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Вяра
Пророчество на свети Нил Мироточиви
Пророчеството
на Свети Нил,
който се
подвизавал,като
Аскет в Светата
Гора Атонска
преди 350 години,
относно
идването на
антихриста и
хората от
последните
времена:
"Около 1900-та година напредвайки към преполовението на
осмия век и приближавайки 7500-те години, хората от тези
времена ще започнат да стават неузнаваеми. Когато
наближи времето за идването на антихриста, ще се
помрачи разумът на човеците от похотта на плътта и ще
се умножи много безбожието и беззаконието. Тогава
хората ще станат непознати, ще се промени външният лик на
човеците и няма да се разпознават мъжете от жените, по
безсрамното облекло и окосмението на главата. Тогавашните
хора ще побеснеят и ще станат като зверове от
измамата на антихриста. Няма да съществува почитание
към родителите и към по-възрастните и любовта ще
изчезне. Пастирите на християните- архийереи и йереи, ще
бъдат мъже тщеславни, съвършено не познаващи
десния път от левия.
Тогава те ще променят морала и Преданието на

християните и на Църквата.
Благоразумието ще се загуби у човеците и ще царува
безпътството. Лъжата и сребролюбието ще достигнат найогромните си размери и горко на трупащите богатства
(сребролюбците). Блудодеянията, прелюбодеянията,
мъжеложството, кражбите и убийствата ще се
узаконяват по това време и по причина на огромните
грехове и безбожие хората сами ще искат да се лишат от
Благодатта на Светия Дух, Който са приели със Светото
Кръщение, а така също и с потъпкването на съвестта.
Църквата Божия ще крепят благочестиви Пастири,
имащи страх Божий. И горко на тогава намиращите се в
света християни, които ще устояват напълно Вярата,
защото няма да виждат от никого Светлина на съзнание.
Тогава те ще се отделят от света в Светите Прибежища
за да намерят духовно успокоение от скърбите си и
навсякъде ще намират пречки и лишения. И всичко това
ще се причинява, защото антихристът ще иска да владее
всичко, за да бъде владетел на вселената, ще върши
чудовищни знамения и личби по въображение.
Искайки да даде лукава мъдрост на страдалците човеци,
ще изнамери да говорят един към друг (телефона) от
единия край на земята до другия. Тогава те ще летят
във въздуха, като птици (самолети) и ще разкъсват
морските дълбини, като риби (подводниците).
И всичко това ще вършат нещастните човеци, преминавайки
живота си в удобства, не знаейки страдалците,че това всичко е
измама на антихриста.

И толкова ще придвижи въображаемо науката лукавият, тъй
че ще измами човеците да не вярват в съществуването
на Триединния Бог.
Тогава Всеблагият Бог, виждайки гублението на

човешкия род ще поиска да съкрати дните, заради
избраните, защото сатаната ще поиска да измами „ако е
възможно и избраните“.
Тогава внезапно ще дойде Двуострият Меч (Христос), и
ще умъртви измамника и неговите последователи."

(Верен препис от книгата „Евангелската градина“ на Светия
Манастир „Кръстова планина“ – Кипър)
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