν αὐτῷ· Δοσί-
θεε, ἔρραψας ἐκεῖνο τὸ ἱμάτιον;
Καὶ ἔλεγεν· Ναί, κῦρι, καὶ ἐφιλο-
κάλησα αὐτὸ καλῶς. Καὶ ἔλεγεν·
῞Υπαγε δὸς αὐτὸ τῷδε τῷ ἀδελ-
φῷ ἢ τῷδε τῷ ἀσθενοῦντι. Καὶ
ἀπήρχετο, καὶ ἐδίδου αὐτὸ μετὰ
προθυμίας. Πάλιν παρεῖχεν αὐτῷ
ἄλλο, καὶ ὁμοίως, μετὰ τὸ ῤάψαι
καὶ φιλοκαλῆσαι, ἔλεγεν αὐτῷ·
Δὸς αὐτὸ τῷδε τῷ ἀδελφῷ. Καὶ
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εὐθέως παρεῖχεν, καὶ οὐδέποτε ἐ-
θλίβη οὐδὲ ἐγόγγυσεν λέγων ὅτι·
Μεθ᾿ ὃ κοπιῶ ῥάπτων καὶ φιλο-
καλῶν, λαμβάνει ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ἄλ-
λῳ αὐτὸ παρέχει. ᾿Αλλὰ πᾶν ἀ-
γαθὸν ὃ ἤκουεν μετὰ προθυμίας
ἐποίει.

σως, χωρὶς ἀντίρρησι, τὸ ἔδιδε
καὶ ποτὲ δὲν ἐστενοχωρήθηκε
οὔτε ἐγόγγυσε, ὥστε νὰ εἰπῆ:
«Ἀφοῦ τόσο κοπιάζω νὰ τὸ ρά-
βω καὶ νὰ τὸ φιλοκαλῶ, γιατί
τὸ παίρνει ἀπὸ ἐμένα καὶ τὸ
δίδει σὲ ἄλλον;». ̓Αλλὰ ὅ,τι κα-
λὸ ἄκουγε, τὸ ἐκτελοῦσε μὲ
προθυμία.

8. Κάποια ἄλλη φορά, ἕνας
ἀπὸ τοὺς ἀποκρισιάριους-δια-
κονητὰς 9 τῆς Μονῆς ἔφερε ἕνα
μαχαίρι πολὺ καλὸ καὶ ὄμορφο.
῾Ο Δοσίθεος τὸ ἐπῆρε καὶ τὸ
ἔφερε στὸν Ἀββᾶ Δωρόθεο, λέ-
γοντας: «῾Ο δεῖνα Ἀδελφὸς ἔ-
φερε αὐτὸ τὸ μαχαίρι καὶ τὸ
ἐπῆρα, ὥστε — ἄν εἶναι εὐλο-
γημένο — νὰ τὸ ἔχουμε στὸ Νο-
σοκομεῖο, διότι κόβει καλὰ τὸ
ψωμί».

Σημειωτέον, ὅτι ὁ μακάριος
Δωρόθεος ποτὲ δὲν εἶχε ἀπο-
κτήσει στὸ Νοσοκομεῖο κάτι ὄ-
μορφο, δηλαδὴ κάτι, τὸ ὁποῖο
νὰ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὸ μέ-
τριο. Τοῦ λέγει λοιπόν: «Δός μου
νὰ τὸ ἰδῶ, ἐὰν εἶναι καλό». Καὶ
αὐτὸς τοῦ τὸ ἔδωσε, λέγοντας:
«Ναί, Γέροντα, εἶναι πολὺ κα-
τάλληλο γιὰ τὸ ψωμί». Πρά-
γματι, ἔβλεπε καὶ ὁ Δωρόθεος,
ὅτι ἦταν καλὸ καὶ χρήσιμο γιὰ
τὴν διακονία αὐτή. ῞Ομως, ἐ-
πειδὴ δὲν ἤθελε νὰ ἔχη ὁ Δοσί-

8. ῎Αλλοτέ ποτε ἤνεγκέν τις
τῶν ἀποκρισιαρίων μαχαίριον κα-
λὸν πάνυ καὶ εὔμορφον. ̔ Ο δὲ λα-
βὼν αὐτὸ ἤνεγκεν τῷ ἀββᾷ Δω-
ροθέῳ λέγων· ῾Ο δεῖνα ὁ ἀδελφὸς
ἤνεγκε τὸ μαχαίριον τοῦτο, καὶ
ἔλαβον αὐτὸ ἵνα, ἐὰν κελεύῃς, ἔ-
χωμεν αὐτὸ εἰς τὸ νοσοκομεῖον,
ὅτι καλῶς κόπτει τὰς κλύστας.

Οὐδέποτε δὲ ἐκτήσατο ὁ μα-
κάριος ἐκεῖνος ὕλην εὔμορφον εἰς
τὸ νοσοκομεῖον, πλέον τοῦ κα-
λῶς ἔχοντος. Λέγει οὖν αὐτῷ· Φέ-
ρε, εἴδω αὐτὸ εἰ ἔστι καλόν. ῾Ο
δὲ ἐπέδωκεν αὐτὸ λέγων· Ναί, κῦ-
ρι, καλόν ἐστι εἰς τὰς κλύστας.
῎Εβλεπε δὲ αὐτὸ κατὰ ἀλήθειαν
καὶ αὐτὸς ὅτι καλὸν ἦν εἰς τὸ
πρᾶγμα· ἀλλ᾿ ἐπειδὴ οὐκ ἤθελεν
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αὐτὸν ἔχει προσπάθειαν εἰς οἵαν
δήποτε ὕλην, οὐκ ἠθέλησεν ἵνα
κρατήσῃ αὐτό.

θεος προσπάθεια καὶ προσκόλ-
λησι σὲ ὁ,τιδήποτε ὑλικὸ ἀντι-
κείμενο, δὲν ἠθέλησε νὰ τοῦ ἐ-
πιτρέψη γιὰ νὰ τὸ κρατήση.

Τοῦ λέγει λοιπόν: «Δοσίθεε,
σοῦ ἀρέσει τόσο πολύ; Θέλεις
νὰ εἶσαι δοῦλος αὐτοῦ τοῦ μα-
χαιριοῦ καὶ ὄχι δοῦλος τοῦ Θε-
οῦ 10 ; Ναί, Δοσίθεε, σοῦ ἀρέσει
νὰ ἔχης προσπάθεια καὶ προσ-
κόλλησι στὸ μαχαίρι τοῦτο; Καὶ
δὲν ἐντρέπεσαι ποὺ θέλεις νὰ
σὲ ἐξουσιάζη αὐτὸ τὸ μαχαίρι
καὶ ὄχι ὁ Θεός;». ᾿Εκεῖνος δὲ
ἄκουγε σιωπηλά, μὲ σκυμμένο
τὸ κεφάλι. ῞Υστερα ὁ Δωρόθε-
ος, ἀφοῦ τὸν ἐπέπληξε ἀρκετά,
τοῦ λέγει: «Πήγαινε καὶ βάλε
αὐτὸ στὴν θέσι του καὶ ποτὲ
νὰ μὴν τὸ ἀγγίξης».

Καὶ ἐτήρησε τὴν ἐντολὴ μὲ τόσο
μεγάλη ἀκρίβεια, ὥστε οὔτε γιὰ
νὰ τὸ δώση σὲ κάποιον ἄλλο δὲν
τὸ ἔπιασε. Ἀλλά, ἐνῶ οἱ ἄλλοι
διακονητὲς τὸ χρησιμοποιοῦσαν,
μόνο αὐτὸς δὲν τὸ ἄγγιζε. Καὶ
ποτὲ δὲν εἶπε: «Γιατί μόνο ἐγὼ
καὶ ὄχι οἱ ἄλλοι;». Ἀλλά, ὅσα ἄ-
κουγε, ὅλα τὰ ἔπραττε μὲ χαρά.

9. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ λοι-
πὸν πολιτεύθηκε τὸν ὀλίγο χρό-
νο ποὺ ἔζησε στὸ Μοναστήρι ὁ
εὐλογημένος Δοσίθεος, διότι ἔ-

Λέγει οὖν αὐτῷ· Δοσίθεε, οὕ-
τως ἀρέσκει σοι; Θέλεις εἶναι δοῦ-
λος τοῦ μαχαιρίου τούτου καὶ οὐ
δοῦλος τοῦ Θεοῦ; Ναί, Δοσίθεε,
ἀρέσκει σοι; ἵνα δέδεσαι τῇ προ-
σπαθείᾳ τοῦ μαχαιρίου τούτου;
Καὶ οὐκ αἰσχύνῃ ὅτι θέλεις ἵνα
τὸ μαχαίριον τοῦτο κυριεύσῃ σου,
καὶ μὴ ὁ Θεός; ῾Ο δὲ ἀκούων οὐκ
ἀνένευεν, ἀλλ᾿ ἔβαλλε κάτω τὴν
ὄψιν σιωπῶν. ῞Υστερον δὲ μεθ᾿ ὃ
ἔμεινεν ἐγκαλῶν, λέγει αὐτῷ· ῞Υ-
παγε θὲς αὐτὸ καὶ μὴ ἄψῃ αὐ-
τοῦ.

