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Скъпи в Господа Иисуса Христа и посветени Нему православни духовници, монашестващи,
братя и сестри, уважаеми читатели, търсещи Истината,

Юлският ни брой‘2016 представя и анализира лъжеучението на сектата „Тракийската църква”, за
която писахме още през 2007 г./бр. 6, но която в хода на времето претърпя редица изменения. Тук
можете да прочетете за нейната „еволюция” и да се запознаете още с:

Изображения и цитати от „свещените писания” на сектата.
Лични свидетелства на пострадали от сектата.
Житие на св. Никита Ремесиански, покръстител на бесите.
Информация за храм „Св. св. Кирил и Методий” и неговите текущи дейности.

СЕКТАТА
„ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА”

(„Иконография – Тракийски
канон” ???? Но защо липсва
кръстът в нимба, както и

буквите, обозначаващи името на
Вечния Цар на славата ??? )

„Тракийският” Христос

Тази българска секта пропагандира богохулни и
противоцърковни идеи, с които православният
християнин, както и всеки здравомислещ човек следва

да е запознат, за да
може да различава
истината от лъжата
и да е в състояние
да предпази себе
си и близките си от
опасна сектантска
зависимост. Гос-
под Иисус Хри-
стос и верните Му
свети апостоли ни
предупреждават,
че духовните шар-
латани, лъжепро-
роците и антихрис-
тите ще стават все
повече и повече с
наближаването на
края на този свят.
„И когато седеше
на Елеонската
планина, дойдоха

учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни,
кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето
пришествие и за свършека на света? А Иисус им
отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;
защото мнозина ще дойдат в Мое име /.../ много
лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят
мнозина” (Мат. 24:3-5, 11). „Делата на плътта са
известни; те са: прелюбодейство, блудство,
нечистота, разпътство, идолослужение, магии, /.../
разногласия, (съблазни,) ереси /.../; отнапред ви
казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат
това, няма да наследят царството Божие” (Гал. 5:19-
21). Тук ще ви запознаем с двама продавачи на ереси и
митове – братята Стефан и Цветан Гайдарски, създали

своя собствена фамилна религиозна общност -
„Тракийската църква”. Разрастването на тази пагубна
секта задоволява гордата страст на Гайдарски да се
реализират като „духовни водачи”, както и нуждата им
от финансови средства, което превръща нездравите им
религиозни наклонности във фамилен бизнес.
Изфабрикуваната от тях еретическа доктрина се оказва
не само неуспешен опит за реконструкция на тракийски
и египетски езически вярвания, тя е не само
псевдонаучна „траколожка сензация”, но и безумно
възраждане на отдавна осъдената от св. Църква
монофизитска ерес. Надяваме се, че с акцентите в
настоящия брой ще помогнем и на водачите и членовете
на „Тракийската църква” да се осъзнаят, да се покаят и
откажат от религиозните си заблуди, и да се приобщят
към спасителното и живо свето Православие. Това
желаем, защото християнската любов не се изразява в
безгрижно или сантиментално всеприемане, а в изричане
на истината – за духовна полза и спасение в Църквата
Христова.

Името на „бога” на
„Тракийската църква”

Името значи много. Това е видно от самата Господня
молитва „Отче наш”, в чието начало призоваваме: „...да
се свети Твоето име” – Божието име да се свети! И как
да вършим това благочестиво дело? Чрез правилна, т.е.
православна вероизповед, чрез постоянно и свято
молитвено усилие и чрез чист богоугоден живот.
Православният начин на живот включва постоянното и
често призоваване на Божието име. Помощници и
пример в това отношение са ни Пресвета Богородица,
светите ангели и светиите. Ние, православните
християни, наричаме Бога така, както ни учи Свещеното
Предание на Църквата наред със Свещеното Писание –
св. Библия. Новият Завет изрично ни разкрива името на
Троичния Бог – Отец, Син и Св. Дух, както и името на
въплътения Син Божий – Господ Иисус Христос.
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Кратка история на сектата и
нейните имена

„Тракийската църква” е основана от братята Гайдарски –
Стефан е нереализиран психиатър, а Цветан е нереализиран
оперен певец. В средата на 90-те години на 20 век Цветан
Гайдарски е главен пастор на протестантската общност Нови
Ерусалим. Впоследствие започва да действа чрез други лица
– напр. чрез името на майка си Мария Гайдарска.

Междувременно Стефан дава насоки от Америка, а
групата в България вербува нови членове сред всички
християнски деноминации, включително и сред
православните. Около 2000 г. Цветан за пръв път споделя с
Димитър Дакашев възхищението си от посланията,
закодирани в йероглифите на гробните камери в египетските
пирамиди, на които „се подчинявали дори и ангелите“ /вж.
свидетелството на Дакашев в www.lozata.info/. Цветан
Гайдарски започва да се държи все по-безпардонно и да
внушава на всички свои съмишленици, че е Божи пратеник,
призован да поведе посветените в тайната общност, а на
следващ етап да завладее и душите на всички вярващи от
останалите деноминации.

През 2003 г. започват радикални промени в идеологията
и оформянето на култовите пространства на сектата, която
провежда своите събрания в апартаменти в София на ул.
„Московска“ 27 (личен), на площад „Славейков“ 8, вх. “Б”, ет.

