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Intervju Ep. Atanasija gr~kom crkvenom sajtu Romfea
Разговор са Епископом умировљеним Захумско-херцеговачким
Атанасијем Јевтићем1
Преосвећени, ових дана боравите на Светој Гори, и у Манастиру Хиландару
сте по први пут прославили спомен свог духовног оца, Светог Јустина Поповића.
Какви су Ваши утисци?
Дошао сам да први пут званично прославимо спомен Светог Оца Јустина
Поповића, наравно са благословом Цариградског Патријарха Вартоломеја.
Колико је мени познато, и у Манастиру Ватопеду је прослављен спомен Светог
Оца Јустина.
Отац Јустин је већ дуги низ година, готово од васцелог Православља,
поштован као Свети. Многи су имали и његову икону. Отац Атанасије
Симонопетритски, који га је упознао годину дана пре његове кончине, написао
mu је Службу. Ми смо је превели на српски. У Манастиру Хиландару смо појали,
десна певница на грчком, а лева на српском језику.
Осећамо стално присуство о. Јустина. Један младић нам је рекао да га је
видео како стоји на свом гробу и славослови Господа Исуса Христа.
Сва Јерархија се обрадовала уписивању његовог имена у Диптихе Светих.
Сви Јерарси Српске Цркве су заједно по први пут прославили његов спомен
2. марта у Храму Светог Саве у Београду.
Да ли можете да нам кажете неколико речи о избору новог Српског
Патријарха и о његовој садашњој служби?
Као што знате, избор Патријарха је био по систему избора три
кандидата од стране Јерархије, од којих се један извлачи жребом. Коверту је
извукао јеромонах Gavrilo, негдашњи Светогорац, sada u srpskom manastiru
Lepavini u Хрватскoj, и промисао Божији је u~inio да Епископ Нишки Иринеј
буде изабран za novog Patrijarha Srpskog.
Премда је у годинама, Патријарх се веома добро држи и има велико
искуство. Опходи се веома савесно и човечно. Многи Јерарси који га нису
гласали мислили су да им неће бити наклоњен, међутим он је прво код њих
ишао и служио у њиховим епархијама.
Патријарх има беспрекорну сарадњу са Јерархијом. Смирен је и уједно
одлучан по питањима која изискују непосредна решења. Веома смо благодарни
Богу! Очекивали смо да ће отприлике тако и бити, али нас је novi Patrijarh
изненадио својим ставом, јер чини и више од онога што смо очекивали.
Преосвећени, у последње време Српску Цркву потреса питање Eпископа
Артемија. У Солуну је већ дуже времена у притвору бивши протосинђел Симеон
Виловски. Ви сте кратко били Администратор и добро знате шта се дешавало?
Питање Артемија и Епархије Рa{ko-prizrenske, или конкретније тог
фаталног Симеона Виловског, већ четири године стоји нерешено.
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Када је Симеон 2002.g. завршио студије у Солуну, вративши се na Kosovo
одмах је оптужио дотадашњег Артемијевог секретара Епархије, протојереја
Зорана Грујића, кога su on i Ep. Артемије ubrzo potom свргнуli, ra{~inili и
стрпаli у затвор. Било је u toj Eparhiji финансијских малверзација, и стање је из
дана у дан бивало све горе. Dolaskom Simeona nije se poboq{alo, naprotiv. Jer
Симеон je заузео место протојереја Зорана, и преузео сву власт у своје руке, da
bi nadaqe on ~inio daleko ve}e malverzacije. Главно је, међутим, било то што је
Артемије дошао у сукоб са Sinodоm i Јерархијом.
