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Едва ли има религиозно учение, което да се представя в толкова деформиран вид,
както е

тяхното. Във всяка книга за християнските ереси те заемат едно от основополагащите места. В

По-смелите изследователи дръзват да твърдят, че всъщност богомилите са наследили нравстве

"Учението на богомилите за вечно жизненото начало в човека - душата, е постройка ясна и раци
Йордан Иванов “Богомилски книги и легенди”
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В своята книга "Какво е дал българинът на другите народи" видният писател и общественик Сти

Подробно изследване на богомилските възгледи на базата на запазената до наши дни тяхна “Та

В “Тайната книга” няма нито една идея, нито една мисъл, която да липсва в евангелията – доказ
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традиционния за балканските жители по старо време орфизъм, и може да се разглежда като не
Тези изводи са неочаквани, и естествено пораждат ред въпроси. Например:

Първо: наистина ли вярата и ритуалите на богомилите са били подобни на тези на първите хрис

Второ: наистина ли богомилството е толкова старо? Ако богомилското учение е раннохристиянск
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Трето: какво представляват по същество обвиненията на католиците и православните към богом
Табов Йордан
http://imperia.lirik.ru/index.php/content/view/3/20

"И ако средновековната българска държава на два пъти е попадала под чуждо иго, отговорнос
Димитър Ангелов
"Богомилството"

"В литературата са пуснали корен не едно и две заблуждения против богомилството като социал
Иван Клинчаров
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"Поп Богомил"

"Богомилите бяха първи в България, които отклоняваха византийското влияние и, за да обезпеч
Борислав Примов
“Бугрите”

Както поясняват някои автори, при поробването на България от турците съвършените богомили

застават начело на българския народ и укрепват силата на неговия дух. Благодарение на тяхно
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"Велик е българският народ в миналото не със своите победи при Симеон и Крум, а с това, че от

Българският народ още не знае своята история. Той все още не познава миналото си въпреки мн

Българи, вие сте дали на света нещо, което никой друг народ не е дал. Вие сте дали на света

една нетленна светлина, която го поведе към възход, като прие формите на редица нови духовн

И това вие не го знаете! Нещо повече - вие отричате, хулите и клеймите най-великата и най-свет
Древното богомилство възкръсва! ...Онези древни богомили, които изградиха най-великото дел
Сава Калименов
"Богомилството възкръсва"

"Строги, мълчаливи и решителни, богомилите носят факела на древната Мъдрост и Светлината
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Идва време, когато душите на хората ще се отърсят от този унес, в който ги държи една властн
Богомилите днес се завръщат, за да спасят отново света."
Христо Маджаров
"Завръщането на богомилите

"Ако не бяха изпъдили богомилите от България, тогава, другояче щеше да протече историята на

И сега това движение от България ще се пренесе в другите славянски народи и навсякъде... Се

Ако го отхвърли, ще пропадне. Ако искат да ги изгонят, от България нищо няма да остане. Ако б

8 / 83

ydara.com

Изгонените из България богомили занесоха своите идеи и културата си на Запад - и народите, к
Учителя

В богомилските общини властва единствено духът на взаимопомощта, поради това там няма бед

нуждаещи се. Богомилите притежават общи имоти и обща каса, от която разпределят парите сп

Писателят Райнер Сакони установява, че през 1250 г. броят на съвършените в Европа е около 4
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През ХIII век броят на привържениците на българската ерес в Европа е четири милиона, а това

Богомилството бележи един от най-високите върхове по дългия исторически път на България и

Всеобхватно по своето съдържание, богомилското учение обогатява и издига човешкото мислен

Уникално по своето значение, богомилството е ярък феномен на българския дух, въплъщение н

"През Х век България е духовният център на Европа, където се е родил Духът, за да се разпро
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Инквизицията унищожили тези богомилски духовни средища. Каква ли е била причината за това
Хари Салман, философ от Холандия
беседа на 8 юли 1997 г. в София

Богомилството притежава освободителна и творческа сила. То е носител на свободолюбието и н

Богомилското учение дарява човечеството с най-прогресивните идеи и подтиква обществото към

Богомилството съдържа квинтесенцията на световната мисъл.
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България е първата европейска страна, в която богомилите изричат новородената истина. След

Безброй са верните последователи на истинското християнство от Мала Азия до Атлантическия

Богомилите стават идейни подбудители на движения за социална справедливост и национална
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независимост, открито застават срещу византизма, който обхваща по това време българската дъ

Преследвани и унищожавани с жесток фанатизъм, последователите на българската ерес даряв

"Могъщи и многобройни еретически движения заливат от X до XV век много страни в средновек

В борбата срещу еретиците се организират кръстоносни походи, извършват се чудовищни жесто
Борислав Примов “Бугрите”

Но дали наистина е така?
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Към края на XIV и началото на XV век угасват един след друг пламъците на еретическата дейно

В продължение на няколко века катари, албигойци, патарени, бугри и много други последовател

Френският историк Пиер Дюрбан твърди, че мистичното Бяло Братство на Учителя представляв

Според Христо Маджаров, богомилите са носители на древна езотерична традиция, която води
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В своята книга Мисията на богомилството Боян Боев пояснява, че богомилството има окултен пр

Напълно предани на един велик идеал от общочовешки характер, те не трепваха пред никаква

опасност, пред никакви преследвания, винаги смели, решителни, безстрашни. Мъчнотиите не сл

Богомилството е едно от красивите цветя на българския, славянския и общочовешкия гений, защ

"Величието на богомилството е, че то е изпреварило с векове нивото на своите съвременници. И
Боян Боев
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"Богомилството отбелязваме прояви от човешко братство, прояви, които може би са били подран
Йордан Иванов

Народният лечител Петър Димков също стига до извода, че богомилите са гордостта на българ

За писателя Георги Томалевски богомилското учение е светлина, която прониква в Европа, за д
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движения до Реформацията, като например албигойството, катаризма, патаренството.

