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Вяра
Заразна психическа болест - част III
В подобни суеверни
простотии вярва и
съвременния юдеин:
"Изложеното в Талмуда
се отнася... също и до
външни религиозни
съблюдения (?!), върху
които се дават найпедантични
подробности. Както се
изразява един еврейски
писател:.. найпричудливите равински суетности биват сложно разработени в
много томове с най-изтънчена диалектика, а най-абсурдни
въпроси биват обсъждани с гигантски усилия на всичката
интелектуална мощ; например, колко бели косъма може да
има една червена крава, за да бъде приета въпреки всичко за
червена крава; какъв вид краста изисква такова или онакова
пречистване; дали въшка или бълха може да бъде убита в деня
на Шабат, като първото е позволено, докато второто е смъртен
грях; дали заколването на животно трябва да започне откъм
главата или откъм опашката; дали свещенослужителят трябва
да си облича първо ризата или пък гащите; дали ,,ябам”, сиреч
братът на мъж, умрял без да има деца, на когото се налага по
закон да вземе за съпруга вдовицата, следва да бъде освободен
от това задължение, ако падне от покрив в локва с кал."
Еврейската магическа теория се съдържа в Кабалата - дума
на иврит, означаваща ,,приемане", което ще рече ,,устно
приета доктрина". Там могат да бъдат открити философските
или по-скоро теософските доктрини на Израел. Те се

съдържат в две книги - ,,Сефер Йецира" и ,,Зохар". В ,,Сефер
Йецира" или ,,Книга на Сътворението" се описва някаква
подредба на божествени еманации под названието ,,десетте
сефироти", схематизирани в кабалисткото дърво на живота
(?!). Кабалата учи, че преди големия взрив (споменатия
big bang ?! - ето от къде всъщност идва тази богохулна
теория), всички човешки души са били едно цяло, една
светлина. След мнимия взрив, единната енергия се разделя и
се появява вселената и материалния свят. Всеки човек се
стреми да се свърже обратно със светлината. Кабала и
сходните ѝ окултни науки, като нумерология и астрология се
практикуват и в мистични неюдейски кръгове още от първите
векове след Христа. Като цяло Кабала почива върху
специфично тълкувание на текстовете на Тора (петте книги на
Мойсей или Закона в Стария завет) и се спира върху „особения
мистичен смисъл“ на значението на буквалния прочит на
думите. Последователите на Кабала смятат, че тя е шифърът,
който мистично разкрива смисъла и значението на Словото
Божие. Според изследователите, които не са пряко свързани с
Кабала като традиция, тя се е зародила като древно
гадателско изкуство, което постепенно е прераснало
в огромна религиозно-философска окултна система. В
своя публикуван наскоро задълбочен труд върху Кабалата
мосю Пол Вюлио (Paul Vulliaud) казва, че времето на
създаването й може да бъде определено като не по-рано от VI
в. пр. Хр.; а че при всички случаи тя е по-стара от Талмуда, се
доказва от факта, че в самия Талмуд равините са описани как
я изучават, с цел да черпят магически познания. Според някои
от самите кабалисти, тя има по-дълбоки исторически корени,
които се търсят още в Древен Египет. Според самата ,,Зохар",
Бог споделил с Адам ,,Мистериите на Мъдростта" - докато
последният все още се намирал в Райската градина, посредством книга, донесена му от ангела Разаел. От Адам
книгата била предадена на Сет, после на Енох, на Ной, на

Авраам и по-късно на Мойсей - един от нейните основни
тълкуватели. Зохар оставала изцяло като устно предавана
традиция, но, както ни се казва, вече за първи път била
записана от учениците на Шимон бен Йохай. В Талмуда се
казва, че равинът Шимон и синът му Елиазар се скрили
за дванадесет години в една пещера, където, заровени в
пясъка до шиите, медитирали върху свещения закон
(?!). Адолф Франк не се колебае да опише Кабала като
,,сърцето и живота на юдаизма". ,,По-голямата част от найизтъкнатите равини от седемнадесети и осемнадесети век
твърдо вярвали в свещеността на ,,Зохар" и в непогрешимостта
на нейното учение."
Кабалата най-общо се дели на теоретична (философска) и
практическа. Сериозната кабала е позната стермина
юдейски мистицизъм и е и теософия, и философия,
силно повлияна от неоплатонизма.
Американския масон д-р Макей (Mackey), казва че имало
магическа Кабала на децата на Каин, която се предала по
наследство на сабеите (,,звездопоклонниците) от Халдея вещи в астрологията и некромантията. Въпреки
отправеното проклятие към магьосничеството, съдържащо се в
Мойсеевия закон, евреите - загърбвайки предупреждението се поддали на изкушението и смесили свещената традиция,
която били наследили, с магически идеи, отчасти заимствани
от други раси и отчасти измислени от самите тях. В същото
време, в умозрителен аспект, еврейската Кабала
заимствала от персийските маги, от неоплатонистите и
неопитагорейците.
Соломон Райнах нарича Кабала ,,едно от най-лошите
отклонения на човешкия ум".
Последователите на Кабала носят червен конец на

китката си, като суеверно вярват, че това ги предпазва
от „злото око“.
В исляма не е по-различно.

