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22. fejezet              

 

 „És láték a Sárkány szájából…” Jel.16,13 

- Az okkultizmusról - 

 

A spiritizmus mindig is jelen volt a történelemben. Többnyire varázslás néven volt ismeretes. 

A legrosszabb állapotok - helyzet, mindig akkor állt be egy nép történetében, amikor a sok 

bűnt még a varázslás (spiritizmus) bűne is tetézte. Az okkult tudományok közé tartoznak 

többek között a varázslók, bűbájosok, mágusok, halottidézők, jegymagyarázók (mint pl.: a 

horoszkóp), jövendőmondók, a titokfejtők, az ördöngösöktől tudakozódók, igézők (mint pl.: a 

hipnózis, agykontroll stb.) ill. azok, akik fiaikat vagy leányaikat átviszik a tűzön 

(sámánizmus, - természeti vallások jellemző eleme). Az 5 Móz. 18,9-12-ben Isten 

figyelmeztette népét ezt mondva: „Mikor te bemégy arra a földre, a melyet az Úr, a te 

Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne 

találtassék te közötted, a ki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se 

igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, 

se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, a ki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki 

őket az Úr, a te Istened te előled.” (Ezeket az utálatosságokat a Kánaánita népek 

cselekedték.) Ésa. 8,19-20 pedig rámutat arra, hogy a halottidézők munkája ördögi csalás. „És 

ha ezt mondják tinéktek: Tudakozzatok a halottidézőktől és a jövendőmondóktól, a kik 

sipognak és suttognak: hát nem Istenétől tudakozik-é a nép? az élőkért a holtaktól kell-é 

tudakozni? A tanításra és bizonyságtételre hallgassatok! Ha nem ekként szólnak azok, a 

kiknek nincs hajnalok:” (Lásd még Ésa. 29,4). Pál apostol leleplezi, hogy mindazok, akik 

ezeket cselekszik, kivel vannak közösségben. Az 1 Kor. 10,20–ban az apostol ezt mondja: 

„Sőt, hogy a mit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom 

pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben.”  (Lásd még Zsolt. 106,35-39) Néhány 

bálvány nevének a jelentése is beszédes. Az Asima Hámát városának a bálványa volt, egyik 

jelentése: ördög (perzsa).1 Az Avából való Háveusok bálványistene volt a Nibeház (a sötétség 

ura, ugató)2 és a Tarták (mélységes sötétség, a sötétség fejedelme)3 (2 Kir. 17,24;31). A 

Szentírás szerint a halottak nem élnek és haláluk után nem térhetnek vissza az élők közé. Jób 

10,21-22 erről világosan beszél: „mielőtt odamegyek, ahonnan nem térhetek vissza: a 

sötétség és a halál árnyékának országába, a vaksötét országba, a halál árnyékának 

sötétségébe, ahol nincs rend, és a fény is olyan, mint a sötétség.” (MBT ford.)  „ahol nincs 

rend” – mondja a Szentírás a halálról, - a rendhez törvények kellenek, de ott nincsenek 

törvények, amelyek az életet szabályoznák, mert nincsenek élők sem. „a fény is olyan, mint a 

sötétség” – állítja az Írás - fény nélkül pedig nincsen élet. Jób 10,21-22-höz hasonló tartalom 

csendül ki egy akkád vers soraiból is: „Jó atyám rég elhagyta már az élők világát. 

Anyácskám, drága jó szülő-anyám is a „visszatérés-nélküli-földre” költözött.”4 Az akkád 

Gilgames eposzban Umnapistim a bibliai Noé megfelelője is a Szentíráshoz hasonlóan 

vélekedik a halálról. „Um-napisti, az ember őse, kinek teste halált nem ismer, a tökéletes Um-

napisti, eképpen szólott a halálról: „Ami teremtetett, elmúlik. Halál az élők büntetése. Még 

alighogy világra jöttek már el is kell menniük innen…Építesz kő- meg téglaházat? Veszel 

magadnak feleséget? Megosztozol testvéreiddel? Kötésteket cserépre vésed? Mire mindez? Mi 

tart örökké? Ház? Egyesség? Jelek? Kötések? Tudod: mindez nagyon mulandó! Sírtábláid is 

elenyésznek! Ember e még, mondd, a halott is? Ugye, hogy nem? Ő már nem ember! Alvóhoz 

hasonlít, de mégsem! Aki meghalt, nem álmodik már! Szoborhoz hasonlít, de mégsem! Holt kő 

az, de nem is volt élő! A halál mindenhez hasonlít, de nem azonos semmivel sem!”5  
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Folytatva gondolatunkat a halálról idézhetnénk még Saul esetét Endorban, a halottidéző 

asszonynál, ahol Sámuel prófétát idézték meg a gonosz lelkek, leutánozva megjelenését, és 

még hanghordozását is, hogy tökéletes legyen a hamisítvány (1 Sámuel 28,7-25-ig). „Nem 

nehéz a gonosz angyaloknak a meghalt szentek és bűnösök ábrázolása és láthatóvá tétele az 

emberi szem számára. Ezek a megnyilatkozások egyre gyakoribbak lesznek, és amint az idők 

befejezéséhez közeledünk, megdöbbentő jellemének megnyilatkozása láthatóvá válik.” - Ev 

604 (1875). – írja E. G. White. „Sátán legsikeresebb elbűvölő csalása, hogy megszerezze azok 

együttérzését, akik szeretteiket sírba helyezték. A gonosz angyalok az elhunytak alakjában 

jelennek meg és életükkel kapcsolatos eseteket mondanak el és oly eseményeket jelenítenek 

meg, amelyeket életükben vittek véghez. Ezen a módon vezetnek személyeket arra, hogy 

elhiggyék, meghalt barátaik angyalokként lebegnek felettük és beszélgetnek velük. Ezeket a 

gonosz angyalokat, akik magukra veszik a halott barátok alakját, bizonyos bálványimádással 

tisztelik, és szavaiknak nagyobb súlya van, mint Isten Szavának.” - ST Aug. 26, 1889. „Sátán 

az emberek elé tudja idézni meghalt barátaik hasonmását. Bámulatos pontossággal utánozza 

az ismerős tekintetet, a jól ismert szavakat, a hanghordozást. A hamisítvány tökéletes... Sokan 

fogják szembe találni magukat a szeretett rokonaikat és barátaikat megszemélyesítő ördögi 

lelkekkel, akik a legveszélyesebb eretnekségeket hirdetik.” - NK 497, 491. A jó angyalok is 

képesek emberi alakot ölteni (1 Móz. 19,1-2; Zsid. 13,2), de soha nem veszik fel halott 

emberek, személyek képmását. Ez Sátánnak és angyalainak a módszere. (Ha a jó angyalok így 

cselekednének, ezzel megtévesztenék az élőket a halál állapota felől.)  

 

„A szenteknek alaposan ismerniük kell a Szentírás által megerősített jelenvaló igazságot! Meg 

kell érteniük a halál állapotát, mert a gonosz lelkek meg fognak jelenni nékik azt állítva, hogy 

ők a szeretett barátok és rokonok, akik kijelentik nékik, hogy a szombat meg lett változtatva, 

más nem biblia tantételek is.” - EW 87 (1854). Az ördögi lelkek a végidőben még az 

apostolokat is megidézik, ahogy Sámuel prófétát is meg tudták idézni. E. G. White erről így 

ír: „E hazug lelkek megszemélyesítik az apostolokat, és éppen az ellenkezőjét tanítják annak, 

amit az apostolok a Szentlélek indítására földi életükben tanítottak. Sátán e követei tagadják a 

Biblia isteni eredetét.” - NK 495. Ugyanakkor „a gonosz lelkek úgy tesznek, mintha hinnének 

a Bibliában, és tisztelik az egyházat, az emberek isteni erő megnyilatkozásaként fogják 

elfogadni munkájukat.” - NK 523. Sátánnak egy ősi és régóta bevált módszere az, hogy 

médiumokat használ fel, hogy közelebb férkőzzön az emberekhez, és választott eszközein 

keresztül gyakorolja hatalmát, hogy ördögi terveit megvalósítsa. Mesterkedését itt a földön 

már a gyönyörű Éden kertben megkezdte. Ősszüleink megkísértésekor médiumként az akkor 

még csodaszép kígyót használta fel, hogy bűnbe vigye általa az első emberpárt, Ádámot és 

Évát. Sátán, azóta is sikeresen űzi ezt az ámulatba ejtő tevékenységét. Sátán és démonai, akik 

már több ezer éve munkálkodnak az emberiség romlásán sok ismerettel, rendelkeznek. 

Megfigyelik az emberek szokásait, gyengeségeit. Valamikor képesek megjelenteni a 

bekövetkező dolgokat is. Erre a Szentírás külön figyelmeztet az 5 Móz. 13,1-4-ben: „Mikor te 

közötted jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik 

is az a jel vagy a csoda, a melyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, 

a kiket te nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, 

vagy az efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért (helyesebben: próbál) titeket, hogy 

megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből? Az 

Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő 

szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.” Amikor Saul az endori 

boszorkánynál tartózkodott a gonosz lélek képes volt arra, hogy megjelentse a következő napi 

csata kimenetelét (Izrael vereségét) továbbá Saul és Jonatán másnap bekövetkező halálát (1 

Sám. 28,19).  Nyilván Sátán ekkor már mindkettőjüket kikérhette úgy, mint Jóbot ezért Saul 

királynak és fiának, Jonatánnak sorsa már a végzetes csata előtt eldőlt. Sátán „Hosszú 
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évezredek során szerzett tapasztalatai révén ki tudja következtetni az okból az okozatot, és 

gyakran bizonyos pontossággal előre jelez egyes, az ember életében bekövetkező 

eseményeket. Így képes becsapni a szegény, és félrevezetett lelkeket és hatalmába keríteni, 

hogy aztán irányíthassa őket.”6   

 

Szólhatok még Egyiptom varázslóiról, bölcseiről is, Jánnesről és Jámbresről (2 Tim. 3,8-9) 

akik Mózeshez-Áronhoz hasonlóan kígyókká változtatták botjaikat „az ő titkos 

mesterségükkel”. De az Áron vesszője - kígyója elnyelte azoknak vesszőjeit - kígyóit (2 

Mózes. 7,10-12).  

 

 
Mózes és Áron a fáraó előtt csodát tesz (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 
 A Jánnes név jelentése: előnyben részesítő, csaló, megtévesztő (Bibliai nevek és fogalmak – 

virtuális Jannes; Arcanum). A Jámbrés név jelentése: ellenszegülő, gőgős, önfejű (Bibliai nevek és 

fogalmak – virtuális Jámbres; Arcanum) Mindketten írástudók (papok) voltak. (2 Móz. 7,11; 2 Móz. 

8,6-7; 9,11) „Az írás tudományát a papok művelték a legmagasabb szinten. Hiszen minden írnok 

képes volt a hieroglifákat másolni vagy akár leírni is, de a hieroglifák mélyebb, hármas jelentését csak 

a papok és a titkok tudói voltak képesek az írásba belevinnni…A papoknak ismerniük kellett az 

archaikus nyelvet, és a mindennapi életben nem használt, régies, ritka hieroglifákat is. A papok 

tartották a mágikus rituálékat, ők birtokolták a mumifikálás művészetét is.” (Osara La Mort: Napút az 

istenekhez /Az egyiptomi mágia elmélete és gyakorlata/ (első kiadás))  

„Volt a papoknak egy külön csoportja, a tekercsfelolvasó papok (herihebet), akik közül sokan 

foglalkoztak varázslással. Egy – egy templomban több felolvasó pap is működött, de fontos feladataik 

voltak a halotti kultuszban is. Ők mondták el a különböző szertartások alkalmával az előírt szövegeket. 

A felolvasó papokat kezükben papirusztekerccsel szokták ábrázolni, mellükön rézsútos irányban futó, 

széles szalagot hordtak. Mint a szent iratok ismerői, gondozói, bizonyára könnyen hozzáférhettek a 

varázsiratokhoz is. A Westcar – papirusz varázstörténeteinek ők a fő hősei, akik csodáikkal ejtik 

bámulatba a királyokat.” (Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 

35. o.)       
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„A varázslók valójában nem változtatták vesszejüket kígyókká, hanem varázslattal, a nagy 

csaló segítségével képesek voltak annak a látszatát kelteni. A vesszők élő kígyóvá való 

változtatása meghaladta Sátán hatalmát. A gonoszság fejedelme rendelkezik ugyan egy 

elbukott főangyal minden bölcsességével és hatalmával, de nincs hatalma teremteni vagy 

életet adni, mert ez egyedül Isten előjoga. De mindazt, ami hatalmában állt, Sátán megtette: 

bemutatott egy hamisítványt. Emberi szem számára kígyókká változtak a vesszők. A fáraó és 

udvartartása egyaránt így hitte. Külsőre semmiben sem különböztek Mózes kígyójától. Bár az 

Úr elnyelette az élő kígyóval a hamisítványokat, de a fáraó még ezt sem Isten hatalmának, 

hanem a szolgáiénál magasabb rendű varázslásnak tulajdonította.”7   

De említhetnénk még Simon mágust is, „aki magát valami nagynak állítván” sok ideig 

gyakorolta az „ördögi tudományt”, akire kicsitől fogva nagyig mindenki figyelt és a 

megtévesztettek ezt mondták: „Ez az Istennek ama nagy ereje!” (Apcsel. 8,9 -11). Azt a 

Simon mágust, aki a maga nevében prédikált (önmagát dicsőítette) az emberek könnyen 

elfogadták. Az apostolok is tettek ugyan sok jelt és csodát, de ők ezt az Isten Lelkének ereje 

által cselekedték az ő akarata szerint „megerősítvén az ígét a jelek által” (Márk. 16,20). 

 
 Hasonló esettel máshol is találkozunk: „A keresztény és pogány varázslók küzdelmét írja le például 

a Historia Lausiaca (Palladius) egyik részlete. Egy kéjvágyó férfi meg akarja szerezni egy erényes 

férjes asszony szerelmét, s mikor nem ér célt, varázslóhoz fordul. Ez sem tudta rokonszenvét a férfi 

felé fordítani, de varázspraktikái segítségével elérte azt, hogy akik ránéztek a nőre, kancának látták. A 

férj erre, aki szintén lónak látta feleségét, elvezette az egyiptomi Szent Makarioszhoz. Ez nyomban 

felismerte, hogy nem ló, hanem asszony, s szentelt víz és imádság révén elérte, hogy újra nőnek 

lássák. A pogány varázslónak itt tehát ahhoz nem volt hatalma, hogy ténylegesen lóvá változtassa 

át a nőt, csupán azt tudta elérni, hogy mások annak lássák.” (Kákosy László: Varázslás az ókori 

Egyiptomban Akadémia Kiadó Bp. 1978. 149.-150. o.)       
 Erre jó példa például az Ezékiás király idejében adott jel. Ezékiás király halálos betegségbe esett, de 

könyörgött az Ő Istenéhez és az Úr meghallgatta könyörgését és meggyógyította meghosszabbította 

életét 15 évvel. Isten egy különleges jelet is adott a királynak, hogy megerősítse beszédét és a király 

hitét. „Ez legyen jel néked az Úrtól, hogy teljesíti azt az Úr, a mit mondott: Ímé, visszatérítem az 

árnyékot, azokon a fokokon, a melyeken az Akház napóráján a nap már átvonult, tíz fokkal; és 

visszatért az árnyék tíz fokkal azokon a fokokon, a melyeken már átvonult.” Ésa. 38,7-8  
Az ókori Babilonban magas fokon művelték a csillagászatot. Ezt a csudajelet a Babiloni csillagászok 

„az égnek vizsgálói” észlelték, Ezékiás betegségéről is értesültek. Babilonból követek mentek ki 

Ezékiáshoz, hogy a dolog végére járjanak. „De mivel a Babilóniabeli fejedelmek követeivel 

megbarátkozék, a kik ő hozzá küldettek, hogy megtudakoznák a csudajelt, mely a földön lőn; elhagyá 

őt az Isten, hogy megkisértené őt és meglátná, mi volna az ő szívében.” 2 Krón. 32,31 – mondja 

Ezékiás királyról (Lásd még 2 Kir. 20,8-12). A követeket Merodák – Baladán (II. Marduk-apla-idinna) 

a babiloni király küldte. Merodák – Baladán „A későbbi hagyomány szerint egzotikus növényeket 

gyűjtött, és uralma alatt egy csillagászati obszervatórium működött Babilonban.” (Joan Oates: 

Babilon General Press 154. o.)  „A Tigris és az Eufrátesz termékeny völgyeiben élt egy ősi nép, 

amelynek az volt a rendeltetése - bár ekkor még Asszíria alattvalója volt -, hogy a világ ura legyen. 

Bölcs emberei figyelmesen tanulmányozták a csillagokat. Nagyon csodálkoztak amikor észrevették, 

hogy a napórán az árnyék tíz fokkal visszament. Királyuk, Merodák Baladán, amikor megtudta, hogy a 

menny Istene ezzel a csodával jelezte Júda királyának élete meghosszabbítását, követeket küldött 

Ezékiáshoz, hogy köszöntse gyógyulása alkalmából, és ha lehet többet megtudjon arról az Istenről, aki 

ilyen csodát tudott művelni.” (E. G. White: Próféták és királyok Advent Kiadó Bp. 1995. 214. o.) 

Babilóniában a csillagászati megfigyeléseket a babilóniai bölcsek szorgalmasan lejegyezték. Nagyon 

nagy jelentőségű lelet lenne az, ha valamilyen módon előkerülne ennek az eseménynek (csodának) a 

feljegyzése.   
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(Lásd még Róm. 15,19; Csel. 2,43; Zsid. 2,4). A 2 Kor. 12,12-ben ezt olvassuk Pálról: 

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és 

erőkben is.” A Szentírás Igéinek a fontosságát pedig így hangsúlyozza ki az apostol a Gal. 

