23/09/2020

«Μην εγκαταλείπετε το Κοσσυφοπέδιο»
Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Σερβίας

Έκκληση προς τους Σέρβους που διαμένουν στο Κοσσυφοπέδιο και τα
Μετόχια να παραμείνουν στις εστίες τους, παρά τις πιέσεις και τις διώξεις
που υφίστανται, απευθύνει ο Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης του
Πατριαρχείου της Σερβίας κ. Θεοδόσιος.
«Οι Ορθόδοξοι Σέρβοι ζουν εδώ και αιώνες στις περιοχές της παλαιάς Ράσκας, στο
Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια, όπου βρίσκονται πολυάριθμα ιερά της Εκκλησίας
μας. Εδώ και αιώνες, αυτά τα ιερά έχουν λάμψει σαν φάροι, υποδεικνύοντας σε
εμάς και στους γύρω μας ότι ανήκουμε εδώ κι ότι δεν θέλουμε να κλέψουμε τίποτα
από άλλους. Το μόνο που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε αυτό που μας ανήκει και
αυτό που οι πρόγονοί μας μας άφησαν ως κληρονομιά» ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ως Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης, ζητώ πατρικά από τους πιστούς μας
ανθρώπους να παραμείνουν στις αιώνες εστίες τους και να μην αφήσουν την
περιουσία που διέσωσαν με δυσκολία οι πρόγονοί μας στις πιο δύσκολες στιγμές.
Δεν είναι πρόκειται απλώς μια συνηθισμένη γη, που πωλείται ή αγοράζεται, αλλά
είναι μια γη που έχει σπαρθεί με τα οστά των προγόνων μας, αγιασμένη με

προσευχές, πλημμυρίζει με το αίμα των μαρτύρων μας» υπογραμμίζει και
προσθέτει: «Παραμένοντας στα κτήματα και στις εστίες μας, γινόμαστε οι
φύλακες της ταυτότητάς μας και των αγίων μας».
«Δυστυχώς, κάθε φορά που ακούμε ότι οι άνθρωποι μας πουλάνε τη γη και
εγκαταλείπουν
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απώλεια(…)Γνωρίζουμε ότι η ζωή δεν είναι εύκολη και ότι πολλοί από εμάς
αντιμετωπίζουμε δύσκολες συνθήκες, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι οι πρόγονοί μας
παρέμειναν πιστοί στην πίστη και την πατρίδα τους σε πολύ πιο δύσκολες
συνθήκες»
Και καταλήγει λέγοντας: «Ας διατηρήσουμε την αγάπη και την αδελφική
αλληλεγγύη για να δείξουμε ότι είμαστε άξια παιδιά των προγόνων μας και για να
διατηρήσουμε την πίστη, το όνομα και την επιμονή μας στον πιο ιερό αγώνα μας:
να διασφαλίσουμε το Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια»

