ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

У Саранску одржан форум Хришћанске омладине
под покровитељством ХМСК-а

Сектор за информисање ОСЦП-а, 23.07.2022. Саранск је од 19. до 22. јула био домаћин
Омладинског форума на тему „Хришћанска омладина у медијском простору“. Догађај је
организован под покровитељством Хришћанског међуверског саветодавног комитета (ХМСК).

Учесници су добили видео-поруку Његове Светости Патријарха московског и целе Русије
Кирила.

На отварању форума говорили су: митрополит сарански и мордовски Зиновије; шеф Републике
Мордовије А. А. Здунов; епископ истрински Серафим, председник Синодалног одељења за
питања младих Руске Православне Цркве; јеромонах Стефан (Игумнов), секретар Одељења за
спољне црквене послове Московске Патријаршије, секретар ХМСК-а, представници
Богородичине надбискупије Римокатоличке цркве у Москви, Руске и Новонахичеванске епархије

Јерменске Апостолске Цркве, Евангеличко-Лутеранске Цркве Русије, Евангеличко-Лутеранске
Цркве Ингрије, Руског савеза хришћана евангелистичких баптиста, Руске цркве евангеличких
хришћана и Цркве хришћана адвентиста седмог дана.

Форум је окупио више од седамдесет представника хришћанских конфесија из двадесет и два
региона Русије и других земаља. Циљ догађаја је да се хришћанској омладини пружи платформа
за дијалог и дискусију о теми хришћанског присуства на интернету.

Са стране Руске Православне Цркве у организацији догађаја учествовали су Одељење за
спољне црквене послове, Синодално одељење за питања младих и Саранска епархија уз
подршку Владе Републике Мордовије.

Током форума у оквиру задате теме млади учесници су се састали са епископом истринским
Серафимом, јеромонахом Стефаном (Игумновом), извршним секретаром Комисије за
информатичку подршку Државне националне политике Савета при председнику Руске
Федерације за међународне односе, експертом Федералне агенције за питања младих А. Н.
Худолејевом, шефом одељења за комуникацију Цркве Реч Живота Руског уједињеног савеза
евангелистичких хришћана (пентекосталаца) Е. В. Волошином, аутором Јутјуб канала Серафим С.
М. Сашлијевом.

Учесници су посетили верске и културне знаменитости Саранска, међу којима и Саборну цркву
праведног ратника Теодора Ушакова, Цркву Светог равноапостолног Ћирила и Методија,
евангеличко-лутеранску парохију Велмем, Мордовски државни завичајни музеј, Мордовски
републикански музеј ликовних уметности „С. Д. Ерзи“ и Саранску богословију.

Затим је уследио свечани чин на коме су млади представили креативне медијске пројекте, које су
спремали током дана форума, а који се тичу различитих области хришћанског живота. Млади
представници хришћанских конфесија изразили су захвалност митрополиту саранском и
мордовском Зиновију на гостопримству и поделили утиске о учешћу на форуму.

Поглавар Мордовске митрополије истакао је важност одржавања оваквих догађаја, који стварају
здраву и пријатну платформу за комуникацију младих хришћана. Његово Високопреосвештенство
је подсетио учеснике на посебну пажњу коју овој трибини посвећује Његова Светост Патријарх
московски и целе Русије Кирил, „који попут оца, који љуби своја чеда, окупља хришћанску
омладину ради сусретања, размишљања о судбинама света, промишљања, проналажења правих
одговора на изазове које данашњи живот ставља пред нас.“

На крају је митрополит Зиновије сваком учеснику уручио примерак „Новог завета“ у синодалном
преводу у знак сећања на сусрет.
Извор: https://mospat.ru/sr/news/89484/
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