Καὶ τοσοῦτον ἐφύλαξε τοῦ μὴ
ἄψασθαι αὐτοῦ ὡς μηδὲ ἐπιδοῦ-
ναι αὐτὸ τινί ποτε, ἀλλὰ τῶν
ἄλλων ὑπηρετῶν κεχρημένων αὐ-
τῷ αὐτὸς μόνος οὐκ ἤγγιζεν αὐ-
τοῦ. Καὶ οὐδέποτε εἶπεν ὅτι· Τί
εἰ μὴ ἁπλῶς ἐγὼ ἀπὸ πάντων.
᾿Αλλὰ πάντα ὅσα ἤκουεν μετὰ
χαρᾶς ἐποίει.

9. Οὕτως οὖν διετέλεσεν τὸν
μικρὸν χρόνον ὃν ἐποίησεν εἰς τὸ
μοναστήριον· ἐποίησεν γὰρ ὡς
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πέντε ἔτη· καὶ οὕτως ἐτελεύτη-
σεν ἐν ὑπακοῇ, μὴ ποιήσας μήτε
ἓν θέλημα αὐτοῦ ἔν τινι πράγμα-
τι, μήτε κατὰ προσπάθειαν ποι-
ήσας τίποτε.

ζησε μόνο πέντε περίπου ἔτη
καὶ ἔτσι ἐκοιμήθη στὴν ὑπακο-
ή, χωρὶς νὰ κάνη οὔτε ἕνα θέ-
λημά του σὲ κάποιο πρᾶγμα, χω-
ρὶς νὰ πράξη τίποτε μὲ προσπά-
θεια καὶ προσκόλλησι.

῞Οταν δὲ ἀσθένησε καὶ αἱ-
μόπτυσε, διότι ἐπέθανε ἀπὸ
φυματίωση, ἄκουσε ἀπὸ κάποι-
ον, ὅτι τὰ μελᾶτα αὐγὰ ὠφε-
λοῦν τοὺς φυματικούς. Αὐτὸ τὸ
ἐγνώριζε βέβαια καὶ ὁ μακάρι-
ος Δωρόθεος, ὁ ὁποῖος ἤθελε
πολὺ νὰ θεραπευθῆ ὁ Δοσίθεος,
ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς περισπασμοὺς
τῶν διακονιῶν ἐλησμόνησε τοῦτο.

Τοῦ λέγει λοιπὸν ὁ Δοσίθεος:
«Γέροντα, θέλω νὰ σοῦ εἰπῶ γιὰ
ἕνα πρᾶγμα, τὸ ὁποῖο ἄκουσα
ὅτι θὰ μὲ ὠφελήση, ἀλλὰ δὲν
θέλω νὰ μοῦ δώσης ἀπὸ αὐτό,
ἐπειδὴ — ἐνῶ δὲν τὸ σκέφθηκες
ἐσὺ — μὲ ἐνοχλεῖ γι᾿ αὐτὸ ὁ λο-
γισμός μου νὰ προτείνω τὸ θέ-
λημά μου». Καὶ ἐκεῖνος τοῦ εἶπε:
« Ἄς μοῦ εἰπῆς τί εἶναι, Δοσί-
θεε, ποιό εἶναι αὐτὸ τὸ πρᾶγ-
μα;». Καὶ τοῦ λέγει ὁ Δοσίθεος:
«Δῶσε μου τὸν λόγο σου, ὅτι
δὲν θὰ μοῦ τὸ δώσης, ἐπειδή,
ὅπως εἶπα, μὲ ἐνοχλεῖ γι᾿ αὐτὸ
ὁ λογισμός μου νὰ προτείνω τὸ
θέλημά μου». Τοῦ λέγει ὁ Ἀβ-
βᾶς: «Καλά, θὰ κάνω ὅπως θέ-
λεις». Τότε ἐκεῖνος εἶπε τὸν

῞Οτε δὲ ἠσθένησεν καὶ αἱμό-
πτυσεν (φθισικὸς γὰρ ἀπέθανεν),
ἤκουσεν παρά τινος ὅτι τὰ ᾠὰ
τὰ ὀπτοροφητὰ ὠφελοῦσι τοὺς
αἱμοπτυικούς. ῎Ηι δει δὲ τοῦτο καὶ
ὁ μακάριος Δωρόθεος, καὶ ἡδέως
εἶχεν τὴν θεραπείαν αὐτοῦ· ἀλλ᾿
ἀπὸ τοῦ περισπασμοῦ οὐκ ἦλθε
εἰς τὸν νοῦν αὐτοῦ.

Λέγει οὖν αὐτῷ ἐκεῖνος· Κῦρι,
θέλω εἰπεῖν σοι ὅτι ἤκουσα περὶ
πράγματος ὠφελοῦντός με· ἀλλ᾿
οὐ θέλω ἵνα δώσῃς μοι ἀπ᾿ αὐ-
τοῦ ἐπειδὴ ὀχλεῖ μοι ὁ λογισμός
μου. Λέγει αὐτῷ· Εἰπέ μοι τί ἐ-
στιν, Δοσίθεε· εἰπέ μοι τί ἐστιν
τὸ πρᾶγμα. Καὶ λέγει· Δός μοι
λόγον ὅτι οὐ παρέχεις μοι· ἐπει-
δή, ὡς εἶπον, ὀχλεῖ περὶ αὐτοῦ ὁ
λογισμός μου. Λέγει αὐτῷ· Κα-
λῶς, ὡς θέλεις ποιῶ. Τότε λέγει·
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῎Ηκουσα παρά τινων ὅτι τὰ ᾠὰ
τὰ ὀπτοροφητὰ ὠφελοῦσι τοὺς
αἱμοπτυικούς· ἀλλά, διὰ τὸν Κύ-
ριον, ἐὰν κελεύῃς, ἐξότου οὐκ ἔ-
φθασας ἀφ᾿ ἑαυτοῦ δοῦναί μοι,
μὴ δώσῃς μοι ὡς διὰ τὸν λογι-
σμόν μου. Λέγει αὐτῷ. Καλῶς,
ἀφοῦ οὐ θέλεις, οὐ παρέχω σοι,
μὴ θλίβῃς. ᾿Εσπούδαζε δὲ διδόναι
αὐτῷ ἄλλα πράγματα ὠφελοῦν-
τα αὐτὸν ἀντὶ τῶν ᾠῶν, ἐπειδὴ
ἦν εἰπὼν ὅτι· ᾿Οχλεῖ μοι ὁ λογι-
σμὸς περὶ τῶν ᾠῶν.

λογισμό του: « Ἄκουσα ἀπὸ κά-
ποιους ὅτι τὰ μελᾶτα αὐγὰ ὠ-
φελοῦν τοὺς φυματικούς· ἀλλά,
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας,
ἐὰν εἶναι εὐλογημένο, ἐφ᾿ ὅσον
δὲν τὸ σκέφθηκες μόνος σου,
ἀλλὰ ἦταν ἰδικός μου λογισμός,
νὰ μὴ μοῦ τὸ δώσης». Τοῦ ἀ-
παντᾶ ὁ Γέρων: «Καλά, ἀφοῦ
δὲν θέλεις, δὲν σοῦ δίνω, μὴ
στενοχωρῆσαι». ̓Εφρόντιζε δὲ νὰ
τοῦ παρέχη ἄλλα πράγματα ὠ-
φέλιμα ἀντὶ τῶν αὐγῶν, ἐπειδὴ
εἶχε εἰπεῖ: «Μὲ ἐνοχλεῖ ὁ λογι-
σμὸς γιὰ τὰ αὐγά».

Ἀκόμη δηλαδὴ καὶ σὲ μία
τόσο σοβαρὰ ἀσθένεια εὑρισκό-
μενος, ἀγωνιζόταν ἐναντίον τοῦ
θελήματός του.

10. Εἶχε δὲ πάντοτε καὶ μνή-
μη Θεοῦ 11. Διότι ὁ Δωρόθεος τοῦ
εἶχε παραδώσει νὰ λέγη τὴν ἀ-
διάλειπτη προσευχή: «Κύριε, ̓ Ι-
ησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Καὶ
ἐνδιάμεσα: «Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, βο-
ήθησόν μοι». Εἶχε λοιπὸν πάν-
τοτε τὴν εὐχὴ αὐτή.

῞Οταν λοιπὸν ἀσθένησε, τοῦ
λέγει: «Δοσίθεε, φρόντισε γιὰ
τὴν εὐχή, πρόσεχε νὰ μὴ χά-
σης αὐτήν». Αὐτὸς δὲ ἀποκρί-
νεται: «Καλῶς, Γέροντα, νὰ εἶναι
εὐλογημένο καὶ νὰ εὔχεσαι γιὰ
μένα». ̔́ Οταν ἐβάρηνε ὀλίγο, τοῦ

᾿Ιδοὺ καὶ ἐν τοιαύτῃ ἀρρωστίᾳ
ὢν ἠγωνίζετο κατὰ τοῦ ἰδίου θε-
λήματος.

