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A keresztény világban bizonyos időnként beindul a vaklárma egy-egy fontosnak vélt dátum 

körül. Az ilyen dátumokat (mint pl. a 2000. év volt) próféciai jelentőségűnek, a "világvége" 

eljövetelének nyilvánítják.  Jelenleg éppen a 2012. év jelentőségével kapcsolatban alakult ki 

egy nagyobb hűhó. Ez a dátum azonban valóban figyelmet érdemel az okkult által 

kinyilatkozott jelentőségei miatt. Megszokhattuk már, hogy bizonyos keresztény jellegű 

szekták önjelölt vezetői és "prófétái" gyakran állnak elő bizonyos dátumokkal,  amik aztán 

rendre meg is dőlnek. A 2012-es dátummal azonban merően más a helyzet: ezt a dátumot nem 

egy "keresztény" szektácska fantazmagóriája szülte meg, hanem különböző korok különböző 

pogány kultúráinak, s ezek adott naptáraihoz kötődő, egybehangzó jövendölései. Itt 

természetesen olyan kultúrákról beszélünk, amelyek a bukott angyalok rendkívül erős 

szellemi vezetése alatt álltak. Más szóval, ez a dátum a sötét erők által következetesen 

kinyilatkoztatott dátum, ami a sugallataik szerint egy rendkívül dramatikus korszakváltást, egy 

új világrendet, valamint az istenek visszatérését hozza magával. Keresztény szemszögből nézve 

egy fontos ok miatt foglalkozunk e pogány jóslatokkal: amennyiben megértjük azt, hogy kik 

számára és mi célból fontos ez a dátum, úgy elejét vehetjük a megtévesztésnek, és könnyebben 

felismerhetővé válik számunkra a közeljövőben színre lépő nagy hamis próféta és az 

antikrisztus, valamint az ő "világmegváltó" szándékaik is.  
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 I. Rész  

2012 - az antikrisztus felemelkedése?  

1.1 Miért éppen 2012 a nagy dátum?  
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Miért olyan jelentős a 2012-es évszám a bukott angyalok és okkult követőik számára? 

 Tisztában kell lennünk azzal, hogy Sátán nem egy ostoba lény, nagyon jól ismeri a Szentírás 

üzenetét, így tudatában van annak is, hogy Isten egy meghatározott időben véget kíván vetni 

az ő földünk fölötti uralmának. Tudja, Krisztus az, Aki méltóvá vált arra, hogy átvegye 

bolygónk és az emberiség vezetését, és pontosan e célból fog visszatérni a földre egy 

hozzávetőleg meghatározható időben. Sátán ugyanis tisztában van azzal, hogy Isten mikor 

teremtette meg Ádámot és Évát, így pontosan tudja azt is, hogy mikor jár le a neki adatott 

6000 éves uralmi korszak az Isten által elrendelt naptárszámítás szerint. Emellett Sátán 

hihetetlen tudással és ismeretekkel lett megteremtve (v.ö. Ezék. 28:12), pontosan ismeri az 

univerzum működési rendszerét, így az asztronómiát és annak  minden törvényszerűségét is. 

Mindezeket az ismereteket fel is használja a maga érdekében azzal a szándékkal, hogy Krisztus 

visszatérését megakadályozza, illetve megnyerje magának az emberiség hódolatát. A dátum 

egy hosszú távú sátáni terv utolsó fázisának a kibontakozását rejti.  

A nagy Ellenfél, brilliáns mivoltához mérten a lehető legnagyobb alapossággal készült fel erre 

a nagy találkozásra, illetve az utolsó napok gigászi küzdelmére. Legfőbb célja az, hogy e 

világnak az emberiség által elfogadott és kikiáltott istene legyen, hiszen ha az emberiség 

istenévé fogadja és imádja őt, akkor azzal megtagadja a visszatérő Krisztust. E munkában 

felhasználja hűséges emberi eszközeit, az ő ivadékait, vagyis azt az általa elplántált konkolyt 

(Mát. 13:25-30; lásd még A Sátán zsinagógája cikksorozatot), ami céltudatosan őt, és az ő 

érdekeit szolgálja e világban. Általuk hozott működésbe egy olyan rendszert még a történelem 

hajnalán, aminek végcélja az egész emberiség - s amennyiben ez lehetséges, még Isten 

választottainak is - teljes mértékű megtévesztése. Ez a gazdasági, politikai és vallásrendszer az 

utolsó időkben egy világméretű diktatúrába torkollik, ami uralni fogja az emberiség életének 

minden aspektusát. Ez a rendszer tehát azért lett létrehozva, hogy  az adott időben teljes 

rabságba vonja az emberiséget, Sátánt istenné kiáltsák, illetve hogy harcoljon a visszatérő 

Krisztus és szentjei ellen (Jel. 16:13-14; 19:19).   

Természetesen Sátán a maga rendszerén belül kellően ellátja az ő szolgáit a szükséges 

információkkal és ismeretekkel, sőt utasításokkal, amit az okkultizmus formájában ad át nekik. 

Sátán pontos stratégiájára és annak időkereteire ő maga vet fényt a szolgáinak adott 

kinyilatkozásai által, melyeket aztán "próféciákként" és titkos ismeretekként hirdetnek az 

okkult tudományokon keresztül. A nagy Ellenség tervét és stratégiáját tehát ezek az okkult 

rendszerek, illetve azok mesterei, a Sátán legelkötelezettebb követői és "prófétái" (a Sátán 

zsinagógájának) tárják fel. Ily módon ezeket a titkos ismereteket nyugodtan elnevezhetjük a 

Sátán apokalipszisének, hiszen ezek mutatják meg, vagy jelenítik meg Sátánnak az  utolsó 

időkre szabott programját (az apokalipszis jelentése: megjelentetés, feltárás, felfedés). 

Lényegében ez ad választ arra a kérdésre, hogy miért van oly sok pogány kultuszban 

jelentősége pl. ugyanazon dátumoknak és szimbólumoknak, stb. Tudniillik az univerzum 

szerkezetének (a nagy órának) a működése Isten által lett létrehozva, és az idők megszabása 

ezek által történik (1Móz. 1:14).  Ahogyan a Korszakok Ura által kidolgozott nagy tervnek a 

mozzanatai is dátum szerint mennek végbe, úgy Sátán, a nagy hamisító tervei is dátumokhoz 

kötődnek.  Az okkultizmusban ezért van oly nagy jelentősége az asztronómiának. 



Mielőtt tovább mennénk, egy dolgot nyomatékosan le kell szögeznünk: 2012 nem a bibliai 

kereszténység bármely ága által meghatározott időpont, noha számos felekezetet foglalkoztat a 

dátum és a vele kapcsolatos témakör. Ez az időpont a sátáni szellemvilág által lett kitűzve a 

globalizmus megvalósítására, valamint a világ egyesítésére a hamarosan visszatérő Krisztus 

ellen. Ez alapján 2012 tehát a sátáni terv egyik kulcsdátuma. 

Ami mindennél lényegesebb, 2012  nem a világ végét jelenti,  mint inkább a vég kezdetét. Ez 

azért is fontos, mert sokak állítása szerint 2012 egyben Jákob nyomorúságának a kezdete, sőt, 

vannak, akik Krisztus visszatérését is erre az időpontra teszik. Ezeknek az állításoknak az 

alaptalansága kézenfekvő. Tudjuk pl. hogy mielőtt Krisztus visszatér, a két zsákruhát viselő 

tanúbizonyság 1263 napon át prófétál Jeruzsálemben, szembeszállva az antikrisztussal. Sem a 

próféták, sem az antikrisztus nincs még a színen. A nagy nyomorúság az izraelita nemzetek és 

az egyház szisztematikus üldözését és pusztítását hozza el, ami pedig csak akkor veszi kezdetét, 

miután az antikrisztus megszilárdítja az uralmát.  Mindezek előtt pedig meg kell jelennie a 

hamis prófétának is, aki elősegíti az antikrisztus uralomra jutását. Az okkult rendszerek 2012-

re várt kiemelkedő egyéniségei a nagy hamis próféta és az antikrisztus lesz, s akik nincsenek 

ezzel tisztában, a megtévesztés áldozatai lesznek. Az alábbiakban meg fogjuk vizsgálni néhány 

jelentősebb okkult rendszer dátumait és próféciáit, és azt, hogy ezek miként kapcsolódnak a 

sátáni titkos erők programjához.  

Megjegyzés: A pogány népek 2012-re vonatkozó hiedelmeiről, illetve próféciáiról egy páratlan 

összefoglalót nyújt a Thomas Horn által megírt Appollyon Rising 2012 (Appollón felemelkedése 2012). A 

könyv lényegében összefoglalja a különböző ősi pogány kultuszok próféciáit és az általuk használt 

naptárok jelentőségét, így ebben az írásban gyakran hivatkozunk erre a remek háttéranyagnak mondható 

munkára. 

1.2 A Maya naptár   

A maya naptárról manapság nagyon sok szó esik. A mayák által meghatározott 2012-es dátum, 

és annak jelentősége egyformán foglalkoztatja a 

keresztényeket, a kételkedőket, a "new age"-seket, a 

történészeket és a divatokkultistákat is. Ám kevesen 

vannak tisztában az idevonatkozó konkrétumokkal.   

A mayáknak és az aztékoknak hasonló hitrendszerük volt, 

a fennálló különbségek elsősorban abból álltak, hogy az 

adott hiedelmeken belül másra fektették a hangsúlyt. 

Amikor a spanyolok az Újvilágba érkeztek és kapcsolatba 

kerültek ezekkel a kultúrákkal, úgy vélték, hogy ezek a 

pogány népek ördögi tudományokat gyakorolnak. Erre 

hivatkozva a katolikus spanyolok egy Diego de Landa 

nevű püspök irányítása alatt égetni és pusztítani kezdték a mayák iratait, könyveit. A 

szerencsének köszönhetően azonban három főbb kódex fennmaradt, amelyeket ma 

Madridban, Drezdában és Párizsban őriznek, s amelyek ma e városok nevei után ismertek. 

Létezik egy negyedik is (Groiler kódex), amit azonban többen hamisítványnak vélnek. 



Időnként előkerülnek még további maya írástöredékek is. A legjelentősebb a Drezdai Kódex, 

ez tartalmazza a legtöbb asztronómiai megfigyelést és kalkulációt. Emellett ismert kilenc írás, 

amit Csilam Balam (Jaguár Sámán orákulumai) néven ismernek, s ezek tartalmazzák a 

legbővebb 2012-re vonatkozó utalásokat.   

A mayáknak rendkívül pontos asztronómiai ismereteik voltak, amit a Drezdai Kódex is 

bizonyít, ugyanis az abban lejegyzett ciklusok pontossága a modern naptárokat is 

megszégyeníti. Ez az utóbbi időkben igencsak elhíresült maya naptár a 2012. év december 21. 

napjával ér véget, vagyis a napforduló idején (11:11-kor (Greenwich Mean Time)). A maya 

naptár egy rövid és egy hosszú számítást tart számon, s ez utóbbi (13.0.0.0.0.) végződik, vagyis 

a szóban forgó 2012-es dátummal. Ekkor a téli napforduló alkalmával a nap egyenes vonalba 

kerül a Tejútrendszer galaktikus egyenlítőjével, ami tizenháromezer évente történik meg. 

Ezekkel a fordulókkal lezárul egy huszonhatezer éves nagy ciklus és véget ér egy asztrológiai 

korszak, a Halak (állatövi jegy) Korszaka, s kezdetét veszi a Vízöntő Korszak. Az új ciklus 

kezdetével a nap kiemelkedik Ouroborosz (a Tejútrendszer nagy kígyójának) szájából. 

Ouroborosz "a saját farkába harap," vagyis megkezdődik egy új ciklus.   

Thomas Horn megjegyzi, ez a Nyilas (december) állatövi jegyben felemelkedő nap, a nyilazó 

kentaur, Nimród jegye, amint kijön Leviatan szájából, és a napisten (Nimród, Ozirisz, Apolló) 

újra felemelkedik.    

