ХРИСТОС ВАСКРЕСЕ!
Ваша светости господине патријарху господине Павле,
господине владико Григорије
и
сви свештеници
Српске Православне Цркве,
Ово је време пречишћавања душе, не само тела, у току нашег васкршњег поста.
Пишем вам поводом изјаве владике Григорија (доле поновљене), коју ових дана добих више
пута с разних страна.
Рече ми један кондуктер у возу од Прага до Београда 1992. године:
"Ми смо посебан народ. Ми смо спремни да жртвујемо оно што нам је најдраже - нашу децу."
Рекох му:
"То је не само гнусно, већ бедно и подло. Уместо да жртвујемо своју децу, треба ми, старији,
прво да се жртвујемо и да њима дамо пример, и да их заштитимо. Народ који остаје без деце нестаје.
То је неопростива саможивост и неизрецив грех."
То сада и вама свима понављам.
Зато Вас јавно питам, Ваша светости господине србски патријарху господине Павле ако се
слажете с владиком Григоријем, Вас поштовани владико Григорије, и све вас остале наше
свештенике који се слажете с владиком Григоријем, хоћете ли и када да својим личним примером
покажете на делу то за шта се залажете, и што тражите од других, те да пређете било у Ислам било у
Католицизам напуштајући србску православну хришћанску веру Светог Саве, Његову Цркву - нашу
Српску Православну Цркву, и србску Отаџбину заувек?
Ако то не учините владико Григорије, и сви ви свештеници сагласни с владиком Григоријем,
онда Вас владико Григорије, и све вас с владиком сагласне свештенике, питам да ли ћете јавно да се
покајете и да јавно тражите опроштај за грех који сте Ви, владико Григорије, јавно нанели, и који ви
сви свештеници сагласни с владиком Григоријем, чините, нашој деци?
Молим Вас, владико Григорије, и све вас свештенике сагласне с владиком Григоријем, да
јавно, сада у току поста, одговорите.
Грешнику не може да се опрашта док се не покаје и не тражи опроштај. Опраштање без тога је
наношење неизрецивог греха према жртвама. Зато је сада пост. Он се завршава покајањем и молбом
за опроштај.
Свима вама, наши поштовани и драги свештеници, који сте верни духу и моралу Исуса
Христоса и Светог Саве, те нисте сагласни с владиком Григоријем, желим срећан Васкрс и свако
добро од људи и благост од Бога.
Благодаран,
28. април, 2005. год.

Љубомир Т. Грујић
(Lyubomir T. Gruyitch
20 rue Gaston Defferre
90000 Belfort

France)
ПС

\урђевдан, 6. мај, 2005. год.
Писмо Вам је, Ваша светости, било послато 28. априла епоштом на еадресе:
glasnik@spc.yu, pravoslavlje@spc.yu, PPress@spc.yu, mitropolija@cg.yu,
webmaster@serbian-church.net, svetosavlje@egroups.com, PSC@EUnet.yu.
С дубоким поштовањем,
Љубомир Т. Грујић

Date: Wed, 27 Apr 2005 22:38:41 -0400
To: dajduk@videotron.ca, miroslav@antic.org, john.banjanin@vu.edu.au,
mokito@ptt.yu, bishopddd@hotmail.com, zbobic@co.lake.il.us,

brkicm@yahoo.com, batabee@earthlink.net, sada_nada@sympatico.ca,
<liparaz@aol.com>, <Danny.Dragojevic@b2b-trust.com>, scdmilan@aol.com,
vdzomic@cg.yu, mkangrga@hotmail.com, <mico59@rogers.com>,
<lyubomir.gruyitch@utbm.fr>, <malobabic@rogers.com>,
lordbaer3@hotmail.com, mojisnovi011@yahoo.com,
petarmilatovic@chello.at, <miloje@ica.net>, petarsen@sezampro.yu,
<Sumadija@btinternet.com>, <vladikajovan@hotmail.com>,
serbrad@sympatico.ca, MRADOJCIC@hotmail.com, dradojkovic@sprint.ca,
<ckkk@bigpond.com>, tatajebog@hotmail.com, nick@novaquest.ca,
alsimic@allstream.net, <DASTEV@aol.com>, mick.stojkovic@gbmrivet.com,
svetozar@295.ca, zanav@rogers.com, jovanvuc@yahoo.com,
lillianvuko@iform.com.au
From: drkrstic <drkrstic@idirect.com>
X-SA-Exim-Mail-From: drkrstic@idirect.com
Subject: Divota
Episkop zahumsko-hercegovacki Grigorije
Karadžic i Mladic treba da idu u Hag
Episkop zahumsko-hercegovacki i primorski Grigorije smatra da bivši predsednik Republike
Srpske Radovan Karadžic i ratni komandant Vojske RS general Ratko Mladic treba da se
predaju Haškom tribunalu da bi tamo dokazali nevinost ili krivicu.
- Ja sam to uvek govorio, zamislite i 1997. godine, samo što tada možda nisam bio covek koji se
sluša - rekao je episkop u intervjuu objavljenom u nedeljniku „Reporter“. On je ocenio da nije
„hrišcanski da svi stradamo zbog jednog, ma ko da je on“ i da je „potpuno promašena prica o
tome da li je taj sud pravedan ili nepravedan“. Prema episkopovim recima, „hrišcanski
je mentalitet da jedan postrada, da ne bi postradali svi“.
Episkop Grigorije je preporucio Karadžicu i Mladicu da se ugledaju na generala Vladimira
Lazarevica, koji je jednog dana rekao: „Rec je o sudbini mog naroda, ja idem tamo“. Episkop
zahumski je ocenio da „mi imamo i tu sklonost, što je posledica izolacije, da odredjene odluke
proglasimo za apsolutnu stvar“.
- Tako je apsolutna stvar da je patriotizam sakriti se u šumi - rekao je on i upozorio da je
„nekada patriotizam uzeti svoju glavu i reci: ‘Evo moja glava za ovu Republiku Srpsku, zato što
ja znam i mnogi od nas znaju kakve su divne glave date za ovu RS i za opstanak našeg naroda u
BiH’“.
- Sada nije vreme Karadjordja i Lazara, sada je vreme Stefana Lazarevica, koji je uzeo svoju
sestru Oliveru i odveo je svom oceubici u harem. To je ono što sam ja radio kada sam išao u
Vašington i za što mislim da je jedino što sada mož emo da radimo - kazao je episkop Grigorije.
ovo je iz Blica, danasnji broj, 27.4.2005.
(Масним словима истакнуо Љубомир Т. Грујић)

