
NOCHTA PÁL ATTILA - ITT VAN A JÓZANSÁG IDEJE 

 

„Mindenkit arra kényszerít, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és 
rabszolgákat, hogy jelt tegyenek jobb kezükre, vagy homlokukra, hogy senki más ne tudjon vá-
sárolni vagy eladni, csak aki bélyegül viseli a fenevad nevét vagy nevének számát.” (Jelenések. 
13,16-17) 

2004. július 18-án a következő rövid hír hangzott el az egyik kereskedelmi csatornán: 

„Belépőkártyák helyett bőr alá ültetett mikrochipekkel közlekedhetnek ezentúl a mexikói főügyészség dol-
gozói, biztonsági okokból. Az apró szerkezet rádióhullámokat bocsát ki és ezzel lehetővé teszi, hogy hordo-
zója a legjobban őrzött területekre is bejusson, de azt is, hogy minden mozdulatát kövessék. Ezt a rizsszemnél 
is alig nagyobb szerkezetet eddig még csak állatokon próbálták ki. Az Egyesült Államokban az egészség-
ügyben is alkalmazni akarták, de hatóságok egyelőre nem engedélyezték. Mexikóban viszont a főügyészség 
160 alkalmazottjának immár kötelező egy-egy ilyen chipet beültetnie a bőre alá. „Tudják, itt szigorúan titkos 
adatok, bizalmas dokumentumok vannak, mindannyiunknak, akik itt dolgozunk, hordanunk kell ezeket, és 
csak akkor kapcsoltathatjuk ki őket, amikor már nem dolgozunk itt.” - mondja a főügyész, akinek alkarjában 
helyezték el a mini szerkezetet. Akárcsak egy belépőkártyánál, a chip által leadott jeleket egy vevő azonosítja 
és így engedi be az alkalmazottat az ügyészség helységeibe. Az eszköz azonban arra is, jó hogy biztonsági 
emberek ellenőrizzék ki, merre jár. Ettől azt remélik, csökkenni fog a hivatalokban elkövetett korrupció.” 

(Ezt a hírt másnap már az interneten is el lehetett olvasni.) 

A 90-es években sok könyv jelent meg a fenevad bélyegével kapcsolatos témában. E könyvek szerzői szinte 
egytől-egyig a bőr alá beültethető mikrochipekben vélték felfedezni a fenevad bélyegét. Már abban az időben 
is az volt a meggyőződésem, hogy ezeknek a keresztény íróknak igazuk volt, mert a Szent Szellem volt az, aki 
kinyilatkoztatást adott nekik. Emlékszem rá, hogy amikor úgy nagyjából a 90-es évek közepén a hitetlen 
ismerőseimnek beszéltem ezekről a beültethető mikrochipekről, melyek által az embereket abszolút kontroll 
alatt lehet tartani, szó szerint hülyének néztek.  

Ma, 2004-ben, amikor mindez már elérhető közelségbe került hozzánk, eljutottunk odáig, hogy a keresztények 
nagy többsége is hülyének nézi azokat, akik még utoljára megpróbálják figyelmeztetni az embereket a ha-
marosan eljövő antikrisztusi veszélyre. Mostanában még (valamikor nagy szellemi tekintéllyel rendelkező) 
keresztény vezetők is tettek olyan kijelentéseket, amelyek tagadják a mikrochipekben lévő veszélyt. Állításuk 
szerint ez csak az ember technikai fejlődésének egyik állomása, és ha eljön az ideje ezeknek a chipeknek, 
akkor nyugodtan megengedhetjük azok beültetését, hiszen a Biblia is a hatóságok tiszteletére és a törvények 
betartására int minket.  

Ugyan nem nagy örömmel, de elismerem, hogy az Ördög csodálatos szellemi vaksággal áldotta meg az általa 
vezetett hamis kereszténységet. Megdöbbentő, és elszomorító az a látvány, ami most a szemünk elé tárul. 
Látjuk, hogy valamikor még komoly Bibliás hívők zuhantak mára a bűn olyan mélységébe, amelyet el nem 
tudtunk volna képzelni még a legrémisztőbb álmainkban sem. Velem együtt még jó néhány barátom tudna 
mesélni történeteket olyan, általunk nagyon tisztelt testvérekről, akikről soha nem feltételeztük volna, hogy 
valaha is ennyire elbuknak.   

