ВІДДІЛ ЗОВНІШНІХ ЦЕРКОВНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
Московського Патріархату

Голова ВЗЦЗ зустрівся з делегацією релігійних і
державних діячів Киргизстану

14 вересня 2021 року у Великій залі ВЗЦЗ відбулася зустріч голови Відділу зовнішніх церковних
зв'язків Московського Патріархату митрополита Волоколамського Іларіона з делегацією релігійних
і державних діячів Республіки Киргизстан.
З боку Киргизстану у зустрічі взяли участь: завідуючий відділом із взаємодії з інститутами
громадянського суспільства, у справах релігій і міжетнічних відносин Адміністрації Президента
Киргизької Республіки Кудайберген Базарбаєв, експерт відділу із взаємодії з інститутами
громадянського суспільства, у справах релігій і міжетнічних відносин Адміністрації Президента РК
Замір Турсунбєков, директор Державної комісії у справах релігій Тойгонбай Абдікаров, його
заступник Замір Кожомбердієв, помічник директора ГКР РК Бакит Саадабаєв, муфтій
Киргизстану Замір Ракієв, представник Духовного управління мусульман Суйунбек Жусубалієв,
помічник муфтія Асан Сиргабаєв, члени Ради Улемів ДУМ РК Фархат Юсупов і Абдишукур
Нарматов, кази (суддя - ред.) Джалал-Абадської області Нематілла Жеєнбєков, кази м. Ош

Убайдулла Сарибай, кази Іссик-Кульської області Алмаз Сагиндиков, кази м. Бішкек Атабаєв
Самідін, завідуючий відділом хаджа і ДУМ РК Жолдош Абдилдаєв.
У зустрічі також взяв участь єпископ Бішкекський і Киргизстанський Даниїл.
З боку ВЗЦЗ взяли участь: заступник голови ВЗЦЗ архімандрит Філарет (Булєков), секретар
ВЗЦЗ у справах далекого зарубіжжя протоієрей Сергій Звонарьов.
З боку Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством і ЗМІ у зустрічі взяли участь:
заступник голови Відділу В. В. Кіпшидзе, керівник Управління по роботі з державними структурами
П. В. Лєбєдєв , співробітник зазначеного Управління диякон Захарія Бегдаш.

Привітавши гостей, митрополит Іларіон розповів про Відділ зовнішніх церковних зв'язків найстарішу синодальну установу Руської Православної Церкви, яка в цьому році відзначила своє
75-річчя: «Основні завдання ВЗЦЗ - це налагодження контактів Руської Православної Церкви з
зовнішнім світом, тобто з Католицькою Церквою, з протестантськими, мусульманськими громадами
та іншими релігійними громадами, з нашими співвітчизниками за кордоном, з іноземними
державами. «Іноді нас називають «церковним МЗС», що цілком відповідає специфіці нашої
діяльності».
Руська Православна Церква протягом багатьох років веде діалог з ісламським світом, і цей діалог
дуже різноманітний, підкреслив митрополит Іларіон: «У нас є прямі контакти з такими глобальними
організаціями, як Організація ісламського співробітництва, Всесвітня ісламська ліга. Також у нас є
чисельні контакти з регіональними мусульманськими організаціями. Ми будемо раді розвивати
співпрацю з Духовним управлінням мусульман Киргизстану».
Руська Православна Церква бере участь в Міжрелігійній Раді Росії - організації, яка покликана
сприяти зміцненню та розвитку міжрелігійного діалогу на території нашої країни. «Я думаю, що в
цьому діалозі ми досягли великих успіхів», - зазначив владика Іларіон.
І православні християни, і мусульмани стикаються зі спільними викликами, одним з яких є
COVID-19, зазначив глава ВЗЦЗ. Ще один загальний виклик - це загроза екстремізму та
радикалізму. «Останнім часом ця загроза зросла в зв'язку з подіями в Афганістані. На лідерах
традиційних конфесій в цій ситуації лежить величезна відповідальність, тому що ми повинні
виховувати нашу паству в дусі любові і робити все можливе, щоб екстремістська ідеологія не
знаходила сприятливого підґрунтя в наших релігійних громадах», - підкреслив митрополит Іларіон.

