03.03.2017 г. / 09:13:04

Вяра
Славянобългарска история II част - Историческо
събрание за българския народ

Изпърво откъде са
произлезли българите,
понеже ни се случи
много пъти да прочитаме
различни ръкописни и
печатни истории, които
русите и московците са
издали отделно за
славянския род: откъде
са повели своето племе и
после как се отделили от
тях българите и дошли, та
се заселили в
българската земя.
Когато Бог потопил при Ноя целия човешки род, останали
само Ной и тримата му синове - Сим, Хам и Афет (Виж
Бит:8:14-16, 10 и следв, бел.ред.). И излезли от ковчега с баща
си Ноя и четирите свои жени. Всички, които останаха след
потопа, били осем души. Ной видял, че целият човешки род на
земята е загинал, разбрал, че Бог иска от неговото семе и род
отново да напълни земята с човешки род, и се зарадвал много,
че ще остане славна и незабравима неговата памет на земята
довека. Повикал тримата си синове Сим, Хам и Афет и им
разделил на три части цялата земя. Когато се умножат на
земята техните синове и внуци, да знаят кои племена в коя
страна и земя да се заселят. На Сим, първия си син, заповядал
да се засели със своето потомство в първата част на земята,
Азия. Това е източната земя. В нея се намират раят Едем и

Ерусалим, държи докъм Цариград. На втория си син Хам
заповядал да се засели в Африка. Това е южната земя. В нея се
намират Египет и фараонският народ. На третия син Афет
заповядал да се засели в Европа. Това е западната и северната
земя. В нея се намират Цариград, Москов, Беч, Рим,
Брандибур и целият славянски род. Това заповядал Ной на
своите синове и им разделил на три части цялата земя. И
оставил им строга заповед да не би синовете му да престъпят
това.
Когато изминаха от потопа 529 години, Симовите, Хамовите
и Афетовите синове и внуци се умножили и говорели един
език. Издигнал се някой си Нефрот от Хамовото племе. Той
бил мъдър звездоброец и бил най-силен в онова време между
всички хора на земята. Той бил първият цар и мъчител на
земята. Съградил град Вавилон и царувал в него. Почнал да
обръща среброто и златото в пари и грошове, да вдига войска и
да създава война и грабеж на земята. Този богопротивен
Неврот изпърво събрал своите хора, що били на земята, и им
рекъл: "Да започнем стълп (кула) на земята, да е висок до
небесата. Ако стане пак потоп или огън на земята, да не
може бог да ни погуби, както погуби първите хора на
земята." Така замислил този Неврот богопротивно дело. И
послушали го всички хора и започнали да правят стълп.
Трудили се четиридесет години и го издигнали високо до
облаците. И едни падали от силен вятър и се пребивали, а
други умирали от слънце и от студ. И падала тая сграда от
вятъра и ги убивала, и безброй човеци загинали в това дело.
Но Неврот не се отказвал от своето намерение и искал да
иззида тоя стълп до небесата. Но милосърдният Бог видял как
човешкото безумие и измама се трудят залудо и им забранил да не се богопротивят и да не се мамят напразно. Там
разделил езиците им на седемдесет и два, а те всички
забравили първия си език и не си разбирали един другиму кой