Гръцкото „Христос” е превод на еврейското „Мешиях” и
означава „Помазаник”. А „Иисус” с две „и” е гръцката форма
на еврейското „Йешуа” = „Спасител”. Името „Иисус” запазва
това свято значение доколкото съдържа началните две гласни
букви. Така „Исус” с едно „и” нищо не означава.

Сектата „Тракийската църква” си е заела от Библията
няколко книги и ги е включила в своето „свещено писание” –
„Тракийските послания”. Там четем „Иисус” както трябва.
Същевременно, без никакво обяснение, сектата по
протестантски маниер използва нищо незначещото име
„Исус” в „революционната” си книжна поредица
„Тракийското Писмо ДЕКОДИРАНО” на старшия си основател
д-р Стефан Гайд (т.е. Гайдарски). По-страшното обаче е, че в
тези издания се прави кощунствено приравняване на името
Господне с имената на езическите мъжки божества Озирис
и Дионис, за които Гайдарски пише, че са египетското и
тракийското съответствие на Иисус Христос. „Ето как името
на древния тракийски Бог Исус (Слънцедатният-Исус = Дион-
Исус, Дионисий), се чете в Египет сред народа „Усари”
(Озирис), и остава в традицията на класическите гръцки
автори с това име, което продължава сред непосветените по
света и до днес! Това, което е най-любопитното, обаче, е че с
адвента на Християнството, Божието име Исус отново излиза
от тайните общества и става достояние на всички народи”
[Д-р Стефан Гайд. Тракийското писмо ДЕКОДИРАНО-III. С.,
2007, с. 52]. Така сектантът Стефан Гайдарски внушава най-
лукавата си идея: Иисус Христос – Спасителят на света е
едно и също божество с  покровителя на мъртвите Озирис и
със сладострастния бог-винопиец Дионис.
Самопровъзгласилият се за „траколог” Стефан Гайдарски
прави уточнението, че Дион-Исус (Ти-Он-Исус) е името на
„древното” и „автентично трако-орфическо” божество преди
то да бъде раздробено и деформирано в различните по-късни
религии.

Православната Църква не познава подобно тълкувание.
Нито един свети апостол или свети отец не ни говори за „Исус
на посветените” („тракийците”) и за „Исус на непосветените”
(„православните профани”). Напротив, в новозаветната книга
„Деяния на светите апостоли” се казва следното: „Тогава
Петър, като се изпълни с Дух Светий, им рече; началници
народни и стареи израилски! ако ние сме днес под разпит
за едно благодеяние към немощен човек, как е той изцерен,
то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ
израилски, че чрез името на Иисуса Христа Назорея, Когото
вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез
Него тоя стои пред вас здрав. Този е камъкът, който,
пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла; и в
никого другиго няма спасение; защото под небето няма
друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се
спасим” (Деян. 4:8-12). Нито един православен мъченик, нито
един изповедник на вярата, нито един светител или
чудотворец на Православната Църква не е призовавал „Ди-
Он-Исус-Озирис”, но всички те са се спасявали чрез
молитвата: „Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй
мене грешния!” Колкото е „божествено” името на
новоизфабрикувания „тракийски” бог, толкова е „спасително”
и учението на „Тракийската църква”. Сектантската подмяна
е очевидна, богохулството й е несъмнено, източникът на тази
измама е ясен – бащата на лъжата дяволът иска Божието име
да не се свети.

Имената на ересиарсите Гайдарски

Съоснователите на сектата братята Стефан и Цветан
Гайдарски, както подменят Божието име, така жонглират и с
личните си имена.  Считаме, че техните многобройни
псевдоними: д-р Стефан Гайд / Стивън Гайд (dr. Stephen
Guide; англ. guide =  водач ???!!??), кардинал Стефан Гайдарих,
епископ Стефан Йерусски, Цветан Гайд, академик Цветан

Гайдарски, епископ Цветан Сердикийски не се нуждаят от
коментар. Само ще допълним този високопарен списък с
вътрешна за сектата информация, цитирайки  листовката,
издадена в София през 2013 г. и изготвена от Гайдарски „за
рода Гайдарих” с цел разпространяване сред техните деца и

Братята Стефан и Цветан Гайдарски

сродници. В тази листовка се казва, че „знатният” род
Гайдарих (несъществуващ, разбира се!) произлиза от едно
„графство, скрито в сърцето на Европа”. Това е „род
произхождащ от велики арихи-пазители на Божиите тайни...”
И още: „Родът Гайдарих е най-древен династичен
(свещеническо-царски) род и има дълга история...от Адама
до Орфея и от Орфея до царя Ситалка...без прекъсване от 8-9
век от н.е. до наши дни” [листовката е налична в архива на
ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”]. Горделивата и
същевременно нелепа претенция за знатно богосиновство,
първосвещеничество и царственост на Гайдарския род също
е признак за нездравия произход на „тракийското”
лъжеучение.

(снимка: http://www.trakia.org/)
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Регистрация на сектата като
вероизповедание в Р. България.

