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Београд - Монаштво које је напустило Епархију рашко-призренску (ЕРП) после синодске
и саборске одлуке о одузимању управе ЕРП владици Артемију јуче је отвореним писмом
одговорило на недавно саопштење привременог администратора ЕРП и члана Светог
архијерејског синода СПЦ митрополита црногорско-приморског Амфилохија (Радовића).
„Избегли монаси ЕРП“, како себе називају, негирају у писму митрополитове оцене да је
њихово напуштање Епархије „раскол“ и замерају му што је кренуо у напад пре завршетка
Богородичиног поста.

  

Иако доводе у питање аутентичност спорног саопштења, монаси оцењују да митрополит
Амфилохије у својим иступањима „уместо мирољубивости бије по њима својим
ловћенским беседничким топузом“, због чега су „већ свикли на инквизиторску и
деспотску реторику, у име митрополитове „љубави“. Монаси истичу да њихова „побуна,
ако постоји, постоји само против црквеног беспоретка, који митрополит Амфилохије са
шачицом једнодушних епископа „спаситеља“ СПЦ од монаха, упорно захтева годинама, а
особито од 13. фебруара 2010“, када је Свети архијерејски синод привремено
„суспендовао“ владику Артемија са управе ЕРП. Они митрополита Амфилохија, између
осталог, оптужују за „расрбљивање митрополије којом управља“, „разбијање ЕРП“,
увођење „западњачко-надахнутог програма и партијашење у СПЦ“, као и за „својеврстан
монопол над Црквом и свим њеним институцијама, чиме нарушава саму природу Цркве и
њену саборности“.

  

„Ваше писмо није никакав позив монаштву да се врати. Ви сте, уверени смо, језиво
свесни да сте свим Вашим и синодским потезима, од 13. фебруара до сада, учинили све
да ми одемо из ЕРП, а Ви тиме добијете повод да, за раскол који Ви стварате
нарушавањем литургијског и канонског црквеног поретка, окривите нас и владику
Артемија. Ваше писмо је само најава новог линча, вероватно и рашчињења, које
спремате владици Артемију на следећем Сабору“, тврди се, између осталог, у писму, које
је објављено на сајту „Црноречког братства у егзилу“, пошто га, како тврди ова група
монаха, Информативна служба ЕРП није објавила, упркос њиховој молби.

  

Почетком ове недеље, непосредно пошто је свештенослужитељима који су напустили
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ЕРП уручен позив за саслушање пред Епархијским црквеним судом, на сајту ЕРП, а
потом и СПЦ објављено је саопштење митрополита Амфилохија који упозорава на
„забрињавајући раскол, срећом још увек на помолу, групе јеромонаха и монаха ЕРП, који
је већ назван расколом „артемијеваца“ или „артемита“. Он је упозорио монахе да су,
„уздизањем свог духовног оца - владике Артемија, изнад Цркве“, погазили своје монашке
завете и одрекли се „свог призвања служења Христу Богу и роду на распетом Косову“.
„Чинећи то из своје верности свом „духовном оцу“ и ради његове „заштите“, да ли је
могуће да та група монаха не схвата да том својом „заштитом“ и „одбраном“ сурвавају у
пропаст онога кога тобоже бране, вешајући му се о врат као „воденични камен“, поручио
је, између осталог, митрополит Амфилохије.

  

(Данас)
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