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Originile Țapului din Mendes 

„Țapul din Mendes” își are originile în Egiptul Antic. Cu mii de ani în 

urmă caprele și țapii au fost venerați în multe orașe de-a lungul și latul 

Egiptului. Țapul este sinonim cu Satanismul. Coarnele îi reprezintă pe Zeii 

și pe Zeițele încornorate. În multe alte culturi și timpuri, capra este un 

simbol al fertilității, fiind deci ținută la rang înalt în practicile religioase; 

acest lucru datează încă din Sumeria. 

Țapul din Mendes 

Ptah, Zeul egiptean al magiei, cunoștinței și înțelepciunii (un alias al lui 

Satan) *a devenit* un „țap” și uneori un berbec în orașul lui Mendes, unde 

a fost venerat ca atare. Țapul din Mendes reprezintă „Ba”-ul – care este 

cuvântul egiptean pentru „suflet.” Ptah a fost cunoscut ca mare magician 

și „Domn al Șerpilor.”1 

Există multe afirmații false bazate pe ignoranță, care spun că venerarea 

țapului a fost inventată ca o reacție la „mielul” creștin. Utilizarea mielului 

în religia creștină a venit mult mai târziu și, în adevăr, a fost o corupere a 

semnului zodiacal Berbec (vezi mielul de Paște; Paștele are loc atunci când 

Soarele se află în Berbec). Tot ceea ce se găsește în creștinism a fost furat 

și corupt din religiile care l-au precedat. 

Țapul încornorat este asociat în mod direct cu Enki (Satan). Constelația 

Țapului Încornorat (Capricorn) găzduiește Solstițiul de Vară, cunoscut ca 

„Poarta Sudică a Soarelui.”2 

În timpurile babiloniene, capra a fost asociată cu Zeul EA (Enki/Satan). EA 

a fost cunoscut drept „Cel cu intelect vast și Domn al ochiului sacru,” 

protectorul poporului său, aducătorul și dătătorul cunoștinței și 

civilizației omenirii. Reprezentat și ca un șarpe, a sfârșit în „Grădina 

                                           
În Egyptian Mythology de Veronica Ions, pg. 124, autoarea menţionează că Ptah lua înfăţişarea unui ţap 

1 Egyptian Mythology, de Veronica Ions, pagina 103 
2 Brady’s Book of Fixed Stars, de Bernadette Brady, paginile 300-301 
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Edenului ca șarpele din pomul vieții, încurajând învățarea și cunoștința, 

în defavoarea ignoranței eterne.” Ori de câte ori EA cutreiera Pământul, 

lua înfățișarea unui țap. EA a fost considerat „Tatăl luminii,” iar în cadrul 

sărbătorilor ținute în cinstea lui – datate din anii 15.000 î.e.n. – se purtau 

piei de capră.3 

În adevăr, satanismul este cea mai veche religie a omenirii. Satanismul nu 

este o „invenție” sau o „inversare” a creștinismului. 

Imagini din Egiptul Antic, reprezentând Țapul/Capra din Mendes: 

 

– Înalta Preoteasă Maxine Dietrich 

                                           
3 New Larousse Encyclopedia of Mythology, pagina 56 
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