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О. Виталије Тарасјев: «Косово и Метохија се
отима од Србије»

По благослову Његове Светости Патријарха српског г. Иринеја, на дан
Усековања главе св. Јована Претече и Крститеља 11. септембра, Свету
архијерејску Литургију у руској цркви Свете Тројице на Ташмајдану служио је
Његово Преосвештенство Епископ борисоглебски Сергије.
Његовом Преосвештенству саслуживало је свештенство из подручне му
епархије, протођакони Стеван Рапајић и Владимир Руменић уз присуство
старешине Подворја Руске Православне Цркве у Београду
протојереја Виталија Тарасјева, представника поклоничке агенције СПЦ
«Доброчинство» и мноштва верника.
После читања Светог Јеванђеља Епископ Сергије је произнео беседу у којој је
кроз пример Иродовог неразумног потеза призвао да се пазимо од ђавољег
лукавства и да не чинимо неправду, већ да будемо доследни Истини.
На крају Свете Литургије отац Виталије се обратио Епископу Сергију, који је
први пут у посети светињама Српске Православне Цркве. Нагласивши да
велике силе покушавају да отму српски Јерусалим – Косово и Метохију од

Србије, отац Виталиј је рекао и о томе колико Патријарх московски Кирил и
Патријарх српски Иринеј чине да до те неправде не дође. Старешина је
такође истакао и велики допринос и однос Патријарха Иринеја према
подворју Руске Православне Цркве. На молитвено сећање о посети Србије
старешина Подворја је поклонио икону са приказом чуда које је Свети Николај
учинио Светом Стефану Дечанском и додао пар речи о животу Светог
Стефана.
Одговарајући на топле речи добродошлице, Епископ Сергије је изразио
велико одушевљење што је заједно са свештенством и верницима своје
епархије имао прилику да посети места о којима су само читали из књига
Владике Николаја и аве Јустина. Истакавши да је српски народ пројавио топло
гостопримство и да се осетила та хармонија између наших народа, владика је
додао да је српски народ, чак и после свих напада и агресија, остао доследан
Христу, и да руски народ не може да замисли Косово и Метохију, душу
Србије, ван њених граница. Захваливши се свима на гостопримству, владика
је уручио старешини икону Светих кнежева Бориса и Глеба, који су
заштитници подручне му епархије.
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