През м. март 2014 г. е регистрирана от СГС  „Тракийската
църква“. В устава си (чл. 1 и чл. 6) тя се обявява за
правоприемник на Православната Църква и на
римокатолиците по силата на „приемството” от времето на
апостолите Павел и Андрей, считано от І в.  Дирекция
„Вероизповедания” към МС дава отрицателно становище до
СГС, в което посочва, че правоприемство се доказва по
съдебен път, а не чрез устав, в който може да се твърди всичко.
Все пак сектата на братя Гайд е регистрирана от СГС като
легитимно и равноправно вероизповедание в нашата страна.
Така директно е нарушена Конституцията на Република
България (чл.13, ал.3), където се казва: „Традиционна религия
в Република България е източноправославното
вероизповедание”. Нарушава се също и Законът за
вероизповеданията (чл. 10, ал. 1):  „Традиционно
вероизповедание в Република България е източното
православие. То има историческа роля за българската
държава и актуално значение за държавния й живот.
Негов изразител и представител е самоуправляващата се
Българска православна църква, която под името
Патриаршия е правоприемник на Българската Екзархия и

е член на Едната, Свята, Съборна и Апостолска църква. Тя
се ръководи от Светия Синод и се представлява от
Българския Патриарх, който е и Митрополит Софийски.”
Дирекцията сигнализира на СГС, че чл. 3 на Конституцията
изрично казва, че официален език в нашата страна е
българският и определянето му в чл. 7 от устава на
„Тракийската църква” като „ново-български“ е недопустимо.
Въпреки това регистрацията става факт. Други имена на
организации-сателити, зад които отново стоят двамата братя
и зад които през годините се крие „Тракийската църква” са:

    Институт по трансцендентна наука
  Сдружение „Академия Орфика“ - мимикрия чрез

културно-образователна и „меценатска” дейност. Въпреки
многобройните сигнали, вкл. осветляване чрез тв медии,
Министерството на културата още държи на трето място в
своя Регистър на организации, подпомагащи културата /чл.
6, ал. 2 от Закона за меценатството/ под № „3. Сдружение
“Академия Орфика”. Удостоверение № 3/ 04.09.2006 г. София,
бул. “Евлоги Георгиев” 72. Представлявано от Цветан
Гайдарски”.

  Европейски институт за обществено-религиозен
мониторинг

   Фондация „Родов завет”
   Национален клуб на тракийските орфици

Афилиирани институции към „Тракийската църква”
 Конференция по въпросите на Християнската Доктрина

и
  Конгрегацията на Вярата
  Секретариат-ът на Конференцията по въпросите на

Християнската Доктрина и на Конгрегацията на Вярата
представлява Поучителния духовен Авторитет на
ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА.

2 (под наем), в Зона „Б-5“, бл. 5 и др. Междувременно се правят
опити за сформиране на групи и в градове като Троян, Бургас
и др. Многобройните имена на сектата са поредният признак
за изменчивата същност на тази общност и нейното учение:
EPOCH (Ecclesia Protestanto Orthodoxa Catholico Hebraica),
Градът на Христос или The City of Christ, Нови Ерусалим,
Съборна църква, богумили, Православна църква –
тракийски обред, Тракийска църква,  за да се стигне до
„Тракийската църква“ (2014).

Структура на „Тракийската църква”

1.АПОСТОЛСКИ ПРЕСТОЛ

Основан от „апостолите” Стефан и Цветан Гайдарски.
Начело с „ПАТРИАРХ” – „Кардинал Стефан Гайдарих -

Посланик на Града Божий и Патриарх на Събора на всички
тракийски вярващи, Епископ на Йерус, Христов Свидетел и
Апостол на Възраждането на Тракийския Епископат, и на
възстановлението на Тракийския Народен Събор.” [http://
thethracianchurch.com]

Стефан Гайдарски
(снимка: http://thethracianchurch.com)

Подобно титулуване „патриарх”, на лице, което не съвпада
с правоправещия Български патриарх и Софийски митрополит
(на БПЦ-Българска Патриаршия), е недопустимо, имайки
предвид горепосочените членове от Конституцията и Закона
за вероизповеданията на Р България, които се отнасят до
историческата приемственост и авторитет на БПЦ-БП и статута
на нейния действащ първосветител. В случая – Негово
Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит
Неофит. След смъртта на Стефан Гайдарски през м. декември
2013 г. сега „апостолският престол” се заема еднолично от
Цветан Гайдарски.

2.КОЛЕГИУМ НА ТРАКИЙСКИТЕ ЕПИСКОПИ
3.СЕКРЕТАРИАТ на Колегиум на Тракийските Епископи
4.ТРАКИЙСКИ НАРОДЕН СЪБОР
5.ПРЕЗВИТЕРИ – ръководят домашните събрания
6.ДОВЕРЕНИ АКТИВИСТИ с различни поръчения –

„защита на вярата” – архонти, вербуване, дарения,
книгоиздаване, музикално-сценични постановки, ремонти...

