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Вяра
Против сектата на богомилите
Ще
припомни
м
накратко
на
читатели
те за
богомилск
ата ерес,
която
нанася
тежък
удар
върху
Българската държавност. Ще ви запознаем с част от
богохулното им, антидържавно учение, което лежи в
основата съвременните богоборчески “социални”
движения, на протестантството, на т.нар.
“просвещение” и на масонството.
Според тези еретици-сатанисти, сатанаил бил син на Бога
Отца и брат на Иисуса. Той, като бил съборен с своите ангели
на небесната твърд (свод), рекъл да осъществи своя замисъл и
да създал сегашния видим свет, в противовес на предвечния
мир на Бога Отца. След това направил и човека. Адам и Ева
били направени от безжизнена пръст и одухотворени
посредством двама от падналите ангели (демони), които се
поселили в телата на първите человеци. После сатанаил имал
сношения с Ева, и тя родила син Каин и дъщеря Каломела. От
сношението пък на Адама с Ева се родил Авел, но той бил убит
от Каина. Народеното от престъпление грешно човечество се

умножило, и сатанаил останал да властвува и урежда
създадения от него свят. За да държи хората в зависимост,
сатанаил дал на Мойсея закон и го изпратил да им проповядва
да обожават създателя на света (т.е. сатанаила) и да му се
покоряват. С подобна лъжовна мисия се бил явил по-късно и
пророк Илия.
И т.н., глупостите на на безбожниците са много, но ние ще
ви запознаем и с анти народното им “социално’ учение.
Според степента на своята подготовка богомилите се делели
на три групи: “съвършени“, "последователи" (вярващи) и
"слушатели". Богомилите живеели аскетично, мразели децата
и отхвърляли брака като зло, което пречи на спасението им.
Поради това "съвършените" трябвало да напуснат жените си.
Богомилите не признавали нито светите Тайнства на
Църквата, нито решенията на Вселенските събори. Те не
вярвали във Възкресението на мъртвите, не почитали светия
Кръст Господен, светците и светите им мощи, и били против
светите икони, храмовете, чудесата и празниците. Богомилите
ненавиждали и държавната власт, защото вярвали, че и тя е
творение на Сатанаил.
Св. цар Петър (927-969) започнал пръв борба с учението на
богомилите. На 11 февруари 1211 г. цар Борил (1207-1218)
свикал специален събор, който да разгледа учението на
богомилите и да го осъди. Това е първият православен събор,
свикан и ръководен от български владетел. В него участвали
целият клир, всички боляри и множество вярващ народ, както
и богомили от цяла България. След продължителен спор с тях,
учението им било отхвърлено като еретическо. Богомилите,
които се разкаяли, били опростени, а останалите били
наказани от царя и прогонени. След събора по нареждане на
царя бил преведен гръцкият Синодик от 843 година. Към
изложенията на ересите и анатемите, произнасяни в Неделята

