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Родолюбие
Апостолите на сатана - II част

От ляво на дясно Никола
Обретенов, Стефан Стамболов,
Стоян Заимов, Захарий Стоянов

Един от главните действащи „братя“ в България –
Стамболов, се оттегля в последния момент от борбата,
заедно със целия си подопечен Търновки революционен
окръг. Ето какво е записано в биографията му: „При вестта за
преждевременното избухване на въстанието в Панагюрски
окръг проявява колебание и забавя нареждането си за
въстание в Търновско.“ Това не му пречи след освобождението,
подарено ни от православна Русия, да влезе във властта, с
подкрепата на задграничните си господари. Изпълнявайки
стриктно техните заповеди той докарва техния близък
братовчед и негов „брат“ висш масон Фердинанд.
Фердинанд ще продължи усърдно планираното унищожаване
на българите ( За подробности вижте ИСТИНАТА ЗА

ФЕРДИНАНД - БЪЛГАРОУБИЕЦА).

Особенно внимание трябва да се
обърне на Ернст II Сакс-Гота, един от
родоначалниците на европейския
династичен род Сакс Кобург Гота.
Семейството в последствие започва
да ръководи и най – голямата
световна империя – Великобритания,
както и нейната велика обединена
масонска ложа, КОЯТО СЕ ЯВЯВА
ЛОЖА "МАЙКА" ЗА ВСИЧКИ
"ПРИЗНАТИ" МАСОНИ ПО
СВЕТА, включително и
споменатите "майстори" Пайк, Мацини, Митхад паша,
Херцен, Бакунин, техните "калфи" - Каравелов,
Балабанов, Раковски и техните "чираци" - Стамболов,
Друмев, Ботев, Левски, Иларион бивш Макариополски и
т.н.
През I-та световна война, поради конфликта с Германия,
фамилията приема формално името Уиндзор.
Династията властва и в Белгия, Португалия, България
(Фердинанд, Борис III и Симеон) и други. Ернст II се
присъединява към баварските илюминати през 1783 г. с
псевдонима Куинтус Северус и става наместник на ордена за
Горна Саксония. През 1787 г. той приютява в своите замъци
самия Адам Вайсхаупт. В биографията му са записани много
интересни моменти, КАТО НАПРИМЕР, ЧЕ ИМАЛ
МАГИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ, а когато умира през 1804 г.,
по негово желание е погребан направо в земята в обикновени
коннически дрехи, завит само с ленен чаршаф, без ковчег в

гроб на остров в дворцовия парк. Той не искал паметник. На
гроба засадили АКАЦИЯ, символичното дърво на масоните.
Топлите връзки с юдеина Вайсхаупт, магическите
„способности“ и главоломния световен успех на този „избран“
род се обясняват много ясно от негово височество принцът на
Олбъни Майкъл, който в книгата си „Забравената шотландска
монархия“, публикува древни хералдически документи, които
разкриват истинското родословие на британското кралско
семейство. Според тези архиви, фамилията произлиза ОТ
МНОГО СТАРИ ДРЕВНОЗАВЕТНИ ЕВРЕЙСКИ РОДОВЕ.
ОТ ЕДИН ОТ ТЕЗИ РОДОВЕ, А ИМЕННО ДАНОВОТО
КОЛЯНО, КАКТО ЗНАЕМ ОТ БИБЛИЯТА, ЩЕ
ПРОИЗЛЕЗЕ АНТИХРИСТА (Бит. 49:17; Иерем. 8:16)!
Връзката между "магическите" евреи и техните
"братя" богоборци - комунистическите евреи може да се
види ЯСНО в уникалния по своя сатанизъм и ПРЪВ
ПОДОБЕН В ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ атентат в църквата
"Света Неделя", извършен на 16.04.1925 г.
Комунистическа
терористична
група, ръководена
от ЕВРЕИНА
Марко Хаим
Фридман
взривява храма
и убива много
хора от
българския
военен елит и
техни жени и деца. Атентатът е по време на опело на
генерал Константин Георгиев, убит от същите изверги. За да
увеличат броя на жертвите, комунистите поставят и

