ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Виступ голови ВЗЦЗ на міжрелігійній зустрічі
«Релігія і освіта»

З благословення Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила голова Відділу зовнішніх
церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон взяв участь у
міжрелігійній зустрічі на тему «Релігія і освіта», що пройшла у Ватикані 5 жовтня 2021 року.

Ваша Святосте, шановні учасники сьогоднішньої зустрічі!

У наші дні стає все більш очевидно, що хороша освіта неможлива, якщо в її основі не лежать вічні
цінності, що втілюються у багатовіковій мудрості релігії.

Християн об'єднує віра в те, що в особистості Господа нашого Ісуса Христа Премудрість Божа

отримала свій максимальний вираз. Саме Христос становить суть наших просвітницьких цінностей,
які нам необхідно передати прийдешнім поколінням.

Особистість Господа нашого Ісуса Христа стала джерелом натхнення для безлічі письменників,
поетів, художників, композиторів, вчених, які створили найпрекрасніші твори людського духу і
розуму.

Наведу лише один приклад.

Ф. М. Достоєвському, засудженому до каторжних робіт і в кайданах доставленого в тобольський
острог, незнайома жінка подарувала Євангеліє. Виявилося, що це була єдина книга, яку
дозволялося мати при собі і читати в острозі.

Достоєвський не розлучався з цим Євангелієм ні на каторзі, ні в наступні роки. Для нього це була
не просто настільна книга - це була книга всього його життя. У працях письменника ми знайдемо
безліч цитат і алюзій, які відсилають до Нового Завіту. Багато євангельських ідей лежать в основі
його філософських поглядів; багато висловів Христа служать відправною точкою для міркувань
героїв його романів. Ми не можемо зрозуміти Достоєвського, якщо не усвідомлюємо виняткове
значення Євангелія в його житті і творчості. Сяючий образ Христа був для нього найвищим
моральним і духовним ідеалом. Про це ідеалі він розповідав своїм сучасникам і продовжує
розповідати всім нам.

Саме особистість Ісуса Христа є нашим головним скарбом, і ми щасливі розділити цей скарб з
представниками інших релігій. Ісус Христос більше, ніж християнство. Він належить всьому
людству. І Йому є що сказати кожній людині.
Звернення до особистості Ісуса Христа може допомогти нам у вирішенні найважливішої задачі:
підвищити якість освіти у всьому світі, зробити нашу систему освіти більш збалансованою, здатною
відповідати на виклики часу і в той же час вкоріненою в бажанні людини знайти Бога.

Це бажання справді універсально. Його чудово висловив блаженний Августин Іпонійський: «Ти
створив нас для Себе, і не знає спокою серце наше, поки не заспокоїться в Тобі». Щоб
задовольнити це найсильніше бажання людського серця, ми повинні розглядати освіту в її
цілісності як шлях інтелектуального і духовного зростання, слідуючи по якому, людина знаходить
нескінченну радість.

Нехай і надалі це розуміння знаходиться в центрі міжрелігійної взаємодії, продовжуючи
приносити добрі плоди.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/88202/
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