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Вяра
Свети Козма Етолийски за евреите
Сега братя какви знамения
очакваме ? Чакаме не друго, а
Светият Кръст да засвети на небето
по-силно от слънцето заедно с
хиляди и хиляди, с десетохиляди
Ангели, а лошите - като демони.
Първо, децата на дявола,
евреите, които не само не
вярваха в Христа, но го
разпнаха, тогава те ще видят
Христос в цялата Му Слава и ще
повярват, ще Му се поклонят,
но тогава вярата им няма да им
помогне. Ето защо, братя,
християните, са Благословени и трижблажени, които
Вярват сега. Но горко на неверниците. По-добре е за тях
да не са били раждани.
Тогава Христос ще отдели Праведните от грешниците, както
овчарят разделя козите от овцете...
В старите времена евреите погубиха и умъртвиха
всички пророци, всички праведни учители, хиляди пъти
отстъпиха от Христа. Последваха дявола така: направиха
си златен телец и му се поклониха за бог, и него почитат
до днес ( б.ред. евреите, разпръснати из различни страни,
властват над икономическия живот, като банкери и
лихвари. Стара им е болеста! Жалко, че бяха помамени от
златния идол, но жалко и за тия, които им угаждат и
вършат техните дела). И сега това означава да дружиш, да
приемаш, да ядеш и пиеш с дявола. Дръзнаха да разпънат и

нашия Христос. Всеблагият въпреки всичко ги пазеше и
закриляше, очакваше Господ след Разпятието Си да се покаят,
но те не го сториха. Тогава ги прокле, отлъчи, разгневи им
се и остави дявола в сърцата им, когото имат и до днес.
Почерниха се душите им: от цял свят евреите тръгват да се
събират в Йерусалим. Тогава Господ вдига императора от
стария Рим и той обсажда евреите вътре в Йерусалим, където
бащите и майките колели децата си и ги изяждали. Само
дяволът желае родителите да изяждат децата си, а не Господ.
Чувате ли братя мои колко нещастия се случват на
човек, когато върши грях и Господ го изостави... Както
е измъчвал евреите мъчи и нас, когато вършим
грехове...
Ти искаш да продадеш Христа, а той не може ли да те
предаде в ръцете на мъчителите демони?
И сега, понеже евреите са безсилни и не могат да
разпънат отново Христос, всеки Велики Петък те го
правят от восък, а после го запалват. Или пък вземат
едно агне, удрят с ножове и го разпъват вместо Христос.
Чувате ли злобата и омразата на евреите и дявола? Като се
роди еврейско дете, вместо да го научат да се покланя и
следва Господа, евреите подбуждани от своя баща дявола, веднага след като се роди, го учат да хули
Христос и Богородица и харчат 50 - 100 кесии жълтици
за да намерят някое християнско дете, да го заколят, да
вземат кръвта му и да се причастят с нея. Дяволът иска да
пием кръвта на децата - не Господ. Христос ни заповяда да
благославяме и да се молим за всички хора. Евреинът, колкото
и да ти е приятел, отиди, поздрави го и чуй добре какво ще ти
каже. Ти го поздравяваш и му пожелаваш добър ден, а той те
кълне и ти пожелава лош ден. Защото "добър ден" е от Христос
и евреинът нито иска да види, нито да чуе нещо такова.

Загледай се в лицето на евреин, когато се смее. Зъбите му
белеят, а лицето му е като избелено платно, тъй като носи
Божието проклятие, сърцето му не се смее. Има дявола вътре в
себе си, който не го оставя... И ако ти даде евреинът вино
или ракия, невъзможно е да не са омърсени. Или ако не
свари да ги опикае, поне ще се изплюе. Когато някой
евреин умре, слагат го вътре в големи нощви и го
измиват с ракия, за да изчезне лошата миризма. А тази
същата ракия я допълват с благовонни треви и тогава я
продават на християните - по-евтино за да ги омърсят.
Продават риба в града евреите. Отварят устата на рибата,
пикаят вътре и чак тогава я продават на християните.
Евреинът ми казва, че Христос е копеле, а Пресветата
Богородица - блудница ( б.ред. Талмудическо
богохулство. За да не се покаят пред народа си за
извършеното престъпление (разпъването на Христа),
първосвещениците създават талмуда - антиевангелие.
Знаейки много добре, че ако се покаят пред народа, те
ще трябва да бъдат убити с камъни, те измислят
антихристиянска идеология на открит расизъм. С това
оправдават себе си и хулят Бога, наричат християните
гои = на свине, че те трябва да умрат и т.н.). За светото
евангелие евреина твърди, го е писал дяволът.
Сега ми се отварят очите да видя евреина: един човек да ме
ругае, да убие баща ми, майка ми, брат ми, дори окото ми да
изкара, имам задължение, като християнин да му простя. Но
да ругае Христа - нашия Бог, моята Пресвета, не желая да го
виждам.
Ваша милост как ви дава сърцето да вършите
търговия с евреите. Този, който се сдружава с евреите,
купува и продава, какво показва? Показва и казва, че
добре са направили евреите, щом са убили пророците и

всички проповедници и праведници; добре са правили и
правят, че ругаят нашия Христос и Пресветата ни
Богородица; добре правят, че ни омърсяват и ни пият
кръвта.
Тези неща защо ви ги казах, християни мои? Не за да
убивате евреите ида ги преследвате, ала да ги оплаквате, че са
оставили Бога и са тръгнали с дявола...
Достатъчно, братя християни, не мога да ви кажа нищо
повече. Казах ви каквото Бог ме просвети.
( "Свети свещеномъченик и равноапостолен Козма
Етолийски" стр. 96 - 100)
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