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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 31. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése
Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat ebben az új esztendőben, mely esztendő
nagyon sok látnok szerint egyben a nagy változások éve is lesz. Az ausztráliai látnok, Bonie, 2013. január 5-én
kapott egy üzenetet, amely így hangzik, idézem: „A 2013-as év, a meglepetések éve lesz számotokra. Nagyon
sok kiáltás így fog hangzani: Ó, Istenem, hogy történhetett mindez meg? Mi fog még történni? De te, lányom és
mindazok, akik hozzám tartoztok, szükséges, hogy megőrizzétek a nyugalmatokat és ne engedjétek, hogy a
körülöttetek zajló események megrémisszenek benneteket. Ennek az évnek a folyamán sok minden fog történni,
ami félelemmel és rettegéssel fog sokakat eltölteni, de az én népemnek Rám, az ő Üdvözítőjére kell figyelnie és
összpontosítania. Ebben az évben mostmár mindenki számára egyre nyilvánvalóbb lesz a fény és a sötétség
közötti szakadék.”- eddig az idézet. Az igazság az, hogy én nagyon várom már azt a pillanatot, még akkor is, ha
sokkal nehezebb lesz, mint most, amikor Isten elkezdi megvalósítani az előre megjövendölt eseményeket.
Remélem, hogy ezzel a várakozásommal nem vagyok egyedül. A próféciák szerint pontosan az események
megvalósulása fog sok jószándekú, de még egyelőre az üzenetekben kételkedő embert, a komoly megtérés
útjára állítani, a hitetlenek pedig Istenhez vezetni. Minden értetek történik - mondja Szent Pál, azaz, a mi
üdvösségünkért. Hiszen Isten azt akarja, írja ismét Szent Pál Timóteusnak, hogy minden ember üdvözüljön és
az igazság ismeretére jusson. Isten üdvözítő szándékát senki sem vonhatja kétségbe, hiszen Isten nem
kevesebbet, mint saját Fiának a vérét adta értünk. Ezért tehát legyünk nagy bizalommal iránta és vegyük észre,
még ezekben az olykor drámai hangú próféciákban is, az Ő irántunk való nagy-nagy szeretetét.
Az Úr Jézus, amint azt többször elmondja, nem ijesztgetni akar bennünket ezekkel az üzenetekkel, hanem
éppen ellenkezőleg, reményt és bátorságot akar belénk önteni, amikor feltárja előttünk a sátán jövőre
vonatkozó, pusztító terveit, amelyeket pontosan mi vontunk magunkra a bűneinkkel. Nem az Úr akarja a
pusztulást, hanem a sátán, és ez azért lehetséges, mert mi a bűneinkkel tág teret nyitottunk számára. Az Úr maga
a jóság és a szeretet, aki nem leli örömét a bűnös pusztulásában, hanem azt akrja, hogy megtérjen és éljen. Igen,
a megtérésünket akrja, de nemcsak az enyémet meg a tiedet és még egy néhány emerét, hanem az egész világét.
De ha ez a megtérés nem következik be, akkor számolnunk kell a tragédiával. Egy dolgot sohasem szabad
elfelednünk, nem a Jó Isen hibája az, ha te a számtalan égi figyelmeztetés ellenére sem hagyod el a sátán
süllyedő hajóját, hanem a tied. Isten jelenleg egyre gyakrabban és egyre sürgetőbben hív bennünket a prófétái
által, hogy szálljunk le végre a sátán földi élvezetekkel teli, de egyre csak a pokol mélysége felé süllyedő
hajójáról és szálljunk fel az Isten bizonságos és sérthetetlen hajójára, mely az örök üdvösségre visz. A helyzeten
mit sem változtat, hogy te balga módon, állandóan azt ismételgeted, hogy ez mind hamis prófécia és az a hajó,
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amelyen Te most utazol nem is süllyed és nem is a sátáné. Ezt ismételgetni, mind fölösleges, mert egy prófécia
nem attól lesz igaz, hogy azt hányan fogadják el és hányan nem. Egy dolog azonban biztos, bármi is történjék,
Isten nem hibáztatható semmiért, mert minden rossz, ami ránk vár a jövőben, az egyedül a sátán irigységének és
irántunk való gyűlöletének köszönhető és elsősorban, természetesen nekünk, akik bűnt bűnre halmozva,
megengedtük neki, hogy a társadalmi élet irányítója és központja legyen. Az Úr Jézus többször is emlékeztet
bennünket erre a teológiai igazságra, az Ő üzeneteiben mondván: „Nem Én akarom a pusztulást, ami a jövőben
rátok vár, hanem a sátán, a pusztító, akinek ti felelőtlenül, minduntalan a karjaiba dobjátok magatokat. Én
pontosan azért vagyk itt most is, hogy prófétáim által segítsek nektek. De ti még most sem akartok a bűnből
szabadulni, amikor már szemmel látható a sátán, egyre csak fokozodó pusztító munkája. Szálljatok végre
magatokba és térjetek meg, hogy legalább a legfontosabbat, a lelketeket megmentsétek.”