В това отношение считам България за месианска страна. В книгата си Човек, природа и Бог той
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"Ако има нещо в българската история, което заслужава преклонението и възхищението на всеки

Ако има период, в който духът на българския народ се е издигал до най-високата точка на пост

Ако има случай, при който България да е застанала начело на общочовешкото развитие, начело

Някога, преди хиляда години, когато средновековният мрак потискаше и задушаваше цяла Европ

18 / 83

ydara.com

Някога, не много отдавна, само преди хиляда години, от България излезе пламъкът, който, мака

и най-жестоко потъпкан и загасен с насилия и кърви, се прояви по-сетне във Възраждането, Р

Някога духът на българския народ се издигна до всечовечност и направи щото погледите на цял

Някога - преди хиляда години, ние отхвърлихме Божията благодат, ние изгонихме богомилите, к
Сава Калименов
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"Българите са забравили своето славно минало и са в пълна амнезия относно повтарящия се фа

Божествен сценарий. Много пъти през вековете им е говорено за този Божествен План, но чове
Хр. Маджаров

Според Христо Въргов, богомилите са проявявали най-светлото, най-идейното, което е могъл да
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Ролята на богомилите изтъква и Иван Клинчаров в своята книга Поп Богомил и неговото време:

"Българската Църква и Власт и до днес са в кармичен дълг към народа за унищожаването, прес
Христо Маджаров
"Български мистерии (III част)"

"С прокуждането от България на този идеен, мощен и високонравствен Дух, нашата страна се е

лишила от тази жизненост и мъдрост, поради което именно е станала лесна плячка за чужди на
Христо Маджаров
"Завръщането на богомилите"

"Българският народ беше 500 години под турско робство за наказание, поради гонението на бог
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Учителя Беинса Дуно

Богомилите и техните последователи прилагат в ежедневния си живот Христовото учение и цен

Тълкуванията на текстовете в Светите Писания са доказателство за свободомислието на богоми

задача и във вътрешното му преодоляване.

Да вършат винаги и навсякъде добро, да помагат на своите ближни, да не прибягват никога до
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Тяхното убеждение, че истинската вяра не бива да противоречи на разума, стои в основата на у

"Те имат блестящи ученици в училищата и университетите на тази епоха. Благоприятният прием

политическите тенденции на Римската църква - протест, който подновява упадъка във влияние
Шарл Молиние за катарите

В творбите и на най-ревностните противници на богомилите откриваме свидетелства за дълбока

"Те понасят умора, заплахи, мъчения и притеснения, често се излагат на опасности, дори презир
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Богомилът е навъсен, закрил се до носа, върви с наведена глава и устата му шепнат... Ето какво
Монахът Евтимий от Акмония пише през XI век

Нравственият живот на богомилите и последователите им в Западна Европа принуждава технит

Нравите им са чисти и поведението им скромно; дрехите им не са украсени с никакви
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драгоценности; мнозинството от тях ходят като съвсем бедни. Те се задоволяват само с най-нео

С непоколебима убеденост те твърдят, че са единствените радетели за същината на Божията в
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От писмото на патриарх Теофилакт до цар Борис, написано между 936 и 956 г., става ясно, че бо

Във френския град Сен Феликс дьо Кармон се събират най-видните богомилски водачи от Запа

Терминът папа е употребен в основния документ, за да се засвидетелства върховната власт, ко

В протокола на албигойския събор се изреждат отделните общини, наричани църкви, и се
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споменават имената на техните ръководители, наречени епископи. Като ръководни за всички са

През 1223 г. в Далмация, Хърватско и България е избран богомилски ръководител, когото нари
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Пренасяни тайно и пазени като светини, от България тръгват богомилски еретически произведе

Няма почти никакви сведения за вътрешната структура на богомилските братства, но е известно

Отделните братства ръководи първоучител, а неговите първи помощници наричат апостоли и ги

"Богомилите и катарите искали да създават нови форми на социален, икономически и културен

живот - в нефеодални структури - братства, в които да се оказва помощ на онези, които не мога

Покаянието ставало пред цялата община и помощ оказвали всички - това всъщност е принципът

28 / 83

ydara.com

Трябва да се признае, че съществува дълбинна приемственост между Източна Европа и Западн

Може да се запитаме как богомилството е продължило да оказва въздействие върху българска
Хари Салман

Според тях, Божият храм е там, където е чистата вяра, и затова богослужението може да се изв

Богослужението им е извънредно опростено и се състои в четене и тълкуване на Евангелията и
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свещените Писания на апостолите. Те се молят с поклони, без да се кръстят и палят свещи, изп

