ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Волоколамският митрополит Иларион взе участие
в междурелигиозна среща на тема «Религия
и образование»

На 5 октомври 2021 година, с благословението на Светейшия Патриарх Московски и на цяла
Русия Кирил, председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия
Волоколамският митрополит Иларион взе участие в междурелигиозна среща на тема «Религия и
образование», състояла се във Ватикана.

На мероприятието присъстваха глави и представители на християнски конфесии, световни
религии, членове на академичното съобщество, дейци от сферата на образованието.

Обръщения към участниците отправиха, в частност, Римският Папа Франциск,
Константинополският Патриарх Вартоломей, върховният имам на Университета Ал-Азхар (Египет)
Ахмед Мохамед ал-Тайеб, изпълняващият длъжността генерален секретар на Световния Съвет на
Църквите протойерей Иоан Саука, заместник генералният директор на ЮНЕСКО за
образованието професор Стефания Джаннини.

В своето изказване митрополит Иларион подчерта, че пълноценният образователен процес е
невъзможен без опора върху религиозните ценности. По думите на председателя на ОВЦС,
главна ценност на християнството е личността на Иисус Христос. Тя е това съкровище, което
съвременните християни са призвани да предадат на грядущите поколения. Именно обръщението
към личността на Христос в продължение на векове е вдъхновявало много поколения дейци на
науката и изкуството за създаване на най-прекрасните прояви на човешкия разум и дух. Пред
събралите се митрополит Иларион разказа също за опита от съприкосновението с Христа на Ф.
М. Достоевски, оказал колосално влияние върху творчеството на писателя.

Според председателя на ОВЦС, обръщението към личността на Христос днес може да има
огромно значение за подобряване на качеството на образованието в целия свят и
разпространението на неговото разбиране като цялостен процес, включващ в себе си духовното и
интелектуално развитие на човека.

В края на изказването си митрополит Иларион изрази надежда, че това възприемане на
образователния процес ще остане една от централните теми на междурелигиозния диалог и ще
продължи да принася добри плодове в бъдеще.
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