ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

Секретар за међухришћанске односе састао се са
студентима из Судана

Дана 16. октобра 2021. године јеромонах Стефан (Игумнов), секретар за међухришћанске односе
Одељења за спољне црквене послове Московске Патријаршије, састао се са суданским
хришћанима у Египту, који завршавају студије у Коптској богословији Ел-Мухарак (провинција
Асјут). Сви студенти потичу из Јужног Кордофана, провинције на граници Северног и Јужног
Судана, и припадају локалном аутохтоном народу Нуба, који се назива и „планинским Нубијцима“.

На састанку се разговарало о ситуацији хришћана у Судану. Будући пастири су констатовали
велике промене, које су се десиле у животу земље последњих година, а показатељ тога је закон о
слободи вероисповести, који је јединствен за муслиманску државу.

Учесници састанка су се подсетили да Судан има древне хришћанске корене. Још у првом веку је
Блага вест о Христу стигла у ове пределе. Затим, током векова, на територији савременог Судана
постојало је неколико хришћанских држава и Нубијска Црква, прослављена у историји, која је
била у канонској заједници са Александријском Коптском Патријаршијом. Будући да су и сами

наследници-хришћани Коптске Цркве, студенти су рекли и да данас у Судану постоје две
епархије, као и епархија Етиопске Цркве. Заступљене су и друге хришћанске конфесије.

Саговорници су јеромонаху Стефану говорили о међурелигијским односима у Судану, као и о
особеностима пастирског и мисионарског рада у овој земљи. Студенти су приметили да хришћане
у Судану веома интересује Руска Православна Црква, која се сматра једном од
најауторитативнијих у свету. Чули су и о невиђеном духовном препороду, који се десио у Русији
током протеклих деценија. Јеромонах Стефан је будућим суданским пастирима испричао о
актуелном раду Руске Православне Цркве у афричком правцу, укључујући и онај у области
подршке браће и сестара, које прогоне у више земаља континента.

Судански студенти су пуни ентузијазма и желе да буду свештеници, знајући да је њихова служба
потребна у њиховој Домовини, где их чекају бројне и основане заједнице јединовераца. Отац
Стефан им је пожелео успех у будућем пастирском раду и позвао их да посете Русију у оквиру
неке делегације Коптске Цркве.
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