ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Άρχισε στη Μόσχα η συνεδρίαση της Διασυνοδικής
Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σε
ολομέλεια

Στις 26 Μαΐου 2021 άρχισε υπό την προεδρία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των
Ρωσσιών Κυρίλλου στον ιερό καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα τακτική συνεδρίαση
της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η ολομέλεια ξεκίνησε με τη δοξολογία, την οποία τέλεσε ο γραμματέας του Πατριάρχη Μόσχας και
Πασών των Ρωσσιών για την πόλη της Μόσχας πρωτοπρεσβύτερος Βλαδίμηρος Ντιβακόφ.

Στη συνέχεια ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ανέγνωσε προσευχή.
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Διονύσιος,

πρωτοσύγκελος του Πατριαρχείου Μόσχας και γραμματέας της Διασυνοδικής Επιτροπής,
Τασκένδης και Ουζμπεκιστάν Βικέντιος, επικεφαλής της μητροπολιτικής περιφέρειας Κεντρικής
Ασίας, Αγίας Πετρουπόλεως και Λάντογκα Βαρσανούφιος, Κρουτίτσης και Κολόμνας Παύλος,
Πατριαρχικός Έξαρχος της μητροπόλεως Μόσχας, Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, πρόεδρος του
Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων, Μινσκ και Ζασλάβλ Βενιαμίν, Πατριαρχικός
Έξαρχος πάσης Λευκορωσίας.

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος προσφώνησε τα μέλη της Διασυνοδικής Επιτροπής με
εναρκτήρια ομιλία του.

«Χαίρομαι, που παρά τις περίπλοκες περιστάσεις, καταφέραμε να συνέλθουμε στην τακτική
συνεδρία της ολομέλειας της Διασυνοδικής Επιτροπής. Εδώ και περισσότερο από ένδεκα χρόνια
αυτό το συμβουλευτικό σώμα, το οποίο δεν έχει ανάλογα ανά την Ορθοδοξία, βοηθά την Ιερά
Σύνοδο της Ιεραρχίας και τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με την προπαρασκευή αποφάσεων, που έχουν
μεγάλη πρακτική βαρύτητα στη σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας, προετοιμάζοντας σχεδόν όλες τις
διεξαγόμενες σε μας Συνόδους. Και σήμερα, όπως και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να
συζητήσουμε ορισμένα σχέδια κειμένων προς παραπομπή τους στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, η
οποία, θεία συνάρσει, θα συγκληθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνω σήμερα
σε όσους ενταχθήκατε στο σώμα κατά την περίοδο μετά την τελευταία μας συνεδρίαση της
ολομέλειας, τον Ιανουάριο του 2020», ανέφερε ο Αγιώτατος κ. Κύριλλος.

Στη συνέχεια ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας παρουσίασε την ημερήσια διάταξη, κατά
την οποία θα εξετασθούν σχέδια κειμένων, που εκπονήθηκαν σε υποεπιτροπές της Διασυνοδικής
Επιτροπής και ακολούθως τέθηκαν προς προκαταρκτική συζήτηση από όλη την Εκκλησία:
«Κανονισμός περί κανονικών επιτιμίων και πειθαρχικών τιμωριών των κληρικών», «Περί θύραθεν
εργασίας των κληρικών», «Περί ευλογίας των ορθοδόξων χριστιανών για εκπλήρωση των
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων», «Περί απαραβιάστου της ζωής του ανθρώπου από στιγμής της
συλλήψεως».

***

Η Διασυνοδική Επιτροπή είναι ένα όργανο συμβουλευτικού χαρακτήρος, που συνδράμει τις
ανώτατες εκκλησιαστικές αρχές της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στην προπαρασκευή
αποφάσεων, που αφορούν στα σημαντικότερα ζητήματα της εσωτερικής και της εξωτερικής
δραστηριότητας της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Διασυνοδική Επιτροπή καλείται να συζητήσει τα καίρια ζητήματα του εκκλησιαστικού γίγνεσθαι,
ειδικότερα δε όσα αφορούν στον τομέα της θεολογίας, της εκκλησιαστικής διοικήσεως, του
εκκλησιαστικού δικαίου, της θείας λατρείας, της διαποιμάνσεως, της ιεραποστολής, της

θεολογικής καταρτίσεως, της θρησκευτικής μορφώσεως, της φιλανθρωπίας, των σχέσεων
Εκκλησίας και Κοινωνίας, Εκκλησίας και Πολιτείας, Εκκλησίας και ετέρων δογμάτων και
θρησκειών.

Η Διασυνοδική Επιτροπή έχει ως σκοπό της την προκαταρκτική μελέτη των ζητημάτων, που
εξετάζει η Κληρικολαϊκή Τοπική και Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, καθώς και την προπαρασκευή
αποφάσεων επί των ζητημάτων αυτών. Αποφάσεις επί των προτάσεων της Διασυνοδικής
Επιτροπής δύνανται να ληφθούν επίσης από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο.

Η Διασυνοδική Επιτροπή αποτελεί ένα μοναδικό πεδίο, που προσφέρει τη δυνατότητα ανοικτής
συζήτησης εκείνων των ζητημάτων, τα οποία ενδιαφέρουν κάθε ενορίτη.

Η σύνθεση της Διασυνοδικής Επιτροπής εγκρίνεται από την Ιερά Σύνοδο για τετραετή περίοδο.
Αυτή τη στιγμή τη Διασυνοδική Επιτροπή απαρτίζουν 211 άτομα: 84 αρχιερείς, 75 ιερείς, 2
διάκονοι, 13 μονάζουσες, 37 λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες.

Παρά τη Διασυνοδική Επιτροπή συγκροτήθηκαν ειδικές υποεπιτροπές: επί της θεολογίας και της
θεολογικής παιδείας, επί της εκκλησιαστικής διοικήσεως, της διαποιμάνσεως και της οργανώσεως
της εκκλησιαστικής ζωής, επί του εκκλησιαστικού δικαίου, επί της θείας λατρείας και της
εκκλησιαστικής τέχνης, επί της εκκλησιαστικής μορφώσεως και διακονίας, επί των ιερών μονών και
του μοναχισμού, επί ζητημάτων του κοινωνικού βίου, του πολιτισμού, της επιστήμης και της
ενημέρωσης.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87359/
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