1,8-ban: „De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon 

kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.” „Sátán minden alkalmat fel fog használni, hogy 

elcsábítsa az embereket az Istennel szembeni hűségüktől. Ő és angyalai, akik vele estek el, 

emberekként jelennek meg a földön, keresvén, kit tudnak becsapni. Isten angyalai is 

megjelennek majd emberekként és minden hatalmukban lévő eszközt felhasználnak a gonosz 

ellenség céljainak meghiúsítására.” - 8MR 399 (1903). – írja E. G. White. Hamis próféták 

támadnak, akik azt állítják, hogy angyal szólt hozzájuk és így hazug kijelentéseket tesznek (1 

Kir. 13,18).  

 

Sátán hamis gyógyításokat is képes véghezvinni. „A gonosz lelkek befolyása alatt az emberek 

csodákat tesznek. Az embereket varázsszavuk által megbetegítik, és azután visszavonják 

szavukat, rábírván másokat, hogy mondják; azok, akik betegek voltak, csodálatosan 

meggyógyultak. Ezt Sátán ismétli.” – 2SM 53 (1903). Sokan a babonás gyógyulásokban 

hisznek, mint azok a nyomorultak, akik Jeruzsálemben a Bethesda tavánál vártak a víz 

megmozdulására. „Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van 

pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt 

tornácza van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a 

víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát 

először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt.” Ján. 

5,1-4 „Az általános hit szerint ez természetfölötti erő műve volt, s aki először lépett a felzavart 

vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is. Nyomorultak százai látogatták 

ezt a helyet. A tömeg olyan nagy volt amikor a víz felzavarodott, hogy a rohanás közben 

letaposták az előttük lévő férfiakat, nőket és gyermekeket, a náluk gyengébbeket. Sokan a tó 

közelébe sem juthattak. Többen odaértek, és a parton haltak meg. Menedékhelyeket készítettek 

a tó körül, hogy a betegeket megvédjék a nap hevétől és az éj hűvösétől. Némelyek az éjszakát 

ezeken a tornácokon töltötték, s onnan másztak a tóhoz nap mint nap, a gyógyulás hiú 

reményében.”8 „5:3b-4. A legkorábbi kéziratokban nem szerepelnek ezek a szavak, 

amelyekről azt tartják, hogy későbbi beszúrások, magyarázatot adva arra, hogy miért 

„kavarodott fel” a víz (7. v.). Az emberek úgy hitték, hogy egy angyal jött és felkavarta a 

vizet. A helyi hagyomány szerint, aki először ment be ezután a vízbe, az meggyógyult. De a 

Biblia sehol sem tanít ilyen babonát, vagyis olyan helyzetet, ami a legkegyetlenebb versenyre 

késztetne sok beteg embert. Egyetlen létező Kr. u. 400 előtti kézirat sem tartalmazza ezeket a 

szavakat.”9 

 

A spiritizmus minden ideológiai politikai rendszerben megtalálható volt az ókortól egészen 

napjainkig. Már a korai ókori társadalmakat is behálózta, és mindig is törekedett arra (Sátán 

és követői által), hogy bekapcsolódjon a királyi, politikai hatalomba és ezáltal létrejöhessen 

egy háttérből irányító okkult kormányzás. A nagyhatalmú Egyiptomban ott voltak a Fáraó 

mellett az írástudó tanácsosai, akik varázslásukkal nemcsak Mózes és Áron kígyóját tudták 

utánozni, hanem a később bekövetkezendő 10 csapásból is néhányat, mint a vizek vérré 

válását és a békákat (2 Móz. 7,20-22; 2 Móz. 8,6-7). Az ország Isten ítélete után (10 csapás) 

romokban hever, jórészt ez a Fáraó tanácsadóinak volt köszönhető, akik hazug tanácsokat 

adtak. „az istentelenek tanácsa csalás” – mondja Péld. 12,4. A Filiszteusok vezető rétege 

között is ott voltak a jövendőmondók (jósok). „Az Úr ládája hét hónapig volt a filiszteusok 

földjén. Akkor a filiszteusok hívatták a papokat és jövendőmondókat és megkérdezték: „Mit 
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tegyünk az Úr ládájával. Adjátok tudtunkra, hogy mi módon juttassuk vissza a helyére.” 1 

Sám 6,1-2 Amikor az Izraeliták letértek a helyes útról a Szentírás szomorúan jegyzi meg, 

hogy még a kiválasztott nép is az okkultizmus felé fordult. „és a körültök való pogányok 

után indultak, a kik felől pedig azt parancsolta nékik az Úr, hogy azokat ne utánozzák. És 

elhagyták az Úrnak, az ő Istenöknek minden parancsolatját, és öntött képeket csináltak 

magoknak, két borjút és készítettek Aserát, és meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a 

Baált tisztelték. És átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön, jövendőket mondtak és varázslást 

űztek, és magokat teljesen eladták a bűnnek az Úr bosszantására.” 2 Kir. 17,15-17 A 

gonoszságokba legmélyebben belesüllyedt legelvetemedettebb királyok rendszerint okkultista 

praktikákat folytattak. Júda királyáról a gonosz Akházról a Szentírás megjegyzi, hogy „még 

az ő fiát is átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai előtt 

kiűzött volt.” 2 Kir. 16,3. Júda egy másik uralkodója Manassé olyan sok okkult tevékenységet 

folytatott, hogy a Szentírás már kisebb listát közöl róluk. „És építe oltárokat az ég minden 

seregeinek, az Úr házának mindkét pitvariban.” 2 Krón. 33,5 „és tisztelé az ég minden 

seregeit, és szolgála azoknak.” 2 Krón. 33,3 „És fiait átvitte a tűzön a Hinnom fiának 

völgyében; és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat és 

szemfényvesztéseket űzött, ördöngösöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot 

cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná.” 2 Krón. 33,6 „És átvivé a fiát a 

tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok 

gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.” 2 Kir. 21,6 (A 

pogányokat (a Kánaánitákat) túlszárnyaló Manassé gonoszságáról lásd még 2 Kir. 21,11).  A 

rendkívül gonosz Akhábnak és nejének Jézabelnek a spiritiszta kormányzása valóságos 

katasztrofális csapás volt Izrael számára. A bűn eláradt és az ország igen súlyos válságba 

került. A királyi kormányzat az ördögi médiumnak Jézabelnek köszönhetően egy 

boszorkánykonyhára hasonlított. „Mit békesség?! Mikor Jézabelnek, a te anyádnak 

paráznasága és varázslása mindig nagyobb lesz!” – mondja 2 Kir. 9,22 (Akháb király 

gonoszságban minden elődjén túltett; 1 Kir. 16,30-31). Jézabel és Manassé királysága alatt 

nagyon megszaporodtak a gyilkosságok is, ezek a gonosz királyok sok ártatlan embert 

megölettek (1 Kir. 18,4; 2 Kir. 21,16). A Kánaánita népek körében igen elterjedtek voltak az 

okkultista tevékenységek, ahogy ezt már idáig is említettük (5 Móz. 18,9-12). De nem csak a 

déli királyok (mint pl. Egyiptom) ill. népek alatt burjánzottak az ördögi mesterségek, hanem 

az északi uralkodók, északi népek alatt is. Az okkultizmus áthatotta az egész Asszíriát „a ki 

népeket ejtett meg paráznaságával, és nemzetségeket bűbájaival” -mondja róla Náh.3,4. 

(Lásd még az Asszíriáról szóló fejezetet.) Az ókori Babilonban igen felfokozott volt az 

ezoterika. Dán. 2,2 beszámol róla, hogy amikor Nabukodonozor király álmot látott hívatta az 

„írástudókat, varázslókat, bűbájosokat és Káldeusokat, hogy fejtsék meg a királynak az ő 

álmait”. Ebből is láthatjuk, hogy az itt említett okkult gyakorlatokat űző írástudók, varázslók, 

bűbájosok, Káldeusok a politikai elithez tartoztak (Lásd még Dán. 2,12; 5,7). A Káldeusok 

papok voltak. Egy olyan vezető elit, amely jártas volt a különböző tudományokban és a titkos 

tudományokban is. (Részletesebben lásd a Babilonról szóló fejezetet.) Az okkultizmus ott volt 

a következő világbirodalomban, Perzsiában is. Majd a következő világbirodalomban, 

 
 „Mágusok Hérodotosz, ókori író szerint Média tíz törzsének egyikét alkották. Amikor a perzsák a 

médeket meghódították, a mágusok az új birodalomban is fontos szerepet töltöttek be. Lázadásukat 

borzalmas vérontással verték le. Befolyásukat hamarosan visszaszerezték. Különösen tisztelték a négy 

alapelemet: a földet, a vizet, a levegőt és a tüzet. Templomaikban a tűz éjjel-nappal égett. A 

holttesteket, mivel egyik elemet se akarták megfertőzni, a ragadozó madarak zsákmányává tették. Erre 

a célra építették az ún. »hallgatás tornyát«. Papi rendet képeztek, ahová aztán nemcsak születés, 

hanem tanulás, képzés révén is be lehetett kerülni. Foglalkoztak csillagjóslással, álomfejtéssel, 

gyógyítással, titkos tudományokkal.” (Keresztyén bibliai lexikon – virtuális Mágusok; Arcanum)  
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Görögországban (nem csak akkor, amikor világbirodalom volt) és az utána jövő Rómában 

ezután pedig a hosszú középkorban majd az újkorban és napjainkban is itt van, de ott lesz a 

végidő nagy Babilonjában is, amikor az teljesen feláll. Ézsaiás 47. fejezetének 8-9. és 12-13. 

verse ezt mondja a végidők nagy Babilonjáról: „És most halld meg ezt, bujálkodó, a ki 

bátorságban ülsz, a ki ezt mondja szívében: Én vagyok és nincs senki több, nem ülök 

özvegységben, és a gyermektelenséget nem ismerem! És mind e kettő eljő reád nagy hamar 

egy napon: gyermektelenség és özvegység, teljességökben jőnek el reád, noha gazdag vagy a 

varázslásban, és sok nagyon igéző szózatod.” Ésa. 47,8-9 „No állj elő hát igéző szózatiddal 

és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz 

valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet. Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no 

álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik 

az újholdak napján, hogy mi jövend reád.” Ésa. 47,12-13  

 

Az ókorban mágikus jelentőséget tulajdonítottak a bűvös mondásoknak és formuláknak, 

hatásosnak tartották az átokformulákat. Híresek voltak az efézusi betűk, amelyek az efézusi 

Diána (Csel. 19,23-28; 34-35) szobor koronáján, övén és talapzatán voltak bevésve. Ezek 

jelentése: sötétség, világosság, föld, év, nap, igaz hang. Diána görög megfelelője volt 

Artemisz holdisten, akiről azt tartották, hogy bűvös mondásokra tanít, őrületet idéz elő, és 

varázsfüveket termeszt.10 „Végül amott a lovak véknyából kezd kicsöpögni Egy sürü nedv, 

amelyet hív kancamirigynek a pásztor, Méreg e kancamirigy, gaz mostoha gyűjti gyakorta, 

Hogy bűbájos igék közepette keverje bürökkel.”11 (Vergilius) „A mágia azért jön létre, mert 

az ember, céljainak elérésére, kevésnek tartja erejét, s azzal próbálja ezt pótolni.”12 

A varázslóknak különleges képességeket tulajdonítottak. „Varázslók repültek a levegőben, 

mint Abaris az Apollótól kapott nyílon vagy lándzsán; lelkük otthagyja testüket, sőt több 

helyen egyszerre jelennek meg (Pythagoras, tyanai Apollonius).”13    

 

Napjainkban az okkultizmusnak számos arca van. A már említetteken kívül még ide sorolható 

a szabadkőművesség, az UFO hit, a levitáció (lebegés), a lélekvándorlás, különböző para 

jelenségek, New Age mozgalmak, sátánista és boszorkánykörök, keleti misztikus vallások, 

hogy csak néhányat említsek. „Az okkultizmus szerepét a politikában, egyáltalán az okkult 

kormányzás létezését, az emberek többsége kétségbe vonja, és csak viszonylag kevés – e 

téren is tájékozott – kutató tekinti olyan valóságos tényezőnek, amely döntő befolyást 

gyakorol a történelem alakulására. Pedig az okkult befolyás ténylegesen létezik, és hat a 

politikai életre is.” – írja Drábik János „A világpolitika okkult dimenziója” című írásában. Az 

okkultizmust követők között a társadalom minden rétegéből találunk embereket pl. 

 
 Görögországban híres volt a kultikus központnak számító Delphoi jósda: „A delphoi jóslatok nagy 

hatást gyakorolnak a politikai határozatokra (alkotmánykérdés, gyarmatalapítás) és döntően 

hozzájárulnak az általánosan elfogadott jogi normák kialakulásához.” (Görögország, 356-346) (Az 

emberiség krónikája Officina Nova Kiadó 127. o.)  Nagy Sándor született 356-ban és 323-ban hirtelen 

halállal meghal Babilonban. (Az emberiség krónikája Officina Nova Kiadó 132. o.) A Biblia szerint 

Nagy Sándor ideje alatt lesz világbirodalommá Görögország.    
 „A rómaiak átveszik és elképzeléseikhez alakítják az etruszkok és a görögök isteneit. Etruszk 

hatásra ruházzák fel az isteneiket egyéni vonásokkal is. Szintúgy tőlük veszik át a rómaiak a jövendő 

kipuhatolásának szokását, a jóslást; és az állati belsőségekből is, a madarak röptéből (auspicium) nyert 

jelek értelmezésének rítusát….A papok, a madárjóslással (auspicium) foglalkozó augorok kivételével, 

választott tisztségviselők. A régi Rómában az augorok egy 16 tagot számláló papi testület tagjai.” (Az 

emberiség krónikája Officina Nova Kiadó 139. o.)  

A gonosz római császárról Tiberiusról írja Josephus Flavius: „Tiberius nagyon sokat adott a jósjelekre, 

és sokkal inkább ezek szerint igazodott egész életében, mint bárki más, aki hitt az ilyesmiben”. 

(Josephus Flavius: A ZSIDÓK TÖRTÉNETE Európa Könyvkiadó 1980 514. o.)  
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filmrendezők, írók, zenészek stb. Az okkult befolyás behatolt a politikába, az egyházakba és 

átszövi a zene világát is. Az ezoterikusok titkos társaságokba tömörülnek, hogy valódi 

céljaikat elleplezzék. Ezeknek a titkos társaságoknak a tagjai csakúgy, mint az ősi időkben 

befolyásos állásban lévő vezetők, - gazdag elitréteg, tekintélyes tudósok politikai és egyházi 

személyiségek (papok), vállalatvezetők (régen földbirtokosok, nemesek).  Ilyen titkos társaság 

pl. a Skull and Bones (S&B) azaz (Koponya és Csontok) Amerikában. „Még mindig kevés 

amerikai tudja, hogy ennek a társaságnak a hálózata eléri és koordinálja az amerikai 

kormányt, pénzügyi és jogi irányítást, és az egyetemek legfelső szintjeit.”14 A tagok többsége 

angolszász fehér bőrű és protestáns vallású. Tagjai közé sorolják idősebb és fiatalabb George 

Busht is. Egy másik titkos társaság a Bilderberg Csoport, amely 1954-es magalakulása óta 

rendszeresen tárgyalja meg a világ ügyeit. Nevét egy holland luxus szállodáról kapta, ahol a 

csoport tagjai először találkoztak. A Bilderberg Csoport ülésein részt vesznek kormányfők 

(ill. ex – kormányfők), üzletemberek, nagyiparosok, bankárok, politikusok, újságírók. A 

Bilderberg csoport találkozóin jelen szokott lenni a Világbank elnöke, a Nemzetközi 

Valutaalap elnöke, médiaszemélyiségek - globális médiabirodalmak tulajdonosai, 

képviseltetik magukat a leghatalmasabb globális cégek, mint a Coca-Cola, Microsoft, British 

Petroleum, hatalmas bankok, katonai vezetők, a CIA, és az FBI igazgatói is. „Híradás ezekről 

a tanácskozásokról egészen a legutóbbi évekig szinte egyáltalán nem volt. A jelentősebb 

médiumok, tv-társaságok, lapok szinte teljes hallgatásba burkolóztak, aminek az oka 

gyaníthatóan az, hogy tulajdonosaik és vezetőik szintén ott ültek a konferenciákon.”15 Fontos 

még megemlítenünk a szabadkőműves páholyokat is. Egy beavatott a következőket írja a 

szabadkőműves stratégiáról: „Titokban különböző helyeken felkészítenek egyes személyeket, 

ők aztán csoportokat és központokat formálnak, ahonnan kiterjesztik befolyásukat egészen 

addig, amíg egy hatékony hálózatot nem hoznak létre, amely befedi az egész világot. Mint egy 

titkos nap sugarai, ezek a csoportok különbözőek és különállóak. Valójában ugyanabból a 

központból származnak. Tanulmányozva ezeket a különböző csoportokat és mozgalmakat, a 

rendszer titkos és alattomos eszmék terjesztésének tekinthető, amelynek célja megfelelő 

életszemlélet létrehozása, lebontva a családi, vallási, erkölcsi, nemzeti korlátokat, és minden 

önálló gondolat egy új, modernebb vallás, új gondolat, új erkölcs, új ég és új föld ígéretével. 