Те придават духовен мисъл на думата хляб и затова в текста на тяхната молитва се казва хляб с
А в книгата Катарски писания на проф. Рьоне Нели намираме следното тълкуване на катарите:

Католическата църква смята за еретична употребата на термина хляб свръхестествен вместо хл
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Съвършените богомили поставят ръце върху главата на покаялия се и по този начин изливат бл

В началото на своите служби четат уводния текст от Евангелието на Иоан: В началото бе Слово

Богомилите имат четири основни ритуала: общи молитвени събрания, приемане на слушатели в

степен вярващи, посвещаване на вярващи в степен съвършени и взаимна изповед на членовете
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Слушателите съответстват на оглашените в раннохристиянските общини и могат само да присъс

Всеки слушател (оглашен) има възможност да влезе в кръга на вярващите (верните), които са чл

Вярващите богомили могат да станат съвършени след продължителна подготовка и специално

Подробности за посвещаване в степен вярващ и съвършен са описани в книгата на Евтимий Заг

След като овладее добре учението, той трябва да води въздържателен живот, отдаден на пост

Кръщението с вода не освобождава човека от първородния грях и поради това го считат за фор
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После всички присъстващи произнасят молитвата Отче наш, а съвършените богомили полагат р

При подготовката за съвършенство, която продължава до две години, кандидатът трябва да во

Постепенно съвършените богомили му разкриват космогонията и есхатологията на учението и г

Според богомилите, от този момент кандидатът става съвършен Христов ученик и апостол, чрез

" “Добрите люде” (съвършените) считат за дълг да спасят душите си, като отказват да служат н

Според “съвършените” богомили, “вярващите” не са достатъчно свободни, за да бъдат удостоен
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Съвършените богомили живеят в лишения и строг аскетизъм. Те могат да носят само монашеско
Рьоне Нели

Съвършените водят чист и свят живот в пълно самоотричане. Според средновековния писател

"Разполагаме с голямо количество информация, което е извън всяко съмнение. По всяка вероят
Бъртанд Ръсел
----------------

ТАЙНАТА КНИГА

Тъй като са системно унищожавани през вековете, от богомилските апокрифи оцелява само Тай

Райнер Сакони обяснява, че Тайната книга е пренесена в Западна Европа към 1190 г. от Българ
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В анонимен трактат от ХIII век се казва: Еретиците, които имат своя сан от България, вярват и п

Казват също, че той, дотогава добър дух, прелъстил ангелите и те били изгонени от небето. Те

И казват, че той е направил от глина образа на Адам и в този образ е поставил онзи добър анге

Българските богомили наричат Сатанаил и миродържец, и владетел, и земен княз. Неговият обр

Сатанаил става господар на цялата Земя и на човечеството. Неговото властване, се казва в Тай

Богомилите учат, че във всеки човек живее зъл дух, който го кара да върши недостойни и грешн
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Сатанаил обещава на Бога, че ще осигури местата на падналите от Божието царство ангели с ду

Така създават гигантите, които се възбунтуват и привличат срещу Сатанаил измъчваното от не

Според богомилската христология, Сатанаил тласка хората към грехове и страдания, поради то

Христос привидно изтърпява мъките на кръста, привидно умира на третия ден и след погребени

Не след дълго окованият в ада Сатана успява да избяга и се завръща на Земята. Неговото мъчи

Тайната книга на богомилите е основният източник, в който са разкрити космогоничните и есхат
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В нея с разказва как безначалният Бог създава Вселената, съставена от седем небеса и четири

Освен ангелите, Бог сътворява и своя син и главен помощник, известен като Сатанаил, Самаил и

В Иоановото евангелие има описание за това, как Сатанаил създава човека, който трябва да пр

След Адам и Ева, Сатанаил сътворява рая и ги въвежда в него. Изпълнен със завист, че хората
-----------------------Катарският требник

Катарският требник, съставен през ХIII век, е друг автентичен документален източник, въз осно
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От Катарския требник става ясно, че богомилите си служат в своите проповеди с книгите на про

Те отхвърлят Мойсеевото петокнижие и историческите книги и приемат поетичните и пророческ

В Лионски (окситански катарски) требник четем: Добре би било да спазваш всичките Божи запов

Да не полага каквато и да е клетва, да не посяга и не граби, да не причинява на другите това, ко

Стремеж към духовното, принизяване на сетивното, преодоляване на земното и преходното в им

Считат, че целта на живота е да се преодолее материалното и да се отхвърли всичко лично, свъ
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Всеки трябва да се стреми към това, да облагороди и одухотвори материята, за да я преобрази,

Ако някой обича света, той не милее за Отца. Защото всичко, що е на света - въжделението на п

Те отдават особено значение на разпоредбите на Христос: Знай при това, че Той е заповядал чо

"Те отхвърлят напълно всички учени богослови, именно Амброзий, Григорий, Августин, Йероним

Корените на богомилския светоглед трябва да се търсят в Евангелията. Богомилството е основн

Бонакурзус прави подробно изложение За катарското учение

39 / 83

ydara.com

"Никола Филипов заявява в книгата си Богомилството: Ние виждаме в нашето богомилство също
Никола Филипов
"Богомилството"

Богомилите тълкуват евангелските чудеса, извършени от Христос и апостолите, алегорично, а н

Католическият съдия Жак Фурние пише следното в обвинението на инквизиционния съд в гр. П