A maya naptár szerint 2012 tehát nem a világ végét jelenti, mint inkább egy olyan 

korszakváltást, amikorra a pogány kultuszok által különböző névvel jelölt isten felemelkedik 

és új korszakot teremt. Nimród, Ozirisz és Apolló ugyanazon személy kultusza, különböző 

kultúrák általi megnevezésben.  

Ahogyan a későbbi inkák és aztékok, úgy a mayák is azt tartották, hogy az égitestek által 

befutott ciklusoknak próféciai jelentőségeik vannak. A maya papok, vagy sámánok számára 

minden prófécia párosult a naptár matematikájával, a jövendöléseiket adott asztrológiai 

ciklusokhoz kötötték.   

Mindeddig egyetlen olyan további maya leletet találtak meg, ami konkrét utalást is tesz a maya 

naptárt lezáró 2012 december 21.-i dátum jelentőségére. Ezt a vésetet a mexikói Tabasco 

megye Tortugero nevű helységében tárták fel. Habár a leletek erősen megrongálódtak az idők 

folyamán, a szakértők így is képesek voltak lefordítani azok egy részét. A lefordított részben 

utalás van a 2012-es évre, amikoris a 13.-ik Baktun után visszatér Bolon Jokte’ K’u, az alvilág 

fejedelme kilenc alistene kíséretében.   

A naptár láthatóan fejlesztéseken ment keresztül, jelenlegi formáját a Drezdai Kódex (i.sz. 934 

körül) utáni időkben vette fel. Ez a naptár egy özönvíz utáni kreálmány, bár az özönvizet 

megelőző dátummal i. e. 3114. augusztus 13.-ával, a "Vénusz születésével" kezdődik, s a 

Drezdai Kódexhez viszonyuló eltérései alapján nem lehet túl ősi. A naptár meglehetősen 

komplikált rendszert alkot, ami többek között alapul veszi a hajnalcsillagként felemelkedő 

Vénuszt, és a jelenlegi (5.) korszakot, vagy nagy évet 13 Baktunra, azaz hozzávetőleg 5125 

napévre kalkulálja. 



Az időszámlálást a Nagy kör, vagy ismertebb nevén a Hosszúszámítás szerint kb. 5125 évente 

újból kezdik, és korszakokként számolják. A jelenlegi ciklus vége 2012. december 21-én 

végződik. 

Ebben a naptárszerkezetben húsz napos hónapok vannak, amit uinal-nak neveznek. Az uinal 
jelentése személy, vagy ember. Ez talán kapcsolatban lehet az Isten által levetett renddel, 

miszerint az egyént 20 éves korától számítják felnőtt embernek. 18 uinal tesz ki egy Tun-t, 

vagyis egy 360 napos évet. A bibliai naptár évei szintén 360 napot foglalnak magukban.  

A naptárnak vannak sajátos időegységei, így vannak olyan évcsoportok, mint  a 100 hetvenkét 

napos ciklust, vagy 360 uinalt (hónapévet) magában foglaló időegység. Ezt a 7200 napból álló 

egységet Katun-nak nevezik. 20 ilyen Katun (vagy hónapév) 144.000 napból áll, amit Baktun-

nak neveznek. A mayák általában ezekben a bonyolultabb időegységekben, a Baktumokban és 

Katunokban adták meg a dátumaikat. 52 év = 73 tzolkin = 18 980 nap, amelyben 13 szökőnap 

van. 

Jellegzetessége még, hogy tartalmaz egy "mágikus számot" is, ez 1.366.560 nap, s ennek több 

funkciója volt, így pl. két  "éves" ciklus által harmonizálta a Vénusz és Mars ciklusait a mayák 

által használt két ciklussal: a szent tzolkin 260 napjával és a Haab 365 napjával.   

Aki alaposabban ismeri a Bibliát, az azonnal látja, hogy bizonyos számok megegyeznek az 

isteni kormányzat számrendszerével, ahol szintén a 72-es alapszám (a tanács száma) adja ki a 

144.000 számát. A maya rendszer tehát a napimádat kultuszok fölött uralkodó Hajnalcsillag 

uralmát és kormányzati rendszerét jelképezi. Más szóval, annak a felemelkedett 

Hajnalcsillagnak [Sátánnak] a kormányzati leosztását, aki földünk fölött uralkodik e jelen 

korszakban. Visszatérésekor Krisztus lesz az új Hajnalcsillag, Aki kiveti Sátánt az uralmából, s 

az alatta szolgáló 144.000-es uralmi struktúra váltja fel az azonos számból álló sátánit.    

Mint láttuk, ez a naptár jelen Nagy Korszaka  i.e. 3114-gyel kezdődik, s ez a dátum az özönvíz 

előttre visz bennünket. Ádám e dátum után még 40 évet élt, de életben voltak még Seth (3874-

2964), Enos (3769-2864), Kenán (3679-2768), Mahalálel (3609-2714), Járed (3544-2582), Énok 

(3382, elragadtatása 3017), Matuzsálem (3317-2348), Lámek (3130-2353).  Tehát Noé 

kivételével (aki i. e. 2948-ban született) minden pátriárka élt még i. e. 3114-ben. A Vigyázók 

lázadása, aláereszkedése és asszonyokkal történő paráznasága Járed, Énok apjának idejében 

történt meg. Mahalálel egy erre az eseményre vonatkozó prófécia alapján nevezte el fiát 

Járednek (jelentése aláereszkedés, SHD 3382). Járed 430 esztendős volt i. e. 3114-ben, s tudjuk, 

az angyalok földre ereszkedése ezidőben történt meg. A történet jól ismert az Énok könyvéből, 

az asszonyokkal paráználkodó, lázadó angyalok számos tudományra is megtanították az 

embereket, ami bizonyos naptárismereteket is tartalmazott (v.ö. Énok 8:3). Az angyalok és 

asszonyok keveredéséből óriások születtek, akikre gyakran félistenekként tekintettek az átlag 

emberek.  Így ez a naptárkezdeti dátum nagy jelentőséggel bír.   

Énok tanúbizonyságot tett a Vigyázók ellen, majd Isten elvette őt a földről i. e. 3017-ben. A 

Jubileumok könyve szerint Énok engesztelő áldozatot adott az Úr négy szent hegyén, az 

eljövendő nemzedékek áldásáért (Jub. 4:24-26). Így nagy valószínűsége van annak, hogy a 



lázadó angyalok Tartarószba való elzárása i.e. 3114-ben történt, bár az időkeret elég széles, és 

nehéz egy pontos eseményhez fűzni. Mindenesetre ez a dátum a naptár kezdete, a vége pedig 

az i. sz. 2012-re prognosztizált, amikor újra megjelennek az istenek.  I. e. 3113-tól hetven 

esztendő telt el Noé születéséig, akitől a 70 emberi nemzetség származik (v.ö. 1Móz. 10, 5Móz. 
32:8). Ugyanakkor a naptár első napja Ahau 1. a felemelkedő Vénusz (Sátán, mint 

Hajnalcsillag) napja. Ahau 1. szószerinti jelentése: az Úr első napja, s az Ahau kifejezés 

nyelvezeti kapcsolatban áll a Jaho kifejezéssel. Mindenesetre a szimbolizációkból kivehetjük, 

ez a periódus Sátán hajnalcsillagkénti uralmát jelenti a nemzetek fölött. A + 2 nemzet, Izrael és 

az abba beoltott szent nemzetség (egyház) az JHVH öröksége (v.ö. 5Móz. 32:9). 

A maya naptár számrendszere a mennyei nagytanács, valamint a szanhedrin tagjainak 

számával azonos számon alapul, ez a szám 72, (v.ö. még Luk. 10:1,17). Ez a szám az isteni 

tanács, vagy kormányzati rendszer egy fontos száma, illetve a világ fölött uralkodó 70+2 isten 

száma (lásd még Az Elohim tanács című írást).   

Mindent összevetve a maya naptár egy olyan struktúrát alkot, ami magában foglalja a sátáni 

rend és stratégia fő koncepcióit, beleértve a Sátánt jelképező Vénusz hajnalcsillag 

felemelkedését is. A mayák szerint a 13-as számnak mágikus jelentősége van (ahogy a modern 

okkultizmusban is) így a korszak, vagy Nagy Ciklus 5125 éve Vénusz felemelkedésével, i.e. 

3114. augusztus 13.-ával kezdődik, és 13 Baktum-ból (1.872.000 napból) áll, ami 2012. dec. 

21.-én ér véget. Az utolsó 13 Katun (13x19.7 évciklus, 1776-2012) pedig a végre való 

felkészülés, vagy annak előkészítésének az ideje. Ezzel jutunk el valakinek, vagy valaminek az 

eljöveteléhez. 

1.3 Chilam Balam – a Jaguár Sámán próféciái 

A sokat említett maya próféciát egy ötszáz éves maya tanácsoskönyv foglalja magában, amit 

Richard N. Luxton fordított le angol nyelvre, és adott ki a The Book of Chumayel: The 
Counsel Book of the Yucatec Maya 1539–1638 címmel (Csumayel Könyve: A Yucatek Maya 
tanácsoskönyv 1539-1638). A könyvben hangsúlyt kap a maya naptár néhány fontos évszáma 

is. Megjegyzendő, Richard N. Luxtonnak feltűnt, hogy az indián próféciák számos eleme 

hasonlatos a kereszténység utolsó ítélettel kapcsolatos tanításaihoz, amiket ki is hangsúlyozott 

kommentárjaiban. 

A maya közéletet minden területét meghatározta a naptár, vallási szertartásaikat 

meghatározott dátumokon tartották, és a próféciák is pontos dátumokat foglalnak magukba.  A 

konkrét 1776 és 2012 közötti intervallum jelentőségét Csilam Balam (Jaguár Sámán) maya 

próféta szájhagyományok útján terjedő, de 1595-ben, a fentebb említett tanácsoskönyvben is 

lejegyezett jövendölései tartalmazzák. E prófécia szerint az utolsó 13 katun (1 katun = 19.7 

évből álló ciklus), vagyis az 1776-2012 közötti időszak az isteni ítélet korszaka lesz, amit a 

társadalmi összeomlás, járványok, csapások és éhínség jellemez. Az időperiódus végén egymást 

követően két nagy próféta fog feltűnni. Ezeket az eseményeket természetesen a keresztény 

eszkatológia is magában foglalja, bár a maya jövendölés két nagy prófétája kétségtelenül a 

végidők hamis prófétája (ál-Illése) és vagy egy másik hasonló álpróféta, vagy pedig maga az 

antikrisztus lesz. 

http://www.churchofgod.hu/content.php?act=elohim


1.4 A cseroki indiánok "csörgőkígyó próféciája"  

Az észak-amerikai cseroki indián törzseknek a mezoamerikai indiánokéhoz hasonló naptáruk 

és hitviláguk van. Thomas Horn alaposan áttanulmányozta a cseroki indiánok hagyományait 

is, és könyvének (2012, Appolyon Rising) 311-313 oldalain feleleveníti a híres, 1811-1812-ben 

elhangzott Csikamaguan, azaz "csörgőkígyó próféciákat", vagy más néven a "cseroki csillagkép 

próféciákat" is.  A cseroki prófécia utolsó mondata: "És a cseroki naptár 2012-ben ér véget, a 

nagy Sápadtarcú visszatérésével." A prófécia a törzs főnökétől származik, és valószínűleg a 

tollas kígyóistennek, Quetzelcoatl-nak a 2012-ben történő visszatéréséről szól, aki egykor 

meglátogatta a mezoamerikai indiánokat. A cseroki naptár tehát ugyancsak 2012. december 

21.-én ér véget, amikor a Vénusszal, Orionnal és Pleaidesszel (Fiastyúk) kapcsolatos égi jelek 

"felébresztik" a csillagrendszereket. A szóban forgó Csikamaugan prófécia idevonatkozó része 

így hangzik: 

"Ekkor [2012-ben] a Jupitert megérintő ujjak felébresztik az Orion csillagrendszert. És a Fiastyúk és az 

Orion újra harcba szállnak, mint a régmúlt időben. Jupiter és Vénusz felébred az idő/időtlenség ciklusait 

érintő rendeltetésére. Az Orion harcolni fog a Fiastyúkkal és Jupiterrel és Vénusszal. … 2012-ben egy 

egybeesés történik úgy a cseroki naptárban, mint az égi Csörgőkígyó csillagképben … Ez a dupla fejű 

kígyó vessző. Ekkor az Orion és Jupiter vöröse szembeáll a Fiastyúk és Vénusz kék-fehérjével… 2012-

ben a cseroki csörgőkígyó csillagkép más alakzatot vesz fel. Magának a kígyónak az alakzata 

megmarad, de a csörgőkígyó fejére tollak kerülnek, szemei felnyitódnak és ragyogni fognak, szárnyai 

nőnek, mintha szárnyas csörgőkígyó lenne. Karjai és kezei lesznek, amelyben egy kelyhet tart. A kehely 

vérrel lesz teli. Farkán hétrészes csörgő lesz, amelyen a Fiastyúk ragyog és jár. A csörgőkígyóból 

szárnyas csörgőkígyó lesz, ez az idő/időtlenség szárnyas kígyója. Ekkor [2012] a csörgőkígyón lesz a 

Tejútrendszer is, és láthatóvá válik a Tejútrendszer áthaladása és a cseroki naptár 2012.-ik évvel 

végződik, amikor a Sápadtarcú újra eljön." 

