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В  ЗА ВАА ИГА 
 

 
„Блиску е, крај самата врата е“ - напомнувал на почетокот 

на векот ергеј илус за доаѓањето на антихристот. ега се 
слуша неговото чукање на Златната врата на Ерусалим. окму 
чекорот на антихристот ги обележува најстрашните процеси на 
нашето време - од дејноста на тајните друштва до црната 
трговија со органите за трансплантација и разработка на 
психотронични оружја. Во бездната на многуте вакви реалии, 
погледот на православниот човек проникнува прв пат. нигата 
е заснована на единствени архивски документи и ексклузивни 
материјали (интервјуата се забележани со телевизиска камера 
за време на подготовката на емисијата рно сандаче, ајните 
на векот и уски дом). Затоа во најголемиот свој дел книгата е 
првоизворник. 

укање на Златната врата е само прв дел од пообемниот 
ракопис. 
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И  А А И Е Е ИЈА Е И 

 
 

ваа книга е репортажа од полето на духовната битка. 
арактерот на таа битка кој навистина носи нечовечна, 

апокалиптична смисла, станува сѐ поочигледен. е е случајно 
што првото издание на книгата атот во апокалипсата – чука-
ње на Златната врата, е објавено во мал тираж, и истиот 
момент станува библиофилска реткост. 

Жанрот на книгата може да се нарече духовно истражу-
вање. роцесите чија мистична суштина ја открива Јуриј Воро-
бјовски, се страшни, но реалноста е уште пострашна. а 
местото на уското равославно арство се образувал некаков 
вонисториски простор, отворен за духовни, економски и био-
лошки вампири. ие слетуваат на него од целиот свет.  

Зад „хуманистите“ кои го користат абортираниот ембрио-
нален материјал за инекции; зад „гуруата“ кои се трудат за 
свои цели да ја изменат човечката природа; зад „миротвор-
ците“ од масонските ложи - се наѕира еден ист двигател: 
таткото на лагата и човекоубиецот од создавањето на човекот. 

езултатот на неговите човекоубиствени напори е следни-
от: значаен дел од народот останува излажан и пропаѓа. 

„... езнаењето наше, но и срамното молчење, или дури 
негирање на постоењето на таа страшна сила нѐ прави пред 
неа потполно разоружани, и може, како овци на колење, да нѐ 
одведе во гибел.“ - ишува познатиот проповедник на нашата 

рква, старецот на сковско- ечерскиот манастир, отец Јован 
рестјанкин. 

онекогаш окултната агресија презема респектибилен 
облик. а пример, знаеш ли, читателу, дека на влезот во 
свечената Дума е поставен „ имволот на мирот“ на ерих.1

                                                           
1 иколај и Елена ерих, руски окултисти, следбеници на теософијата, 
комуницирале со бол евиците и тибетските магови. 
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а него се наоѓаат три црвени крукчиња, распоредени во 
облик на триаголник, затворени во „кругот на вечноста.“ оа 
платно некои го нарекуваат знак на божемно научно, култур-
но, мирољубиво и хуманистичко движење. 

о може ли за научно да се признае учењето кое тврди: 
„ челите и мравките Големиот учител ги пренел од Венера во 
корист на човештвото?“ ( д исмата на Елена ерих 1932-
1955, стр. 159). 

оже ли да се смета за културно движењето кое повикува 
на чистка во библиотеките „ а полиците на библиотеките 
лежат цели ѓубришта на лаги. едопустливо е да се чуваат тие 
паразити“ (Заедница, стр. 94). 

оа „хуманистичко“ движење се заканува: „ ие не сме 
насилни освојувачи, но сепак знаеме кои се нашите неприја-
тели и не нѐ залажува нивната надмоќ. Зраците, гасовите и 
воздухот ќе бидат најдобри надворешни средства за борба, но 
душманите најдејствено ќе пострадаат како објект на нашата 
психичка енергија!“ (Заедница, стр. 186). 

оа „мирољубиво“ движење декларира: „ ародот е непи-
смен и смрди како рој инсекти. оја од неговите древни 
предрасуди вреди да се оплакува? ел тој товар, заедно со 
инсектите, треба да се запали!“ (Заедница, стр. 141). 