Egészen addig, amíg ez az egész egy gigászi robottá nem válik, amely engedelmeskedik a 

titkos Mester Elme (Világtudat) akaratának és parancsának”.16 „Az 1920 után 

Magyarországon lefoglalt szabadkőműves dokumentumok szerint a Martinovics-nagypáholy a 

francia Grand Orient fennhatósága alá tartozott. Az élén álló Jászi Oszkár nagymester a 

Kelet című lap 1911. júliusi számában azt írta, hogy „Vitatható, hogy a szabadkőműves 

páholyok jótékonysági egyletek lennének. Ahhoz, hogy jótékonykodjunk, nincs szükség 

szövetkezésre bőrköténnyel és szalagokkal teleaggatva…Nem! Mi egy új társadalmi rend 

alapjait építjük. Ehhez van szükség a teljes titoktartásra összejöveteleinken. A 

jótékonykodás csak álcázást szolgáló palást, amit levetünk, ha már nincs rá szükségünk. A 

titoktartási fogadalomnak nincs semmi értelme, ha csak jótékonykodásról lenne szó, és a 

félelmetes szabadkőműves eskü is felesleges lenne.”17  

 

Térjünk most vissza a múltba Jeruzsálem pusztulására, amely előképe az utolsó időknek.  

Jeruzsálem pusztulásának idejében mindkét esetben (a babiloniaknál és a rómaiaknál is), 

megjelentek hamis próféták, akik hazugsággal bíztatták a népet. A babiloni időkből Jeremiás 

 
 „László András szerint a szorosan vett szabadkőművesség legsötétebb irányzata az ún. „Grand 

Orient”. Ez volt az az irányzat, amely az 1789-et megelőző időkben ateista alapra helyezkedett. 

Nagymestere az orleans-i herceg, Philip Egalité aki megszavazta testvére, XVI. Lajos francia király 

halálos ítéletét.”  (Drábik János: A világpolitika okkult dimenziója) László András a „Néhány szó a 

politikai háttérerőkről” című tanulmány szerzője.  
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könyve név szerint is említ egy fő hamis prófétát Hanániást, aki elöljárt az Isten tanácsaival 

szemben való lázadásban.  „És monda Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, 

Hanániás! nem az Úr küldött téged, és te hazugsággal biztatod e népet.” – mondja Jer. 

28,15 (Lásd, még Jer. 28,1-2). Persze Hanániáson kívül is voltak még más hamis próféták 

ebben az időben, és ezeket, a hamis prófétákat Sátáni okkultista erők befolyásolták. Jer. 27,9-

10–ben ezt olvassuk: „Ne hallgassatok azért prófétáitokra, a jósokra és álmodókra, a 

jelmagyarázókra és varázslókra, akik ezt mondják nektek: Ne szolgáljatok Babilónia 

királyának! Mert hazugságot prófétálnak nektek, hogy eltávolítsalak benneteket 

földetekről, szétszórjalak benneteket, és elpusztuljatok.” (MBT ford.)  

Jer. 14,14-ben pedig olvashatunk arról, hogy a hamis próféták „Hazug látomást, hiábavaló 

varázsigéket és maguk koholta csalárdságot prófétálnak” (MBT ford.) a népnek (Lásd még 

Ezék. 13,2-4). A hamis próféták mindig az ellenkezőjét hirdették annak, amit Isten mondott. 

Jeremiás idejében így szóltak: „Fegyvert nem láttok, éhínség nem tör rátok, sőt igazi 

békességet adok nektek ezen a helyen.” Jer. 14,13. „És hazugsággal gyógyítgatják az én 

népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!” Jer. 6,14 A 

korunkban lévő hamis próféták is hasonlóképpen szólnak. Minél jobban közeledünk a véghez 

a hamis próféták tevékenysége is annál aktívabbá, válik. De a hamis prófétákat is utoléri majd 

az ítélet, ahogy Jeremiás idejében is utolérte őket. („Azért ezt mondja az Úr a próféták felől, a 

kik az én nevemben prófétálnak, holott én nem küldtem őket és mégis azt mondják: fegyver és 

éhség nem lesz e földön: Fegyver és éhség miatt vesznek el azok a próféták! A nép pedig, a 

melynek ők prófétálnak, ott hever majd Jeruzsálem utczáin az éhség és a fegyver miatt, és nem 

lesz, a ki eltemesse őket, őket és feleségeiket, fiaikat és leányaikat; így zúdítom rájok 

gonoszságukat!” Jer. 14,15-16; (Hanániás halála Jer. 28,15-17). Jeruzsálem pusztulása előtt 

mindkét esetben baljóslatú előjelek is voltak. Jeremiás prófétának az Úr egy fazekat mutatott, 

amelynek a szája észak felől volt, ahonnan támadt a veszedelem, - később Jeruzsálemre, 

amelyet a fazék jelképezett („ez a város a fazék” – mondja Ezék. 11,3). „És másodszor is 

szóla hozzám az Úr, mondván: Mit látsz te? És felelék: Forró fazekat látok én, és pedig a 

szája észak felől van. És monda nékem az Úr: Észak felől támad a veszedelem e földnek 

minden lakosára. Mert ímé, előhívom én az északi országok minden nemzetségét, mondja 

az Úr, és eljőnek, és kiki felállítja az ő királyi székét Jeruzsálem kapui előtt, és köröskörül 

minden kerítése ellen, és Júdának minden városa ellen.” Jer. 1,13-15 Ezékiel Prófétát pedig 

az Úr egyenesen csodajelül állította a népnek, hogy megmutassa, miként fogja megbüntetni 

gonoszságukat, ha folytonosan ellene lázadoznak. Ezékielnek mondta az Úr: „Mondd: Én 

intő jel vagyok számotokra! Ahogyan én tettem, úgy kell majd nekik is tenniük: mint rabok 

mennek a fogságba.” Ezék. 12,11 (MBT ford.) A Károli féle fordításban a csodajel szerepel: 

„Mondjad: Én csodajeletek vagyok; a mint én cselekedtem, úgy történik velök: fogságba, 

rabságra mennek.” Ezék. 12,11 (Lásd még Ezék. 13,3-16).  

 

Jeruzsálem római ostromának idején is ott voltak a hamis próféták, akik a népet tőrbe ejtették. 

Viszont ott voltak a város pusztulását megelőző természetellenes, aggasztó figyelmeztető 

jelek is, amelyeket sokan vesztükre figyelmen kívül hagytak. Josephus Flavius A ZSIDÓ 

HÁBORÚ című könyvében a következőképpen ír erről: „Mielőtt a Caesar még döntött volna 

felőlük, vagy a tisztek parancsot adtak volna rá, a katonák dühükben máris rájuk gyújtották a 

csarnokot, és ekkor egyesek a lángokban vesztek oda, mások akkor, mikor kirohantak a 

tűzből, úgyhogy az egész tömegből egyetlen ember sem menekült meg. Pusztulásuk egy 

álprófétának a lelkén szárad, aki ezekben a napokban a város lakosainak azt hazudta: Isten 

parancsolja nekik, hogy menjenek fel a templomba, mert ott majd megmutatja a menekülés 

útját. Ugyanis a zsarnokok sok ilyen prófétát küldtek a nép közé, hogy hirdessék neki; várja 

meg az Isten segítségét; úgy gondolták, hogy akkor majd a nép nem foglalkozik a szökés 

gondolatával, azokat pedig, akiket sem a félelem, sem a sok őrszem nem riasztott vissza, 
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legalább ezzel a kecsegtetéssel maradásra édesgessék. Az embert a balsorsban nagyon 

könnyű rábeszélni valamire, és ha valami csaló éppen azzal kecsegteti, hogy megszabadul a 

nyomorúságából, egyszerre édes reménykedés váltja fel szenvedéseit. Így bolondították el 

ezek a csalók a sajnálatra méltó népet, viszont a jövendő pusztulást hirdető világos 

előjeleket a szerencsétlenek nem hitték, és rájuk sem hederítettek, mintha megsiketültek 

volna, és nem látnák és nem értenék az Istentől küldött intő jeleket: egyszer kard alakú 

csillag állt meg a város fölött, és egy üstökös egész éven át fennmaradt az égen; továbbá 

közvetlenül a lázadás és az első háborús mozgolódás előtt, mikor a nép xanthikos hónap 8-

án összesereglett a kovásztalan kenyerek ünnepére, hajnali három órakor oly káprázatos fény 

ragyogott fel a templom és az oltár körül, hogy az ember azt hitte volna, fényes nappal van; és 

ez a tünemény majdnem fél óra hosszat tartott. A tudatlanok természetesen jó előjelet láttak 

benne; de az írástudók rögtön arra magyarázták, ami később be is következett. Ugyanezen az 

ünnepen egy tehén, amelyet a főpap áldozatul az oltár elé vezetett, a templom közepén 

bárányt ellett. Továbbá látták, amint éjfélkor egyszerre csak magától kinyílik a belső udvar 

keleti kapuja, amely pedig ércből volt, és olyan súlyos, hogy este 20 ember is csak nagy 

erőfeszítéssel tudta bezárni, ezenfelül megvasalt keresztgerendák zárták el, és retesze is volt, 

amely mélyen beereszkedett az egyetlen kőtömbből faragott küszöbbe. A templom őrei azonnal 

jelentették századosuknak, ez nyomban fel is ment, de alig tudta bezáratni a kaput. A kontárok 

ezt is pompás előjelnek tartották: úgy vélték, hogy Isten megnyitotta előttük az üdvösség 

kapuját; de az írástudók azt olvasták ki belőle, hogy a templom biztonságának vége, és a kapu 

megnyílik majd az ellenség előtt: tehát ez a pusztulás jele. Néhány nappal az ünnep után, 

artemisios hónap 21-én, szinte hihetetlen túlvilági jelenés tűnt fel. Amit el akarok mondani, 

mesének tarthatná valaki, ha nem erősítenék meg szemtanúk, és nem követte volna nyomon az 

a szerencsétlenség, amely az ilyen előjelek után rendszerint bekövetkezik. Ugyanis napnyugta 

előtt a táj fölött, a levegőben kocsik és fegyveres csapatok jelentek meg, amint a felhőkön 

száguldottak, és körbejárták a várost. Továbbá a hetek ünnepén amikor a papok, saját 

vallomásuk szerint, amikor templomi szolgálatuk szabályai szerint beléptek a belső udvarba, 

zúgást és üvöltést hallottak, azután pedig sorra felcsattanó tömeges kiáltozást: „Meneküljünk 

innen.””18 (Néhány fontosabb eseményt ezekből E. G. White is megemlít A NAGY 

KÜZDELEM című könyvében.) Josephus írásából kiderül, hogy több jelentős intő jel is 

ünnepnapon történt, amikor sokan összesereglettek. Flavius könyvében megemlíti a zsidók 

hozzáállását is a különös, titokzatos jelekhez. Ezt írja: „A zsidók számos ilyen előjelet 

kívánságuk szerint magyaráztak, másokra viszont könnyelműen ügyet sem vetettek, míg 

végre fővárosuk eleste és a maguk pusztulása meggyőzte őket oktalanságukról.”19 A Föld 

történelmének lezárulása előtt szintén lesznek veszedelmet hirdető vészjósló jelek, amelyek 

figyelmeztetik a világot a végső pusztulásra. De az igazaknak, akik hűségesen Isten útján 

járnak, nem kell félniük ezektől a jelektől, ahogy Jeremiás Próféta is mondja: „Halljátok meg 

a szót, a mit az Úr szól néktek, Izráel háza! Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne 

tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!” Jer. 10,1-2 Persze 

a végidőben is lesznek olyan emberek, akik félremagyarázzák a nyilvánvalóan veszedelmet 

hirdető figyelmeztető jeleket, mint ahogy Jeruzsálem pusztulása idején is voltak. Ugyanakkor 

hozzá kell tennünk azt is, hogy ördögi jelek is lesznek, ill. vannak.  

 

Nagy és jelentős Istentől való jel volt 1755-ben (november 1-én) a Lisszaboni földrengés. Ez 

a földrengés nagy kiterjedésű volt. Európán kívül megérezték Afrikában, Amerikában és a 

nyugat – indiai szigeteken is.  „Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé 

 
 március-április (a makedón hónapnév megfelelője)  
 április-május (a makedón hónapnév megfelelője)  
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nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, 

mint a vér;” – írja Jel. 6,12 (Részletesebben a földrengésről lásd E. G. White: A NAGY 

KÜZDELEM 272-273. o.) A nap elsötétedése 1780. május 19.-én következett be. Ez a 

sötétség szintén nagy kiterjedésű volt és sokan tapasztalták meg Amerika jelentős részén. 

„Éjfél után a sötétség elmúlt, és a hold, amikor feltűnt, olyannak látszott, mint a vér.”20 

„Mózes kora óta nem tudunk ilyen sűrű, ilyen nagy kiterjedésű és ilyen sokáig tartó 

sötétségről. A leírás, amelyet szemtanúk adtak erről az eseményről, annak az isteni 

kijelentésnek a visszhangja, amelyet Jóel próféta huszonöt évszázaddal a beteljesedés előtt 

így jegyzett fel: "A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy 

és rettenetes napja" (Jóel 2:31).”21 (Részletesebben lásd A NAGY KÜZDELEM 273-276. 

o.; Egyiptomban olyan sűrű sötétség volt, hogy azt mondja róla a Biblia, hogy „tapintható” 

volt. Az emberek nem látták egymást és fel sem keltek a ő helyükből három napig. (2 Móz. 

10,21-23)). „Ezernyolcszázharmincháromban, két évvel azután, hogy Miller a nyilvánosság 

előtt Krisztus közeli eljövetelének bizonyítékairól kezdett beszélni, megjelent a második advent 

jelei közül az utolsó. E jeleket a Megváltó ígérte meg. Jézus ezt mondta: "A csillagok az égről 

lehullanak" (Mt 24:29). János pedig, aki látomásban látta az Isten napjának előjeleit, a 

Jelenések könyvében kijelentette: "Az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa 

hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza" (Jel 6:13). Ez a prófécia 

megdöbbentően és megrázóan teljesedett az 1833. november 13-i meteoresőben. Ilyen nagy 

kiterjedésű csillaghullásról nem számol be a történelem. "Az egész égbolt szerte az Egyesült 

Államok felett órákon át lángolt! Az első telepesek megérkezése óta egyetlen olyan égi 

jelenség sem volt ebben az országban (Egyesült Államok), amelyet az egyik osztály ily nagy 

csodálattal, a másik pedig oly nagy rettegéssel és rémülettel szemlélt. " "Fensége és ijesztő 

szépsége még mindig ott él sok lélekben... Soha nem esett e meteoroknál sűrűbb eső a földre 

- keleten, nyugaton, északon és délen. Egyszóval úgy látszott, mintha az egész égbolt 

mozogna... A jelenség, miként Silliman professzor állítja, egész Észak-Amerikában látható 

volt... Hajnali két órától világos nappalig a teljesen felhőtlen, derült égbolton szünet nélkül 

villogtak a vakító fények. " "Nincs olyan nyelv, amely alkalmas lenne e tündöklő színjáték 

pompájának leírásához...; aki nem látta, képtelen kellő fogalmat alkotni nagyszerűségéről. 

Mintha az ég minden csillaga a zenit közelében egyetlen ponton gyűlt volna össze, és a fény 

sebességével egyszerre szóródott volna szét a horizonton. És nem fogytak el! Ezrek nyomát 

ezrek követték sebesen, mintha csak erre az alkalomra teremtődtek volna. " "A gyümölcseit 

viharos szélben hullató fügefánál találóbb képpel nem lehetett volna ezt a jelenséget 

ábrázolni. " A New York Journal of Commerce 1833. november 14-i számában hosszú cikk 

jelent meg erről a csodálatos jelenségről, amelyben ezt a kijelentést találjuk: "Azt hiszem, 

egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említést sem szóban, sem írásban olyan jelenségről, 

amilyen a tegnap reggeli volt. De ezt a jelenséget ezernyolcszáz évvel ezelőtt egy próféta 

pontosan megjövendölte. A jövendölések nem szó szerinti csillaghullásról szóltak, hanem 

meteoresőről..., csak ebben az értelemben lehet szó szerint igaz. " Így jelentkezett a 

Megváltó eljövetelének utolsó jele. Jézus e jelekről ezt mondta tanítványainak: "Mikor 

mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt" (Mt 24:33). E jelek után látta 

János a soron következő nagy eseményt: az ég tekercsként eltakarodott, a föld pedig 

megrázkódott; hegyek és szigetek léptek ki helyükből, és a gonoszok rémülten próbáltak az 

ember Fia elől elmenekülni (Jel 6:12-17). Sokan, akik látták a csillaghullást, a közelgő ítélet 

hírnökének tekintették. Hitték, hogy ez "a nagy és rettenetes nap félelmes előképe, biztos 

előfutára, irgalmas jele." Az emberek tekintete tehát a prófécia teljesedésére irányult, és 

sokan kezdtek figyelmet szentelni annak az intésnek, amely a második adventről szól.”22 E. G. 

White ezt a jelet úgy említi, hogy ez a második advent, vagyis Krisztus visszajövetele előtt az 

utolsó jel. Ez nem azt jelenti, hogy 1833 után már nincsenek jelek, hiszen az egyre erősödő és 

sokasodó fölrengések, háborúk, éhségek, járványok mind-mind a föld pusztulásának és Jézus 
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Krisztus második eljövetelének biztos jelei.  Jézus Krisztus az idők (a végidők) jeleiként 

említette a Luk. 21,9-11-ben leírtakat. „És mikor hallotok háborúkról és zendülésekről, meg 

ne félemljetek; mert ezeknek meg kell lenni előbb, de nem jő mindjárt a vég. Akkor monda 

nékik: Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen; És minden felé nagy 

földindulások lesznek, és éhségek és döghalálok; és rettegtetések és nagy jelek lesznek az 

égből.” A Luk. 21,25-26-ban pedig ezt olvassuk „És lesznek jelek a napban, holdban és 

csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab 

zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld 

kerekségére következnek:” Az égi jelek mellett a Szentírás jelként említi a „népek 

szorongását a kétség miatt” vagyis az emberek félnek, aggódnak a (lét)bizonytalanság miatt. 