Glavni sukob je nastao oko tzv. “Memoranduma” (koji je Artemije bio
potpisao, pa odrekao, a onda poboq{ani tekst potpisao sam Patrijarh u ime цele
Crkve). Naime, Европска Заједница, koja je davala novac za obnovu сrpskih
poru{enih Svetiwa na Kosmetu, хтела je да у zajedni~koj Komisiji за обнову
сrpskih crkava i manastira на Косову и Метохији учествују: два Србина и два
Албанца i jedan prestavnik Evrope, с tim {to je Српскa Црквa u tome imala pravo
„ветa“, ukoliko ne{to nije bilo dobro.
Артемије је, међутим, изричито одбијао, јер по њему не могу Шиптари
Албанци, који су претходно рушили, да учествују у обнови. Po sredi je, me|utim,
bio novac, koji su Simeon i Artemije tra`ili direktno na ruke, pa da oni sa wime
raspola`u i sami izvode obnovu, ali evropski standardi to nisu dopu{tali, nego se
moralo i}i na raspisivawe konskursa za izvo|ewe gra|evinskih radova oko obnove.
Srpska Јерархија је коначно одлучила да je obnova poru{enih Svetiwa neophoda, i
da se mo`e prihvatiti da i Albanci, tj. wihovi radnici, узму учешћа u tome,
упркос томе што су учествовали у рушењу.
Свети Синод i Sabor је vo|ewe obnove поверио Artemijevom викару,
Eпископу Lipqanskom Теодосију, игуману Манастира Дечани, који је имао
овлашћење од стране Јерархије Цркве i sve vreme je bio odgovoran Saboru. Када
су основне грађевине обновљене, Артемије није хтео да их прими, као нпр.
Епископију i Sabornu Crkvu у Призрену, Цркву у Приштини, храм i parohijski
dom у Пећи, hram i dom u Istoku, crkvu i ku}e u Ђаковици, и у другим местима.
Епископ Теодосије је све obnovqene crkve i zgrade предао Синоду, a u
prijemu je u~estvovao onda{wi Episkop Ni{ki, sada{wi Patrijarh. U me|uvremenu
su pristizali podaтci o nekanonskiom pona{awu jeromonaha Simeona, pa i
Artemija, i naro~ito o materijalnim prekr{ajima oformqenog od Ep. Artemija
gra|evinskog tela “Rade Neimar”(koje je osnovao i vodio kum Vilovskoga P. Suboti~ki,
koji nije bio ni arhitekta ni in`iwer, nego obi~an elektri~ar), te je odlu~eno od strane
Sinoda i Sabora da почnе испитивање шта се то дешава у Епархији Рашкопризренској.
Pre мајa 2006. Јерарија доноси одлуку и формира се Kомисија, у којој сам
учествовао и ја, и тада смо нашли доста nepravilnosti na {tetu Eparhije i naroda
na Kosovu, i rezultete rada te Komisije prihvatio je Arhijerejski Sabor, koji je na
osnovu toga doneo saborsku odluku i nalo`io Ep. Артемија да растури gra|evinsku
групу око Симеона и његовог кума, јер је велики новац од народа Косова и
Метохије odlazio u wihove ruke. Све што је било ко давао, давао је за stradalni
narod i Svetiwe Kosova, а не за приватна предузећа.
Јерархија је захтевала од Артемија да Симеона smeni и разреши га свих
функција у Епархији, i дâ ga на crkveni суд, али узалуд, jer Artemije nije hteo da
slu{a Sv. Arhijerejski Sabor, a poгotovu Sinod. Симеон се све више утврђивао.
Постао је архијерејски заменик, потиснувши Eпископа викара Теодосија, и све је сам
преузео (управу и финансије) u Eparhiji. Кao da Artemije nije upravqao Eparhijom.