МАСОВА МЮСЮЛМАНСКА СВАТБА В
ПАЛЕСТИНА
Езическите, бесовски практики започват с:
- многоженството ("узаконена" оргия и разврат);
- булките деца ("узаконена" педофилия - щом
преминела първата менструация момиченцето било вече
готово за булка (?!), няма значение, че може да е 9-10
годишно.

"ПРОДАЖБА" НА "ДЕТЕНЦЕБУЛКА", ПЛЕНЕНО ОТ
ФАНАТИЦИТЕ НА "ИСЛЯМСКА
ДЪРЖАВА"
Педофилската традиция е заложена от самият
"пророк" Мохамед, на когото една от многобройните
жени е била 6 ГОДИШНОТО ДЕТЕНЦЕ АИША);
- "браковете" с контракт за кратък период ("узаконена"
проституция)
- джиновете (демоните) мюсюлмани;
- заложения като основа на исляма джихад - геноцид над
"неверниците";
- чисто чувствения, плътски рай с планини от пилаф и хурии
(женски духове-проститутки), с които "правоверния" щял
непрекъснато да се сношава, чрез сила дадена му лично от
алах. Всичко това преминава в сините камъни с очи, камъните
със заклинания, вярата, че излизането с десен крак от дома
носи късмет, капката урина паднала на панталона пък обратно
- прави те "неблагословен" и други подобни беснувания на ума.
Ето още подробности за някои мюсюлмански суеверия:
„Окото на Назар – така всъщност се наричат сините мъниста,
които са изработени като очи... амулет с форма на око
отблъсква негативната енергия, като се "взира" директно към
зложелателя. Смята се, че когато Окото на Назар се пропука
или счупи, то е приело в себе си злото и е необходимо да се
подмени с ново... има няколко легенди, които разказват за
него. Според едната, когато египетският бог Хор отворил
очите си, светлината се разляла над света. Поради това се
смята, че окото освен да пропъжда злите сили и
отрицателната енергия, има и способността да привлича
доброто...

Ако счупиш огледало е на лошо, ще те преследва нещастие
седем години. За да се избегне нещастието, трябва внимателно
да се съберат стъклата и да се закопаят... Не трябва да даваш
нож директно в ръцете на друг човек, това води до вражда.
Ножа трябва да се постави някъде и от там другия да го
вземе... Трябва да се става от леглото, да се излиза и влиза в
дома с десния крак... Не трябва да си режете ноктите нощем,
защото така си скъсявате живота. Нощем не трябва и да
свирите и да чистите... Ако куче излае по време на зов за
молитва, то някой наоколо ще умре... Ако си запалите
цигарата от свещ, то някой моряк ще умре... Ако бременна
жена яде много яйца, то детето и ще бъде капризно (?!)“ и още
много подобни небивалици.
Тези турски, погански суеверия са приети охотно и от една
голяма и окаяна част от нашия народ.ОТВРАЩАВАЩИТЕ
ВСЕДЪРЖИТЕЛЯ БОГ ПРАКТИКИ, СА И ОСНОВНОТО
ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОДЪЛЖИЛОТО 500 ГОДИНИ
РОБСТВО, ПРЕКРАТЕНО ОТ ПРАВОСЛАВНИЯ РУСКИ
СЛАВЯНСКИ НАРОД.

ПАПАТА ЦЕЛУВА КОРАНА,
ПОДГОТВЯЙКИ СВЕТА (ЗАЕДНО С
ИМАМИТЕ И РАВИНИТЕ) ЗА ИДВАЩИЯ
ТЕХЕН ВОДАЧ - АНТИХРИСТА.

Демоничната основа на исляма ясно личи и в основния

документ на тази човеконенавистна доктрина, наречена
лицемерно от мюслманите „религия на любовта“. Откъси от
Корана:
Сура 2:
191 И ги убивайте там, където ги сварите, и ги
прогонете оттам, откъдето и те ви прогониха! Да
заблуждаваш …е по-тежко, отколкото да убиваш... А ако се
сражават с вас, убийте ги! Такова е възмездието за
неверниците.
193 И се сражавайте с тях, докогато не ще има заблуда и
религията ще е на Аллах!
Сура 4:
56 Онези, които не вярват в Нашите знамения, ще ги
изгаряме в Огъня. Всякога, щом кожата им се опече, я
сменяваме с друга кожа, за да вкусят мъчението. Аллах
е всемогъщ, всемъдър.
89 Желаят и вие да сте неверници, както и те са неверници, за
да бъдете равни. И не взимайте ближни от тях, докато не се
преселят по пътя на Аллах! А отметнат ли се, хващайте ги и
ги убивайте, където ги заварите – и не взимайте от тях
нито ближен, нито помощник
91 Ще откриете и други, които искат и с вас да са в
безопасност, и със своя народ – в безопасност. Всякога, щом
биваха връщани към изкушението, биваха низвергвани в него.
И ако не се отдръпнат и не ви предложат мир, и не удържат
ръцете си, хващайте и ги убивайте, където ги заварите!
Дадохме ви явен довод срещу тези.
Сура 5:
33 Наказанието за онези, които воюват срещу Аллах и
Неговия Пратеник, и се стремят към поквара по земята,
е да бъдат убити или разпънати, или да се отсекат

