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Патриотизъм
Основната цел на православни будители
Основната цел на
православни будители
е да помогне за
пробуждане на
заспалия Български
православен дух.
Главните пътища към
спасението на народа
ни според нас са
няколко: Припомняне и почитане на нашите православни
традиции и празници; - Изкарване от забвение и
преклонение пред паметта на Българските герои владетели, воини, духовници, защитници; - Разкриване
на истинската Българска история, основавайки се на
археологически данни и исторически извори, които са
били забранени от интернационалните комунисти, а сега
се отричат или прикриват от техните наследници
глобалните либерали; - Разобличаване и борба с
душманите на Българския народ, слугите на глобалните
господари, а именно политиците, бандитите,
лъжепатриотите, лъжеисториците, икуменическото
търгашеско лъжедуховенство и т.н.; - Формиране на
единна историческа и духовна традиция, свързваща ни с
най – древната цивилизация, оставила ни най – старото в
света обработено злато, гробници, съкровища, звездни
карти, изсечени върху скали преди 7000 години и
клинопис с първото писмо на земята. От този древен

народ идват нашите традиции, история, уникални песни,
музика и носии. Тази цивилизация ни е завещала нашия
дух и морал, преминали през хилядолетията, за да
продължат в православното християнство, прието от
първите ученици на апостолите и извратено в
последствие от юдеи, католици, протестанти, филетисти,
новостилци обновленци и друга ерес; - На основата на
тази единна историческа и духовна традиция да се
създаде БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ИДЕЯ, включваща
методите и средствата за оцеляване и освобождение на
Българския народ от духовното и физическо робство, в
което се намира, възстановяване на православната
монархия и впоследствие осъществяване на Българския
национален идеал.
СЪ НАМИ БОГЪ!!!
АМИН.

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Икуменизъм в развитие - след като Б"ПЦ" напусна
ССЦ
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 Петровият пост и въпросите, които поражда

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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