
В ИМЕТО НА ОТЦА

В името на Отца

Според хората,   за които ще ти разкажа,   сектите  -  които смятахме 
за банална вестникарска измишльотина  -  повече отвсякога са реална 
заплаха  за нашия свят такъв,   какъвто  го познаваме.   И те се  борят 
с нея така,   както си знаят. Опитах се да  ги разбера,   честно.   Даже 
отидох с тях до едно сатанинско сборище   (сатанистите обаче  ги 
нямаше).   Ето какво стана:

Първата ми среща със сектите беше преди десетина години, когато 
евангелската църква плъзна из България като ТОРС в Китай и 
достигна и до родното ми градче. Сектантите бяха наели бившата 
сграда на ОФ и разнообразяваха ракиените вечери на съседите си с 
екзалтирани песни за Бога и викове "Алилуя". Въпреки че повечето 
ми съграждани ги приемаха доста скептично, религиозната група 
нарастваше, предимно за сметка на отегчени домакини и самотни 
старици, затънали в дупката на отчаянието и безсмислието.
Някъде по това време (всъщност помня точната дата, макар че много 
ми се иска да я забравя) смъртта на баща ми запрати семейството ми 
на лепкавото дъно на същата тази дупка. (Много се надявам подобно 
нещо да не ти се е случвало и точно в момента да ти звуча 
мелодраматично.) Вероятно се сещаш, че евангелистите използваха 
случая да си поискат главната роля във филма с милостиво 
протегната ръка, която да ни измъкне от блатото. В персонажа на 
Божия пратеник се въплъти единствената що-годе свястна фризьорка 
в градчето, която размахваше ножици край главата ми, докато ме 
убеждаваше, че пълното отдаване на Бог е единственият правилен 
път, че Той е абсолютната светлина и любов, че смъртта на баща ми е 
знак за нещо, което ми се е сторило толкова цинично, че вече не го 
помня. Честно казано, за мен тя беше и си остава луда - знаеше Новия 
завет наизуст и бълваше заучени и плоски тълкувания, а в мигове на 
висше просветление говореше на някакъв странен език, смесица 
между китайски и италиански. Един ден озарената фризьорка ми 
съобщи, че Самият Той й е казал как аз съм бил избран от Него за 
пастор на евангелската църква и трябвало да отида в някакво 
специално училище. Аз обаче избрах Софийския университет.



Срещата ми с Павел Чернев ме върна при този спомен и ми припомни 
една банална истина. Моето семейство оцеля, без да се напъха в 
кошарата на религията и без духовната подкрепа на фанатизирани 
пастори. Това, че се обичахме, ни беше достатъчно. Само че това явно 
не се случва с всеки, който се е нагълтал с лайната на живота, и тогава 
се хващаш за първото нещо, което ти заприлича на клон. В подобна 



ситуация сектите са примамлива алтернатива - появяват се едни 
приятни усмихнати хора, които са безкрайно щастливи от живота и 
обещават същото и на теб, ако ги последваш. Малко по-късно 
евентуално разбираш, че зад усмивките, екзалтираните проповеди, 
песните и белите стени на църквите е изградена перфектна мрежа за 
финансови и имуществени кражби, трафик на хора, наркотици и 
оръжие и цинична гавра с елементарните човешки права. Макар че не 
са много тези, които са се върнали, за да разкажат.
Павел Чернев е водач на група, която се бори срещу дейността на 
доказано престъпните религиозни движения у нас. Павел и неговите 
съидейници наричат себе си националисти.
И аз си помислих същото, да. Тия, викам си, са някакви недоебали 
ски-нари, които покрай циганите ходят да ритат и по някой друг 
нещастен кришнар. Освен това ръстът на Павел, когото може и да си 
видял в изданието на Сблъсък за нарушаването на правата на 
алтернативните религии у нас, със сигурност не те предразполага да 
му противоречиш. Мълчаливо го изслушах, за да разбера, че: е на 
около 30 години, всъщност е доста интелигентен, работи като адвокат 
по наказателно право с афини-тет към особено тежки престъпления, 
има голяма душа и е фен на Сartoon network. Ебати скинара. Явно 
историята беше друга.

На втората ни среща Павел се появи с двама от групата си - Пело и 
Ангел. Докато вървим към кафето на Мултиплекса, ги оглеждам 
подозрително (а и те мен). Всички пием кафе и минерална вода. Пело е 
на 40 и нещо, женен, адвокат и през повечето време дистанцирано 
мълчи. Ангел, който ми става симпатичен със смъртоносното си 
ръкостискане и заразителната си енергия, говори много, следва право 
и телефонът му не спира да звъни. (Разбирам, че е едно от главните 
действащи лица в младежката организация на ВМРО.)
Матрицата на безмозъчния бияч, в която се опитвам да ги напъхам, 
сериозно се е напукала... Определяте се като националисти?