7.ЧЛЕНОВЕ
8.ВРЕМЕННИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
9.КОНФРАТЕРНИТЕТ / Съборна Тракийска църква
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Сектата проповядва следното (запазваме „правописа” на
„Тракийската църква”):

а) Езически синкретизъм: „Затова Синовете Божии са
наричани и в миналото и днес безбожници, еретици, обладани,
луди, човеконенавистници, халдеи, магьосници и с всякакви
други хулителни имена. Но както и да наричат вас и нас
човеците, това не ще се помни на небесните места! Затова за
нас е важно как ни гледат Небесата и като какви ни знаят техните
обитатели – светите праотци от Божия Род и Народ. Заедно с
тях в Свидетелския Облак, нека бъдем дръзновени да
побеждаваме всяко съмнение и съблазън” [Посланието на
Етан, Книжник от Бога, до Верните Тракийски Братя, 7:7-8. - В:
Тракийските послания. С., 2005, с. 184. По-нататък ще се
изписва „Тр.п.”].

б) окултизъм и гностицизъм – „Тук е мистичното, скрито
значение на текста, което е за най-напредналите...”
[Посланието на Етан..., 1:26. - В: Тр. п., с. 16].

в) икуменизъм – „И тъй, за всички вас, братя, остават по
Божие предузнание и намерение две Йерархии на
Всемирната Вяра, които разграничавайте добре! Едната е на
земните наместници на земната институция на вярата, която,
моля, уважавайте по Божия заповед, заради нейното
разпоредителско настойничество (по Божие Допущение) на
земните сгради на Храма Божий. Това е Всемирната
Католическа Йерархия и Църква на Рим. А Другата е на
небесните Божии Свидетели и Посланици на Небесния Град
Христов, слизащ от небето от Бога сред човеците, и
Истинните Духовни Пастири на Народа Божий, водени от
Божия Дух Свети и посветени в Тайните на Божията
Премъдрост за полза на всички Негови Верни, според както
се пазят тези Тайни още от Едем и от Древна Тракия. Тези
Божии Свидетели следвайте във всичко и се покорявайте на
тях, както и на сам Христос. ” [Послание на Йеромонах Давид
до Тракийските Християни, 2:22-25. – В: Тр.п., с.158].

Наред с богомили и магьосници Тракийската секта
признава и еретичестващите римо-католици???

г) сатанизъм – изравняване с природата на Бога: „Не
сме вече човешки деца, защото сега сме Семейството на
Бога” [Съборното Послание на Мелхиседек, 5:17. – В: Тр.п.,
с.30]. „Защото това, което Бог е родил в нас, е от същата
Предвечна Природа, която е в Нея, а то не съгрешава”
[Посланието на Етан до Верните Тракийски Братя, 7:36. – В:
Тр.п., с. 186].

д) антиюдаизъм – „Не чрез юдейските учения Апостол
Петър позна Божия Помазаник, а чрез откровението на Отца,
Който свидетелства за Сина Си” [Второто Съборно Послание
на Божия Слуга Михаил, 2:42. – В: Тр.п., с.215].

е) антиправославие  - „И тъй, през вековете имаше и
други Тракийски наместници на Папския Престол, но всички
те се именуваха “гръцки” папи и затова и днес не се
споменават между достойните Войни Христови на Тракия.
И ето, от онези скръбни за вярата дни, та даже и до днес, се
раздели Управлението на Народа Божий на две: Едното - на
земните папи, които се омърсиха със земните власти и от
кръвта на светите посветени Христови, които преследваха, а
Другото – на Божиите Свидетели, водени от Духа Божий и
посветени в Древните Тайни Христови от създанието на
света. Първите успяха, лежейки на Звяра, да учредят Земната
Църковна Институция по света и така станаха признати от
света за учредителите и пазителите на Църквата и Храма. Но
за Бога те си останаха завинаги и в най-добрите си намерения
и примери само като “Настойници на Институцията на
Църквата”, “Уредници на Храмовите Сгради” и “Пазители
на Книгите на Традицията”, но лишени от Духовното Царство
Божие, което бе поверено от Господа на Вторите, сиреч на
Духовните Свидетели и Царски Свещеници на Бога, а именно
- на Верните Тракийски Братя, които, скъпи мои, са били
винаги сред всички вас, които ги виждате, и сред целия свят,
който не ги вижда.” [Послание на Йеромонах Давид до
Тракийските Християни, 2:7-10. – В: Тр.п., с.156]. „Гърците и
гърчеещите се всякога преследваха Тракийската Вяра, както
потомството на робинята всякога преследва потомството на
свободната, за да заеме мястото му и скрие кому принадлежи
Наследството. Няма по-голяма мерзост от това - Блудницата
да замени Светата Невяста и Робът да замени Законния
Престолонаследник в царските палати! Гърците изкривиха и
превърнаха в басни и митове, това Вечно Слово, което не
разбираха, принизиха Вечното до тленното, замениха
Безценното с нищожното, отклониха народа от Вечната Вяра,
като сключиха нечестив завет с първенците му” [Второто
Съборно Послание на Божия Слуга Михаил, 2:20-23. –В: Тр.п.,
с. 213]. Срещу св. мощи: „Мощите на светии са положени в
хранилища направени от чадата на техните убийци, за да

„Тракийските” лъжеучения и
„свещени писания”

Ересите на „Тракийските” братя са залегнали във
фалшивите по произхода и съдържанието си „тракийски
свещени” сборници:

1.Библия Бесика
„Тракийската църква” твърди, че нейна „канонична”

библия, съгласно чл. 7, ал.
2 на устава й, е Библия
„Бесика“, като твърди, че
тя е написана на
„бохарски диалект”, т.е.
някакво наречие на
коптския език. Отделно
„Тракийската църква”
слага знак на равенство
между бохарския/богар-
ския и тракийския езици,
без изобщо да споменава
св. Никита Ремесиански
като просветител и
духовен баща на бесите
(западни Родопи). Само
няколко години след

Основното „Свещено писание” на
сектата

проповедта на св. Никита
Православието пуска тол-

кова дълбоки корени сред тях, че са готови да го защитават
дори с живота си. Когато през 514 г. император Анастасий
поискал да наложи в империята ерестта на Евтихий –
монофизитството (осъдено на 4 Вселенски събор през 451 г. в
Халкидон), именно бесите се проявяват като най-ревностни
защитници на Православието. В християнската им вяра нямало
нищо „тракийско”, „орфическо”, или „египетско”... Освен това
никой сериозен траколог в България не подкрепя
лингвистичните и религиозни предположения на Гайдарски.

2.Тракийските послания – съдържа общо 33 книги,
съставени от Гайдарски. 18 книги са с еврейски елементи, 8 са
библейски новозаветни книги, 4 книги с езически заглавия и
характер и 3 книги на св. отци. Промени в съдържанието на
библейските книги има в: Йоан 2:4; Откр. 1:16 (правосл.
„двуостър меч” е променено на - „Тракийски Меч Двоуст”),
1:18 (правосл. „ада” - става „Хадес”), 4:2 (правосл. „обзет от
дух” - сектантското „в изстъпление на духа”), 11:8 (правосл.
„Господ наш биде разпнат” - сект. „техният Господ беше
разпнат”) и мн. др.

3.Тракийските хроники
4.Хроники на трако-българските царе
5.Тракийското писмо декодирано
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Култ

В сектата медитират и мантруват на „тракийски”
език, упражняват се в „египетски” пози – това ще да е
„трако-орфическа” съвременна йога за „напреднали”
и „посветени в Мистериите” българи. В капищата на
„Тракийската църква” доминират египетски изобра-
жения на боговете Ра, Хорус, знакът „анх”    , нека-
нонични изображения на „Христос” – мъжкото начало
и „Дева Мария” – женското начало,

както и копия на плочки от
Караново

и Градешница,

считани от „тракийските християни” за най-свети
изображения. По време на техните „литургии”
сектантите докосват плочките за благословение.
Кръстът Христов и православните икони са нищо за
„Тракийската църква”, която горделиво се превъзнася
над истинската Христова Църква  и с това обрича
последователите си да бродят в духовната пустиня на
„тракийската” ерес.

прикрият своите и на бащите си дела и да се похвалят, че на
тяхна страна са умрелите светии, а че живите Светии Божии
са оставени без подкрепа и са сами! Но вие, братя, не мислете,
че сме сами, защото всички наши прадеди и духовни
родственици съучастват в едно с нас от небесното ни
Отечество и Родина във Всеобщата Литургия на Агнето, която
заедно извършваме на земята. Като живи пред Бога на Живите
заедно с нас те служат в Делото на Съграждането на Божието
Обиталище през вековете, в което Обиталище се вграждаме и
ние заедно с Първородните” [Второто Съборно Послание на
Божия Слуга Михаил, 2:28-31. – В: Тр.п., с.214]. С това сектантите
твърдят, че те са живите и неразбрани светии, и че
православните светии са убити от своите потомци. Това
кощунствено твърдение се опровергава от църковната история,
от липсата на святост в живота на водачите на „Тракийската
църква”, както и от реалната помощ и чудеса, които
православните светии вършат за нас и днес. Уронване
светостта на делото на св. равноапостолни  Кирил и Методий
– „Светите братя Кирил и Методий като наследници на делото
на апостол Павел и неговите съподвижници по тези земи,
изпълниха Божия Промисъл и Провидение да възвърнат на
невежите множества това, което им бе присвоено. Те не бяха
пратени нито от Рим, нито от имперската църква в
Константинопол, а изпълниха мисията си като достойни
членове на Святата Общност, заради което бяха гонени
учениците и делото им явно и подмолно от същите, които
престорено се зовяха наследници на апостолите. Чрез техния
труд народът отново четеше и пишеше Божиите истини, които
бяха спасителни за всички човеци, но не в тези дълбочини и в
тази пълнота, в каквато се съдържаха написани изпървом.
Трансформирана и осъвременена, Правдата бе приета от
мнозинството, за да бъде оживотворявана от малцинството
на Братството на Светлината. Защото просветата можеше да
обяснява спасителните истини, но не и да ги явява, поради
което Същността и Силата им се загуби и Красотата им се
помрачи.” [Заключение. – В: Тр.п., с. 386-387] Духоборство и
хула срещу Св. Дух: Бог Св. Дух се идентифицира с Майката
Божия, и Му се придава женска полова характеристика: „Но
в Тракия още от древността се казваше за Духа Божий, че ще
роди в плът Ти-Он-Иисус като се облече в земна жена-девица,
слизайки над нея в пълнота, която ще бъде Мястото на Духа
Божий, сиреч Ма-Рейа, (мястото на Рейа), което пророчество
се изпълнява в името на Христовата Майка - Мария.”
[Скритите I и II Глави на II Послание Мелхиседеково, 2:13. – В:
Тр.п., с.73] Монофизитство: „Защото, разсъдете сами, като
казват това, кого величаят и правят като Бога, не този ли, който
е човек; и кого хулят, като го представят като себе си, не Този
ли, Който е Сам в Тайно, сиреч Господ Бог. Понеже, ако е
истина това, което казват, че Иисус Христос е роденият Бого-
човек, с две природи - на Бог и на човек, как може тогава да е
съществувал преди да се е родил като човек, понеже знаем, че
дойде в плът само веднъж?” [Скритите I и II Глави на II
Послание Мелхиседеково, 1:43-44. – В: Тр.п.,  с.71]
„Тракийският Символ на вярата” изключва кръстните
страдания на Богочовека Иисус Христос, с което подрива
учението на Църквата за изкуплението и спасението в и чрез
Христос. Православният чл. 4 от Символа, който гласи „и бе
разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан”, е
антидогматически и противоканонически променен от
сектантите така: „Той беше още разпнат за нас при Понтий
Пилат и беше погребан.”