Ahogyan a maya naptár, úgy a cseroki naptár is 2012. december 21.-ével ér véget. A bukott 

angyalok a nyilvánvaló és dramatikus asztronómiai jelenségeket is kihasználva fogják időzíteni 

a nagy hamis próféta és az antikrisztus megjelenését. 

1.5 A hopi hagyományok 

A spiritualitásukról híres hopi indiánok szájhagyományaiban is nagy szerepe van a 

próféciáknak. Az ősi hopi próféciák előrejelezték a fehér emberek megjelenését (az amerikai 

kontinensen), és pusztító fegyvereik hatását. A hopi időszámítás szerint jelenleg a Negyedik 

Világ (Tuwaqacsi) végén járunk, és az Ötödik Világ kezdete felé haladunk. A hopik szerint a 

korábbi világok végét az emberiség fokozódó romlottsága és a szellemitől való elfordulás hozta 

el. Próféciáik szerint az idő [kor] véget ér az "ötödik világ" eljövetelével. Bár a hopik nem 

adnak pontos dátumot, de azt hirdetik, hogy ez az idő megegyezik a mayák által meghatározott 

2012-vel. A hopik egy aranykorszakot jövendölnek erre az időre, amikoris a próbák, 

szenvedések és a megtisztulás után az emberek "egy szívvel fognak érezni." (Pinchbeck, 

Daniel. 2012 The Return of Quetzalcoatl. Jeremy P. Tarcher/Penguin, NY, 2007, 381. o.). 

1.6 Az aztékok és 2012  



A jól ismert, és szinte kultúrikonná vált azték naptárkő a szintén Mexikóban található 

Tenochtitlan templomából származik (az egykori azték templom fölött ma Mexico City 

főkatedrálisa áll). A naptárkövet a spanyolok ásták el, és 1790-ben került elő újra a földből. Ez 

a naptárkő további magyarázatot ad a dátumhoz. Az azték naptár szerint 2012. december 21.-e 

Tonatiuh napisten ötödik korszakának a vége, ez a korszak a maya naptárral megegyezően 

szintén i. e. 3114-ben kezdődött. Tonatiuh kegyetlen emberáldozatokat követelt, évente több 

mint húszezer embert áldoztak fel neki. Tonatiuh, akit a Tizenhárom  nap Ura-ként (minden 

13. kavics, egy halál) is ismertek, fontos jövendöléseket adott az aztékoknak. A 

szabadkőművesek életben tartják a kultuszát. 

Úgy az aztékok, mint a mayák hiedelme szerint a naptárszámításuk szerinti első korban 

óriások éltek a földön, akiket egy hatalmas özönvíz pusztított el. Mint már láttuk, a naptáraik 

kezdete valóban a bukott angyalok alászállásával és a nefilim (óriások) megjelenésével 

kezdődik. Az ötödik, az utolsó korszaknak pedig 2012. december 21.-én lesz vége.   

1.7 2012 szerepe a tibeti buddhizmusban  

Az elmúlt években a tibeti buddhizmusban is egyre nagyobb hangsúlyt kapott a 2012-es 

dátum. A "távolba látóik" szerint egy tüzes katasztrófa éri a földet, de a világűrből érkező 

barátságos lények közbelépnek, és megmentik bolygónkat a pusztulástól. Ezek az idegen 

lények jó szándékú tanítóink lesznek, és hatalmas tudományos és szellemi fejlődést tárnak az 

emberiség elé. Egy keresztény számára nem lehet kétséges az, hogy ezek a lények mely oldalt 

képviselik: amennyiben megtörténik egy ilyen alászállás - ami valóban nincs kizárva -, az a 

vigyázók, a Nefilim, vagy annunakik alászállásának ismétlődése lesz. 

1.8 A Zohar és 2012  

A kabbalizmus (zsidó  miszticizmus, okkultizmus) szent írásait a Zohar nevű könyv foglalja 

magában. Az egy aránylag közismert tény, hogy a háttérhatalmi elit jelentős része mindenkor 

kabbalistákból állt. Sokak számára talán ez új, de a Zohar is megemlíti a 2012-es dátumot, 

ugyanis annak "Vaera" részében (3. fej. 34. rész) a Messiás eljövetelét a zsidó naptár szerinti 

5773. év végére prognosztizálják. Ez természetesen 2012-re esik! A maya naptárban 2012. dec. 

21.-e van megjelölve pontos dátumként, tehát szintén az év vége. Mivel a mélyen okkultista 

kabbalizmus nem fogadja el Jézus Krisztust a Messiásnak, így ez a messiás nem lehet más, mint 

az antimessiás, vagyis az antikrisztus. Így tehát több okkultista, és bukott szellemek által 

sugallott munka is azt érzékelteti, hogy fejedelmüknek (az antikrisztusnak) a megjelenését 

2012. végére várják.   

1.9  2012 a kínaiaknál és az I-Ching-ben  

A kínai naptárban az évek állatjegyeket viselnek, s 1012 a sárkány éve lesz, 2013 pedig a 

kígyó éve. A jelenlegi 2010-es év a tigris éve, ami a konfliktusok kiterjedésének ideje. Nem 

csoda hát, hogy az okkultisták milyen mély elkötelezettséggel hisznek abban, hogy  uruk, a 

sárkány, illetve a kígyó teljes kontroll alá vonja a földet 2013-ban. 



Emellett, a 2012-es dátumra utalás található az I-Ching-ben (Változások Könyvében) is. Az I-
Ching valamikor i. e. 2700 körül íródott, így ezt az okkult munkát a legkorábbi jelenleg is 

forgalomban lévő könyvnek mondhatjuk. Az I-Ching közismert diagramjai (a 64 hexagram) 

előrejelzésekre is használhatók, s 2012. december 21-re vonatkozóan a hexagramok vonalainak 

összetételei egészen rendkívüli módon állnak össze, utalva egy nagyszabású változásra. 

Érdekes, hogy a vonalak összeállásai 2001. szeptember 11-re is kilengést mutattak, de nem 

olyan drasztikus módon, mint 2012-re vonatkozóan.  

1.10 2012 az iszlámban  

Horn megemlít egy érdekes iszlám vonatkozású nézetet is a könyvében. Egy jelentősebb 

muszlim próféciaértelmező, az Iszlám Ébredés nevű szervezet egyik írója, Safar Ibn ‘Abd Al-

Rahman Al-Hawali a The Day of Wrath (A harag napja) című könyvében az alábbiakat írja: 

"Amikor Dániel meghatározta a nyomor és a megkönnyebbülés, a gyötrődés és áldás között időszakot, 

azt negyvenöt évben adta meg! Azt már láttuk, hogy az általa a pusztító utálatosságra megadott 

időszak pontosan 1967-ben történt. Így tehát a vég, illetve a vég kezdete az 1967+45, azaz 2012-ben 

történik meg."  

Megjegyeznénk, hogy ez a próféciai fejtegetés és számlálgatás csupán Dániel próféciáinak a 

muszlim értelmezését tükrözi (keresztény szempontból természetesen tévesen). Ám 

amennyiben az iszlám értelmezés 1967-re vonatkozik, azaz Jeruzsálem zsidókézre kerülésében 

látja a pusztító utálatosságot, amit 45 év elteltével az áldások követnek, úgy egy 2012-ben 

megjelenő személyiségben ők egyféle megváltót láthatnak. Más szóval, az iszlám egyes elemei 

eleve felültetik magukat az antikrisztus megtévesztésének.   

1.11 2012 és a Vatikán  

A katolikus egyházban szintén felütötte fejét a sátánizmus, ami eléri a Vatikán legfelsőbb 

köreit is (erről külön írásban foglalkozunk a Sátánizmus a Vatikánban címmel).  Itt csupán egy 

a dátummal kapcsolatba hozható rítusról teszünk említést. A katolikus egyház által véghezvitt 

sátáni ceremóniáról Malachi Martin, egykori jezsuita szerzetes és a vatikáni felső körök 

bennfentese adott egy pontos leírást az általa megírt, és nagy sikert arató Szélsöpörte ház 

(Windswept House, Broadway, NY. 1996) című könyvében. Ebben a munkában Martin arról 

tesz jelentést, hogy a Vatikán vezető köreit az utóbbi évtizedekben mélyen átitatta a 

sátánizmus, aminek egy jellemző megnyilvánulása volt a szóban forgó, Dél-Karolina államban 

1963. június 29.-én végbement esemény is, amit szimbolikusan a 33. szélességi fokon tartottak 

meg. Tudni kell, hogy a 33. szélességi fokon fekvő Charleston, a hírhedt Albert Pike otthona 

hosszú időn át egyféle sátánista főhadiszállásnak számított, ahol Baphomet (Sátán) szobrát is 

felállították.  

Magának a szertartásnak a hivatalos oka VI. Pál pápává avatása volt, ami viszont egy sátáni 

próféciához kapcsolódik, miszerint a "herceg" (antikrisztus)  eljöveteléhez az fog közvetlenül 

elvezetni, hogy egy pápa felveszi Pál apostol nevét. Ez a pápa volt VI. Pál, és ezzel 

megkezdődik az ún. Várakozási, vagy kivárási idő (értsd a "herceg" megjelenésének kivárása). 



János Pál pápa alatt tovább folyt ez a várakozási idő, ami 1963-tól számítva egy jubileumi 

periódust, 49.5 évet foglal magában 2012. dec. 21.-ig. (a korrekt 50 éves jubileumi számítással 

2013. júniusában, a kígyó évében jár le). Ennek, és a lokáció megválasztásának fényében a 

katolikus egyházat is okkult rendszerek részének tekinthetjük.  

Ha figyelembe vesszük a híres XII. századi katolikus próféta, az Armagh-i Malakiás (1094-

1148) pápákat érintő jövendöléseit, akkor a következő pápa ("Péter a római") az utolsó pápa 

lesz, aki Róma pusztulásának  idején fog uralkodni. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi pápa az 

utolsó előtti, s ez igencsak 2012, illetve az azt közvetlenül követő periódus távlatába hozza 

Malakiás próféciáját, miszerint az utolsó pápa papjainak holttestei fölött hagyja el az elpusztult 

Rómát. A katolikus értelmezések szerint ez a pápa az antikrisztus eljövetelének idején fog 

regnálni, amikor Sátán behatol az egyházba.  

1.12 A Gergely-naptár, Dionysius Exiguus és az Anno Domini   

Tudnunk kell, hogy a földünkön legelterjedtebben használt naptár, a nyugati világ 

"keresztény" időszámítása, az ún. Gergely- (eredeti nevén Gregorian) naptár szintén pogány, 

azaz sátáni ihletésű. A Gregori egy görög eredetű név, jelentése Vigyázó. Az Énok könyvének 

görög változatában az asszonyokkal paráználkodó vigyázó angyalokat gregori-nak nevezik. A 

naptár neve így szó szerint a Vigyázó(k) naptára, s ez a "véletlen" kapcsolat mindenesetre némi 

figyelmet érdemel.  