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Артемије, необјашњиво зашто, није давао potrebni одговор i razja{wewe
Јерархији o svome pona{awu. Govorio je da niko nema pravo da mu se me{a u wegove
“kanonske nadle`nosti”, iako nije bilo u pitawu osoporavawe wegovih kanonskih
prava, nego wegovi i naro~ito Simeonovi prestupi, kanonski i materijalni. Затим
се разболео и блаженопочивши Патријарх Павле, и тако је Артемију пошло за руком да
читаве 4 године изиграва Свети Синод, pa i Sabor, којимa је тада председавао
Митрополит Амфилохије, као Патријархов заменик. У сваком случају, Saborsku
одлука од maja 2006.g. Ep. Artemije nije izvr{io, ~ime je pokazao neposlu{nost
Svetom Sinodu i Saboru, protiv kojih je i javno, usmeno i pismeno istupao.
Сада је, међутим, дошао нови Патријарх, али је Артемије опет избегао i novu
Sinodsku Kомисију, која је требало да изврши контролу; kao {to je избегао и
prethodne Komisije. Po~etkom februara 2010. g. pozivan je na sednice Sinoda i nije
se odazivao. Obrazovana трећa Komisija дошла je u Gra~ancu 10. фебруара. Били су to
Митрополит Амфилохије и Еп. Захумско-херцеговачки Григорије, ali je Artemije
izbegao saradwu i sa wima, i spre~avao svoje slu`benike da se susretnu sa
Komisijom.
Свети Синод је позвао Артемија да дође у Патријаршију. Он је дошао
притворно да би у ходнику нашао Патријарха насамо. Патријарх му је, међутим, рекао:
„Владико, дођи на седницу Синода у 11 сати“. Он на крају није дошао, a после је ширио
гласине да “nije ni pozvan” i da “нису хтели да га виде”.
У сваком случају, 11. fебруара 2010.g. донета је коначна одлука да се Артемије
разреши дужности (=суспендује) Eparhijskog Arjijereja, јер је odbio da прими три
узастопне Sinodske Kомисије. Сагласно Свештеним Канонима, када један Eпископ
одбије послушност Јерархији и не прими послате комисије, подлеже свргнућу.
Рекли сте да сте открили финансијске малверзације?
Прона|eni materijal o tome oбuhvata петнаест фасцикли, свака bar по кило!
Али нисu на|ene само финансијске малверзације, него и канонскi преступi, i
Artemijevi i Simeonovi. Симеон је, на пример, служио Литургију на антиминсу
Eпископа Артемија у параклису Светог Саве у Солуну, који припада Цариградској
Патријаршији, и помињао епископа Артемија. Дошли су из Солунске Митрополије и
узели тај антиминс, али Симеон није био кажњен od Artemija због тога. Недавно је на
дан Светога Николаја, непосредно пред Литургију, Симеон скинуо одежде са себе, када
је видео да ће са Артемијем служити и његов викар Теодосије. Сагласно 8. и 9.
Апостолском канону, то дело је за рашчињење. Jer on time оспорава Свету Литургију
и валидност служитеља Aрхијереја, итд. (Simеon je ina~e sve vreme radio protiv
vikarnog Episkopa Teodosija, i poku{ao je, s dozvolom Artemija, da Teodisja smeni
i protera iz Eparhije. Me|utim, bratija га је izbacila iz manastira De~ana, kao {to
su mu i ve}ina `enskih manastira na Kosoвu i metohiji zabranili ulazak u
manastir).
Артемије је начинио и друге kanonske преступе. Основао је два манастира ван
своје Епархије, {to je antikanonsko postupawe. Стекао је и две куће у Београду и
трећу у другој Епархији. Питамo se, којим i ~ijim парама их је стекао? (Episkop, po
Kanonima, ne mo`e da ima privatno vlasni{tvo, ni novca, ni zgrada, ni imawa,
osim nasle|enoga od rodbine testamentom. A Simeon i Artemije imaju velike pare u
bankama, i nikome o tome ne pola`u ra~une, pa ni Sinodu ni Saboru).