ръцете и нозете им кръстом, или да бъдат прокудени от
земята [им].
Сура 8:
12 Твоят Господ разкри на ангелите: “Аз съм с вас.
Подкрепяйте вярващите! Ще вселя Аз ужас в сърцата на
неверниците. Бийте ги по вратовете, бийте ги по всички
крайници!”
17 Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли,
когато хвърли, а Аллах хвърли, за да подложи
вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е всечуващ,
всезнаещ.
64 О , Пророче, подбуждай вярващите към сражението! Ако
сред вас има двайсет търпеливи, те ще надвият двеста; а ако
сред вас има сто, те ще надвият хиляда от неверниците,
защото са хора, които не проумяват.
Сура 9:
5 А изтекат ли месеците на забрана, убивайте
съдружаващите, където ги сварите, и ги хващайте, и ги
обграждайте, и ги причаквайте на всяко място за
засада! И щом се покаят и отслужват молитвата, и дават
милостинята закат, сторете им път! Аллах е опрощаващ,
милосърден.
39 Ако не се устремите към битка, ще ви накаже Той с
болезнено мъчение и ще ви замени с друг народ, и не ще Му
навредите с нищо. Аллах за всяко нещо има сила
111 Аллах изкупи от вярващите душите и имотите
им. Сражават се по пътя на Аллах, убиват и биват
убивани, за да е техен Раят. Негово истинно обещание,
дадено в Тората, Инджила и Корана.А кой е по-верен в
своето обещание от Аллах? Радвайте се на размяната, която
направихте с Него! Това е великото спасение.

Сура 47
И когато вие срещнете неверници, тогава ги
обезглавете".
Ето например как тези инструкции за геноцид са
прилагани в поробена България:

„... И настанала такава сеч, че конете на правоверните взели
да стъпват не по земя, а по мъртви гяурски тела. Тогава
Исхак бей извикал: „Хей правоверни! Стига сте клали!
Започвайте да вземате роби!...'' „... Разлютил се пашата (Али
паша) и тоз час изкомандвал войската. Разрушили и
опустошили крепостта Венчан (с. Венчан, Варненско), а
народа й смазали на кюфте или го заробили..."; „...така
били затрити няколко хиляди неверници. Изклали ги и
те отведнъж изчезнали от лицето на света..." Цитат от
хрониката „Огледало на света” на османския историк Мехмед
Нешри. Турските хроники са пълни с подобни потресаващи
описания на извършвания над Българите геноцид. През този
период целенасочено е ликвидирана и почти цялата Българска
аристокрация.

Според някои историци с навлизането си в България,
мюсюлманите са избили повече от половината ни
население. Спасили са се тези, които са успели да
избягат по планините.
При последвалите опити за потурчване, хиляди от тези които
не искали да сменят вярата си са ликвидирани със зверски
садизъм, включващ окачване на ченгели, дране на кожа,
късане с клещи на живо месо, заравяне или изгаряне на живи
хора, набиване на кол, разпаряне на коремите на бременни и
т.н. Много жени, млади момичета и деца били масово
изнасилвани пред очите на близките им.
В житието на свети свещеномъченик Висарион Смоленски са
описани подобни моменти: „При помохамеданчването на
Смолен и областта му турците избиха много мъже, жени и
деца, които не склониха да приемат мохамеданската вяра.
Много вдовици и малолетни сирачета от двата пола, които не
можаха да избягат в Райково, бяха принудени да нощуват из
горите, изнемощели от глад и безсъние. Много от тях бяха
застигнати от турските орди и подложени на най-мръсни
деяния, които може да извърши само потъналият в
невежество турчин. Тия мръсни дела не мога да ги
опиша - устата ми се схващат. Но ще настъпят светли дни и
за това измъчено българско племе. Нека то знае до каква
безнравственост е паднал завоевателят турчин и каква
варварска религия е разпространявал...