10. Εἶχεν δὲ ἀεὶ καὶ μνήμην
Θεοῦ· ἦν γὰρ παραδοὺς αὐτῷ τὸ
ἀεὶ λέγειν· Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ,
ἐλέησόν με· καὶ μεταξύ· Υἱὲ τοῦ
Θεοῦ, βοήθησόν μοι. Εἶχε οὖν πάν-
τοτε ταύτην τὴν εὐχήν.

῞Οτε δὲ ἠσθένησεν, λέγει αὐ-
τῷ· Δοσίθεε, φρόντισον τῆς εὐ-
χῆς, βλέπε μὴ ἀπωλέσῃς αὐτήν.
῾Ο δὲ ἀποκρίνεται· Καλῶς, κῦρι,
εὔχου ὑπὲρ ἐμοῦ. Πάλιν ὡς ἐβα-
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ρήθη μικρόν, λέγει αὐτῷ· Τί ἔνι,
Δοσίθεε, πῶς ἡ εὐχή; ῞Ισταται
ἀκμήν; Καὶ λέγει· Ναί, κῦρι, διὰ
τῶν εὐχῶν σου. ῞Οτε δὲ πλέον
ἐβαρήθη (εἰς τοιαύτην γὰρ ἀσθέ-
νειαν ἦλθεν ὥστε ἐν σινδόνι βα-
στάζεσθαι), λέγει αὐτῷ· Πῶς ἡ
εὐχὴ, Δοσίθεε; Τότε λέγει· Συγ-
χώρησον, κῦρι, οὐκ ἔτι ἰσχύω κρα-
τῆσαι αὐτήν. Λέγει αὐτῷ· Οὐ-
κοῦν ἄφες τὴν εὐχήν· μόνον δὲ
μνημόνευε τοῦ Θεοῦ καὶ κατανό-
ει αὐτὸν ὡς ὄντα ἐνώπιόν σου.

λέγει πάλι: «Τί γίνεται, Δοσί-
θεε, πῶς πηγαίνει ἡ εὐχή; Τὴν
κρατᾶς ἀκόμη;». Καὶ ἀπαντᾶ:
«Ναί, Γέροντα, διὰ τῶν εὐχῶν
σου». ῞Οταν ὅμως ἐβάρηνε πε-
ρισσότερο, διότι ἔφθασε σὲ τέ-
τοια κατάστασι, ὥστε νὰ τὸν
βαστάζουν μὲ τὸ σεντόνι, τοῦ
λέγει: «Πῶς ἔχει ἡ εὐχή, Δοσί-
θεε;». Τότε ἀπαντᾶ: «Συγχώρη-
σέ με, Γέροντα, δὲν μπορῶ πλέον
νὰ τὴν κρατήσω». Καὶ ὁ ̓Αββᾶς
τοῦ λέγει: « Ἄφησε λοιπὸν τὴν
εὐχή. Νὰ διατηρῆς μόνο τὴν
μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ αἰσθάνε-
σαι Αὐτὸν σὰν νὰ εἶναι ἐνώπιόν
σου».

᾿Επειδὴ ὅμως ὁ Δοσίθεος ὑπέ-
φερε πολύ, παρεκάλεσε, διὰ
μέσου τοῦ Ἀββᾶ του, τὸν Με-
γάλο Γέροντα Βαρσανούφιο: «Ἀ-
πόλυσέ με, διότι δὲν ἔχω πλέον
δυνάμεις». Τοῦ ἀπαντᾶ ὁ Γέ-
ρων : «Κάνε ὑπομονή, τέκνον, δι-
ότι τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ εἶναι πλη-
σίον». ῾Ο δὲ μακάριος Δωρόθε-
ος τὸν ἔβλεπε νὰ ὑποφέρη καὶ
τὸν ἐφρόντιζε, ὥστε νὰ μὴ ζη-
μιωθῆ ἡ ψυχή του. ῎Επειτα ἀ-
πὸ ὀλίγες ἡμέρες παρακαλεῖ πά-
λι τὸν Μεγάλο Γέροντα: «Δέ-
σποτά μου, δὲν ἀντέχω πλέον».
Τότε τοῦ στέλνει μήνυμα ὁ Μέ-
γας Γέρων : «῞Υπαγε ἐν εἰρήνῃ...
Εἶθε νὰ παρασταθῆς ἐνώπιον
τῆς Ἁγίας Τριάδος... Καὶ πρέ-
σβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

᾿Εκοπία δὲ πάνυ, καὶ δηλοῖ τῷ
Μεγάλῳ Γέροντι· ᾿Απόλυσόν με,
ὅτι οὐκ ἔτι δύναμαι. Δηλοῖ αὐ-
τῷ ὁ Γέρων· ῾Υπόμεινον, τέκνον,
ἐγγὺς γὰρ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. ῾Ο
δὲ μακάριος Δωρόθεος ἔβλεπεν αὐ-
τὸν κάμνοντα καὶ ἐμερίμνα μή-
πως βλαβῇ. Πάλιν μεθ᾿ ἡμέρας
δηλοῖ τῷ Γερόντι· Δέσποτά μου,
οὐκ ἔτι ἰσχύω. Τότε δηλοῖ αὐτῷ
ὁ Γέρων· ̔́ Υπαγε ἐν εἰρήνῃ, παρά-
στηθι τῇ ῾Αγίᾳ Τριάδι καὶ πρέ-
σβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
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11. Οἱ ̓Αδελφοὶ τοῦ Κοινοβίου,
ὅταν ἄκουσαν τὴν ἀπόκρισι τοῦ
Γέροντος, ἄρχισαν νὰ ἀγανα-
κτοῦν καὶ νὰ λέγουν: «Τί καλὸ
ἔκανε, τέλος πάντων, ποιά ἦ-
ταν ἡ πνευματική του ἐργασία,
ὥστε νὰ ἀκούση τοὺς λόγους
αὐτούς;».

Διότι, πράγματι, δὲν ἔβλε-
παν αὐτὸν νὰ νηστεύη ἀνὰ δύο
ἡμέρας 12, ὅπως ἔκαναν μερικοὶ
ἀπὸ τοὺς ̓Αδελφοὺς ἐκείνου τοῦ
Μοναστηριοῦ, ἤ νὰ ἀγρυπνῆ
κατ᾿ ἰδίαν πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀγρυ-
πνία 13. Μάλιστα, οὔτε στὴν Ἀ-
γρυπνία ἐπήγαινε ἀπὸ τὴν ἀρχή,
παρὰ μόνο μὲ ἀρκετὴ καθυστέ-
ρησι 14. Οὔτε τὸν ἔβλεπαν νὰ ἐ-
πιδίδεται σὲ καμμία ἰδιαίτερη
ἄσκησι, ἀλλὰ τὸν ἔβλεπαν νὰ
τρώγη, ἂν τύχαινε, ὀλίγο ζωμὸ
ἀπὸ τοὺς ἀρρώστους καί, ἄν ἐ-
περίσσευε, κανένα κεφαλάκι ἀ-
πὸ ψάρι ἤ κάτι ἄλλο παρόμοιο.

῏Ησαν δὲ ἐκεῖ, ὅπως εἶπα,
μερικοὶ Ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι γιὰ
πολὺ καιρὸ ἐνήστευαν ἀνὰ δύο
ἡμέρας, ἔκαναν διπλὲς ἀγρυπνί-
ες καὶ ἀσκήσεις.

῞Οταν λοιπὸν ἄκουσαν τέτοια
ἀπόκρισι νὰ στέλλεται ἀπὸ τὸν
Μέγα Γέροντα σὲ ἕναν νεαρὸ
Μοναχό, ὁ ὁποῖος εἶχε μόνο πέν-
τε ἔτη στὸ Μοναστήρι, ἐταρά-

11. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ
τὴν ἀπόκρισιν τοῦ Γέροντος, ἤρ-
ξαντο ἀγανακτεῖν καὶ λέγειν· Τί
ἁπλῶς ἐποίησεν ἢ τί ἦν τὸ ἔρ-
γον αὐτοῦ, ὅτι ταῦτα ἤκουσεν;

Κατὰ ἀλήθειαν γὰρ οὐκ ἔβλε-
πον αὐτὸν ἢ δύο δύο νηστεύον-
τα ὡς ἐποίουν τινὲς τῶν ἐκεῖ, ἢ
ἀγρυπνοῦντα πρὸ τῆς ἀγρυπνί-
ας· ἀλλ᾿ οὐδὲ εἰς αὐτὴν τὴν ἀ-
γρυπνίαν ἠγείρετο, εἰ μὴ μετὰ
δύο ἀκολουθίας. Οὐδὲ ἔβλεπον αὐ-
τὸν ποιοῦντα μίαν ἄσκησιν, ἀλλ᾿
ἔβλεπον αὐτὸν τρώγοντα μικρόν,
εἰ τύχῃ, ζωμὸν ἐκ τῶν ἀρρώστων,
καί, εἰ ἐπερίσσευσεν, ἐκ τῶν ὀ-
ψαρίων ἓν κεφαλίδιον ἢ ἄλλο τι
τοιοῦτον.

῏Ησαν δὲ ἐκεῖ τινες, ὡς εἶπον,
τοσοῦτον χρόνον δύο δύο νηστεύ-
οντες καὶ διπλᾶς ἀγρυπνίας ποι-
οῦντες καὶ ἀσκοῦντες.