Az európai és keresztény éra szerinti évek kezdőpontja Jézus Krisztus feltételezett (és 

bizonyítottan nem biblikus) születési ideje. Az így számított éveket az Anno Domini (A.D.), az 

Úr éveként jelölték.  Ez egy bizonyos Dionysius Exiguus nevű apátnak köszönhető, aki 525-

ben kezdett neki a húsvétszámításhoz használatos táblázatai kidolgozásához. Dionysius 

szakított az addig szokásos módszerrel, miszerint az éveket Diocletianus császár trónra 

lépésétől számították, s ő az "Úr megtestesülésének" évétől számította az időt. Különféle 

számítások alapján jelölte ki Jézus Krisztus születésének évét a 195. olimpiász 1. évére, Róma 

alapításának 754. évére, a Szeleukida-éra 312. évére. Mindenesetre az több mint véletlennek 

tűnik, hogy a Dionysius által elkövetett hibás megjelölés a nyugati naptárt is azoknak a pogány 

naptároknak a részévé teszi, amelyek a Hermon hegyén i. e. 3114-ben történt angyali 

alászálláshoz kapcsolódnak, és amelyekhez a 2012-re vonatkozó próféciák is fűződnek. Így a 

nyugati, keresztény világ által használt naptár is annak sátáni  rendszernek a része, mint a 

maya és egyéb naptárak.    

1.13 Egyéb utalások a dátumra  

A 2012-es évnek természetes módon nagy jelentőséget tulajdonítanak a különböző okkultista 

hátterű titkos társaságok, így pl. a szabadkőművesek is. 

Számos kommentátor szerint 2012 annak a korszaknak lesz a vége, amire Krisztus utalt a Máté 
24 verseiben, amikor égi jelek lesznek láthatók, és olyan különös események történnek, mint 

amelyek Noé idejében is végbementek. 



A Kali Yuga naptára hozzávetőleg a maya naptár ötödik nagy ciklusával kezdődik, és 2012-re 

szintén előjelez egy hatalmas globális kataklizmát. Egy az utóbbi időkben nagy népszerűségnek 

örvendő hindu guru, Vijay Kumar többek között az alábbi előrejelzéseket teszi 2012-vel 

kapcsolatban: 

Az adharma (a törvénytelenség) végleg felszámoltatik. 2012 és az azt követő időszak a szellemi 

felemelkedés időszaka lesz. 2012-vel egy arany korszak köszönt ránk, 2012 után pedig megvalósul az 

egyetemes harmónia és béke. 

A kimagasló  egyének tudatos áldozatokat hoznak, hogy megtisztítsák a társadalmat a betegségeitől 

2012-ben … sokan lesznek, akik magukat áldozzák fel Isten oltárán. … Az ártatlanok vérét kiontják. 

Nincs más módja a gyógyulásnak … 

2012 az Avatar éve, a korszak éve (isten megnyilvánul emberi test formájában) lesz… az emberek 

visszatartott lélegzettel várják Bhagwan Kalki eljövetelét, aki megmenti az emberiséget a jelenlegi 

bajaitól. Bhagtwan Kalkiban a legmagasabb rendű szellemi tanító és egy okos diktátor halálos párosulása 

jön el. 

Amennyiben Vijay Kumar nézetei szélesebb körű befogadást nyernek a hindu világban, úgy az 

nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a hinduk, ha ideiglenesen is, de elfogadják a bibliai 

fenevad fennhatóságát maguk fölött. Maga a "diktatórikus szellemi mester" természetesen az 

antikrisztus lesz, az aranykorszak pedig az ő "igazságosságos uralma". Mindez rámutat arra, 

hogy a világ szinte valamennyi vallásában felkészítik a híveiket a megtévesztő elfogadására, s 

lényegében ez a célja a vallásokat szinkretizáló "New Age" mozgalomnak.  

  

II. Rész  

Amit Sátán Jelenései és prófétái konkrétan elénk tárnak  

  

2.1 Sátán szócsövei  

Az idevonatkozó  bibliai igazságok ismeretében nem kell valami óriási elmének lenni ahhoz, 

hogy tudjuk, Sátánnak mi a célja. A Szentírás ugyanis nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a szellemi 

hatalmasság Istennel vetekszik,  és ha kell, ennek érdekében elpusztítja az egész emberiséget. 

A jubileumi rendszer által tudjuk, hogy mikor fejeződik be Sátán 6000 éves uralma, s tudjuk, 

hogy az idő valamelyest rövidre lesz szabva, különben nem maradna meg egyetlen ember sem 

a földön (Mát. 24:22).   

Jerikó elesése és annak körülményei a végidőkben fennálló babiloni rendszer elpusztítását 

szimbolizálták. Sátán nagyon jól tudja, hogy Jerikó bevételét a Messiás, vagyis JHVH seregének 

vezére irányította, ami egyben azt is jelenti, hogy a Messiás már itt lesz a Millennium 



dátumának eljövetele előtt. Tudja azt is, hogy Isten nem tesz semmit anélkül, hogy előtte ne 

figyelmeztetné népét, és az egyházon keresztül az egész világot is mindarra, ami be fog 

következni. A törvény felolvasása már megtörtént az elmúlt két szombatévben, vagyis 1998-

ban és 2005-ben. 2012 szintén egy szombatév lesz, amikor Isten törvényének felolvasásával 

elhangzik az utolsó figyelmeztetés. Sátánnak tehát mindent figyelembe véve a 2012 és 2019 

közötti időkeret áll rendelkezésre ahhoz, hogy elvégezze mindazt, ami megengedtetett neki. 

Pontosan emiatt tartotta oly fontosnak ezt a dátumot, és egyeztette azt okkult rendszerekben 

oly módon, hogy az maximálisan az előnyére váljon.   

Sátán mindennek a fényében nyilatkoztatta ki híveinek a maga terveit és annak menetrendjét 

az okkult tudományokon keresztül. Azoknak, akik e rendszerhez kívánnak csatlakozni, több 

rétegben bizonyítaniuk kell a hűségüket, s osztatlanul el kell kötelezniük magukat Sátán felé. 

Mindazok, akik Sátán legmagasabb szintű eszközeivé válnak, "eladták a lelküket" neki, mint 

tette azt Júdás, (Ján. 17:12), vagy maga az antikrisztus (2Tessz. 2:3), akik így a kárhozat, vagy 

(el)veszedelem fiai.   

A sátáni kinyilatkozások nem csupán az okkultizmus szimbolikus és elrejtett, kódolt 

üzeneteiben nyilvánulnak meg, de gyakran nyílt "próféciákban" is. Minden idők egyik 

legjelentősebb sátáni ügynöke és prófétája Albert Pike, amerikai generális és luciferániusi 

nagymester volt. Albert Pike (1809-1891) a Skót Rítusú Szabadkőművesség déli körzetének 

33.-ik fokozatú Szuverén Nagymestere volt. Miután az illuminátus Giuseppe Mazzini 

beszervezte őt az illuminátus rendbe, odaadó híve lett a világállam és a világkormány 

elképzelésnek. Pike később az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az élére került, a 

forradalmi stratégiájának álcázására pedig egy új rítusú szabadkőművességet hozott létre, 

amelyet az „Új és megreformált Palladian rítusnak" nevezett el. 

Pike 1859-1871 között dolgozta ki és prófétálta meg a jövőben kirobbantandó forradalmak, és 

három nagy világháború katonai menetrendjét. Ez nyílt színvallás egy háttérhatalmi 

összeesküvésről, ahol a tervezett háborúk megvalósításával kívánták elérni azt, hogy kezükbe 

vegyék a világ egy központból történő teljes irányítását. A próféciaként is hitelesnek 

mondható stratégiát a Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Rite of Scottish 
Freemasonry című munkájában vetette papírra, s ez az alábbi főbb célkitűzéseket foglalta 

magába: 

I. Lépés: Az Első Világháború. Ennek kirobbantását azért kell megszervezni, hogy az 

illuminátusok megdöntsék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban. Ezután 

Oroszországban be kell vezetni a hatalom monopolizálásának egy általuk kidolgozott új 

rendszerét is, az ateista és keresztényellenes kommunizmust. Egy ilyen háborúhoz szükséges 

volt konfliktus kirobbantása a brit és a német birodalom között. A háború után megszilárdult 

kommunista rendszer aztán felhasználható további kormányok megdöntésére és az illuminátus 

hegemónia kibővítésére, ugyanakkor a kereszténység befolyásának csökkentésére. 

Megjegyzések: A cárok elpusztítására Nathan Mayer Rothschild  még 1815-ben  ígéretet tett. A háború 

mindkét oldalát a Rothschildok finanszírozták. 



II. Lépés: A Második Világháború. Ennek kirobbantásához az általuk létrehozott fasizmust és a 

politikai cionizmust kell szembeállítani egymással. Ebben a háborúban kihasználják a 

fasisztákat, hiszen a zsidók gyilkolása elősegíti magának a fasizmusnak a vereségét, majd a 

fasizmus, illetve a nácizmus megsemmisítésével létrehozzák Izrael államát Palesztinában. A 

második világháború alatt a nemzetközi kommunizmust meg kell erősíteni, hogy alkalmas 

legyen a világ sakkban tartására, és a kereszténység további bomlasztására. 

Megjegyzések: Ugyanakkor számos nyilvánosságra hozott okmány bizonyítja azt a tényt is, hogy az 

amerikai bankok és ipari körök támogatták Hitler 3. birodalmát. 1929. júliusában egy New York-i 

tárgyaláson, amelyiken részt vett a fiatal Rockefeller, mint a Standard Oil megbízottja, megállapodtak 

abban, hogy az akkori gazdasági válság befejezésére a leghatékonyabb lenne egy forradalom 

Németországban. Először a Német Kommunista Párt (KPD) támogatását fontolgatták, de ezt a 

gondolatot elvetették, mert a szovjetek nem kívánatos befolyásának bővítését jelentette volna. Végül is 

megegyeztek, hogy hatalomhoz juttatják az extrém NSDAP-t. Az illuminátusok többször vettek részt a 

tárgyaláson Hitlerrel a hatalom átvételéig 1933-ban, amíg 130 millió márkával segítették ki. Jól 

számítottak, és ez kifizetődött nekik. Habár Amerikának és Kanadának ez a háború hihetetlen 400 

milliárd dollárjába került, de az állami adósságot 220 milliárd USA dollárra növelték. Ezzel az Egyesült  

Államok mélyen a nemzetközi bankárok hatása alá került, és fokozatosan növekedett a befolyásuk az 

állam szerepében. 

Történelmi tény, hogy a kommunista blokk nem bírt volna fennmaradni, ha az utolsó  

évtizedekben, ismételten nem lett volna támogatva az illuminátusokkal a CFR-en keresztül. 

Miközben a közvéleménynek azt állítják, hogy a kommunizmus a munkások mozgalma azért, 

hogy elpusztítsák a kapitalizmust, mind az angol, mint az amerikai titkosszolgálatok 

munkatársai hiteles okmányokkal tudják bizonyítani, hogy a nemzetközi pénzoligarchia, azaz 

a nagykapitalisták a nemzetközi bankhálózatukon keresztül látták el pénzzel az 1776 óta vívott 

valamennyi háború és forradalom résztvevőit, méghozzá mind a két oldalon. 

III. Lépés: A Harmadik Világháború. Az Albert Pike által hirdetett program szerint a harmadik 

világháborúra azért kerülne sor, hogy kiszélesítse, majd megoldja a politikai cionizmus és az 

iszlám világ közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, és ez 

előkészítené a háttérerők illuminátus világközpontjának az átfogó és teljes hatalomátvételét. 

Megjegyzések: Ennek beteljesedéséhez szükség volt Izrael államának létrehozatalára, amit az e célból 

kidolgozott politikai cionizmus által valósítottak meg. Albert Pike tehát azért tudta 1871-ben, hogy ez az 

állam létre fog jönni, mert tervükben volt annak létrehozatala, és az azzal járó konfliktusok kiélesítése. Ez 

a bibliai jelenhez hoz bennünket, ahol a formálódó Észak (Európa és szövetségesei, köztük izraelita 

nemzetek is (v.ö. Dán. 11:14) és Dél (muszlim föderáció) királyai háborúba keverednek elsősorban Izrael 

állama miatt. Irán megtámadásával kiszélesedik a konfliktus, és lényegében kezdetét veszi a Harmadik 

Világháború, amit természetesen az Antikrisztus fog "megoldani", Jeruzsálembe való bevonulásával 

(Dán. 11:40-41). 