В Смолен по заповед на властта най-първо с добро и кротко
се помъчиха да убедят епископ Висарион да приеме
мохамеданството и по този начин да откупи живота си, понеже
смятаха, че щом той се съгласи на това, много скоро и
останалите българи християни безропотно ще последват
примера му. Епископът отговори: “Човек, който има любов
към божествената истина, е непоколебим във вярата си.
Смъртта ми ще ме направи безсмъртен пред Бога”.
Тогава турците го съблякоха и го оставиха съвсем гол и
започнаха да щипят тялото му с нарочно приготвени
клещи, като късаха парчета живо месо. Епископ Висарион
изтърпя тия адски мъки, без да се уплаши и без да моли за
милост. Кръвта ручеше от тялото на този истински мъченик.
След това най-немилостиво го биха с железни пръчки,
докато епископът склопи очи и падна в несвяст. След като го
свестиха, турците го мушкаха с ножове и режеха късове
от тялото му, сложиха на главата му нажежен ръжен и
се гавреха с него. Но и това не им стигна. Поругаха го
публично и го развеждаха гол из града за показ.
Епископът понесе и тая гавра със смирение. Най-сетне
един освирепял турчин излезе от тълпата и с остър нож
го прободе в гърдите. Турците злобно се нахвърлиха
върху него с камъни и обезобразиха тялото му. Те
заповядаха на охранителите на епископа да изкопаят гроб в
една от градините, близо до хорището на Смолен, и там
погребаха мощите му. Така на 29 юли 1670 г. умря
мъченически Смоленският епископ Висарион.
11.08 по еретическия, †29 юли по църковния календар
- Св. свещеномъченик Висарион Смоленски († 1670)
Българската земя пази телата на милиони подобни
мъченици на православната вяра, избити през
столетията робство, които са предпочели да умрат за

временния живот, но да живеят вечно с Бога. Нашите
предци ясно са съзнавали (за разлика от днешните
поколения), какво безценно съкровище имат и в какъв
сатанински, погански, перверзен култ искат да им убият
душите.
Един от основните абсурди в исляма, е че тази религия,
чисто физически е невъзможно да бъде практикувана по
всички краища на земята. Ако мюсюлманин започне пост по
време на рамадана (когато той не трябва да яде и пие нищо,
докато не залязло слънцето) в най - северните градове и села
на Европа, Азия и Северна Америка, ТОЙ ПРОСТО ЩЕ УМРЕ
ОТ ГЛАД И ЖАЖДА. Причината е че точно през летните
месеци, когато е споменатия „пост“, в тези региони слънцето
не залязва понякога и с месеци. Например четвърт от
територията на Финландия се намира на север от северния
полярен кръг, а в най-северната точка на страната Слънцето
не залязва в продължение на 60 дни през лятото. В Свалбард,
Норвегия, най-северният населяван регион на Европа,
Слънцето не залязва от около 19 април до 23 август (рамадана
е през лятото и трае 29-30 дни. През 2019 г. е от 17 май до 14
юни, а през 2020 – 6 май до 6 юни).
Споменатия факт ясно изобличава липсата на
Божествен произход на това регионално, арабско
вярване, ЗАЩОТО БОГ Е ВЛАДЕТЕЛ И ВСЕДЪРЖИТЕЛ
НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА И НА
ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО!
Другия абсурд в същия „пост“ е липсата на аналог в Тората
(Стария Завет, почитан от мюсюлманите, от където и тези
традиции водят начало), където праведниците са постели
продължителни периоди (включително и почитания от тях цар
Давид), като са ограничавали или прекратявали приемането
на храна, течности и плътските отношения с жените си. Така

техния дух е побеждавал желанията на тленната плът и
молитвите им са ставали силни пред Бога.
При мюсюлманите такава победа липсва, напротив –
след изтощителния (за немалко хора и самоубийствен) ден на
тягостни и отвратителни самоограничения, след изчезването
на станалата омразна светлина (доста символично), ПОД
ПОКРОВА НА НОЩА, ТЕ ЗАПОЧВАТ
РАЗЮЗДАНО ПРЕЯЖДАНЕ, ПРЕПИВАНЕ И СЕКС (С
ЧЕСТО ПЪТИ МАЛОЛЕТНИТЕ СИ, НЯКОЛКО СЪПРУГИ),
ПРЕД ЛИЦЕТО НА ПОЯВИЛИЯ СЕ НА НЕБЕТО,
ЩАСТЛИВ ТЕХЕН ЛУНЕН „БОГ“! След това болниците се
изпълват с преяли, препили и т.н. пре..., страдащи от силни
болки в стомаха, червата, жлъчката, черния дроб и други
органи и телесни отвори, хора.
Подобен пост, както и многото други смешни и безсмислени,
а понякога опасни и жестоки суеверия, практики, ритуали и
традиции, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ГАВРА НА БЕСА НАД
ПОДЧИНИЛИТЕ МУ СЕ И СЛУЖЕЩИ НА СОБСТВЕНИТЕ
СИ СТРАСТИ И ПЛЪТ ХОРА. СЪЩОТО Е И С
ОСТАНАЛИТЕ ЕЗИЧЕСКИ РЕЛИГИИ И ВЯРВАНИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И С НАШИТЕ РОДНИ.
Човешките
жертвоприношен
ия пред лунния
„бог“
продължават и
днес. ДЕСЕТКИ
ХИЛЯДИ ХОРА
ИЗМИРАТ
ЕЖЕГОДНО ОТ
ОБЕЗВОДНЯВА
НЕ В ГОРЕЩИЯ МЕСЕЦ НА РАМАДАНА, А МНОЖЕСТВО