Vlóban végtelen az Úr irgalma, aki az üzeneteit érő általános közöny és szűnni nem akaró gúny ellenére is
folytatja a lelkek megmentésére irányuló világméretű nagy tervét, amíg még a kegyelem ideje tart. Ezt követően
peddig nézzük tovább Christian Schmaranzer, osztrák telógus érveit, melyeket a Nagy figyelmeztetés üzeneteit
támadók ellenvetéseire ad. Idézem: „Aztán azzal is érvelnek a Nagy figyelmeztetés üzenetei ellen, hogy a
milenarizmus tanait hirdeti, amelyet az Egyház elutasított vagyis Jézus ezer éves uralkodását a Földön, amelyet
az Apokalipszis 20-ik fejezete tartalmaz. Az anyag pontos tanulmányozása során mégis meg lehet állapítani,
hogy bár az Egyház elveti azt, hogy a normális emberi történelem keretén belül Jézus visszajövetele, és az azt
követő utolsó itélet előtt sor kerülhetne egy vallásos vagy politikai Béke Birodalomra. Azonban nyitva hagyja
azt a kérdést, hogy az utolsó itélet előtt, az idők végezetével már sor kerülhet Jézus második visszajövetelére,
amit aztán egy földi Béke Korszak követne, amit azonbana nagy figyelmeztetés üzenetei és más főleg jelenkori
látnokok prófétikus üzenetei is közölnek velünk. Azaz, hogy mi most a végidőket éljüks, s hogy Jézus Krisztus,
ahogyan azt Szent Máténak a 24-ik fejezetében is előre volt jelezve, „Az ég felhőin vissza fog jönni, ítéletet fog
tartani, ami azonban nem a világ végét jelenti, hanem azt, hogy a Földön csak olyan emberek maradnak Jézussal
és az Ő uralma alatt akarnak élni. Ezek meg foglyák érni az ezer éves Béke Korszakot.” Ez megfelel a Jelenések
könyvében található próféciának is, amely azt hirdeti, hogy még a világ vége előtt, egy ezer éves Béke Korszak
lesz a Földön, amikor a végidők itélete után Jézus Krisztus a feltámadott mártírokkal és hűséges követőivel
együtt Messiásként, azaz a Béke Királyaként fog uralkodni, a sátán pedig nem tudja már többé elcsábítani a
népeket. A Katolikus Egyház sohasem tanította a Jelenések 20-ik fejezetéről, hogy hamis lenne. Ha olyan
prófétikus üzenetek vannak, amelyek ugyanazt állítják, mint a Bibliának ez a része, akkor egyházilag biztosan
nem lehet ezeket az üzeneteket téveszméknek minősíteni.”- eddig az idézet.
Hogy jobban megértsük az Úr Jézus üzeneteit és diletás módon egy kézlegyintéssel ne soroljunk minden
olyan üzenetet a millenarizmus eretnekség kategóriájába az Úr Jézus második eljöveteléről, mely az ezer eves
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Béke Korszakról szól. Nézzük meg, hogy miben is áll ez az eretnekség. Ennek az eretnekségnek kétféle
elnevezése van, az egyik az úgynevezett kiliazmus, mely két görög szó összetételéből ered, a kilia és eté
szavakból. Kilia jelentése ezer, eté jelentése pedig év, azaz esztendő. A millenarizmus kifejezés már közelebb
áll hozzánk latin eredete miatt, mely szó szintén ezret jelent. A továbbiakban én is ezt a szót fogom használni az
ezer éves uralom megjelölésére. A millenarizmus egy eszkatologikus eretnekség arról az ezer éves uralomról,
amikor Krisztus hozzánk visszatérvén, földi emberi testben közöttünk élve még a világ vége előtt megvalósít a
Földön, a normális emberi történelem keretein belül, egy ezer évig tartó vallásos vagy politikai Béke
Birodalmat. Röviden ennek a lényege, hogy a kiváltságosak, természetesen a millenaristák, számszerint 144
ezren feltámadnak, mindegyik visszatér otthonába, a családjához, a halála előtti foglalkozásához. Röviden ennyi
az eretnekség tanítása. Az Úr Jézus ellenben, a nagy figyemeztés üzeneteiben nem errőé beszél, hanem egészen
másról. Még akkor is, ha az Úr Jézus üzeneteiben találhatók bizonyos elemek, kifejezések hasonlóak az eretnek
tanításban szereplő kifejezésekkel. Egyébként ez érthető is, hiszen ugyanaz a téma mindkét esetben, de a
megvalósulási módja más mégpedig lényegsen más. Nem szabad soha elfelednünk azt az axiómát, azaz