Павел: Ние сме националисти, колкото и зловещо да звучи това. 
Човек веднага си представя някой с бръсната глава и кубинки, без 
реални доходи и реализация в живота, нали?
Но ние разбиваме този глупав стереотип, защото сме се реализирали, 
имаме добри доходи и...

Ангел (прекъсва го): За да бъдеш националист, трябва да си действащ 
патриот, а не само да се акламираш като такъв. Да работиш в името 
на това, на което държиш и в което вярваш. Националистът не чака 
следващия футболен мач, за да развее байрака



В какво всъщност вярвате?
Ангел: Държим на традициите и на миналото си. Искаме да се 
реализираме в страната, в която сме се родили, да отгледаме децата си 
тук, където сме погребали дедите си. Аз съм в хармония със себе си и 
със своето минало. Нали знаеш - никой не може да застане на пътя на 
този, който знае откъде идва и къде отива.

Хората обаче бъркат националистите със скинарите и фашистите... 
Павел (много, много сериозно): Виж - ние не мразим другите 
етнически групи, фашист е този, който казва, че е представител на 
висша нация и не може да съществува паралелно с избраните от него 
самия врагове. Това според мен е глупаво

А защо атакувате точно сектите?
Ангел: Положението в страната като цяло никак не е добро. 
Проблемите са много, особено сред по-младите - наркотици, пиене, 
проституция. И в тази ситуация у нас безпрепятствено действат 
десетки чужди вероизповедания, които осъществяват нелегална 
търговска дейност, крадат и използват нещастието на хората

Павел: Сектите са в България вече повече от 10 години - зарибяват 
хората и им вземат имотите. А у нас 94% от населението живее в 
собствени жилища - явление, което го няма в Европа. След 
демократичните промени не се създаде регламент за това кой може да 
бъде религиозен лидер и да проповядва. Ние сляпо робуваме на 
европейския принцип за религиозна свобода, зад който сектантите се 
прикриват доста умело. Идва някой и казва, че е религиозен водач и 
ще проповядва. Добре, ама я да те видим дали не си свързан с някакви 
престъпления по света, какви печалби ще реализираш ти от своята 
дейност и колко данък ще платиш на нашата държава? Обаче никой 
не го проверява. Ако аз подаря апартамента си на някоя църква, 
никой няма да й поиска данък. Данъчните изобщо не могат да 
проследят доходите на нетрадиционните изповедания

Има ли конкретна причина, която ви насочи към сектите?
Павел: Едно момче, братовчед на близка моя приятелка, попадна в 
секта. Заради химикалите, с които го бяха наблъскали в някакво 
библейско училище, то получи тежко мозъчно възпаление, загуби си 
разсъдъка и до днес е полуидиот. После се разрових и открих ужасни 
неща за сектите, всякакви престъпления



Имате ли доказателства, че са престъпници?
Павел: А има ли доказателства, че не са? Кой държавен орган ги е 
проверил? Когато някоя секта бъде уличена в престъпление, веднага 
започват с обвинения за нарушаване на правата за свободно 
вероизповедание, прикриват се зад огромния гръб на ЕС, на разни 
правозащитни организации, на Хелзинкския комитет в България, 
Хартата за правата на човека и какво ли още не 

Искаш да кажеш, че действате на база на информацията за тяхната 
престъпна дейност в други държави?
Павел: Имаме събирани с години доказателства, че извършват 
престъпления и у нас. Ние не сме психопати, които робуват на 
световния заговор. Говорим ти с факти. Не е ли малко странно да 
проповядваш в 12 часа вечерта на малки момиченца, както правят в 
Децата на Йехова? Ако аз ви събера и ви дам по едно кафе с малко 
ЛСД, и ти ще чуеш и ще видиш чудни работи. Така проглеждат 
слепите и сакатите започват да ходят. А всъщност и най-просташкият 
паркизан ще свърши същата работа

Ангел: Искаме да накараме държавата да си върши работата. А не 
някакви типове, наметнати с бели чаршафи, да ни навират под 
носовете легени с разни гадости и да ни тропат по улиците. Не искаме 
да слушаме "Харе Кришна". Да правят каквото си искат, но да не ни 
пречат Пело (Включва се внезапно, но доста разпалено): Проблемът е, 
че държавата ни е импотентна и некадърна. Ние не сме податливи на 
влияния, но децата са с крехка психика. Ако разбера, че моите деца се 
друсат или са в секта и там ги друсат, какво мога да направя? А ако 
разбера, че някакви педофили са се гаврили с тях?! За съжаление, това 
се случва. И след като държавата не си върши работата, остава ми 
единствено да отида и сам да оправя нещата

А защо не сте се насочили към наркодилърит, например? 
Павел: Защото в Наказателния кодекс си има свирепи закони срещу 
наркодилърите. Ако излезем на улицата и кажем, че искаме да 
смачкаме трафикантите на дрога, полицията ще ни почне с шамари. 

