Бр. 118
22. август 2008. год.

у Дечанима
Свети Архијерејски Синод СПЦ
Београд
Ваша Светости,
Ваше Високопреосвештенство,
Ваша Преосвештенства
Данас 22. августа 2008. год. у 9 часова ујутро, у манастиру Високи Дечани, Његово
Преосвештенство епископ рашко-призренски Г. Артемије уручио је нама, као игуману
манастира, акт којим нас разрешава свих обавеза и дужности у Епархији рашкопризренској, стављајући нас на располагање Светом Архијерејском Сабору и Синоду.
Епископ Артемије нам налаже да истога дана по пријему акта заједно са протосинђелом
Савом (Јањићем), коме се истовремено додељује условни отпуст, напустимо манастир
Високи Дечани и територију Епархије-рашко призренске. (Поменуте акте достављамо у
прилогу). Својом одлуком епископ Артемије је за в.д. настојатеља манастира мимо воље
братства од 30 чланова, поставио јеромонаха Димитрија Шћекића, сабрата манатира
Високи Дечани.
Овај данашњи непријатни чин уследио је након јучерашњег покушаја протосиђела
Симеона Виловског, личног секретара епископа Артемија (уз пратњу јеромонаха Пимена
из манастира Бањске и Миливоја Марковића благајника ЕУО) да сам, без сагласности
епископа Теодосија, а у име Епиаскопа Артемија, сазове сабор монаха и присилно
изврши смену управе манастира. Овом акту су се јуче супротставила братија манастира и
игуман Теодосије, затраживши да протосинђел Симеон са пратиоцима напусти манатир.
Управо због оваквог разбојничког понашања поменутих изасланика епископа
Артемија, данас је протосинђелу Симеону и пратиоцима владике Артемија, који су јуче
учествовали у покушају насилног презимања управе у манастиру, физички спречен
улазак у манастир Високи Дечани. Владика Артемије је са свим дужним поштовањем
дочекан од стране братије, које га је уз појање тропара отпратило у цркву, где се
поклонио моштима св. Краља Стефана Дечанског.
И поред свих молби братије да на миру поразговара са братијом и објасни своје
ставове, владика Артемије је одбио да без протосинђела Симеона уђе у манастирски
конак, па је акте уручио у манастирској порти, а потом напустио манастир у пратњи
полиције УНМИК-а са којом је дошао. Владика Артемије на упорне захтеве братства није
изнео ниједан конкретан разлог и доказ за своје одлуке. Сведоци овим збивањима су била
братија и присутни гости манастира, који су са запрепашћењем примили овакво
наступање епархијског архијереја.

Нажалост, овај данашњи чин последица је вишегодишњег деструктивног деловања
протосинђела Симеона Виловског, који сам ствара велику смутњу у Епархији рашкопризренској и целој СПЦ. Намера протосиншђела Симеона јесте да насилно преко
епископа Артемија смени управу манастира и успостави своју пуну контролу у
манастиру Високи Дечани који владика Артемије без икаквих конкретних аргумената
назива „одметничким“. Већ две године протосинђел Симеон у сарадњи са јеромонахом
Пименом и још неколицином људи блиских Епархији као и појединцима из Београда и
других места, активно ради преко интернет форума на блаћењу не само дечанске братије
и нас лично, већ и на стварању раздора у СПЦ и вређању епископата на најбруталнији
начин. Више пута смо лично епископу Артемију указали на овакво деструктивно
деловање његовог личног секретара и неоправданост оптужби против нас и наше братије.
Нажалост, Еп. Артемије је проблем увек видео у нама и нашој братији, а не у свом
сопственом окружењу.
Братија манастира је још једном након овог тужног догађаја дала подршку нама као
свом игуману и чврсто изразила уверење да ће Св. Архијерејски Синод СПЦ наћи начина
да спречи разбијање најбројнијег монашког братства СПЦ на Косову и Метохији.
Последице разбијања братства манастира Високи Дечани, које остаје верно нама као
свом игуману, биће разорно за целу нашу Цркву, а нарочито за Србе на Косову и
Метохији, па Вас смирено молимо да размотрите ово питање у што скоријем року.
Светом Архијерејском Синоду одани у Господу