ога ќе ги запознаеш овие размислувања за „смрдливите“ 
народи, некако на посебен начин ќе го протолкуваш и повикот 
на Б. .Јелцин: „Ајде да се преориентираме според начин на 
ерих и да им служиме на народите на усија и Индија“ ( д 

неговиот говор во парламентот на Индија). 
поред признанието на самата Елена ерих, нејзиното 

учење е „спој на Ведата со абалата“ (Агни јога, стр. 92). 
аквата смеса е масонски продукт. окму слободните ѕидари 

тврдат дека на олтарот на масонеријата свои дарови принеле 
стотина религии и култови. Всушност, иколај ерих окултно 
посветување добил во Големата ложа на ранција во 1911 
година, кога масонскиот конгрес во Белфор го дал следното 
соопштение: „ е заборавајте дека ние сме антицрква, дека 
среде нашите ложи ќе направиме сѐ да го срушиме 
религиското влијание во сите негови пројавни облици.“ 

ваа разорувачка мисија повеќе од еден век се прикрива 
со разговори за културата, светот, мирот, космосот. асонери-
јата веќе излегувала на руската политичка сцена говорницата 
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на Думата, а потоа и зад кормилото на управата над огромната 
земја. Во февруари 1917 година, токму таа ја срушила импери-
јата и му донела безбројни несреќи на рускиот народ. 

ега непријателите на усија сакаат да ја разнишаат 
последната тврдина - православната вера, со која државата 
растела и јакнела. И сега, зад безобразните шеги на пратенич-
ките потсмевачи, се крие истата онаа омраза кон руските 
светии, националните напори и православието... 

екој окултен символ е многузначен. а јазикот на 
масонската символика трите точки поставени во триаголникот 
на символот на ерих го означуваат зборот „брат.“ Дали 
депутатите на Думата, кои повеќето се сметаат себеси за 
припадници на традиционалните конфесии, а најпрво, на 
православната, се подготвени да се побратимат со следбени-
ците на ерих? 

Дали им е познато дека во 1994 година следбениците на 
ерих и Блавацка, како носители на антихристијанскиот поглед 

на свет, се одлачени од уската равославна рква? ногу 
порано, во 1932 година, така постапил Архијерејскиот обор 
на уската Задгранична рква. За мене тие две решенија се 
истовредни, бидејќи јас освен што сум депутат на ускиот 
парламент, сум и член на равославниот политички совет на 
православните граѓани.  

чењето на ерих и неговите следбеници е само едно од 
многуте измами, него ѓаконот Андреј ураев го нарекува „сата-
низам за интелегенција.“ Древните и новосмислени пагански 
култови, масонски и парамасонски организации (од типот на 
редот рел), многубројните „окултни школи“, се обидуваат да 
ги опфатат сите старосни, образовни и социјални структури на 
нашето општество. 

нигата на Јуриј Воробјовски овозможува во потполност 
да се сфати: како во секој од тие случаи пред нас стои еден 
ист ѕвер. дмазнички, ненаситен, циничен и суров. 

истемот на затворени редови е една од појавите на 
антируската, антиправославната експанзија. а југот од 
бившиот оветски ојуз дејствува дервишки ред, а на запад 
редови кои потекнале од језуитите. ие се насекаде каде што 
е наопходно да се маскира суштината на конфесионалната 
агресија. 
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ашиот одговор на вистински апокалиптичниот предизвик 
на времето може и мора да биде адекватен. д тоа зависи 
дали ќе ја сочуваме верата на тците, својот народ и држава, 
милата наша атковина, равославната усија, единствена и 
неделива. 

ораме цврсто да опстоиме во добродетелите кои ни ги 
заповедаат тецот ебесен, ресвета Богородица и сите 
светии на Земјата уска. 

о да ги запомниме и овие зборови: емојте да мислите 
дека дојдов да донесам мир на земјата; не дојдов да донесам 
мир, туку меч ( ат. 10, 34). 

еч на казната. ој ни е познат по ликот на иконата која 
се нарекува пас над илите. окму таков, страшен, овенчан 
со круна, среде распламтен оган, ќе го здогледаме его при 
Второто Доаѓање. 

ие не го чекаме само его. ако пред речиси четири 
века, во конфузното време, рускиот народ ќе се подигне за 
спасение на равославието и руската држава. Ќе се подигнат 
сите оние кои го паметат пророштвото на старците: усија ќе 
биде, и ќе дојде голем цар, по ум, со пламена вера - човек со 
челична волја. 

