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77. Καὶ ἡμεῖς οὖν κτησώμεθα 
ἀγάπην, κτησώμεθα εὐσπλαγ-
χνίαν εἰς τὸν πλησίον, 

ἵνα φυλαχθῶμεν ἀπὸ τῆς δεινῆς 
καταλαλιᾶς καὶ τοῦ κατακρῖναι ἢ 
ἐξουδενῶσαί τινα. 

Βοηθήσωμεν ἀλλήλοις ὡς ἰδίοις 
μέλεσι. 

Τίς ἔχων τραῦμα εἰς τὴν χεῖρα 
αὐτοῦ ἢ εἰς τὸν πόδα ἢ εἰς ἓν τῶν 
λοιπῶν μελῶν αὐτοῦ, ἀηδίζεται 
ἑαυτὸν ἢ κόπτει τὸν ἴδιον μέλος, 
κἂν ποιήσῃ σῆψιν, καὶ οὐ μᾶλλον 
καθαρίζει, ἀποπλύνει, βάλλει ἐμ-
πλάστρους, κατασφραγίζει, παρ-
έχει ἁγίασμα, εὔχεται, παρακαλεῖ 
τοὺς ἁγίους εὔξασθαι ὑπὲρ αὐτοῦ, 
ὥσπερ ἔλεγε καὶ ὁ ἀββᾶς Ζω-
σιμᾶς, 

καὶ ἁπλῶς οὐ παραχωρεῖ, οὐκ 

■ Ἀββᾶ Δωροθέου Γάζης, Διδασκαλία Ϛ ΄

Περὶ τοῦ μὴ κρίνειν τὸν πλησίον*

«Ὅσον γὰρ ἑνοῦταί τις τῷ πλησίον, 
τοσοῦτον ἑνοῦται τῷ Θεῷ»

77. Ἂς ἀποκτήσουμε λοιπὸν 
καὶ ἐμεῖς ἀγάπη, ἂς ἀποκτήσουμε 
εὐσπλαγχνία γιὰ τὸν πλησίον. 

Καὶ ἔτσι θὰ ἀποφεύγουμε τὴν 
δεινὴ καταλαλιὰ καὶ τὸ νὰ κατα-
κρίνουμε ἢ νὰ ἐξουδενώνουμε τοὺς 
ἄλλους.

Ἂς βοηθήσουμε ὁ ἕνας τὸν ἄλ-
λο, ἐπειδὴ εἴμεθα μέλη τοῦ ἰδίου 
σώματος.

Ἆρά γε, ποιός εἶναι ἐκεῖνος, ὁ 
ὁποῖος ἐπειδὴ ἔχει μία πληγὴ στὸ 
χέρι του ἢ στὸ πόδι του ἢ σὲ κάποιο 
ἄλλο μέλος τοῦ σώματός του, σι-
χαίνεται τὸν ἑαυτό του ἢ κόβει τὸ 
μέλος του καὶ ἂν ἀκόμα σαπίση, 
καὶ δὲν προσπαθεῖ μᾶλλον νὰ τὸ 
καθαρίση, νὰ τὸ πλύνη, νὰ βάλη 
ἔμπλαστρα, νὰ τὸ σταυρώση, νὰ 
τὸ ραντίση μὲ Ἁγιασμό, νὰ προσ-
ευχηθῆ, νὰ παρακαλέση τοὺς Ἁγί-
ους νὰ μεσιτεύσουν γἰ  αὐτόν, ὅπως 
ἀκριβῶς ἔλεγε ὁ Ἀββᾶς Ζωσιμᾶς;

Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, κανεὶς δὲν 
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ἀποστρέφεται τὸ ἴδιον μέλος, οὐδὲ 
τὴν δυσωδίαν αὐτοῦ, ἀλλὰ πάντα 
ποιεῖ ἵνα ὑγιάνῃ; 

Οὕτως ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς συμ-
πάσχειν ἀλλήλοις, ἀντιλαμβάνε-
σθαι δι ᾿ ἑαυτῶν, δι ᾿ ἄλλων δυνα-
τωτέρων, καὶ πάντα ἐπινοεῖν καὶ 
ποιεῖν εἰς τὸ βοηθῆσαι καὶ ἑαυτοῖς 
καὶ ἀλλήλοις.

Μέλη γάρ ἐσμεν ἀλλήλων, ὡς 
λέγει ὁ Ἀπόστολος· 

Εἰ γὰρ πάντες ἓν σῶμά 
ἐσμεν, ὁ δὲ καθ ᾿ εἷς ἀλ-
λήλων μέλη, καὶ εἴ τι πά-
σχει ἓν μέλος, συμπάσχει 
πάντα τὰ μέλη. 

Τί δοκοῦσιν ὑμῖν εἶναι τὰ
κοινόβια; Οὐ δοκοῦσιν ὑμῖν εἶ-
ναι ἓν σῶμα καὶ μέλη ἀλλήλων; 

Οἱ μὲν διοικοῦντές εἰσιν ἡ κεφα-
λή· οἱ δὲ προσέχοντες καὶ διορθού-
μενοι εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί· οἱ δὲ ὠφε-
λοῦντές εἰσι τὸ στόμα· τὰ δὲ ὦτά 
εἰσιν οἱ ὑπακούοντες· αἱ χεῖρές εἰσιν 
οἱ ἐργαζόμενοι· οἱ δὲ πόδες εἰσὶν οἱ 
ἀποκρισιάριοι καὶ οἱ ἔχοντες τὰς 
διακονίας. 

