03.06.2017 г. / 15:55:08

Родолюбие
Против юдомасонството
Масонството се
ръководи от
посветени „майстори“,
които образуват
окултно общество,
което почита сатана
като бог!

Те го наричат ябаалон. Това всъщност е древния,
описан в Библията баал или ваал, чиито
идолопоклонство е започнало във Вавилонската кула.
Култа навлиза при голяма част от юдеите от съседните
езически народи. Той ги отделя от почитането на Единия Бог
Творец и ги въвлича във разврат и зверски
жертвоприношения на собствените си деца: „напълниха
това място с невинна кръв и издигнаха оброчища ваалу,
за да горят синовете си с огън за всесъжение ...“ (Иер.
19:4-5). В житието на свети пророк Иеремия също са описани
сатанинските им ритуали: „устроени бяха високи
жертвеници; там нечестивите иудеи пренасяха жертви
на молох (другото име на демона – б.р), колейки и
изгаряйки своите синове и дъщери. Тази местност често
се огласяше от неистови звуци на тръби заглушаващи
отчаяните вопли и крясъци на заколваните деца.“
Всесъжение или всеизгаряне на еврейски е холокост.
Това те направиха и със съвременните си синове и дъщери, с

ръцете на друг окултист, за да могат да построят на техните
кости бленувания нов Израел. Почти всеки, който се опитва да
вразуми обезумелите сатанисти и да им върне истинската вяра
в Бога Саваота бива унищожен. Ето какво се случва например
със споменатия пророк: „Озлоблението на иудеите от тези
речи на Иеремия достигнало крайни предели и те, накрая
убили с камъни Божия пророк, безстрашно говорещ им
истината!“ (Житие на св. пророк Иеремия, 14.05 - 01 май по
православния календар).
При иудеите винаги е имало една упорита и непокорна
на Бога каста от хора, които са увличали в
идолослужение и разврат своите сънародници. Те
правят златен идол-телец в момента когато Моисей
получава на планината Синай Божиите заповеди. Те
бунтуват народа против великия пророк и против
всички следващи божии угодници, като много от тях
убиват. Накрая те стигат и до убийството на МесиятаБожия Син, който също ги изобличава като синове на
сатана: „Ваш баща е дявола; и вие искате да
изпълнявате похотите на баща си.” (Йоан 8:43).
Богоубийството е момента на окончателното им
откъсване от Бога и предаването им на сатана.
Малката и праведна част от евреите, които остават
верни на Господ и на пророчествата, приемат Иисус и
стават първите християни. От този момент, затъналите в
сатанински окултни ритуали техни сънародници
започват яростна борба против тях и против техните
последователи по целия свят. След разпъването на Иисус,
Господ наказва юдеите – при неуспешно въстание Йерусалим е
превзет, храма разрушен (както предсказва Христос) и много
от евреите се разселват по цялата Римска империя,
продължавайки непримиримата борба с Бога и неговите

угодници. В тази борба те привличат на своя страна и
римските езически власти, които също се кланят на идоли,
тоест на бесовете, които те представляват. Това, което
отличава обаче юдеите от техните духовни събратя, е че те
успяват, при дългите си престои в Египет, Вавилон и Рим да
синтезират магическите окултни знания и практики, в цяла
демонична наука наречена Кабала. Но другото, неизмеримо
по-важно е, че те продават достойнството си на
богоизбран народ и стават сатаноизбран. По време на
едно от заточенията си във Вавилон, юдейските равини
написват и новия си завет със сатана, наречен Талмуд.
Книгата е изпълнена със човеконенавистни указания как да
мразят, използват и унищожават гоите – неевреите животни в
човешка кожа. Талмуда става основа на съвременния
политически ционизъм. Ето какво ни предупреждава
вселенският църковен учител свети Йоан Златоуст в своя
знаменит трактат "Осем слова против юдеите":
"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
отвращаваме от тях като от всеобща зараза и язва за цялата
вселена.“
В по-късни времена, споменатата сатанинска висша
юдейска каста се премества в католическа Европа.
Нейния представителен орган – синедрион, пребивава през
вековете последователно във Венеция, Константинопол (след
превземането му от мюсюлманите) и в Лондон. Той подпомага
активно ислямското нашествие в Европа и заробването на
много православни държави. С помощта на много пари, с
духовната подкрепа на техните зли господари – падналите
ангели, които властват в изпадналата в ерес западна църква,
поддържани и от католическите рицарски ордени, с които те