на Православието, били добавено изложение и проклятие и на
богомилството. Този Синодик е един от най-старите запазени
старобългарски писмени трудове от XIII в. и е известен под
името “Синодик на цар Борил”. По-късно Бориловият синодик
бил допълнен от патриарх Евтимий. След като учението на
богомилите се разпространило в много области,
византийският император Алексий I Комнин (1081-1118)
заловил, осъдил и изгорил на клада техния водач Василий
Врач и дванадесетте му апостоли през 1111 година.
За жалост в историческата наука богомилството е навлязло
като прогресивно явление, а в българското народното
съзнание се е отпечатало като “революционно” движение и
защита на неоправданите. Истината е, че богомилството
остава огромна рана в тялото на Българската православната
църква, става повод за откъсването на членове от нея и
спомага на отделилите се да приемат исляма и католицизма в
по-късните времена.
Например интересен и уникален е случаят с Босненската
църквa, която институционализира богомилството, а по-после
съдейства за трайната ислямизация на населението на Босна,
което днес се идентифицира като бошняци, т.е. славянимюсюлмани. Според някои български учени (напр. Пламен
Павлов) сходна е появата и на повечето от значимите локални
групи на българите мюсюлмани (наричани традиционно
българо-мохамедани или „помаци“) — тези българи и днес
живеят по места, където богомилското учение е било особено
силно (Западните Родопи съвпадат с богомилската „църква
Драговичия“, Македония — с „църквата България“ според
западните извори), което показва близостта в съдбата на
„еретиците“ в Босна и българските земи.
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"Изобличение на богомилите от техния
съвременник свети Иларион Мъгленски:
Откъде пък изнамерихте онова хулно и
богоненавистно учение, което и бесовете се
ужасяват да изрекат? Защото те нарекоха
Христа син Давидов, а вие безсрамно
дръзвате да твърдите, че плътта му е
донесена от небето. О, крайно безумие! Ако
тялото Христово беше небесно, нямаше да
бъде изложено на постоянни човешки
страдания: глад и жажда, сън и умора,
печал и сълзи и колко още такива. Ако беше
небесен човек, към чието естество се
присъедини словото, не би бил тленен, и
смъртен, и земен, защото небесните жители са нетленни и
безсмъртни. Защо тогава беше нужно въплъщението да бъде от
дева? Не само това, но и след възкресението си спасителят,
като уверяваше учениците си, че не е привидение или
призрак, а плът и кръв, която взе от нас, рече: "Погледнете
ръцете и нозете ми, че съм аз самият. Пипнете ме и вижте,
защото духът няма плът и кости, а виждате, аз имам." Ако

беше привидение, чии ребра Тома докосна?.. Откъде, пак ви
питам, измислихте тази душепагубна язва, според която
Старият завет беше от дявола? Измъкнете се, хора, от
обгърналия ви мрак! Отърсете от очите си съня на
безчувствието! Ако Старият завет беше от лукавия, как, като
запитаха Спасителя за заповедите на Стария завет: "Коя от тях
е първа и по-важна", той отговори: "Първата и най-важна е:
"Слушай, Израиле, Господ, твоят Бог е един Господ", и прочее.
И когато [този, който го бе запитал], отговори добре, [Иисус]
рече: "Не си далеч от царството божие." Как Мойсеевото
законодателство, ако беше вражеско, би законоположило да се
признава един Господ и Бог? Ако Мойсей проповядва един
Господ и Бог и освен него нито служи, нито се покланя на
друг, къде са тези неща, които въздигат дяволското начало, и
то като му приписват Стария завет?... Ако лукавият е
законоположник на Стария завет, как Христос говори:
"Изследвайте писанията, защото в тях ще намерите вечния
живот.".. Към всички тези нелепости се осмелявате още и
кръста да хулите и да го наричате неприятел и нито от
апостола поне се срамувате, нито можете да се вразумите. Ако
се подчинявате на апостолските предания, защо не се
покланяте на кръста, след като Павел каза: "Дано не ми се
случва да се хваля освен с кръста на нашия Господ Иисус
Христос, чрез който светът за мен се разпна и аз за света." И
отново: "Словото за кръста е безумие за погиващите, а за нас,
които се спасяваме, е сила божия." Ако кръстът е божия сила,
както и е, защо не вярвате на силата божия?.. Ако Христос
привидно прие човешки образ, както вие считате, или имаше
небесна плът, как на осмия ден се обряза според древния
закон? Защото дори само това е достатъчно, за да възпре
хулите на неразумните... Такива и подобни на тези неща
произнесе пресвещеният Иларион пред онова нечисто
събрание и затъкна всички уста. Като се изпълниха с много
срам, те останаха безгласни като риби и се чудеха на

благодатта и силата, които се лееха от устата на истинския
пастир... Когато чуха тези неща, умилиха се сърдечно с цялата
си душа, паднаха на земята и молеха от него дара на святото
кръщение. И мнозина, като укоряваха и оплюваха своята вяра,
пристъпиха към съборната църква и се присъединиха към
избраното стадо."
03.11 по еретическия, †21 октомври по православния
календар - Пренасяне мощите на св. Иларион, епископ
Мъгленски