 евидливите (за непријателите) сили, веќе се прибираат. 
Во нивните редови се светителите, праведниците, војниците 
на руската земја. оа е рквата воинствена.  

ристе Боже, спаси ги, благослови ги и закрепни ги 
војниците твои! 

 
Владимир Давиденко,  
Депутат на државната Дума на  

едералното обрание на уската едерација 
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ЈАВА И Е А ЗА АД А А Е Е  
 
 

ѐ почнало во Ерусалим. он него одвај се пробивале 
крстоносците низ војските на арацените. ајпосле пред нив 
се покажале ѕидините и Златната врата. из нив спроти 
маките на Голгота во градот влегол пасителот. 

Во 1099 година Ерусалим е заземен. Витезите, а по нив 
поклониците, го здогледале она свето место каде што се 
наоѓал Гробот Господов... 

вде, на периферијата на стариот град, дошле мироноси-
ците. акале да го помазат елото Исусово. о земјата се 
беше веќе отворила, бидејќи Ангелот, слегувајќи од ебото, го 
помести каменот од Гробот ристов. 

И им рече на жените: „Зошто го барате живиот меѓу 
мртвите? его го нема овде.“ 

удесни зборови им се упатени на жените и занемените од 
ужас стражари - за Живиот - за божем мрениот, а всушност 
Воскреснат, Исус. о Воскресението на пасителот во светот 
влегле нови претстави за животот и смртта. 

елигиозниот човек отсекогаш тежнеел кон светиот 
центар на вселената. аму каде што врската со ебото е 
најцврста. И сега, недалеку од Гробот Господов, се наоѓа не 
многу голема камена вазна. тоејќи над неа, внатре човек 
гледа црн круг. апокот на Земјата! 

окрај неа е она место каде што на земјата паѓале капките 
од рвта која ја пролеал Исус. Земјата затреперила и се 
отворила. И светата рв Господова ги измила старите коски на 
Адам, искупувајќи го неговиот грев. 

Голгота на староеврејски значи „место на черепите.“ 
ерепот е символ на стариот човек и самиот свет - лишен од 

света смисла. 
д гробот на Адам до рстот на пасителот - таков е 

духовниот стожер. ој повикува кон восходење. д царството 
на гревот кон реображението. 

 
 
 



 12 

сновањето на новиот ред 
 
...Во 1118 година во Ерусалим е основан нов ред. Девет 

монаси-војници дале завет на сиромаштво. очуван е нивниот 
печат - два коњаника на еден коњ. 

Витезите добиле бели наметки и девет години не ги 
обновувале своите редови. ивните слуги и сержанти добиле 
црни наметки. од црно-белото знаме тие и ја формирале 
својата загадочна партија. 

огаш за прв пат се слушнал извикот на редот: „Vive Dieu 
Saint Amour!“ (Да живее Бог ветата Љубов!). 

рв голем мајстор станал Иг де ајен. имболично 
презиме! Бидејќи payen значи паганин. , допрва ќе се 
увериме каков антихристијански порој ќе внесе со себе во 
европската свест тој ред! 

ралот на Ерусалим лично им доделил резиденција на 
витезите. ука порано стоел храмот на јудејскиот цар оло-
мон. ттука и називот храмовници или темплари. отполното 
име гласело вака: „Pauperi commilitiones Christi Templique 
Salomoniacis“ ( иромашни војници на риста и храмот на 
оломон). 

удно: хроничарот на кралот Бодуен рви молчи за 
првите години на темпларите. ивната историја е потполна 
недореченост од самиот почеток. удно! ормална цел на 
редот станало придружувањето на поклониците низ земјата 
населена со непријателските арацени. еѓутоа, можеле ли 
таа задача да ја извршуваат деветмина витези кои упорно не 
сакале да го зголемат својот број? 

ште едно прашање поставува поклоникот Јохан фон 
Вирбург. Во средината на дванаесеттиот век, тој пишува: „под 
покривите на зградите кои ги поседува редот, постојат 
коњушници за околу две илјади коњи.“ 

ето тоа заради деветмина? За кого браќата на местото на 
оломоновиот храм ги расчистувале гигантските подземни 

простории? 
 

Древните династии 
 
...Во 1956 година во анчестер е дешифриран еден од 

древните, таканаречени умрански ракописи, најдени на 
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територијата на Израел, крај ртво оре. Во него има податок 
за непроценливата ризница на оломоновиот храм. изницата 
била скриена пред неговото разорување од страна на 
римските легионери, 70 година од раѓањето на риста. 