влизат в общение при превземането на Йерусалим от
кръстоносците, тези еврейски олигарси успяват да
осъществят династически брачни връзки с европейски
аристократични фамилии. Така започва постепенното
овладяване на западния дворцов елит. Паралелно с това
се развива процес на сътрудничество на част от
аристокрацията, заможната прослойка и рицарството с
юдейската върхушка на основата на общи окултни
практики. Това пък е началото на поюдейчения
масонски религиозен и политически западен елит, който
чрез революции, граждански и религиозни войни ще
измести старата висша аристокрация и ще обсеби
властта, предавайки я дефакто в ръцете на задкулисния
синедрион. Показателно е например какво се случва с
Британия. На мъгливия и мърляв албион, който винаги е бил
дълбока варварска провинция на Рим, изведнъж се появява
оцелялата част от тотално развратения и сатанизиран
тамплиерски орден, който при престоя си в Йерусалим се
докопва до стари ръкописи на древните жреци на ваал.
Посрещнати радушно в Шотландия, рицарите споделят
придобитите знания със техните законни наследници –
евреите. Резултата не закъснява: появява се Великобритания,
империята в която слънцето никога не залязва – над
33 000 000 км2, една четвърт от земната територия (земните
царства с които сатана изкушаваше Христос). Това е
държавата, осъществила най – многото и масови
геноциди в своите колонии. В Индия например те
извършват няколко мащабни гладомора, изземвайки от
населението голяма част от събраната реколта.
Британците потушават брутално всякакви недоволства
и бунтове. Първия голям глад идва през 1770, последван
от още няколко вълни през 1783, 1866, 1873, 1897 и
последно през 1943-44 по времето на Уинстън Чърчил.
„Мразя индийците, те са животни с животинска религия,

които се размножават като зайци“, това заявява алкохолика
Чърчил. Само през първия гладомор по време на британската
колонизация през 1770-1773г. са измрели от глад
приблизително 10 млн. души! В своята книга „Невижданият
свят“ Джон Фиск описва „Бенгалския глад“ като много посмъртоносен и зловещ дори от Черната чума, която е
тероризирала Европа през 14 в. Великобританците
безмилостно разграбвали ресурсите на Индия, но и
принуждавали всеки обикновен селянин да изплаща данък
15% от реколтата. Най-смъртоносния глад, след
„Бенгалския“ от 1770-те идва по времето на Уинстън
Чърчил, през 1943г., когато измират над 3 млн.души.
Гледката била ужасяваща, хората пълзяли по улиците и
ядели от труповете на умрелите, за да оцелеят. Когато
правителството в Делхи изпраща снимки на Чърчил, за
да опише ужаса, британския премиер отговаря в
шеговития си стил „Тогава защо Ганди е още жив?!“.

Творение на Британия са и концентрационните лагери
създадени във войните със смелите южноафрикански бури.
Своя челен опит англичаните ще споделят в
последствие с техните немски окултни „братя“ от
обществата Туле и Врил и със съюзниците си, юдеите
управляващи СССР.
Името на Британското кралско семейство не е Уиндзор.
Тяхното истинско име е Сакс Кобург Гота. В книгата си
„Забравената шотландска монархия“, негово височество
принцът на Олбъни Майкъл 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)!
Кралица Елизабет I наричала Англия „Израел“. Новата
Кралица Елизабет е висш патрон на световното
юдомасонство. Нейния братовчед, Херцогът на Кент е
ръководителят на британските масони. Масон означава
зидар. Това е символично название на всички, които
поготвят света за построявнето на новия Соломонов
храм в Йерусалим където ще властва очаквания от
юдеите фалшив и кръвожаден месия на сатана (ваал) –

антихриста.

Херцогът на Кент е „велик майстор“ на „Обединената
Велика Ложа на Англия“, която е формирана през 1717.
Всички приети масонски ложи по света произхождат от
тази Ложа майка. Всички политици, обществени
личности, висши полицаи и военни по света са
участници в тези приети ложи. Те представляват техни
колониални губернатори и наместници във ВСЯКА

