
ΤΑ ΚΑΤΑ 
ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΠΑΘΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ἔργο γιά σολίστ, χορωδία καί ὀρχήστρα, 

τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ

ΙΛΑΡiΩΝΑ ΑΛφeΓΙΕφ 

KKYYΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  
1100  

ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ
ΕΝΑΡΞΗ 8:30μ.μ.

στό ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αἴθουσα Χρῆστος Λαμπράκης

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α 

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α κ. ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΤΣΧΙΚΒΙΣΒΙΛΙ.



Ὁ Μητροπολίτης
Ἰλαρίων Ἀλφέγιεφ
γεννήθηκε τό 1966.
Ἔλαβε τήν ἐγκύκλια
μόρφωσή του καί
σπούδασε βιολί, πιάνο
καί σύνθεση στή Μου-
σική Σχολή Gnessins
(1972-82) καί στό

Κρατικό Ὠδεῖο τῆς Μόσχας (1983-86). Τό
1989 ἀποφοίτησε ἀπό τό Θεολογικό Σεμι-
νάριο τῆς Μόσχας καί τό 1991 ἀπό τή Θεο-
λογική Ἀκαδημία τῆς ἴδιας πόλης. Ἀπό τό
1991 ἔως τό 1993 δίδαξε στή δευτεροβάθ-
μια ἐκπαίδευση τῆς πατρίδας του. Τό 1995
ὁλοκλήρωσε τή διδακτορική του διατριβή
πάνω στό ἔργο τοῦ Συμεών τοῦ Νέου Θεο-
λόγου στό Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, μέ
ἐπιβλέποντα καθηγητή τόν Κάλλιστο Ware.
Εἶναι ἐπίσης κάτοχος διδακτορικοῦ διπλώ-
ματος καί ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ὀρθόδοξης
Θεολογίας τοῦ Ἁγίου Σεργίου (Παρίσι).

Ἀπό τό 1995 ἔως τό 2001 ὑπηρέτησε ὡς
Γραμματέας τοῦ Τμήματος Διαχριστιανικῶν
Ὑποθέσεων τοῦ Γραφείου Ἐξωτερικῶν Σχέ-
σεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. Τό 2001
ἐξελέγη βοηθός ἐπίσκοπος καί ὑπηρέτησε
στήν Ἀρχιεπισκοπή Σουρόζ, στή Μεγάλη
Βρετανία, μέχρι τό 2002, ὁπότε καί τοπο-
θετήθηκε ἐπικεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας
τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Παράλληλα, τό 2003,
τοῦ ἀνατέθηκε καί ἡ Ἐπισκοπή Βιέννης καί
Αὐστρίας. Τό 2009 πῆρε τόν τίτλο τοῦ ἐπι-
σκόπου Βολοκολάμσκ καί τήν ἴδια χρονιά
ἀναβιβάστηκε σέ Μητροπολίτη.

Εἶναι συγγραφέας πολλῶν βιβλίων, πού
ἔχουν μεταφραστεῖ σέ Ἀγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ἰταλικά, Σερβικά και Ἑλληνικά,
καθώς καί 700 περίπου  δημοσιευμάτων.
Πρόσφατα, κυκλοφόρησε στά Ἑλληνικά ἀπό
τίς Ἐκδόσεις Ἐν πλῷ τό βιβλίο του «Τό μυ-
στήριο τῆς πίστης».

Εἶναι συνθέτης σειρᾶς μουσικῶν ἔργων:
«Ἡ Θεία Λειτουργία» γιά χορωδία (2006),
«Ἡ Ἀγρυπνία» γιά σόλο φωνές καί χορω-
δία (2006), «Κατά Ματθαῖον Πάθη» γιά
ὀρχήστρα, σόλο φωνές καί χορωδία (2006),
«Ὀρατόριο τῶν Χριστουγέννων» γιά ὀρχή-
στρα, σόλο φωνές καί χορωδία (2007),
«Μεμέντο» γιά ὀρχήστρα (2008), καί «Ὠδή
τῶν ἀναβαθμῶν», συμφωνία γιά ὀρχήστρα
καί χορωδία (2008).