Пело: Ние не сме паралелна структура на органите на реда. 
Занимаваме се само със сектите, защото тях никой не ги закача и на 
никой не му пука, че са престъпници

Павел: Ще ти го обясня по друг начин. Ако днес влизаш в зала за 
тежести за първи път, ще можеш ли да вдигнеш 100 кг? Днес нашият 
враг са сектите. После можем да започнем да помагаме на полицията и 



за други неща, но само ако поискат това от нас. Но просто не може 
човек като пастора Шамбак с килийното си образование да идва и да 
проповядва в държава, която е християнска от над 1000 години - това 
обижда моето национално чувство

Какво друго ви обижда?
Павел: Слабата подготовка и ирационалните методи на работа на 
хората, които ни управляват вече 12 години. Фактът, че малки и 
алчни човечета попадат на важни места и се упражняват на моя и на 
твоя гръб Ангел: Обижда ме сервилността на хората, за които сме 
гласували да ни представляват. Те не полагат грам усилие да ни 
мотивират да останем тук, но ние го правим въпреки тях. Къде да 
отида? Дърво без корени изсъхва, камъкът си тежи на мястото

Как се събра групата?
Павел: Аз съм основата, така да се каже, маята на групата. След онази 
случка с момчето, за което ти разказах, открих и други хора, които са 
си изпатили от сектите. Помагахме на познати с подобни проблеми, 
постепенно се разчу... Появиха се и хора от ВМРО - винаги се 
отзовават, особено от младежките структури. А аз съм член на ВМРО 
от 1998.

Какви хора участват в групата? Как ги подбираш?
Павел: Основното ядро е от 30-40 човека - най-различни. Но освен тях 
има много и всякакви симпатизанти - юристи, лекари, търговци, 
компю-търджии... Имаме и силна младежка група - сериозни момчета, 
готови на всичко

И какво? Ходите да ритате сектанти?
Павел: Нашето оръжие беше физическата сила и саморазправата, но 
то започна да се обръща срещу нас. Бяхме много добри в юмручното 
право, но това не е пътят. Допреди 2-3 години отивахме и просто 
разтурвахме сектански сбирки. Ще ти спестя подробното описание на 
методите, които използвахме. Обаче сектите се криеха зад фирми и 
фондации, наеха си адвокати и когато се появявахме, викаха полиция, 
вадеха си докумените и казваха, че са легитимни. И полицаите гонеха 
нас, как иначе

И вече не ги биете?
Павел: Виж, аз не се гордея с това, което сме правили. Но се поучихме
от грешките си и търсим друг начин за решаване на проблема - искаме 
да създадем широко лоби, да кажем на хората с какво всъщност се 
занимават сектите, за да получим силна обществена подкрепа и да 



принудим управниците да променят Закона за вероизповеданията. 
Ние не сме религиозно нетолерантни, просто искаме да има регламент 
за всеки, който проповядва - кога, къде, как, на кого и най-вече какво 
проповядва. Просто мислим глобално, а действаме национално

Какви хора попадат в сектите?
Павел: Хора с проблеми - битови, финансови, емоционални... Преди 
години една секретарка от моята кантора стана евангелистка. Съвсем 
почтена жена, която след промените беше съкратена и не можеше да 
си намери добре платена работа, а имаше син в гимназията и болна 
майка. За съжаление, държавата я изостави, а църквата на Шамбак я 
прие. Сектите невинаги само вземат. Понякога дават морална 
подкрепа и упование, а тя не намери тази подкрепа в православната 
църква. 