ЕДНА ДЪРЖАВА ПО СВЕТА! Личности идеолози,
реформатори, диктатори и революционери, като Кромуел,
Робеспиер, Наполеон, Вашингтон, Линкълн, Гарибалди,
Боливар, Раковски, Левски, Ботев, Иларион Макариополски,
Карл Маркс, Метаксакис, Ататюрк, Троцки, Ленин, Сталин,
Мусолини, Хитлер, Мао, Кадафи, Садам са създадени от тях и
са били техни верни служители. Много от тях са били юдеи. Те
са им помогнали да наложат своята власт над
съответните общества и да сринат старите морални
устои. Една част от тези личности изпълнява
съгласувана с католицизма, протестантството и други
юдействащи секти мощна атака срещу православната
спасителна вяра. Това е осъществено чрез въвличане на
немалко духовници в масонските им революционни комитети.
Показателно е например какво се случва в България. При нас,
както всички знаем, в дългите години на робството
българщината се запазва зад здравите стени на
манастирите и църквите. От там се ръководи и
направлява духовно неспирния стремеж към
освобождение от богопротивния ислям. Например в
житието на св. мъченик Симеон Самоковски (чиято памет
Истинно Православната Църква почита на 3 септември - 21
август по православния календар) четем, че той, след като
става Самоковски Митрополит в есента на 1734 година, заедно
с други духовници е организирал завера срещу султана, за
което е бил арестуван, жестоко мъчен и убит от турците.
Какво се случва обаче в последствие – в справедливата
борба на нашия православен народ изведнъж се
появяват нови, добре организирани, обучени и
ръководени от чужбина личности, които уж се водят
православни и пеят в църквите, а захвърлят расото,
снимат се с черепи и изискват някакви странни ритуали
на клетви пред тези черепи или пред зачеркната с
оръдия за убиване Библия. Част от тези хора директно

хулят Бога в своите писания. Разликата им със старите
хайдути веднага проличава - те започват да изнудват и
ограбват не турците, а сънародниците си. Другото нещо,
което правят е да разделят народа, като настроят едни
срещу други богатите и бедните българи. И третото, найсъществено е да подведат част от духовенството в ерес,
като повлекат много наши сънародници в ада, където са
техните невидими духовни водачи. Подобни на нашите
личности, организации, ритуали и процеси не са нови. Те са се
случвали на първо място при холандската и английската, а
после френската и другите буржоазни революции,
освободителни и граждански войни. Ще се случат и в
Османската империя и в Русия, където по това време във
висшите, средните и ниските етажи на властта вече е пълно
със юдеи и техни духовни роби – гоите от ложите. Нашите
революционни комитети копират гръцките етерии –
въстанически тайни общества, които са анатемосани от
православната Църква, като масонски. Един от нашите
революционери „духовници“ – Иларион Макариополски,
произлиза от подобно общество, наречено „андроско“ и
образувано от философа еретик Теофил Каирис, който е бил
яростен отрицател на християнството. Иларион с неговите
„братя“ в крайна сметка успяват да осъществят основната си
задача, поставена им от ложата „майка“, като правят разкол в
православната ни Църква. Разбира се „Обединената Велика
Ложа на Англия“ ги подпомага активно чрез английската
дипломация и чрез англиканската църква, чиито духовен
водач е самият английския монарх. Учредената по
протестантски модел, самообявила се българска
„екзархия“ е акуратно легализирана от другия голям
враг на Православието и верен приятел на Англия –
безбожния падишах. Той издава специален ферман с
който признава националната секта на „братята“.
Еретическото сборище е анатемосано от православните

Църкви по света. Но основният удар, който тези масонски
подводници нанасят на православието е влизането им в
литургийно общение с част от духовниците на освободилата ни
Русия. Това довежда до сериозни пробойни в духовната защита
на Руската църква и държава, чиито последици се проявяват
впоследствие. Днешни „достойни“ наследници на
националеретиците са интернационалните „митрополити“
комунисти, завършили западни католически институти (и то
по време на комунизма), непрекъснали разбира се
историческата връзка с английската си „майка“ и преминали
към висшите нива на масонските ложи в България. Днес, под
„всевиждащия“ поглед на своя „голям брат“ херцога на
Кент, те творят последната сцена на тази сатанинска
пиеса, създавайки, заедно с юдеи, протестанти,
католици, мюсюлмани, будисти, шамани, езичници и
магьосници единната вяра в антихриста. Едно от
масовите сборища на тези сатанисти се организира
редовно в италианския град Асизи, под егидата на
папата. Там редовно присъстват представители на
Б“ПЦ“. Друг клон на тази дяволска организация е ССЦ –
световния съвет на църквите. Има и множество други
подразделения.
Освен на духовния, масонството действа както казахме и на
политическия фронт. След неуспешния опит за освободително
въстание, поради липсата на всенародна и Божия подкрепа,
последва клане, което не е случайно, а е добре заплануван акт
на масово жертвоприношение пред олтара на техния зъл „бог“.
Например 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“ масон...
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.
Вижте още:
Против юдомасонството II-ра част

† 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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