A világháborúk közötti békeperiódusokban pedig tovább szélesedik a társadalmak bomlasztása, 

a nemzetek gazdasági tönkretétele, valamint az okkultizmus térnyerése és egyetemes 



befogadása is (New Age). A kirobbantott háborúk (Irak, Afganisztán stb.) végképp kimerítik a 

szóbanforgó nemzetek maradék anyagi, fizikai és szellemi tartalékait. 

 

1871. augusztus 15-én Pike egy levelet írt Mazzininak, amelyben kevélyen azt ecsetelte, hogy 

a harmadik világháború milyen velejáró, nagy horderejű változásokat fog hozni a 

világtörténelemben. Ez az elhíresült levél a mai napig megtalálható a londoni British Museum 

Library-ben a katalogizált levelek között: 

"A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével olyan félelmetes társadalmi kataklizmát 

provokálunk, amely szörnyűségében meg fogja mutatni a nemzeteknek az abszolút ateizmus, a 

barbárság, és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor mindenütt rákényszerülnek, 

hogy védelmezzék önmagukat a forradalmárok kisebbsége ellen, és meg fogják semmisíteni a civilizáció 

lerombolóit. A többség, amelynek istenhívő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a 

kereszténységből. Ezek a kiábrándult keresztények - vágyódva egy ideálért, de nem tudva hová 

forduljanak imádatukkal - el fogják fogadni az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína egyetemes 

megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre széles körben ismertté válik. Ez a megvilágosodás annak 

az általános mozgalomnak lesz az eredménye, amely a kereszténység és az ateizmus lerombolását vagy 

elpusztítását fogja követni, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és megsemmisítve." 

Zseniális ördögi csapda: a céltudatosan kifosztott, kimerített és szellemileg tönkretett 

embereknek biztosítják mindazt, amire azok leginkább vágynak. A luciferi fényben eljövő 

Antikrisztus elhozza majd a gazdasági, anyagi jólétet, megadja a biztonságérzetet, sőt még egy 

szellemi megújulást is nyújt a világnak - mindezt természetesen feltételekkel! Ezzel a 

nyilatkozattal kibújt a szög a zsákból. A végcél sohasem az egyetemes ateizmus és teljes 

káoszba, anarchiába torkolló liberalizmus bevezetése, vagy a demokratikus rend volt (ezek 

csupán ideiglenes eszközként szolgáltak), mint inkább a kereszténység megsemmisítése és a 

luciferi tanok egyetemes elfogadtatása. S végül, Sátán istenné való kikiáltása és követése.  

A problémákat azért kreálták, hogy aztán azok megoldásait ők szolgáltathassák. A társadalmak, 

a világgazdaság, az erkölcs és minden érték szétzilálása tudatosan történt, hogy a megfelelő 

időben az antikrisztus előállhasson a problémák megoldásaival, amiért imádatot és odaadást 

követel.  

Pike írásai minden kétséget eloszlatnak afelől, hogy a legfelsőbb háttérhatalmi elit tagsága szó 

szerint értelmezendő luciferiánusokból áll. A 28.-ik és 32.-ik fokozatok között már 

nyilvánvalóvá teszik a tagság számára, hogy Lucifert imádják és szolgálják. Pike 1889. július 

14-én, vagyis a nagy francia forradalom 100. évfordulóján levelet írt a Palladian Tanácsokhoz, 

amelyekben ismerteti azt a tanítást, amit egyébként fő művében a „Morals and Dogma" című 

könyvében is részletesen kifejtett. Albert Pike szóban forgó levelében ez áll: 

"Amit a tömegnek mondunk, az az, hogy ’mi az istent imádjuk’, de ez az isten az, akit az ember babona 

nélkül imád. Valamennyi magas fokozatú beavatottnak a luciferi doktrína tisztaságában kell megtartania a 

vallást... Igen! Lucifer isten. És szerencsétlenségünkre Adonai (a Biblia Istene) is isten... minthogy az 

abszolút csak, mint két isten létezhet. Így, a sátánizmus doktrínája eretnekség: és az igaz, tiszta filozófiai 



vallás, az Adonai-val egyenlő Luciferben való hit: de Lucifer, a fény istene, és a jó istene, harcol az 

emberiségért Adonai ellen, a sötétség és a rossz istene ellen." 

Egy további idézet a Morals and Dogma című munkából:  

"A kabbalisták azt mondják, hogy Lucifer igazi neve, Yahweh megfordítva: mert Sátán nem egy sötét 

isten, hanem Isten megtagadása ... A szabadság és szabad akarata eszköze ...  LUCIFER, a fény 

hordozója! Különös és misztikus név ez, amivel a Sötétség Szellemét nevezik! Lucifer, a Hajnal Fia 

(Hajnalcsillag)! Ő az, aki a fényt hozza, melynek elviselhetetlen ragyogása elvakítja a gyenge, érzéki 

vagy önző lelkeket? Ebben ne kételkedjünk!"  

Ne gondoljuk, hogy akik kiterveztek és véghezvittek egy ilyen bonyolult, szellemi háttérből 

irányított munkát, nem is fogják befejezni azt.  Annuit Coeptis! – [Lucifer] sikerre viszi 

vállalkozásunkat! Ráadásul még a Szentírás is megerősíti, hogy elérik céljaikat, és ideiglenesen 

sikerrel járnak, hiszen Isten maga ad nekik hatalmat erre (Jel. 13:7) egy bizonyos ideig.  

2.2 Az US Nagypecsétje és a maya naptár – az okkult szimbolizációk kapcsolata  

Thomas Horn azon a véleményen van, hogy a 2012-es évvel kapcsolatos legtitkosabb 

ismeretek úgy voltak elrejtve, hogy közben a szemünk előtt, arcunkba tolva álltak már több 

mint kétszáz éve, többek között Washingtonban és a Vatikánban is. A titkos társaságok 

ugyanis számos kódolt információt hagytak ránk, hogy mit várnak ezzel a dátummal 

kapcsolatban: az istenek visszatérését, és egy luciferi pogány aranykor eljövetelét. Talán a 

legismertebb és legtöbbet eláruló kódolt szimbólumrendszert az USA egydolláros bankója 

tartalmazza, beleértve az US Nagypecsétet is. 

 

Ezen a bankón szinte minden fontos okkult szám és szimbólum megtalálható.   

A pecsét egyik oldala egy kitárt szárnyú sast ábrázol, ami helyett eredetileg egy főnixmadarat 

kívántak megjeleníteni. (Ez a pecsét korai tervein nagyon jól kivehető, de mivel ez túl 

egyértelmű volt Ozirisz feltámadására vonatkozóan, így ezt inkább a sassal jelképezték). 

Figyelemre méltó, hogy a sas jobb szárnyán 32 toll látható. Ez a (skót rítusú) szabadkőművesek 

első 32 fokozatát jelképezi. A balszárnyon azonban 33 toll van, ami pedig a 33.-ik, nagymesteri 

fokozatot jelképezi. A kilenc farktoll a York rítusú szabadkőművesek 9 fokozatára utal. A két 



szárnyon összesen 65 toll van, ez pedig a héber am echad, számértéke, jelentése: "egységben 

lakozni", vagy szabadabban szólva: egy nép, egy [világ] közösség.   

A sas csőrében egy szalag a következő felírással: E Pluribus Unum, vagyis:  "a sokból egy lesz."  

Ez az egység szintén a neo-bábelizmus, egy emberiség világát jelenti.   

A sas feje fölött 13 csillag egy hexagram (hatágú csillag) 

formájában. 13 sáv a pajzson, 13 levél az olajágakon, 13 

nyílvessző, mindegyiken 13 toll, két 13 betűből álló latin 

mondat, a piramis 13 téglasorból áll, stb.   

A sátáni lázadásban résztvevő bukott angyalok rendkívül nagy 

jelentőséget tulajdonítanak a 33-as és 13-as számoknak, így 

ezek a számok az okkult rendszerekben is fontos szerepet 

kapnak. A 33-as szám jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy 

Sátán az angyali seregek egyharmadát vitte lázadásba, vagyis az 

összes angyal 33.33% -át.   

Amikor a vigyázók, vagy őrangyalok is fellázadtak és paráználkodtak az emberek lányaival, 

akkor az Ardisz (Hermon) hegyén ereszkedtek alá, ami a 33.33 szélességi és 33.33 hosszúsági 

fokon található, s ami 2012 mérföldre van az egyenlítő 0.-ik fokától. Ezeket a számokat tehát 

több rétegben is a bukott angyalokhoz és az általuk kijelölt időponthoz köthetjük. 

De még ennél is többről van szó. Talán meglepő, de a maya naptár és próféciák tartalmaznak 

közvetlen utalást a Sátán zsinagógájának utolsó időkre vonatkozó aktivitásaira is. 

Mindezzel egy több mint kétszáz éves nyílt titokra derül több fény, ugyanis az illuminátusok 

által az USA nagypecsétjére, majd egydollárosára helyezett szimbólumok megfejtése is teljessé 

válik! A maya próféciák szerint tehát a 2012-es korszakváltáshoz az utolsó 13 katun vezet el, 

ami 1776-ban kezdődik (bár a 13.-ik katun nem lesz teljes). Az USA 1 dolláros címkéjén 

látható piramis 13 téglasorból áll (összesen 72 téglából, s 

ennek a számnak a jelentőségére korábban már 

kitértünk). A 13 sor jelentőségét sokan próbálták 

megfejteni, s úgy néz ki, a maya naptár adja meg a választ 

ennek pontos jelentőségére. 

Vegyük sorra: A piramis első téglasorán egy latin betűs 

számsor látható: 1776! Ezzel a dátummal kezdődik meg a 

korszakváltó utolsó 13 katun, s ez egy sokrétűen fontos 

okkultista dátum. Ennek a dátumnak tehát nagy 

jelentősége van, s többek között ekkor írták alá a 

Függetlenségi Nyilatkozatot, de  egyben annak az 

illuminátus rendnek az aktiválási dátuma is, amely az új 

antikrisztusi világrend elhozatalát tűzte ki céljául! Az 

illuminátusok a tervüket szimbolikus kódokban mindenki szeme elé tárták az USA 

nagypecsétjén, majd az egydollároson is. Mivel az illuminátusok meghatározott lépcsőzetekben 



kívánták elérni céljaikat, ez kétségtelenül kapcsolatban van a 13 katunnal több szinten is. A 

háttérhatalom által kieszközölt forradalmak, a társadalmi és gazdasági rend felbomlasztása és a 

globalizációval járó egyéb csapások is ennek a folyamatnak a részei. A piramis azonban 

befejezetlen, a tizenharmadik sor fölött a fejkő lebeg, közepén a mindenlátó szemmel (Hórusz 

szeme). A szimbolizációs jelentés szerint a piramis (a sátáni terv) tehát 2012 után válik teljessé, 

az istenek visszatérése után. Az sokak számára már régóta egyértelmű volt, hogy a piramis 13 

téglasora bizonyos időperiódusokat takar, de a végleges megfejtést a maya naptár ismerete 

hozta meg. 

Megfigyelhető továbbá, hogy piramis mögött sivatag van, előtte pedig növények nőnek. A 

sivatag jelképezi az új világrend előtt levő sötét korszakot, amikor az okkult rendeknek a 

háttérben, titokban kellett működnie és nem hozhatták meg gyümölcseiket. A piramis előtt 

pedig a virágzó életteli jövő, a New Age által is hirdetett aranykorszak, a hamis próféta által 

elhozott "békesség és biztonság" időszaka (I. Thess. 5:3), amikor már nem titokban, hanem 

nyíltan felvállalva lehet Lucifer imádatát folytatni, természetesen az ő által biztosított anyagi 

jólét és hatalom fejében. (Mát. 4:8-9) Mindezt a békét és jólétet a piramis felépítésű társadalmi 

rend hordozza magában élén annak királyával. 