A népek közt növekvő külső és belső feszültségek miatt, amelyek háborúkban, 

polgárháborúkban, sztrájkokban törnek felszínre. „mikor a tenger és a hab zúgni fog”. 

Általánossá válik a jövőtől való félelem, amely szintén egy biztos jele a végső események 

közelgő beteljesedésének. (Hiszen az emberek nem ok nélkül félnek). E. G. White, amikor 

beszámol a nagy lisszaboni földrengésről majd az azt követő sötétségről és vérről és az ezután 

következő csillaghullásról akkor Jelenések könyve 6. fejezetének 12-13 verseit elemzi, a vele 

párhuzamos Igehelyekkel, a Máté 24,29-el és a Joel 2,31-el. Jelenések 6,13 (csillaghullás) 

után ebben a fejezetben már valóban nem említ több jelet a Szentírás Krisztus visszajövetele 

előtt. A Jelenések 6,14–17-ben leírt események már közvetlen Krisztus 2. eljövetelének idején 

vannak.  

   

Ezek a már megtörtént jelek megtérésre hívogató félelmetes figyelmeztetések voltak a föld 

népének, hogy megmenekülhessen az eljövendő haragtól. Isten a jelekkel nem elvarázsolni, 

elbűvölni akarja az embereket, hanem éppen ellenkezőleg: kijózanítani, megdöbbenteni, 

ráébreszteni arra, hogy térjen meg „Mielőtt szülne a végzés” Sof. 2,2. Sátán célja viszont 

éppen ellenkező: hamis csodáival, jeleivel azon van, hogy az emberek ezekkel a csodás 

megnyilvánulásokkal helyettesítsék, mellőzzék vagy elfelejtsék a Szentírás igazságait. Vagy 

egyszerűen csak ne becsüljék meg, hogy „kikapja az ígét az ő szívökből,” Luk. 8,12.    

Ezek a különleges jelek előrevetítik a földi történelemben bekövetkező súlyos és végső 

eseményeket. Éppen úgy, ahogy pl. Jeremiásnál az észak felé néző fazék szája előre jelezte a 

városra zúduló babiloni veszedelmet. Illetve Jeruzsálem római ostroma előtt, amikor kard 

alakú csillag állt meg a város felett figyelmeztetve a közelgő és később a rómaiak által 

végbemenő pusztításra. Krisztus 2. eljövetelekor és az ezt megelőző utolsó hét csapás idején 

is találkozunk a földindulással, a sötétséggel és a vérrel, amely az ebben az időszakban 

bekövetkező nagy öldökléseket jelenti. Ezekben az időkben az Úr megrendíti az egeket (Ésa. 

13,13; Jóel 3,16) Luk. 21,26 ezt mondja „mert az egek erősségei megrendülnek.” Zsid. 12,26 

pedig ezt: „Még egyszer megrázom nemcsak a földet, hanem az eget is.” Látványos előképe 

volt ennek az 1833-as meteoreső. Szintén a hét csapás ideje alatt találkozunk az éhségekkel és 

járványokkal (döghalál) is. A kiteljesedett események viszont mértékükben meghaladják 

előjeleiket.   

 

Joel Próféta próféciája a 2,30-ban a vér után kifejezetten tüzet is említ. „És csodajeleket 

mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és füstoszlopokat.” Jóel. 2,30 Az 1833-as 

 
 Fontos megemlítenünk, hogy az ebben az Igehelyben foglaltak egyszer már teljesedtek a 

Biblia szerint az apostolok idején. A zsidó nép utolsó napjaiban,* amikor Isten kiöntötte rájuk 

Szentlelkét (Apcsel. 2,14-21). A történelem végén az egész világ utolsó napjaiban, amikor Isten 

ismét kiönti Szentlelkét akkor újból teljesednek ezek. De ez az Igehely ezen kívül különálló 

jelként is értelmezhető, ahogy ez az ezt követő Joel 2,31-ből ki is derül. E. G. White ezt a jelet 

(Joel 2,31) különálló jelként értelmezi, párhuzamba állítva Jel. 6,12-vel és nem kapcsolja össze a 

Szentlélek kiáradásával. Péter apostol viszont a teljes Joeli próféciát említi a Szentlélek 
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meteoresőben a tűz a „csillaghullás” kísérő jelensége volt. A fő jelenség maga a 

„csillaghullás” vagyis a meteoreső volt. A Szentírás a Jel. 6,13-ban ill. a Máté 24,29-ben ezt 

emeli ki. De tudomásunk van egy későbbi eseményről is amelyben kifejezetten tüzet láttak a 

szemlélők. Nem sokkal a II. világháború kitörése előtt (nyilván annak is előjeleként) 1938. 

január 25-26-án nyugtalanítóan vészjósló jelenség jelent meg Európa fölött. A szokatlan 

jelenséget északi fényként azonosították. A korabeli híradások ekképpen adták vissza a 

különös eseményt: „Január 25.-én este az eget kémlelők megdöbbenve dörzsölték meg 

szemüket és hidegborzongás futott át a hátukon. Mintha valahol messze óriási tűz vörös 

fényét vetítette volna valami láthatatlan színészi rendező az égre olyan sejtelmesen 

derengett a vörösség utolérhetetlen magasságban a felhőtől mentes tiszta égen. A gyengébb 

szívűek megborzadva suttogták a világra szakadó újabb rémségek legbiztosabbnak vélt 

hirdetőjét…A tudósok szerint északi fény tévedt ide Európának arra a részére, ahol a múltban 

meglehetősen szokatlan volt az ilyen égi tünemény…A mostani északi fény vörös fényben 

sugárzott, szinte hintázott és sárga sugarak lövelltek ki belőle. Este 9 óra körül tűnt fel és még 

11 óra után is lehetett látni, majd pedig elhúzódott nyugat felé. Véletlenül egészen tiszta volt 

az ég és a felhő nem akadályozta a megfigyelést. Az északi fény ugyanis a földtől körülbelül 

100 kilométernyi magasságban ragyog, a felhő pedig a legritkábban száll 10 kilométernél 

magasabb rétegben. Nemcsak minálunk a csonka ország területén, hanem külföldön is 

szerte Európában mindenütt látták. Az angolok szerint meteor haladt el a föld közelében. 

Norvégia déli része valóságos nappali fényárban uszott. Franciaország fölött fehér és vörös 

volt az ég. A légsulymérő szokatlanul alacsonyra zuhant. Legfeltűnőbb volt Olaszország 

fölött, ahol haragos vérvörös színben ragyogott.”23 Egy másik korabeli leírás a 

következőképpen számolt be ugyanerről az eseményről: „A kedd esti különös fényjelenség 

egész Európában látható volt. Külföldi lapok jelentései szerint az északi fényt 

Északskandináviától le egészen Görögországig és Olaszországig, valamint Franciaországtól 

egészen Lengyelországig látták. Feltűnő volt a jelenség eltérő időtartama különböző 

helyeken. Így például Velencében mindössze 15 percig látták, míg Torinóban teljes két óra 

hosszat. Varsó fölött éjjel két óra tájban jelent meg az északi fény. Angliában megfigyelték, 

hogy az északi fény tartalma alatt a La Manche csatornán szünetelt az áramlás…A 

legerősebb Skandináviában volt az északi fény. Több órán keresztül olyan erős volt, hogy 

teljes nappali világosság uralkodott. Németországban csak délen és délkeleten láthatták a 

különös jelenséget, mert Közép és Északnémetország felett sűrű felhőréteg feküdt. Ausztriában 

éjfél felé rádió útján kénytelenek voltak felkérni a közönséget, hogy hagyja abba távbeszélő 

érdeklődését a meteorológiai intézetnél. Több helyütt fellármázták a tüzőrségeket, amelyek 

ellenkező irányokból gyorsan ugyanazon a helyen találkoztak, ahol a vélt tüzet sejtették. 

Más helyeken és más országokban sok esetben nagy tüzre vagy óriási robbanásra 

gondoltak.”24 Az 1938. január 25.-ei magyarországi tudósítások így hangzottak: „A ma esti 

északi fény az ország sok helyén volt látható, s a nálunk szokatlan jelenség különösen a kisebb 

községekben a lakosság körében nyugtalanságot keltett; sok helyütt tűzvészre gondoltak. 

 
kiárasztásával kapcsolatban. „Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla 

nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és 

vegyétek füleitekbe az én beszédimet! Mert nem részegek ezek, a mint ti állítjátok; hiszen a napnak 

harmadik órája van; Hanem ez az, a mi megmondatott Jóel [Jóel 2,28-32.] prófétától: És lészen az 

utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti 

fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És épen az 

én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és 

prófétálnak. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek 

gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes 

napja. És lészen, hogy mindaz, a ki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.” Csel. 2,14-21 (* a 

zsidó nép kiválasztása Krisztus halála után nem sokkal lejárt)  
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Orosházán este negyedkilenc óra tájban tűnt fel az északi horizonton mintegy 30-40 fok 

magasságban vörösszínű fénynyaláb alakjában, amely lassan északnyugati irányban 

húzódott, a vörös fény terjedelmét és fényerősségét állandóan változtatta és háromnegyed 

kilenc óra után eltűnt. Kilenc óra harmincöt perckor újból feltűnt északon egy keskeny vörös 

fénynyaláb, amely újból elhúzódott északnyugati irányba. A szokatlan jelenség láttán az 

emberek az utcákra siettek, a kutyák nyugtalanul ugattak és vonítottak. A szokatlan 

jelenség, amelyet a környéken is láttak, mindenfelé nagy izgalmat keltett. Pécsen este félkilenc 

óra tájban vették észre a város felett a hatalmas vörös fényt, amely a lakosság körében nagy 

izgalmat keltett. A vidékről távbeszélőn érdeklődtek a szokatlan jelenségről. P Mohácshoz a 

fiúgimnázium fizika tanárához fordultak, aki közölte, hogy északi fényről, nálunk ritka 

jelenségről van szó, amelyet a nagyobb napfoltok által előidézett mágneses zavarok okoznak. 

Szegeden este félkilenc óra után jelent meg a város felett az égen az erős bíborvörös fény, 

amely sok helyen nyugtalanságot okozott, mert azt hitték, hogy valahol nagy tűzvész pusztít. 

Az északi fény többszöri megszakítással 5-10 percig volt látható; Makón, Orosházán és 

környékén is látták, Nagykikindáról távbeszélőn érdeklődtek nincs-e valahol tűzvész. A fény 

északi – északnyugati irányban vonult el….Szombathelyen az északi fény félkilenc óra tájban 

északnyugati-délnyugati irányban lassan elvonuló félköríves, néha gömb-félgömbalakú vörös 

fénysáv alakjában jelent meg a város felett. A fény erőssége folyton változott, a vörös fényen 

néha fehér sávok cikáztak át. A tünemény este negyed 11 órakor még mindig látható. 

Sopronban kilenc óra előtt vették észre az északi fényt, s a szokatlan jelenség a lakosság 

körében nagy riadalmat keltett. Eleinte tűzvészre gondoltak. A fényt az egész Fertő mentén 

látták. Somogyszil községben 8 és 9 óra között több kilométernyi szélességben látszott az 

északi fény, később kettészakadt s lassan eloszlott.”25 „1938. január 26-án a New York 

Timesban egy cikk jelent meg a következő címmel: „Északi fény rémíti Európát, az emberek 

rettegnek, a tűzoltókat hívják.” Alatta az alcím: „A britek azt hitték, a Windsori Kastély ég – 

A skótok rossz előjelnek vélik – A hófödte Alpok vörösen izzanak.”26 „Dél Németországban 

különös félelmet keltett a katolikusok szívében, akik tudták, hogy Szent Pál ünnepe van, akit 

égi fény vakított meg. Portugáliában a parasztok faluról falura rohantak, azt hitték, itt a 

világ vége. A rövidhullámú rádióadások megszakadtak, és Grenoble-ban, LaSalette közelében 

a hatalmas vérvörös fénysugarak még inkább meggyőzték a tudósokat, hogy „rendkívüli 

erősségű” sarki fényről van szó.”27  Amint láthattuk ez a jel szintén nagy kiterjedésű volt 

szinte egész Európát érintette, de a híre eljutott a távoli Amerikába is.  A tűz a Bibliában az 

utolsó ítélet eszköze. A gonoszok gonoszsága miatt „átok emészti meg a földet, és lakolnak a 

rajta lakók; ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg.” - mondja Ésa. 24,6 

(Lásd még Ésa. 9,5; 2 Pét. 3,7;10) A 2 Pét. 3,12-ben pedig azt olvashatjuk Krisztus 3. 

Eljöveteléről, hogy akkor „az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve 

megolvadnak!”. Krisztus, 2. eljövetelekor is emésztő tűzként jelenik meg (Zsid. 12,29;1 

Thess. 1,7-9). Miután a babilóniaiak elfoglalták Jeruzsálemet, a várost felégették. Nabuzár – 

Adán a vitézek hadnagya „felgyújtotta az Úr házát és a király házát, és Jeruzsálem összes 

házait és mind a nagy palotákat felégette tűzzel.” 2 Kir. 25,9 Később a római ostrom idején 

Jeruzsálem ismét a tűz martaléka lett. Josephus Flavius A ZSIDÓ HÁBORÚ című könyvében 

így ír erről: „Estefelé megszűnt az öldöklés, a tűz azonban egész éjjel dühöngött, 

gorpiaios hónap 8-án a nap az égő Jeruzsálemre virradt: arra a városra, amelyet az 

ostrom alatt oly rengeteg nyomorúság sújtott, hogy ha alapítása óta ugyanannyi szerencse 

érte volna, valóban irigylésre méltó lett volna; de ezt a borzalmas sorsot azzal vonta 

magára, hogy olyan nemzedéket nevelt fel, amely romlásba döntötte.”28 Méltán példaértékű 

 
 augusztus - szeptember (a makedón hónapnév megfelelője)  
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előképe Jeruzsálem pusztulása a végidőnek. Jeruzsálem tűz általi pusztulásában megláthatjuk 

a világ tűz általi pusztulását.     

 

Az Antikrisztusról 

 

A történelem végén, amikor Róma az egész világ felett teljhatalmúvá válik a nevezetes 

Kárkemisi csata után, amely a Babiloni korszak kezdetét jelenti, Róma és a többi antikrisztusi 

erő nyilvánvalóan színre lép. A 2 Thess. 2,8-9-ben ezt olvassuk: „És akkor fog megjelenni 

a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő 

megjelenésének feltűnésével; A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak 

minden hatalmával, jeleivel és csodáival” A Római Antikrisztus okkult kormányzása 

legjobban a történelem utolsó órájában fog érződni, amikor elveszített teljhatalmát teljesen 

visszanyeri Európa felett és más nemzetek felett is hatalmat kap. (Amerikában valamivel 

előbb fog érződni az okkult kormányzása mivel ott korábban jut teljhatalomra.) Róma 

tevékenysége, jelei, csodái idáig általában olyan helyeken-országokban mutatkoztak meg ahol 

a Katolikus Egyház erősebben megvetette már a lábát, vagy kezdi, próbálja megvetni.  

Például Mária jelenések voltak már Portugáliában (Fatima (1917)), Franciaországban (Rue du 

bac (1830), LaSalette (1846), Lourdes (1858)), Írországban (Knock (1879), Bessbrook (1987), 

Carns Grotto (1985)) Olaszországban (Milánó (1972), San Damiano (1964), Oliveto Citra 

(1985)), Spanyolországban (El Escorial (1980), Garabandal (1961)), Hollandiában 

(Amsterdam (1945)), Belgiumban (Banneaux (1933)), Horvátországban (Medjugorje (1981)) 

Lengyelországban (Maximilian Kolbe atya (1904), Faustina nővér (1937)), Ukrajnában 

(Seredne (1954)), vagy Mexikóban (Terra Blanca (1987)). (A lista nem teljes csak tájékoztató 

jellegű).  A Mária jelenések más országokban is általában inkább az egyházi berkeken belül 

voltak tapasztalhatóak. Ott volt pl. Japánban Akita városban Agnes Sasagawa nővér (1973) 

vagy Indiában Louis M. Shouriah, S. J. atya (1952) ill. az USA-ban Ohioban Mildred Neuzil 

nővér (1954). (Mindhárman Mária jelenések látnokok voltak). De állítólag előfordult olyan 

eset is, hogy „ezrek” láttak Mária jelenést az iszlám egyik központjának számító 

Egyiptomban, Kairó külvárosában Zeitunban (1968).  A Katolikus Egyházhoz fűződő sátáni 

tevékenységek a legintenzívebben az „utolsó órában” a nagy Babilon fennállásának az idején 

jelentkeznek. Ekkor újult erővel mindenre és mindenkire kihat majd a Római Egyház nagy 

csaló és megtévesztő munkája. A médiumok (látnokok) között gyakran voltak gyerekek, 

papok, apácák (nővérek). Egy Medjugorje-i jelenés alkalmával 1981 júniusában „Mária” a 

következőket közölte: „Azért jöttem, mert itt sok igaz hívő van – mondta – Veletek akarok 

lenni és ki akarom békíteni az egész világot.”29  Világbéke? – üthetjük fel a fejünket. Hiszen a 

Szentírás éppen ettől óv bennünket! 1 Thess. 5,3-ban ezt olvassuk: „Mert a mikor ezt 

mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési 

fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.”. Sátán könnyedén 

képes megidézni Máriát és különösebb nehézség nélkül képes felvenni annak szerepét, ahogy 

ezt már megtette korábban is Sámuellel Endorban. A hamis Mária a menny képviselőjének 

(követnek, közbenjárónak) adja ki magát, s így állítja, hogy a leggyengédebb szálak fűzik 

Krisztushoz (anyai ágon). Egy 1976-os olaszországi jelenés alkalmával „Mária” ezt mondta a 

látnok Pierini Gillinek: „Századok óta újra és újra, időről időre megjelenek a világ számos 

pontján. Ha mennybemenetelem óta nem jelentem volna meg ily gyakran a Földön, hogy 

magam köré gyűjtsem gyermekeimet, a világ az anyai szeretet és közbenjárás nélkül kiszáradt 

volna és elhidegült volna Urától.”30 Egy másik üzenetében „Mária” állította, hogy a 

„Szentháromság engem választott ennek a rettentő küzdelemnek a vezérévé, amely magában 

foglalja a mennyet és a földet, a mennyországi és a földi lelkeket. Nagy és folyamatos, 

gyakran láthatatlan harc ez, mely mostanra általánossá vált.”31  Természetesen ezek a szavak 

szemben állnak a Biblia bizonyságtételével, ahol a közbenjáró Jézus Krisztus (Csel. 4,11-12) 
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és nem Mária és Isten soha nem választott embert ennek a küzdelemnek a vezérévé csak Isteni 

személyt. Jézus maga helyett a Szentlelket küldte, aki Krisztus helyettese és Isteni 

személyiség (Ján. 16,7; 14,26; 15,26).   