Съборът, свикан в замъка Ламбер, близо до Алби, през 1165 г., представя едно от най-старите с

"Те отхвърлят всички Мойсееви книги..., тъй като били по внушение на Сатаната. Приемат и цен
Евтимий Загавин

В своята Беседа против богомилите Презвитер Козма пояснява: Църквите (те) считат за кръсто

Свещениците вършат всичко наопаки: опиват се, грабят, скритом вършат и други лоши неща и ня

Богомилите призовават монасите и свещениците да изоставят порочния си и недостоен живот, д

Използвут аргументи от Свещеното Писание, с които оборват своите противници, които живеят
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Много исторически свидетелства и примери ни позволяват да установим, че тези, които в тази е

Може да определим Средновековието като времето на кладите. В този период над девет милио

От Синодика на цар Борил научаваме, че богомилите искат да се вземат от църквите и манастир
Тези възгледи на богомилите не ни учудват, понеже напълно хармонират с техните религиозни

Богомилите твърдят убедено, че духовенството не е необходимо като посредник межу вярващия

В проповедите си ги изобличават, като посочват разликата между думите и делата им. Вместо в

За тях гносисът е по-важен от всички вероизповедания и догми. Уверяват също, че няма полза о
Френските катари казват, че материалната църква не е добра и в нея не може да се произнася

Освен църковните храмове и извършваните в тях богослужения, богомилите не признават и раз
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Почитането на иконите определят като идолопоклонство, а за кръста твърдят, че е най-омразен

Презвитер Козма пише: Себе си заблуждавайки, така говорят за Господния кръст: как да му се п

И по-нататък: Какво говорят за светото причастие? - Причастието не се извършва по Божие пов

Като отричат, че изобщо съществуват светци, тъй като свят е само Бог, те не признават и прекл

Те отрицават причастието чрез приемане на хляб и вино и казват, че действителното причестяв

Богомилите наричат Иоан Кръстител водоносец, защото кръщава с безполезна вода. В едно ано
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Рьоне Нели подробно обяснява значението на Консоламента (от латински - получаване на утеха

След като е получил духовното си кръщение, съвършеният християнин трябва да живее като об

Цариградският монах Евтимий от Акмония пояснява в съчинението си от 1034 г., че според мало

Те проповядват, че ще възкръснат само душите, а не тленната плът. А Евтимий Загавин разкрив

Те не умират, но се променят като насън, като събличат тази глинена и телесна обвивка и се об
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Като отхвърлят всички молитви и песнопения в чест на Христос и Богородица, богомилите призн

Христовото учение, взето в неговия чист духовен смисъл. Напълно отричат цялата църковна йе

Църковният календар, изпълнен с празници и чествания на светци и мъченици, няма задължите

Богомилите постят три пъти в годината по 40 дни, освен това остават на хляб и вода всеки втор

Предани на Христовото Слово, богомилите обвиняват служителите на Църквата, че нямат за це

Големият противник на богомилите Евтимий Загавин в своето съчинение изтъква чистотата и ст

Изобщо ги поучават на всичко добро. Всеки, който влиза в богомилската общност, не може да въ

Те се обявяват против убийството не само на хора, но и на животни и считат насилието за смърт

Въпреки безбройните опасности те винаги казват истината и отказват клетвата. Техните врагов
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В земния живот те виждат важен фактор за усъвършенстването на човешката личност. Немски

В основата на богомилската гносеология стои законът за причината и следствието, известен кат

В книгата си Ръкописите на катарите Рьоне Нели пише следното: Душите трябвало да се освобо

Следователно всеки човек, който един ден реши да се приобщи към катарството..., не е далече о

Представителите на Църквата през Средновековието, а и някои съвременни автори, посочват и

Но истината е друга - един от богомилските принципи е, че животът не може да се прекъсва нас

Богомилите приемат идеята, че душата е обхваната от материалното си съществуване и не жела

45 / 83

ydara.com

Те смятат, че съвършенството се постига постепенно, стъпка по стъпка, по безкрайната стълба

Последователните повтаряния на живота, известни като прераждане, позволяват чрез връзките

Представата на богомилите за развитие на човека по пътя на прераждането изразява още ведн

Според богомилите, най-недостойно е човек да се страхува от смъртта и страданието. Страхът

Надмогнали земното, изкупили човешката си греховност чрез подвижнически живот, изпълнен с

Есхатологията, т.е. вярването, че предстои второто идване на Христос, съпроводено със съд и
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Той праща приятелите си в рая, а неприятелите си в ада и няма нищо общо с Бога: Бог властвал

Пред съда на Инквизицията в гр. Памие еретиците бугри казват: Няма друг ад вън от видимия с
------------------------СИМВОЛИКАТА/ ЗНАЦИТЕ

Някои изследователи правят задълбочен анализ на изображения върху богомилските надгробн

структура на космоса. Авторитетни учени твърдят убедено, че те почитат и се прекланят пред ж

Слънцето е един от символите в богомилската емблематика. То е представено като диск, от кой
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Най-често богомилската слънчева роза е с централен диск и шест кръгчета, разположени наоко

Понякога слънчевата роза е затворена с очертанието на една пълна окръжност, която й дава з

По нашите земи, където то е жестоко преследвано, а по-късно ислямският фанатизъм унищожа

Подобно на българските богомили, катарите на Лангедок също използват слънчевата роза с ше

Слънчвата роза, като розетка, във всички нейни форми и разновидности, дава основание на няк

Някои археолози допускат, че т. нар. Слънчев кръст, или кръстът с равни рамене, е богомилски
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Австрийският професор Херберт Фишер, който изследва изображенията по богомилските надгр

Надгробните изображения позволяват да се допусне, че богомилите знаят, че Слънцето осветяв

Символиката на богомилите, която поставя Слънцето в същината на мирозданието, е израз на х

Богомилски изображения представят Слънцето в средата на едно космично хоро. Този символ
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показва едновременното въртене около един център и въртене около собствената ос.