Κεφαλὴ εἶ; διοίκησον. 
Ὀφθαλμὸς εἶ; πρόσχες, κατα-

νόησον. 
Στόμα εἶ; λάλησον, ὠφέλησον.
Οὖς εἶ; ὑπάκουσον. 
Χεὶρ εἶ; ἔργασαι.

ἐγκαταλείπει, δὲν σιχαίνεται τὸ μέ-
λος του, οὔτε τὴν δυσωδία του, ἀλ-
λὰ ἕκαστος κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ 
τὸ θεραπεύση. 

Ἔτσι ἔχουμε καὶ ἐμεῖς χρέος νὰ 
συμπάσχουμε μεταξύ μας, νὰ συμ-
παραστεκώμεθα ὁ ἕνας τὸν ἄλ-
λον, ὅσο δυνάμεθα –εἴτε ἐμεῖς οἱ 
ἴδιοι εἴτε δι᾿ ἄλλων δυνατωτέρων 
στὴν πνευματικὴ ζωή– καὶ νὰ ἐπι-
νοοῦμε καὶ νὰ μεταχειριζώμεθα ὅλα 
τὰ μέσα, γιὰ νὰ βοηθοῦμε καὶ τοὺς 
ἑαυτούς μας καὶ τοὺς ἀδελφούς μας. 

Διότι, εἴμεθα ὁ ἕνας μέλος τοῦ 
ἄλλου, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος: 

Ἐὰν λοιπὸν εἴμεθα ὅλοι 
ἕνα σῶμα, καὶ ὁ καθένας 
μέλος τοῦ ἄλλου, τότε 
ἂν ὑποφέρη ἕνα μέλος 
ὑποφέρουν ταυτοχρό-

νως ὅλα.
Τί νομίζετε ὅτι εἶναι τὰ 

Κοινόβια; Δὲν νομίζετε, ὅτι 
εἶναι ἕνα σῶμα ὅλοι καὶ ὁ καθένας 
μέλος τοῦ ἄλλου; 

Ἐκεῖνοι μὲν ποὺ ἀσχολοῦνται 
μὲ τὴν διοίκησι τῆς Μονῆς, εἶναι 
ἡ κεφαλή. Ἐκεῖνοι ποὺ προσέχουν 
καὶ διορθώνουν, εἶναι οἱ ὀφθαλ-
μοί. Ὅσοι ὠφελοῦν τοὺς ἄλλους 
μὲ τὸν λόγο, εἶναι τὸ στόμα. Τὰ 
αὐτιὰ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν 
ὑπακοή. Τὰ χέρια εἶναι αὐτοὶ ποὺ 
ἐργάζονται. Πόδια εἶναι οἱ ἀπο-
κρισάριοι (ἀπεστελλόμενοι σὲ ἐξω-
τερικὲς διακονίες) καὶ ὅσοι ἔχουν 
διακονήματα. 

Εἶσαι κεφαλή; Διοίκησε.
Εἶσαι ὀφθαλμός; Πρόσεχε, κα-

τάλαβε καλά.
Εἶσαι στόμα; Μίλησε, ὠφέλησε.
Εἶσαι αὐτί; Κάνε ὑπακοή.
Εἶσαι χέρι; Δούλευσε.
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Εἶσαι πόδι; Κάνε τὸ δια-
κόνημά σου.

Ἕκαστος ἂς ὑπηρετήση 
τὸ σῶμα ἀναλόγως μὲ τὴν 
δύναμί του. 

Καὶ φροντίσατε πάντο-
τε νὰ βοηθῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλ-
λο, εἴτε διδάσκοντας καὶ
βάζοντας τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ

στὴν καρδιὰ τοῦ ἀδελφοῦ, εἴτε πα-
ρηγορώντας, ὅταν ὁ ἄλλος εἶναι 
λυπημένος, εἴτε δίνοντας ἕνα χέρι 
καὶ βοηθώντας τὸν ἀδελφό.

Καὶ μὲ λίγα λόγια, καθένας, 
ὅπως εἶπα, ἀνάλογα μὲ τὴν δύνα-
μί του, ἂς φροντίζετε νὰ ἑνωθῆτε 
μεταξύ σας· 

Διότι, ὅσο ἑνώνεται κάποιος 
μὲ τὸν πλησίον, τόσο ἑνώνεται 
μὲ τὸν Θεό.



Ποῦς εἶ; διακόνησον.

Ἕκαστος ὑπουργήσει εἰς 
τὸ σῶμα πρὸς τὴν δύναμιν 
αὐτοῦ, 

καὶ σπουδάσατε ἀεὶ βο-
ηθεῖν ἀλλήλοις εἴτε διὰ τοῦ
διδάξαι καὶ δοῦναι λόγον
Θεοῦ εἰς τὴν καρδίαν τοῦ
ἀδελφοῦ, εἴτε διὰ τοῦ παρακαλέσαι 
ἐν καιρῷ θλίψεως ἢ δοῦναι χεῖρα 
εἰς ἔργον καὶ βοηθῆσαι. 

Ἕκαστος ἁπλῶς, ὡς εἶπον, πρὸς
τὴν δύναμιν αὐτοῦ, σπουδάσατε ἑνω-
θῆναι ἀλλήλοις· 

ὅσον γὰρ ἑνοῦταί τις τῷ πλησί-
ον, τοσοῦτον ἑνοῦται τῷ Θεῷ.

(*) Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, Ϛ΄ Διδασκαλία, § 77. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.