ДРУГИ БИВАТ СТЪПКАНИ ДО СМЪРТ ОТ СВОИТЕ
ЕДИНОВЕРЦИ, КОГАТО ОБИКАЛЯТ ОКОЛО КАМЕННИЯ
ИДОЛ КААБА, ДРУГИ УМИРАТ ОТ „ХВЪРЛЯНИТЕ ПО
ДЯВОЛА“ КАМЪНИ, ПРИ ПОДОБЕН ИДОЛСКИ РИТУАЛ
НА СЪЩОТО МЯСТО. Рекорда е през 1990 г. когато
стъкани и пребити загиват 1426 поклонници.
Важен момент на истината идва, когато се обърнем към
споменатия и почитан от исляма Стар Завет и разберем, ЧЕ
НИТО ЕДИН ПРОРОК НЕ СПОМЕНАВА НЕЩО ЗА МОХАМЕД,
НАПРОТИВ: Исая, който САМИТЕ ТЕ ИЗПОВЯДВАТ за пророк
Божий, говори в едно свое пророчество: „Ще отсече Господ
главата и опашката на Израиля“ (Ис. 9:14). При това сам Исая
обяснява своите слова по-нататък, имайки пред вид по „глава“,
гледащите на лице, тоест вършещите неправеден съд, а под
„опашка“ – „а пророк-лъжеучител е опашката“ (Ис. 9:15).
„Опашката“ е точно Мохамед, ЗАЩОТО САМИТЕ
МЮСЮЛМАНИ МИСЛЯТ, ЧЕ ТОЙ Е ПОСЛЕДНИЯ
ПРОРОК.
Ако сравним исляма с езическите религии, може да
намерим много интересни аналогии. Например при
разглеждане на култа към Шива откриваме следното:
1. Шайвита държат муртитата вътре в храмът Шива Линга от
черен камък А-суетха(aswetha), мюсюлманите държат
"черният камък" - ал асуад/al aswad("йони") - вън от Кааба.
2. Шайвита поставят муртитата вътре в средата на храмът
Шива-линга, мюсюлманите поствят "черният камък" Ал
асуад/al aswad(йони)- вън в ъгъла в ляво на Кааба.
3. Шайвитата обикалят около Шива-линга храмът по
часовниковата стрелка, мюсюлманите обикалят около Кааба
обратно на часовниковата стрелка.

4. Шайвитата обикалят около Шива-линга 7 пъти(колкото са
пръстените на Сатурн), мюсюлманите обикалят около Кааба 7
пъти "за уважение".
Пълни ритуални
плагиати на Мохамед от
Шива:

1. Шайви-молитвеният ритуал се казва
"Намаскар"(Namaskar), мюсли молитвеният ритуал се казва
"Намаз"(Namaz).
2. Шайви-позата за молитва се казва "Саштанг намаскар" - 8
допирни точки със Земята, (ашта-8), мюсюлманите се молят с
8 допирни точки със Земята - поза "камила".
3. Шайвитата си избръсват главата преди да влязат в Шивалинга, оставяйки си само "шика"(спопче коса), мюсюлманите
се избръсват главата преди да тръгна за Кааба в Мекка,
оставяйки си само брадата.
4. Шайвитата си вземат за храмът 2 бели безшевни
дрехи, мюсюлманите си вземат за Кааба 2 бели безшевни
дрехи.
Въртенето се нарича тауаф.
Мюсюлманите обикалят Кааба, като се въртят в кръг - това е
част от ислямската религия, взаимствана от арабите езичници.
Интересно е какво пише за идолослуженето на
камъни:

"СВЕЩЕНИЯ" ЧЕРЕН
КАМЪК, ВГРАДЕН В ХРАМА
КААБА

В Сунната мюсюлманите издигат в култ камъните! Сахих
Бухари, Том 5, книга 59, номер хадис 661 – "Ние използваме за
богослужение камъни, и когато сме намерили по-добър,
отколкото първия, ние ще хвърли първия и да вземе
последния, но ако ние не може да имаме камък, тогава
събиране земя (т.е. почвата) и след това се докарваме овца и
тази млечна овца, се изпълнява Tawaf около него ...." и т.нат. В
прав текст в Сунната се твърди, че мюсюлманите изразяват
култ към камъните!
Това го твърди Сахих Бухари! Написано е в Свещенна книга
за исляма!
Вярата в камъните е арабски езически обичай!
Историята на исляма обяснява езическата му, жестока
същност. Мохамед се родил около 570 г. в Мека. По това време
неговото племе, курайшитите, управлявали града и вече
хиляда години почитали храма Кааба.
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и такива на природните стихии, звездите, небесните
тела, на които поклонниците принасяли жертвени
животни, а нерядко и хора. Наричали това курбан. Сред
тези идоли "най-старши" бил Хабал (или Ваал), богът на
Луната, заимстван от шумерската и вавилонска митология.
Той бил и племенното божество на курайшитите.Символът на
това божество бил полумесецът.
Факт е, че този езически знак и до днес служи за символ на
уж монотеистичната, и "единствено вярна" религия исляма. Иначе казано, Мохамед наложил своето
племенно божество като всеарабски бог. Веднъж годишно,
в сезона рамадан - свещен за семитските езически вярвания,
защото бил месец на примирието между арабските племена,
последните се стичали в Мека на поклонение (хадж).
Поклонението се изразявало в обикаляне около Каабата по
посока, обратна на часовниковата стрелка (гледано
отгоре). Пространството около черната постройка, в което се
въртели, се наричало харам, целували свещенния черен камък,
пренасяли в жертва животни в чест на Лунния бог, хвърляли