що говори, забъркали се и изоставили да правят оня стълп.
И разделили се езиците на Симовото племе на 15, на
Хамовото племе - на 32 езика. Ной проклел това племе. То
се било най-много размножило, от него произлезли наймръсните народи и езици. Афетовото племе се разделило на 15
езика. И така от ония езици по Божие повеление, както бил
заповядал праведният Ной на своите синове, тръгнало
Симовото племе и останали в Азия, а Хамовото племе в
Африка, но били много, от тях останали и в Азия и се
умножили на 37 царства, но били малки. Сетне евреите ги
изтребили. Исус Навин е от тая земя. И наследили евреите
земята Ханан според писанието, победили аморейския цар
Сион и васанския цар Ога и цялото Хананско царство. Ханан
бил Хамов син, неговото племе се наричало ханани. То
било най-проклетото между всички племена на земята.
От него произхожали седем народа, тук били и циганите.
Тия седем народа разделени на 37 царства, победили и
изгонили евреите и взели от тях Палестина и Ерусалим. Бог
обещал тая земя отначало на Аврам и я дал после на евреите евреите са от Симовия род. Евер не послушал Неврота,
неговият дом и синовете му не отишли да помагат на Неврота
за онзи стълп. Евер се боял от Бога и в неговия дом само
останал онзи пръв и стар език. Аврам бил от неговия род, по
неговото име Евер се нарекли евреите и еврейският народ до
днес. Афетовото племе се разделило на 15 народа. Всички тия
народи преминали Черно и Бяло море и се населили в земята
Европа.
Афет имал един син, наричали го Мосхос. На Неговото племе
и род се паднал и от него се отделил нашият славянски език и
се наричал Мосхосов род и език. Тоя род и език отишъл на
север, гдето е сега Московската земя, и по онзи свой прадед
Мосхос нарекли Москва реката, гдето най-напред се заселили,
а по нея и селището. После постепенно го превърнали в град,

там поставили царския престол и поради това всички се
нарекли московци - и до днес. В Московската земя има една
страна, нарича се Скандавия. Както се разпръснали найнапред, ония, които били в тая страна, нарекли ги
скандавлани. Тия скандавлани след много години и време,
като се умножили в оная земя, дигнали се от нея, отишли на
запад и намерили там земя покрай Окиан-море. Това море се
нарича Балтско и Помариско. И се заселили тия скандавлани
там покрай Брандибур, а по това име сандавлани после
нарекли тоя род славяни - и до днес. Ония, които останали
там, се зоват славяни. Кръстили ги свети Кирил и Методий и
заради тях нарекли нашите книги и целия род и език
славянски род. Те говорят славянски език най-правилно и найчисто и говорят много думи, подобни на българските, но сега
държат римска вяра и воюват на страната на немския цар.
Римляните ги подчинили под властта и вярата на папата. Тия
славяни са от един род и език с българите. Когато се населили
в оная земя край немците и брандебурите, по едно време се
подигнал много народ от тях и отишли пак в Московската
земя, но москалите и русите не ги пуснали в своята земя и
станала голяма война и бран. Тук във войната славяните
победили, отново влезли в оная земя и се заселили край
голямата река Болга, която тече от юг към север през
Московската държава и се влива в Окиан-море. Поради
тая река Болга, славяните се нарекли болгари - и до
днес - и били в оная земя много години и времена до 328
г. от рождество Христово.
В това време царувал в Цариград цар Уалент. Ония българи
имали намерение и съгласие да търсят добра и плодородна
земя, дигнали се от оная земя и река много народ и дошли в
Маджарската и Влашката земя. Пратили при цар Уалент,
молили се да ги пусне през Дунав да се населят покрай Дунава
и Тракия. Българите обикнали тая земя, обещали на цар

Уалент да бъдат покорни на гърците и римляните и да им
помагат във война. Уалент заповядал на българите да
преминат Дунав в Тракия и да се поселят покрай Дунав и
Черно море до Морава и Хършава и да пазят границите на
гърците от готите, скитите, аварите - това са татари и
маджари. Така българите преминали по това време река
Дунав, населили се първо покрай Дунав. Едни българи
останали с един свой войвода в Панония с аварите и
маджарите и бил много години заедно с маджарите. По това
време гърците не знаели, че българите се наричат
българи, но ги наричали готи и хуни. Те наричали готи
всички народи, които произхождали от север, както днес ги
наричат татари. Назовавали много народи с това име. Покъсно във времето на цар Теодосий разбрали и ги
наричали болгари и воргари, защото гърците нямат
буквата "б", но пишат "в" вместо "б" и казват воргари, а
не болгари. Така българите намерили добра и изобилна
земя и се заселили.
† 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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