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Поводом најаве да  ће монах Антоније, сабрат манастира Црне Реке у Епархији
рашко-призренској, сутра, 24. фебруара 2010. године, у Медија-центру у Београду,
одржати конференцију за новинаре поводом, како се у најави Медија центра каже,
„догађајâ у Епархији рашко-призренској који изазивају смутњу у јавности”, сматрамо
својом дужношћу да објаснимо ко је монах Антоније и какве су намере његове и оних који
стоје иза њега.

  

Монах Антоније Давидовић, некадашњи „заменик игумана” манастира Црна Река, познат
је јавности још одраније јер је био умешан у протест којим је онемогућена англиканска
прослава Божића 24. децембра 2002. године у Патријаршији. Том приликом, монах
Антоније и окупљени псеудозилоти вербално су на најгрубљи начин вређали
блаженопочившег Патријарха српског Павла и Митрополита црногорско-приморског Г.
Амфилохија. Само месец дана касније, 29. јануара 2003. године, монах Антоније, са
групом од тридесетак истомишљеника, организује нови протест пред зградом
Патријаршије. Том приликом, блажене успомене патријарх Павле, који је лично сишао
међу окупљене, опоменуо је монаха Антонија да „његова ревност није по разуму” и да
„може да се обрати само преко свог надлежног Епископа”. Антоније је патријарху тада
одговорио: „Не треба ми ничији благослов да браним Цркву од рушења и Православље
од јереси”, упозоривши патријарха Павла да „не иде јеретицима јер је тим одласцима
погазио све каноне”. (Већ овај поступак речито сведочи о одсуству било какве црквене
свести, а поготову монашке савести и духовности код овог човека.)

  

Због дрског понашања, вређања патријарха српског и стварања пометње у Цркви,
Свети архијерејски синод је у априлу 2003. године (актом бр.737), а потом и Свети
архијерејски сабор 21. маја 2003. године (одлуком АС бр 62/зап. 122), умолио његово
преосвештенство епископа рашко-призренског Артемија да „непокорног монаха Антонија
Давидовића, сабрата манастира Црна Река, стави под црквени суд, односно лиши га
монашког чина и врати у ред световњака“. Свети архијерејски сабор је умолио епископа
Артемија да „монасима подручне му Епархије забрани било какве делатности ван њихове
матичне Епархије, без одобрења надлежних епархијских архијереја“.

  

Ову одлуку Светог архијерејског сабора, коју су потписали сви епископи, као ни многе
друге везане за неканонско и нецрквено понашање појединаца из Епархије
рашко-призренске, владика Артемије никада није извршио, иако је иста понављана на
Сабору 2006. и 2009. године, заједно са одлукама о покретању црквеног поступка
против протосинђела Симеона Виловског и о распуштању фирме „Раде Неимар“. Иако се
монах Антоније у међувремену „повукао” у испосницу изнад Црне реке, и даље је остао
активан у свом деструктивном деловању против Цркве. Приликом недавних
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трагикомичних протеста пред Патријаршијом, 13. фебруара ове године, а затим пред
манастиром Грачаницом, монах Антоније се могао видети заједно са осталим
црноречким монасима и тамошњим игуманом Николајем.

  

Јуче, 22. фебруара 2010. године, монах Антоније је изишао у јавност са интервјуом
дневном листу Правда у коме је изнео читав низ најбезочнијих неистина и клевета на
рачун Светог архијерејског синода и епископâ Српске православне цркве поводом
садашње ситуације у Епархији рашко-призренској, најављујући и конференцију за
новинаре за 24. фебруар у Медија центру у Београду (наравно, насупрот црквеном
поретку, без знања и одобрења његове светости патријарха као и надлежног
архиепископа београдско-карловачког).

  

Реч је, дакле, о човеку који живи ван сваког црквеног и монашког поретка, у
непослушности Цркви и свом надлежном епископу, а то је сада владика Атанасије.
(Сумњамо да би он послушао и владику Артемија, којег иначе не доживљава као
духовника него као гуруа, уколико би му овај поручио да не чини то што чини.) Својим
досадашњим непочинствима он руши углед Српске православне цркве. Нажалост,
епископ Артемије је годинама штитио монаха Антонија, као што је упорно штитио и
протосинђела Симеона и остале, који су и њему лично, и Епархији рашко-призренској, и
читавој нашој светој Цркви, нанели и наносе огромну материјалну и моралну штету.

  

Обавештавамо делатнике средстава информисања да све изјаве, писане или усмене,
које буде износио монах Антоније Давидовић, представљају лични став једног
неодговорног човека, сасвим неуравнотеженог понашања, и не могу се од стране
озбиљних медија сматрати релевантним изјавама о ситуацији у Епархији
рашко-призренској и Српској православној цркви у целини.

  

Због свог досадашњег штетног деловања монах Антоније ће у најскорије време сносити
канонске последице јер ће одлуке Светог архијерејског сабора, већ одавно донете у
вези са њим, бити извршене.
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