megdönthetetlen filozófiai igazságot, melyet a teológiai gondolkodásban gyakran alkalmazni kell, a hasonlóság
nem azonosság. Két tojás hasonló, de nem azonos. Két ikertestvér lehet a megtévesztésig hasonló, de ők
lényegesen különböznek egymástól, azaz nem azonosak. Ugyanez a helyzet a millenarizmus eretnekségét és az
Úr Jézus üzeneteit tekintve. Mivel a téma ugyanaz, ezért vannak benne közös elemek is, az egyik tan,
történetesen a millenarista eretnekség, emberi elképzelés adott szentírási helynek az értelmezéséről, a másik
pedig Isten helyes magyarázata a szóban forgó szentírási próféciáról. Ajánlom itt elolvasásra a Jelenések
könyvének 20-ik fejezetét, amelyből egyértelmű, összevetvén más szentírási szövegekkel, hogy az első
feltámadást szószerint kell érteni, nem pedig lelki értelemben. De próbéljuk meg most, közösen elemezni ezt a
szövegrészt. Azok, akik hittanból rendelkeznek egy bizonyos fokú alapismerettel, első olvasásra szembeötlik a
6-ik vers, amely így hangzik: “Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. A második halálnak
ezeken nincs hatalma.”- eddig a 6-ik versnek az idézete. Márpedig, ha az első feltámadáson a lelki feltámadást
kell érteni, mint, ahogyan azt egyes Biblia magyarázók állítják, ez még nem zárja ki a bűnbe való újboli
visszaesést és az örök kárhozatot vagyis az örök halált. Az első feltámadás fogalmának megvilágítására vegyük
számításba, hogy az Úr Jézus, Szent János evangéliuma 6-ik fejezetének 54-ik versében azt állítja, hogy, aki
magához veszi az Ő testét és vérét, feltámasztja az utolsó napon. Kérdem én, mi értelme lenne ennek a
kifejezésnek, ha ez a világvégi általános feltámadásra vonatkoznék. Miben állna a kiváltságosak, a gyakran és
jól áldozók jutalma, ha velük együtt mindenki feltámad? A Thesszalonikai levél 4,15-ben azt olvassuk, hogy
először a Krisztusban elhúnytak támadnak fel. Szent János ugyanezt erősíti meg evangéliuma 5-ik fejezetének
28-ik versében. A Zsidókhoz írt levél 11,35-ben pedig ez áll: “Csak, hogy jobb feltámadásban részesüljenek.”
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Az eredeti szöveg szerint “Creitonos anasteons”. A második Makkabeus könyv 14,14-ben ez áll: “Menj most
Dániel, mert az igazak feltámadásakor megkapod a jutalmadat.” Tehát lesz egy feltámadás, amikor csak az
igazak támadnak fel. Az idézetekből világosan kitűnik, hogy a Jelenések könyve 20-ik fejezetének első 7
versében, nem az ezer éves uralmon van a hangsúly, hanem azon, hogy lesz egy első feltámadás, az igazaké,
pontosabban a vértanúké, a szűzeké. És lesz egy második feltámadás, az általános, amely megelőzi az utolsó
ítéletet. Nem okvetlen szükséges, hogy a kettő között ezer év teljen el, mert az ezer, mint szám érthető akár
szimbólikusan is. Inkább azt kell látnunk, hogy a kiváltságosak tökéletességben támadnak majd fel. A nagy
figyelmeztetés üzeneteinek fényében, helyesen értelmezvén a Jelenések könyvének ezt a szakaszát összegezve
megállapíthatjuk, hogy a világvégi eseményeknek négy mozzanata lesz.
Első, az első halál, azaz mindenkinek az egyéni halála, amely által kilép az anyagi világ koordinátáiból.
Második, az első feltámadás, azaz a kiváltságosak, vértanúk, szüzek, eukarisztikus lelkek tökéletességben
való feltámadása, lásd Szent Lukács evangéliumának 14-ik fejezetét.
Harmadik, a második feltámadás, az általános feltámadás az utolsó ítélet mapján.
Negyedik, a második halál pedig az örök kárhozat. Ha ezzel az átfogóbb tekintettel olvassuk a Jelenések
könyve 20-ik fejezetét, azonnal szembe tűnik, hogy a fejezet a két halál és a két feltámadás szerkezetére van
felépítve és nem pedig az ezer évre, ami egyébként ugyan még nem zárja ki, hogy ez a gyakran hangsúlyozott
ezer év valóban annyi is legyen, de semmi képp sem képezi az esemény lényegét.
