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Вяра
Пророчествата на свети Козма Етолийски (1714 –
†1779)
Свети Козма е изричал
действителни пророчества!
Множество негови пророчески
слова са се опазили от
поколение на поколение чрез
Преданието. Всеки град и село,
които Светията е посетил, пази
негово пророческо слово.

Предлагаме ви част от най-интересните пророчества.
Обърнете внимание по - надолу и на казаното за нашето
бъдеще:
- Кажи на онези идоли да не идват тук, ала да се върнат
обратно. (По време на проповед в Асон – Кефалиния, изведнъж
прекъснал проповедта си и изпратил един слушател в покоите
на местния големец, казвайки горните думи. Пратеникът там
намерил четири госпожи аристократки, облечени безсрамно
„според венецианската мода – разгърдени“,които били готови
да дойдат, за да проследят проповедта на Светеца. Забележете
как равноапостолния светец нарича жени, които въпреки, че
са облечени с дълги рокли им се виждат само някои разголени
части от тялото – „ИДОЛИ“. Какво да кажем за съвременните
жени, които ходят с мъжки дрехи, впити по тялото или почти

голи не само по плажовете, а дори и по улиците. Те стават
оръжия на сатана, съблазнявайки околните и се превръщат в
съвременни идоли).
- Свободата ще дойде отдолу, откъдето текат водите. (
Свободата на Гърция е дошла от Пелопонес -1821-1829 г.).
- Това дете ще успее. Ще управлява Гърция и ще се
прослави. (Той говорел за Йоан Колети- един от първите
управници на новоосвоводена Гърция).
- Очакването ще настане, когато дойдат два Великдена
заедно. (През 1912 г. празниците на Благовещение и Великден
съвпаднали, тази година започва очакваното освобождение на
Балканите).
- Причината за всеобща война ще дойде от Далмация.
Първо ще се разпокъса Австрия и после -Турция.
(Предсказание за Първата световна война).
- Ще видите редовна армия, ще видите и нередовна
(партизанска-комунисти б.ред.). От тях много ще пострадате.
(Събитията от 1946-1949 година в Гърция, когато
гражданската война взема много жертви и причинява
бедствия и разрушения).
- Бедата ще дойде от начетените. (Псевдоученитееволюция, Просвещение, републиканизъм, комунизъм и
под.).
- Ще дойде временно веднъж един лъжепророк. Да не му
вярвате и му се радвате. Ще си отиде отново и няма да се
върне. (комунистите)
- Ще гледате плодовете и няма да можете да ги ядете.
(вероятно радиоактивни - Чернобил)
- Ще дойде време, когато земята ще бъде опасана с една

нишка (Електрическите далекопроводи, кабелите).
- Ще видите в полето каруца без коне да тича по-бързо
от заек. (Железницата и автомобилите).
- Ще настъпи време, когато хората ще разговарят от
едно отдалечено място с друго, например от
Константинопол с Русия (телефона).
- Ще дойде време, когато дяволът ще влезе в една
кутия и ще крещи от там. А от кутията ще стърчат
рогата му. (Очевидно, става дума за телевизора. Свети
Козма е предсказал неговото аморално и зомбиращо
влияние).
- Ще дойде време, когато дяволът ще обикаля със своята
тиква. (сателитите)
- Ще дойде време, когато светът ще бъде управляван от alala
и balala (alala и balala — това е игра на думи. Свети Козма е
има предвид бездушните механизми).
- Ще ви дадат твърде много, ще си го поискат обратно,
но няма да могат (да си го вземат). (Заемите в които
затъна Гърция).
- Ще излизат такива неща от училищата, че умът ви не
може да си представи.
- Ще дойде време, когато крадците и разбойниците вече
няма да се крият в планините, а ще живеят и крадат в
градовете.
- Много неща ще се случат. Градовете ще се обърнат
на бордеи.
- И ако не се откажете от делата, които вършите, от
произволите и грабежите, ще се погубите. На оня клон,

