DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Mitropolitului Ilarion de Volokolamsk i-a fost decernat
Premiul de Stat al Federației Ruse

În data de 12 iunie 2021, de Ziua Rusiei, în sala Sfântului Gheorghe a Marelui Palat al Kremlinului, a
avut loc, în cadrul unei ceremonii solemne, decernarea medaliilor de aur „Erou al Muncii și al Federației
Ruse” și a unor Premii de Stat în domeniul științei și tehnologiei, al literaturii și artei, pentru realizările
remarcabile în activitatea de apărare a drepturilor omului și pentru acte de filantropie în anul 2020.
Laureat al Premiului de Stat al Federației Ruse în domeniul literaturii și artei a devenit, în special,
Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, preşedintele Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al
Patriarhiei Moscovei, rectorul Institutului de Studii Postuniversitare „Sfinții Chiril și Metodiu”. În decretul
semnat pe 9 iunie de președintele Federației Ruse, se menționează că premiul a fost acordat „pentru
contribuția la dezvoltarea culturii naționale și pentru activitatea educațională”.
Adresându-se publicului, președintele V. Putin i-a felicitat pe toți cetățenii țării cu ocazia Zilei Naționale
a Rusiei. „Această sărbătoare marchează nu numai dezvoltarea modernă a Patriei, ci și întreaga ei cale
multiseculară, neîntreruptă, măreția istoriei, a săvârșirilor, victoriilor și realizărilor sale, – a subliniat șeful
statului. Această bogată moștenire a fost creată de multe generații ale strămoșilor noștri. Realizările lor
în domeniul muncii și pe câmpul de luptă, devotamentul nesfârșit față de Patrie provoacă respect și
mândrie, năzuința de a fi demni de destinele lor eroice, de a păstra și consolida în viața noastră valorile
pe care ni le-au lăsat drept testament, care și astăzi sunt de o importanță colosală pentru întreaga

noastră mișcare înainte. Vedem acest lucru în realizările oamenilor de știință moderni, ale oamenilor
culturii, ale participanților activi la viața publică, ale profesioniștilor de cel mai înalt nivel, care sunt uniți
de o dragoste sinceră pentru munca lor și dorința de a fi de folos Patriei. Drept recunoaștere a meritelor
lor față de țară și popor servesc cele mai înalte distincții și premii ale Rusiei, iar astăzi acestea vor fi
decernate celor mai buni dintre cei mai buni”.
În opinia președintelui Rusiei, fiecare dintre ei „în munca lor creatoare, aduce o contribuție importantă
la dezvoltarea spirituală a națiunii ruse, la consolidarea temeliilor morale și a armoniei sociale”.
Vorbind despre meritele premiaților, V. Putin a subliniat în special că Mitropolitul Ilarion de Volokolamsk
„continuă tradițiile educației rusești, combinând slujirea adusă Bisericii cu luminoasa activitate
creatoare. Operele sale literare, muzicale și cinematografice devin un eveniment în viața culturală a țării,
iar emisiunile educaționale de la televiziunea rusă au o audiență de multe milioane de oameni, în toată
lumea”.
În cuvântul său de după decernarea solemnă a Premiilor de Stat, Înaltpreasfințitul Ilarion a spus:
„Stimate Vladimir Vladimirovici, dragi prieteni!
În această zi solemnă, inima mea este plină de recunoștință. În primul rând, Îi sunt recunoscător lui
Dumnezeu pentru că trăiesc în aceste timpuri și în această țară și pentru că, atunci când aveam
cincisprezece ani, El m-a chemat să slujesc Bisericii și săvârșesc această slujire deja de patruzeci de
ani. Iar Biserica este pentru mine sursa zilnică și principală de inspirație.
Aș vrea să-i mulțumesc mamei mele că m-a crescut în credința ortodoxă, că mi-a dezvăluit marea lume
a culturii rusești și pentru că ea continuă să aibă grijă de mine și să se roage pentru mine. Îți mulțumesc,
dragă mamă, pentru tot.
Astăzi aș dori să-i mulțumesc Sanctității Sale Părintelui Patriarh Chiril. Sanctitatea Voastră, acum mai
bine de un sfert de secol, m-ați invitat în echipa dumneavoastră. Sunt fericit să fiu asistentul
Dumneavoastră. Sunt fericit să vă ajut la zidirea Bisericii și la apărarea granițelor sale sfinte.
Aș vrea să le mulțumesc tuturor numeroșilor mei prieteni, asistenți, colegi, tuturor celor cu care merg
prin viață împreună.
Aș dori să vă mulțumesc din suflet, stimate Vladimir Vladimirovici, și, prin persoana dumneavoastră,
întregii conduceri de stat a Federației Ruse, pentru condițiile unice din activitatea educațională pe care
Biserica le are astăzi.
Eu am venit în Biserică în anii în care niște ziduri impenetrabile o separau de societate, de lumea
culturii și de școală. Treptat, aceste ziduri se destramă. Iar recent, cu ajutorul dumneavoastră, am
sfărâmat încă un zid între confesiunile tradiționale și universități – am apărat dreptul de a preda teologia
în instituțiile laice de învățământ superior.
Mulțumesc pentru aprecierea înaltă a ostenelilor mele. Vă asigur că și de acum înainte voi depune toate
eforturile pentru a sluji Biserica și Patria”.
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