῾Ως οὖν ἤκουσαν τοιαύτην ἀ-
πόκρισιν πεμφθεῖσαν παρὰ τοῦ Γέ-
ροντος νεωτέρῳ πέντε ἔτη ἔχον-
τι εἰς τὸ μοναστήριον, ἐταράσ-
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σοντο ἀγνοοῦντες τὴν ἐργασίαν
αὐτοῦ καὶ τὴν κατὰ πάντα αὐ-
τοῦ ὑπακοὴν ὅτι οὐδέποτε ἐποίη-
σεν ἓν θέλημα αὐτοῦ·

χθηκαν, διότι ἀγνοοῦσαν τὴν
πνευματική του ἐργασία, τὴν ὑ-
πακοή του σὲ ὅλα μέχρι τοῦ
σημείου νὰ μὴ κάνη ποτὲ ἔστω
καὶ ἕνα θέλημά του.

᾿Επίσης, αὐτοὶ ἀγνοοῦσαν τὴν
ἀδιάκριτη καὶ μὲ ἁπλότητα ὑ-
πακοή του, ἡ ὁποία ἦταν τέτοια,
ὥστε ἂν ἐτύχαινε καμμία φορὰ
ὁ μακάριος Δωρόθεος νὰ τὸν
διατάξη ἀστειευόμενος νὰ κάνη
κάτι, ἐπήγαινε τρέχοντας καὶ
τὸ ἐκτελοῦσε ἀδιακρίτως, χωρὶς
νὰ σκεφθῆ τίποτε.

Ἂς φέρω ἕνα παράδειγμα. ̔ Ο
Δοσίθεος, παρὰ τὸν κανονισμὸ
τοῦ Κοινοβίου, ἀπὸ συνήθεια ὡ-
μιλοῦσε τραχύτερα, δυνατά. ῾Ο
μακάριος λοιπὸν Δωρόθεος τοῦ
λέγει κάποια ἡμέρα ἀστειευ-
όμενος : «Χρειάζεσαι βουκάκρα-
το, Δοσίθεε. Πήγαινε λοιπὸν καὶ
πάρε βουκάκρατο 15... Βάλε κάτι
στὸ στόμα σου, γιὰ νὰ τὸ συγ-
κρατῆς καὶ νὰ μιλᾶς ἢμερα».
᾿Εκεῖνος, μόλις ἄκουσε τὴν ἐντο-
λή, χωρὶς νὰ καταλάβη τὸ ἀ-
στεῖο τοῦ Γέροντός του, φεύγει
καὶ ἐπιστρέφει μὲ μία φιάλη
κρασὶ καὶ ἄρτο καὶ τοῦ προτεί-
νει αὐτά, ὡσὰν γιὰ νὰ λάβη εὐ-
λογία. ῾Ο δὲ Ἀββᾶς, μὴ ἐννο-
ώντας τί θέλει, τὸν παρατηροῦσε
παραξενεμένος καὶ τοῦ λέγει:
«Τί θέλεις ;». ᾿Εκεῖνος τοῦ ἀ-

Οἶόν τι λέγω· Οὗτος παρὰ τὰς
ἀρχὰς ὡς ἀπὸ συνηθείας ἐλάλει
τραχυτέρως. ̔ Ο οὖν μακάριος, ὡς
διασύρων αὐτόν, ἐν μιᾷ λέγει αὐ-
τῷ· Βουκακράτου χρήζεις, Δοσί-
θεε· καλῶς, ὕπαγε λαβὲ βουκά-
κρατον. ᾿Εκεῖνος ἀκούσας ἀπέρ-
χεται καὶ φέρει φιάλην ἔχουσαν
οἶνον καὶ ἄρτον, καὶ ἐπιδίδωσιν
αὐτῷ, ὡς ἵνα λάβῃ εὐλογίαν. ῾Ο
δὲ ἀγνοήσας προσέσχεν αὐτῷ ὡς
ξενιζόμενος καὶ λέγει· Τὶ θέλεις;

καὶ τὴν ἀδιάκριτον αὐτοῦ ὑ-
πακοὴν ὅτι, εἰ ἔτυχέν ποτε τὸν
μακάριον Δωρόθεον εἰπεῖν αὐτῷ
ῥῆμα ὡς διασύρων αὐτόν, ἀπήρ-
χετο τρέχων καὶ ἐποίει αὐτὸ ἀ-
διακρίτως.
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᾿Αποκρίνεται αὐτῷ· ̓Εκέλευσάς με
λαβεῖν βουκάκρατον· δός μοι εὐ-
λογίαν. Τότε λέγει αὐτῷ· Μωρέ,
ἐπειδὴ κράζεις ὥσπερ καὶ οἱ Γότ-
θοι· καὶ γὰρ ἐκεῖνοι, ὅταν ἐκχο-
λοῦνται, χολοῦσιν καὶ κράζουσιν·
διὰ τοῦτο εἶπόν σοι· λαβὲ βουκά-
κρατον, ὅτι καὶ σὺ ὡς Γότθος
κράζεις. ῾Ως οὖν ἤκουσεν ταῦτα,
βάλλει μετάνοιαν καὶ ἀπέρχεται
καὶ τιθεῖ αὐτό.

ποκρίνεται: «Μὲ πρόσταξες νὰ
λάβω βουκάκρατο... Εὐλόγησέ
το». Τότε τοῦ λέγει: «Ἀνόητε,
ἐπειδὴ φωνάζεις ὅπως οἱ Γότ-
θοι, γι᾿ αὐτὸ σοῦ εἶπα νὰ πάρης
βουκάκρατο, διότι καὶ σὺ φω-
νάζεις σὰν Γότθος... Καὶ αὐτοί,
ὅταν θυμώνουν, ἔτσι φωνάζουν».
Μόλις λοιπὸν ὁ Δοσίθεος ἄκου-
σε αὐτά, ἔβαλε μετάνοια, ζητών-
τας συγχώρησι, καὶ τὰ πῆγε
πίσω στὴν θέσι τους.

12. Ἄλλοτε πάλι, ὁ Δοσίθεος
ἔρχεται καὶ ἐρωτᾶ τὸν Ἀββᾶ
γιὰ τὸ νόημα ἑνὸς χωρίου τῆς
Ἁγίας Γραφῆς, διότι ἀπὸ τὴν
καθαρότητά του ἄρχισε νὰ κα-
τανοῆ μερικὰ χωρεῖα τῆς Γρα-
φῆς. ῾Ο Γέροντάς του ὅμως δὲν
ἤθελε νὰ ἀσχολῆται αὐτὸς ἀπὸ
τόσο ἐνωρὶς μὲ τέτοια θέματα,
ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φυλαχθῆ διὰ
μέσου τῆς ταπεινώσεως.

῞Οταν λοιπὸν τὸν ἐρώτησε,
τοῦ ἀπαντᾶ: «Δὲν γνωρίζω».
᾿Εκεῖνος, ἐπειδὴ δὲν ἀντελήφθη
τὸ πνεῦμα τῆς ἀπαντήσεως, ἔρ-
χεται πάλι νὰ τὸν ἐρωτήση γι-
ὰ ἄλλο κεφάλαιο. Τότε ὁ ̓Αββᾶς
τοῦ λέγει: «Δὲν γνωρίζω, ἀλλὰ
πήγαινε καὶ ἐρώτησε τὸν ̔Ηγού-
μενο». Καὶ αὐτὸς ἔκανε ὑπακοὴ
μὲ ἁπλότητα καὶ πῆγε χωρὶς
νὰ ὑποπτευθῆ τίποτε. ̔Ο ̓Αββᾶς
Δωρόθεος ὅμως εἶχε προηγου-

῞Οτε οὖν ἠρώτησε αὐτόν, λέ-
γει αὐτῷ· Οὐκ οἶδα. ᾿Εκεῖνος μη-
δὲν νοήσας, πάλιν ἔρχεται ἐρω-
τῶν αὐτὸν ἄλλο κεφάλαιον. Τό-
τε λέγει· Οὐκ οἶδα, ἀλλ᾿ ἄπελθε,
ἐρώτησον τὸν ἀββᾶν. ῾Ο δὲ ἀ-
πῆλθεν μηδὲν διακρίνας. ῏Ην δὲ

12. ῎Αλλοτε πάλιν ἔρχεται καὶ
ἐρωτᾷ αὐτὸν ῥῆμα τῆς ῾Αγίας
Γραφῆς· ἤρξατο γὰρ ἀπὸ καθα-
ρότητος νοεῖν τινα τῆς Γραφῆς.
῾Ο δὲ οὐκ ἤθελεν αὐτὸν τέως εἰς
ταῦτα ἐπιβάλλειν, ἀλλὰ μᾶλλον
διὰ τῆς ταπεινώσεως φυλαχθῆ-
ναι.
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ἐκεῖνος προειπὼν τῷ ἀββᾷ ἐκτὸς
αὐτοῦ· ᾿Εὰν ἔλθῃ Δοσίθεος πρὸς
σὲ ἐρωτῆσαί σε τίποτε γραφι-
κόν, στύψον αὐτὸν μικρόν.

