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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 21. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már nagyon sok ismeret birtokában
a Nagy figyelmeztetéssel kapcsolatos próféciákat illetően, hiszen az elmúlt hetekben több alkalommal is
hallották ennek az úgynevezett hetedik hírnöknek, hetedik angyalnak az őszinte tanúvallomását. Igen,
engem is meglepett az Úr Jézusnak ez a kijelentése, amikor a 2012. március 5-i üzenetben elhangzott ez a
megnevezés. Rögtön utána is néztem a Szentírásban, hogy miről is van itt szó. Azt tudnunk kell, hogy a
Bibliában rengeteg utalást lehet találni erre vonatkozólag, főleg az Ószövetségben, burkoltabb
megfogalmazásban, az Újszövetség pedig, nevezetesen a Jelenések Könyvének 10. fejezete világosan beszél
a hetedik hírnök, azaz hetedik angyal feladatáról.
Az igaz, hogy amíg nem voltak ismeretesek számunkra a Nagy figyelmeztetésről szóló profetikus
üzenetek, addig olvasván a Jelenések Könyvét sok minden nem volt világos számunkra, de most már az. Az
Úr Jézus fokozatosan feltárja az úgynevezett Lepecsételt Könyv tartalmát. Többek között a 2012. július 13-i
üzenetben az Úr Jézus ezeket mondja:
„A pecsétek próféciái, amint én feltárom azokat, és tartalmukat felfedem előttetek, szintén
bizonyítani fogják, hogy én általad, a hetedik angyalon, a hetedik hírnökön keresztül beszélek a világhoz.”
Most hallgassuk meg a Jelenések Könyvének az ide vonatkozó részét:
„Ekkor láttam, hogy egy másik erős angyal leszáll az égből. Felhő övezte, a fején szivárvány, az arca
ragyogott, mint a Nap, a lába pedig izzott, mint a tűzoszlop. Kezében nyitott könyvecske volt, jobb lábát
rátette a tengerre, a balt pedig a földre és felkiáltott hatalmas hangon, ahogy az oroszlán ordít. Kiáltására a
hét mennydörgés válaszolt. Amikor hallottam a hét mennydörgést, írni akartam, de hallottam egy hangot az
égből, ami így szólt: Jegyezd meg, amiket a hét mennydörgés mondott, de ne írd le. Ekkor az angyal, akit
állni láttam a tengeren és a földön, felemelte jobb kezét az égre és megesküdött az Örökkön Örökké Élőre,
aki teremtette a Mennyet és a benne lévőket, a Földet és a rajta lévőket, a Tengert és a benne lévőket, hogy
nem lesz többé idő. Hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja,
beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.” (Jelenések könyvének 10.
fejezetében található.)
Az őszinteséget megvallva én nagyon sokszor olvastam már a Jelenések Könyvét, de nem tudtam,
hogy mit jelent ez a prófécia, hogy ki a hetedik angyal, és főleg azt nem, hogy mit jelent ez a kifejezés: nem
lesz többé idő. De nem csak én vagyok ezzel így, hanem mindenki, hiszen senkinek sem volt honnan tudnia,
hogy mit jelent ennek a próféciának a tartalma, mivel ezek a próféciák, ahogyan Jézus is említi többször,
egészen mostanáig le voltak pecsételve, azaz nem voltak érthetőek számunkra. Most jött el az ideje annak –
mondja az Úr Jézus –, hogy az úgynevezett Lepecsételt Könyv, a Jelenések Könyve, feltárásra kerüljön a
hetedik hírnök által, aki maga az ír látnoknő:
„Lányom, te vagy a hetedik angyal, akit azért küldtek, hogy felkészítsd Isten gyermekeit hitük
megújítására, hogy ez által megmeneküljenek. – mondta az Úr Jézus a 2012. július 24-i üzenetben, majd
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folytatta – A te hangod, leányom, véglegesen be fogja fejezni Isten tervét a Földön, hogy kinyilatkoztassa
második eljövetelem igazságát.”