стъкленици със сярна киселина за да се задушат оцелелите
под отломките. Загиват 12 генерала, 15 полковника и много
други военни, жени и деца. Жертвите са 213, ранени са повече
от 500. Само за един миг БЕЗРОДНИТЕ АНТИХРИСТИКОМУНИСТИ, УБИХА ПОВЕЧЕ БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАЛИ
И ВИСШИ ОФИЦЕРИ, отколкото сърбите, турците,
румънците, гърците, англичаните, французите и
руснаците в боевете на четири кървави войни. Много е
важно да се спомене кой е Константин Георгиев, на
чиито погребение става атентата. Генерала ИЗОБЩО НЕ
Е ИЗБРАН СЛУЧАЙНО – ТОЙ Е БИЛ ОСНОВНИЯТ ВРАГ
НА РОДА КОБУРГ ГОТА В БЪЛГАРИЯ И Е РЪКОВОДИЛ
„ВОЕННТА ЛИГА“ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ,
ПОДГОТВЯЛИ ПРЕВРАТ СРЕЩУ ФЕРДИНАНД. Това
обяснява, защо Борис III „СЛУЧАЙНО“ НЕ Е
ПРИСЪСТВАЛ НА ЗВЕРСКОТО ЮДЕЙСКО
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ!
Подобен е момента и с един друг български герой –
генерал Христо Луков. След като се скарва с офицера,
спасил Кюстендил от сръбска окупация, монарха
заявява, че няма да допусне генерала да замине за
Германия за среща с тяхното командване. След тези
събития ДРУГА КОМУНИСТИЧЕСКА ГРУПА,
РЪКОВОДЕНА ОТ ЕВРЕЙКАТА ВИОЛЕТА ЯКОВА УБИВА
ГЕРОЯ ПРЕД ОЧИТЕ НА НЕВРЪСТНАТА МУ ДЪЩЕРЯ „СТРАННО“ СЪВПАДЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЯВАЩО
ИДЕАЛНО ИНТЕРЕСИТЕ НА БОРИС. Не случайно
последователи и близки на убития генерал веднага след
атентата обвиняват за смъртта му правителството и цар
Борис III, които се опасяват от евентуални политически
инициативи на Луков.
Изобщо не е случайно и че Борис III беше обявен за

"спасител на евреите в България" и дори имаше негов
монумент в Израел.
Изобщо не е случайно също, че скоро много еврейски
родове ще започнат да заселват България, ще изкупят
земята (процеса отдавна е започнал), ще започнат да
инвестират и да се проявяват като наши спасители (след
като те самите ни държаха в перманентен недоимък). За
това бе създадена и историята за тяхното спасяване. За
това и българите бяха така упорито отделяни от
православната им вяра. На земята има няколко народа,
които са били много близко до Бога и много ревностно
са пазили вярата в Него, за това и Той ги е пазил и
съхранявал през дългите векове. ТЕЗИ НАРОДИ
ВПОСЛЕДСТВИЕ СА ПРЕДАЛИ БОГА И СА СЕ
ОТВЪРНАЛИ ОТ НЕГО, ЗАПОЧВАЙКИ ДА СЛУЖАТ НА
НЕГОВИЯ ВРАГ И ЗЛОБАТА Е ЗАЛЯЛА ТЕХНИТЕ
ОБЩЕСТВА. СРЕД ТЕЗИ НАРОДИ СА ЕВРЕИТЕ И
СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРИ.
След отпадането от Бога предателствата,
партизанщината, разцепленията и братоубийствата
стават като болест за нашия народ. Поколение след
поколение проблемите се задълбочават, за да се стигне
до комунизма и до пълното отричане от Бога на голяма
част от нашето общество, заменило вярата в Спасителя
с култ към вождове (все едно сме някакви диваци),
забравило за Царството Небесно и тръгнало да
преследва някакви неосъществими утопии на
фантастични земни общества (за които бленува още
техния предтеча Ботев в НЕГОВОТО СИ "Символ
верую"!).
Съвсем логично еретическата ни „църква“ признава
комунистическата богоборческа власт и висшият й клир

