СТУПИ У АКЦИЈУ - ПОБЕДИ ОКУПАЦИЈУ!
Брате Србине, сестро Србкињо,

Ако љубиш свој род, ако у теби куца србско срце, поносно на наше
славне и Свете претке, онда се баш теби обраћамо! Нарочито ако
прозиреш и увиђаш сву беду мондијалистичке окупације, партијашког,
режимског и опозиционог штеточинства, као и лажног родољубља иза
којег стоје сви они који лукаво желе само твој изборни глас или било
какву другу личну корист за себе.
Издајничка власт, окупација србских земаља, косовско-метохијска
голгота, бела куга, незапосленост, беспарица, криминал, капитализам
(...) јесу велике пошасти чије последице разједају биће данашњег
србског народа. Али оне нису највећи проблем. Највећи проблем
данашњег Србства јесте онај од којег зависе сви остали проблеми и
од чијег решавања заправо зависи да ли ћемо као нација победити
или ћемо пак нестати. То је проблем владајућег духа - преовлађујућег
начина понашања и размишљања, који је код данашњих генерација
Срба, на ниским гранама. Наиме, и многи данашњи Срби који су
номинално национално освешћени, делају, мисле и говоре, сасвим
супротно од заветних вредности нашег рода. Такав „патриотизам” који
је или неискрен или пак културно и духовно укалупљен у шаблоне
антинришћанског духа времена, за нас је безвредна и штетна појава.
Стога, ми који смо свесни наведених чињеница, окупљени смо у
Србској Акцији - заједници православних србских родољуба и Покрету
србске истине и србске будућности. Покрету који држи да без промене
владајућег духа не може бити ни политичког ни економског уздизања
србског народа из постојеће каљуге и неприродног положаја у којем
се као народ данас налазимо. Полазећи од себе и поправљајући прво
себе, настојимо да на актуелну политичку колотечину Система дамо
свој одговор у виду идеје народно-социјалне алтернативе постојећем
капиталистичком и неолибералном хаосу. Такав одговор јесте мост

између најдубљих сила и вредности традиције, и новог пута
данашњице. А темељ србске традиције за нас јесте Светосавље као
православно Хришћанство србског стила и искуства. Стога, градећи
себе у светосавском духу и заједничарећи кроз активизам и дружење,
ми корачамо путем подвига и борбе, и позивамо те да нам се на том
путу придружиш!
То је пут изградње Отаџбине праве, односно истинске србске државе.
Државе христоносне са Божијим благословом. Органски, домаћински
уређене, прожете националним одушевљењем и социјалном
правдом, која обухвата све србске земље, од книнске Крајине до
Маћедоније! Државе која не би била само формално национална, већ
и суштински прилагођена народном интересу и скројена по заветним
народним начелима.
Веровати у овакву идеју и борити се за њу није лако! То је пут трновит.
Пут подвига и борбе, који захтева личне жртве и одрицања. Али баш
због тога, то је прави пут! Пут хришћанског уздизања на заветној
вертикали православног Србства. Пут који је леп и узвишен, пут
моралног набоја и одушевљења подвизима и борбом наших светих и
славних предака! Пут који подразумева и утемељеност и учешће у
животу наше Цркве, јер стремећи душом к Небу, чинимо и да наша
борба за државотворну обнову Србства буде благословена.

Стога, придружи се и ти нашој акцији и нашој борби за испуњење
Завета наших старих!
Завета Богу, Отаџбини и Роду!
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