μένως εἰπεῖ στὸν ̔Ηγούμενο κατ᾿
ἰδίαν: «᾿Εὰν ἔλθη ὁ Δοσίθεος
νὰ σὲ ἐρωτήση τίποτε σχετικὸ
μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, νὰ τὸν
ἀποπάρης λιγάκι».

Μόλις λοιπὸν ὁ Δοσίθεος ἐ-
πῆγε καὶ τὸν ἐρώτησε, ἄρχισε
ὁ ῾Ηγούμενος νὰ τὸν ἀποπαίρ-
νη, λέγοντάς του: «Δὲν κάθεσε
στὴν ἡσυχία σου, μιᾶς καὶ δὲν
ξέρεις τίποτε; Ἀποτολμᾶς ἐσὺ
νὰ ἐρωτᾶς τέτοια πράγματα καὶ
δὲν φροντίζης νὰ μετανοήσης
γιὰ τὴν ἀκαθαρσία σου; Δὲν
κοιτᾶς τὰ χάλια σου ;». Καὶ
ἀφοῦ τοῦ εἶπε ἀκόμη μερικὰ ἄλ-
λα τέτοια, τὸν ἀπόδιωξε, δίδον-
τάς του καὶ δύο χαστούκια. Τό-
τε ὁ Δοσίθεος ἐπέστρεψε στὸν
Ἀββᾶ Δωρόθεο, καὶ δείχνοντάς
του τὰ μάγουλά του, τὰ ὁποῖα
ἦσαν κόκκινα ἀπὸ τὰ χαστού-
κια, λέγει: «Τὶς ἅρπαξα καὶ μά-
λιστα γερές». Καὶ δὲν τοῦ εἶπε:
«Γιατί δὲν μὲ διώρθωσες ἐσύ,
ἀλλὰ μὲ ἔστειλες στὸν ῾Ηγού-
μενο ;». Τίποτε τέτοιο δὲν εἶπε,
ἀλλὰ ἐδἐχετο ἀπὸ αὐτὸν τὰ πάν-
τα μὲ πίστι καὶ τὰ ἐκτελοῦσε
ἀδιακρίτως, δηλαδὴ χωρὶς νὰ
σκεφθῆ τίποτε.

῞Οταν δέ ἐρωτοῦσε ἐξομολο-
γητικῶς τὸν Ἀββᾶ γιὰ κάποιο
λογισμό του, μὲ τέτοια ἐμπι-
στοσύνη καὶ πληροφορία ἐδέχε-

῞Οτε δὲ ἠρώτα αὐτὸν λογι-
σμός, μετὰ τοιαύτης πληροφορί-
ας ἐδέχετο ἃ ἤκουεν καὶ οὕτως

῾Ως οὖν ἀπῆλθεν καὶ ἠρώτη-
σεν αὐτόν, ἤρξατο στύφειν αὐ-
τὸν καὶ λέγειν· Οὐχ ἡσυχάζεις,
μηδὲν εἰδώς; Σὺ ταῦτα τολμᾷς
ἐρωτᾶν, καὶ οὐ μεριμνᾷς τὴν ἀ-
καθαρσίαν σου; Καὶ ἄλλα τινὰ
τοιαῦτα εἰπών, ἀπέλυσεν δεδω-
κῶς αὐτῷ καὶ δύο κόσσους. ῾Ο
δὲ ὑποστρέφει πρὸς τὸν ἀββᾶν
Δωρόθεον δεικνύων αὐτῷ τὰς πα-
ρειὰς αὐτοῦ πυρρὰς ἐκ τῶν κόσ-
σων καὶ λέγων· ῎Εχω, καὶ στερε-
άς. Καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ· Διὰ τί
σὺ οὐ διωρθώσω με, ἀλλ᾿ ἔπεμ-
ψάς με πρὸς τὸν ἀββᾶν; Οὐδὲν
τοιοῦτον εἶπεν, ἀλλὰ πάντα ἐδέ-
χετο τὰ παρ᾿ αὐτοῦ μετὰ πίστε-
ως καὶ ἐποίει ἀδιακρίτως.
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το ὅσα ἄκουγε καὶ τὰ ἐφύλατ-
τε μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε δὲν
ἐχρειάζετο νὰ ἐρωτήση ποτὲ
πλέον γιὰ δεύτερη φορὰ περὶ
τοῦ ἰδίου λογισμοῦ.

13. ̓Αγνοώντας λοιπὸν μερικοὶ
Ἀδελφοὶ τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ἐρ-
γασία τοῦ Δοσιθέου, ὅπως εἶ-
πα, ἐγόγγυζαν γιὰ τὴν ἀπόλυσι,
τὴν ὁποία τοῦ ἔκανε ὁ Μέγας
Γέρων Βαρσονούφιος.

῞Οταν ὅμως ἠθέλησε ὁ Θεὸς
νὰ φανερώση τὴν δόξα, ἡ ὁποία
ἑτοιμάσθηκε στὸν Δοσίθεο γιὰ
τὴν ἁγία ἐκείνη ὑπακοή του,
καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ χάρισμα,
τὸ ὁποῖο εἶχε ὁ μακάριος Δω-
ρόθεος νὰ σώζη ψυχές, ἐνῶ ἦταν
ἀκόμη μαθητής, αὐτὸς ποὺ τό-
σο σωστὰ καὶ σύντομα ὡδήγη-
σε τὸν Δοσίθεο πρὸς τὸν Θεό,
τότε οἰκονόμησε νὰ συμβῆ τὰ
ἑξῆς. ῎Οχι πολὺ χρόνο ἔπειτα
ἀπὸ τὴν μακαρία τελευτὴ τοῦ
Δοσιθέου, ἐπεθύμησε κάποιος ἀ-
πὸ τοὺς Ἁγίους, Μέγας Γέρων,
περαστικὸς ἀπὸ ἐκεῖ, νὰ ἰδῆ
τοὺς Ἁγίους τοὺς προκοιμη-
θέντας στὸ Κοινόβιο ἐκεῖνο, καὶ
ἐζήτησε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ δώ-
ση ἀποκάλυψι σχετικὰ μὲ αὐτό.

Τότε, εἶδε σὲ ὄραμα ὅλους
τοὺς Πατέρας τοῦ Κοινοβίου νὰ
στέκωνται μαζὶ σὰν σὲ χορό,

ἐφύλαττεν, ὡς μηκέτι δευτερῶ-
σαι αὐτὸν περὶ τοῦ αὐτοῦ λογι-
σμοῦ.

13. Ταύτην οὖν ἀγνοοῦντες, ὡς
εἶπον, τὴν θαυμαστὴν αὐτοῦ ἐρ-
γασίαν, ἐγόγγυζόν τινες ἐπὶ τῇ
ἀπολύσει τοῦ Γέροντος.

῞Οτε δὲ ἠθέλησεν ὁ Θεὸς φα-
νερῶσι τὴν ἑτοιμασθεῖσαν αὐτῷ
δόξαν ἐκ τῆς ἁγίας ἐκείνης ὑπα-
κοῆς, καὶ τὸ χάρισμα ὃ εἶχεν ὁ
μακάριος Δωρόθεος, καὶ ἔτι μα-
θητὴς ὤν, περὶ τὸ σώζειν ψυχάς,
ὁ οὕτως ἀπλανῶς αὐτὸν καὶ συν-
τόμως ὁδηγήσας πρὸς τὸν Θεόν,
τότε, μετ᾿ οὐ πολὺν χρόνον τῆς
μακαρίας αὐτοῦ τελευτῆς, ἐπε-
θύμησέν τις τῶν ἁγίων μέγας γέ-
ρων, παραβαλὼν τοῖς ἐκεῖσε ξέ-
νοις, ἰδεῖν τοὺς ἐν τῷ κοινοβίῳ
προκοιμηθέντας ἁγίους, καὶ ᾔτη-
σεν τὸν Θεὸν περὶ τούτου ἀπο-
καλύψαι αὐτῷ.

Καὶ ὁρᾷ αὐτοὺς πάντας ὁμοῦ
ὡς ἐν χορῷ ἱσταμένους καὶ με-
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ταξὺ αὐτῶν τινα νεώτερον ἑστῶ-
τα, καὶ ἔλεγεν· ῎Αρα τίς ἐστιν ὁ
νεώτερος ὃν εἶδον μετὰ τῶν Πα-
τέρων;

ἐν μέσῳ δὲ αὐτῶν ἦταν κάποιος
νεώτερος. Καὶ ἀναρωτήθηκε:
« Ἆρά γε, ποιός νὰ εἶναι ὁ
νεώτερος ποὺ εἶδα μαζὶ μὲ τοὺς
Πατέρας;».

Καὶ μόλις περιέγραψε τὰ χα-
ρακτηριστικά του, ἀντελήφθη-
σαν ὅλοι οἱ Ἀδελφοί, ὅτι ἦταν
ὁ Δοσίθεος. Καὶ ἐδόξασαν τὸν
Θεό, θαυμάζοντας ἀπὸ ποιὸ τρό-
πο βίου καὶ ἀπὸ ποιὰ ἀρχικὴ
διαγωγὴ καταξιώθηκε νὰ φθά-
ση σὲ τόσο ὑψηλὰ μέτρα τε-
λειότητος, καὶ μάλιστα σὲ τό-
σο σύντομο χρόνο, μὲ τὸ νὰ
κρατήση τὴν ὑπακοὴ καὶ νὰ κό-
ψη τὸ θέλημά του.

