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 Косово и Метохија и Рашка је темељ бића овог народа ма где се он налазио. И ако
заборавимо овај темељ, онда сами себе заборављамо. Ако се одрекнемо Косова и
Метохије и рашке земље, онда се одричемо себе и свега онога светога што је овај
народ родио кроз векове а надам се да тога неће бити, рекао је у јутрошњој беседи
митрополит црногорски Амфилохије испред Петропавловске цркве у старом Расу.

  У цркви св. апостола Петра и Павла код Новог Пазара у току је прославла два велика
јубилеја – 800 година аутокефалности Српске Архиепископије и 1000 година од првог
писаног спомена Рашко-призренске епархије. Уз монаштво и сестринство
рашко-призренске епархије, у најстаријој српској цркви окупили су се синоћ српски
архијереји, прво на бденију, потом и на свечаној академији. Данас је одржана и јутарња
служба, у којој је беседио црногорски митрополит, који је уједно и егзарх пећког трона.

  

„Ово је мајка црква и свих цркви широм васељене да схвате, овде је најстарији сабор који
сабира у себе све саборе рода нашег. Сабор који траје не само 800 година, сабор
овдашњи светопетровски-павловски траје од времена Кирила и Методија из 9. века и
наставља се кроз векове. Овде су били велики сабори св. Сименона и Саве, ту су се
крстили Св. Сава, деца св. Симеона и Ане, крунисали“, казао је Амфилохије.

  

У добром делу своје беседе говорио је о везама Срба и Црногораца и њиховом, како је
казао, заједничком „неодрицању“ од Косова, попут црногорског Краља Николе и српског
краља Петра И, који су, како је казао заједнички ослобађали Косово и Метохију од
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Турака и сачували Пећку Патријаршију и Високе Дечане. Али је говорио и о
савременицима, оболелим од „брозоморе“, који су то учинили.

  

„Срам их било! Најсрамније нешто у историји Црне Горе је тај гест!“, казао је митрополит
за оне „његове монтегрине“ који су то учинили.

  

  

Преци црногорски и српски нису као „ови данас који траже нешто“, митрополит је осим о
делу црногорске власти, проговорио и о српском председнику Александру Вучићу:

  

„Ако им само нешто дају, они ће издати Косово и Метохију – то је пре неки дан
рекао овдашњи ваш председник“.

  

„Кажу, тамо на Косову нема ништа. Нема ништа у њиховој глави, а на Косову има!
Ко сте ви овде?! Остали су не само гробови и гробља, већ светиње и народ божји,
онај најистрајнији Богу и светом Лазару, да научи и нас како треба бити веран Богу
и светињама изворним“.

  

Критикује оне који косовски завет проглашавају „митологијом“, јер је косовски завет
уграђен у историју и само биће српског народа.
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  Да се застиди и та страна, нема дилему егзарх пећког трона:  „Свакога другога који се одриче свога бића, свога памћења, своје историје, својихсветиња, срамна је то прича и не сме та прича!“  Амфилохије ће бити и „кум“ славе следеће године на истом месту а најавио је и изградњуконака и упутио молбу присутним епископима да сви помогну рашко-призренскојепархији у тој изградњи.  Поред владика рашко-призренског Теодосија и митрополита Амфилохија, присутни суепископи захумско-херцеговачки Димитрије, милешевски Атанасије, полашко-кумановскиЈоаким, и епископ жички Јустин, који је јутрос стигао. Управо ће у манастиру Жича, узбеоградску патријаршију, у октобру уследити главна церемонија обележавања великогјубилеја СПЦ, након читаве серије догађаја истим поводом у епархијама СПЦ  широмсвета.  Вучић ће издати Косово ако му понуде само нешто заузврат  Митрополит црногорско-приморски СПЦ Амфилохије упозорио је данас да ће власт уБеограду „издати Косово и Метохију ако им само нешто дају“ што, како је навео, поврђујенедавна изјава председника Србије Александра Вучића да признања Косова нема без„компромисног решења“.  „Срам било њега и сваког другог који се одриче свога бића, памћења, светиња… Срамнаје то прича“, казао је Амфилохије обраћајући се верницима испред цркве светихапостола Петра и Павла у Старом Расу код Новог Пазара, где се обележава 1.000година од првог писаног спомена Рашко-призренске епархије СПЦ.  Како је пренео портал Коссев, митрополит је критиковао оне који косовски заветпроглашавају „митологијом“, наводећи да је тај завет „уграђен у историју и само бићесрпског народа“.“Кажу, тамо на Косову нема ништа. Нема ништа у њиховој глави, а наКосову има! Остали су не само гробови и гробља, већ светиње и народ божји, онајнајистрајнији Богу и светом Лазару, да научи и нас како треба бити веран Богу исветињама изворним“, навео је Амфилохије.  (КоССев)  

 3 / 3


