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 Фронтални напад троје пробраних министара српске Владе на Митрополита
Зетско-приморско-скендеријског Амфилохија Радовића ничим изазван показује да је
говор његовог преосвештенства на прослави 800 година Српске православне цркве у
Новом Пазару јако уздрмао Александра Вучића.

  После састанка са америчким сенаторима Александар Вучић је ни да трепне дословце
изјавио, нека му се да само нешто мало он ће да призна самопроглашену републику
Косово.   

Када је Митрополит са пуним првом реаговао на најављену предају КиМ од стране
председника Србије, да не будем вулгаран, „политички керови“ у лику министара
кренули су у напад на Митрополита. А зашто „политички керови“ јер Митрополит ни у
назнакама није споменуо ни Марка Ђурића, ни Зорану Михајловић, а још мање
Александра Вулина. Александар Вучић већ по маниру старе кукавице није смео да уђе у
сукоб са Митрополитом него је зато своје потчињене нахушкао да на њега лају.
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  И не само то. У тексту Политике у којем се жестоко напада његово преосвештенствоаутор се потписује као Александар Апостолски мада се у кулоарма прича да су текстписали Александар Вучић и Беба Поповић.    За Александра Вучића праве вредности су Вебер, новац и лично богаћење. ЗаМитрополита је служење Богу и народу    И уопште, зашто Амфилохије Радовић смета председнику Србије? Разлог је у томе што јеон председнику Србије данас највећа препрека за предају Косова и Метохије. Још давне1756. године српска Патријаршија је овластила Митрополију зетско-примирску да будечувар пећког трона. Та тешка обавеза данас је на плећима Амфилохија Радовића и он сесвојски труди да и Патријаршију и остале српске светиње сачува за добробит српскогнарода. За председника Србије Косовски завет, Небеска Србија су само глупо робовањепрошлости док је за Митрополита косовска епопеја темељ на коме почива српска нација.За Александра Вучића праве вредности су Вебер, новац и лично богаћење. ЗаМитрополита је служење Богу и народу.  

  У нападима на Митрополита српски министри њему спочитавају да је он у спрези сацрногорским председником Милом Ђукановићем. А истина је управо сасвим супротна.Јавна је тајна да су разбијање Српске радикалне странке Александар Вучић и ТомиславНиколић урадили у договору са Милом Ђукановићем и Станком Суботићем. Сетимо сесамо њиховог састанка у хотелу Риц у Паризу након којег је кренуо суноврат Српскерадикалне странке. И инсценирање наводног државног удара у Црној Гори није моглода прође без Александра Вучића како би се подигао рејтинг црногорском председнику.Стављање у скупштинску процедуру закона о црквама у Црној Гори дешава се управопосле разговора Александра Вучића са српским владикама на којем је прошао као „боспо трњу“. Само један мали инсерт, да би што више драматизовао стање у српском народуАлександар Вучић је говорио о демографији и ниском наталитету код Срба. Како сеприча у црквеним крговима, тада га је Митрополит прекинуо и рекао му да причаглупости јер какав наталитет када вам је председница Владе особа другачије сексуалнеоријентације. Да би се осветио Митрополиту он је код свог приајтеља Мила Ђукановићаиницирао да статус Српске православне цркве у Црној Гори буде предмет расправе у тојрепублици. И у тој борби против Митрополита Александар Вучић је изгубио битку, јер јеЦариградски патријарх Вартоломеј дао апсолутну подршку Митрополиту.
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    Када је митрополит Амфилохије са пуним правом реаговао на најављену издају КиМ,Вучић није смео сам да уђе у сукоб са њим - већ је своје потчињене нахушкао да лају нањега    Досадашња неуспешна косовска политика даје Митрополиту право да сумња да сеАлександар Вучић спрема да се одрекне Косова и Метохије. Колико је пута самоспоменуо да ми у јужној покрајини немамо ниједан наш метар. Да Срба нема ни у Пећи,ни у Призрену, ни у Малишеву... заборављајући да у седам година своје владавиненикада није споменуо повратак 250 хиљада интерно расељених Срба. Добар део њих јеотишао због лоше организоване заштите косовских Срба који су у стихији 1999. годиненапустили вековно огњиште. Ондашња власт није знала или није умела да те Србе направи начин заштити. А један од министара у тој власти био је Александар Вучић. Насрпску жалост управо је Митрополит сахранио више од петсто недужних српскихжртава које је власт оставила на цедилу.
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  Опрадано се сумња да је формирање војске Косова договорено на тајном састанкуАлександра Вучића и Хашима Тачија у Паризу. Зато о војсци Косова не говоре ни Вулинни Вучић. Увођење стопе пореза од 100% а без адекватног српског одговора личи наону народну „да лош пас наводи вука на тор“.    Опрадано се сумња да је формирање војске Косова договорено на тајном састанкуАлександра Вучића и Хашима Тачија у Паризу. Зато о војсци Косова не говоре ни Вулинни Вучић    Мој лични савет и савет Народног покрета Срба са Косова и Метохије „Отаџбина“Митрополиту Амфилохију Радовићу да више не часи ни часа него да баци анатемуна издајника. Николај Велимировић 1937. године је бацио анатему на МиланСтојадиновића због мање важне ствари од Косова и Метохије а то је био Конкордат.Као егзарх пећког трона Митрополит је и у обавези да то уради. И не само то. Да бисе Косово и Метохија стварно сачувало за будуће српске нараштаје Митрополиттреба да размисли о организовању једне велике народно-црквене литије у Београдупод геслом „Сачувајмо КиМ од српског диктатора“. Само тако нешто може данаведе диктатора да се уразуми и одустане од дуго спремане издаје.  Како радили тако нам Бог помогао.  Председник Народног покрета Срба са  Косова и Метохије „Отаџбина“ и народнипосланик у Скупштини Републике Србије
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