Καὶ ὡς διέγραψεν τὰ σημεῖα
τοῦ χαρακτῆρος αὐτοῦ, ἔγνωσαν
πάντες ὅτι Δοσίθεός ἐστιν· καὶ
ἐδόξασαν τὸν Θεόν, θαυμάζοντες
ἀπὸ ποίου βίου καὶ οἵας πρώτης
ἀγωγῆς εἰς ποῖα μέτρα κατηξιώ-
θη φθάσαι, καὶ ἐν ὀλίγῳ οὕτως
χρόνῳ, διὰ τοῦ κρατῆσαι αὐτὸν
τὴν ὑπακοὴν καὶ κόψαι τὸ ἴδιον
θέλημα.
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(*) Πηγές :
α) Dorothée de Gaza, Oeuvres Spirituelles, Sources Chrétiennes-No 92, Paris
1963.
β) Ἀββᾶ Δωροθέου, Πραγματεῖαι καὶ ᾿Επιστολαί, Ε.Π.Ε. τ. 12, Θεσσα-
λονίκη 1981.
γ) ᾿Αββᾶ Δωροθέου, ῎Εργα Ἀσκητικά, ἔκδοσις ϛ, «῾Ετοιμασία», ῾Ιερὰ
Μονὴ Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 2000. Οἱ ὑποσημειώσεις 2 καὶ 5-13
εἶναι τῆς παρούσης ἐκδόσεως.

1. Τὴν 13η Αὐγούστου, μαζὶ μὲ τὸν ῞Οσιο Δοσίθεο, τιμᾶται καὶ ἡ μνήμη
τοῦ Γέροντός του ̓Αββᾶ Δωροθέου, ὡς καὶ τοῦ ̔Ηγουμένου ̓Αββᾶ Σερίδου.

� ῾Ιερὰ Ἀκολουθία πρὸς τιμὴν τοῦ ῾Οσίου Δοσιθέου συνέταξε ὁ
ἀείμνηστος Γεράσιμος Μοναχὸς Μικραγιαννανίτης χάριν τοῦ ἐν Μοναχοῖς
Μουσικολογιωτάτου Δοσιθέου Κατουνακιώτου τοῦ Τυφλοῦ (†) καὶ ἐξεδόθη
εἰς τὰς Ἀθήνας ἐν ἔτει 1973.

2. Τὸ «διορατικὸν χάρισμα» εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος ποὺ καθιστᾶ τὴ φιλόθεο ψυχὴ «ἐποπτική». Γιατὶ «ἴδιόν ἐστι τῆς
θεότητος ἡ ἐποπτικὴ τῶν ὄντων δύναμίς τε καὶ ἐνέργεια. Οὐκοῦν ὁ ἐν
ἑαυτῷ ἔχων ὅπερ ἐπόθησε, καὶ αὐτὸς ἐποπτικὸς γίνεται καὶ τὴν τῶν
ὄντων διασκοπεῖται φύσιν» (Γρηγ. Νύσ. W. Jaeger G.N.O. V40).

῾Η διόρασις γεννιέται ἀπὸ τὴ διάκριση καὶ εἶναι καρπὸς τῆς ταπει-
νώσεως καὶ τῆς καθαρότητας, χαρακτηριστικά της δὲ εἶναι «τὸ γινώ-
σκειν τά τε ἴδια πταίσματα, πρὶν εἰς ἔργον φθάσωσι καὶ τὰ κατὰ
κλοπὴν γινόμενα ὑπὸ τῶν δαιμόνων· ἔπειτα καὶ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς
κτίσμασιν» (Πέτρ. Δαμ. Αʹ Φιλοκ. 72).

῾Ο πρωτόπλαστος πρὶν ἀπὸ τὴν πτώση ἦτο «ἐκ φύσεως» διορατι-
κός, ἀλλὰ ἡ ἐποπτικὴ δύναμη τῆς ψυχῆς του, ποὺ προερχόταν ἀπὸ τὴν
καθαρότητά του καλύφθηκε, σὰν ἀπὸ πυκνὸ σκοτάδι, ἀπὸ τὴν ἐπικρά-
τηση τῶν παθῶν. Μὲ τὴ ζωὴ ὅμως τῆς «ἐν Χριστῷ» νηπιότητας
«ἔρχεται ἡ χάρις καὶ ἀνοίγει τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ψυχῆς, ὅν ἐτύφλωσεν ὁ
διάβολος, καὶ εὐθέως ἄρχεται ὁ ἄνθρωπος βλέπειν τὰ πράγματα κατὰ
φύσιν» (Πέτρ. Δαμ. Βʹ Φιλ., 139). ῎Ετσι, ὅποιος ἔχει τὴν πνευματικὴ
αὐτὴ ὅραση ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ γνωρίζει -ἂν ὄχι «κατ᾿ οὐσίαν»,
ἀλλὰ «κατ᾿ ἰδέαν»- τὴν ψυχὴ καὶ τὴν πνευματικὴ κατάσταση κάθε
ἀνθρώπου καὶ νὰ διαπιστώνει, καὶ ἀπὸ μόνη τὴν ὄψη του, ἂν καὶ κατὰ
πόσο καταξιώθηκε νὰ κοινωνήσει μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα (Σ. Ν. Θεολ.
S.C. 113, 156).

῾Η διόραση δὲν σχετίζεται μὲ τὶς σωματικὲς αἰσθήσεις, οὔτε εἶναι
ἀποτέλεσμα κάποιας ψυχοσωματικῆς ἀλλοιώσεως τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ
ἐπάνοδος στὸ «ἀρχαῖον κάλλος» καὶ «εἴσοδος» στὴν ἴδια τὴ «φύση
καὶ τὴν πνευματικὴ τάξη» (᾿Ισ. Σῦρος, Ἀσκητικά, σ. 256).

Ἀπὸ τὴν ζωὴ τῶν ὁσίων Πατέρων ἔχουμε πλῆθος ἀπὸ παραδείγματα
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ποὺ φαίνεται τὸ διορατικό τους χάρισμα, ὅπως τοῦ Μ. Ἀντωνίου ὅταν
εἶδε τὴν ψυχὴ τοῦ ἀββᾶ Ἀμμοῦν νὰ ὑψώνεται στὸν οὐρανὸ ἢ «ὅλα τὰ
ἐν Αἰγύπτῳ γινόμενα» (Μ. Ἀθαν. ΒΕΠΕΣ 33, 51). ῾Ο ἴδιος ἔλεγε
χαρακτηριστικὰ ὅτι «ὁ νοῦς πάντα ὁρᾶ καὶ τὰ ἐν οὐρανοῖς· καὶ οὐδὲν
αὐτὸ ἐπισκοτεῖ, εἰ μὴ μόνον ἡ ἁμαρτία· τῷ δὲ καθαρῷ οὐδὲν ἀκατάλη-
πτον» (Μ. Ἀντων. Αʹ Φιλ. 19) καὶ ὅτι «καθαρεύουσα ψυχὴ πανταχό-
θεν, καὶ κατὰ φύσιν ἑστῶτα, δύναται, διορατικὴ γενομένη, πλείονα καὶ
μακροτέρα βλέπειν τῶν δαιμόνων» (Μ. Ἀντων. ΒΕΠΕΣ 33, 29).

3. ῾Η μνήμη τῶν Μεγάλων Γερόντων Βαρσανουφίου καὶ ᾿Ιωάννου τιμᾶται
κατὰ τὴν 6ην Φεβρουαρίου.

4. «Δούξ»: ἐλέγετο ὁ διοικητὴς μεγάλης περιφερείας τοῦ βυζαντινοῦ
Κράτους, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ στρατιωτικὰ καὶ πολιτικὰ καθήκοντα.

5. Πνευματικὰ «μέτρα»: Μὲ τὸν ὅρο αὐτὸ οἱ Πατέρες ἐννοοῦν τὸ βαθμὸ
παγιωμένης προόδου κάθε ἀνθρώπου στὴν ὁδὸ τῆς ἀποκαταστάσεως
τοῦ «κατ᾿ εἰκόνα» καὶ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ «καθ᾿ ὁμοίωσιν», σὲ
κάθε δεδομένη χρονικὴ στιγμή.