Това едновременно и двойно движение напомня за обикалянето на Земята около слънчевия цен
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Слънцето и Земята взаимно си въздействат, а това е добре известно на богомилите. За тях всич

По думите на изследователя на богомилските символи Херберт Фишер, човекът у богомилите е

Значението на богомилската космогония изтъква и проф. Фернан Ниел в труда си Монсегюр - в

Архитектурният план на замъка в Монсегюр, задълбочено изследван от него, се основава върху

Върху някои запазени надгробни паметници на богомилите са изобразени Слънцето и Луната, к

В своите подробни изследвания известният специалист Александър Соловьов допуска, че тези

Според езотеричното учение на богомилите, Слънцето и Луната са небесни ладии (кораби) - жи
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В пещерата Ламбрив в Пиренеите, където последните катари потърсват убежище и са жестоко

Макар и по-рядко, на някои паметници може да се види изображение на петолъчна звезда, коят

Върху един обелиск, изложен в двора на музея в Сараево, много ясно е издълбан мотив от косм

Според тази книга, предвечният мир обхваща следните стоящи една над друга части: най-отдолу

В продължение на векове Църквата усърдно и системно унищожава всяка следа, оставена от б

В книгата си Богомилското учение и история на богомилството Антон Глогов пояснява, че

52 / 83

ydara.com

богомилите в България се наричат общиари, тъй като се смятат за приемници на древнохристия

Според автора, за тях човешкото прераждане е само продължение на силата на сътворението,
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Той дава интересни подробности за тайния знак на богомилите, който представлява две елипси

---------------------Италианският инквизитор Райнер Сакони, известен като историк на катарската ерес, написва пр

На първо място, те вярват, че има две начала, открай време, именно началото на доброто и нача

Сакони пише за себе си, че е заемал 17 години ръководно място в катарското общество като ере

Презвитер Козма свидетелства, че богомилите отричат сътворяването на видимия свят от Бога:

За богомилите във Византия, Евтимий от Акмония пише през ХI век: Дръзват да кажат..., че цял

Един век по-късно Евтимий Загавин в обширно съчинение се опитва да обори редица ереси. Той

Въпреки това, Сатана запазва творческата си мощ, която има поради божествения си произход.
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До наши дни достига катарската книга За двете начала на Иоан де Лугио от Италия, който е вик

В това съчинение се казва, че човешките души са творения на Добрия Бог и би трябвало да се з

Земята е адът, където душите трябва да изтърпят последствията от падението си, защото врем

В един латински ръкопис от ХIII век се казва: Еретиците, чиято заблуда иде от общината Другуц

Средновековният писател Екберт Шонаугиензис отбелязва следното за учението на катарите и

Казват, че имало два свята, от вечността противни един на друг, единият добър и другият лош, и

Райнер Сакони включва в съчинението си специално изложение за учението на катарите от цър

Като обяснява “заблудите” на катарите, Сакони установява: Назарий, техен епископ и най-старш

Италианският писател Бонакурзус, който също като Сакони е еретик в Ломбардия, но после се о

Френските катари дават следната формулировка: Вярно е, че ние обявяваме съществуването на

Богомилите застъпват възгледа, че добрият Бог не може да създаде порочен и несъвършен свя
Светогледът на богомилите най-ясно се вижда в тяхната космогония, т.е. в представите им за съ

В учението им е застъпена окултната истина, че съществуват седем небеса или полета на живот

По своя път богомилите достигат до вечните истини за Вселената, обществото, личността и Бога

Шарл Молиние казва за френските катари: Те са събрали цялото съвременно знание. С учениет
Богомилите издигат духовното начало над материалното и са убедени, че доброто начало ще по
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Те вярват, че Сатаната ще бъде прогонен от Земята, както е бил изгонен от небето. Както Бог е
От безкрая съществуват две сили, те са независими в своите два свята - земния и материалния,
-----------------------

Богомилите се стремят да предпазят душите си от всичко, което произтича от материята и илюз

Те не виждат никаква съществена разлика между брака и сладострастието. Според тях, всички

В История на българската държава през средните векове Васил Златарски пише: Богомилите о

Обличали се скромно: носели черна дълга дреха, като монасите, закривайки с нея и лицето си. П

Брака отхвърляли изобщо, особено за “съвършените”, защото в него най-ярко и силно се проявя

Богомилите се лишават от всякаква месна храна, алкохолни напитки, въздържат се и постят. Бе

Боян Боев прави следния извод: Съвършените богомили са притежавали едно знание, дошло от
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Съвършените, при своите непрестанни пътувания, носят със себе си само една торба с Новия З

Те не правят никаква разлика между брака и прелюбодеянието, като учат, че и двете са придру