Mindez azt mutatja, hogy most is olyan korszakban élünk, amelyben nagyon fontos észben tartani az alábbi-
akat: 

„Legyetek józanok, maradjatok ébren! Ellenfeletek, a vádló, ordító oroszlánként jár körül, s azt 
keresi, kit nyelhet el. Szilárd hittel álljatok neki ellen, tudván, hogy a világban élő testvéreiteken 
ugyanazok a szenvedések teljesednek be.” (1Péter 5,8-9) 

A kereszténység kialakulásának kezdetén az egyháznak főleg fizikai üldöztetéssel kellett szembenéznie, és bár 
ez elég fájdalmas volt azoknak, akik ebben részesültek, az akkor élő keresztényeknek mégis könnyebb dolguk 
volt abból a szempontból, hogy ez nem annyira a lelküket, hanem inkább a testüket próbálta meg. Azok akik 
abban az időben tértek meg Istenhez, világosan tudták, hogy a hívő élet komoly megpróbáltatásokkal jár, és 
akik megtértek, ennek tudatában kezdték követni Krisztust.  

A mostani időkben viszont más a helyzet, legalábbis itt Európában, és az egész nyugati világban. Itt Európában 
ugyanis most nincs fizikai üldözés a keresztények ellen, de ami most van, az veszélyesebb minden más meg-
próbáltatásnál. A mostani időkben ugyanis szellemi üldözés folyik, és ami igazán rossz, hogy ennek a forrása 
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valójában láthatatlan, megfoghatatlan.  

A vallásos emberek, és általában az egyházak nem fizikailag üldözik a felébredt keresztényeket, hanem szel-
lemi módon, mégpedig úgy, hogy egyszerűen lenézik, semmibe veszik őket. Kikiáltják őket tévelygőknek és 
tévelyítőknek. Nem engedik meg nekik, hogy a gyülekezetekben elmondhassák az igazságot, és minden ver-
bális eszközzel megpróbálják őket elhallgattatni, vagy ördögi kompromisszumokra kényszeríteni. Könyveiket 
nem olvassák el, Istentől kapott látásaikat hamisnak nyilvánítják, és szó szerint keresztül néznek ezeken az 
embereken, abszolút semmibeveszik őket, mintha nem is léteznének. Az ilyen emberek életében bármilyen 
csodát tehet az Úr, a bukott keresztények még csak fel sem figyelnek rájuk, tudomásul sem veszik őket.  

Ez az üldözés észrevétlenül történik, ezt csak az veszi észre, aki ennek szenvedő alanya. Ez azért van így, mert 
ha itt Európában és a nyugati világban is a fizikai üldözés lenne a bukott egyházak eszköze, akkor az Ördög 
pillanatok alatt lelepleződne, így aztán a tömegeket hamar elveszítené, mert nyilvánvalóan a többség átállna a 
másik oldalra, elszenvedve a fizikai megpróbáltatásokat is ha kell, de legalább biztosak lennének abban, hogy 
tényleg minden szempontból az Úr oldalán harcolnak. Az Ördög azonban ennél ravaszabb. Ő hangosan 
tévelyít, és csak csendesen, alig észrevehetően üldöz. Mind a világban, mind az egyházakban mindent egyre 
hangosabbra vesz, hogy valamilyen módon megpróbálja elnyomni a Szent Szellem és a lelkiismeret csendes 
hangját. Bár Isten szózata mennydörgésszerű, de ez a mennydörgés egyenlőre csak a szellemi világban hal-
latszik, ezért ezt csak a szellemünk által tudjuk meghallani és felfogni. Tudja ezt nagyon jól az Ördög is, ezért 
a mostani időkben teljesen a fizikailag látható és hallható dolgokra akarja irányítani az emberek figyelmét, 
ezeket tüntetve fel szellemieknek.  

Sokan nem veszik észre, hogy mindez nem más, mint az Ördög oroszlánüvöltése. Üvölt az Ördög, hogy ne 
halljuk Isten hangját, mely csak a szellem által érzékelhető. Az Ördög most körbe járva megpróbál mindenkit 
elnyelni, a világ öntőformáján keresztül, amely végső soron maga a pusztulás. Jézus világosan figyelmeztet 
bennünket arra is, hogy a mostani időkben az emberek esznek, isznak, házasodnak, stb, vagyis élik a min-
dennapi életüket, de pontosan ezek szakítják el őket Istentől, így aztán a romlás hirtelen, meglepetésszerűen 
fogja érni a világot (Máté 24,37-39).  