камъни за да прогонят дявола, гладували по месец, който
започвал и завършвал с появата на лунния сърп на небето,
раздавали милостиня на бедните, и т.н. Мюсюлманите
изпълняват този езически обряд до ден днешен, а
джамията, построена около черния куб, се нарича Масджид
ал-Харам. Факт е, че мюсюлманският календар бил приет от
арабските племена много преди раждането на Мохамед, пише
Владимир Соловьов ("Мохамед", изд. "Рива", 2002 г.).
Ето какво пише д-р Робърт Мори в своята книга „Ислямската
Инвазия”:
“Арабското племе Кураишити (Quraysh), към което
принадлежи и Мохамед, особено са почитали лунния Аллах, и
трите му дъщери, които са били смятани като застъпници
между хората и Бога. “Поклонението на трите богини, Ал Лат,
Aл Оза, и Манат, заема значителна роля в религиозният култ в
Кааба (Kabah) в Мека. Имената на първите две дъщери на
Аллах, всъщност за женски форми на самото име Аллах.”
“Името на бащата на Мохамед е Абд-Аллах. Името на чичо
му е ОбеидАллах, което показва че семейството е имало
лична преданост, към този езически култ и
поклонението пред Аллах, богът на луната”. (цит.с.., Мъри,
стр.51). (бел.пр. което показва че най-вероятно
Мохамед произлиза от стар жречески род!)...
Когато популярността на Лунния бог започва да отслабва в
страните от Близкия Изток, арабите останали верни на
убеждението си, че Лунния бог е най-великия от всички
богове. Докато те се покланяли на 360 богове в Кааба в Мека,
Лунния бог е главният божество. Кааба в Мека е бил построен
като храм за Лунния бог. Това е, което го прави най-свещеното
място за арабския езически период...

Предислямски изображения на полумесец
със звезда, в ляво (Анатолия), в средата
съвр. ислямския символ, и изображение
на персийската богиня на Луната ( в
дясно)

В гр. Ур (Халдея) култът към Лунния бог, е много силен...
Храм на Лунния бог е разкопан в Ур от археолога Леонард
Уули. Той открива много археологически артефакти, които се
съхраняват днес в Британския музей, и са нагледни примери
за този култ. Харан е също известен със същия религиозен
култ – поклонението на Лунния бог. Подобно е положението и
във Вавилон. Полумесецът е задължителен атрибут на Лунния
бог и присъства при всяко негово изображение.

През 1950 е открит храм на Лунния
бог в Асор (Палестина). Там са
намерени два идола на Лунния бог.
Всеки от тях е статуя на мъж, седнал на
трон с полумесец издълбан на гърдите
му. От разчетените надписи, става
ясно, че това са идолите на Лунния бог.
Върху друга плоча са изобразени две
ръце, протегнати в молитва към Луната.
В Кажи-ел-Обейд, е открито статуя на меден телец, с
полумесец на челото, същият идол (златния телец),
израилтяните почитали в пустинята Синай по времето,
когато Моисей е на върха на планината и получава
Десетте Божи заповеди от Яхве. Докато Божия пророк

(Моисей) разговаря с истинския бог Яхве, израилтяните
са практикували идолопоклонство на Лунния бог, Шин идол с тяло на бик и главата на човек с инкрустиран
полумесец на челото. В Ур, върху стела от Ур-Намму
(UrNammu) има изобразен символ - полумесец, поставен в найгорната част от изображенията на боговете, защото Лунния
бог е бил господар на боговете. Дори хлябът се пече във
формата на полумесец, като акт на почит към Лунния бог (Пак
там, стp.14-21).

ЗВЕЗДАТА НА ВААЛ.
ПОДОБНА ЗВЕЗДА ПОЧИТАТ И
СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ
ИДОЛОПОКЛОННИЦИ, ЧИИТО "БОГ" Е
ЕЗИЧЕСКИЯ ТУРСКИ БЯС ТЪНРЪ (Т.
НАР. ТАНГРА):

През 1944 г. Г.Катън Томпсън (G. Caton Thompson) описва в
книгата си, „Гробниците и храмовете на Луната” за открития
от него и изследван храм на Лунния бог в Хурейдах (Hureidah),
в южната част на Арабия. Символът „полумесец” и не помалко от 21 надписа, съдържащи името Шин са открити в този
храм. Също е открит и идол (статуя) на Лунния бог. Това бе
потвърдено от други известни археолози. (вж.: Richard Le
Baron Bower Jr. and Frank P. Albright, Archaeological Discoveries
in South Arabia, Baltimore, John Hopkins University Press, 1958,
p.78ff; Ray Cleveland, An Ancient South Arabian Necropolis,
Baltimore, John Hopkins University Press, 1965; Nelson Gleuck,
Deities and Dolphins, New York, Farrar, Strauss and Giroux,
1965). Хиляди подобни надписи са били открити по стени и
скали в Северна Арабия. Освен релефи, са откривани и
оброчни купи, използвани в поклонението на „дъщерите на
Аллах”. Трите дъщери, Aл Лат, Aл Оза, и Манат понякога са
изобразява ни заедно с Аллах - лунния бог, с полумесец над
тях.

