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 πρός Ἀρχιερέα ἀπό τόν  Ἅγιο Νικόδημο Ἁγιορείτη (ΙΖ΄) 

 
 

Οἱ Ἀρχιερεῖς πρέπει νά διαβάζουν τίς Γραφές καί  
ἰδιαίτερα τούς Ἱερούς Κανόνες, γιά νά διδάσκουν 

τό ποίμνιό τους 

Πρέπει ἐπί πλέον νά διαβάζης τίς θεῖες Γραφές καί τούς ἱερούς Πατέρες, 

γιά τήν ὠφέλεια τοῦ λογικοῦ σου ποιμνίου.  

Ὅπως ὁ ποιμένας βόσκει καί τρέφει τά ἄλογα πρόβατά του στίς χλοερές 

πεδιάδες καί τά λιβάδια, ἔτσι καί ὁ Ἀρχιερέας καί ποιμένας εἶναι 

ὑποχρεωμένος νά τρέφη τά λογικά του πρόβατα στή βοσκή τῶν θείων Γρα-

φῶν, διδάσκοντάς τα πάντοτε μέ τά ἱερά λόγια, ἤ τό λιγώτερο, διδάσκοντάς τα 

κάθε γιορτή καί Κυριακή, καθώς εἶναι ὡρισμένο ἀπό τήν Ἁγία ΣΤ΄ Οἰκουμε-

νική Σύνοδο, ἡ ὁποία στόν ιθ΄ κανόνα λέει: «Οἱ προεστῶτες τῶν ἐκκλησιῶν 

πρέπει κάθε μέρα καί ἰδιαίτερα τίς Κυριακές νά διδάσκουν ὅλο τόν κλῆρο 

καί τόν λαό μέ τούς λόγους τῆς εὐσεβείας καί νά ἀνιστοροῦν τά νοήματα 

καί τά δόγματα τῆς ἀληθείας ἀπό τήν θεία Γραφή· ἐπίσης, νά μήν παρα-

βαίνουν τούς ἤδη θεσπισμένους ὅρους, ἤ τήν παράδοσι τῶν θεοφόρων 

Πατέρων· ἀλλά καί ἄν ἀνακινηθῆ λόγος τῆς Γραφῆς, νά μήν τόν ἑρμηνεύ-

σουν διαφορετικά, παρά ὅπως οἱ φωστῆρες καί οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐκ-

κλησίας τόν παρέθεσαν στά οἰκεῖα συγγράμματα· διότι μέ τήν διδασκαλία 

τῶν προαναφερθέντων Πατέρων γνωρίζοντας οἱ λαοί τά σπουδαῖα καί αἱ-

ρετά, καί τά ἀσύμφορα καί τά ἀπόβλητα, ρυθμίζουν τήν ζωή τους πρός 

τό καλλίτερο». 

 

 

Οἱ Ἀρχιερεῖς νά μελετοῦν ἰδιαίτερα τούς Ἱερούς 
Κανόνες 

Ἰδιαίτερα ὅμως καί μέ ζῆλο πρέπει νά μελετᾶς παντοτινά τούς θείους καί 

Ἱερούς Κανόνες, τούς ἀποστολικούς, τούς συνοδικούς καί τούς πατερικούς 

καί αὐτούς σχεδόν νά ἀναπνέης καί νά τούς γνωρίζης ἀπ’ ἔξω, γιατί αὐτοί εἶ-



ναι τό πηδάλιο μέ τό ὁποῖο πρόκειται νά διαχειρίζεσαι σάν Ἀρχιερέας τίς ἐκ-

κλησιαστικές ὑποθέσεις τῆς ἐπαρχίας σου. 

Γι’ αὐτό καί ὁ β΄ κανόνας τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου λέει: «Ὁρίζου-

με, ὅποιον πρόκειται νά προαχθῆ στόν βαθμό τοῦ ἐπισκόπου, νά διαβάζη 

ὁπωσδήποτε τό ψαλτῆρι· καί νά ἀνακρίνεται ἀπό τόν Μητροπολίτη ἄν δι-

αβάζη πρόθυμα, διερευνητικά καί ὄχι ἐπιπόλαια τούς ἱερούς κανόνες καί 

τό ἅγιο Εὐαγγέλιο· καί τό βιβλίο τοῦ θείου ἀποστόλου καί ὅλη τή θεία 

Γραφή· καί νά ζῆ σύμφωνα μέ τά θεῖα ἐντάλματα καί νά διδάσκη τό ποί-

μνιό του». 