Стално su Atremije i Simeon даваli интервјуе, pisali Otvorena pisma, a
Artemije je говорио: „Немојте се мешати у моју Епархију. Ви газите моја канонска
права!“. (Kao da je Eparhija wegov “feud”). Да, брате Артемије, али када су у питању
Crkvena imovina i финасије, онда tu твоја надлежност није samo канонска. Зграде и
имање и храмови припадају Патријаршији, и нису приватна својина Епископа, нити
Епископије. Правно лице i vlasnik је Srpska Патријаршија.
Затим је Свети Синод поставио мене, умировљеног Episkopa, за
Администратора (ali sa svim pravima Eparhijskog Arhijereja), јер сам добро знао
тамошње прилике, po{to sam vi{e meseci tokom vi{e godina boravio na Kosovu i
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Metohiji i pomagao bratu Artemijу i progawanom narodu. Ја сам говорио Артемију
bratske savete и за 4 године написао му 8 писама, која сам приложио и Јерархији, u
kojima sam mu ukazivao na nepravilan, nekanonski rad, i naro~ito na {tetno
pona{awe Simeonovo, koji je i samog Artemija istiskivao iz upravqawa Eparhijom.
Писао сам му: „Владико, пази се од Симеона. Он је подмукао, лопов, лажов и не ради за
твоје добро, pogotuvu ne na dobro Crkve i naroda. Убрзо ће испливати на површину
много лоших ствари“. Он није прихватао то што сам му писао (kao {to nije prihvatao ni
savete Patrijarha i Mitropolita Amfilohija, a i samih wegovih sve{tenika sa Kosova).
Коначно, када сам дошао као Администратор, одмах сам smenio Симеона i dao
ga на Crkveni суд, извршавајући тако одлуку Јерархије Српске Цркве.
Шта се сада збива са Симеоном Виловским?
Симеон је сада рашчињен због канонских преступа и финансијских
малверзација. (Wegov kum Suboti~ki je uhap{en). Он је, на пример, скуп аутомобил,
који је Министарство дало на поклон manastru Bawska, продао неком приватном лицу
за симболичну суму новца, а затим га је dobio od tog ~oveka na дар i tako присвојио за
себе. Тим аутом је дошао у Грчку, заменивши га на граници.
Crkveni Суд га је kona~no рашчинио, затим је ту одлуку потврдио велики
Црквени Суд Српске Цркве. Симеон је сада лаик – Dejan Vilovski. Ina~e, Simeon je
od dr`avnih vlasti Srbije trebao biti uhap{en zajedno sa kumom Suboti~kim, ali
kako je pobegao u Gr~ku, zatra`eno je od tamo{wih vlasti, te je uhap{en i uskoro
treba da bude izru~en Srbiji, tako da }e oti}i u zatvor i na dr`avni sud.
Да поменемo још нешто. Симеон Виловски јe, izgleda, претпоставио шта се
може догодити, и почетком јануара је пre{ao u Eparhiju Пирејског Митрополита
Серафима, уз Артемијеву препоруку. Симеон је, да би га Митрополит Пирејски
примио, рекао la`: да га u Srpskoj Crkvi “гоне зато што је он антиекумениста”. То
је велика лаж. У Србији нико никога не гони, нити екуменисте, нити антиекуменисте.
Ми имамо довољно других проблема, да бисмо се бавили „зилотским“ темама.2 (Pri
tome je Artemije ostavio Simeona na svim funkcijama u svojoj Eparhiji, {to je sasvim
nekanonski).

Пошто је Епископ Бачки обавестио Митрополита Пирејског о Симеону,
Митрополит g. Serafim је одмах Patrijarhu вратио Simeonove папире, рекавши му:
„Дете моје, слагао си ме. Иди да одговараш за све за шта те оптужују“.
Да завршим, Симеон је затим ангажовао скупе адвокате и лажним оптужбама
тужио мене и двојицу novinara, tobo`e “za klevetawe”. Такође је тужио и Свети
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Ovaj nesre}ni ~ovek i konvulzivni monah je ina~e poznat po la`ima i klevetama koje {iri,
on i sli~ni mu saradnici, po raznim anonimnim, anticrkvenim sajtovima (Gazimestan,.