Στὴν ἀσκητικὴ παράδοση ὑπάρχουν δυὸ φαινομενικὰ ἀντίθετες συμ-
βουλὲς τῶν Πατέρων: α) τὸ «μὴ μετρεῖν ἑαυτὸν» (Ἀποφθ. Πατ. P.G.
65, 332Β) καὶ β) τὸ «μετρᾶτε» («῾Εαυτὸν μετρῶ ἵνα μὴ ἐν καυχήσει
ἀπόλλυμαι» - ᾿Ιγν. Ἀντιοχ. P.G. 11, 1073Β). Εἶναι ὅμως εὐνόητο πὼς
τὸ «μὴ μετρεῖν» ἀναφέρεται στὸ ὅτι δὲν πρέπει κανεὶς νὰ μετράει
(ἀξιολογεῖ) τὸν ἑαυτόν του, μὲ μέτρο τὸν ἑαυτόν του (Βʹ Κορ. 10, 12)
ἢ μὲ βάση τὸν πλησίον· ἐνῶ τὸ «μετρᾶτε» ἀναφέρεται στὴ σύγκριση
τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ «μέτρο τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»
(᾿Εφεσ. 4, 13). ῾Επομένως καὶ οἱ δύο συμβουλὲς ξεκινᾶνε ἀπὸ διαφορε-
τικὲς ἀφετηρίες ἀλλὰ ἀποσκοποῦν στὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Πατέρες τῆς ἐρήμου ὅρισαν
ἐμπειρικὰ σὰν μέτρο τελειώσεως «τὸ δοξάζειν τὸν πλησίον ὑπὲρ ἑαυ-
τόν» (Ἀβ. Ματτώης), πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι «καθόρισαν σὰν ἐφαρ-
μοσμένο μέτρο γιὰ  τὴν τελείωση, τὴ χριστομίμητη ταπείνωση.

6. «Τέσσαρας λίτρας»: Πρόκειται προφανῶς γιὰ Ρωμαϊκὲς λίτρες ποὺ
χωρίζονταν σὲ 12 οὐγγιές, δηλ. 327 γραμ. Τὸ κάθε καρβέλι τῶν τεσσάρων
λίτρων ζύγιζε 1.308 γραμ. ῾Ο Δοσίθεος, λοιπόν, ὅταν ξεκίνησε, ἔτρωγε
περίπου δυὸ κιλά.

7. ᾿Οκτὼ οὐγγιὲς ἀντιστοιχοῦν σὲ 218 γραμ.
8. «Βάλωμεν ἀρχήν»: Βάζω ἀρχὴ μετανοίας. Νηπτικὸς ὅρος ποὺ σημαίνει

τὴν ἀνανέωση τῆς ἀποφάσεως κάθε πνευματικοῦ ἀγωνιστῆ γιὰ τὴν
ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, μὲ περισσότερη νήψη καὶ συναί-
σθηση τῆς ἁμαρτωλότητας, ποὺ συνειδητοποιεῖται ἐντονότερα μετὰ
ἀπὸ κάθε πτώση σὲ ἁμαρτία ἢ μετὰ ἀπὸ τὴν συνειδητοποίηση τῆς
χαλαρώσεως τοῦ ζῆλου καὶ τῆς ἀγωνιστικότητας. «Δύναται ἄνθρωπος
καθ᾿ ἡμέραν βαλεῖν ἀρχήν; Εἶπε ὁ γέρων: ἐὰν ἐστιν ἐργάτης, δύναται
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καὶ καθ᾿ ὥραν βάλλειν ἀρχήν». (Ἀβ. Σιλουαν. P.G. 65, ιαʹ). Χαρακτη-
ριστικὴ εἶναι καὶ ἡ προσευχὴ τοῦ ἀββᾶ Ἀρσενίου: «῾Ο Θεὸς ὁ Θεός μου
μὴ ἐγκαταλείπῃς με, ὅτι οὐδὲν ἐποίησα ἐνώπιόν Σου ἀγαθόν· ἀλλὰ δός
μοι κατὰ τὴν Σὴν ἐπιείκειαν βαλεῖν ἀρχήν».

9. «Ἀποκρισιάριος»: ὁ ἐκπρόσωπος, ἀνταποκριτής, τροφοδότης. Κάθε Μο-
ναστήρι καὶ περισσότερο κάθε Κοινόβιο, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζει ὅσες
ἀπὸ τὶς ἀνάγκες του ἀπαιτοῦν σχέσεις καὶ συναλλαγὲς μὲ τὸν κόσμο,
διορίζει σὰν ἀποκρισιάριους ἄνδρες λαϊκοὺς ἢ καμιὰ φορὰ καὶ γέρον-
τες καὶ φρόνιμους μοναχούς. Αὐτοὶ ἐνεργοῦν γιὰ λογαριασμὸ τῆς Μο-
νῆς καὶ μ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποφεύγεται ἢ τελείως ἢ «κατὰ τὸ μέγι-
στον δυνατὸν» ἡ ἀποστολὴ καὶ παραμονὴ μοναχῶν (καὶ μάλιστα νέων)
στὸν κόσμο.

10. ῎Ελεγε δὲ ὁ ̓Αββᾶς Ζωσιμᾶς τῆς Γάζης, διδάσκαλος τοῦ ̓Αββᾶ Δωροθέου:
«᾿Εὰν ζήσῃ τις ἔτη τοῦ Μαθουσάλα, καὶ μὴ ὁδεύσῃ ταύτην τὴν

εὐθεῖαν ὁδὸν ἢν ὥδευσαν πάντες οἱ ἅγιοι, λέγω δὴ τὴν τοῦ ἀτιμάζε-
σθαι καὶ φέρειν γενναίως, οὐ μὴ προβῇ, οὐ μικρόν, οὐ μέγα· οὐδὲ
εὑρήσει τὸν ἐν ταῖς ἐντολαῖς κρυπτόμενον θησαυρόν· ἀλλὰ μόνον τὰ
ἔτη αὐτοῦ ἀναλίσκει διακενῆς. ῎Εστι γὰρ ὅτι καταφρονεῖ τις πολλῶν
κεντηναρίων καὶ ἔρχεται εἰς ραφίδιον· καὶ ἡ προσπάθεια αὐτοῦ ποιεῖ
αὐτὸν ταράττεσθαι, καὶ ποιεῖ τὸ ραφίδιον ἐκεῖνο τόπου κεντηναρίου,
καὶ γίνεταί τις τοῦ ραφιδίου δοῦλος, ἢ τοῦ κουκουλίου, ἢ τοῦ μανδηλί-
ου, ἢ τοῦ βιβλίου· καὶ οὐκ ἔστι δοῦλος τοῦ Θεοῦ· καὶ καλῶς εἰπέ τις
τῶν σοφῶν ὅτι ὅσα πάθη ψυχῆς, τοσοῦτοι καὶ δεσπόται. Καὶ ὁ Κύριος:
῾῾῞Οπου ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται ἡ καρδία σου᾿᾿. Καὶ πάλιν ὁ Ἀπό-
στολος: ῾῾ᾧ τις ἢττηται, τούτῳ καὶ δεδούλωται᾿᾿» (Ἀβ. Ζωσιμᾶς P.G.
78, 1689Β).

11. «Μνήμη Θεοῦ». ῾Η μνήμη τοῦ Θεοῦ εἶναι εὐχαριστιακὴ ἀναφορὰ τῆς
ὅλης ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸ Θεό, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν
πίστη, ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς θείας παρουσίας καὶ καλλιερ-
γεῖ τὴν ἔννοια τῆς ἐσχατολογικῆς διαστάσεως τοῦ ἀνθρώπου «ἐν Χρι-
στῷ».

Οἱ Πατέρες ἐπισήμαναν τὴ σπουδαιότητά της, τὴν χαρακτήρισαν
σὰν «Θεοῦ ἐνοίκησιν» (Μ. Βασ. P.G. 32, 229) καὶ τὴ σύστησαν σὰν
ἀσκητικὴ μέθοδο γιὰ τὴν «τήρησιν τοῦ νοὸς» καὶ τὴν κατάκτηση τῆς
ζωῆς: «ὄντως μνήμην ἔχειν Θεοῦ, ζωῆς ἐστι μνήμην ἔχειν» (Θεοτιμ.
Σκυθ. P.G. 96, 520). ῎Ετσι μᾶς παρέδωσαν τὴν ἀσκητικὴ τέχνη τῆς
νοερᾶς προσευχῆς, μὲ τὴν «εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ» (Κύριε, ᾿Ιησοῦ Χριστέ,
Υἱὲ Θεοῦ, ἐλέησόν με) — ποὺ ἐκφράζει μὲ συντομία τὴ δογματικὴ
συνείδηση τῆς ἐκκλησίας γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ «ἐν τῇ
Τριαδικῇ θεότητι», καὶ τὴ λαχτάρα τῆς ψυχῆς ποὺ μετανοεῖ γιὰ τὴν
ἀπόλαυση τοῦ θείου ἐλέους — σὰν τὸ πλέον εὔχρηστο ὅπλο στὸν πνευ-
ματικὸ ἀγώνα, γιὰ κάθε τόπο καὶ περίσταση.
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Μὲ τὴν «εὐχὴ» διευρύνονται οἱ πνευματικὲς διαστάσεις τῆς ψυχῆς,
ἀναγεννιέται ὁ «ἔσω ἄνθρωπος» «κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτὸν»
(Βʹ Κορ. 3, 10) καὶ ἡ «ὁσία ἔννοια τοῦ Θεοῦ, ὡς σφραγὶς ἀνεξίτηλος»
(Μ. Βασ. P.G. 31, 921), «οὐρανὸν τὴν τοῦ ἀνθρώπου διάνοιαν ἀπεργά-
ζεται» (Νεῖλ. P.G. 79, 169).