За тях девството, т.е. безбрачието, е велико и възвишено. Изтъкват, че бракът е демонско зако

Те се позовават на думите на Христос: Чедата на този свят се женят и се омъжват; а ония, коит

В един документ на италианските катари се казва: Никой, който е свързан с брак, не може да се

В безбрачието виждат единствения път към Божието царство. За тях то е въздигнато във върх
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Според тях, човек трябва да бъде целомъдрен и не бива да създава поколение, дащото така мн

Наред с другите наставления, богомилите изискват от своите последователи да не притежават

Богомилите учат, че пътят към съвършенство и към отвъдземно спасение е открит за всички хо

Според богомилите, всяко желание да се назове нещо мое и твое отклонява човека от духовния

Те учат, че въздържаният и аскетичен живот е първата и главната стъпка към преодоляване н

Поели пътя на апостолската си мисия, богомилите се стремят чрез Светото Писание да превърн
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Васил Златарски отбелязва: Свободното си време богомилите употребявали... за спасението на

Четели само една молитва “Отче наш”..., допущали само своето “духовно кръщение”..., не вярвали

Не признавали църковната йерархия и изобличавали живота и нравите на представителите й; т

ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЖЕНИТЕ

Социалният морал на богомилите премахва всички прегради, които ограничават жената. Идеята

В богомилските общини жените получават правото да проповядват и изповядват вярващите. Вас
Проф. Рьоне Нели пояснява, че у катарите отношението към жената намира израз в един текст

-------------------------

Разпространилата се ерес обезпокоила Църквата, която предприела енергични мерки за потуша

Папа Инокентий III (1198-1216), а по-късно и папа Григорий IX (1227-1241) предприемат жестоки
В началото на XIII век Католическата църква е обезпокоена от все по-нарастващото влияние на
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През 1207 г. папата издава своята була Антикатарос и качва на кладите много еретици. По това

През 1208 г. папата обявява кръстоносен поход срещу катарите. В 1209 г. 30-хилядна войска нах

Нунцият, в писмо до папа Инокентий III, оповестява с гордост, че не е пощаден никой, независим

Жестоките им действия са подкрепени от фанатизирания испанец Доминик Гусман, който, засл

През 1243 г. окончателно е сломена организираната съпротива в Лангедок, ако не се броят няко

Албигойският кръстоносен поход продължава 40 години, а след него най-развитата култура в с
Регистърът на съдията-инквизитор Жак Фурние в град Памие говори за 79 процеса против ката

Папа Йоан XXII пише през 1319 година: Цяла Босна се намира в ръцете на еретиците, няма вече
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Немският католически теолог Цезарий Хайстербахски, монах от ордена на цистерианците, в сво

Това се потвърждава от множество факти, съдържащи се в архивите на Инквизицията в Итали

В едно писмо на Реймон V, граф на Тулуза, от XIII век, се споменава: Църквите са изоставени и

Дори папа Пий II установява: Едва ли някога Църквата е преследвала някое движение така стро

И на Изток, и на Запад Църквата прави всичко възможно, за да възпрепятства бързото разпро

Името на българите - бугри - разпространено в Западна Европа като име на еретици, свидетелс

В История на катаро-албигойската ерес страсбургският учен К. Шмидт прави следния извод: Цъ
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Иван Клинчаров също отбелязва: Ако се вгледаме внимателно във фактите, т.е. изучим критиче

Запазен е един документ от 1170-1180 г. на известния тълкувател на каноническото право от кр

Целта на процесите срещу богомилите е да бъдат документирани фактите за еретическа дейно

Вместо с аргументите на Словото, тя си служи с аргументите на насилието. Пренебрегвайки дум

Тази мярка е прилагана и към катарите в Оксфорд през 1159 година. Папа Инокентий IV нареж

Френският монах Алберик разказва в своята подробна хроника от 1239 година: На тринадесетия

В Лобийските анали се съобщава: Лето 1235-о. През тази година бяха открити бугри и бяха изго

В Соасонските летописи на манастира Свети Медар е записано: Лето 1236-о. Много голям брой

Поради усърдието на проповедника брат Робер Бугр, бяха поставени на изпитания и разследва
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Някои от тях бяха хвърлени наново в затвора, за да се разкаят, а други, които не пожелаха да с

През XI и XII век из френскитe земи богомилските последователи добиват известност с името ка

В Анонимен автор - сборник от края на XIV век по църковна история на френския духовник Нико

Поради тази причина албигойците били наричани също “булгри” (от българи) и “котеро” (от ката

В едно друго съчинение, от XIII век, доминиканецът Етиен дьо Бурбон обяснява произхода на ер

През 1201 г. Робер, монах в Сен Мариен д’Оксер, отразява в хрониката си ереста, наричана бъл

Жак Бенин Босюе (1627-1704) е един от най-ранните историци на еретичните движения във Фр
Зигел посочва: Богомилското учение дошло в Чехия чрез валденството, което се развило под вли

Жан Дюверноа, който добре познава катаризма, обръща внимание на следния факт: България с
В своите изследвания за катарите в Лангедок, Ели Гриф стига до извода: Не съществува никакв

Проф. Марсел Дандо, в книгата си Корените на катаризма, се спира върху двата пътя, по които
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Моята система за началата на богомилството се прилага от само себе си и към катаризма. Двет