дето окачвате сабите си, ще дойде ден, когато циганите
ще окачват инструментите си. (важи и за нас)
- Хората ще дойдат до такова състояние, че да нямат дори
дрехи, и всичко това поради факта, че ще станат лентяи.
- Хората ще обеднеят, тъй като няма да обичат дърветата и
растенията.
- Ще настъпи време, когато православните ще враждуват
помежду си. Аз пък ви призовавам към мир и съгласие.
- Ще настъпи време, когато няма да я има някогашната
хармония между миряни и свещеници.
- Папата да кълнете, защото той ще е причината.
- Свещениците ще станат по-лоши и по-безчестни от
обикновените миряни.
- Свещениците ще станат като обикновените миряни, а
миряните ще се уподобят на зверове.
- Като чуете, че войната е започнала отдолу (Африка,
Близкия Изток – б.ред.), тогава близо ще е.
- Ако войната започне отдолу, малко ще пострадате, ако
започне отгоре, ще бъдете погубени.
- Турците ще научат тайната три дни по-бързо от
християните.
- Скалите и рововете ще бъдат пълни с хора.
(бежанците)
- Рововете и скалите на Дрополи ще бъдат пълни с бегълци.
- Ще дойде внезапно. Да имате торба зърно закачена на
вратата. То ще ви пречи, когато бягате. Не го оставяйте.

Вземете го със себе си, за да се хранят децата ви.
- Ще видите да летят в небето хора като черни птици и
ще хвърлят огън по света. Които ще живеят тогава, ще
бягат към гробищата ще вика: „Излезте, вие, мъртвите,
за да влезем ние, живите“ (военните самолети).
- Антихристите ще си отидат, ще дойдат отново и после ще
ги прогоните до Кокини Миля (далече в Азия).
- Чужда войска ще дойде. Ще вярва в Христа, но езика ви
няма да знае.
- Ще дойде първо една лъжеромейска войска, да не й вярвате
– ще се върне обратно.
- Турците ще си заминат, обаче ще дойдат отново. Ще
стигнат до Ексамиля (град в Пелопонес, на шест километра
южно от Коринтския провлак). Ще ги изгонят до Кокини миля.
От турците една трета ще погинат, една трета ще се
Кръстят, и само една трета ще отиде до Кокини миля
(Кокини миля именували поробените дълбини на Мала
Азия).
- В Константинопол ще се пролее кръв, така че
тригодишно биче да плува в нея.
- Ще се роди звяр, който ще воюва срещу вас.
- Ще дойде време, когато прокълнатият дявол ще излезе от
черепа (черупката) си.
- Ще ви поискат оръжието. Дайте едното, но другото
оставете за себе си. Едно оръжие ще спаси сто живота.
- Молете се да се случи през деня, а не през нощта, през
лятото, а не през зимата.

- Много неща ще се случат. Градовете ще заприличат на
казарми.
- Големи къщи не правете, сушилни да правите, за да не
влизат вътре…
- Нека в дома ви да има три врати: ако завладеят едната, вие
да минете през другата.
- Вие ще побегнете наляво от планините,.. от пещерите не
се плашете.
- Много ще се погубят от глад.
- Богатите ще обеднеят, а бедните ще умрат.
- Една шепа злато – една шепа брашно.
- Светът толкова ще обеднее, че ще се препасват с лозови
пръчки.
- Ако намерят на пътя сребро, няма да се навеждат да го
вземат. Обаче за един клас жито ще се избиват кой да го вземе
пръв.
- След всеобщата война хората ще трябва да извървят
половинчасов път, за да срещнат човек и да разговарят с него.
- Да носите Кръста на челото си, за да ви познаят, че
сте християни.
- Ще ви наложат голям и непоносим данък, обаче не
ще успеят.
- Ще ви обложат с данък кокошките и прозорците.
- Ще настане една бюрокрация, която ще има голямо бъдеще
на Изток. (!)
- Ще поискат да ви вземат за войници. Няма да успеят обаче.

- Ще дойде време, когато враговете ще ви вземат дори
пепелта от огнището. Но вие не изменяйте на вярата си, както
това ще направят мнозина други.
- Дайте всичко, което ще ви поискат, пазете само
душата си.
Свети Козма ясно описва и причинителите на всички
бедствия - тези които подготвят света за своя фалшив
месия.

"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)
† ВИЖТЕ ОЩЕ
Театърът на антихриста
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ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
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