Кои са най-опасните секти, които действат у нас? 
Павел: В момента в България има десетки регистрирани църкви, от 
които поне 10 са много съмнителни. Свидетелите на Йехова, Децата на 
Йехова и Клонка Давидова например са рожба на един и същ болен 
мозък. Тези три секти са извън закона в цяла Европа, да не говорим за 
ислямския свят, но си веят байрака в България и на никого не му 
пука. Йеховистите, например, внушават на по-младите, че ако 
приключат по-рано житейския си път, ще избягат от греха и ще 
спечелят благото на Всевишния. Затова те извършват ритуално 
самоубийство, което един вид повтаря падението на ангела Сатанаил. 
Нарича се "Полетът на ангела" -хвърлят се от висока сграда без 
видима причина. Имах и друг случай - преди време близо до Лъвов 
мост ме спря едно малко момиче и ми предложи картичка с пъхнато в 
нея листче, на което пишеше "Искате ли да правите секс с мен?" Това 
са Децата на Йехова, които се движат на групи от по 2-3, 
придружавани от някой по-възрастен, и предлагат секс за малко пари. 
Създателят на въпросната секта в момента е в затвора за детска 
проституция.
Друга опасна секта е Църквата на Муун, официално забранена в 
Швеция, Норвегия, САЩ, Русия, Франция, Германия и ред други 
страни. Муун е прочут световен измамник. Жени едновременно 
стотици двойки на някакъв стадион, след това им взема 
апартаментите и ги продава. Предполагаме, че доста фамилни 
самоубийства на хора, открити в черни дрехи, са свързани с тази 
секта.
Друга проблемна секта е църквата на Улф Екман, който е с няколко 
обвинения за злоупотреби с дарения. Точно той представи в България 
спектакъла Небесна експлозия и даде път на хора като пастора Георги 



Бакалов, най-силния евангализатор от средата на 90-те. Най-опасни 
обаче са сатанистите, тъй като посягат на живота на хората, като се 
придържат към принципа "Не чакай да те зашлевят, а сам зашле-
вявай, защото като вършиш зло, ти служиш на господаря на света –
„Принца на мрака". Нямаме данни за съществуването на сатанистка 
църква у нас, но знаем за култови групи в София, Варна и Плевен, 
имаме съмнения и за Русе. Подозираме, че в началото на 2002 година 
са принесли в жертва едно момиче. А знаем и за едно тяхно сборище 
тук, в София. Искаш ли да те заведа да го видиш?

Няколко дни по-късно се качваме в две коли (в едната сме аз, Павел, 
нашият фотограф и Любо, който е неформален лидер на младежката 
група, а в другата са двама внушителни младежи - ей-така, за всеки 



случай) и тръгваме към сатанистското сборище в Младост. Мястото е 
под един изоставен виадукт в покрайнините на София, близо до 
Околовръстното, почти под полицейската школа в Симеоново. В 
непосредствена близост се издигат няколко модерни бизнес-сгради.
Павел ни показва един по-малък подлез, отдалечен на около 500 
метра, където според него е сборният пункт. На пръв поглед няма 
нищо сензационно - влага, боклуци и сатанистки знаци по стените. Но 
те знаят за мястото почти от две години и са получили сигнал за 
евентуално събиране на сатанисти точно на предишния ден. "Откъде 
го получихте този сигнал?" "Имаме си мрежа", обяснява Любо. 
"Информатори, уж случайни разговори, ровене из интернет, най-вече 
из форумите, хакване на електронни пощенски кутии и други такива. 
Като истинските шпиони." В големия подлез под виадукта виждам 
няколко спринцовки, забити в поникналото до входа дърво. Едната е 
пълна с някаква кафеникава течност. В самото подземие има цял 
лабиринт от коридори и десетки стаи. Много от тях са наводнени, но 
има и сухи и изолирани помещения, за каквито сигурно мечтаят 
всички бездомници. Обаче няма и следа, че тук идват бездомни. Може 
би заради зловещите рисунки по стените (разпознах алхимичния знак 
на сярата, символа на Скорпиона, звездата на Дявола и няколко 
надписи на латински). А може би заради черните свещи в ъгъла на 
една от най-крайните стаи, до която се стига само с фенер. Или заради 
драскотините по стените и тавана, които сякаш са оставени от нокти.
"Тук и да крещиш, няма кой да те чуе", подхвърля Павел. "Пък и да 
те чуе, кой ще слезе да ти помогне?" "Може би някой от полицейската 
школа, нали е на две крачки?", правя се на остроумен. Никой не се 
усмихва.