Τό ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Ἰλαρίω-
νος «Τό μυστήριο τῆς πίστης» ἀποτε-
λεῖ πολύτιμη καί ἐπίκαιρη συμβολή στή
θεολογική γραμματεία. Εἶναι γραμμέ-
νο σέ γλώσσα ἁπλή, ζωντανή, ἀπό τήν
ἐμπειρία καί τή ζωή τῆς Ὀρθόδοξης
Παράδοσης.

Πρωτοπρεσβύτερος 
Μπορίς Μπομπρίνσκοϊ,

Πρύτανης τοῦ Ὀρθόδοξου Θεολογικοῦ
Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγ. Σεργίου στό Παρίσι

Τό «Μυστήριο τῆς πίστης», εἶμαι
πεπεισμένος, θά ἀποδειχθεῖ πολυτιμό-
τατη συμβολή στή διδασκαλία τῆς
Ἐκκλησίας μας, στή Λειτουργία της
καί τήν προσευχή της καί, μπορῶ νά
ἐλπίζω, στό πνευματικό μέλλον της.
Μέ αὐτό τό βιβλίο κάθε γνήσιος χρι-
στιανός, γιά νά ἐκφραστῶ μέ τά λόγια
τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου (Μπριαντσανίνωφ),
θά μπορέσει νά μάθει καθετί «ἀπαραί-
τητο στό πεδίο τῆς πίστης».

Δημήτριος Ὀμπολένσκι,
Καθηγητής Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης

Εἶναι προσαρμοσμένο γιά τόν πιό
ἁπλό ἀναγνώστη, ὀρθόδοξο ἤ μή, ἀκό-
μη καί ἄθεο, καί τόν εἰσάγει στήν καρ-
διά τῆς ὀρθοδόξου ζωῆς! Κι ὡστόσο,
ἀποτελεῖ συνάμα ἀπαραίτητο ἀνάγνω-
σμα γιά κάθε σπουδαστή θεολογίας.

Νικόλαος Λόσσκι,
Καθηγητής τοῦ Ὀρθόδοξου Θεολογικοῦ

Ἰνστιτούτου τοῦ Ἁγ. Σεργίου στό Παρίσι

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑ



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οἱ ἐκδόσεις ,
μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῶν 10 χρόνων ἀπό τήν ἵδρυσή τους, 

σέ συνεργασία μέ τό Φιλανθρωπικό Ἱδρυμα 
«Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος» τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας,

παρουσιάζουν τό ὀρατόριο 
τοῦ Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ ἸἸλλααρρίίωωνναα  ἈἈλλφφέέγγιιεεφφ

««ΤΤάά  κκααττάά  ΜΜααττθθααῖῖοονν  ΠΠάάθθηη»».

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ  1100 ΑΑΠΠΡΡΙΙΛΛΙΙΟΟΥΥ  

στό Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν, στίς 8.30 μ.μ.

Συμμετέχουν:
ἩἩ  ΣΣυυννοοδδιικκήή  ΧΧοορρωωδδίίαα  ττοοῦῦ  ΠΠααττρριιααρρχχεείίοουυ  ΜΜόόσσχχααςς

σέ διδασκαλία Ἀλεξέι Πουζακόφ
καί ἡἡ  ὈὈρρχχήήσσττρραα  ΣΣύύγγχχρροοννηηςς  ΜΜοουυσσιικκῆῆςς  ττῆῆςς  ΕΕΡΡΤΤ

σέ μουσική διεύθυνση Ἀνδρέα Πυλαρινοῦ

Πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς συναυλίας θά γίνει σύντομη παρουσίαση 
τοῦ μουσικοῦ ἔργου τοῦ Μητροπολίτη Ἰλαρίωνα 

καί τοῦ νέου βιβλίου του, πού κυκλοφορήθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις ,
μέ τίτλο «Τό μυστήριο τῆς πίστης».



XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραγωγή:

ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΦΦΙΙΛΛΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΙΙ∆∆ΡΡΥΥΜΜΑΑ  
««ΑΑΓΓ..  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟΣΣ  ΟΟ  ΘΘΕΕΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ»»

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ 

ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΩΩΝΝ
55  €€,,  99  €€,,  1155  €€,,  2222  €€,,  3300  €€

ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ::  TTηηλλ..  221100  77228822333333
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