Természetesen önmagukban ezek a dolgok nem károsak, hiszen mind a házasodás, mind az evés-ivás, a munka, 
a kereskedelem, hozzátartoznak a földi élethez. A baj az ezek mögött álló szellemiséggel van, amely ezek által 
megpróbál belenyomni minket a világ öntőformájába, hogy teljesen hasonuljunk a világhoz, és így végül 
elszakadjunk Istentől. Ez a probléma most a mikrochippel is. Önmagában a mikrochippel sincs semmi baj, 
hiszen eredendően minden Istentől származik, így a mikrochip is. Itt is az e mögött álló szellemiséggel van a 
baj, mert ez a szellem nyilvánvalóan az Antikrisztus szelleme, amely a kontrollja alá szeretne vonni 
mindannyiunkat.  

Jelenleg úgy tűnik, hogy a mikrochip lehet az az egyik eszköz arra, hogy az Ördög kiépíthesse ezt a kontrollt az 
egész világon, de ha mondjuk 10 év múlva a feltalálók előállnak egy ennél is jobb találmánnyal, akkor nyil-
vánvalóan az fog előtérbe kerülni, hiszen itt nem is annyira az eszköz számít, hanem a fenevad bélyege, amely 
az Antikrisztus szellemének a lenyomata, és ez a lenyomat eddig is ott volt a történelem minden korszakában 
élő antikrisztusi emberek homlokán vagy kezén, így ott volt ez már Káinon is. A homlok és a kéz nyilvánva-
lóan a gondolkodásmódot és a cselekedeteket szimbolizálja, és a hangsúly inkább ezeken van.  

A fenevad bélyegéről sokan azt gondolják, hogy egyszerre fog megjelenni az egész Földön, de ez is a meg-
tévesztés szellemének a munkája, mert a fenevad bélyege már régóta itt van, csak ez a tény szellemi látás 
nélkül nem fedezhető fel. Valójában a világban és a hamis kereszténységben mindig is jelen volt a fenevad 
bélyege, csak a megnyilvánulási formája változott éppen úgy, ahogyan az emberiség folyamatosan fejlődött.  

Ezek után azt is könnyedén megállapíthatjuk, hogy a fenevad bélyegének végső megnyilvánulási formája még 
valószínűleg nem fejlődött ki, ennek a kiteljesedése még várat magára. A fenti tényeket egyébként nem lehet 
felismerni a Bölcsesség és a Kinyilatkoztatás Szelleme, vagyis a Szent Szellem segítsége nélkül. Pál nem 
véletlenül imádkozott az efézusi gyülekezetért Istenhez, hogy adja meg nekik a Bölcsesség és a Kinyilatkoz-
tatás Szellemét, hiszen e nélkül végünk van, mert csak az Úrtól származó igazi szellemi ismeret tud minket 
megtartani az Ördög aljas és megtévesztő munkájával szemben. Ha nem vagyunk birtokában Isten bölcses-
ségének, akkor még a legkisebb dolgokban is könnyen becsaphatnak bennünket. Nem véletlenül olvassuk: 

„Ebben áll a bölcsesség próbája. Kinek értelme van, számítsa ki a fenevad számát! Emberi szám 
az. A száma: hatszázhatvanhat (666).” (Jelenések 13,18) 

Foglalkozzunk most röviden három számmal, a hatossal, a hetessel és a nyolcassal! 
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A hatos, az ember száma. Az Úr a hatodik napon teremtette az embert, sőt magát a mostani világot is hat nap 
alatt teremtette meg (1.Mózes 1,31 és 2.Mózes. 20,11).  

A hetes, Isten száma, a megpihenés és a nyugalom száma. Tudjuk, hogy Isten megpihent a hetedik napon 
(2.Mózes 20, 11). A nyolcas, a feltámadás száma, Jézus is a hét első napján (vagyis a nyolcadik napon) támadt 
fel, valamint a születés utáni nyolcadik napon kellett körülmetélni minden zsidó fiút, és a körülmetélés ebben 
az esetben az újjászületést, a szellemi feltámadást is jelképezte. A világ akárhogyan is számol, annak mindig 
666 lesz a végeredménye, míg ezzel szemben Krisztus egyháza eléri a 777-et, vagyis a szombati nyugalmat, és 
ebből még el tud jutni a feltámadott élet állapotába is, vagyis a 888-ba.  

