ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας συνόψισε
τα πορίσματα των εργασιών του θεολογικού
συνεδρίου «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφὰς»

Στις 12 Νοεμβρίου 2021 ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ)
του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο οποίος επισκέπτεται τις ΗΠΑ
με ευλογία του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κυρίλλου και με
πρόσκληση του Μακαριωτάτου μητροπολίτη πάσης Αμερικής και Καναδά Τύχωνα, έλαβε μέρος στις
συνεδριάσεις της ολομέλειας του επιστημονικού θεολογικού συνεδρίου «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς»,
το οποίο διεξήχθη στην Ιερατική Σχολή Αγίου Βλαδιμήρου της Νέας Υόρκης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι Αμερικανοί ειδικοί στο πεδίο της Καινής Διαθήκης, μεταξύ
των οποίων ο επίτιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Κέντλερ του Πανεπιστημίου Έμερι Καρλ
Χολαντέι, ο καθηγητής Βιβλικών Σπουδών του Θεολογικού Σεμιναρίου Έσμπερι Κρέιγκ Κίνερ, ο
καθηγητής Καινοδιαθηκικών Μελετών του Πανεπιστημίου Γέιλ Γκρέγκορι Στέρλινγκ κ.ά.

Όλοι οι επιστήμονες, που προσήλθαν στην Ιερατική Σχολή Αγίου Βλαδιμήρου, παρουσίασαν
εισηγήσεις. Πολλοί ομιλητές επεσήμαναν τη σπουδαιότητα του διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου
Εκκλησίας και των εκπροσώπων της σύγχρονης βιβλικής επιστήμης, η οποία επί το πλείστον αγνοεί
την αγιοπατερική παράδοση της ερμηνείας της Αγίας Γραφής, ενώ στην Ορθοδοξία αυτή ακριβώς η
παράδοση θεωρείται θεμελιώδης.

Συνοψίζοντας τα πορίσματα του συνεδρίου, ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας τόνισε ότι τα τέσσερα
κανονικά Ευαγγέλια είναι η κύρια και μόνη πηγή, από την οποία οφείλουμε να αντλούμε
πληροφορίες για τη ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ούτε τα απόκρυφα
Ευαγγέλια, αλλά ούτε κάποιες άλλες «εναλλακτικές» πηγές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως
εμπεριέχουσες αξιόπιστα στοιχεία για Εκείνον. Η πλέον αυθεντική ερμηνεία των Ευαγγελίων είναι
εκείνη, η οποία διαμορφώθηκε εντός της Εκκλησίας και έχει εγκριθεί από αυτή. Παράλληλα, οι
ορθόδοξοι θεολόγοι δεν πρέπει να αγνοούν τα επιτεύγματα της σύγχρονης βιβλικής επιστήμης ως
προς εκείνες τις πτυχές της, οι οποίες δεν αντιφάσκουν με την ορθόδοξη διδασκαλία. Ο διάλογος
μεταξύ εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της σύγχρονης βιβλικής επιστήμης είναι
σημαντική και για τις δύο πλευρές, υπογράμμισε ο μητροπολίτης Ιλαρίωνας.
Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/88410/
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