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ЦРКВА СРПСКА И КОСОВСКИ МЕТОСИ
Шта ће нама Косово и Метохија, Ваша светости! Јесте
ли Ви икада чули за предприступне фондове ЕУ које ми
можемо добити ако не запињемо толико за „то“ Косово!? Ви
ударили у молитве сад кад нам се нуди да сву прошлост и
духовност продамо!? Више бруке није нас могло од ове
задесит! Није нама због нас но...

И ова Српска православна црква нема паметнија посла но се дала на спашавање
Косова и његовијех метоса! Завртели глобус, упрли прстом у Русију, пут под ноге - правац
Москва! С једне стране Српска православна, с друге Руска православна црква, лепо
засели, са све патријарсима на челу, па удри по руководству Србије, не би ли се одбранило
Косово и Метохија! Наш патријарх, дословце, руском патријарху: "Наше садашње
руководство је под приличним утицајем Запада. Црква чини све да њихову свест веже за
моћну руску историју и за руску цркву!“ Ја сам у шоку! Шта је то наш патријарх Иринеј
имао да замери модерноме српскоме руководству!? Ја га ту никаквога проблема не видим!
Наши хоће да буду модерни, а ако је ико Запад је модеран! Запад је у тренду! Запад је
главни на бег стејџу светске сцене! Запад је фешн и то не само фешн вик, Запад је фешн
нон стоп! Запад је кул, а све што је кул то је океј! Има ли онда ишта логичније него да
буду везани за Запад и да заједно буду модерни! Ко је крив СПЦ што није у тренду и што
није кул!? С којим правом они нас модерне оптерећују прошлошћу!? Уосталом не би мени
ова прва реченица патријарха Иринеја била проблем да он не настави са молбом Русима да
помажу ако Бога знају: „Руска реч има моћ по питању Косова и Метохије. Зато молим Вас
и преко Вас и руско државно руководство да нам помогнете да то питање решимо тако да
сачувамо Косово и Метохију!" Јес' да ми није било мило, али и ово сам некако поднела све
док руски патријарх Кирил не подвуче црту: „Са жалошћу констатујем да политичком
руководству Србије недостаје снага да буде на истим ставовима са СПЦ! Ми безрезервно
подржавамо праведан став СПЦ у вези са Косовом и Метохијом, и остаћемо у дијалогу и
са руководством Русије и других држава по питању одбране става који делимо са СПЦ!“
Опааа! Е, ту лежи проблем! Шта ако ти Руси запну из петнијех жила па стварно не дају
Косово, поготово што наш патријарх стално понавља како одрицање од Косова и
Метохије значи одрицање од историје, културе, духовности! Како се Црква из све снаге
моли да задржимо Косомет, па нашао још да то и пред Русима прича! Брука, и не само
брука, но и проблем, и то сад кад смо се обећали Еуропи, а знате како, није да се није
плашити – Руси су Руси! Шта ће нама Косово и Метохија, Ваша светости! Јесте ли Ви