Ihtis, Novinar, Borba za vere itd.). To radi i sada iz Gr~ke preko saradnika, od kojih su
neki u inostranstvu. Tako je sada lansirao la`: da je Ep. Artemije progowen i skinut od
Srpske Crkve zato {to “brani Pravoslavqe”, “brani Kosovo”, koje, navodno, Srpska dr`ava
u Srpska Crkva ho}e “da predaju [iptarima”, ili jo{ i zato {to Artemije ima “najbrojnije
i najboqe mona{tvo”!, i druge sli~ne megalomanske la`i. – Jednu od tih la`i lansirala je u
Americi izvesna G|a Kosara Gavrlovi} (pa se tu la` {iri sada sekta “Artemijevaca”), kako su
“Amfilohije i Atanasije uceweni NATO-om kao “ratni zlo~inci”, i zato se sada tako
pona{aju prema Artemiju da bi “ugodili NATO-u i Briselu” i lak{e “omogu}ili predaju
Kosova [iptarima”! Ko iole ima pameti, i savesti qudske i hri{}anske, zna kako su se
~asno i vite{ki - srpski, kosovsaki, pravoslavno – borili Atanasije i Amfilohije da
pomognu svome narodu u svim srpskim Zemqama i Krajevima, pa i na Kosovu, naro~ito 19992001 i 2004.g., kada Simeona Vilovskog nije bilo na Kosovu, i kada su, za jedno sa Patrijarhom
Pavlom, i naravno Vladikom Artemijem, svesrdno pomogli da сrpski narod ostane i opstane
na svojim vekovnim ogwi{tima i u svojim Svetiwama na Zavetnoj Kosovskometohijskoj Zemqi
– tom Сrpskom Jerusalimu. Boqe bi bilo da Vladiku Artemija ne brane ovakvi la`ovi
ovakvim demonskim la`ima i klevetama, ali to mora on sam da shvati i da “po savesti i
Kanonima” stavi do znawa svojim “pristalicama i braniocima”, koji, ako ovako nastave,
posta}e uskoro, ako ve} nisu, sekta i parasinagoga, nazvana neslavnim wegovim imenom.
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Синод Цркве Уставном Суду Србије, за “гажење људских ustavnih права” wegovih i
Vadike Artemija! Видите какву дрскост има тај човек.
Преосвећени, где борави сада Eпископ Артемије?
Артемије bоravi uglavnom u Beogradu, ali jo{ uvek dolazi на Косовo.
Jерархија не жели да on остане тамо, ve} mora da ode iz ove Eparhije, да не би могао
да нам чини ишта нekanonsko иза леђа Crkvenog kanonskog poretka. Narod,
sve{tenstvo, sve parohije i velika ve}ina manastira prihavаtili su odluku Svetog
Sabora o smewivawu Ep. Artemija, kao i prisustvo i rad Episkopa Administatora.
On pak na својој страни има око 30 људи monaha “zilota”. Петнаестак монаха
из Црне Реке, pet, {est iz Архангела, и 5–6 монахиња i nekih isku{enica из других
манастира. Од око 200 монаха и монахиња, само је wih око 30-40 у побуни. Oni su
najpre rekli da ne priznaju odluku Sv. Sinoda o smeni Artemija, ali da }e priznati
ono {to odlu~i Sveti Sabor. Sada ni Sabor ne priznaju. Oни хоће да иду za
Artemijem, ali odluka je Sinoda i novog Administratora da не добију канонски
отпуст, jer }e stvarati iste pobune i zavere proтiv Crkvenog poretka u drugim
Eparhijama. (Ko zna izbliza ove psevdozilote i smutqivce, ne ~udi se wihovom
nemona{kom i necrkvenom pona{awu, jer odavno su tome u~eni i usmeravani).