Ha a piramist egy hexagram felfelé mutató háromszögének 

vesszük, s hozzáadjuk vagy hozzáképzeljük a lefelé mutató 

háromszöget, akkor a felső, a mindentlátó szemet magábanfoglaló 

háromszög csúcsát kivéve az öt másik csúcs mindegyike a 

hexagramot körbefogó szövegek egy-egy betűje felé mutat. 

Azokból a betűkből, amelyekre a csillag csúcsai mutatnak a 

megfelelő sorrendbe helyezve az angol MASON, (magyarul 

KŐMŰVES) szót lehet összeállítani.  Nem valószínű, hogy csupán 

a spontán véletlen műve lenne az, hogy az új világrend építői is 

meg vannak nevezve ezen a kódolt módon. 

A piramis alatt a NOVUS ORDO SECLORUM (AZ ÚJ VILÁGREND) felirat áll, fölötte pedig 

az ANNUIT COEPTIS (13 betű) aminek durva fordítása: "sikerre viszi a munkánkat." Mármint 

az, akiben bíznak. Mindezek a kapcsolatok nem lehetnek a véletlen művei, az okkultizmus egy 

szisztematikus, egybehangzó rendszert alkot, amit a New Age mozgalom égisze alatt egyesíteni 

is kívánnak. (Lásd A New Age ördögi arca című írást) Az USA alapító atyái és vezetői 

között számos illuminátus és szabadkőműves működött, akik rendkívül fontosnak találták azt, 

hogy a világmegdöntő terveiket kódokban mindenki szeme elé tárják. És ezt nem csupán az 

USA egydolláros bankója, vagy Washington városterve, architektúrája és azok művészetei 

illusztrálják. A kevésbé ismert kódolt üzenetek szinte univerzálisan jelen vannak a világ főbb 

városaiban Washingtontól a Vatikánig. 

Az egydolláros első felén még egy pecsét látható, amelyen szintén közismert és fontos 

szabadkőműves emblémákat láthatunk: egy mérleget, egy kulcsot és egy derékszöget. 

http://churchofgod.hu/content.php?act=new-age2


Megjegyzendő, hogy az USA okkult üzenetekkel telített nagypecsétjét annak a Franklyn 

Delano Roosevelt elnöknek az  utasítására helyezték az egydolláros címke hátoldalára 1933-

ban, aki egy hollandiai szefárd zsidó, Claes Martenzet van Roosevelt leszármazottja volt. 

A bukott angyali rend naptárai és számai egy hosszú távú terv részét képezik, amit 

évezredekkel ezelőtt vetettek le, figyelembe véve azt, hogy Isten mennyi időt szabott meg 

nekik.   

Az USA a Sátán zsinagógájának irányítása alá került, beleértve a nemzet gazdagságát, 

gazdaságát, politikai intézményeit és katonai erejét is. Ezt a nyilvánvaló jelenséget tükrözik a 

szimbólumok úgy Washington épületein és művészeti munkáin, mint az egydolláros bankón.  

Az Új Világrendre utaló mottó a legnyilvánvalóbb jele annak, hogy mire készülnek ezek a 

titkos háttérhatalmak: a cél egy teljesen általuk irányított globális birodalom létrehozatala, 

amelynek minden aspektusát ők irányítják. 

2.3 Az USA Capitol Dome-ja és az obeliszk   

Az U.S. Capitol Dome kirívó példája annak, hogy az elkötelezett okkultisták milyen mélyen 

vannak jelen a politikai vezetés legmagasabb köreiben. A washingtoni dómot számos olyan 

okkult elemet tartalmazó művészeti munka ékesíti, amelyek szintén kapcsolatban vannak a 

maya naptárral. A Capitol Dome utálatosságnak mondható a szó vallási értelmében! A dóm 

legfőbb művészeti alkotása az a rotundát ékesítő freskó, melynek neve: The Aphotheosis of 
Washington – Washington megistenülése (vagy istenné válása, ahol Washingtonnal jelképezi 

mindazokat, akik lelküket Sátánnak eladva kívánnak megistenülni a legfelsőbb politikai 

körökben).  

A dómmal szemben áll az obeliszk, ami Ízisz és Ozirisz kultuszát reprezentálja.  Az obeliszk 

Ozirisz hímtagját szimbolizálja, a körülötte álló körök pedig Ízisz női nemi szervét, míg maga 

a  dóm Ízisz méhét jelképezik.  Az USA minden magas rangú okkultistája e helyen istenítette 

fel magát. Az itt végbemenő ceremóniák Washington elnöksége óta annak az önistenítésnek a 

célját szolgálták, amelynek teljességét 2012-re várják. Az obeliszk dimenziói a 666 számon 

alapulnak.  

A vatikáni Szent Péter téren látható obeliszk a heliopoliszi On templomának obeliszkje, amit 

Ra/Ozirisz és Ízisz hármasnak dedikáltak, és 1586-ban vittek Egyiptomból a Vatikánba. A 

Capitol Dome és obeliszk ugyanazt a rendszert jelképezi, ugyanazzal a felállással, mint amit a 

vatikáni obeliszk és dóm.  



A Capitol Dome rotundáját 

a görög-olasz származású 

Constantino Brumidi 

freskója ékesíti, amit 1865-

ben festett meg. Brumidi a 

jezsuiták irányítása alatt 

dolgozott, akik először 

elküldték őt Mexico City-

be, hogy másolja le az ottani 

katedrális azték 

naptárkorongját, amit meg 

is tett. Washingtonba 

visszatérve az ottani 

szabadkőművesek 

megrendelésére és felügyelete alatt végezte munkáját. A szabadkőművesek és jezsuiták közötti 

viszály egy mítosz, a valóságban régóta nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással 

(legalábbis amióta az illuminátusok mélyen beépültek a jezsuita rendbe). A dóm freskója 

pogány istenek sokaságát jeleníti meg (Victory/Columbia, Minerva, Neptun, Vénusz, stb.), ami 

elárulja az általuk áhított apotheosis (megistenülés) természetét. A 2012-vel véget érő azték 

naptárkorong szintén ábrázolva van a dómon.   

A hivatalos magyarázat szerint az Apotheosis of Washington az USA első elnökének (aki a 

Függetlenségi Háborúban a kontinentális hadsereg fővezére volt), George Washingtonnak a 

megistenülését ábrázolja. Az allegorikus reprezentációnak szánt képen a királyi bíborba 

öltözött és szivárványon álló Washingtont a klasszikus mitológia egyéniségei veszik körül, 

balján a harsonát fújó Victory (Columbia), jobbján pedig Liberty, a Nagy Francia Forradalom 

alatt elhíresült kúpalakú, vörös frígiai sapkában (a frígiai sapka eredetileg a felszabadult 

rabszolgák jelképe volt, amit a szabadkőművesek az Istentől való szabadság szimbólumaként 

használtak). Egyik kezében egy fasces (vesszőnyalábbal körülvett fejsze, a fasizmus 

szimbóluma (!)), másik kezében nyitott könyv. Körülöttük tizenhárom hajadon, mindegyikük 

feje fölött egy csillaggal. Washington feje fölött egy latin szöveggel írt transzparens: E Pluribus 
Unum (sokból eggyé lenni). Ezután hat képsor következik, amelyek jelképesen hat területre 

utalnak, ezek: háború, tudomány, tengerészet, kereskedelem, mechanika (ipar) és 

mezőgazdaság. Ez a hat képsor nem látható teljességében a Dóm padlójáról nézve, szinte azt 

érzékeltetve, hogy e területek  irányítása láthatatlan kezekben van. A képen három réteg 

különböztethető meg, és az egész freskót hetvenkét csillag keretezi. 

Egy pillanatra se tévesszük szem elől azt a tényt, hogy az illuminátusok/szabadkőművesek 

szimbolizációs rendszerei többrétegűek, s mindenre  van egy felszínes, a nagyközönségnek 

szánt képlet, ami mögött a maguk rejtett, titkos értelmezései bújnak meg. 

Washington testét soha nem helyezték el a dómban, ő szimbolikusan azokat jeleníti meg, akik 

magukat istenné kívánják emelni azáltal, hogy mesterüknek (Sátánnak) szolgálva teljesítik az ő 

akaratát a legmagasabb pozíciókat betöltve. 



Visszatérve a piramis tizenhárom sorban elhelyezett hetvenkét téglájára: a 72-es szám a maya 

naptár fontos száma, ahogy az isteni kormányzati rend egyik fontos száma is. Ugyanakkor 

Ozirisz történetében is jelentősége van. A legenda szerint Oziriszt ugyanis gonosz testvérének, 

Szet-nek hetvenkét társa kötözte meg, helyezte egy mágikus ládába, s dobták a Nílus fenekére. 

A kép 72 szereplőjét hetvenkét ötágú csillagokból álló csillagsor keretezi. 

Az USA, ami a háttérhatalmak fontos eszközévé vált, szintén 1776-ban adta ki Függetlenségi 

Nyilatkozatát. A nagypecsét "Új Világrend" mottója a lehető legtömörebben a 

különböző misztériumkultuszok célját tükrözi: a nimródi, oziriszi és hóruszi tradíciókban 

fellelhető, istengyermek által uralt pogány világrend visszaállítását. 

Többen úgy vélik, hogy Barack Obama is egyféle színvallást tett, vagy rejtett üzenetet adott át 

(azok számára, akiknek ezt meg kell érteni) akkor, amikor a következőket mondta:  Az első 

100 napomat elvégzem 72 nap alatt, és a 73.-ik napon megpihenek. 

2.4 A Szibillák és az okkult számok, dátumok további kapcsolata az 1776-2012 közötti 

időszakhoz  

A Szibilla orákulumok vagy jóslatok, bizonyos ősi pogány és "keresztény" jövendölések 

különös gyűjteménye. Az eredeti szibillákat (jósnőket) maga "Apollón szállta meg", akik ennek 

hatása alatt jelentették ki jövendöléseiket. A kereszténység megjelenésével nagyszámú 

keresztény szibilla jóslat is elterjedt. Érdekes módon, az ún. cumaeai szibillákban Apollón és a 

Messiás nevének azonos számértéke van, ez a szám a görög betűk számértéke szerint 888 (Szib. 
Or. 1. Könyv, 324-333).   

Maga az orákulum:  

Akkor valóban eljön majd a nagy Isten fia, testet öltve, a földi halandó ember hasonlóságában, négy 

magánhangzót visel, s két mássalhangzó van benne. Megadom nektek a határozott számot, mert az 

nyolc, majd ugyanennyiszer tíz, s ezekhez még nyolcszáz jön, ami felfedi nevét a hitetlen emberek 

számára.  - (James H. Charlesworth, The Pseudoepigraphical Writings, 1. Köt. Sibylline Oracles 1. o. 342 

1:324-333. versek).  

Tudnunk kell azonban, hogy a korabeli pogányok ezt a szibillát úgy értelmezték, hogy az 

Apollón visszatérését jövendöli meg. Apolló első prófétája, és orákulumai megalapítója, Olen 

szintén a 888-as számmal volt jelölve. Olen a szellemi napot jelképezte, aki a mindenlátó 

Apollót/Hóruszt övezte. A gnoszticizmus, miszticizmus és okkult követői a mai napig ezt az 

értelmezését vallják a szóban forgó szibillának.  Ha a két ellentétes erőt képviselő név (Jézus és 

Apolló) számértékét összeadjuk, akkor 1776-ot kapunk. A misztikusok gyakran utalnak a 

888+888+1776 jelentőségére, amit esetenként (különösen a szabadkőművesek) a kétfejű sassal, 

illetve főnix-szel ábrázolnak. Ennek a dualizmusnak nagy jelentősége van tankönyveik szerint: 

 ez az összefonódás két isten összefonódását jelenti (jelen esetben Jézus és Apolló). A 

szabadkőművesek ennek fényében értelmezik az idevonatkozó Zsoltárok 118:22 és Ap.Csel. 
 4:11 verseit is, vagyis magukat tartják azon építőknek, akik elvetik a bibliai szegletkövet [Jézus 



Krisztust], s egy másik szegletkőre [Antikrisztus] építenek. Így a 888+888=1776 lényegében ezt 

fejezi ki.  