икада чули за предприступне фондове ЕУ које ми можемо добити ако не запињемо толико
за „то“ Косово!? Каква историја, култура, духовност и молитве - еврићи су битни, од њих
се живи, а еврићи су у предприступним фондовима! Ви ударили у молитве сад кад нам се
нуди да сву прошлост и духовност продамо!? Да је Црква ово радила одмах после онога
митинга одржанога у знак протеста против Бриселског споразума, 10. маја ове године у
Београду, на којем је кроз литургију за упокојење владе и Скупштине Србије, изнела свој
став, ни по јада, него после мајскога Сабора на којем су закопали „ратне секире“ са
Вучићевим еуропејским визијама и обећали му да ће бити добри! Да ли је Вучић њима
тада претио „реконструкцијом Синода“, те су пристали да изађу са помирљивијим
саопштењем након „упокојења“, не знам, углавном сад, ово после Москве, сазнасмо да се
они, од свих тих „богова“, само Онога горе боје! Е, ова дрскост, везана за „богове“, неће
им се опростити!
Ја не знам шта да се ради, од Цркве се некако мора бранит! Видите, господо СПЦ,
ваш Бог нас не интересује, ми имамо своје легитимне „богове“, а ваш легитимитет(!?) –
где вам је легитимитет да се за Космет борите!? Знате ли Ви уопште шта је легитимитет и
како се стиче!? Слушате ли Ви и гледате икад „мали екран ТВ пријемника“!? Да сте, ка'
што нисте, слушали и гледали, знали би да ако хоћете то што сте наумили, прво се мора по
„легитимитет“! Избаците лепо свога кандидата, па од куће до куће, од трга до трга, од
бине до бине, а Бога ми и ТВ емисија у оном плаћеном термину предизборних кампања са
списком обећања, и на изборе, па тек онда да ми видимо имате ли Ви, или немате, право
да се бакћете са проблемима српскога рода и Космета! Овако, „без икаквога“
легитимитета, уватила СПЦ да бије битку за Косово са све Метохијом, е не може – то
демократија не прашта!? Не кажем, могли сте ви и без „легитимитета“, али да обрнусте на
другу страну! Да сте ви кренули да обијајте прагове наших западних „пријатеља“ и од њих
тражите спас за очување окупираног места српске душе, порекла, корена, бића,..., но, ни
пет, ни шест, па у Москву! Више бруке није нас могло од ове задесит! Није нама због нас
но због наших западних „пријатеља“ који само што нису поентирали и завршили са
отимањем Косова, а патријарх клипове у точкове! Нашла се Црква да у овом судњем
тренутку усред Москве, и то нико други но Патријарх српски, прича како се наше
руководство уместо да „веже свој мали чамац за велики руски пријатељски брод“, уватило
Запада, и како му ни Црква не може ништа да га усмери на Божји и прави пут!
Да се СПЦ пожалила Филеу, или Ештонкици, или Кацину – провереном српском
пријатељу још из деведесетих, или Меркелици, или најновијим пријатељима Хрватима
(они би сигурно помогли – вазда су, што не сад), или Тачију, исто тако новоме и
провереноме пријатељу ништа мањему од Хрвата, или Краљици мајки, ма мајки, ћерки,
снајки, било коме из те куће, свеједно тамо где год убодеш све је наш го пријатељ до
пријатеља, они запуцали на Исток код Руса – потпуно, да не кажем дијаметрално
супротно, од свега што наша модерна држава хоће! Ма да ни реч Патријарх није
изговорио до јада би било и уз контру чим је на Исток обрнуо! Ма знате шта, господо
СПЦ, могли сте Ви некад, кад није било толико „праведних“ и „професионалних“ медија,
да се борите до миле воље, а да ми који „бирамо“ и „дајемо легитимитете“ појма о томе
немамо, е, у та доба сте нам и дошли главе: подигли „тарабе“, исцртали границе,
саградили Богородицу Љевишку, Архангеле, Пећку Патријаршију, Грачаницу, Високе
Дечане, исписали Хрисовуље,...муку нам оставили и терет којега се ево годинама не

можемо ратосиљат и уватит светле еуропејске будућности – о јаду сте нас забавили! Лепо
је, брате, кад човек не зна, мање се и секира! Не би ми ни ово знали , но „наши“ будни
медији имају задатак да у стопу прате Српску православну цркву која се држи традиције и
Светога писма „к'о пијан плота“ и негативно утиче на заблудели народ спутан
Косовскијем митом коме се морају под хитно отварати очи, иначе оста брука од нас! Сва
срећа што им је „сорошовизија“ за петама, а они мисле ако ови не иду у Цркву да су од
њих безбедни да у тајности спашавају што се спасит може – е не може! Њих нема где нема
кад им газда нареди, а након разбијања свих патриотских опција у Срба, њиховим газдама
сте једино још ви у СПЦ остали! Где год крст подигнете њихова камера већ у жбуну чучи!
Све док Вам из руку „крст“ не узму, за који се још једино Срби на окупу држе, бићете
„звезде“ малих ТВ пријемника и „великих“ сорошо-новинара!
Шта да вам кажем! Од самога почетка, чим сам их видела преко „малога ТВ
пријемника“, знала сам да ће пући брука! Пре но што су ишта проговорили, уватила ме
сумња кад сам видела како се у образе љубе и то сви по трипут, да барем ово смањише, да
сведоше на по једном, к'о што Филе ради, или уврх главе двапут, а они све по реду у име
Оца и Сина и Светога Духа, ни једно од ово троје да изоставе! Како Филе, он то једном – у
име ЕУ, нема ту ни Оца , ни Сина, ни Светога Духа - ништа! Шта ће нам то ако мислимо у
ЕУ!? Под хитно се морамо одрећи и овога трипут у образ, и Косова са све Метохијм,
једном, али за свагда!!!

