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Родолюбие
Против юдомасонството II-ра част
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, извратения окултист
идолопоклонник – Фердинанд САКС КОБУРГ ГОТА.

На снимките, разделените от времената роднини са
в явна духовна прилика, облечени в своите рицарски
масонски роби. Над малтийския кръст на
фердинандовата одежда се вижда и един от
показателните техни символи – черепа с костите.
Множество черепи и кости на нашите храбри войници и на
техните деца и жени, той ще принесе в капището на своя
кръвожаден господар, въвличайки България в предварително

плануваните и предрешени от масонските крале и световни
лидери, войни и национални катастрофи. Това ще бъде едно
от отмъщенията на западната сатанинска ерес за
разбитите и унижени от цар Калоян техни предци
рицари.

На представената емблематична структура на
масонството е показано и мястото на малтийските
рицари.
Съвременните техни „братя“ от същия този малтийски
орден, продължават пъкленото дело на духовен и физически
геноцид над собствения си народ, възложено им от
задграничните „майстори“. Ето и техните ритуали:

На снимките новостилни еретически „свещеници“ и
„митрополит“ от Видинския регион „посвещават“
техни „братя“ в масонството.
Както споменахме, държавната църква в България отдавна
вече не е православна. След отпадането в ереста на
етнофилетизма, под ръководството на духовниците
революционери, сменени от комунистическия клир, следва и
общение с католици и протестанти. Ереста приема техния
календар, тяхното кръщение, започва да продава тайнствата,
премахва съществени части от богослужението, навлиза в
общение и с други религии и се превръща в духовен настойник
на сатанинските масонски ложи. Един от главните масони на
България, 33-та степен майстор в стария приет шотландски
ритуал е левкийския „митрополит“ Павел. Духовен наставник
на българския тамплиерски орден е Старозагоркия
„митрополит“ Галактион.
На 07.01.2007г. левкийският епископ Павел
“освещава” церемонията по основаването в България на
върховен съвет 33-та степен към шотландския масонски
ритуал. В публикацията относно събитието в

официалния сайт на scottish rite of freemasonary изрично
е упоменато “Bishop Paul, an important religious leader in
Bulgaria and a Master Mason”, тоест епископ Павел е
ГЛАВЕН МАСОН НА ЛОЖАТА В БЪЛГАРИЯ (за справка
вижте
http://204.3.136.66/council/journal/may01/hall.html, в-к
Стандарт Брой 7485 Година XXI).
На снимката е с представителя на "великия
командир" - C.B. Hall.

На 04.10.2009г. Старозагоркия митрополит Галактион
“освети” тамплиерски събор и държа тържествено
слово"(в-к”24 часа онлайн” 05. 10. 2009г.). Той
провъзгласи бизнесмена Слави Бинев за архонт на
церемония в Рим през 2007 г. Според Калин Янакиев,
професор по философия в Софийския университет,
Галактион е и "върховен настойник на рицарите
тамплиери от Йерусалим"(в-к”Сега” Брой 4616 (39) 15. 02.
2013г.).

Днес новостилната масонска църква закономерно е
заповядала да се споменава в литургията като
български „цар“ един от съвременните представители на
висшето юдомасонство - Симеон Сакскобургготски –
достоен наследник на своя дядо, грабител, приятел на
бандити, който продължава да управлява България чрез
протежето си Бойко.

По-долу ще разкажем и за интересната симбиоза между
бандитизма, наркотрафика и юдейското
псевдоблагородничество.
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