постепенно бива заменен от откровени антихристи,
агенти на службите, които преднамерено въвличат
паството и под анатемите наложени на болшевизма,
новостилието и икуменизма. В резултат на това
моралният срив продължава да се разраства, за да се
достигне до съвременното отчайващо положение на
една бавно умираща нация – А ВСИЧКО ЗАПОЧНА ОТ
НАЦИОНАЛНИЯ ИДЕАЛ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ. Това е
измамата и гаврата осъществена от сатана и неговите
жидомасонски слуги над нашия многострадален народ.
Приемствеността между богоборците масони, антихристите
комунисти и ръководещите ги евреи се вижда и в имената на
основните съветници на диктатора палач Тодор Живков: Нико
(Ни-сим) Мойсей Яхиел, п-к Валери Таджер, Леон Фабрикант,
Жак Натан Примо, Исак Соломон Паси, Валери Натан, Барух
Шамлиев, Андрей Луканов, Нансен Бехар, Давид Овадия,
Александър Фол и други. Това са хората в сянка, следили
успешното отделяне на народа ни от Бога и физическото
унищожение на над 138 000 наши сънародници.
Синът на
Исак Паси –
Соломон е
ключовата
фигура
осигурила
прехода към
новия стадий
на
развращаване
и
унищожаване на гоите българи. Не случайно той стоеше найблизко до неговия сънародник, юдейски „цар“ Симеончо,
който ни завеща своето протеже Бойко Бехар с неговата

сънародница и съратница Цветелина. Сред техните
сънародници са и "антитезите" в лицето на Д. Яков Станишев,
Г. Пирински и много други, обслужвани раболепно от
юдомасоните гои, предствляващи целия ни политически и
икономически "елит".
В заключение можем да кажем и основния извод от
изложената информация:
Българската нация умира, ЗАЩОТО НЕЙНИТЕ ГЕРОИ
СА АНТИХРИСТИ!
ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОТАЛНАТА МОРАЛНА ДЕГРАДАЦИЯ
И ПРОГРЕСИВНОТО ЗАГИВАНЕ НА НАРОДА НИ, НА
КОИТО ВСИЧКИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ СА: –
ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО И ПЛАНОМЕРНО ОТДЕЛЯНЕ ОТ
ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА, РАЗРУШАВАНЕТО
ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ И МОРАЛ, СРИВ НА
ПАТРИАРХАЛНОТО ОБЩЕСТВО, ЗДРАВИТЕ СЕМЕЙНИ
ОТНОШЕНИЯ И СЕМЕЙНАТА ЙЕРАРХИЯ,
ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ, ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В
ТРУЖЕНИЧКИ И "ДИВИ", ДАВАНЕ НА СВРЪХПРАВА ДА
СЕ РАЗВЕЖДАТ И ДА ВЗЕМАТ ИМОТА И ДЕЦАТА (В
РЕЗУЛТАТ ПОЛОВИНАТА СЕМЕЙСТВА В БЪЛГАРИЯ СА
РАЗБИТИ), ДАВАНЕ СВРЪХПРАВА НА МАЛЦИНСТВАТА
ДО СТЕПЕН ТЕ ДА ЖИВЕЯТ НА ГЪРБА НА
ОСТАНАЛИТЕ, ЛИПСА НА СТРОГО И МОРАЛНО
ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА, "СЕКСУАЛНО
ВЪЗПИТАНИЕ", СЪЗДАВАНЕ НА ПОКОЛЕНИЯ
ЕГОИСТИЧНИ ГЕВЕЗЕТА, ВОДЕЩО ДО УВЕЛИЧАВАЩ
СЕ РАЗВРАТ И РАЗДЕЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.
ПЪТЯ ЗА СПАСЕНИЕ Е САМО ЕДИН – ВРЪЩАНЕ КЪМ
БОГА, СПАСИТЕЛНАТА ПРАВОСЛАВНА ВЯРА И
ЗДРАВИЯ МОРАЛ!

Вижте целия материал ТУК
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† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА

Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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