ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Συνεδρίαση ολομέλειας της Συνοδικής Βιβλικής
Θεολογικής Επιτροπής

Συνήλθε στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας υπό την
προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιλαρίωνος, επικεφαλής του Τμήματος η Συνοδική
Βιβλική Θεολογική Επιτροπή της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας σε συνεδρίαση ολομέλειας, τη
Δευτέρα, 23 και τη Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013.
Σημειωτέον ότι στις 28 Δεκεμβρίου 2013 η εν λόγῳ Επιτροπή συμπληρώνει την εικοσαετία της
λειτουργίας της.
Την πρώτη ημέρα των εργασιών συνοψίσθησαν τα πορίσματα του Ζ΄ Διεθνούς Θεολογικού
Συνεδρίου «Σύγχρονες Βιβλικές Σπουδές και η Παράδοση της Εκκλησίας», συζητήθηκε και
υιοθετήθηκε το σχέδιο του κειμένου «Περί βαπτίσεως των βρεφών γεννηθέντων από παρένθετες
μητέρες».
Αφού εξέτασαν την πορεία και τα πορίσματα του διεξαχθέντος στη Μόσχα μεταξύ 26 και 28
Νοεμβρίου 2013 Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου, τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν την υϊκή τους
ευγνωμοσύνη προς τον Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο για το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον του απέναντι στο φόρουμ και όλο το φάσμα των συζητηθέντων εν αυτῳ
θεωρητικών και εκκλησιαστικών πρακτικών ζητημάτων.

Σε υλοποίηση της εντολής του Αγιωτάτου Πατριάρχου σχετικά με την επικαιρότητα μιας κριτικής
εκδόσεως της Σλαβικής Αγίας Γραφής και σε συνέχεια των αρξαμένων τη δεκαετία 1970 σχετικών
εργασιών, με την άμεση συμμετοχή του Αγιωτάτου Πατριάρχου από τη θέση του τότε Σχολάρχη
των Ιερατικών Σχολών Λένινγκραντ, τα μέλη της Συνοδικής Βιβλικής Θεολογικής Επιτροπής
έκριναν σκόπιμη τη διεξαγωγή επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τη Σλαβική Αγία Γραφή.
Επίσης τα μέλη της συνεδριάσεως της ολομέλειας της ως άνω Επιτροπής τόνισαν την εκτίμηση του
Αγιωτάτου Πατριάρχου, η οποία θέλει ότι η Ορθόδοξη παράδοση δεν αποδέχεται τόσο τις ακραίες
μορφές του δημιουργισμού, όσο και τις απόπειρες επιβεβαιώσεως της θεωρίας της εξελίξεως από
τη βιβλική διήγηση.
Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών οι σύνεδροι ασχολήθηκαν με τα πρώτα δυο μέρη του Κατηχητικού
Βοηθήματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας, τα οποία συνέγραψε ομάδα εργασίας και
συντακτική ομάδα. Εισηγήθηκε επίσης και το χρονοδιάγραμμα εργασιών συγγραφής του
Κατηχητικού Βοηθήματος διά το έτος 2014.
Σημειωτέον ότι η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας με απόφασή της 27ης Ιουλίου
2009 ανέθεσε στη Συνοδική Βιβλική Θεολογική Επιτροπή την συγγραφή του Κατηχητικού
Βοηθήματος.
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