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Στη Θεολογική Σχολή Αγ. Βλαδιμήρου Ν.Υ. ο
Μητρ. Ιλαρίων
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Μόσχας

Τη Θεολογική Σχολή Αγίου Βλαδιμήρου Νέας Υόρκης επισκέφθηκε στις 21
Οκτωβρίου 2019 κατά τη μετάβασή του στις ΗΠΑ ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίωνας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του
Πατριαρχείου Μόσχας και Πρύτανης του Θεολογικού Ινστιτούτου «Οι Άγιοι
Κύριλλος και Μεθόδιος». Σημειωτέον ότι η ἐν λόγῳ Σχολή είναι το ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της ἐν Αμερικῃ Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Θεολογικής Σχολής Πρωθιερέας Chad
Hatfield

ο

Μητροπολίτης

Ιλαρίωνας

προσκύνησε

τα

ιερά

κειμήλια

του

παρεκκλησίου Τριών Ιεραρχών της Σχολής και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τις
πρυτανικές αρχές και υπάλληλους της Σχολής και των εκδόσεών της «SVS Press».
Σε δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από τις εκδόσεις SVS Press μεταφράσθηκαν στα
Αγγλικά και κυκλοφόρησαν δεκαέξι έργα του Μητροπολίτη Ιλαρίωνα με συνολικό
αριθμό αντιτύπων 20 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένης και του ευπώλητου βιβλίου
«Αρχές του Ευαγγελίου» της εξάτομης σειράς «Ιησούς Χριστός. Βίος και
διδασκαλία». Κατά το παρόν ολοκληρώνεται η μετάφραση του δεύτερου τόμου της

σειράς «Η Επί του Όρους Ομιλία», ο οποίος προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει
στις αρχές του 2020.
Στην αίθουσα συνελεύσεων ο Ιεράρχης συναντήθηκε με τους καθηγητές και
φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Αγίου Βλαδιμήρου. Συνιστώντας τον υψηλό
προσκεκλημένο ο Πρωθιερέας Chad Hatfield υπενθύμισε ότι από το 2014 ο
Μητροπολίτης Ιλαρίωνας είναι ο επίτιμος διδάκτορας θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής Αγίου Βλαδιμήρου και φημίζεται ως θεολόγος, ιστορικός της Εκκλησίας
και μουσικοσυνθέτης.
Ο

Σεβασμιώτατος

παρουσίασε

στο

ακροατήριο

την

πεντάτομη

σειρά

του

πονήματός του «Ορθόδοξος Χριστιανισμός». Ο συγγραφέας μίλησε για το δόγμα
αυτής τη σειράς και συντόμως αναφέρθηκε στα κεντρικά θέματα, τα οποία
αναλύονται σε κάθε τόμο: ιστορία και κανονική διάρθρωση της Ορθοδόξου
Εκκλησίας,

δόγματα

και

διδασκαλία,

εκκλησιαστική

τέχνη,

ευλάβεια

και

λατρευτική ζωή, Μυστήρια και τελετές. Ακόμη ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε τον
πρώτο τόμο της σειράς για το βίο και τη διδασκαλία του Σωτήρα και ενημέρωσε
για τη θεματολογία των υπόλοιπων τόμων, να γνωρίσει τους οποίους αναμένεται
ακόμη ο Αγγλόφωνος αναγνώστης.
Εκ μέρους των καθηγητών και φοιτητών καθώς και αρχών των εκδόσεων SVS
Press ο Πρωθιερέας Chad Hatfield ευχαρίστησε καρδιακά τον Μητροπολίτη
Ιλαρίωνα για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε ανάμνηση της επισκέψεώς του
στη Θεολογική Σχολή προσέφερε το πρωτότυπο του γράμματος του διακεκριμένο
εκκλησιαστικού μουσικοσυνθέτη του 20ου αι. Αλεξάνδρου Γκρετσανίνοφ (†1956), ο
οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής έμεινε και εργάσθηκε στη Νέα Υόρκη.
Μετά το τέλος της παρουσιάσεως ο Ιεράρχης υπέγραψε βιβλία και απάντησε στις
ερωτήσεις των καθηγητών και φοιτητών.
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