 

Mária – állítja magáról, hogy Jézushoz való közelsége miatt különleges titkok tudója. Sátán az 

állítólagos Márián keresztül a Mária jelenésekkel a pillanat hatása alatt kápráztatja el a 

gyanútlan szemlélőt. Sátánnak ezek a csalásai nagyon kifinomultak. Nem csúnya és otromba 

visszataszító lényként jelenik meg, hanem elbűvölően szép, magasztos, fenséges, dicsőséges 

lényként. Hangja kellemes és beszédében gyengédséget színlel. Látszólag a világban 

tapasztalható gonoszság mindig aggasztja és feldúlja lelkét. (Hogy az emberek együttérzését 

megnyerje.) A hamis Mária útbaigazításokat ad benne bízó népének és megoldásokat kínál a 

világ problémáira. Hogy, hogyan hat Sátán az érzékekre azt a Mária jelenéseken keresztül 

végigkísérhetjük. A következő jelenés, amelyet említeni fogok Franciaországban az Alpok 

Mount Planteau-i csúcsánál történt. „1846. szeptember 19-e volt, és a köves legelőn két 

parasztgyerek, a 14 éves Mélanie Mathieu és a 11 éves Maximin Giraud éppen a csúcstól nem 

messze legelésző teheneket nézte, amikor nagy meglepetésükre egy hatalmas fénylő kört vettek 

észre. Ez egy hegyszorosban történt. „Elejtettem a botomat” emlékezik vissza Mélanie. 

„Valami hihetetlenül fantasztikus dolog járt át és kerített hatalmába. Hatalmas tiszteletet 

éreztem és csordultig telt a szívem szeretettel. Gyorsabban vert a szívem. Egyre csak a 

mozdulatlan fényt néztem. Egyszer csak úgy tűnt, mintha megnyílt volna, és egy másik még 

csodálatosabb fényt pillantottam meg, amely mozgott, és ebben a fényben egy szép asszony 

ült, fejét kezébe hajtva. Úgy tűnt, hogy sír. Lassan felállt, és előtűnt természetfeletti fényben 

tündöklő ruhája, rózsákkal borított papucsa és ragyogó koronát viselő feje. Egy sárga kötényt 

viselt, amely Mélanie szavai szerint fénylőbb volt, mint sok –sok nap együttvéve. Nem 

tapintható anyagból, hanem földöntúli dicsfényből készült és elbűvölően szép volt. 

Kristálykönnyek csillogtak a csodálatos lény arcán, akinek egész valója sugárzott. Két 

fénysugár indult mellőle, melyek foszforeszkáló fénybe vonták a gyerekeket, és a jelenés 

megszólalt: „Gyertek ide gyermekeim, ne féljetek! Azért vagyok itt, hogy fontos dolgokat 

hirdessek ki nektek…Ha népem nem akar engedelmeskedni, akkor kénytelen leszek őt Fiam 

kezéből elengedni. Oly nehéz, oly súlyos e kéz, hogy már nem tudom többé tartani…Minden 

időben szenvedtem az emberiség maradékáért. Ha azt akarom, hogy Fiam ne hagyjon el 

titeket, szüntelenül imádkoznom kell ezért.”32 Az Ördög Mária szerepében jól álcázza magát, 

azt állítja magáról, hogy ő a Jelenések könyvének Napba öltözött asszonya, amely a Szentírás 

szerint nem csak Máriát, hanem a tiszta egyházat is jelképezi. „Eljött az én időm – mondta 

állítólag Mária egy olasz papnak, Stefano Gobbinak. – Most azokon az eseményeken mentek 

keresztül, amelyeket előre jeleztem nektek. Abban a korszakban vagytok, amikor eldől a 

küzdelem köztem, aki a Napba öltözött Asszony vagyok és az én ellenfelem, a vörös sárkány 

között. Emiatt jelenek meg új és szokatlan módon.”33 Sátán, mint Jézus Krisztus pusztai 

megkísértésének az idején, napjainkban is kiforgatva használja a Szentírást, hogy igazolja 

belőle csalásait. Egy másik jelenés alkalmával egy tizenéves kislánynak adott fontos 

figyelmeztetést „Mária”, a Szentírást idézve: „Mindaz amit elmondtam benne van a 

Szentírásban – mondta Mária Pachinak. Egy hamis próféta jön el, aki megtéveszti az én 

kicsinyeimet, mondván, hogy ő az Isten, holott ő ördögi vér származéka. Elárulja az Atyát. És 

akinek szíve és bölcsessége van, felismeri, hogy ő az antikrisztusi 666-os számot viseli a jobb 

kezén. A sátán szabadon van engedve, hogy megérinthesse az én kicsinyeimet, de én vagyok az 

az asszony, akit az Atya kijelölt, hogy a kígyó fejét – aki valójában maga a sátán - 

széttapossa.”34 (Patricia (Pachi) Talbott egy Ecuadori látnok volt (1987 a jelenés éve)). A 

hamis Mária a világ sok pontján megjelent már. Egy katolikus szerző könyvében melynek 

címe „Az utolsó óra” a következőket írja: „Lehet, hogy túlzásnak tűnik erre hagyatkozni, de a 

természetfeletti eseményekről érkező beszámolók – különösen azok, melyek egy szent asszony 
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megjelenéséről szólnak, akit a katolikusok Ég Királynőjének vagy Szűzanyának hívnak – 

említésre méltóan gyakoriak. Csehszlovákiában és Japánban, Equadorban és Mexikóban, 

Olaszországban és Arizónában megmagyarázhatatlan és szinte hihetetlen jelenségekről 

számolnak be: tűzcsóvákról, lángnyelvekről, és különös, fénylő felhőkről – mint amilyeneket 

az Ó és Újszövetség említ. A tanúk szélfuvallatot éreznek, és egy égi asszony látogatja meg 

őket. Nem álmokról, fantomról vagy homályos kísértetekről beszélek. Nem is a New Age –ről 

vagy okkult dolgokról. Hanem látható és gyakran háromdimenziós jelenésekről, amelyek 

mozognak és lélegeznek, mint az élő emberek. Gyakran a Gyermek Jézust tartja karján a 

Szent Szűz. Azért jön, hogy a jelenlegi veszélyes óráról beszéljen nekünk”.35 Az „ég 

királynője” a Bibliában egy bálványistennő volt, amelynek kultusza miatt eltértek az 

Izraeliták az igaz Istentől. Ezért ez az istentelen kultusz kiváltotta az Úr haragját (Jer. 7,18; 

44,19).  A könyv szerzője fogyatékos bibliai alátámasztással próbálja igazolni Mária 

megjelenéseit. „Ahogy Gábor angyal eljött annak idején, hogy tájokoztassa Máriát Isten 

terveiről, úgy jön el most Mária, hogy szóljon hozzánk. Ahogy Illést és Mózest láthatták a 

tanítványok a Sinai hegyen (Mt 17,7), úgy látható ma a názáreti Mária a hegycsúcsokon.”36  

(Illés és Mózes nem a Sinai hegyen jelent meg a tanítványoknak. A Sinai hegy ugyanis 

Arábiában van nem Izraelben. Lásd. Gal. 4,25).  Mária jelenéseinek üzenetei hűen tükrözik a 

Római Katolikus Egyház szándékait és tetteit. „Minden nép és minden ország legyen egy!” – 

mondta a Minden Népek Asszonya. „Keressétek és kérjétek az egyedül igaz Szentlelket. Azért 

jöttem, hogy megmondjam ennek a romlott, elfajzott világnak, hogy mindnyájan egyesüljetek. 

A szétszóródott nyájat visszaterelem egy akolba.”37 A sorokból egyértelműen látható az 

ökumenizmusra való buzdítás. „A Szűzanya figyelmeztetett arra is, hogy sokan dolgoznak 

vasárnap és sokan veszik szájukra fölöslegesen Jézus nevét.”38 Az egyház másik fontos célja 

a Vasárnap szentsége, amely Róma hatalmi jele. De Mária kifejezte bánatát a miatt is, hogy 

számos ember nem fogadja el a halál utáni életet. „Sok könnyet hullattok. Sok ember elutasítja 

a halál utáni életet. Ők Fiamat utasítják el…”39 –mondta. Ebben a fejezetben már láthattuk, 

hogy a halál utáni életet nem tanítja a Biblia, csak a feltámadást Krisztus eljövetelekor „az 

utolsó napon” (Ján. 6,54; 11,24) majd pedig örök életet, az igazaknak.   

 

A hamis Mária a Szentírási magyarázattól eltérően elmondja azt is, hogy mi az oka annak, 

hogy katasztrófák sújtják a világot.  „Az emberek nem emlékeznek többé Istenre és Szent 

Anyjára, Máriára. Ha nem bánják meg bűneiket és nem imádkozzák a szentolvasót, nagy 

katasztrófák sújtják a földet, a gyermekek pedig ártatlan áldozatai lesznek ennek a 

katasztrófának.”40 „Mária” egy másik üzenetében hasonlóan fogalmaz: „az angyalok, akik a 

pusztítást viszik majd végbe, már készen állnak, de Isten haragja megfékezhető a 

rózsafüzérrel, bűnbánattal és a bűnösök vezeklésével.”41 „Mária” a legkülönfélébb 

megoldásokat adja a baj elkerülésére. Egyik kijelentésében ezt mondja: „Mond el az egész 

emberiségnek: imádkozzatok, gyónjatok! Kizárólag Isten országát keressétek!”42 Egy 

másikban ezt: „Böjttel, imával, különösen közösségi imával kell védekeznetek. Hordjatok 

magatokkal szentelt tárgyakat. Helyezzétek azokat otthonaitokba. Térjetek vissza a szenteltvíz 

használatához.”43 Vagy a következőt: „Mindenki otthonában legyen egy kép Jézusról mint az 

Isteni Irgalomról, ahogyan Faustina nővér látta Őt: a szívéből kiinduló sugarakkal. „Ígérem, 

hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem fog elpusztulni. – mondta az Úr Faustina 

nővérnek.”44  Az állítólagos Mária javaslatai visszatérítik az embereket az ostoba babonákhoz 

és az Isten előtt utálatos bálványimádásba, pont abba, amiből az Örökkévaló Isten kiemelni 

szeretné az embereket. Beszédéből így az ál Mária elárulja saját magát.   

A katasztrófák oka a Biblia szerint, hogy az emberek áthágták Isten törvényét, a Tíz 

Parancsolatot, s így bűnt bűnre halmoznak. Ezért szerencsétlenségek sújtják őket. Több 

dologból is láthattuk, hogy a Katolikus Egyház egy felsőbb hatalom felsőbb utasításaira 

cselekszik. Azokat az üzeneteket, amelyeket Sátán a hamis Márián keresztül sugalmaz a 
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Katolikus Egyház is cselekszi. Sátánnak komoly céljai vannak a Mária jelenésekkel. 

Látszólag „Mária” az okkultizmus ellen is fellép. „Az utolsó óra” című katolikus 

kiadványban a következőt olvashatjuk a könyv 19. oldalán: „A mai szellemi áramlatokra a 

titkos társaságok is hatással voltak, és noha ez a könyv nem a titkos egyletekről szól, futólag 

át fogunk tekinteni néhányat az okkult kultuszok közül. Ezek az általánosan elterjedt 

áramlatok ajtót nyitottak a gonosz erőknek, és Mária az utóbbi száz évben folyamatosan 

megjelenik, hogy visszavezessen minket a helyes irányba. 1981 óta Mária ténykedése 

nagymértékben fokozódott, és számos, a jövőnkre utaló jegyet hagyott számunkra, és 

betekintést olyan nagy szellemi – lelki konfliktusokba amelyet a legtöbb ember nem lát.”45   

Mária tehát vissza akar vezetni bennünket a helyes irányba. Ezt az irányt azonban nem nehéz 

kitalálni, hiszen az útjelző tábla a Katolikus Egyház felé mutat. „A gonosz szellemek halott 

emberek szellemeként álcázzák magukat – figyelmeztetett Mária -, vagy pedig hamis 

papokként jelennek meg, arról prédikálva, hogy nincs se Mennyország, se pokol. Az egyház 

rettenetes és hosszan tartó válságot fog elszenvedni. „A pápa őrizzen benneteket a 

csodatévőkkel szemben, mert eljött az idő amikor a legelképesztőbb csodák fognak történni a 

földön és az égen.” Mária utalt az okkultizmusra, az ufókra, és bizonyos pszihikai 

jelenségekre. Az elkövetkező évtizedek során olyan emberek bukkannak majd föl, akik 

csodákat tesznek, de valójában a „mágia démonának” a hatalma alatt állnak.”46 (- idézet „Az 

utolsó óra” című könyv 36. oldaláról). Az ál Mária a spiritizmus nagyszerű leleplezésével 

próbálja meg magát megigazítani, és ördögi énjét elrejteni. Követőit figyelmeztetve a Pápa 

oltalmára bízza őket. Éppen annak az intézménynek a lelki vezetőjére, akit a Szentírás az 

Antikrisztusnak nevez. (Lásd. Jel. 17, 4-6.) A hamis Mária maga sem tagadja, hogy a Sátán 

képes megidézni őt, vagyis Máriát. De egy újabb csalással azt állítja, hogy nem minden Mária 

jelenés hamis. „Lányom – mondta Mária Jolanda Cimminónak. – Hordj rózsafüzért a 

nyakadban. Ez meg fog védeni az ördögtől. Ő kísért téged és gyakran felveszi a képmásomat, 

hogy megtévesszen, ami már más alkalmakkor is megtörtént.” 47 - írja „Az utolsó óra” című 

könyv a 316. oldalon. Valójában azonban minden Mária jelenés színtiszta spiritizmus és 

nem más, mint a Sátán álruhában. Az állítólagos Mária megoldása a bajra, mint más 

alkalmakkor is, úgy itt is a „rózsafüzér” röviden szólva a babona. Amely azon kívül, hogy 

lezülleszt, semmit nem használ.  Sátán a Mária jelenésekkel hatalmas vallási ébredést is akar 

színlelni. A már említett könyv a következőket írja a 229. oldalon: „Mária még sohasem 

látott, különleges természetfölötti jeleket adott, hogy megújítsa nem csak a katolicizmust, 

hanem minden más vallás eltűnő hitét.”48 Valójában ezek az ébredések, megújulások 

hamisak. Az 1968-as egyiptomi Mária jelenésnek az üzenete is a vallási egységesülésről szólt. 

„Hihetetlen idők voltak ezek és az áldott Szűz Mária a keresztények egységére szólított fel. 

Csak az erős testvériség állíthatja meg az erőszakot” – írja „Az utolsó óra” című könyv a 

179. oldalon. „Mária” megjelent Egyiptomban egy Máriáról elnevezett kopt ortodox 

templom felett, amely Kairó Zeitun nevű külvárosában volt található. Ez a jelenés egyáltalán 

nem katolikus környezetben következett be. Az esetet kivizsgálták. „A hivatalos nyomozások 

azzal zárultak, hogy „tagadhatatlan tény, hogy Szűz Mária jelent meg a zeituni templomon, 

fénylő ragyogással, a templom előtt jelenlevők: mind keresztények, mind a muzulmánok szeme 

láttára” – szólt az Általános Információs és Panasziroda jelentése….Egyiptom történelmében 

először nyilvánosan együtt imádkozott katolikus, ortodox és muzulmán. A muzulmánok a 

Koránból idéztek. „Mária, Isten választott ki téged. És megtisztított téged; Ő téged választott 

minden asszony fölé.”49 Hasonló volt a helyzet Medjugorjéban 1981-ben. „Medjugorje 

egyformán megérintette a mohamedánokat, a zsidókat és a protestánsokat. Teremtsetek 

összhangot – könyörgött Mária -, békét és összhangot.”50 1982-ben pedig a szíriai 

Damaszkuszban történtek vallási egységre felszólító csodadolgok. „Szíriában, 

Damaszkuszban muzulmánok, katolikusok és görögkeletiek közös csodálkozással figyelték 

1982-ben, amikor egy Mária-ikon olajat kezdett izzadni november 27-én. A Szűzanya napokon 
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át megjelent egy asszonynál, Mirna Nazournál, aki az ikon tulajdonosa volt, egy fénygömbben 

és a jelenséget három villanás kísérte. Az üzenet a vallási egység volt…”51 Vallási egység? 