Az Úr Jézus azt is előrevetíti, hogy ezeket a próféciákat sokan nem fogják figyelembe venni, sőt
sokan keményen támadni fogják ezeket az üzeneteket. De hallgassuk meg, szó szerint hogyan folytatja az Úr
ezt az üzenetet:
„Miközben leányom, te feltárod a hét pecsét titkait, melyeket én, Jézus, az Isten báránya nyitok fel,
az sokakat felbőszít majd.”
Érdemes megfigyelni, hogy az Úr Jézus milyen nagyszerűen és úgymond teológiailag szakszerűen
fogalmaz. Teszi mindezt azért, hogy senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy itt valójában milyen Jézusról is
van szó. Ismétlem az előbbi üzenet egy részét: „…én, Jézus, az Isten báránya”. A keresztények számára
világos, hogy kicsoda Jézus: az Isten báránya. De mások számára is az lehet, ha veszik a fáradtságot és
utánajárnak.
Ha jól megfigyelték a kedves hallgatók az előbb idézett Szentírási szakaszt, van egy nagyon érdekes
kijelentés benne, amely ebben a formában nem található meg sehol a Szentírásban: „Nem lesz többé idő.” A
teológusok azt gondolták, hogy ez a kijelentés a világ végére vonatkozik, de amint látjuk, nem, hanem az
idők vége és a vele kapcsolatos események megelőzik a világ végét, mintegy felkészítvén az egész világot
erre az egyedülálló, roppant fontos eseményre. De olvassuk el ismét a Jelenések Könyvének ezt a mondatát:
„Ekkor az angyal, aki a tengerben és a földön állt, felemelte jobb kezét az égre és megesküdött az
Örökkön Örökké Élőre, aki teremtette a Mennyet és a benne lévőket, a Földet és a rajta lévőket, a Tengert és
a benne lévőket, hogy nem lesz többé idő. Hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal
trombitájának hangja, beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.” – eddig
az idézete ennek a fontos Szentírási szövegnek, melyre az Úr Jézus többek között hivatkozik. Megesküdött
az Égre, a Földre, stb. – hallottuk –, hogy idő nem lesz többé. Tehát az idők vége most lesz, ezekben a
napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának a hangja, s ez a trombitahang nem más, mint
azok az üzenetek, amelyeket az ír látnoknő által kapunk. Mindez nem az én véleményem vagy gondolatom,
hanem az Úr Jézus állítása:
„Leányom, te vagy a hetedik hírnök, a hetedik angyal, az idők végi próféta, aki által üzeneteket adok
a világnak a Nagy figyelmeztetés előtt, alatt és utána is. Rajtad keresztül kommunikálok a világgal egészen
az utolsó pillanatig, a Föld teljes megújításáig, az új földi Paradicsom kezdetéig.” – ismétli gyakran a
látnoknőnek az Úr Jézus.
Ez után a rövid bevezető után térjünk vissza újból a hitelesség kérdéséhez, mert az nagyon fontos,
hogy meggyőződjünk arról, hogy itt valóban Isten kommunikál a világgal, ezen látnoknő által, a Nagy
változások előtt, a változások alatt és utána is, amint ezt az Úr Jézus több üzenetében világossá teszi
számunkra. Mivel tehát ez az utolsó prófécia és egyben a legfontosabb is, ezért elsőrendű feladatunk, hogy
meggyőződjünk a hitelessége felől.
Akik követték a második interjút is, amelyet mi készítettünk a látnoknővel, azok hallhatták, hogy a
kérdések, amelyeket összeállítottam, kivétel nélkül mind a látnoknő hitelességét célzó kérdések voltak. Úgy
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állítottam össze a kérdéseket, hogy a rájuk adott válaszokból minél teljesebb bizonyságot nyerjünk a próféta
hitelessége felől. Lehet, hogy egy kicsit eltúloztam a dolgot, mert szegényke egy adott pillanatban rá is
kérdez, de hallgassuk most ezt az ő szájából:
„Ha jól értem, a kérdések arról szólnak, hogy bizonyságot kapjanak a hitelességem felől. Én ezt
megértem. De ami nagyon fontos, az Jézusnak a világhoz intézett üzenete. Jézus tudja és ugyanúgy a
mennyei Atya is, hogy sokan nem hisznek az Ő létezésében. Ezért jön vissza, hogy bebizonyítsa nekünk azt,
hogy Ő létezik és megmutassa nekünk mivel bántjuk meg őt.”