Безспорно е сродството между източните и балканските богомили и възгледите на “бугрите” и о

Източният полюс, или богомилският, изглежда в началото най-значителен..., след това някои ис

Сицилия, Палермо и Ломбардия в Северна Италия стават главните богомилски огнища на Запад

В Италия и Франция името българин става синоним на еретик, тъй като българите са първоучи
Христо Маджаров пише: За властниците от цяла Европа думата “българин” е синоним на опасна

През втората половина на XII век богомилството се разпространява отвъд Ламанша. Преследван

Катаризмът прониква в Англия през 1162 година. Един тогавашен английски историк, Вилхелм о
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В Западна Германия, по долината на река Рейн, също през XII век, прониква учението на богоми

С примера на собствения си скромен живот те въздействат върху широки кръгове от обществот

Инквизицията изгаря многобройна група катари, начело с Арнолд, в град Кьолн през 1163 годин

Немският католически духовник разказва в едно свое писмо за катарите от XII век, които живея

Така дори тези, които у вас се смятат за най-съвършени, като монасите и редовните каноници, м

Катарите и албигойците се противопоставят на църковната материалистичност, за което свидет

И по-нататък: Ние сме християни, стараем се да заслужим Божията милост с дело, думи и мисъл
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През 1145 г., половин век преди Албигойския кръстоносен поход, самият свети Бернар Клервоск

Бернар явно е възхитен от тях: Няма по-християнска проповед от тяхната, а моралът им е безуп

Друг автор - Ебрард, потвържава този известен факт: Ако влезе при тях някой изпаднал в бедн

Григорий IX учредява Инквизицията, чието предназначение било да облекчи епископата, като се

Когато се докажела вината на подсъдимия, той бивал предаван на светските власти с молба жи
Никола Филипов констатира в книгата си Богомилството следното: Като не успяло да се развие

В писмото си до цар Петър цариградският патриарх Теофилакт дава следните указания за борб

Според него: Църквата трябва да отсече като изгнили и вредни членове всички, които не се раз
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В подробния Исторически преглед на Българската църква от самото й начало до днес Марин Др

Само цар Борил вдигна против тях гонение и се стараеше да ги изтребва със светско оръжие. Т

Но щом падна Борил и на българския престол седна законният му наследник Йоан Асен, не само

Сам папа Григорий IX свидетелства за това в писмото си до унгарския крал Бела IV, в което меж
--------------------------------

Името “богомили” се среща за пръв път в документи от X век, а през XI-XIV век последователите

Презвитер Козма посочва в своята книга за основател на богомилството Поп Богомил, който зап
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Една легенда, запазена сред населението на Бабуна планина, гласи, че родното място на Поп Б

Съществуват исторически документи, от които се вижда, че някои от представителите на висша
При някои български владетели богомилството придобива правото на временна легалност, на по

Родено в епоха на всеобщ упадък, обществено разложение и поквара, богомилството се възраж

Когато България преживява епоха на подем, богомилството не само не е преследвано, но дори е

Исторически е установено, че богомилите помагат на цар Самуил и Иван Асен II в техния стреме

Димитър Мишев отбелязва: Йоан Асен II... явно закриля богомилите и, въпреки кръстоносния по
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-----------------------------БОЯН МАГА

В историята на България има немалко харизматични личности, чийто изпълнен с мистичност жи

тъкмо от неразгадани истини и факти, затрупани безвъзвратно от времето.

Един от най-любопитните примери си остава битието на Боян Магесника, макар че е живял през
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Мнозина изследователи считат, че действителен създател на богомилството е не Поп Богомил,

Поп Богомил е легендарна личност, а Боян Магът е идеологът и основателят на учението. Поп Б

Проф. Васил Златарски в История на българската държава през средните векове (том I, част II)

Известие за поп Богомил намираме и то в един византийски паметник. Става дума за един препи
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т. е. „проклятие срещу поп Богомил, който подбуди и разпръсна по време на царуването на Петъ

Кога точно е роден Боян Мага не е изяснено точно – дали е през 908 или 910 година, а годинат

Макар, че е член на царското семейство, за живота на Боян Магесника премълчават и византий

Известният в средата на X век във Византия епископ Лиудпранд, който по това време е послани

и хронист на германския император, в съчинението си Възмездие споменава за Боян: Симеон и

Известно е, че епископът посещава няколко пъти Византия и Преслав и е силно заинтересуван о

Боян, разказват, дотолкова бил изучил магията, че внезапно можел да се превръща от човек на
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Според летописците, макар че се е занимавал с магьосничество, Боян е покръстен и е приел хри

Този български княз се е занимавал с магия, но не се е отрекъл от православието, нито е стана

Славата му на маг нараства толкова, че той става известен и на чуждите дипломатически среди

Николай Райнов достига през многогодишните си проучвания до интересни подробности: Симео

В Богомилски легенди той уточнява: Този монах, Боян Магесникът, единственият по сила мистич

А в книгата Отдавна, много отдавна пише следното за него: Страшни тайни знаел, нямала грани
Интересни сведения за основоположника на богомилството дава Петър Димков: Боян е третият

Пръв за Боян Магесника пише Юрий Венелин. Според него магът имал склонност към наука, по

Георги Ст. Раковски също героизира Боян Магесника в своята поема "Горски пътник". Александ