Jézus Krisztus ilyen egységet soha nem akart. Különböző egyházakat és felekezeteket 

egyesíteni? – Mi jó származhatna ebből?! Ilyen hamis egységre Isten soha nem szólít fel! A 

Szentírás arról beszél, hogy Istennek lesz egy népe „a kik követik a Bárányt, valahová megy” 

Jel. 14,4 de ezt a népet az Úrnak ki kell hívnia az eltorzult egyházakból (Jer. 51,6) és össze 

kell gyűjtenie, „és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.” (MBT. ford.) Ján. 10,16.   

„Az utolsó óra” című könyv számos Mária jelenést, hozzá kapcsolódó jeleket és csodákat 

sorol fel. A 90. oldalon ezt írja: „A Szűz fénysugárban jelent meg egy templom felett 

Grinkalnesben, Litvániában, vagy például a Jelenések könyve csillagaival koronázva 

Dalmáciában. Megjelent Bodennou-ban, Franciaországban, fekete, viharos felhők 

kíséretében, vagy Lublinban, Lengyelországban ahol egy Mária-szobor szeméből patakzott a 

vér két napon keresztül. Mária Németországban is megjelent Barbara Reussnak, egy 

látnoknak és bejelentette, hogy az ő órája – a napba öltözött asszony órája – rohamosan 

közeleg.”52 A 202. oldalon pedig a következőket olvashatjuk: „Más előjelek is arra mutatnak, 

hogy valami nagyszabású dolog van készülőben. Garabandálnál negyven zarándok volt a 

tanúja a Nap forgásának 1972-ben. Néhány évvel később, 1974 június 12-én egy fénysáv volt 

látható Spanyolország északi égboltján, majd különös piros szalagként hullott a föld felé, és 

egyszer csak egy hatalmas „M” betűvé változott.”53 Amint láthattuk ezek a csodák és jelek 

arra hívatottak, hogy Máriáról tegyenek bizonyságot a világnak. A hamis Mária mögött 

valójában maga a Sátán áll, aki így kívánja bűvkörébe vonni az embereket. Sátán, ha teheti, 

szívesen utánozza Isten csodáit, jeleit. (Amint ezt már láthattuk a Fáraónál Egyiptomban a 10 

csapás idején.)  Szívesen rejtőzik keresztény szimbólumok mögé. A már említett könyv a 294. 

oldalon ezt írja: „Carns felett az égen sok dolgot láttak: kereszteket, fénykoszorút, sőt az egyik 

tiszta, derült éjszakán egy báránykép és a prágai kis Jézus jelent meg a felhőkben. A Nap 

szintén táncolt, és Medjugorjéhoz hasonlóan, a csillagok színüket változtatták.”54(Carns - 

Írország) Csupa kedves, meghitt keresztény jelkép: kereszt, koszorú, bárány és kis Jézus, 

amelyek látszólag mind az igazi Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. A valóságban 

azonban fortélyos módon Sátán az, aki az embereket magához akarja édesgetni velük. 

Egyiptomban „A zeituni jelenés különös sajátsága a tömjén volt. Illatos, lilás-piros füstfelhők 

hullámzottak a templomból, mintha tömjénezők milliói ontották volna. Néha Mária 

hasonmása formálódott ki a füstben.”55 Ez a sátáni hamis csoda nem volt más, mint a Joel 

2,30-ban lévő üzenet utánzása: „És csodajeleket mutatok az égen és a földön; vért, tüzet és 

füstoszlopokat.” Jóel. 2,30. Maradjunk még itt az egyiptomi jelenésnél egy rövid időre. 

Farouk Mohammed Atwa egyik szemtanúja volt a jelenésnek, amikor „Mária” megjelent a 

templom kupoláján, észak felé. Atwa élményéről olvashatunk „Az utolsó óra” című könyv 

180-181. oldalán, ahol a szerző ezt írja: „Atwa a jelenésbeli asszonyra bámult és felé mutatott 

azzal az ujjával, amelyik be volt kötözve, mert elüszkösödött és másnap készültek amputálni. 

Az asszony - gondolta magában – egy apácához hasonlít. Hirtelen egy csapat fehér galamb – 

vagy legalábbis galamboknak látszó fény – jelent meg a semmiből, s Mária feje fölött 

köröztek. Nem voltak igazi madarak. Inkább suhantak, mint repültek. A szárnyuk nem 

mozgott. A jelenés néhány perc múlva eltűnt, de Atwa és a többiek némán álmélkodtak tovább. 

Ki volt az a tetőn? Másnap reggel, mikor Atwa elment a műtétre, az orvos meghökkenve látta, 

hogy Atwa ujja teljesen meggyógyúlt. A látomás egy héttel később visszatért, majd hamarosan 

háromszor egy héten, általában éjszaka, órákig volt látható. Hatalmas tömeg verődött össze a 

templom körül, és estéről-estére növekedett, ahogy a hír terjedt. És Mária továbbra is 

megjelent a tömegnek. A hatóságok 15 mérföldes sugárban átkutatták a környéket, valamilyen 

elektromos eszközt kerestek, amivel a képet odavetíthették, de hamarosan ők is meggyőződtek 

róla, hogy az esemény földöntúli eredetű….Szemtanúk látták, ahogy Mária egy vakító 

fénygömbből tűnik elő, leggyakrabban az északkeleti kupola fölött, amely a templom főoltára 
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fölött van. Néha csak halványan látszott a fényben; máskor óriási volt az arca, és keleti ikonra 

emlékeztetett. Esetenként úgy nézett ki mint egy élő ember, aki történetesen sétálni tud a 

kupola tetején anélkül, hogy egyensúlyát elveszítené. A tömegre nézve egy olajággal integet az 

embereknek és meghajol feléjük. Gyakran a csodásérmén látható pózt veszi fel, és 

fénysugarak áramlanak a kezéből. Kisebb fénycsóvák húznak el mellette mint a meteorok.”56    

„Rendkívül fontos jelenés volt ez, amelynek legalább egymillió egyiptomi tanúja volt (többen, 

mint bármely más ismert természetfeletti eseménynek)”.57  

„Személyes áldást jelentett mindenkinek” – mondta Pearl Zaki, lutheránus asszony, aki 

korábban Minnesotában élt, majd egy egyiptomi professzorhoz ment feleségül, és aki 

történetesen ott volt a jelenések idején. „Mária nem úgy beszélt, mint aki üzenetet közvetít, ám 

Isten rendelte oda és az emberek láthatták…Várakoztunk az ég megnyílt és a fényben ott volt 

a Szűz. Ilyen egyszerű volt. Hogyan jött a fény? Ezt nem tudom megmagyarázni. Olyan volt 

mintha az ég megnyílt volna és ott volt ő, a nagy kupola tetején. Teljes alakjában látszott a 

fényben. Amikor mozgott, lehetett látni a fejét hátulról. Néha fényudvarban jelent meg, néha 

anélkül. Amikor másodszor láttam – a földön állva, miután lesiklott a templomról – lehajtotta 

a fejét, bement egy falba és eltűnt.” Jelenések százai. Egyesek nyilvánvalóak, mások alig 

észlelhetők. Nincs közvetlen üzenet, de sok a szimbólum. Galambok, Tömjén, Olajág…” 58 

- írja „Az utolsó óra” című könyv a 183. oldalon. Ahogy már idáig is említettük Sátán 

örömest használ megkapó keresztény jelképeket, mint a korábban említett kereszt, amely a 

Katolikus Egyház mellett az Evangélikus Egyház címerében is szerepel. A Református 

Egyház címerében ott van a bárány és a pálma. Az Unitárius Egyház címerében pedig ott van 

a galamb. Ezek a címerekben található jelképek közlik a hívekkel és a nem hívekkel is az 

egyház azonosságát. Sok ember számára a kereszténység mindössze néhány alapvető 

szertartásból, rítusból és jelképből áll, és nem a Tízparancsolat megtartásából. Sátán ezeket a 

tömegeket könnyen megtéveszti. Az Ördög amennyire teheti, mindenkit el akar érni nemcsak 

katolikusokat, protestánsokat és muzulmánokat, hanem zsidókat, palesztinokat és másokat is. 

„1983-ban a Szűzanya Beit Sahourban, Betlehemben jelent meg egy falon; a várost a 

palesztinok birtokolják.”59  

  

Sátán a szemfényvesztés nagymestere, és ahogy idáig is láthattuk lenyűgöző csodákra képes. 

Hitünket azonban nem alapozhatjuk megmagyarázhatatlan jelenségekre és csodákra, csak a 

Szentírásra. Sátán az embernél hatalmasabb és ravaszabb lény, aki könnyen becsap 

bennünket, ha nem kapaszkodunk hit által erősen Istenbe. Önmagunkban nincs erőnk 

ellenállni kísértéseinek. Sátán persze nem csak Máriát idézi meg, hanem a mennyei 

angyalokat és magát Jézus Krisztust is. A Mária látnokok időnként arról is beszámolnak, hogy 

Krisztus is megjelent nekik. A már többször említett könyv 275. oldalán ezt írja a szerző: „A 

görögkeleti egyház jóváhagyta az üzeneteket, amelyek nem csak Szűz Máriától jöttek. Jézus is 

megjelent Mirnának, vakító, mindent elárasztó fény formájában. 1987. augusztus 14-én Jézus 

ismét kinyilvánította, hogy nem tűri Édesanyja hírének meghurcolását. „Ő az én édesanyám 

akitől születtem – mondta Jézus a szír látnoknőnek. – Az aki őt tiszteli, engem tisztel, aki őt 

megtagadja engem tagad meg.”60 A hamis Jézus természetesen az ál Máriáról tett 

bizonyságot a Sátán módszere szerint. A Szentírásból félrevezetően idézve, meglehetősen 

eltorzítva annak tartalmát. Eredetileg a Luk. 10,16-ban a tanítványoknak mondta Jézus: „A ki 

titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, 

azt veti meg, a ki engem elküldött.” Itt szó sem volt Szűz Máriáról. A Szentírás nem tesz 

bizonyságot Mária Istenségéről ezért ilyen tisztelet nem is illeti meg. Ez a Szentírás szerint 

bálványimádás (Lásd a Tízparancsolatot). A szíriai jelenéshez hasonló hamis Krisztus jelenés 

volt Argentínában 1983-ban San Nicolas külvárosában. „Argentínában a 46 éves Gladys 

Hermina Quiroga de Motta asszonynak, aki Jézus és Mária – jelenéseket és üzeneteket 

tapasztalt, Krisztus megmutatta a sátáni áradatot, megismételve a szíriai üzenetet: 
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„Korábban Noé bárkája révén menekült meg a világ. Ma Anyám a bárka. Általa lelkeket 

mentek meg, mert Ő hozza őket hozzám. Aki visszautasítja Anyámat, engem utasít vissza.”61 

Itt szintén azt láthatjuk, hogy a hamis Krisztus a Bibliából idézve ismét eltorzítva annak 

tartalmát próbálja meg igazolni az állítólagos Máriát. Az ál Mária a Mária jelenésekben 

sokféleképpen nevezi magát, hogy elfedje valódi kilétét. Megjelenik „Béke királynője”-ként, 

„Világosság Anyja”-ként, „Ég királynője”-ként. Ennek ellenére időnként ellentmondásba 

keveredik önmagával. Az ál Mária gyakran lép föl a világ közbenjárójaként. Egy jelenés 

alkalmával azt állította, hogy Jézus az aki „Létre akarja hozni a világban Szeplőtelen Szívem 

tiszteletét…Szeplőtelen szívem lesz menedéktek és az út, amely Istenhez vezet benneteket.”62 - 

mondta. Egy másik jelenés alkalmával viszont éppen ellenkezőleg nyilatkozott és „Világossá 

tette, hogy nem Fia hatalmának birtoklása után vágyakozik. „Csak egyetlen közvetítő van 

Isten és ember között, s az Jézus Krisztus.” És hozzátette, hogy Jézus jobban szereti ha az 

emberek egyenesen hozzá fordulnak.”63 Sátán csodálatos angyali jelenéseket is produkál. 

Amelyekben a Mária jelenésekhez hasonlóan valamilyen magasztos névvel illeti magát, azért 

hogy észrevétlenül elrejtőzhessen álruhájában. Előfordul, hogy az angyal Mária 

előhírnökeként jelentkezik. „1961. július 2-ától 1965. november 13-ig a garabandáli négy 

lány – Mary Loli, Conchita, Maria Cruz, és Jacinta – közül egy vagy több majdnem 

mindennap, néha naponta többször is látta Szűz Máriát a becslések szerinti 2000 jelenés 

során, amely gyakoriság példa nélküli a Mária-jelenések krónikájában. Fatimához képest, és 

ami azt illeti, az összes korábbi adathoz viszonyítva is lenyűgöző. Ismét parasztgyerekek; 

ismét egy hegyoldalban; ismét mennydörgéssel. És Cova da Iria esetéhez hasonlóan a 

garabandáli jelenéseket is egy angyal látogatása előzte meg. Ez 1961. junius 18-án történt. Az 

angyal – Conchita szerint – mint „egy nagyon gyönyörű alak jelent meg és csodálatos fény 

vette körül, ennek ellenére nem kápráztatott el”. A jelenséget a későbbiekben Mihály 

arkangyalként azonosították. Ugyanaz az angyal volt, akit Lucia Fatimában látott, és aki 

magát „Portugália védőangyalának” és a „Béke angyalának” nevezte.”64  Néhány Mária 

jelenés színhelye festői szépségű tájon volt (mint pl. LaSalette).  Amely fokozza azt az 

érzetet, hogy csakis Isten szólíthatta meg a látnokot egy ilyen páratlanul szép, felemelő 

helyen.  

 

Mindezek után fel kell tennünk egy fontos kérdést, miért jelenik meg Mária képében Sátán? – 

Azon túl, hogy az embereket félrevezesse. „Az utolsó óra” című könyvben a választ erre 

kérdésre is megtaláljuk. A 20. oldalon a szerző ezt írja: „Mária nem azért van itt velünk, hogy 

helyettesítse Krisztust, hanem hogy Krisztus előfutáraként szolgáljon, mint ahogy 2000 évvel 

ezelőtt is az Ő előfutára volt.”65 Mindjárt le is kell lepleznünk ezt a hazugságot, mert Krisztus 

előfutára a Szentírás szerint nem Mária volt, hanem Keresztelő János. Némiképp hasonló 

fogalmazással találkozunk a 272. oldalon: „Még ebben a második eljövetelben is a Fiú az 

édesanyja által jön el hozzátok – mondta Mária. – Hirtelen fog eljönni és a világ nem lesz 

fölkészülve jövetelére. Ítéletre jön, amely előtt az ember készületlenül fog állni. Azért jön, 

hogy megalapítsa országát a világban, miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit.”66 

Vagyis a hamis Mária az eljövendő hamis Krisztus útkészítője, a hamis egyházakkal és a 

spiritizmussal. Téveszméikkel, leplezett csalásaikkal ők készítik fel a világot a hamis Krisztus 

befogadására. Figyelemre méltóak azok a sorok Mária üzenetében, hogy Krisztus „Azért jön, 

hogy megalapítsa országát a világban, miután legyőzte és megsemmisítette ellenségeit.” A 

hamis Krisztus ellenségei nyilvánvalóan az igazi, valódi keresztények, akiket meg kell 

semmisíteni, hogy az állítólagos Krisztus megalapíthassa országát.  

