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Митрополит Іларіон: творча активність є для мене
"побічним продуктом" служіння Церкві

12 червня Президент Російської Федерації на урочистій церемонії в Георгіївській залі Великого
Кремлівського палацу вручив почесну відзнаку лауреата Державної премії в області літератури і
мистецтва митрополиту Волоколамському Іларіону.

Владика Іларіон був удостоєний премії "за внесок до розвитку вітчизняної культури і
просвітницької діяльності". Відповідаючи на питання ведучої телевізійної програми "Церква і світ"
Є. Грачової, архіпастир розповів, що є для нього джерелом натхнення, і які зі своїх трудів у творчій
сфері він вважає головними.

"Якщо говорити про книги, напевно, найзначніше, що я написав, - це шеститомне дослідження під
назвою "Ісус Христос. Життя і вчення", якому було присвячено п'ять років, - відзначив митрополит
Волоколамський Іларіон. - Я багаторазово перечитував святе Євангеліє мовою оригіналу грецькою, практично всі євангельські оповіді, які мають паралелі між собою, порівняв одну з
другою. Окрім того, щоби написати цей труд, мені знадобилося прочитати понад тисячу книг та

статей. В основному це книги іноземними мовами - англійською, італійською, німецькою та іншими,
які присвячені Священному Писанню".

Торкнувшись музичної творчості, владика відзначив, що найвідомішим з його музичних творів є
ораторія "Страсті за Матвієм", яку було написано у 2006 році. За цей час ораторія виконувалася
понад 150 разів в багатьох містах Росії та зарубіжних країн. "Причому деколи про ці виконання я
дізнаюся просто з повідомлень в новинах. Тобто цей твір, написаний колись за зразком
православної церковної служби (але не для богослужіння, а для концертного виконання), тепер
вже живе своїм життям ", - констатував ієрарх.

Митрополит Іларіон підкреслив, що його різноманітна творча активність є якимось побічним
продуктом основного служіння, яке він несе вже протягом сорока років.

"Мені було 15 років, коли я прийняв рішення стати на шлях служіння Богові. Я йду цим шляхом вже
сорок років, служу Церкві, і ніколи Церква мене не розчарувала. А саме Церква є на протязі всіх
цих сорока років для мене головним джерелом натхнення", - сказав архіпастир.
Джерело: https://mospat.ru/ua/news/87429/
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