Бидейки гений по природа, Боян завършил бързо и с пълно отличие школата и имал щастието д

Там се изучавало изкуството да се лекуват болните от разстояние и без всякакви лекарства... Ба
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Баян Магът е основоположник не само на богомилството (като антифеодално учение, насочено

В книгата си Новият човек - творец на съдбата си Петър Димков пише: ...Това религиозно учени

...Това духовно движение, възглавявано от великия български Маг (от ранга на апостол Йоан), е
Петър Димков изтъква, че като ясновидец и велик мъдрец той се ползва с голяма любов сред на

Редица автори представят Боян Мага като окултист и съвършен богомил, който владее тайните

Княз Вениамин, обезсмъртен в народната памет под името Боян Мага, е личност, владееща свръ

В “Задонщина”, от XIV век, се казва: Да си спомним за старите времена, да отдадем прослава на
Името на мъдрия Боян е популярно не само сред българския, но и сред съседните народи като

Според една легенда, царският син Боян умеел омайно да пее и свири, а освен това разбирал ез

Към образа на Боян Мага проявяват интерес мнозина писатели, историци и поети, които го възх

В Български мистерии (III част) Христо Маджаров отбелязва: Преди едно хилядолетие Белият Б
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Николай Дойнов твърди в книгата си Четиримата братя, че след като подготвя и посвещава мно

Същото потвърждава и Христо Маджаров: Лично Боян Магът - Посветен от най-висок ранг, зае

В книгата си Завръщането на богомилите той пише следното за Боян Мага: Той е брат на мекуша

Завършил Магнаурската школа в Цариград, получил Посвещение за световните Мистерии и влад

То носи светла житейска мъдрост от миналите епохи ...и разкрива скритата простота на Христо

Жертвайки личния и физическия си живот, (той) блестящо изпълни своята мисия, освобождавай
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Интерес представлява историко-литератураната студия Боян Магьосникът от Васил Пундев, на

Тя ни тревожи, за да тревожим ние духа на Симеоновия син, търсейки сигурни исторически сви

Историята е записала името на княза като син на Симеон (у византийските летописци срещаме и

Но кой е бил всъщност Боян, чието име византийските летописци не споменават? Лиудпранд гов

..Ако историята мълчи, имаме поне легендата за Боян, така известна във Византия, сигурно мин

Певецът Боян е наречен “Славей на старото време”, внук на бога Велес и се почита като поет с и

В есето си, посветено на Хилядагодишнината на Боян Магесника, д-р Найден Шейтанов пише: Д
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Мистичната влага на Бояновото учение покри и родната земя с буйна растителност. Би могло да

Цветан Минков отбелязва в романизирания си очерк Боян Магесника в 1930 година: Името на Бо
Какъв е бил в действителност българският княз Вениамин - тази загадка остава да отгатнат бъ

----------------------ПОП БОГОМИЛ

Според Йордан Иванов, името на Богомил трябва да се впише в аналите на историята на лично м
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Ватралски, който изразява своите възгледи за богомилите в брошурата си Кои и какви са белите

Той заявява категорично: Най-великият българин е бил, и е, Поп Богомил. Той единствен, между

От своя народ, благодарение на злочестото византийско влияние, тоя великан е нещо по-зле от
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Стоян Ватралски подчертава: Древните богомили - наричани в Германия катари, в Италия патар

В житието на Теодосий Търновски, патриарх Евтимий изобщо не прави разлика между ереси ма

За Поп Богомил и неговата дейност се споменава и в руски списъци на забранени книги през XV

-----------------------------ДРУГИ БОГОМИЛИ

До нас достигат имената на някои от най-известните през Средновековието богомили. В Синоди

Николай Райнов допълва: Между първите апостоли на богомилството ясно се отделя една мома

В началото на XII век Василий оглавява тракийските общини и народът го нарича Врач (лекар) з
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Проповедническата си мисия започва в средата на 70-те години на XI век и повече от 40 години,

В съчинението Алексиада византийската писателка Анна Комнина - дъщеря на император Алекс

Чрез коварство императорът успява да го убеди да издаде същността на богомилството. По вре

Ето какво пише за него Комнина в книгата си: Някой си монах, на име Василий, умееше най-изкус

Някои от богомилите бяха доведени в двореца и всички сочеха Василий за свой учител и пръв во

Императорът - от желание да изтръгне от него съкровената тайна - го повика под благовиден п

Тогава Василий изказа учението на ереста... Беше свикан целият църковен синод, събрано беше

Сам Василий остана непреклонен, истински богомил. Макар че го заплашваше клада и други изт
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Василий, като истински ересиарх, не искаше по никой начин да се разкае. Затова всички членов

Накрая императорът заповяда да построят огромна клада на хиподрома. Беше изкопана дълбок

На другия край издигнаха кръст и на нечестивеца беше дадена възможност, ако се уплаши от о

Възбудената тълпа му даде възможност да погледне оная страшна гледка, каквато представля

При все това и тази гледка не можа да го разколебае и той остана непоколебим. Нито огънят см

Пламъкът, сякаш разлютен, погълна нечестивеца така, че не се усети никаква миризма, нито ди

Така мъченически завършва земният живот на богомилския първоучител - с твърдост и достойн

------------------------------ИВАН КИРИЛОВ
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