Археологическите доказателства показват, че доминиращата
религия в Арабия е била култът към Лунния бог. Старият
Завет също съобщава за този култ. (напр. Dt.4: 19; 17:03; 2
Ki.21: 3,5; 23:05; Jer.8: 2; 19:13; Zeph.1 : 5). Когато Израел е във
властта на идолопоклонството, то това е същият култ към
Лунния бог. В старозаветните времена, Набонид (555 – 539 г.
пр.н.е.), е последният цар на Вавилон, при който е построен
храм в Тайма (Арабия), като център за поклонение на Лунния
бог. Според Сегал (Segall): „звездната религия в Южна Арабия
винаги е бил доминирана от култа към Лунния бог в различни
вариации”. (Berta Segall, The Iconography of Cosmic Kingship,
the Art Bulletin, vol.xxxviii, 1956, p.77).“
Култа към споменатия Хабал (Ваал) продължава днес
и при юдеите и подчиненото им юдомасонство. Те го
наричат ябаалон. Това всъщност е древния, описан в
Библията Баал или Ваал, чиито идолопоклонство е
започнало във Вавилонската кула. Култа навлиза при
голяма част от юдеите от съседните езически народи.
Той ги отделя от почитането на Единия Бог Творец и ги
въвлича във разврат и зверски жертвоприношения на
собствените си деца: „напълниха това място с невинна кръв и
издигнаха оброчища ваалу, за да горят синовете си с огън за
всесъжение ...“ (Иер. 19:4-5).
В житието на свети пророк Иеремия също са описани
сатанинските им ритуали:

„устроени бяха високи жертвеници; там нечестивите иудеи
пренасяха жертви на молох (другото име на демона – б.р),
колейки и изгаряйки своите синове и дъщери. Тази местност
често се огласяше от неистови звуци на тръби заглушаващи
отчаяните вопли и крясъци на заколваните деца.“ Всесъжение
или всеизгаряне на еврейски е холокост. Това те направиха
(МАСОВО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ) и със съвременните си
синове и дъщери, с ръцете на друг окултист, за да могат да
построят на техните кости бленувания нов Израел. Почти
всеки, който се опитва да вразуми обезумелите сатанисти и да
им върне истинската вяра в Бога Саваота бива унищожен. Ето
какво се случва например със споменатия пророк:
„Озлоблението на иудеите от тези речи на Иеремия
достигнало крайни предели и те, накрая убили с камъни
Божия пророк, безстрашно говорещ им истината!“ (Житие на
св. пророк Иеремия, 14.05 - 01 май по православния календар).
При иудеите винаги е имало една упорита и непокорна на
Бога каста от хора, които са увличали в идолослужение и
разврат своите сънародници. Те правят златен идол-телец в
момента когато Моисей получава на планината Синай
Божиите заповеди. Те бунтуват народа против великия пророк
и против всички следващи божии угодници, като много от тях
убиват. Накрая те стигат и до убийството на МесиятаБожия Син, който също ги изобличава като синове на
сатана: „Ваш баща е дявола; и вие искате да

изпълнявате похотите на баща си.” (Йоан 8:43).
Богоубийството е момента на окончателното им
откъсване от Бога и предаването им на сатана.
Малката и праведна част от евреите, които остават верни на
Господ и на пророчествата, приемат Иисус и стават първите
християни. От този момент, затъналите в сатанински окултни
ритуали техни сънародници започват яростна борба против тях
и против техните последователи по целия свят. След
разпъването на Иисус, Господ наказва юдеите – при
неуспешно въстание Йерусалим е превзет, храма разрушен
(както предсказва Христос) и много от евреите се разселват по
цялата Римска империя, продължавайки непримиримата борба
с Бога и неговите угодници. В тази борба те привличат на своя
страна и римските езически власти, които също се кланят на
идоли, тоест на бесовете, които те представляват. Това, което
отличава обаче юдеите от техните духовни събратя, е че те
успяват, при дългите си престои в Египет, Вавилон и Рим да
синтезират магическите окултни знания и практики, в цяла
демонична наука наречена Кабала. Но другото, неизмеримо
по-важно е, че те продават достойнството си на богоизбран
народ и стават сатаноизбран. По време на едно от заточенията
си във Вавилон, юдейските равини написват и новия си завет
със сатана, споменатия Талмуд. Книгата е изпълнена със
човеконенавистни указания как да мразят, използват и
унищожават гоите – неевреите животни в човешка кожа.
Талмуда става основа на съвременния политически
ционизъм и на вдъхновените от евреи комунизъм,
фашизъм и либерал-демократизъм, унищожили старите
монархии, националната аристокрация и християнските
морални устои на обществата.
В този основен закон на съвременния юдаизъм ясно
личи общия му с исляма идолог – човекоубиеца сатана.
Не е случайно, че вратите на Търново бяха отворени пред