ж) богомилство: „Но Истината оцеля. От останалите живи
Богомили, едни вляха своята жизненост всред признаваните
църкви и общества, запазвайки в сърцата си спомена за своите
начала; други, разпръснати всред народите, занесоха
Светлината на своите братя из цяла Европа. Тяхно дело са
обществата на Катари, Албигойци и много други, които приеха
Думите на Живота и споделиха страданията и гоненията на
своите братя за Царството Божие” [Заключение. – В: Тр.п., с.
387].
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Сем.  Георги и Иванка Спасови:
„До д-р Десислава Панайотова
Център за религиозни изследвания и консултации

„Св. св. Кирил и Методий”
С настоящото кратко изложение искаме да

изкажем своята тревога и да изразим своята
гражданска позиция към едно явление, което считаме
за крайно порочно и вредно за нашето общество. Не е
тук мястото да правим обобщения за ролята и
деструктивната дейност на десетките новопоявили се
в България нови религиозни формации и ще се
ограничим с една, от която имаме непосредствени
впечатления.

Предварително декларираме, че не се
съмняваме в правдивостта на написаното  от нас и
поемаме пълната отговорност върху него. Става дума
за конкретни събития, свързани с една т.н. „църква“.
Ще се опитаме накратко да споделим известни ни
факти за дейността на т.н. „Тракийската църква“.

Тя е създадена през 2004-2005  г. от покойния ни
зет Стефан Гайдарски, самонарекъл се Гайд и неговия
брат Цветан Гайдарски, обявили се за „кардинали“ (на
православна църква!), която няколко години
функционираше като секта под наименование
„Тракийска църква“, след като беше сменила няколко
наименования. Тогава за пръв път в наименованието
на църквата  се появи думата „Тракийска“, след което
бе наречена „Православна църква – тракийски обред“.
За дейността на сектата нямахме преки наблюдения,
но от медиите и интернет получавахме информация за
деструктивния и тоталитарен характер на сектата, за
издаване на присъди на отлъчените и самоотлъчилите
се, за разрушени семейства и др. Имаше информации,
че Гайдарски получават десятъци, част от които
разпределят на т.н. „епископи“.

Два месеца след смъртта на зет ни през декември
2013 г.  Цветан Гайдарски успя да  регистрира в
началото на 2014 г. в СГС вероизповедание
„Тракийската църква“. Регистрацията е извършена
въпреки отрицателното становище на Дирекция
„Вероизповедания“ към МС.

Единственият ни контакт с тази секта беше
присъствието ни на погребалния ритуал на зет ни, който
се  състоя в капището на тогава още функциониращата
секта „Православна църква – тракийски обред“ в дома
на Цветан Гайдарски на ул. „Московска“. Капището
представляваше стая, боядисана в наситено синьо с
изрисувани древноегипетски йероглифи. Ритуалът се
водеше от кардинал Цветан, облечен в цветна мантия,
на български език, а отвреме-навреме и на непознат
ни език. Последното, убедени сме, е класически случай
на глосолалия, усвоена от братята в „Петдесятната
църква”, която посещаваха преди това.
Присъстващите няколко епископа бяха облечени в
някакви подобни на египетски дрехи бели  мантии,
украсени с широки нашийници. В ритуала нямаше
никаква християнска символика - никъде нямаше
кръстен знак, липсваха и свещи и православни икони.
Присъстващите по даден от „кардинал“ Цветан знак
запяваха под акомпанимента на пиано възторжени
химни, държейки ръцете си с дланите нагоре както се
молят мюсюлманите. Пълен еклектичен кич!