Az okkultizmusban így az 1776-os szám a messiások száma, ahol az egyik elfogadást nyer, a 

másik pedig megtagadást (a valódi megtagadtatik, a hamis pedig felmagasztaltatik). Másként 

szólva,  az okkult rendszerek messiása egy magát az igazinak  mutató, ám hamis, illetve ál-

messiás lesz, s a számértékekkel ezt kívánták kifejezni.  Ennek az álmessiásnak az eljövetelére 

és elfogadtatására készítik fel az emberiséget. Ebben óriási jelentősége van az 1776-os 

évszámnak is, hiszen történetesen ekkor alakult meg az az illuminátus rend, amely aktívan 

előkészíti a hamis messiás eljövetelét.   

A hamis "szegletkővel" kapcsolatos képet még teljesebbé teszi az, hogy a szabadkőműves 

datálás szerinti évszámítás 5776 az Anno Lucis, vagyis a Fény Évének van kinyilvánítva. Ez a 

dátum pedig megegyezik 1776-tal! Ez annak a szabadkőműves datálási technikának az 

eredménye, amely hozzáad 4000 évet a nyugati világban használt naptár éveihez. Mivel az 

ember teremtését a Krisztus előtti, azaz i.e. 4000 évre teszik, s ahhoz hozzáadják az adott folyó 

év dátumát, így 1776 az 5776 volt (4.000+1.776=5.776).  Ez tehát a "Fény [Lucifer] Éve" 

számukra, ugyanis ezzel az időponttal kezdődött meg a végidők világrendjének 13 stációs aktív 

megformálása, vagyis a piramis [sátáni munka] befejezése. 

Rendkívül "érdekes" módon a Gizában található nagy piramis teljes magassága az alaptól a 

fejkő csúcspontjáig pontosan 5776 hüvelyk.  Mindezek fényében már jobban megérthetjük, 

hogy a titkos társaságok számára miért is oly fontos szimbólum a gizai nagypiramis. A piramis 

az ördög 1776-ban megkezdett munkáját szimbolizálja, amit Apolló/Ozirisz/Nimród 

megelevenedése, vagyis a mindent látó [ellenőrző] szemmel szimbolizált antikrisztus fog 

bevégezni. 

2.5 Nimród az antikrisztus prototípusa 

Nimródra talán  érdemes részletesebben kitérni, hiszen a szabadkőművesek számára ő volt az 

első építőmestere annak a munkának, amelyet maguk is folytatnak (nevet csinálni maguknak, 

és saját erőből, saját elképzeléseik által feljutni a mennybe, halhatatlanságot nyerni). Így a 

szabadkőművesek valójában Nimródban, Bábel tornyának építőjében látták az első "építőt", 

nem a salamoni templomot felépítő Hiram Abiff-ban! 

Tartsuk tehát szem előtt, hogy a szimbólumok üzenetének lényege az istenember, az 

antikrisztus megjelenése, illetve eljövetelének kivárása.  Apolló/Ozirisz/Nimród  ennek az 

uralkodónak előképe volt. 

A Szabadkőművesség Szimbólumai című munkában a mű írója, Daniel Beresniak a következő 

megjegyzést teszi: 

Salamon király templomának elkészülése nem mindig volt kulcsfontosságú dátum a szabadkőműves 

kozmológiában. Eredetileg a központi szerep Bábel tornyának jutott. Az ősi Regius kézirat, amely húsz 

évvel megelőzi Cook [1410-ben kiadott] munkáját, Nimródot, a hírneves torony felépítőjét nevezte meg a 



"legelső és legkiválóbb mesterként". Ő [Nimród], nem pedig Salamon volt az, aki kiadta a Kőműveseknek 

az első feladatot, meghatározta számukra a viselkedésmódot és a hivatástudatot …. 

Az 1756-ból származó  ún. Thistle szabadkőműves kézirat szintén ezt a nézetet hirdeti: 

"Nimród "szervezte meg a [szabad] Kőműveseket", és ő adta meg nekik a jeleiket és szakkifejezéseiket, 

amelyek megkülönböztették őket a többi embertől … ez volt az első alkalom, amikor a Kőművesek 

mesterségük alapján szerveződtek meg." 

A szoros kapcsolat még nyilvánvalóbbá válik, ha látjuk, miként foglalta össze Josephus Nimród 

munkásságát: 

„Ez a Nimród szította fel őket az Isten gyalázására és megvetésére. Ő Noé fiának, Khámnak az unokája 

volt, egy nagy erejű, merész ember. Meggyőzte őket afelől, hogy ne Istennek tulajdonítsák, s ne általa 

várják a boldogságot, hanem higgyenek abban, hogy a saját bátorságuk által nyernek boldogulást. 

Fokozatosan addig változtatta a kormányzati módszert, amíg az zsarnoksággá vált, mert nem látott más 

módot arra, hogy elfordítsa az embereket az Isten félelmétől, és azok teljesen az ő hatalmától függjenek. 

Még azt is kijelentette, hogy bosszút áll Istenen, ha [Isten] újra a világ vízbefojtását tervezné; mert olyan 

magas tornyot épít, amelyet a vizek nem lennének képesek elfedni, és bosszút áll Istenen önmagáért, 

amiért elpusztította az őseit."  (Ant. I: iv: 2) 

Amit itt Nimródról olvasunk, az ugyanaz a recept, mint amit a titkos társaságok a 

"felvilágosodás" eszmeiségével hirdetni kezdtek, majd a világkormány célkitűzéssel folytattak, 

folytatnak. Az ember önmegvalósítása, és boldogulása Isten, s a velejáró vallási kötelékek 

nélkül, s a kormányzatok, illetve majd az egy kézből irányított globalista világkormány szerepe 

mindennek a megvalósításában. És valóban, a háttérből irányított kormányzatok ma szintén 

ugyanezt a nimródi módszert alkalmazzák: az embereket a hatalmi struktúra függőivé, 

ráutaltjaivá, s lehetőleg a rendszer teljes és jól manipulálható kiszolgáltatottjaivá teszik. Az 

adott időben aztán visszaállítják a globális [bábeli] világrendet, a diktatórikus Nimróddal 

[Antikrisztussal] az élen, aki az igaz Isten ellen emeli hangját, s magát nyilvánítja ki Istenként. 

Nimród neve a héber "marad" igéből származik, aminek jelentése "lázadó". A név kezdőbetűje, 

vagyis az "m" elé helyezett "n" által a név melléknévi igenévvé alakul: Nimrod, vagyis A 
Lázadó. Amikor Nimród uralkodott, még nem létezett a héber nyelv, így ez a bibliai héber 

megnevezés kétségtelenül nem volt a név által jelölt személy valódi neve (lásd Kautzsch 1910, 

137 2b, és BDb 1963-597). 

Nimród hatalmas [gibbór, azaz: nagy, hírneves, v.ö. (1Móz. 6:4)] vadász volt  JHVH előtt, amit 

úgy is lehet fordítani, hogy  JHVH ellenében: 

1Mózes 10 8 Kus nemzette Nimródot. Ez volt az első uralkodó a földön. 9 Nagy (héb, gibbor) vadász volt 

az Úr előtt. Innen a szólás: Nagy vadász az Úr előtt, mint Nimród. 10 Uralma kezdetben kiterjedt Bábelre, 

Erekre, Akkádra és Sineár földjén minden városra. 



Tény, hogy Nimród valóban szembeszállt JHVH-val, kegyetlen zsarnoki uralmával egy Isten 

ellen lázadó rendszert hozott létre, s neve is pontosan erre utal. Diktatórikus hatalmat 

gyakorolva mindent megtett annak érdekében, akár erőszak alkalmazásával is, hogy elfordítsa 

a népet Istentől! Nimród így valóban az antikrisztus prototípusa, és valóban az első építője volt 

annak a piramisnak [munkának], amire az Antikrisztus teszi fel majd az utolsó követ. 

[Megjegyzés: A sumér Gilgamesh eposz az özönvíz utáni, s a még egy nyelvet beszélő emberiség, 

valamint a Nimród néven ismert ember korszakából származik. Főszereplője a korszak legnevesebb, 

legbátrabb hőse, Gilgamesh, akinek tettei csaknem párhuzamosak Nimród tetteivel. Jól megalapozott 

vélemények szerint a sumér Gilgamesh azonos a bibliai Nimróddal (lásd még a Nimród – Babilon és a 

neo-bábelizmus atyja című írást). 

Minden jel arra mutat, hogy Nimród (akit több forrás is óriásnak mond) már maga is egy 

genetikailag kevert ember volt (ahogy Gilgamesh is). Nimród volt az akkor még egységben 

lakozó (az egymástól még nem elválasztott) emberiség első igazi uralkodója, a kor legnevesebb 

embere, akinek halála után felesége, Szemiramisz, a nap istenévé nyilvánította őt, és 

törvénytelen fiát, Tammúzt pedig Nimród csoda általi (szeplőtelenül fogant] újjászületésének. 

Ezzel vette kezdetét a háromságon alapuló misztériumvallás, és az istenanya- istengyermek 

kultusza. Míg Nimród a napistenként, addig Szemiramisz a hold és termékenység 

istennőjeként, valamint "istenanyaként" vált az imádat tárgyává (Lásd a Nimród című írást).   

Pontosan ezt a háromságot eleveníti fel a történet egyiptomi változata, ahol csupán a 

megnevezések változtak Ozirisz, Ízisz és fiuk, Hórusz személyeiben. A szentháromságtan 

ugyanennek a misztériumvallásnak a "keresztényiesített" változata. A kereszténység 

karácsonnyal és Easter-rel [húsvéttal] kapcsolatos pogány tradíciói szintén ide vezetnek vissza. 

Kétségtelenül, az emberiség roppan mélyen, és több szinten is át van itatva azokkal a sátáni 

tanokkal, amelyek az antikrisztus elfogadására kondicionálják a föld lakóit.  

Horn felvet még egy figyelemreméltó gondolatot. Véleménye szerint a Gizában talált DNS-

minták elméletileg lehetővé teszik azt, hogy azok felhasználásával "feltámasszák" Oziriszt.  Bár 

ez ilyen formában nem valószínű, hogy meg fog történni, de a messzemenő génmanipulációkat 

sajnos már készpénzként vehetjük.   

2.6 2016 egy további népszerű dátum  

A 2012-vel kapcsolatos okkult próféciák némelyikében egy három és fél évvel későbbi dátum, 

2016 is nagy jelentőséggel bír. Ez nem kerülte el az amerikai evangélikus kereszténység 

figyelmét, s ezt a dátumot a saját teológiai nézeteik és próféciaértelmezésük igazolásának 

tartják. Mindezt a Dániel 9:25 rosszul értelmezett soraira alapozzák. A valós, bibliai 

szombatévek 2012 és 2019, ám a trinitarista kereszténység ezt figyelmen kívül hagyja. 

Véleményük szerint 2016-ban végződik a Dániel által említett hétéves periódus, ám ennek 

kezdete 2009-hez hoz bennünket. A trinitarista, elragadtatásban hívő evangélikusok ezt azzal 

próbálják megmagyarázni, hogy az antikrisztusi uralom 2009-ben a háttérben már kezdetét 

vette, csakhogy eddig semmi jelét nem látjuk sem az antikrisztus megnyilvánulásának, sem 

pedig Illés, illetve a két tanúbizonyság jeruzsálemi munkásságának. 

http://churchofgod.hu/content.php?act=nimrod


2.7 A világgazdaság céltudatos összeomlasztása az antikrisztus közvetlen eljövetelének 

előkészítése  

A 2008-ban kezdődött, és jelenleg is folyamatban lévő nemzetközi pénzügyi válság egy előre 

kitervelt sátáni stratégia fontos része, aminek célja a világ jelenlegi gazdasági struktúrájának a 

teljes összeomlasztása. Ez az utolsó fázisa annak a tervnek, ami már közvetlenül vezet az új 

gazdasági, politikai és szellemi vonatkozású új világrend létrejöttéhez, illetve a nagy, minden 

bajt orvosló "vezér" megjelenéséhez. Mindez számunkra is nagy nyomatékot kell, hogy adjon a 

2012-es évnek.   

