“Његова светост господин србски патријарх господин Иринеј”
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Ваша светости господине србски патријарше господине Иринеју,
и сви наши уз Патријарха молитвеници пред Исусом Христосом Божијим сином, мајком
Богородицом и самим Богом,
Христоносне речи, христоносна осећања, христоносне мисли, христоносни дух с
неизмерном христoносном љубави и с хришћанском Вером чине текст Ваше Божићне
посланице 2012 узвишеном. Верујући да је тако, не само на папиру и на ипростору Српске
Православне Цркве, већ и у Вашим осећањима и у Вашој души, слободан сам да искрено
и јавно искажем своје мишљење да тако треба да буде и у делу Вашем.
Дело које, мислим и осећам, треба да учините, да би сте и себе и све нас духовну децу
Светог Саве ослободили греха који починисте, мислим под принудом, јесте да поштујете
своју сопствену Посланицу те да поништите све своје неканонске грешне одлуке о
његовом преосвештенству епископу Рашко-призренске и Косовске-метохијске епархије
господину Артемију, да га са свом уз њега, у егзил нагнаној, Светом Сави оданој,
православној деци - свештеницима, монахињама и монасима, вратите тамо где им је уз
Божију вољу Српска Православна Црква одредила да у светосавском народу негују и
оплемењују светосавско Православље – да им благословите повратаку у Рашку, на Косово
и Метохију у статусу који су имали.
Без тог светосавског дела све Ваше речи, мисли, исказана осећања, Ваша Посланица,
остају само папирната и интернетска бледила.
У нади да ћете светосавским делом помирења и очишћења од греха нанетог, не само
владики Артемију и светосавској деци која су уз њега наставила да одано гаје србско
светосавско Православље, већ и свим светосавским мирјанима, дати пуну снагу својој
Посланици и повратити веру у Вас као искреног светосавског србског Патријарха и
србских православних владика, молим Вас да примите моју жељу за

МИР БОЖИЈИ У ЦЕЛОМ СРБСКОМ НАРОДУ
И НАШОЈ СВЕТОСАВСКОЈ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ!
СРЕЋНО ВАМ БАДЊЕ ВЕЧЕ!
ХРИСТОС СЕ РОДИ!
ХРИСТОС СЕ ВАИСТИНУ РОДИ!
СРЕЋАН ВАМ БОЖИЋ!
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