Η ελληνική έκδοση

Το Νικολο-Ουγκρέσκαια πνευματικό σεμινάριο ήταν ανοιχτό σε τοίχους του αρχαίου
Νικολο-Ουγκρέςκι Μοναστηριού, δεκαοκτώ χρόνια πριν. Ωστόσο, οι παράδοςεις την
πνευματική φώτιση χρονολογούνται από την πιο πρώιμη εποχή. Περίπου έξι αιώνες πριν η
εικόνα του Νικολάου Θαυματουργού εμφανίστηκε σαυτό το σημείο, δείχνοντας του Αγίου
μεγάλου δούκα Ντμίτρι Ντονσκόι, στο δρόμο για Κουλικόβο το πεδίο της Μεγάλης μάχης με
τατάρου-μονκγόλου. Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας Ντμίτρι φώναξε απο την χαρά, ότι αυτό το
θαύμα θερμαίνει καρδιά μου. Στην αρχαία σλαβική γλώσσα η λέξη "θερμαίνεται"
μεταφράζεται ως "Ουγκρέσα" και απ´αυτη τη ρίζα προέκυψε το όνομα αυτού του αρχαίου
μοναστηριού.
Το μοναστήρι χτίστηκε σ´αυτό το σημείο, κατά την θέλησή του Ντμίτρι Ντονσκόι μετά από
την απόκτηση της εικονας αυτό το μέρος έχει γίνει σημαντικό πνευματικό και επιστημονικό
κέντρο. Αργότερα στο μοναςτηρι δημιουργήθηκε βιβλιοθήκη και το μέρος όπου έστειλε
μήνυμα χειρόγραφο. Το 1866 ο αιδεσιμότατος ηγούμενος Ποιμήν από το Ουγκρεςκι
μοναστήρι δημιούργησε σ´αυτό το μοναστήρι το σχολείο για τα παιδιά των αγρότων από τα
γύρω χωριά. Όταν ο ηγούμενος Ποιμήν εκτελούσε αυτή την ιστορική εκπαιδευτική
αποστολή θέλησε "οι μαθητές να είναι γεμάτοι με το πνεύμα της χριστιανικής ευσέβειας,
και όχι με τα επιβλαβή κενά του αθεϊσμόυ που όλο και περισσότερο λυμαίνει όλο τον
κόσμο".

Το σχολείο όπως και πολλά άλλα παρόμοια ιδρύματα, ήταν κλειστό στη σοβιετική εποχή,
αλλά η μνήμη της άνοιξε το δρόμο για την αναγέννηση της θεολογικής σχολής στο
μοναστήρι. Το Νικόλο-Ουγκρέσκι σεμινάριο ιδρύθηκε το 1998 από τον αρχιμανδρίτη
Βενιαμίν, πρώην ηγούμενο του Νικολο-Ουγκρέςκι μοναστήρι, που τώρα είναι αρχιεπίσκοπος
του Ορενμπούργκ και του Σαρακτάς. Η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε από την αναγέννηση
των πνευματικών παραδόσεων που συνδέονται με τους αιώνες. Οι Εκκλησίες είχαν
αποκαταστάθηκαν, οι ενορίες της κοινότητας αναφέρθηκαν και τα μοναστήρια
επιστράφηκαν στη ζωή.
Νέες πνευματικές σχολές έχουν επίσης δημιουργηθεί έπειδή υπήρχε έλλειψη των
ορθοδόξων ιερέων. Θα πρέπει με ευγνωμοσύνη να σημειωθεί ότι ο Προκαθήμενος της
Ρωσικής Ορθόδοξης εκκλησίας κατεθετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη ζωή της
Νικολο-Ουγκρέσκαια θεολογικής σχολής. Τις Επιπροςθετες πληροφορίες για τον θεολογική
σχολή μπορείτε να βρείτε στα αγγλικά. Ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών
Κύριλλος έλεγε πάντα μόνο θετικά για τη θεολογική σχολή. Είναι καλά πληροφορημένος για
τις εξελίξεις στο σεμινάριο, δίνει την ευλογία του και βλέπει τις προοπτικές.
Τώρα η θεολογική σχολή έχει γίνει γνωστή τόσο στην Ρωσία όσο και στο εξωτερικό. Ο
αριθμός των αποφοίτων ανήλθε σε 134. Ανάμεσά τους υπάρχουν 58 αποφοίτων, που
χειροτονήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, άλλοι μαθητές έγενε ιερείς μετά από την
αποφοίτησή τους από την σχολή. Οι απόφοιτοι του σεμιναρίου υπηρετούν στις
περισσότερες από 38 μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας τις Ρωσίας και στο
εξωτερικό. Οι πρώην μαθητές μας σεμινάριο χρησιμεύουν ως "πρωτοπρεσβύτερος,
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επίσκοποι, ανώτερους ιερείς, ενορία ιερείς, διάκονοι". Ο δεσπότης Νέστωρ (Λουμπεράνσκι),
που διορίστηκε επίσκοπος του Κουζνέςτκ και του Νικόλσκ το 2014, επίσης αποφοίτησε από
την Νικόλο-Ουκρέστκαια θεολογική Σχολή.