Az interjú végén azonban anélkül, hogy újból és újból hasonló kérdésekkel gyötörtem volna, ő maga
sorol fel a hitelessége mellett olyan tényeket, melyek szerintem minden józanul gondolkodó embert
meggyőznek arról, hogy itt Isten egyik igaz prófétájával állunk szemben. Hallgassuk újból őt:
„Nem próbálom védeni vagy igazolni magam, mert bármit is mondanék azok számára, akik nem
akarják meghallani ezeket az üzeneteket, úgysem nyomna semmit a latban. Arra viszont buzdítok mindenkit,
hogy olvassák az üzeneteket és mondják el nekem miután elolvasták őket, tűzre lobbant-e a szívük, mert rám
ezt a hatást gyakorolják. Amikor visszamenőleg elolvasom őket, könnyekre fakadok. Kinek lenne olyan
tehetsége, hogy megírja ezeket az üzeneteket, kinek? Nem lehet ezeket kitalálni, ha már évek óta megírták
volna őket és minden nap kinyomtatnák, annyi bölcsesség van bennük és annyi szeretet. Semmi kétség nem
fér hozzá, ezeknek az üzeneteknek nem ember a szerzője. Csak nyissák meg a szívüket és az értelmüket és
kérdezzék meg maguktól: Nem jönne el Jézus az utolsó időkben, hogy felkészítse az Ő gyermekeit? Csak
úgy megjelenne hirtelen, anélkül, hogy felkészítene bennünket? Nem, ezt nem tenné meg. Másrészt, vajon
elvárom, hogy az emberek hallgassanak minden prófétára, aki csak megjelenik? Semmi esetre sem. Nagyon
körültekintőnek kell lennünk. Én is az voltam. Azért mentem el mindjárt a plébánosomhoz. Nem akartam,
hogy a képzeletem szüleménye legyen ez az egész, mert ha erről lett volna szó, nem tudtam volna elviselni
ezt a helyzetet. Ilyet tenni, hiteles üzenetekként terjeszteni saját fantáziánk gyártmányát annyira téves dolog.
Még ha valaki megtévesztésből is tenné azt, akkor is nagyon rossz dolog egy ilyenfajta tevékenységet
folytatni. Az én kételyeim elmúltak, aztán újra visszatértek, de most már egyáltalán nem kételkedem az
általam kapott üzenetek hitelességében. Betöltik a szívemet Isten iránti szeretettel, és már több százezer
ember tért meg általuk. Ha ilyen hatásuk van, nem származhatnak a sátántól. Azzal vádoltak, hogy nem a
Világosság üzenetei. Ha nem a Világosság üzenetei, mit gondolnak, honnan valók? Az én képzelgéseimből?
A Sötétség erőitől? Nem gondolnám. Egy olyan fanatikus elme szüleményei lennének, amely annyira tele
van a Jézus iránti szeretettel, hogy üzeneteket talál ki? Nem. Teljes munkaidőben dolgozom, a 24 órából
összesen 2-3 órám van, amikor végre leülhetek és mélyet lélegezhetek. Ilyen munkairam és egy 4 tagú
családról való gondoskodás mellett lehetetlen lenne az, hogy üzenetek kitalálásával is foglalkozzam.”
