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 Упамет се, људи, ко Бога вас молим – света Српска православна црква је прво и
последње што нас чини коренитима, звали се Србима или Црногорцима, без разлике!

  Упамет се, јер немани вас нагоне да ко звери јуришате на олтаре очева својих очева, да
кидишете на иконе прађедова својих прађедова, да чизмашите о порте чукунђедова
својих чукунђедова…   

Не дајте да начине од вас крволоке што ће у јарости лудила певати док горе звоници, јер
то ће бити пламенови ваших домова, схватате ли?!

  

Није и не може никако Српска православна црква бити непријатељ Црне Горе, јер ком је
то дому темељ непријатељ, а наша се дивна, дична и славна Црна Гора темељи на
Светосављу, а не празноглављу секташког пира којим на олтар милогорству приносите –
себе!

  

Упамет се, јер је саборност око Српске православне цркве једино што ће нас сачувати од
демона које тако силно желе да пробуде у нама, да нас нагнају једне на друге, да ликују
док брат- брату потпаљује кућу у име ђавола којег су пресвукли у мантију и водају ко
мечку представљајући га као јевађелисту!
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  Они су од вере одбегли у лудило секташких нахија па покушавају да вас дозову, приволе,слажу да подате душу зарад спасења душа, покрштавајући вас крвљу, огњем и мржњомпрема свему што јесте, а јесте оно где сте крштени, где сте исповеђени, где степричешћени, где имате утехе и наде кад нада и утеха исчезну!  Братска је ово молба, вапај – упамет се, јер прогледате ли очима мржње према Српскојправославној цркви довека ћете у слепилу дозивати Бога док вас ђаво причешћујенафором вашег јада!  Неће Црна Гора бити ни већа нити државнија сатре ли Српску православну цркву, већће као Јуда поваздан тумарати од немила до недрага кућећи се у прихватилишту замртве душе – “црногорској православној цркви”!  Упамет се, задњи је час- ко сада прекорачи праг храма Српске православне црквеулазећу у њу да намири крв – вечно ће у свој дом улазити као уљез и протува!  Без разлике како се ко писао- у светој Српској православној цркви ће вазда горетивоштанице за спасење душа сваког од нас, док у погани званог “ЦПЦ” горе душе у огњулудила из којег је изникла!  (ИН4С)  
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