Μεταξύ των αποφοίτων μας υπάρχουν διδάκτορες θεολογίας, και ένα ευρωπαϊκό phd.
Περίπου είκοσι μαθητές συνεχίζουν τις σπουδές τους στη Θεολογικές ακαδημίες της
Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και στο ινστιτούτο διδακτορικών σπουδών
Αγίου Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στη σχολή διδάσκουν θαυμάσιοι καθηγητές, μεταξύ των
οποίων είναι και οπαλαιότερος και τιμητικός ο κλήρος μητροπόλεως της Μόσχας. Όλοι οι
καθηγητές έχουν τη κοσμική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση.
Οι περισσότεροι καθηγητές είναι διδάκτορες επιστημών, έλαβαν τους επιστημονικούς
βαθμόυς απο τα εκκλησιαστικά και κοσμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το Νικόλο-Ουγκρέςκαια
σεμινάριο είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα υλικά και εκπαιδευτικά υλικά. Όλοι οι
μαθητές μένουν στα δωμάτια, που βρίσκονται μέσα στη Νικόλο-Ουγκρέσκαια μονή. Μπορούν
επίσης να λαμβάνουν υποτροφία και τους παρέχεται πλήρης διατροφή και πολύ άνετες
συνθήκες για τις σπουδές και τη ζωή τοὺς. Το πιο σημαντικό πράγμα στη εργαςία
παιδαγωγικής ομάδας είναι η διαμόρφωση καλής πνευματικής και ηθικής φύσης στο μέλλον
ποιμένα. Αυτό επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών στής οποίες συμμετέχουν.
Οι μαθητές σινεργάζονται με τους ειδικούς καθηγητές και τον κλήρο του σεμιναρίου. Τα
προσκυνήματα και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με τους πολιτιστικούς και
εκπαιδευτικούς σκοπούς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της διανοητικά και
πνευματικά ολοκληρωμένης προσωπικότητα.
Το σεμινάριο κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για την υποστήριξη της υγείας των μαθητών και
τη φυσική τους μορφή. Το γυμναστήριο όπως και ή πιςινα είναι στη διάθεση τις ιερατικής
σχολής στο ελεύθερο χρόνο των φοιτητών, οι οποίοι επίσης παίζουν ποδόσφαιρο στην
ομάδα του σεμιναρίου. Έντονες επιστημονικές μελέτες πραγματοποιούνται τακτικά στο
Νικόλο-Ουγκρέσκαια σεμιναρίου. Στο σεμινάριο πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τα ιερά
επιστημονικά συνέδρια. Τα Συνέδρια αυτά και οι έρευνες του διδακτικού προσωπικού
οδηγούν σε δημοσιεύσεις των συλλογών. Το σεμινάριο συμμετέχει ένεργα στις εκδηλώσεις
που διοργανώνονται από τις αρχές της πόλης Ντερζίνσκι, (η σημερινή ονομασία της
αρχαίας Ουγκρέσα). Μπορούμε να πούμε ότι η σχολή μας έγινε ένα πνευματικό κέντρο με
πολλές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Τα τριετή Θεολογικά μαθήματα για το ευρύ
κοινό "κρυφος Κόσμος της Ορθοδοξίας" διδάσκονται για 7 χρόνια, υπό την αιγίδα της
σχολής. Πιστεύουμε ότι μέσω των προσευχών των αγίων, η θεολογική σχολή θα συνεχίσει
να ασκεί το μεγάλο δυναμικό που αποκτήθηκε από τη βαθια συμμετοχή στις αιώνιες
ιστορικές παραδόσεις και να φέρουν μια ιδιαίτερη επικαιρότητα στη σύγχρονη ζωή της
Ρωσίας Ορθόδοξης Εκκλησίας.
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