Артемије је повео са собом четири монаха, који ће примати плату. Имаће свој
ауто и живеће у једном манастиру између Sremskiх Карловаца и Митровице, северно
од Београда, tj. u Sremskoj Eparhiji. Свети Синод се сагласио са тим да има четворицу
(ђакона, свештеника, возача и кувара), јер nije dobrog zdravaqa (има срчаних
проблема, артериосклерозу) и треба да се старају о њему.
Нажалост, Артемије опет даје изјаве да смо га “осудили без суђења и доказа”.
Јерархија је, не кријем вам, bila повела питање о wegovom рашчињењу, али су ve}ina
Архијерејa i sam Patrijarh били мишљења да се не треба брукати пред српским
сиромашним народом Косова и Метохије, који је очекивао помоћ, a ona je поједенa од
људи из Артемијевог окружења (mislim pre svega na Simeona i wegovog kuma).
Да ли су се овде на Светој Гори интересовали о свему томе?
Да. Ima interesovawa, ali svi manastiri (osim raskolni~kog Esfigmena, i jo{
jednog igumana, verovatno lo{e obave{tenog) znaju pravo stawe i imaju puno poverewe u
Srpsku Crkvu. Ima poneki monah “zilot” koji mudruje po svome. Прекјуче је jedan
рекао да је “Артемије толико свет, да није могао да поверује да су га људи из окружења
злоупотребили и крали новац”! Одговорeno mu je: „Оче i brate, то су лепе речи, али
Артемије је око себе имао велике лопове. Чак и да није знао, а искрено сумњамo да није
знао, опет кривица пада на њега, јер је он био одговоран“.
Ако га budemo судиli, много тога ће изаћи на видело. Заto je zaхтеваno од њега
да се sam повуче, ali он није хтео, и Sabor je bio приморан da ga penzioni{e. Он
може сада да свештенослужи и исповеда, али само уз дозволу надлежног Eпископа, gde
boravi. Не може да путује и обилази crkve i manastire без дозволе месног Eпископа.
Артемије се интересовао само за манастире и „зилотство“, dа tako кажемо, а не
и за Епархију, za svoju pastvu, narod Bo`iji. Артемију је нанела штету мисао i
shvatawe да је “духовник” изнад свега, заборављајући да је on Архијереј и
Пастиреначалник. (Dodajmo da re~ “duhovnik” ne postoji u Svetim Kanonima).
Шта је са народом који није у манастирима? Jеsu ли vernici “циглe” =
“balvani”? Зар да за њега постоје само његова “духовна деца”? Тај луксуз, elitizam
poput sekte “Katara”, не постоји у Свештеним Канонима. Артемије је пао као жртва
сопствене несавeсности и неодговорности, од takvih људи који су као vi{estruko
опасни Симеон, sada ve} Dejan Vilovski. (Jo{ jedan Artemiejv monah, sumanuti Antonije,
ra{~iwen je zbog bezakowa i crkvoru{ila~ke delatnosti).

Преосвећени, када сам пре неколико дана био у Русији, поводом посете
Цариградског Патријарха Московској Патријаршији, г. Вартоломеј је у разговору који
је емитовала Руска телевизија, нагласио да треба убрзати припреме за сазив Великог
Светог Сабора. Какво је ваше мишљење?
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Када сам јуна месеца (2009) био у Женеви (Konferencija oko Dijaspore), рекао сам да
се Велики Сабор треба одржати, али и да се на њему trebamo бавити озбиљним темама.
Прво, taj Sabor треба да потврди Svetih Седам Васељенских Сабора. По мом
мишљењу, не само Седам, јер имамо и друге kasnije Саборе, koji zaslu`uju da se
priznaju kao Vaseqenski. To je vелики Фотијев Сабор 880.g., и два Паламитска Sabora
1341. и 1351.godine. Другим речима, да се не говори само о mawim pitawima, нпр. о
посту, што свакако треба ускладити, али да Veliki Сабор не буде само ради тога.