Az elmúlt két  évben ugyanis egy gigantikus pénzhatalmi szemfényvesztés és kifosztás áldozata 

volt a világ. Az eseményeket a dátum közeledtével némileg fel kellett gyorsítani, így 2008-ban 

a világ pénzhatalmi oligarchiái azzal lettek megbízva, hogy egy mesterséges hisztériát keltve 

lényegében megzsarolják a világ államait. A zsarolás lényege abból állt, hogy amennyiben a 

nemzetek nem tesznek megfelelő lépéseket, akkor az globális összeomláshoz, teljes káoszhoz 

és polgárháborúkhoz vezet. A csőbe húzott kormányzatok eddig körülbelül 12.000 milliárd 

dollárt kitevő segélycsomaggal próbálták meg kielégíteni zsarolóikat, akik az így befolyt 

pénzből legelőször busás bonuszokkal jutalmazták meg magukat, a maradék pénzt pedig 

jegybankokba helyezték, hogy kamatozzon nekik. A kormányzatok deficitje így erősen 

megnövekedett, ami viszont elidegenítette a befektetőket, vagyis a "piacot". Az elképesztő 

deficitet természetesen a már így is teljesen kiszipolyozott adófizetőkkel fizettetik meg. A 

teljes összeomlás elkerülhetetlen, hiszen eleve ez volt a cél. A nemzetek teljes kifosztása, a 

jelenlegi gazdasági rend felszámolása, egy új globális pénzegység bevezetése, ezek végül a föld 

minden lakóját közvetlenül a háttérhatalom teljes kiszolgáltatottjává teszik.   

2010 és 2012 között a világ gazdasági és pénzügyi válságait addig fokozzák egy előre 

meghatározott terv szerint, amíg a megoldásokkal kecsegtető világkormány beiktatását 

fenntartások nélkül elfogadják a kivéreztetett nemzetek. A dollár kiiktatása erőteljesen 

folyamatban van, amivel megkezdődik az USA és egyéb angolszász nemzetek teljes 

összeomlása (lásd a Sátán zsinagógája és a születési jog áldásai című írást). Az Euro szintén 

megszűnik, és helyet ad az új globális pénzegységnek. Ennek az előre kitervezett gazdasági 

világválságnak további áldozatai lesznek, a fejlett világban tovább fog növekedni a 

munkanélküliség, tovább csökken az életszínvonal, az elmaradt országokban pedig fokozódik 

az eddig is kritikus mértékű éhínség. Maga az európai kontinens az új világrend gazdasági 

dinamójának a szerepét kapja. Az emberiség nagy része azonban fölöslegessé válik, s 

megkezdődik a mesterségesen előidézett népességcsökkentés.   

Időközben a hollywoodi kabbalisták sem tétlenkedtek, és kihasználva a 2012-es dátummal 

kapcsolatos rendkívüli érdeklődést, a témára irányították a filmipart, Sátán e jól bevált 

propagandagépezetét. Az utóbbi években szinte dömpingként árasztották a rettenetes 

katasztrófákkal, a földönkívüli lények megjelenésével és  genetikailag manipulált 

szuperhősökkel foglalkozó filmeket.  

2.8 Retrovírusok, járványok és génmanipuláció  



A Szentírás kinyilatkoztatásai szerint az utolsó időkben milliárdok, vagyis az emberiség nagy 

része el fog pusztulni különböző járványok és betegségek által, valamint háborúkban, illetve 

éhínség következtében. Ám mindennek okai, illetve okozói vannak. A háttérben működő erők 

gyakran mesterségesen idéznek elő olyan járványokat, éhínségeket és háborúkat, amelyek által 

el kívánják érni a nagyméretű népességcsökkentési programjukat. Nem titkolt utalások szerint 

a cél a föld lakosságát mindössze 500 milliós népességre csökkenteni, ez pedig hozzávetőleg 

hatmilliárd embert fölöslegessé tesz.   

Alattvalóiknak, vagyis azok számára, akik eladják lelküket és behódolnak a rendszernek, a 

maguk módján kívánják biztosítani az örök élet reményét, elsősorban a különböző 

génmanipulációk által. 

Amikor az angyalok elhagyták lakhelyüket, s alászálltak a mennyből, hogy paráználkodjanak 

az emberek leányaival (1Móz. 6:2,4; Júd. 1:6), a kapcsolatból hibrid lények jöttek létre. Más 

szóval, ezzel az idegen genetikai berontással megváltozott az ádámi emberiség genetikai 

arculata, és Isten özönvíz általi pusztulásra ítélte a testileg és szellemileg megromlott 

emberiséget. A keveredésből óriások és félig ember, félig állati lények (Kentaur, Minotaurusz 

stb.) jöttek létre, amiről számos ókori forrás tesz bizonyságot, mint Énok könyve (10:3-8), a 

Jubileumok könyve, Báruk apokalipszisei, a Genezis Apokrifon, valamint Philo és Josephus 

munkái, s végül Az igazak könyve is (Szefer haJasher) 4:18. Modern nyelvezettel élve ezt 

nyugodtan nevezhetjük egyféle génmanipulációnak. A Szentírás szóhasználata egyértelművé 

teszi, hogy egyedül Noé és családja maradt genetikailag tiszta (1Móz. 6:9), s Isten e család által 

tartotta meg az ádámi emberiséget. Mivel az angyalok megfertőzték az állatvilág genetikáját is, 

Istennek gondja volt arra, hogy minden állatból megmentsen legalább egy sértetlen párt, 

amelyeket szintén a bárkára vezetett, hogy túléljék a vízözön pusztítását, majd újra 

szaporodásnak induljanak (lásd még A Nefilim  című írást).  

Pontosan az emberi és állati genetika megrontása miatt került elpusztításra az özönvíz előtti 

világ. A genetikai manipulálás sajnos korunkban újra napirendre került, ha némileg más 

formában is, a modern tudomány köntösébe bújtatva. Természetesen azt sem zárhatjuk ki, 

hogy a közeljövőben "az istenek visszatérésével" újra megismétlődik a közvetlen keveredés.  

Mindenesetre a tudományos módszerekkel történő génváltoztatások lényegében ugyanazt az 

eredményt és ítéletet vonják maguk után, mint amit a bukott angyalok paráznasága okozott.  

Ne legyen semmi kétségünk afelől, hogy a tudomány és a technológiai fejlődés a sátáni rend 

szolgálatában áll, így végső soron mindenben a sátáni célokat szolgálják. Az emberiség egy 

része ma a modern géntudományok felhasználásában látja az emberi képességek növelését, sőt, 

az örök élet reményét.  

Horn szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel az általa megírt munkában, sőt, idézi bizonyos 

vezető szerepet betöltő okkultista  egyének idevonatkozó utalásait:  

"Ozirisz ragyogó pompában fog feltámadni a halálból, és azon bölcsek és filozófusok által uralja majd a 

világot, akikben megtestesült a bölcsesség" (Manly P. Hall, 33.-ik fokozatú Szabadkőműves).  

http://churchofgod.hu/content.php?act=nefilim


"A világ hamarosan hozzánk fordul, hogy uralkodói és pápái legyünk.  Mi alkotjuk majd meg az univerzum 

egyensúlyát, és mi leszünk a világ Mesterei" (Albert Pike, A Skót rítusú szabadkőművesség uralkodó 

nagymestere).   

„Én vagyok a Tegnap és én vagyok a Ma, és hatalmamban áll megszületni egy második alkalommal is" 

(Ozirisz szavai az Egyiptomi Holtak Könyvéből (ahogy Horn idézte munkájának 181. oldalán)).   

Sátán tehát elhiteti emberi imádóival és eszközeivel azt, hogy a genetikai tudományok által 

képes lesz elérhetővé tenni számukra az örök életet. Az eljövendő küzdelem, ahogy Noé 

idejében is, a teremtés egészéért és tisztaságáért fog folyni.  

2.9 A végjáték 

Sátán jelenleg még ennek a világnak [korszaknak] az uralkodója (2Kor. 4:4), és mint láttuk, 

neki is megvannak a maga alárendelt emberi eszközei, a "hadvezérei", akik a Föld hatalmasai és 

irányítói (vö. 2Kor. 11:14-15), s akik az általa kapott hatalmat (Jel. 12:3) az ő ügyének 

szolgálatában használják fel. Ahogy Istennek van egy egyháza, úgy Sátánnak is megvan a maga 

"gyülekezete", vagy "zsinagógája". Közvetve segítséget kap még az uralma alatt álló, 

megtévesztett tömegektől is, akik akarva-akaratlanul, de szintén az ő ügyét segítik elő, 

elsősorban ügynökeinek manipulálása által. Amikor az emberek éheznek vagy fáznak, 

családjuk létbiztonságáért aggódnak, akkor szinte mindent elfogadnak, ami eledelt, meleget és 

biztonságot nyújt számukra. A Sátán hatalmában álló emberi eszközei pedig könnyűszerrel 

előidézik az élelem- és energiahiányt, vagy az egészségügy széthullását okozzák, s végül 

háborúkat robbantanak ki. 

Más szóval, ez a különböző titkos társaságokba tömörült elit oly módon vezérli a világ 

eseményeit, hogy az végveszélybe sodorja az egész emberiség és bolygónk létét. Mesteri 

módon olyan körülményeket hoztak létre a világban, hogy még az áldozataik is önszántukból 

vetik alá magukat ennek az Új Világrendnek. És való igaz, az áldozatok – az egész emberiség, 

kivéve a választottakat – örömmel veszik majd az Új Világrend létrejöttét, s egyféle megváltást 

látnak majd abban. 

Minden nyilvánvaló  bizonyíték és jelek ellenére mégis csak kevesen hiszik azt el, hogy a világ 

jelenlegi kaotikus állapotát nagyon régen megtervezték. Tény viszont, hogy mindez csakis 

akkor valósulhat meg, amikor Isten meghatározta, hogy eljött az ideje a megváltó tervének 

menetrendje szerint. 

A választottaknak nagyon oda kell figyelniük az egyre gyorsabban pörgő eseményekre, és 

szilárdan kell megállniuk a hitben. A végidők sátáni megtévesztése annyira meggyőző lesz, 

hogy megingattathatja még a választottakat is (Mát. 24:24). Aki nem a Sziklára épített, azt 

elsöpri az áradat (5Móz. 32:4; Zsolt 18:3; 96:7; Mát. 7:24-27).  

Abban teljesen biztosak lehetünk, hogy az Ellenfél nem vesztegetne oly sok időt és energiát az 

itt bemutatott egybehangzó okkult szimbolizmusokkal, tervekkel és jövendölésekkel, ha 



mindez nem lenne számára rendkívül fontos, az utolsó idők eseményeit,  és különösen az 

ekkorra szánt megtévesztést illetően. 

Az okkult világerő programjai idézték elő azokat a jelenlegi állapotokat, amelyeket a Szentírás 

az utolsó idők jeleiként mutat be. Azok az államfők és politikusok, akik az új világrend 

eljövetelén dolgoznak, vagy Sátán elkötelezettjei, vagy pedig megtévesztett és megvezetett 

ostoba érdekpolitikusok, akiknek szigorúan felelniük kell minden tettükért. Ezeknek az 

embereknek, és mindenkinek, akiket megtévesztettek, már csak rövid idő áll rendelkezésre a 

megtéréshez. Amikor a Fenevad uralma eljön, az megköveteli Sátán imádatát, s vele a 

választást: mártírhalál vagy annak  bélyegének felvétele, ami kárhozatot hoz viselőjére. E kor 

utolsó nemzedékének szembe kell néznie ezzel a választással. Az az idő pedig gyorsan 

közeledik, s a homokra épült házat elsodorja az áradat.  

Hamarosan eljön annak az ideje is, amikor főbenjáró bűn lesz Jézus Krisztus nevének és a 

Benne való hitnek a megvallása, és megszívlelendő Krisztus idevonatkozó figyelmeztetése:  

Máté  10:32-33 32 Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei 

Atyám előtt. 33 De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.  

 

 

 

 

 