 

Az 1 Ján. 4,3–ban a Szentírás arról tudósít bennünket, hogy a korabeli időben már János 

idejében az antikrisztus lelke a világban volt. „az antikrisztus lelke, a melyről hallottátok, 

hogy eljő; és most e világban van már.” Már az ókori római császárok is rendelkeztek ezzel a 
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lelkülettel. Ez a lelkület azonban a későbbiekben testet öltött a Római Egyház 

intézményrendszerében is. Ahogyan ezt többen helyesen meg is értették. Próféciamagyarázók 

sokasága leplezte le a középkori egyházat, és tartotta annak, ami valójában is: az 

Antikrisztusnak. Ebben az értelemben az Antikrisztus már megjelent világunkban. De mivel a 

középkori egyház Európa feletti teljhatalma megtört a francia forradalom után, bár az egyház 

hatalmát észrevétlenül igyekszik növelni csak akkor fog újból megjelenni nyilvánvalóan, 

amikor ismét teljhatalomra jut, ekkor azonban már az egész világ felett. Mielőtt még tovább 

mennénk, ejtsünk néhány szót az egyház és a szabadkőművesség kapcsolatáról. „A 

szabadkőművességnek sokáig a katolikus egyház volt a legerősebb ellenfele, több pápa is 

kiátkozta a szabadkőművességet, illetve ki kellett közösíteni az egyházból azt, aki 

szabadkőműves lett. Ezek a rendelkezések már nincsenek életben, és ma már nem kötelező 

kiközösíteni azt a katolikust, aki szabadkőműves lett. Amikor Rómában a P2 szabadkőműves 

jellegű páholy iratai az olasz hatóságok kezébe kerültek, kiderült, hogy a Bíborosi 

Kollégiumban, vagyis a kuriális bíborosok között több szabadkőműves is volt. László András 

azt állítja, hogy az egyház titkosszolgálatát is ellátó Jezsuita rend vezetői között 1945 óta több 

magasrendű szabadkőműves is van.”67 A Szentírás már a középkori egyházat is Jézabelként 

mutatta be (Jel. 2,20). Ha tüzetesen megvizsgáljuk a Római Egyház szerepét, akkor ezen nem 

is csodálkozhatunk. A Jel. 18,23-ban a Szentírás ezt mondja a babiloni Rómáról: „mert a te 

bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.” Az MBT fordítás szerint: „mert a te 

varázslásodtól tévelyedett el valamennyi nép:” 

 

Róma támasza  

 

Róma csalásaiban segítségül lesz Amerika, a hamis próféta, a spiritizmus melegágya. Aki a 

Sátán hangján szól: „de úgy szól vala, mint a sárkány;” Jel. 13,11 „de úgy beszélt, mint a 

sárkány.” Jel. 13,11 (MBT ford.) „A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál,” 

1Móz. 3,1 (Az Úr Jézus az életére törő ravasz Heródest is rókának nevezte (Lk. 13,32)). „A 

pápai politika jellemző vonása minden időben az volt, hogy a legerősebb államokra 

támaszkodott, s ezek segítségével a magában nem valami erős pápaság sikeresen tudta 

megvalósítani terveit.”68 A Jel. 13,12 ezt írja Amerikáról: „Ez gyakorolja az első fenevad 

teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, 

amelynek meggyógyult a halálos sebe.”(MBT ford.) A prófécia szerint tehát az első 

fenevadnak, Rómának, Amerika (a földből feljövő fenevad) elsőszámú kiszolgálója lesz. A 

Jel. 13,14 pedig ezt írja Amerikáról: „és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, 

amelyeket képes megtenni a fenevad nevében;” (MBT ford.) (a Jel. 19,20 is megemlékezik a 

csodatévő hamis prófétáról (Amerikáról)) E. G. White a következőt írja A NAGY 

KÜZDELEM című könyvben: „Az Egyesült Államok protestánsai elsőként fognak a 

szakadékon át kezet nyújtani a spiritizmusnak; és átnyúlnak a mélység felett is, hogy a római 

hatalommal kezet fogjanak. E hármas szövetség hatására ez az ország követni fogja Rómát a 

lelkiismeret jogainak sárba tiprásában.” - NK 523. o. Az amerikai spiritizmus tehát 

készségesen a Római Egyház szolgálatára siet, ha szükséges jelekkel és csodákkal is. Az 

egység kérdése mindegyik ördögi hatalom számára nagyon fontos tényező. „Az Egyesült 

Államokhoz tartozó Colorado államban Morice Strong kanadai milliárdos hozta létre a Baca 

nevű New Age üdülőközpontot, amit szintén rendszeresen felkeres a világot irányító hatalmi 

elit számos tagja, köztük a nagy keleti vallásoknak a vezető emberei is. Ebben a vallási 

központban a Vatikán is állandó képviselőt tart.”69 „A szabadkőművesség összefonódása a 

New Age- mozgalommal mára olyan méreteket öltött, hogy egyedül az Egyesült Államokban 

több mint tízezer közös szervezet működik. Ezeket a New Age – szervezeteket közvetlenül a 

szabadkőművesség ellenőrzi és irányítja.”70 „Egy felmérés szerint az amerikai felnőtt 

lakosság 65%-a gyakorol bizonyos elemeket egyes keleti illetve New Age vallásokból. A 
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keresztények 29%-a állítja azt, hogy lépett már kapcsolatba halottakkal. 14%-uk járt már 

médiumnál és 20%-uk hisz a reinkarnációban az asztrológiában vagy a jógában.”71 Néhány 

mondatban ez volt az amerikai kórkép. Az amerikai spiritizmus tevékenységének csúcspontját 

a Jel. 13,13-ban megjövendölt eseményben éri el. Az „annyira” fokozó-szócska mutatja, 

hogy ez csalásainak a tetőpontja. „És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből 

a földre, az emberek láttára.” De pontosan mikor következik be ez az esemény és mit 

jelent majd? A következő részekben ezt fogjuk kutatni bibliai Igehelyekkel a Szentírás 

alapján. Ehhez kapcsolódik a hamis Krisztus megjelenése is.   

 

Sátán Krisztusként való megjelenésének az ideje  

 

A 2 Thess. 2,9-12-ig lévő versekben a következőt olvassuk: „A kinek eljövetele a Sátán ereje 

által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, És a gonoszságnak 

minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az 

igazságnak szeretetét az ő idvességökre. És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, 

hogy higyjenek a hazugságnak; Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az 

igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.” 

Ha figyelmesen olvassuk a fenti sorokat, akkor észrevehetjük benne, hogy a kiemelt részek 

tartalmaznak egy választást: „nem fogadták be” és „nem hittek” hanem „gyönyörködtek az 

igazságtalanságban”; a történelem utolsó választási lehetősége, a nagy evangéliumhirdetés 

idején lehetséges. Ezután már csak a tévelygés ereje marad azoknak, „akik nem hittek az 

igazságnak”. A kegyelmi idő lezáródik, amikor a nagy evangéliumhirdetés befejeződik. 

Máté 24,21-26 –ban a Szentírás már kiemelten a nagy nyomorúság, vagyis az utolsó hét 

csapás idejéről beszél. Ebben az időben a sátáni spiritiszta tevékenységek még 

felfokozottabban, erőteljesebben jelentkeznek, mint idáig. Ez még az „egy óra” ideje, de a 

vége felé a legaktívabbak az ördögi tevékenységek. Most nézzük a már említett Igehelyet, 

amely azt mondja, hogy: „Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ 

kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, 

egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a 

napok. Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek. 

Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, 

annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Ímé eleve megmondottam néktek. 

Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső 

szobákban; ne higyjétek.” Hamis Krisztusok és hamis csodák, ill. jelek a mi korunkban is 

vannak és az említett Igehely figyelmeztetésként szolgált minden kor számára, de külön 

kiemelten a hét csapás idejére szól.  

 

Jézus Krisztus előre figyelmeztette népét az ördögi csalásokra a Máté 24,26 –ban ekképpen 

szólt: „Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki.” Josephus 

Flavius történetíró „A ZSIDÓK TÖRTÉNETE” című munkájában megemlíti, hogy Félix és 

Festus uralkodásának az idején hamis próféták csalogatták ki az embereket a pusztába, ahol 

állításuk szerint csodálatos eseményeket, jeleket és csodákat láthatnak. Így ír erről Flavius „A 

ZSIDÓK TÖRTÉNETE” című könyvében: „A rablók garázdálkodásai miatt a városban 

egymást érték a bűntettek s egyúttal csalók és szemfényvesztők is akadtak és rávették a népet, 

hogy menjen ki velük a pusztába, ahol majd Isten segítségével nyilvánvaló csodákat és 

jeleket mutatnak. Sokan hittek nekik, de esztelenségükért súlyosan bűnhődtek, mert Felix 

 
 „Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára;” (MBT 

ford.) Jel. 13,13 „Nagy csodajeleket vitt végbe, még tüzet is bocsátott le az égből az emberek szeme 

láttára.” (Kat. ford.)  Jel 13,13. A fokozást ezekben a fordításokban a „még” szócska adja.  
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visszahozatta és kivégeztette őket. Ebben az időben Egyiptomból is jött egy ember 

Jeruzsálembe, aki prófétának hazudta magát és az egyszerű népet arra csábította, hogy 

menjen ki vele az Olajfák hegyére, amely a várossal szemben emelkedik, öt stadionnyi 

távolságban. Azt mondta: ott majd megmutatja nekik, hogy egyetlen szavára összeomlanak 

Jeruzsálem falai és ő majd azokon át vezeti be őket a városba. Mikor Felix erről értesült, 

fegyverbe szólította a helyőrséget, erős lovas és gyalogoscsapattal kivonult Jeruzsálemből és 

megtámadta az egyiptomit és híveit; ezek közül négyszázan elestek, kétszázat foglyul ejtett. Az 

egyiptomi kimenekült a csatából és eltűnt.”72 Josephus Flavius ugyanezt a történetet 

megemlíti A ZSIDÓ HÁBORÚ című művében is, ahol így ír róla: „Ugyanebben az időben 

másfajta gonosztevők is felbukkantak; ezeknek a kezük ugyan tisztább volt, de a lelkük annál 

elvetemültebb, mert éppen úgy mint a sikariosok, ezek is feldúlták a város nyugalmát. 

Ámítók és csalók voltak ezek, akik isteni küldetés ürügye alatt felforduláson és lázadáson 

mesterkedtek, a népet igyekeztek vallási rajongásra csábítani: kicsalogatták a pusztába, 

mintha Isten ott adná meg nekik a felszabadulást csodálatos jelek által. Felix felismerte az 

eseményekben a lázadás csíráit, tehát lovasságot és gyalogságot küldött a tömeg ellen, és 

sokat lekaszaboltatott. Még nagyobb csapás volt a zsidókra az egyiptomi hamis próféta. 

Ugyanis egy varázsló érkezett az országba, aki prófétának adta ki magát, és lassanként 

30 000 kótyagos embert maga köré csődített. Ezekkel a pusztából az úgynevezett Olajfák 

hegyére vonult, és onnan akart erőszakkal behatolni Jeruzsálembe. További szándéka az volt, 

hogy leveri a római helyőrséget, elfoglalja az uralkodói méltóságot, és ebben cimboráit 

akarta testőrökül használni. Felix azonban meghiúsította tervét: nehézfegyverzetű római 

katonákkal megtámadta a csalót, és ebben támogatta az egész nép, mert ugyancsak részt vett 

a védekezésben. Az egyiptomi néhány kísérőjével együtt mindjárt az ütközet elején 

megfutamodott, többi hívét pedig vagy levágták, vagy foglyul ejtették; a maradék 

szétszóródott, s mindenki igyekezett megbújni otthonában.”73 Felix utódjának Festusnak az 

idején az események hasonlóan megismétlődtek. „Mikor Festus Júdeába érkezett, az ország 

egyetlen rémületben élt a rablók miatt, akik mindenütt fölégették és kifosztották a falvakat. 

Ezek a rablók, akiket sicariusoknak neveztek, akkor már mérhetetlenül elszaporodtak; rövid 

tőrrel jártak, amely valamivel kisebb volt, mint a perzsa „akinakes” nevű kard, ellenben 

görbe volt, mint a római tőr, a „sica” amelyről a gyilkos rablók a „Sicarius” nevet kapták. 

Mint már említettem ünnepnapokon elvegyültek a nép közé, amely az istentiszteletre 

mindenfelől a városba tódult és könnyűszerrel annyit szúrtak le az ájtatoskodók közül, 

amennyit csak akartak. Néha fegyveresen betörtek áldozataik falvaiba, mindent elraboltak, a 

házakat pedig felgyújtották. Ebben az időben megint föllépett egy csodatevő, aki a népet 

boldogsággal kecsegtette és azzal, hogy minden nyomorúságától megszabadítja, ha vele 

megy a pusztába; Festus azonnal gyalogos- és lovascsapatokat küldött a csaló és követői 

ellen, akiket a katonák felkoncoltak.”74 Azok, akik megszívlelték Jézus Krisztus korábbi 

figyelmeztetését és nem mentek ki a pusztába megmenekültek az ördögi csalásoktól és annak 

szomorú következményétől. Jézus Krisztus óvott bennünket a spiritiszta szeánszoktól is: 

„Azért ha azt mondják majd néktek:… Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.”   

 
 orgyilkosok 
 Talán, egyiptomi pap volt a varázsló: „A római kori Egyiptom varázslóinak külsejéről Apuleius és 

Lukianosz tudósít. Az „Aranyszamár”-ban szerepel egy Zatchlas nevű egyiptomi varázsló, aki egy 

halottat kelt életre rövid időre. Kopasz, vászonköpenyt viselő, pálmaszandálos férfinak írja le 

Apuleius. Lukianosz „Hazugság barátja” c. művének egyik szereplője Egyiptomban találkozik egy 

varázslóval. A szatirikus leírás pipaszárlábú, sasorrú, duzzadtalkú, mindig elgondolkodva járó férfiról 

beszél, akinek feje kopasz és ugyancsak vászonköpenyt hord. A borotvált fej és a vászonköntös a 

késői korok egyiptomi papjainak állandó ismertető jele. Apuleius és Lukianosz nyilván láttak varázsló 

hírében álló papokat.  Apuleius valószínűleg az Ízisz – misztériumok beavatottja volt, az utóbbi pedig 

Egyiptomban is viselt hivatalt.” (Kákosy László: Varázslás az ókori Egyiptomban 1978. 35-36. o.) 
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Máté 24,21-26-ból láthattuk, hogy a hét csapás ideje alatt támad fel a hamis Krisztus a hamis 

prófétákkal és „nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a 

választottakat is.” Lukács evangéliuma is feljegyezte, hogy Jézus Krisztus figyelmeztette 

tanítványait erre a nagy megpróbáltatásra. „Monda pedig a tanítványoknak: Eljő az idő, mikor 

kívántok látni egyet az ember Fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd néktek: 

Ímé itt, vagy: Ímé amott van; de ne menjetek el, és ne kövessétek: Mert miként a felvillanó 

villámlás az ég aljától az ég aljáig fénylik; úgy lesz az embernek Fia is az ő napján.” Luk. 

17,22-24 Jézus Krisztus előre tudta, hogy amikor a sátáni csalások dinamizmusa szinte már 

eléri tetőpontját s Krisztus tanítványai ezektől gyötrődve, sóvárogva várják Uruk szabadító 

megjelenését, akkor kell kiállniuk a legsúlyosabb próbát a hamis Krisztus megjelenését.      

Sátán még a kegyelemidő lezárulása előtt elhitette a népeket. Fogságából már nem 

szabadulhatnak. Csalásaival most még mélyebbre taszítja őket. A kísértés ereje olyan nagy 

lesz, hogy teljességgel igazak lesznek Péter apostol szavai: „és ha az igaz is alig alig tartatik 

meg” (1 Péter 4,18), de a választottak ebben a nehéz órában is hűek lesznek, és megtartatnak. 

Ekkor személyesíti majd meg Sátán Krisztust. A Jel. 16,12-14 ezt mondja a 6. csapás idején 

bekövetkező intenzív démoni működésről: „A hatodik angyal is kitölté az ő poharát a nagy 

folyóvízre, az Eufrátesre; és kiszárada annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út 

készíttessék. És láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis próféta szájából 

három tisztátalan lelket kijőni, a békákhoz hasonlókat; Mert ördögi lelkek azok, a kik jeleket 

tesznek; a kik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék 

azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára.” Egészen pontosan tehát Sátán a 

6. csapás idején személyesíti meg Krisztust és ekkor hoz le tüzet is az égből, amikor 

„nagy jeleket” tesz, hogy ha lehet a választottakat is elhitesse.  

A babiloni Róma bukása után beáll az Egyiptomi állapot (az ateizmus forradalmi lelkülete). 

Ézsaiás 19,3-4 írja le, hogy a vallási erők, hatalmak után a kiábrándult tömegek közvetlenül a 

démonikus világ felé fordulnak. Sátán most kap hatalmat arra, hogy véghezvigye utolsó 

csalásait (a fentebb leírt eseményeket). Ő lesz majd az Igehelyben említett „kemény úr” és 

„kegyetlen király”. „És elfogyatkozik az égyiptomiak lelke ő bennök, és az ő tanácsát 

elnyelem, és tudakoznak a bálványoktól, szemfényvesztőktől, halottidézőktől és 

jövendőmondóktól. És adom az égyiptomiakat kemény úrnak kezébe, és kegyetlen király 

uralkodik rajtok, szól az Úr, a seregeknek Ura.” Ésa. 19,3-4 (Erről a későbbiekben majd 

részletesen beszélek).  

 

A hamis Krisztus megjelenése az E. G. White irodalom szerint 

 

A hamis Krisztus megjelenése az E. G. White irodalom alapján is a 6. csapáshoz tehető mivel 

White azt állítja, hogy ez Sátán utolsó nagy csalása. „Alulról jövő erő dolgozik, hogy 

előidézze az utolsó nagy jeleneteket a drámában - Sátán eljön Krisztusként és az 

igazságtalanság minden megtévesztésével dolgozik azokban, akik összekötik magukat titkos 

társaságával.” - 8T 29 (1904). „Sátán látja, hogy ügye vesztésre áll. Nem tud az egész 

világon végigszáguldani. Utolsó, kétségbeesett erőfeszítést tesz, hogy legyőzze a hűségeseket 

csalás által. Ezt Krisztus megszemélyesítése által teszi. Felölti magára a királyság öltözékeit, 

amelyeket pontosan leírt János az ő látomásában. Néki hatalma van ezt megtenni. Megjelenik 

becsapott követőinek, a keresztény világnak, amely nem nyerte el az igazság szeretetét, de 

gyönyörködik az igazságtalanságban (a törvény áthágásában), amint Krisztus eljövend 

másodszor. Krisztusnak jelenti ki magát és színleli, hogy ő a Krisztus. Dicsőségbe öltözött 

szép, hatalmas lény és lágy hangon, kellemes szavakkal és felülmúlhatatlan dicsőséggel látják 

a halandók szemei. Rászedett, becsapott követői győzelmesen kiáltják: "Krisztus másodszor 

eljött! Krisztus eljött! Éppúgy emelte fel kezét, mint amikor a földön volt és megáldott 
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minket..." A szentek csodálattal néznek. Őket is megtéveszti? Ők is imádják Sátánt? Isten 

angyalai körülöttük vannak. Tiszta, határozott, dallamos hang hallatszik: "Nézzetek fel. " 

Az imádkozók előtt egy téma volt -. lelkük végső és örök üdvössége. Ez volt állandóan előttük - 

az örökéletet ígérték azoknak, akik halálig állhatatosak. Ó! milyen komoly, buzgó volt vágyuk! 

Az ítélet és az örökkévalóság volt kilátásban. Szemük hitben a ragyogó trónra irányult, mely 

előtt a fehérruhás lények álltak. Ez tartotta őket vissza a bűnbeeséstől...Még egy erőfeszítés, 

és ekkor sátán utolsó tervét alkalmazza. Hallja a meg nem szűnő kiáltást, hogy Krisztus 

jöjjön, szabadítsa meg őket. Ez az utolsó hadjárata az, hogy megszemélyesíti Krisztust 

imájuk válaszaként és azt műveli, hogy elhiggyék, imájukra választ kaptak.” - Ms 16, 1884. 