Mit is jelent ez most a számunkra? A 666 az emberi munka, az emberi hatékonyság száma. Akik ebben a 
szellemi állapotban vannak, azok állandó hajszoltságban élnek, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az emberi 
hatékonyság önmagában semmit sem ér, sőt Isten nélkül rögtön ördögivé is válik. A mai ember mindenben a 
hatékonyságot keresi, sőt még a most hatékonynak tűnő dolgoknál is hatékonyabbat akar, ezért állandó haj-
szoltságban él. Az Isten nélkül élő ember azt gondolja, hogy mindig minden területen előrébb kell jutni, mert 
csak így lesz minden dolog egyre hatékonyabb, sőt még maga az ember is csak így tud igazán hatékonnyá válni, 
egyre jobban és jobban és jobban, ... de ennek a vége a totális rabszolgaság. Annak idején a kígyó azzal csapta 
be Évát és Ádámot, hogy „olyanok lesztek mint Isten, ...” (1.Mózes 3,5).  

Isten hat nap alatt alkotott meg mindent, majd a hetedik napon megpihent, az ember viszont erre soha sem lesz 
képes. Az ember megpróbál egyre hatékonyabban élni, egyre többet dolgozik, sőt már inkább dolgoztatják, 
annak a reményében, hogy egyszer majd eljön a világ számára a hetedik nap, vagyis a szombati nyugalom 
szellemi állapota, az igazi megpihenés, a teljesség. Az Isten nélkül élő ember soha nem fog idáig eljutni, sőt 
minél inkább törekszik a teljességre, annál megkötözöttebbé és hajszoltabbá válik, és a lánc végén ott van 
maga az Ördög, aki mindezt előidézte, aki egyébként maga is egyre hajszoltabb, hiszen tudja, hogy már csak 
kevés ideje van (Jelenések 12,12).  

Fel kell tehát tennünk a nagy költői kérdést: hogyan is tudna megpihenést adni szolgáinak az az Ördög, aki 
maga is olyan hajszoltságban van, amely elképzelhetetlen még a legjobb fantáziával rendelkező ember szá-
mára is?  

A fentiekben vázolt helyzet pontosan ráillik a mikrochipre is. Ez ugyanis most a fenevad bélyegének egyik 
megnyilvánulási formája, és pontosan a látszólagos hatékonysága miatt fog a jövőben egyre inkább elterjedni 
az egész Földön. Most úgy tűnik, hogy nem egyszerre fog mindenütt megjelenni. Először csak a közhivatal-
okban terjed el, majd más fontosabb helyeken is, aztán a munkahelyeken, stb. Ennek következtében azok a 
keresztények, akik ezt a „bélyeget” nem akarják majd magukra venni, fokozatosan ki fognak szorulni a világ 
vérkeringéséből, és fizikailag összeszűkül a mozgásterük.  

A mikrochip terjedésének látszólagos oka természetesen nem a keresztények kiszorításának megkísérlése lesz, 
hiszen ez leginkább az Ördög célja, aki a világot is csak használni próbálja ez ügyben. A hivatalos magyarázat 
a terrorizmus elleni védelem, a korrupció visszaszorítása, és a mindennapi dolgok megkönnyítése lesz, mint 
például: vásárlás, pénzátutalás, stb. Látszólag csodálatos magyarázat, de valójában ez nem más, mint a világ 
öntőformája, amelybe sajnos már most is sok bukott keresztény belekerült. Aki ugyanis nem lesz hajlandó 
engedelmeskedni e legújabb emberi hóbortnak, azt egyszerűen őrültnek, és közellenségnek fogják kikiáltani. 
Manapság a legtöbb európai és nyugati keresztény „csodálatos” gyülekezetbe jár, ahol kitűnően érzi magát, 
modern autót vezet és kényelmes házban lakik. Jól fizető állása van, szépen neveli gyermekeit, és nagyszerű 
órákat tölthet el gyönyörű feleségével, illetve jó megjelenésű férjével. Mindez önmagában nem rossz, de hadd 
kérdezzem meg, hogy ezek után közülünk ki az, aki szívesen válna teljesen kirekesztetté, és közellenséggé? 
Biztosan senki, de eljön az idő, amikor mégis sokunknak át kell majd menni ezen a nem túl dicsőséges ös-
vényen.  