Свидетелства от пострадали и от
бивши членове на сектата

„Тракийската църква”

Позволяваме си да осветлим личността на
Цветан – духовен водач на „Тракийската църква“, от
когото нашето семейство и това на дъщеря ни пострада
много. Веднага след смъртта на зет ни, Цветан започна
системен тормоз над дъщеря ни Ралица, за да установи
пълен контрол над семейството на брат си с цел да
обсеби наследствени имоти и да получи авторските
права на издадените от Стефан книги. Започна системна
манипулация на децата, стигайки до  там да им внушава,
че баща им говори с него от отвъдното и той им
предава неговите желания. Започна груба настройка
на децата срещу майка им, проведе гнусна
клеветническа кампания в жълтата преса срещу Ралица
и нашето семейство с внушения, че Георги Спасов е
физическият убиец на брат му. Имаме информация, че
на енориашите от „църквата” и досега се втълпява, че
брат му е убит мъченик за вярата. Против волята на
майка им децата започнаха да посещават редовно
църковните младежки сбирки. Междувременно Ралица
подаде декларация в Дирекция „Вероизповедания“ към
МС като родител чийто права, регламентирани в чл.6,
ал.2 и чл.7, ал.5 от Закона за вероизповеданията, са
грубо нарушавани от вероизповедание „Тракийската
църква“, тъй като децата й без нейното съгласие бяха
въвлечени от чичо им в религиозната му дейност. Тя
получи отговор от Дирекцията, с който той беше
официално предупреден да спазва законовите
разпоредби. Атмосферата в дома на дъщеря ни стана
отровна. Цветан режисира скандал между Ралица и
децата, в който намеси и полиция и отвлече самоволно
и неправомерно двете ни внучки за 80 дни при себе си.
През това време Ралица и ние не можехме да виждаме
и да  разговаряме с децата даже и по телефона, а съседи
са виждали децата да се движат из квартала винаги
конвоирани от синовете на Цветан. В крайна сметка
децата бяха върнати на майка им с големи усилия и
намесата на компетентните органи и настанени в
Кризисен център в гр. Перник, където престояха  около
3 месеца. Междувременно с цел тормоз Цветан
инициира шест граждански дела срещу Ралица, едното
от които от нейната голяма дъщеря. На практика той
разруши тотално семейството на покойния си брат,
афиширайки се, че  му  оказва помощ.

Компетентните органи са подробно запознати с
деянията на Цветан. От Районна прокуратура беше
образувано досъдебно производство за отвличане на
малолетни, което за съжаление се проточи в тромавата
ни правораздавателна система, а  разрушителното
влияние върху семейството на дъщеря ни продължава
и досега.

От всичко изложено дотук и дълбоко изстрадано
от нас твърдим убедено, че Цветан Гайдарски не е
никакъв духовник, няма религиозно образование и няма
моралните качества на духовен водач. Той е един
самозванец, самонарекъл се „кардинал“, „академик“,
„траколог“ и което е най-комично - „граф Гайдарих“ -
потомък на Солунския крал Бонифаций Монфератски.
Комичното тук е, че ниската обща култура на братята
е избрала такъв прародител – зъл враг на България,
заловен и обезглавен от Калояновите воини!

Братята са имали амбиции за разширяване на
религиозната си дейност  зад граница, поради което
купиха задгранични имоти – къщи в Унгария, Германия
и Италия  (всяка година по една!) с планове за покупка
на имоти във Франция и Англия. Някои биха нарекли
това „пране на пари“...

Дълбоко сме убедени, че единственият изход от
този казус и с тези на десетки подобни
псевдорелигиозни общности е спешното приемане на
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нов закон за вероизповеданията  у нас, за което в
обществото ни вече се формира такава нагласа. В него
задължително следва да бъде предвидено завишаване
контрола на дейността на вероизповеданията и
облекчаване на процедурите за отнемане на
регистрацията  им при констатирани нарушения, а за
регистрирането на такива да има поне 2-3 хиляди
вярващи..

09.08.2016  г. С уважение: Иванка Спасова и Георги
Спасов”

Зорница Димитрова (откъс):
„...Смятат себе си за духовни и просветени, а всички

останали за „душевни” и „плътски”. Мисията на тяхната
секта е да покажат на непросветените и „плътските”
какво означава да си истински християнин. Тази нова
ерес застана пред мен с маската на мъдрост,
праведност и светост. С Цветан споделях
разочарованията си от сектата „Слово на живот”, която
съвсем скоро бях напуснала, както и всички мои
житейски проблеми. За тези, които го познават, той е
обаятелен, начетен и ерудиран човек, склонен към

мистицизъм. Учил е за оперен певец. Мисли се за „Божи
пратеник”. Неговото хоби е да говори от името на Бога.
Започнахме да се събираме в апартамента му на ул.
„Московска” No 27. Другият брат, който почти никой от
нас не е виждал лично, е Стефан айдарски, известен
като Стийв Гайд. Той е ‘психиатър‘, живял в Америка
(Калифорния), където става съратник и
‘свещенослужител‘ в сектата „Мелхиседекови братя”.
В България започва да разпространява религиозните си
заблуди чрез Цветан, който се изживява като „апостол”,
а също и чрез Ивайло Кастелиев в ролята на „епископ”.
Те подлагат последователите си на тотална психическа
и интелектуална обработка като имат индивидуален
подход към всеки един от тях. На мен ми обещаха да
ме водят към Православието. В началото, след като те
опознаят достатъчно добре ти казват, това което искаш
да чуеш, а впоследствие започваш да правиш само това,
което те искат. Ако знаех как го постигат, нямаше да
стана жертва на техните манипулации. „Няма нужда
да четете книги, аз ще ви казвам всичко от което се
нуждаете”, горделиво и самоуверено ни убеждаваше
Цветан...”

