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Патриотизъм
УЧИТЕЛЯТ НА ВСЕЛЕНАТА ЗА ЮДЕИТЕ

Свети Йоан Златоуст е един от най големите авторитети в богословието. Наричан е светилникът
на света, учителят на вселената, стълбът и утвърждението на
църквата, проповедникът на покаянието.
Ето какво казва вселенският църковен учител в своя
знаменит трактат "Осем слова против юдеите":
"Юдеите живеят за червата си и по своята похотливост и
прекомерна алчност не са по-добри от свинете и козлите.
Синагогата е по-лоша от всеки бардак, защото служи за
убежище не само на разбойници и търгаши, но и на демони, а
по-точно не само синагогата но и самите души на юдеите са
жилища на демони. И така, не сме ли длъжни да се
отвръщаваме от тях като от всеобща зараза и язва за цялата
вселена. Какво зло те не са направили? Какво злодейство,
какво беззаконие не са задминали със своите гнусни убийства?
На какво повече да се удивляваме в тях? На мръсотията или на
жестокостта и безчовечието им? За какво повече да ви говоря?
За похищенията, за лихварството, за притеснениета на
бедните или за кражбите им. Но за този разказ няма да ми

стигне и цял ден. Вие, братя мои християни, не се ли
преситихте в борбата с юдеите? Знайте едно: този който не
се насища в любовта към Христа, той никога няма да се
насити и във войната с неговите врагове... "
Най – тъжното е, че в съвременна България
съюзниците на евреина в борбата с Христа са безброй.
Лукавият чифут отново ползва друг за да върши своите
мерзости и да обругава вярата. Той проми мозъците на
множество наши сънародници с лъжливите учения и
теории на комунизма, либерализма, тангризма,
дъновизма, атеизма, астрологията, теософията, ересите,
сектите и стотиците субкултури враждебни на
българската православна вяра. Така милиони нещастни
българи обрекоха душите си на злия юдов господар.

† 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
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