Няколко дни по-късно съм на бира в Ботуша с Павел, Пело, Ангел и 
още две момчета от групата - Явор (бивш манекен, който се е отказал 
от обещаваща кариера в чужбина, за да се върне в България; в 
момента се занимава с търговия) и Алекси (практикуващ ковач). 
Телефонът на Ангел пак не спира да звъни - организира екскурзия с 
някакви македонци и записва безкрайните им ЕГН-та (или както там 
им казват в Македония). Обещал съм да не включвам касетофона. 
Просто седя и ги слушам. И всъщност се чувствам доста окей с тях. 
Няма "смърт-на-сектите" и "шги-трепем-сички", няма блъскане с 
юмруци по масите и наздравици за Родината. Тези момчета просто 
знаят какво искат и за какво се борят и нямат нужда да го афишират 
по кръчмите.
Те просто са националисти. Заради мен и заради теб. Заради България. 
Това е 

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

Числото на звяра
6 от най-опасните световни секти

Няма  "смърт-на-сектите" и  "шги-трепем-сички"
за Родината не на сатанисти точно на предишния ден. 

Аум Шинрикио/Върховна истина на Аум
Религиозна секта, създадена в Хималаите през 1984 от полуслепия 
масажист Шоко Асахара. Членовете й признават Шива за върховен 
Бог, практикуват йога и примитивен будизъм. Асахара твърди, че е 
Спасителят на света от злото, което в края на 20 век ще доведе до 
унищожителна ядрена война. През юни 1994 сектата пуска зарин в 
центъра на град Мацумото, който убива седем души. През март 1995 
акцията е повторена в токийското метро, където загиват 12 души, а 
хиляди са ранени. През 1995 Асахара също е арестуван и обвинен за 17 
тежки престъпления. В момента излежава доживотна присъда в 
Япония

Харе Кришна съзнание
Популярно религиозно движение, създадено от търговеца Абхай Чаран 
Де, по-популярен с духовното си име "Негова Божествена Милост 
Бхактиведана Свами Прапху-пада". Първите храмове са открити през 



1966 в САЩ, а две години по-късно и в Европа. Кришнарите, не 
особено изненадващо, признават само бог Кришна и всеки носи 
броеница със 108 зърна, на всяко от които се пее великата мантра - 
общо 1728 пъти на ден.
През 1976 след разкрития за педофилия е затворена школата им в 
Далас. През 1995 десет бивши кришнари разкриват, че са били 
насилвани и бити, била им е отказвана медицинска помощ и са били 
насилствено подтиквани към хомосексуален секс. Пет години по-
късно още 44 бивши възпитаници на Харе Кришна съдят движението 
за побой, психически и сексуален тормоз

Свидетелите на Йехова
Разклонение на адвентистката църква. Йеховистите твърдят, че са 
единствената истинска християнска организация. Жалват се, че са 
мъченици, преследвани от правителства и традиционните 
християнски общности. Отричат Светата троица, божествеността на 
Исус и физическото му възкръсване. Упражняват силен контрол над 
членовете на сектата си. Категорично отказват животоспасяващи 
операция с преливане на кръв. Църквата е забранена със закон в 
десетки държави по света заради финансови и имуществени 
злоупотреби. Предполага се, че основната дейност на разклонението 
на сектата Децата на Йехова е детска проституция

Църквата на Исус Христос на Светиите от Последния ден
Псевдохристиянска религия, която отрича или изопачава всички най-
важни християнски доктрини. Мормоните, както са по-известни, 
отричат непорочното зачатие и Светата троица. Според тях Исус е 
популярен бог (като много други), но не е значима фигура в 
мормонската космология. Той е по-големият брат на Луцифер, 
създаден от полов акт между Адам (спрягат се и други вероятни бащи) 
и Мария. Оправдават практикуваната от тях полигамия с разврата на 
Исус, който имал десетки жени. Издържат се основно от т.нар. десятък 
(членовете на църквата се задължават да даряват 10% от доходите си)

Църквата на Муун
Религиозна секта, създадена от Сун Миунг Муун, който нарича себе си 
"месия" и "наследник на Исус". Тотално побъркан тип, който твърди, 
че след като е оженил Буда и Мохамед, при него от рая слязъл и Исус и 
го помолил да му намери жена. Обикаля света с група от хиляди не по-
малко побъркани последователи и организира масови сватби по 
стадионите, след което задължава новите семейства да му дарят 
имуществото си. В момента излежава дълга присъда за данъчни и 
имуществени измами



Сатанизъм
Зловеща и опасна секта, която се прекланя пред Принца на мрака и 
Черната меса (нещо като сатанистката Библия). Възниква в началото 
на 20 век и днес има милиони последователи по света. Освен че са 
агресивни и нападателни, сатанистите извършват ритуални 
изнасилвания и убийства на хора. Предпочитат деца и девици. 
Любители са на хомосексуалния секс и наркотиците.


