По Милости Божјој, Архиепископ Цетињски и Митрополит Црногорски
†Михаило
Благородном народу црногорском и христољубивој пастви,
Архијерејски Благослов и Свети Поздрав:
„Мир Божји Христос се роди!”
Драги Црногорци и Црногорке,
Широм свијета људи се радују рођењу Христовоме, најважнијем догађају у историји
хришћанства. Родио се да спаси хришћански свијет од гријеха и смрти. Он је искупитељ Неба и
Земље.
Христос је слиједио пут Оца Небеског, крштен на ријеци Јордан, Палестином проповиједао,
а на Голготи Себе принио на жртву за спас рода људскога.
Драги моји Црногорци и Црногорке,
слиједимо Пут Господњи, пут Исуса Христа јер Он је и Пут и Истина и Живот. Сви смо
синови и кћери једнога Оца Небескога, ђеца једне земље и неба. Крштењем, Миропомазањем и
Светим Причешћем смо сједињени у Господу Исусу Христу.
Нека Вас у ове дане Божића окупи братска љубав и слога, крст и Свето Јеванђеље. Црногорска Православна Црква је увијек дијелила судбину свог народа, дубоко уткана у државно ткиво,
националну свијест и културу, била је и остала темељ обновљене црногорске државе. Ујединимо
се око својих светиња и свете Црногорске Православне Цркве.
Божанским Духом смо створени и дато нам је да живимо као слободни људи у слободној
земљи. То је и завјет наших предака. Доћи ће вријеме када ћемо моћи казати да смо своји на
својему; да служимо у нашим црквама и манастирима. Тај радосни дан се ближи. Зато непријатељи
на нас све више нападају, а не схватају да само на темељима правде и Божанске Истине може царовати мир, братство и добра воља међу људима, које и за њих желимо.
Славећи Христово рођење изражавам дубоку забринутост због понижавајућег статуса
Црногорске Православне Цркве и Црногораца, којима су препријечени сви путеви до наших олтара, као да држава не схвата да црногорска државност није цјеловита без рјешења питања Црногорске Православне Цркве.
Са жељом да Божић свима људима на земљи донесе мир, слогу и љубав, поздрављам вас
најрадоснијим хришћанским поздравом,
Христос се роди!
Ваистину се роди!
Архиепископ Цетињски
и Митрополит Црногорски,
†Михаило