Св. Никита бил славянин от гр.
Ремесиана (Бяла Паланка или пък

гр. Пирот).

Никита получил обширно образование, за което
свидетелства неговият приятел св. Павлин, епископ
Нолански, като го нарича “най-учен епископ, който

дошъл от Дакия и
с п р а в е д л и в о
представял пред-
мет за учудване на
римляните”.  Той
проповядвал Еван-
гелието между сла-
вяните в Нишко-
Пиротската област.
Каква промяна
направил св. Никита
всред славяните,
най-ярко се вижда
от поемата, която
св. Павлин – епис-
коп на Нола, напи-
сал за него. “Каква

Много са пострадалите от сектата „Тракийската църква”. Затова, нека се помолим така за тях и за всички,
които не изповядват Православието: „Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни
ереси и секти просвети със светлината на Твоето познание, и ги присъедини към Твоята света,
съборна и апостолска Църква.” Амин.

МОЛИТВА

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

промяна! - пише св.
Павлин. - И колко е
радостна тя!

Непроходимите и кървави дотогава планини, които се
криеха разбойници, сега станаха жилище на монаси -
труженици на Христовия мир. Където имаше зверски

нрави, сега живеят люде, кротки като ангели. В
пещерата, където се е криел разбойник, сега се
подвизава праведник”. За по-нататъшната дейност на
св. Никита не са запазени точни данни. Няма сведения
и за неговата смърт, която - по предположение - се
отнася към 420 година. Същественото е, че св. Никита
Ремесиански е историческа личност с доказан принос
за християнизирането и покръстването на бесите. Само
няколко години след проповедта му Православието
пуска толкова дълбоки корени сред тях, че са готови да
го защитават дори с живота си. Когато през 514 г.
император Анастасий поискал да наложи в империята
ерестта на Евтихий – монофизитството (осъдено на 4
Вс. с. – 451 г. в Халкидон), именно бесите се проявяват
като най-ревностни защитници на Православието.
Следователно: в Библия Бесика не е възможно да се
съдържат изповядваните от „Тракийската църква”
вярвания. Сектата сочи, че този превод на Библията е
„каноничният”, разчитайки, че съвременниците не могат
да четат древни езици, и няма как да установят
разминаването на псевдотракийското им учение с
оригиналната Библия Бесика и с чистата православна
вяра на някогашните беси, покръстени от св. Никита
Ремесиански.

[Източник на част от житието: Жития на светиите,
Синодално издателство, 1991 година.]
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ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
1202 София, ул. „Г. Вашингтон” 47

Тел. 02 /983 14 85
Официален уебсайт: www.symvol.org

Храмово духовенство:

Негово Високоблагоговейнство иконом Александър В. Георгиев – предстоятел на храма и
председател на църковното настоятелство

Негово Благоговейнство свещ. Стилиян Табаков
Негово Благоговейнство свещ. Методий Корчев

За храм “Св. св. Кирил и Методий” настоящия брой на бюлетина „Символ на вярата” подготвиха:
Д-р Десислава Панайотова –  - автор на анализа върху “Тракийската църква” и
директор на ЦРИК „Св. св. Кирил и Методий”, гл. редактор на „Символ на вярата”.
Красимир Георгиев - предпечатна подготовка, Издателски център „Св. св. Кирил и Методий”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ДАРЕНИЯ
за храм „Св. св. Кирил и Методий”

Банкова сметка:
IBAN  BG07UNCR70001520521504

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ХРАМ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ХРАМОВА БИБЛИОТЕКА

Над 3 000 тома в различни категории.
Работно време: Понеделник/Сряда/Петък: 11:30-13:30/16:00-18:00

Неделя: 10:30-14:30; За информация: 0878 394 801

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

КУРСОВЕ ПО ПРАВОСЛАВИЕ за възрастни

За учебната 2016 - 2017 година записването е от 25 май до 25 октомври 2016 г.
Преподавател: д-р Десислава Панайотова, моб. 0878 44 54 57 и 0889 99 39 80

Г р у п и :
1. Въведение в Православието
2. Стар Завет
3. Нов Завет
4. Св. отци – I част.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ЕНОРИЙСКИ ЦЕНТЪР ПРИ ХРАМ  "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ",
ГР. СОФИЯ, УЛ."Г. ВАШИНГТОН" 47 ОРГАНИЗИРА:

- годишен курс по ИКОНОПИС за начинаещи и напреднали. Учебната година започва от
първата събота на октомври – 1. 10. 2016 г. от 9:30ч. и включва канон, техника и технология на

иконописта, богословие на иконата. За контакт тел. 0898 47 11 92.

 - годишен курс по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, включващ рисуване, живопис, цвето-
знание, композиция, перспектива, декоративно-приложни изкуства, история на изкуството,

подготовка за кандидатстване в средни и висши училища по изкуствата.
За контакт тел. 0895 78 15 10