Mi Isten válasza erre a helyzetre? 

A válasz, a 777 vagyis a szombati nyugalom. Ez nem más mint Isten jelenléte, vagyis egy olyan szellemi 
állapot, amelyben az Úrral lehetünk, és megpihenhetünk. Ebbe a szellemi állapotba hitetlensége miatt nem 
tudott bejutni sok ószövetségi zsidó, és nem tud bejutni sok ma élő keresztény sem (Zsidó 4,1-11). Pedig ebben 
a szombati nyugalomban, vagyis Isten jelenlétében kell élnünk minden nap, különben teljesen magával ra-
gadnak minket az éppen meglévő nehézségeink. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy abszolút tétlenek 
vagyunk és nem dolgozunk, nem végezzük el a hétköznapi feladatainkat. Itt inkább arról van szó, hogy mi, 
mindig Isten jelenlétében élünk, és közben dolgozunk, valamint elvégzünk más fontos tennivalókat is. Ez a 
777 vagyis a szombati nyugalomban való megpihenés.  
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Ennek következtében fog megjelenni az igazi hatékonyság, Isten hatékonysága, a 888 vagyis a feltámadás 
ereje, amely hatékonnyá teszi egész létezésünket. A világ soha nem fog eljutni a 666-ból a 777-be, de mi 
eljuthatunk, sőt el is kell jutnunk a 777-ből a 888-ba. A 888-ban történnek a csodák. Amikor a feltámadás 
erejében járunk, nincs megoldhatatlan helyzet. Ebben a dimenzióban már az sem számít, ha nincs munkahe-
lyünk, mert nem vettük fel a fenevad bélyegét. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Illést is táplálták a hollók, 
Jézus megszaporította a kenyeret és a halat, Pétert pedig az Úrnak egy angyala szabadította ki a jeruzsálemi 
börtönből. Isten ma is gondoskodik mindenkiről, aki őszintén és tiszta szívvel keresi őt.  

Péter apostol nem véletlenül mondta az alábbiakat:  

„Szilárd hittel álljatok neki ellen (az Ördögnek, Sátánnak), tudva, hogy a világban élő testvérei-
teken ugyanazok a szenvedések teljesednek be.” (1.Péter 5,9) 

Nyilvánvalóan mindenkivel az fog történni, amire hitet kapott Istentől. Az is nyilvánvaló, hogy ezt a hitet az 
Úrtól származó személyes kinyilatkoztatás által kaphatjuk meg. Van olyan ember, akinek hit által majd meg 
kell halnia, de ez ugyanolyan csoda, mint a hit általi életbenmaradás. Van olyan ember, akinek hit által arról 
kell bizonyságot tennie, hogy inkább meghal az Úrért, de egy percet sem akar megalkuvásban élni, az anti-
krisztusi világ öntőformájában. Van azonban olyan ember is, akinek viszont arról kell majd bizonyságot tennie, 
hogy neki még az antikrisztusi birodalom tombolásának kiteljesedésében is gondját viseli az Úr, még pedig 
természetfeletti módon.  

Nem szabad tehát akkor sem félnünk, ha a fizikai mozgásterünk összeszűkül, mert Isten ma is tud csodákat 
tenni. Nem élhetünk azonban sablonos kereszténységet, hanem mindenkinek személyes kapcsolatban kell 
lennie Jézus Krisztussal. Ahhoz, hogy bölcsen tudjunk élni ebben a mostani világkorszakban, nem különféle 
könyveket kell összeolvasnunk, nem a teológiára kell beiratkoznunk, hanem a Szent Szellemtől kell vennünk 
személyes kinyilatkoztatást, az Igén keresztül. Ez az írás, amit most olvasol, szintén nem a különféle könyvek 
olvasásából, hanem az Úrral együtt töltött időmből született. Ez is bizonyítéka annak, hogy mindenkit csak az 
Úrtól kapott személyes kinyilatkoztatás és bölcsesség tud eligazítani ebben a mostani, óriási összevisszaság-
ban.  

 

Ez az írás amit most olvasol, egy kürtzengés. 

Kürtzengés, amely azt mondja: „ébredj fel, mert itt van a józanság ideje”. 

 

Sárbogárd, 2004. július 22. 
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