A próféciákat tehát vizsgálni kell. Amikor a próféciákat vizsgáljuk, az Úr tanításának
engedelmeskedünk, aki valóban azt akarja, hogy vizsgáljunk meg mindent, de nem azt, hogy évtizedeket
ráüljünk egy próféciára, mintha az egy zseniknek feladott, nehezen megfejthető rejtély lenne. Nem. Amint
azt már nagyon sokszor mondtam, az Istentől jövő próféciákat nagyon könnyű felismerni, mivel Isten
azonnal bizonyít is az általa választott küldöttek mellett, nemegyszer csodák és rendkívüli jelek által. De
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miután megvizsgáltuk és hitelesnek találtuk a próféciákat, akkor már nem maradt más hátra, minthogy az
üzenetek szerint éljünk. Mert a jelen helyzetben figyelembe véve a társadalmi élet szülte megannyi
kísértéseit meg nyomorúságait, amelyek üdvösségünket veszélyeztetik, ez a legjobb lelki program, mely
kellő védettséget nyújt a sátán támadásai ellen. Például a Szűzanya Medjugorjéban egy alkalommal ezt
mondta:
„A legjobb böjt, ha kenyéren és vízen böjtöltök.”
Ezzel nem azt mondta a Szűzanya, hogy más böjtölési formák nem érnek semmit. Nem. Ő csupán
tudomásunkra hozta a legjobb, leghatékonyabb böjti formát. Ugyanez érvényes az üzenetekben foglalt lelki
programra is. Nem zárja ki a többi jámborsági gyakorlatokat, hanem azt mondja, hogy figyelembe véve a
társadalmi élet züllöttségét, melyeket felhasználván a sátán óriási támadásokra képes, ez a leghatékonyabb
módszer ellene. A mai, sokrétűen perverz és szinte minden szintjén züllött, megannyi veszélyt rejtő
társadalmunkban a legjobb lelki programot pontosan Isten adja nekünk a próféták által. Ismétlem: az első
lépés tehát a próféciákat illetően a bizonyosság szerzése, hogy azok valóban Istentől vannak. Ha bizonyságot
nyertél, akkor azonnal el kell kezdened az üzenetekben foglaltak szerinti életet, mert ha nem, akkor a sátán
rövid időn belül ellopja a szívedből a már megszerzett bizonyságot, telehintvén azt a megannyi kétely
konkolyával. Neki természetesen érdeke, hogy ne kövessük a próféták utasításait, és megmaradjunk előző
életünk langyos lelki ritmusában. S teszi mindezt azért, mivel Ő tudja, hogy a jövőben ránk váró kísértések
és megpróbáltatások hatására azonnal el fogunk esni, ha nem erősödünk meg a lelki életben, követvén
mindenben a próféták életszentségre ösztönző és segítő üzeneteit. Még azoknak is kemény harcot kell
vívniuk lelki tisztaságuk megőrzéséért, akik követik az üzeneteket. Akik viszont nem élnek az üzenetek
szerint, azoknak nem sok esélyük van a szinten maradáshoz.
Az Úr Jézus gyakran említi üzeneteiben, hogy a jövőben olyan módon lesz próbára téve a hitünk,
hogy arról még álmodni sem mertünk volna. Arról is gyakran figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, hogy
ebben az időkben a sátán nagy erővel támad, mivel a világon elterjedt rengeteg súlyos bűn miatt jogot
szerzett arra. Így hát senki sem érezheti magát teljes biztonságban, még a jámbor lelkek sem. Ébernek kell
tehát lennünk és állhatatosnak. Szent Pál sem véletlenül használ ilyen kemény szavakat a filippi hívek
buzdítására:
„Félve és rettegve munkáljátok üdvösségeteket, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek
ártatlan gyermekei, a gonosz és romlott nemzedékben.”
Természetesen üdvös félelemre gondolt itt Szent Pál, nem pedig beteges félelemre. Szent Pál ezzel
azt akarja mondani, hogy senki sem bízhatja el magát, mert akkor már elesett. És, hogy senki se lankadjon a
buzgóságban, még akkor sem, ha nehéz akadályokba ütközik, vagy ha úgy érzi, hogy már nagyon belefáradt
az egészbe. „Amit elértünk, abban tartsunk ki!” – figyelmeztet újból Szent Pál. Én is ezekkel a
gondolatokkal búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól, na meg azzal, hogy lelkesítsétek egymást, amíg ez a
mai nap tart. A viszonthallásra! Kedves hallgatóink, Selymes József atya műsorát hallották Kitekintés a
jelenések világára címmel. Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a
jelenések világára címmel.
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