Владика також наголосив на важливості розвитку міжрелігійної співпраці і спільної роботи з
молоддю: «Якщо перед викликом коронавірусної інфекції найбільш уразлива група - це люди
похилого віку, то перед викликом екстремістської інфекції найбільш уразлива група - це, на жаль,
молодь».

«Екстремісти іноді користуються релігійними почуттями людей, тому що екстремізм дуже часто
вбирається в релігійний одяг, екстремісти і терористи діють нібито в ім'я релігійних ідеалів, хоча ми
всі розуміємо, що ніякого відношення до релігії вони не мають», - позначив проблему голова ВЗЦЗ.
За його словами, релігійна робота з молоддю може проводитися спільно, і у Руської Православної
Церкви є такий досвід. «Ми направляли студентів наших навчальних закладів в ісламські навчальні
заклади - на тиждень, на два тижні - не просто, щоб вони прослухали якийсь курс, але і для того,
щоб пожили в цьому середовищі, спілкувалися в неформальній обстановці зі студентами
ісламських навчальних закладів , - розповів митрополит Іларіон. - Я очолюю Загальноцерковну
аспірантуру і докторантуру - це вищий навчальний заклад Руської Православної Церкви, і ми
відправляли цілу групу студентів до Болгарської ісламської академії в Татарстані, де вони прожили
майже два тижні і приїхали з дуже яскравими враженнями; потім ми приймали в нас студентів з
Болгарської ісламської академії».
«Релігійні конфесії - це ті сили, які здатні згуртовувати людей <...> на рівні міжконфесійному,
міжрегіональному та міжнародному», - сказав митрополит Іларіон, висловивши надію на те, що
співпраця між Росією і Киргизстаном будуть і далі розвиватися, в тому числі і в релігійній сфері.
Далі виступив директор Державної комісії у справах релігій Киргизької Республіки Тойгонбай
Абдикаров, який подякував голові ВЗЦЗ за теплий прийом і розповів про співпрацю Киргизької
Республіки та Руської Православної Церкви, особливо відзначивши внесок в цей процес єпископа
Бішкекського і Киргизстанського Даниїла. Тойгонбай Абдикаров запевнив, що комісія буде всіляко
підтримувати співробітництво з Бішкекською і Киргизстанською єпархією РПЦ.
Заступник голови Синодального відділу із взаємодії Церкви з суспільством і ЗМІ В. В. Кіпшидзе в
своєму виступі сказав, що ця зустріч дасть імпульс взаємодії в інформаційній сфері, щоб змістовні
позитивні новини зі сфери церковно-державних і церковно-суспільних відносин, зі сфери
соціальної роботи Руської Церкви в Киргизькій Республіці отримували б більшого поширення в
російськомовному просторі. «Ми бачимо в цьому певний спосіб зміцнення міжрелігійного миру,
злагоди, міжнаціональних відносин», - зазначив Кіпшидзе.

Далі виступив завідуючий Відділом з взаємодії з інститутами громадянського суспільства, у
справах релігій і міжетнічних відносин адміністрації президента Киргизької Республіки
Кудайберген Базарбаєв, який, зокрема, високо оцінив діяльність єпископа Бішкекського і
Киргизстанського Даниїла в справі зміцнення міжрелігійної співпраці та злагоди в Киргизстані.
Єпископ Бішкекський і Киргизстанський Даниїл у своєму виступі розповів про позитивні тенденції
православно-ісламського діалогу в Киргизстані.
Муфтій мусульман Киргизстану Замір Ракієв висловив подяку митрополиту Іларіону за теплий
прийом, величезний внесок у розвиток двосторонніх відносин і добру співпрацю.
Завідуючий Відділом з взаємодії з інститутами громадянського суспільства, у справах релігій і
міжетнічних відносин адміністрації президента Киргизької Республіки Кудайберген Базарбаєв
підніс митрополиту Іларіону пам'ятний подарунок.
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