(Az utolsó napok eseményei – virtuális; E. G. White anyagaiból összeállítva) 

 

A hamis próféták (látnokok) szerint Krisztus megjelenésének az ideje 

 

A németországi Heede-ben a következő kinyilatkoztatást adta négy gyermeknek az állítólagos 

Jézus: „Én magam jövök el az utolsó órában figyelmeztetni és megfeddni az emberiséget.”75  

Az utolsó óra című könyv 219. oldalán a következőt olvashatjuk Krisztus megjelenéséről: 

„Jézus nagy meglepetéssel kápráztat el minket. Anyjával köztünk él és láthatjuk Őt fényes 

glóriával övezetten. Az egész világot bevilágítja sugaraival. Az utolsó üzenetek gyönyörűek – 

hihetetlen, mekkora dicsőségben jön közénk.”76 Ha figyelmesen olvastuk a sorokat, akkor 

hamar észrevehetjük benne, hogy ez nem az igazi, hanem a hamis Krisztus megjelenése lehet. 

Ugyanis a Szentírás ilyeneket nem állít, hogy Krisztus, amikor visszajön „Anyjával köztünk 

él”. Az azonban igaz, hogy a hamis Krisztus nagy dicsőségben jön el. 1937-ben egy 

lengyelországi Mária jelenések látnok apáca szerint, „Faustina nővér szerint Krisztus ezt 

mondta: Az égen minden fény kialszik és az egész földet hatalmas sötétség borítja be. Ekkor a 

kereszt jele tűnik fel az égen, és a Megváltó kezének és lábának nyitott sebeiből fény áramlik a 

földre. Ez röviddel az utolsó nap előtt fog bekövetkezni.”77 Ha figyelmesen olvastuk a sorokat, 

láthattuk, hogy az ördögi látnok szerint Krisztus eljövetele „röviddel az utolsó nap előtt fog 

bekövetkezni”. Ez azért érdekes mert éppen ide tehető a hamis Krisztus megjelenése. Mivel 

Jézus Krisztus 2. eljövetele teljesen, az utolsó napon valósul meg. „A ki megvet engem és nem 

veszi be az én beszédeimet, van annak, a ki őt kárhoztassa: a beszéd, a melyet szólottam, az 

kárhoztatja azt az utolsó napon.” Ján. 12,48 Ekkor támasztja fel Jézus az övéit is, hogy 

lássák az Ő dicsőségét és örökre vele legyenek. „Az pedig az Atyának akarata, a ki elküldött 

engem, hogy a mit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámaszszam azt az 

utolsó napon.” Ján. 6,39 (Lásd még Ján. 6,40; 6,44;6,54;11,24) A gonoszok is ekkor rövid 

időre feltámadnak, hogy lássák az igazak megdicsőülését és annak a Krisztusnak a dicsőségét, 

akit elvetettek (Dán. 12,2; Jel. 1,7).  A Faustina nővér által adott üzenet nagyon hasonlít a 

Szentírásban lévő Habakuk 3,4-re mely így hangzik „Ragyogása, mint a napé, sugarak 

támadnak mellőle; és ott van az ő hatalmának rejteke.” Katolikus fordításban pedig így: 

„Ragyogása olyan, mint a napfény, kezéből sugarak törnek elő, abban van ereje.” Viszont a 

Szentírás olyan keresztet, amely feltűnik az égen, nem említ sem ennél az Igehelynél sem 

máshol. Ugyanakkor idáig már láthattuk, hogy Sátán szívesen bújik keresztény szimbólumok 

mögé. Az Ördög céltudatosan és tervszerűen dolgozik. Ravasz módon már előre felépíti 

utolsó csalásait, hogy amikor idejük elérkezik a lehető legtöbb embert keríthesse hálójába. 

Amikor a hamis Krisztus színre lép számos csodát tesz majd. Könnyen lehet, hogy a Faustina 

nővér által mutatott csodálatos megjelenéssel szembesülnek majd az utolsó időkben élő 

hűséges keresztények is a hamis Krisztus megjelenésekor, nem sokkal az igazi Krisztus 

eljövetele előtt. A Mária jelenések látnokok üzenetei alapján is a hamis Krisztus megjelenését 

a 6. csapásra tehetjük.  
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Tűz az égből 

 

Térjünk most rá arra, hogy mit is jelenthet a „a tűz az égből”! 

Az egyik legősibb történet a Kain és Ábel története. Mindkettőjüknek áldozatot kellett 

bemutatnia Istennek. Bár a történetben nincs megemlítve, hogy „tűz jött ki”, de egészen 

bizonyos, hogy ez történt, mivel a „tekintett” szó az elfogadás jele volt Isten részéről.  „És 

Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és 

az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede 

és fejét lecsüggeszté.” 1 Móz. 4,4-5 E. G. White a Pátriárkák és próféták című könyvben 

említi, hogy tűz emésztette meg az égőáldozatot. „Mindkét fivér felépítette a maga oltárát, és 

mindegyik áldozatot mutatott be. Ábel, az Úr utasításainak megfelelően, a nyájból hozott 

áldozatot. »És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára« (I. Móz. 4:4). Az égből tűz szállt alá 

és megemésztette az égőáldozatot. Kain azonban figyelmen kívül hagyva az Úr világos és 

kifejezett parancsát, csak a föld terméséből hozott áldozatot. A menny pedig nem adta jelét, 

hogy elfogadta volna azt.”78 Tűz emésztette meg az áldozatot Mózesnél és Áronnál is.  „És 

beméne Mózes és Áron a gyülekezetnek sátorába, azután kijövének és megáldák a népet, az 

Úrnak dicsősége pedig megjelenék az egész népnek. Tűz jöve ugyanis ki az Úr elől, és 

megemészté az oltáron az égőáldozatot és a kövérségeket. És látá ezt az egész nép, és 

ujjongának és arczra esének.” 3 Móz. 9,23-24 

Egy másik bibliai történetben Gedeonnál is azzal találkozunk, hogy amikor áldozatot készített 

az Isten („az Úrnak Angyala”) tűz által jelezte, hogy elfogadja azt. „Ekkor kinyújtá az Úrnak 

angyala pálczájának végét, mely kezében vala, és megérinté a húst, és a kovásztalan kenyeret; 

és tűz jött ki a kősziklából, és megemészté a húst és a kovásztalan kenyereket. Az Úrnak 

angyala pedig eltünt az ő szemei elől.” Bír. 6,21 

Hasonló eseménnyel találkozunk Manoahnál, Sámson édesapjánál is. „Mikor aztán Manoah a 

kecskegödölyét és ételáldozatot vette, és megáldozá azt egy sziklán az Úrnak: csodadolgot 

cselekedék Manoahnak és feleségének szeme láttára: Tudniillik, mikor a láng felcsapott az 

oltárról az ég felé, az oltár lángjában felszállott az Úrnak angyala. Mikor pedig ezt 

meglátták Manoah és az ő felesége, arczczal a földre borultak.” Bír. 13,19-20  

Isten Dávidnak is tűz által jelezte, hogy elfogadja áldozatát, amikor az Ornán szérűjén 

bemutatta azt. „És építe ott oltárt Dávid az Úrnak, és áldozék égő- és hálaáldozatokkal és 

segítségül hívá az Urat, a ki meghallgatá őt, mennyből tüzet bocsátván az égőáldozat 

oltárára.” 1 Krón. 21,26 Dávid fiának, Salamonnak az égőáldozatát szintén tűz emésztette 

meg, amikor a templomszentelést végezte a király. „És mikor Salamon elvégezte a 

könyörgést, tűz szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres 

áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat,” 2 Krón. 7,1 

Végezetül nézzük meg Illés példáját is! Amikor Illés a Kármel hegyen égőáldozatot mutatott 

be „Akkor alászálla az Úr tüze, és megemészté az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és 

felnyalta a vizet, a mely az árokban volt.” 1 Kir. 18,38 Az Illéssel szemben álló Baál próféták 

képtelenek voltak arra, hogy valamiként tüzet csináljanak (lásd 1 Kir. 18,26-29). Sátán 

hatalmát pedig Isten korlátozta, hogy valamilyen áltüzet ne varázsolhasson elő.   
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Tűz az égből – Illés és a Baál papok (Julius Schnorr von Carolsfeld –’Die Bibel in Bildern’, 1860) 

 

A tűz mindig Isten jele volt. Azt bizonyította, hogy az Isten az Isten. Ezt az eddigi számos 

példán jól láthattuk. A Kármelen Illésnek és a Baál papjainak is égőáldozatot kellett készíteni. 

Amikor a Baál papjai kész lettek az égőáldozat készítésével „Akkor” – mondta nekik Illés    

„hívjátok segítségül a ti istenteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét; és a mely 

isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, monda: Jó lesz!” 1 Kir. 18,24 

Tekintsük csak meg még egyszer a Jel 13,13-ban leírt eseményt! „És nagy jeleket tesz, 

annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára.” Jel. 13,13 

Talán értjük már, hogy Sátán milyen eseményt akar meghamisítani, és ezzel mi a célja?! És 

erre hatalmat fog kapni, hogy ezt meg is tehesse, méghozzá olyan látványos erővel, hogy ha 

lehet még a választottakat is elhitesse. Sátánnak ebben a tettében ősi célja mutatkozik majd 

meg. „Holott te ezt mondád szívedben: Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem 

ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas 

felhőknek, és hasonló leszek a Magasságoshoz.” Ésa. 14,13-14 Sátán Isten akar lenni, és a 

megtévesztettek így is látják majd őt. Becsapott követői számára Sátán „e világ Istene” 2 

Kor. 4,4 „Ő, aki csillogó mennyei szeráf képében tudott megjelenni Krisztus előtt a 

megkísértés pusztájában, az emberhez is a legmegnyerőbb formában, világosság angyalaként 

jön. Felemelő dolgokra irányítva a figyelmet, az értelemre próbál hatni. Csodálatos, 

meghökkentő jelenetekkel ragadja meg a képzeletet; a szeretet és a jótékonyság látszatával 

pedig az érzelmeket is megnyeri. Az embert - képzeletének szárnyakat adva - büszkévé teszi a 

maga bölcsességére, és arra ösztönzi, hogy semmibe vegye az örökkévaló Istent. Az a 

hatalmas lény, aki fel tudta vinni a világ Megváltóját egy nagyon magas hegyre, hogy 

bemutassa neki a föld összes országát és e birodalmak dicsőségét, kísértéseivel meg tudja 

rontani mindazok érzékeit, akiket Isten hatalma nem véd.”79 A zsidó nép intő példája előttünk 
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van. Keresztelő Jánost Krisztus előhírnökét a zsidók közül sokan Sátáninak tartották (Mát. 

11,18). Vakságukban sokan odáig mentek, hogy végül magának az igazi Krisztusnak a 

személyét is az Ördöggel azonosították (Ján. 7,20;8,48-49;8,52;10,20). Jézus gyógyító 

munkáját és csodáit szintén a Sátántól valónak bélyegezték (Mát. 9,34;12,24;27). Miközben 

az emberek az igazi Messiást elvetették, Barabást, a hamis Messiást, akinek jelentése az „atya 

fia”80 örömmel fogadták. Így választott az elvetemült nép egy hírhedt lázadó, tolvaj – rabló 

gyilkost magának (Mt. 27,16; Márk. 15,7; Csel. 3,14; Ján. 18,40; Luk. 23,19). Ezek a dolgok 

a végidőben megismétlődnek. 

E. G. White a következőt mondja a misztikus spiritizmusról: „1856. augusztus 24-én láttam, 

hogy ama titokzatos kopogtatás Sátán hatalma volt; egyes dolgok közvetlenül tőle, mások 

közvetve, eszközei által, de végeredményben valamennyi Sátántól származott. Sátán műve volt 

ez, melyet különféle módon végzett el. Ám az egyházakban és a világban nagyon sokan olyan 

sötétségben voltak, hogy erősen hitték, hogy Isten erejének megnyilatkozása. Az angyal így 

szólt: "Hát nem Istenétől tudakozódik e a nép? Az élőkért a holtaktól kell-é tudakozni?" Hát a 

halottakhoz menjenek az élők, hogy azoktól kérjenek felvilágosítást? A halottak semmit sem 

tudnak. Az élő Isten helyett a halottakhoz mentek? Elhagyták az élő Istent, hogy a halottakkal 

érintkezzenek, akik pedig semmit sem tudnak. (Lásd: Ésa. 8,19-20.) Láttam, hogy lassanként 

istenkáromlásnak tekintik a kopogtatás kárhoztatását; és hogy ez mindjobban elterjed, és 

általa Sátán hatalma növekszik. Hűséges követői közül soknak hatalma lesz, hogy csodákat 

műveljenek, sőt még tüzet is hoznak alá az égből az emberek szeme láttára.”81  

Máshol White szintén állítja, hogy Sátán spiritiszta médiumok által hoz tüzet le az égből.  „Az 

Ige állítja, hogy az ellenség ügynökei által fog dolgozni, akik elpártoltak a hittől és látszólag 

csodákat művelnek, még tüzet is hoznak alá a mennyből az emberek szeme láttára.” - 2SM 

54 (1907). "Nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek 

láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje" (Jel 

13:13-14). Nem puszta csalásokról szól ez a jövendölés. Sátán eszközei nemcsak színlelik a 

csodákat, amelyekkel félrevezetik az embereket, hanem ténylegesen képesek csodát művelni.” 

- NK 492. Az E. G. White irodalomból is kiderül, hogy amikor a hamis Krisztus megjelenik, 

abban az időben történik meg az a hamis csoda is, hogy az Ördög tüzet is hoz le az égből.  

„Sátán eljött, hogy megtévessze, ha lehet, a választottakat. Azt állítja, ő a Krisztus, és ezt jól 

színleli is a nagy orvos-hittérítő. Tüzet hoz le a mennyből az emberek szeme láttára azt 

bizonyítván, ő az Isten.” - MM 87, 88 (1903).  

 

Miről ismerhetjük fel a hamis és az igazi Krisztust?  

 

„Sátán nem mehet egy bizonyos határon túl, csalást és cselt hív segítségül, utánozva azt a 

munkát, amelyre nincs ideje, hogy valóban véghez vigye. Az utolsó napokban oly módon 

jelenik meg, hogy az emberek elhiggyék, ő a Krisztus, aki másodszor eljön a világba. Valóban 

átváltoztatja magát a világosság angyalává. De amíg krisztus megjelenését utánozza oly 

tekintetben, amennyire az a puszta megjelenését illeti, mégis csak azokat tudja megtéveszteni, 

akik a fáraóhoz hasonlóan megpróbálnak ellenállni az igazságnak.” - 5T 698 (1889). 

„Sátán nem hamisíthatja meg Krisztus adventjét.” - NK 556. „Sátán... Jézus Krisztust 

megszemélyesítve jön hatalmas csodákat téve; az emberek leborulnak előtte, és Jézus 

Krisztusként imádják. Nekünk megparancsolják, imádjuk e lényt, akit a világ Krisztusként 

dicsőit. Mit tegyünk? Mondd nékik, hogy Krisztus éppen ilyen ellenségre figyelmeztetett 

bennünket, aki az ember legrosszabb ellenfele, sőt azt állítja, hogy Isten, és hogyha Krisztus 

megjelenik, az hatalommal és nagy dicsőséggel történik tízezerszer és ezerszer ezer 

angyal társaságában, és ha Ő eljön, mi megismerjük hangját.” - 6BC 1106 (1888)  

„Sátán küzd, hogy fölényre tegyen szert... A világosság angyalának álöltözetében jár a földön, 

mint csodatévő, szép nyelven emelkedett érzést nyújt, szép szavakat mond és jó tetteket visz 
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véghez. Krisztust megszemélyesíti. De egy ponton éles különbség lesz - sátán elfordítja a 

népet Isten törvényétől. Ennek ellenére olyan jól utánozza az igazságot, hogy ha lehetséges, 

elhitesse a választottakat. Koronázott fők, elnökök, magas tisztségben lévők, uralkodók 

hajolnak meg hamis elmélete előtt.” - FE 471, 472 (1897).  

„Isten népe a csodatételekben nem találja biztonságát, mert Sátán utánozni fogja a csodákat, 

amelyeket tesznek.” - 9T 16 (1909). „A csodás megnyilatkozások sohasem kerülhetnek a 

Biblia helyére! Az igazságot tanulmányozni, kutatni kell, mint elrejtett kincset. 

Csodálatosabb világosság nem adatik a világ részéről annak helyébe. Ragaszkodj az 

Igéhez, fogadd el a beoltott Igét, amely az embereket bölccsé teszi a megváltásra!” - 2SM 48 

(1894). Legvégül emlékezzünk az 5 Móz. 13,1-4-ben írtakra: „Mikor te közötted 

jövendőmondó, vagy álomlátó támad és jelt vagy csodát ád néked; Ha bekövetkezik is az a jel 

vagy a csoda, a melyről szólott vala néked, mondván: Kövessünk idegen isteneket, a kiket te 

nem ismersz, és tiszteljük azokat: Ne hallgass efféle jövendőmondónak beszédeire, vagy az 

efféle álomlátóra; mert az Úr, a ti Istenetek kísért (helyesebben: próbál) titeket, hogy 

megtudja, ha szeretitek-é az Urat, a ti Isteneteket teljes szívetekből, és teljes lelketekből? Az 

Urat, a ti Isteneteket kövessétek, és őt féljétek, és az ő parancsolatait tartsátok meg, és az ő 

szavára hallgassatok, őt tiszteljétek, és ő hozzá ragaszkodjatok.”  A Szentírás rámutat arra is, 

hogy végül hol végződik a spiritizmust űző emberek sorsa. Jel. 21,8 ezt mondja: „A 

gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és 

bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és 

kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.” 
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