авистина, некои истражувачи ја оспоруваат древноста на 
ракописите. Всушност, нивното откритие на чуден начин се 
поклопило со почетокот на историјата на државата Израел5

Дешифрирањето на умранскиот ракопис, откривањето на 
хронологијата и историската недореченост, довеле до многу 
ефективна верзија. рамот не чувал само злато, туку и доку-
менти за генеалогијата на јудејските цареви. о разорувањето 
на Ерусалим нивните наследници божем побегнале во земјата 
на ранките и ја зачнале кралската династија на еровин-
гите

. 

6

рвата европска навала на окултизам се поклопува со 
падот на паганството и кризата на имската Империја. Втората 

. 
Да ги запомниме основните точки на подоцнежните 

настани. Значи, новата династија владеела во раниот реден 
век со најголемиот дел на Западна Европа. о неа во 496 
година рквата потпишала договор. отоа, предавнички уби-
вајќи го последниот еровинг - Дагоберт Втори, со поддршка 
на римскиот папа, на власт дошле аролинзите (најпознат 
меѓу нив е арло Велики). окму аролинзите ја зацврстиле 
ветата имска Империја. аа паднала дури илјада години 

подоцна, под налетите на аполеон... 
ајната на минатото не е само егзотика. увајќи ја својата 

привлечна сила, таа за бистроумните истражувачи станува 
историја на фрагменти во своевидна „игра на стаклени бисе-
ри.“ д нив е можно да се склопи секоја легенда, а украсена 
со мистицизам, таа е способна да привлече милиони луѓе, 
посебно во периоди на потрес. Бидејќи, кога реалноста не е 
утешна, се тежнее кон иреалното. 

                                                           
5 омнеж подгрева и неодамнешниот случај за кој пишуваше грчкиот печат. 

едалеку од ипар една патрола задржала брод од кого во вода се фрлани 
некакви плочи. е покажало дека неколку граѓани на Израел грижливо го 
снабдувале морското дно со штотуку подготвени “јудејски старини”. акви 
заклучоци оттука би извеле? 
 
6 поред франечката легенда основачот на династијата еровинг, еровеј, се 
опишува како чудовиште кое излегло од морето. творена сугестија на 
прекуморското потекло на придојдениот. 
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се случила на крајот на редновековието, спроти еформа-
цијата на имокатоличката црква. ретата се случува во наше 
време. о што е обременет таквиот притисок? За да сфатиме, 
треба да ѕирнеме во бездната на вековите.  

 
отрага по Гралот 

 
о зарем темпларскиот ред бил свесно ограничено 

друштво на копачи на богатство? ој ги испратил, така добро 
запознат со тајните на рамот? емпларите, како и цистерци-
јанскиот монах Бернар кој го напишал нивниот устав, ги 
штител грофот Иго ампањски. екои истражувачи тврдат 
дека и тој припаѓал на редот на еровингите. окму тој можел 
на храмовниците да им ја соопшти тајната за семејното 
богатство. И, се чини, по девет години на пребарување, богат-
ството е пронајдено! 

еочекувано - удо! - сиромашните храмовници и цистер-
цијанци кои стоеле на прагот на распад, одеднаш како да 
добиваат втор живот. емпларите на ветата Земја градат 
неколку тврдини. Бернар (подоцна имокатоличката црква го 
канонизира) основал дури 69 опатии! 

о од каде средства за тоа? ожеби тоа бил хонорарот за 
пронајдените ризници? 

дбраната на Ерусалим барала пари. И кралот Бодуен, 
божем исто така, потомок на еровингите, веднаш го добива 
златото. о и она основното - документи кои ја потврдуваат 
неговата освештена власт. 

поред таа логика, и самите крстоносни походи биле 
организирани за да го повратат тронот, изгубен илјада години 
порано. 

авистина ли е тоа можно? И дали само пустата игра на 
умот нѐ принудува да синтетизираме такви легенди? 

Замислете милиони луѓе кои низ вековите ги привлекува 
идеалната мотивација, кон за нив непознататата трајна цел! 

Ентузијастите поаѓаат во крстоносни војни и го расекуваат 
патот кон власта на невидливите владетели. 

Возбудени будали трчаат по ехарот на Гралот, додека со 
нивните раце се отклонуваат конкурентите во борбата за 
троновите. 


