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Петър Осоговски е Доростолски епископ през Х век, неговата църква е била в днешна

Силистра. Той е оставил две големи книги, които в момента се пазят в библиотеката в Малта.
”Деномесечен указател” според Николай Райнов има 384 листа, и е малък, грубо обработен

пергамент – „кафяв с жилки”. Тя съдържа най-много от богомилската астрология. В нея и в “Кни

Предсказания за България от Петър Осоговеца, богомилски жрец

“...А в четвъртия ден Господ създаде звездите - да красят твърдта небесна - и да бъдат

1/5

ydara.com

знамение за векове и народи. Седем едри звезди сътвори Предвечният - и седем области на
небето им повери.
И вложи Творецът седем духа в седемтях светила небесни, та седем ангела се родиха.
И повери на всеки ангел по един от седемте народа - да го ръководи.

И ангелите, на които бе поверено да водят народите, се сдружиха с ангелите, що
бяха пазители на тези народи, та всеки народ имаше по два ангела - един да го води, а друг да г
Слънцето разпери криле над Египет, Месечината - над Междуречието,
Вечерницата се спря над Елада, Звездата на Посланника покри с лъжи Юдея,
Звездата на Бранника - Рим, а Звездата на Отшелника - Византия.

А народите се не бяха още родили на Земята, но те живееха в чертозите на Господнята Премъд
И вси народи получиха от Вечния по един звезден дух.
Само над България тъмнееше мрачина - и звезден ангел не развя криле над нея.
И ронеше сълзи ангелът, що пазеше България, че всички си имаха другар, а той нямаше.
И с плач поиска от Бога звезден дух-другар да му даде.
Та се смили над него Творецът, ала нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора - и осени с божествено мановение Млечния път да властва над Б
изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рим, само Византия и България останаха...

Но този, що се вслушва в пророчески вещания, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще разсип
...Защото гаснат звездите една по една, ала Божият пояс ще свети вечно - и Млечният
път ще бъде светъл саван над мъртвата вселена...”
Из “За съдбата на народите” - 956 година

Из “За съдбата на народите” - 956 година
(публикувано в том 2-2000 на сп. “Български писмена – Les lettres bulgares”)
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Един известен български пророк, оставил едно кармично послание към българите за истинскат

В “Книга за звездите и за съдбата на народите” той описва, че на всеки народ е присъдена спец

„И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Ел

За достоверността на тези автентични редове от пророчествата на епископ Осоговски се прикр

Въпреки това днес ние съществуваме под името „българи” и България е отново независима. Чес

Пророчествата на епископ Осоговски само могат да ни накарат да отбележим учудено, че точно
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„И превратна бе участта на Египет, умряха двата народа-близнаци на Междуречието, изгоря Ел
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