Определения и анатеми на богомилството в Боиловия
синодик
"38 [45]. Понеже вселукавият наш враг разсея по цялата
българска земя манихейската ерес, като я смеси с
масалианската, на онези, които са основоположници на тази
ерес, анатема,
39 [46]. [На] поп Богомил, който при Петър, българския цар,
възприе тази манихейска ерес и я разпространи в българската
земя, като прибави и това, че Христос бог наш се е родил от
светата Богородица и приснодева Мария само привидно и
привидно е бил разпънат, а възприетата плът я възнесъл и я
оставил във въздуха, нему, на неговите минали и
съществуващи понастоящем ученици, наречени апостоли,
анатема.
40 [47]. И на всички, които поддържат тази ерес, на техните
обичаи, техните нощни събрания и тайнства и безполезното
тяхно учение, както и на онези, които ходят с тях, анатема.
41 [48]. [На] онези, които се обичат с тях и в единодушие с
тях ядат и пият и взимат дарове от тях като техни
единомишленици, анатема.

42 [49]. [На] онези, които на 24-ия ден от месец юни, на
Рождеството на Йоан Кръстителя, извършват влъшвения и
влачене на плодове и каквито скверни и подобни на езическа
служба тайнства се вършат през тази нощ, анатема.
[50]. [На] онези, които наричат сатаната творец на видимите
неща и го назовават разпоредител на дъжд, град и на всичко,
което произлиза от земята, анатема.
44 [51]. [На] онези, които говорят, че сатаната е създал Адам
и Ева, анатема.
45 [52]. [На] онези, които отхвърлят свещените писания, що
боговидецът Мойсей, Илия Тезвитянин и останалите свети
пророци и патриарси приеха от бога, и казват, че те са на
сатаната, и тези, подтиквани от тогова, са написали онова, що
са написали и което казаха за Христос, и без да желаят и по
принуда са говорили и поради това богомилите отхвърлят
написаните в Стария завет книги и просиялите в него свети
пророци, анатема.
46 [53]. [На] онези, които казват, че жената зачева в
утробата си със съдействието на сатаната и оттогава сатаната
пребивава неотстъпно дори и до раждането на младенеца,
което не може да бъде прогонено чрез светото кръщение, но
само чрез молитва и пост, на онези, които говорят така,
анатема.
47 [54]. [На] онези, които ругаят Йоан Кръстител, като
казват, че той идва от сатаната, както и кръщението във вода,
и поради това се отвръщат от водното кръщение и се кръщават
без вода, само като кажат „Отче наш", анатема.
48 [55]. [На] онези, които се отвръщат от всички пения в
свещените и божествени църкви и от самия дом божий,
какъвто е църквата, и казват, че трябва да се пее само „Отче

наш", на което и място да се случи, анатема.
49 [56]. [На] онези, които отхвърлят и ругаят светата и
свещена служба и цялото светителско устройство, като казват,
че те са изобретение на сатаната, анатема.
50 [57]. [На] онези, които отхвърлят и подиграват
причастието е честното тяло на нашия господ Исус Христос,
като отхвърлят и цялото тайнство, което е било извършено от
Христа Исуса господа наш заради нашето спасение, анатема.
51 [58]. [На] онези, които отхвърлят поклонението на
честния и животворен кръст и на светите и свещени икони,
анатема.
52 [59]. [На] онези, които приемат някого от тези еретици в
светата божа църква, преди изповядването им и проклятие на
цялата ерес, както е казано, анатема.
53 [60]. [На] Василий Врач, който в Константиновия град
разся тази триокаяна богомилска ерес при православния цар
Алексий Комнин, анатема."
Из "Синодик, който се чете в Първата неделя от
поста” (Борилов синодик)
Когато гледате учението им, разбирате защо лесно са
приели после исляма и са се нарекли помаци и бошняци.
† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Икуменизъм в развитие - след като Б"ПЦ" напусна
ССЦ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И

ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
За Петровият пост и въпросите, които поражда
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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