Még egy nagyon fontos dolog, ami az Úr Jézus visszatérését és köztünk való jelenlétét illeti. Az Úr Jézus
több üzenetében is kifejti az eretnekekkel ellentétben, hogy Ő másodjára már nem olyan törékeny, sebezhető,
gyenge stb. emberi testtel lesz közöttünk, mint első alkalommal, amikor közöttünk járt, hanem egészen más
formában. Ezt az Úr Jézus többször ismétli és egyértelműen kihangsúlyozza mégpedig azért, hogy a hamarosan
Messiásként fellépő Antikrisztus meg ne tévesszen bennünket. Nézzük szószerint, hogy hogyan is fogalmazz
ezzel kapcsolatosan az Úr Jézus. Ezzel kapcsolatosan, most három üzenetbő szeretnék idézni. Az első 2012.
augusztus 12-én érkezett ezzel a címmel “Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus”ezekből az üzenetekből, most csak a témánkhoz kapcsolodó részeket idézem, de ajánlom a kedves hallgatóknak
az egész üzenet elolvasását. “Az Antikrisztus – mondja az Úr Jézus – jelenleg hamis prófétákat készít fel, hogy
megtévesszék Isten gyermekeit, annak érdekében, hogy őt úgy fogadják majd, mint a messiest. Kijelentik majd
azt is, először csak nagyon óvatosan, hogy az Antikrisztus maga Krisztus Király. Figyelmeztetnem kell Isten
minden gyermekét, hogy a második alkalommal, Én nem testben fogok eljönni. Én nem vezetőként fogok a
világban megjelenni. Ez alkalommal csodákkal sem fogom bizonyítani nektek, hogy ki vagyok, kivétel a nagy
figyelmeztetés csodája és az az égen látható csoda, amelyre a nagy figyelmeztetés után kerül majd sor.”- eddig
az augusztus 12-i üzenetből vett idézet.
4

KJV31
A következő üzenet szeptember 28-án érkezett, ezzel a címmel “Ez az ember azt fogja mondani a
világnak, hogy ő a Messiás és sokan meg fogják tapsolni a világ névleges vezetői közül. Ő az antikrisztus
sokakat meg fog téveszteni, mert alázatos módon fogja önmagát királyként bemutatni, meggyőzve az embereket
arról, hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus. Mindenkinek azt fogja mondani, hogy ő Jézus Krisztus, aki azért jot
vissza, hogy bejelentse második eljövetelét. Ne haggyátok, hogy egy pillanatra is megtévesszenek benneteket.
Én Jézus Krisztus először testben jöttem el, hogy megmentsem az emberiséget, de tudnotok kell a következőket.
Ez alkalommal nem testben jövök el. Bárki, aki azt állítja, hogy ő Jézus Krisztus és emberként jár a Földön az
hazug.”- eddig az idézet a szeptember 28-i üzenetből.
Utolsóként a 2012. december 30-án érkezett üzenetből idézek,ennek a címe“Ő az okult hatalom által azt
fogja véghez vinni, ami a gyógyíthatatlan emberek számára gyógyulásnak látszik. A közel-keleti háborúk
felgyorsulnak majd és széles körben elterjednek. Ezek úgy a Nyugatot, mint Keletet bele fogják keverni. A
zűrzavart a béke embere fogja megállítani, a fenevad, az Antikrisztus. Idővel, sokan azt fogják hinni, hogy ő az
Isten, a Messiás; látszólag Ő sok hatalommal fog rendelkezni. Hatalmát a Sátán, a gonosz atyja, adta neki.
Kérlek benneteket, Tanítványaim, figyelmeztessétek az embereket arra, hogy Én nem testben fogok eljönni. Ez
nem lehetséges. Egyszer már eljöttem testben a Földre, még egyszer ez nem történhet meg. Amikor újból
eljövök az olyan módon lesz, ahogyan elhagytam a Földet.”- eddig az idézet. Azt gondolom, hogy ennél
világosabb és érthetőbb magyarázat nem kell. Egy dolog tehát biztos, hogy az Úr Jézus nem a feltámadása előtti
testi formában és módon lesz közöttünk, hanem a feltámadása utáni módon és testi formában. Hogy ez pontosan
milyen lesz, azt senki sem tudja, de ha komolyan törekszünk az Úr Jézus Krisztus szeretetében élni, akkor az
üzenetek tanúsága szerint hamarosan meg fogjuk látni.
Én ezennel búcsúzom a kedves rádióhallgatoktól és azt kívánom, hogy részük legyen az első
feltámadásban.
A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára címmel.
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