ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПОЉНЕ ЦРКВЕНЕ ПОСЛОВЕ
Московске Патриjаршије

У Москви одржано отварање споменика
благоверном кнезу Александру Невском

Дана 1. септембра 2021. године у Москви је одржана церемонија отварања споменика блаженом
кнезу Александру Невском. Постављен је на територији цркве Александра Невског –
Патријаршијског подворја при Московском државном институту за међународне односе
Министарства спољних послова Русије (МГИМО). Ауторка пројекта је московски вајар Карен
Саркисов.

Свечаном отварању присуствовали су: министар спољних послова Руске Федерације С. В.
Лавров, први заменик председника Савета Федерације Савезне скупштине Руске Федерације А.
А. Турчак, префект Западног управног округа А. О. Александров, ректор МГИМО А. В. Торкунов,
председник Синодалног одељења за црквене односе са друштвом и медијима В. Р. Легјода, руски
новинар и ТВ водитељ, члан Управног одбора за постављање споменика Е. Г. Попов, декан
Факултета за међународно новинарство МГИМО Ј. Л. Скворцов, настојатељ цркве Светог
Александра Невског протојереј Игор Фомин, као и професори и студенти МГИМО, парохијани
храма и бројни гости.

Обраћајући се учесницима свечаног отварања споменика, С. В. Лавров је истакао да је
Александар Невски био велики државник, који је првенствено мислио на државност своје земље,
очување њеног културног и верског кода, уједињујући у себи истовремено особине команданта и
дипломате.

„Ми смо у духу традиције Невског, упијајући његове лекције, спремни да тражимо компромис. Али
за то морате да седнете за сто и преговарате поштено и равноправно. И овај кнежев завет увек ће
остати у основи наше спољне политике“, рекао је шеф руског Министарства спољних послова,
напомињући да је Александар Јарославич успео да пронађе равнотежу интереса, који су
одговарали њему и његовим партнерима.

А. А. Турчак је нагласио да су „речи Александра Невског Бог није у снази, већ у истини заувек
ушле у летопис, наше сећање, и све док је истина са нама наша земља је непобедива.“ Државни
посланик је цркви Светог Александра Невског поклонио икону насликану у посебној рељефној
техници, тако да она буде приступачна и особама са оштећеним видом.

Е. Г. Попов се захвалио мештанима чија је „грађанска активност... омогућила отварање споменика
у прилично кратком року“, и истакао важност чињенице да се „људи и даље окрећу заветима, које
је оставио велики кнез; цео његов живот представља живописни пример служења Отаџбини“.

Чин освећења споменика и уручене иконе обавио је клирик цркве Александра Невског свештеник
Александар Кузњецов.

Након церемоније отварања руски министар спољних послова и остали угледни гости положили
су цвеће на споменик.
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