обсадилите го турци от евреина Лазар Коен (виж
стихотворението "Жидов гроб" на И. Вазов), докато цялото
нашествие на мюсюлманите беше подпомагано от синедриона
(СИТУАЦИЯ ИДЕНТИЧНА СЪС СЪВРЕМЕННАТА), който
беше базиран във Венеция, а след падането на
Константинопол се премести при новите му владетели,
техните братя агаряни.
Талмуда е сборник от религиозни книги, в които са записани
обществените традиции, правила и закони на евреите.
Изучаването на това писание започва от десет годишна
възраст с ежедневно четене на текстове от него и продължава
до края на живота на всеки, който се чувствува евреин.
Съвременните еврейски общества, където и да се намират по
света се консолидират на основата на Талмуда. В нея
неевреина се описва като “гой” – животно в човешка
кожа (подобно на използваното от мюсюлманите
"гяур").
Ето и някои
показателни цитати:
“Дори това че Бог
създаде не-евреите, те
са животни в човешка
форма! Не е прилично
евреин да бъде
обслужван от
животно! Затова е
обслужван от животни
в човешка форма!” [Midrasch Talpioth,
страница 255]. ”Какво е проститутка? – Всяка жена,
която не е еврейка.” “Бременна не-еврейка не е по-добра
от бременно животно!” - [Coschen hamischpat, 405].

“Всички не-еврейски деца са животни!” - [Yebamoth,
98a]. “Евреите се наричат хора, християните не са хора.”
– [Kerithuth (6 b, p.48)]. “Майката на Исус Христос е била
курва!” - [Sanhedrin, 106a]. “Исус в момента бива варен
във врящи изпражнения” - [Gittin, 57a]. “Kойто чете
Новия завет няма място в бъдещия свят” [Sanhedrin,
90a]. “Eвреите трябва да унищожат книгите на
християните” - [Shabbath, 116a]. “Мъдреците веднъж
седяли на край една порта, когато минали двама
младежи, единия скрил лицето си, а другия го показал.
За този, който открил лицето си ( Исус Христос ) раби
Елизер отбелязал : Той е копеле! Раби Джошуа: Той е
син на жена, която е забременяла по време на
менструалния цикъл! Раби Акиба казал: Той е и копеле и
син на жена, забременяла по време на менструалния
цикъл “ - [Kallah, 51a]. “Евреите са божествени! Ако неевреин удари евреин, то не-евреина трябва да бъде убит!
Да удариш евреин значи да удариш Бог!” - [Sanhedrin,
58b]. “Позволено ти е да мамиш християнин.” – [Babha
Kama (113 b)]. “Евреите не са длъжни да плащат на неевреите дължимите за работата им заплати! Евреите
имат висш легален статус!” - [Baba Kamma, 37b].
“Евреите винаги трябва да се опитват да измамят
християнина.” – [Zohar (I, 160 a)]. “Евреите ще бъдат
единствените богати. Богатствата на народите ще бъдат
в техни ръце.” “Всяка християнска собственост
принадлежи на този евреин, който пръв предяви
претенции.” – [Babha Bathra (54, b)]. “Тези, които
любопитстват да разберат еврейските закони, да
получат смъртно наказание.” - [Sanhedrin (59 a)].
“Когато Рим бъде разрушен, Израел ще бъде спасен.” –
[Obadiam]. “Ако евреина убие християнин, той не
извършва никакъв грях.” – [Sepher Or Israel (177 b)].

“Невинен си в убийство, ако намерението ти е да убиеш
християнин.” - [Makkoth (7 b)]. “Да пролееш кръвта на
неблагочестив гой е жертвоприношение на Бога.” –
[Ialkut Simoni ( 245 c)]. “Позволено ти е да убиеш неевреин със собствените си ръце!” - [Abodah Zara, 4b].
“Дори и най-добрият от гоите трябва да бъде убит.”
“Изтреблението на християните е необходима жертва.” –
[Zohar ( II, 43 a)].
Индуизма, будизма, шинтоизма, йога и другите източни
религии, вярвания, култове и практики са директно и
неприкрито езичество, преизпълнено със суеверия, окултизъм,
многобожие, „добри“ духове, а някои от тях са философски
учения, в които Бог не съществува (напр. будизма).
В шинтоизма (японската религия) се вярва в
множество „свещени духове“, наречени ками, които..."
Следва продължение.
Източници:
„Ислямът почита езически бог“ М. Ташева
"Мохамед", Владимир Соловьов, изд. "Рива", 2002 г.
"Ислам. Православный взгляд." Даниил Сысоев
„Ислямската Инвазия” д-р Робърт Мори
Дюшен-Гилемин Ж., История на религиите т. II и IV,
1996 г.
Каббала. // Атеистический словарь. 2-е изд., испр. и
доп. Москва, Политиздат, 1891985.
«Kabbala» // Britannica
„ТАЛМУД за всеки“ Ейбрахам Коен

† 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
buditeli.info © 2017