Пошто смо почели са Svetim о. Јустином Поповићем, да њиме и завршимо. Он
је (sedamdestih godina 20. veka) писао: „Nемојте журитi“. Мислим да је он tada допринео да
се Veliki Сабор не сазива i odr`i brzo, јер bi to tada било исхитрено.
Друго, треба да пазимо да заиста то буде сарадња свих Православних, а не
некаква номенклатура samo неких људи, који се скупљају и седе у Шамбезију,
Београду, Москви... и они одлучују, ведре и облаче, како хоће. Лица тих људи, који
учествују у комисијама, говоре nam да треба бити обазрив. Јер сви они, nа brojim
sastancima, дијалозима, konferencijama, uglavnom su jedni i isti, i ponekad se ~ini,
како ми кажемо, “пресипају из шупљег у празно”.
Треба заиста да Цркве, Јерарси Pastiri, узму учешћа u pripremi tog Sabora,
а не да дође један isti чovek, ili dvojica, из неке Cркве, и да је тај, ili takvi, у свим
комисијама надлежан за све i sva. Ми богослови кажемо: „Тај и тај је био на свим
могућим и немогућим konferencijama!“, то јест, за све је компетентан. A nije tako.
Ово не говорим да бих омаловажио велики предлог за сазив Velikog Pravoslavnog
Сабора. Naprotiv, подсећам да Дух Свети није престао да дејствује u Crkvi
Pravoslavnoj. Јединство Православних постоји, не дао Бог другачије, и није нарушено
у Dијаспори, упркос свим проблемима. Ali potrebno je vi{e saradwe i Sabornosti.
Потребна је пажња, молитва, припрема, temeqno bogoslovsko prou~avawe, и
пре свега потребно је stvarno crkveno учешће, не samo људи по ne~ijem избору, nego
da bude predstavqena `iva Crkva Hristova. То говорим са пуном sve{}u i свешћу.
Не може један да буде компетентан за све... Pogledajte представника pojedinih
Crkava.. Dолази, na primer, викар jednog Патријархa, који ведри и облачи, док
присутни Eпископи iz te iste Crkve ћуте... То уопште није исправно, kanonski,
eklisiolo{ki. Crkvu treba da predstavqaju Arhipastiri koji imaju iza sebe narod
Bo`iji. Da izra`avaju puno}u Crkve. Naravno da treba da su uz wih i dobri teolozi,
sve{tenici, monasi, vernici, kao savetnici.Ali, {to mawe qudi iz administracije,
birokratije. I {to mawe podra`avawa @enevi, Briselu, Va{ingtonu.
Понављам, Велики Сабор треба да буде, и надам се да ће се сазвати i odr`ati.
Aли, као што су Турци говорили: „Ех, да ми је друга мисао Ромеја, druga misao Raje“.
Мислим и верујем да је друга мисао Православних увек боља.
На крају, захваљујем се вама, г. Полигенисе, јер увек радо објављујете на свом
сајту вести из Српске Цркве, као {to je bilo ono информативно писмо, које сам вам
послао са Косова, мало оштро, али и саме ствари су tada bile такве, pa sam hteo da
obavestim bra}u Jeline (jer se {ire dezinformacije, pa i klevete na Srpsku Jerarhiju).
Артемије је био мој брат, и сада је to, али не могу људи из његовог окружења
да изигравају Јерархију Српске Цркве и да поричу Sabor i Sabornost, tj.
Svetoduhovski kanonski red i poredak u Crkvi, u kojoj sve treba da je “blagoobrazno
i po poretku”(1Kor.14,40).
Преосвећени, захваљујем Вам на разговору...
И ја се вама захваљујем. Желим вам да имате снаге у свом, за Православље
значајном делу.
***
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