
Лозничка здравица Милоја Стевановића на Шестом молитвеном
црквено-народном сабору 3.6.2018. године у манастиру Светог
Николаја у Лозници код ЧачкаДобро дошо часни хришћански  народеМолитвеном дому Светог Николе у походе.Овде је домаћин наш владика АртемијеПутовођа  богомољне Христове армије!Екуменисти злодела многа сковаше и творишеБез Божјега страха и без стида клевете зборише,Разжалостише светитеље наше и  Светог нам СавуИздадоше, бесрамно, свог духовног оца Јустина Аву.Владику Артемија с окупатором у егзил проћерашеАл' га, милошћу Божјом, у загрљај народа србског доћераше!Вера ђедова нашијег у светим катакомбама сад цветаУ србским земљама и широм целог целцитог света!Под омофор нашег честитог Артемија ВладикеСабирају се храбри јереји од Русије до АмерикеЊегово исповедање вере је са свима светима једноликоЗато, с помоћу Божјом, нараста Христово стадо боголико.Безаконици новатаре, типике газе, свете олтаре рушеС јеретицима заједничаре и сатиру људске душе.Владику Артемија и благочастива чеда његова гонеКлеветама и нечувеним лажима на сва звона звоне.А он за Христом и апостолима његовијем неодступно ходиЗа исповедницима и мученицима све невоље и препреке броди!За њим непоколебљиво иду духовни синови његови и кћери



И народ верни који је разумео да тај пут води пред рајске двери!Не требају нам богословије и двори које им граде јеретициЈер то су неблагословени и проклети  Јудини сребреници!Радост су нам благословене наше скромне катакомбицеЈер знамо да су Господу миле ко две лепте оне удовице.Од њиних казни, претњи и анатема народу се гадиРадујмо се, јер Господ вели: Блажени прогнани правде ради!Новине су пуне њине злобе, лажи и клеветничких насловаАл' Свети Оци уче: Од неправедне клетве нема већег благослова!Ако прогнају све који су благослов од аве Артемија примилиОстаће сами са сребреницима што узеше да би нас поримили!Њихово лицемерје – веру светосавску и разум народни вређаЗато ће им народ Божји, полако али сигурно, окренути леђа.Заблудели се папиним прстењем хвале и папина напрсја  носеЧега се побожни и паметни стиде, оним се вероломци поносе!Од њих ће преци наши а и будућа поколења да зазиру и да се гадеНека им Господ Милостиви опрости јер не знају шта раде!Узалуд туткају Атанасија да се попут Иродијаде једи и дереКако год окрену и обрну: Народ је био, јесте и биће чувар вере!Са овог места им одасласмо пет посланица – авај, Синод је оглувиоДовикнимо им поново: Когој се с народом судијо – парницу је сагубио!Жеља нам је да данас, у ову недељу свих свети(х),Порука љубави и мира нашим прогонитељима полети:Преклињемо вас, разбраћо, тако вам јединога Бога –Вратите се, док је дана, са екуменистичког пута злога!



Браћо и сестре,Неки су нас оптужили за човеколатрију јер, тобож, превишеверујемо владици Артемију, а нашег Владику оптужују да прави култсвоје личности – па бих хтео да им откријем једну тајну – или бољерећи лекцију смирења за будућа покољења:Кад смо, попут неверног Томе, питали Владику Артемија пре 7-8година:Владико, да ли сте сигурни да је прави пут овај којим идете –одговорио је: (нећете веровати – одговорио је): нисам!!!Скаменили смо се.А он настави:Али!!!:1. Ја се трудим да испуним Закон Божји;2. Ја се трудим да испуним монашке завете;3. Ја се трудим да испуним архијерејску заклетву;4. Ја се трудим да будем одан и послушан свом духовном оцу и свимасветима.То нам је био довољан доказ да се овај Божји човек потпунопредао вољи Божјој.Зато нам гоњење и кажњавање није тешко падало.Јер,  Владичин духовни отац – св. Јустин каза:„Човек човека гони — мољац мољца гони. Шта је страшно у томе?Ништа!“И још каза:„Ја морам да браним пут којим идем, не што је мој већ – Његов,Христов, што га је Он открио, Он пропутио, Он осигурао.То је први и једини пут из смрдљивог понора земље до у врхмирисног неба.Први и једини, и - другог нема!“Ето одговора нашим драгим опадачима, клеветницима ипрогонитељима – нашим суровим пријатељима  (што би реко Свети



Владика Николај) – зашто овај народ иде овим путем, на комеугледасмо владику Артемија и његова духовна чеда и придружисмо имсе – молећи се Богу да се наши прогонитељи ману ћорава посла иврате на пут светоотачки са ког су скренули и заврљали.И још нешто, нека не говоре неистину да Владика Артемије нећеда се помири са својим прогонитељима.То је лаж!Он је спремност за помирење исказао својим Писмом Сабору 27.маја 2015.Сакрили су од јавности то Писмо, а кад је објављено на сајту Срби
на окуп под насловом НЕКА СЕ ЗНА – неко је издејствовао да се тописмо блокира.Али све што је тајно биће јавно.Народе хришћански и светосавски,Нека нам вера светосавска сада и свагда живи и цветаЖивели, браћо и сестре и свети наш владико:НА МНОГАЈА И МНОГАЈА ЉЕТА!