῾Ο ἄνθρωπος καίτοι «ἐκ φύσεως ἐφίεται» πρὸς τὸ Ἀρχέτυπό του
εὐχαριστιακά, παρὰ ταῦτα, ὅσο ἀκόμα βρίσκεται στὴν ὁδὸ «πρὸς
κάθαρσιν» τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη, συναντάει πολλὲς δυσκολίες στὴν
«ὑπαρξιακὴ ἐμμονή του ἐν τῷ Θεῷ». Γι᾿ αὐτὸ στὴν ἀρχὴ βιώνει τὴν
προσπάθεια αὐτὴ σὰν «στένωση» τῆς διάνοιας (Διαδ. Φωτ. Αʹ Φιλ.
249), ποὺ γρήγορα ὅμως ὁδηγεῖ στὸν «πλατυσμὸ» καὶ τὴν ἀνάπαυση.
«Εἴωθε γὰρ ὁ νοῦς ἐν οἷς χρονίζει πράγμασι, ἐν αὐτοῖς καὶ πλατύνε-
σθαι» (Μάξ. ῾Ομ. P.G. 90, 1037).

῾Η ἀσκητικὴ ἐμπειρία τῶν ὁσίων Πατέρων ἐφιστᾶ ἰδιαίτερα τὴν
προσοχή, ὅσων ἀγωνίζονται πνευματικά, στὸ ρόλο τοῦ διαβόλου γιὰ τὴ
«διάσπαση» καὶ τὴ «λήθη» τῆς ψυχῆς. Χαρακτηριστικὰ λέγει ὁ Ἅγ.
᾿Ισαὰκ ὁ Σῦρος ὅτι ὁ διάβολος ἀνθίσταται καὶ μισεῖ τόσο πολὺ τὴν
εἴσοδο τῆς ψυχῆς στὴν «ἐν Χριστῷ» θεία παρουσία, ὥστε ἂν ἦταν
δυνατόν, θὰ χάριζε στὸν ἄνθρωπο τὴ βασιλεία ὅλου τοῦ κόσμου προ-
κειμένου νὰ τὸν ἀποκλείσει στὴν αἰσθησιακὴ ἀντιμετώπιση τοῦ ἑαυ-
τοῦ του καὶ τοῦ κόσμου. Κι αὐτὸ γιατὶ γνωρίζει καλὰ ὅτι ἡ γλυκύτη-
τα, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ παράκληση ποὺ χαρίζεται ἀπὸ τὴ «μνήμη τοῦ
Θεοῦ» εἶναι τόσο δυνατὴ ἐμπειρία, ὥστε «εἰ ἀφῆκεν τὴν ἀληθῆ ταύτην
θεωρίαν τοῖς ἀνθρώποις ὀλίγον καιρόν, εἶχε ἂν ὁ κόσμος οὗτος διαμεῖ-
ναι ἀδιάδοχος» (᾿Ισ. Σῦρος, Ἀσκητικά).

12. «Νηστεύω δύο δύο». ῾Ο ὅρος αὐτὸς δὲν σημαίνει νηστεύω δυὸ μέρες
στὶς τρεῖς, ἀλλὰ νηστεύω μέρα παρὰ μέρα, ἢ τρώω κάθε δυὸ μέρες ἢ
νηστεύω δυὸ μέρες καὶ δυὸ τρώω. «῎Ελεγον περὶ τοῦ ἀββᾶ Σισώη τοῦ
Θηβαίου ὅτι ἔμεινε εἰς τὸν Καλαμῶνα τοῦ Ἀρσενοΐτου· καὶ ἄλλος γέ-
ρων ἠσθένει εἰς τὴν ἄλλην λαύραν. Καὶ ὡς ἤκουσεν, ἐθλίβη. ᾿Επειδὴ δὲ
δυὸ-δυὸ ἐνήστευε, καὶ ἧν ἡ ἡμέρα ᾗ οὐκ ἤσθιε καὶ ὅτε ἤκουσε, λέγει
τῷ λογισμῷ· Τί ποιήσω; ᾿Εὰν ἀπέλθω, μήπως ἀναγκάσωσί με οἱ ἀδελ-
φοὶ φαγεῖν· καὶ ἐὰν παραμείνω εἰς τὴν αὔριον μήποτε τελευτήσῃ; Πλὴν
τοῦτο ποιῶ, ὑπάγω καὶ οὐκ ἐσθίω. Καὶ οὕτως ἀπῆλθε νῆστις, πληρώσας
τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ· καὶ τὴν διὰ τὸν Θεὸν πολιτείαν αὐτοῦ οὐκ
ἔλυσεν». (Ἀβ. Σισώης P.G. 65, 401Δ).

Σὲ πολλοὺς ὅμως Πατέρες ἐπικράτησε ἡ γνώμη ὅτι ὁ τρόπος αὐτὸς
τῆς νηστείας εἶναι ἀκραῖος καὶ σύστησαν τὴ μέση ὁδὸ τῆς καθημερι-
νῆς τροφῆς μὲ ἐγκράτεια. «᾿Ηρώτησεν ὁ ἀββᾶς ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀββᾶ Ποι-
μένα, πῶς χρὴ νηστεύειν»· λέγει αὐτῷ ὁ ἀββᾶς Ποιμήν· ἐγὼ θέλω τὸν
ἐσθίοντα καθ᾿ ἡμέραν, παρὰ μικρὸν ἐσθίειν, ἵνα μὴ χορτάζηται· λέγει
αὐτῷ ὁ ἀββᾶς ᾿Ιωσήφ· ὅτε ἧς νεώτερος, οὐκ ἐνήστευσας δύο-δύο ἀββᾶ;
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καὶ εἶπεν ὁ γέρων· φύσει καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας καὶ ἑβδομάδα καὶ
ταῦτα πάντα ἐδοκίμασαν οἱ Πατέρες, ὡς δυνατοὶ καὶ εὗρον ὅτι καλὸν
ἐστι τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἐσθίειν, παρὰ μικρὸν δέ· καὶ παρέδωκαν ἡμῖν τὴν
βασιλικὴν ὁδόν, ὅτι ἐλαφρὰ ἐστιν» (Ἀβ. Ποιμήν. P.G. 65 λαʹ).

13.«Ἀγρυπνοῦντα πρὸ τῆς ἀγρυπνίας»: Ἀγρυπνία πρὸ τῆς καθορισμένης
ἀγρυπνίας. ᾿Εννοεῖ μᾶλλον τὴν «κατ᾿ ἰδίαν» προσευχὴ τῶν μοναχῶν ἢ
τὸ λεγόμενο κανόνα, δηλ. ἕναν ὁρισμένο ἀριθμὸ κομποσκοινίων καὶ
μετανοιῶν μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ κάνει καθη-
μερινὰ ὁ μοναχὸς καὶ ποὺ γίνεται πρὶν ἀπὸ τὴν πρωϊνὴ ἀκολουθία. Μὲ
τὸν ὅρο ὅμως αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐννοεῖ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη πνευματικὴ
ἄσκηση προσευχῆς, μελέτης ἢ καὶ ἐργοχείρου ἀκόμη, ποὺ γίνεται
χάριν τῆς μειώσεως τῶν ὡρῶν τοῦ ὕπνου καὶ τῆς ἀναπαύσεως. Οἱ
ζηλωτὲς μοναχοὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ ὅσα μυστικὰ ἐργάζονται στὸ
κελλί τους. ᾿Εκεῖ βρίσκεται τὸ μέλι τῆς ἡσυχίας.

14. «Μετὰ δύο ἀκολουθίας»: Δὲν φαίνεται νὰ πρόκειται γιὰ αὐτοτελεῖς
Ἀκολουθίες ἐδῶ, ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ τμήματα Ἀκολουθιῶν.

15.«Βουκάκρατο»: Τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ στηρίζεται σὲ ἕνα λογοπαίγνιο μὲ
βάσι τὴν λέξι βουκάκρατο, τῆς ὁποίας τὸ μὲν πρῶτο συνθετικὸ εἶναι
ἀπὸ τὴν λατινικὴ λέξι bucca: χαψιά, στόμα, τὸ δὲ δεύτερο συνθετικὸ
εἶναι διπλῆς προελεύσεως: ἄκρατος (οἶνος ἄκρατος) ἢ κράτος (κυριαρχία,
συγκράτησις).

῾Η λέξις βουκάκρατο ἔχει δύο μορφές: μὲ τὴν μορφὴ βουκα-άκρατος
σημαίνει ψωμόκρασο, κομμάτι ἄρτου βουτηγμένου στὸ κρασί· μὲ τὴν
μορφὴ βουκά-κρατος σημαίνει γλωσσοδέτην, συκράτημα τοῦ στόματος,
ὥστε ἡ φωνὴ νὰ εἶναι ἢμερος.

Ἀντὶ γιὰ τὴν φράσι: «῞Υπαγε, λαβὲ βουκάκρατον», σήμερα θὰ ἐλέγετο:
« Ἄντε βάλε τίποτα στὸ στόμα σου, γιὰ νὰ πάψης νὰ μιλᾶς».


