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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 19. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy – nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a szőkefalvi jelenéssorozatok elemzése
alkalmából s mindjárt az elején a figyelmükbe ajánlom Istennek azt a nagyszerű pedagógiai módszerét,
amely mindig csak a szeretetből forrásozik, hiszen Isten maga a szeretet s melynek jellemzői között első
helyen szerepel a türelem és azt követően, pedig a tapintat. Ajánlom itt elolvasásra az 1 Korinthusi levél 13
fejezetét.
Minden jelenés esetében, beleértve Szőkefalvát is, Isten mindig előkészíti a terepet és a látnokokat
is.

Most tehát nézzük röviden az események időrendi sorrendjét, s közben csodáljuk és tanuljuk is meg

Isten nagyszerű pedagógiai módszerét, ahogyan végtelen szeretetével közelít különböző teremtményeihez.
Rózsika 1995-ben Dicsőszentmártonban a nagyanyjánál tartózkodik. Imádságai sokszor az éjszakába
nyúltak.
- Állandóan ostromoltam az eget- vallotta be később őszintén Rózsika-, hogy visszanyerjem újból a
látásomat, melyet 1992 –ben veszítettem el.
1995 januárjában a vakságának harmadik évében egy vörös fényt látott, amelyet nem tudott
semmiféle természetes fényhez hasonlítani. Ez a fény naponta többször is megjelent és tartott egészen június
17-ig, amikor első ízben hallotta a Szűzanya hangját. Ugyanazon év december 8-án este 11-kor megjelent
mennyei fényben egy Mária szobor kb. 75 cm nagyságú. Mária fején 12 csillagból álló korona, feje fölött
egy nagy csillag, amelyből olyan erős fény áradt a szoborra, hogy azt szinte már nem is lehetett látni. Ilyen
fényszobor formájában jelent meg az óta is a boldogságos Szűz Mária, Rózsikának évente háromszor. 1995től 1998-ig csak magánjelenése volt, amiről nyilvánosan nem beszélhetett. E három év alatta a boldogságos
Szűzanya tanította és felkészítette a látnoki hivatásának a betöltésére. 1998. november 4-én este 11-kor volt
az első nyilvános jelenés Szőkefalván a családi házban. Ezen a jelenésen a család és néhány szomszéd is
jelen volt. 1999. március 21-én este 11-kor volt a második jelenés szintén a családi házban körülbelül 35
személy jelenlétében. Ezen a jelenésen György István atya szőkefalvi plébános is jelen volt, aki később
gyóntatója és lelkivezetője is lett Rózsikának.
- Kérésünkre -mondta Rózsika- a Szűzanya elfogadta, hogy ezen túl délután 5 órakor jelenik meg.
1999. június 17-én már az udvaron volt a jelenés kb. 200 személy jelenlétében. Azt követően a
látnok a gyulefehérvári előzetes engedélyével megkérte a Szűzanyát, hogy ha lehet, a római katolikus
templomba legyen a jelenés. 1999. november 4-én már a templomban van a jelenés 1500 személy
jelenlétében. Azt követően a jelenések a templomban illetve a templom udvarán történtek. A jelenések
időtartama mindannyiszor kb. 10-15 perc volt. Az utolsó jelenés 2005. június 17-én volt 120 pap és kb.25.
000 zarándok jelenlétében, amikor is a Szűzanya magyarul beszélt Rózsikával és az üzenetet is magyar
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nyelven adta. A Szűzanya ekkor jelentette ki, hogy Szőkefalván a neve a Fény Királynője. Szőkefalván
összesen 23 nyilvános jelenés volt és mindannyiszor üzenetet is kaptunk a Szűzanyától. 22 alkalommal
román nyelven és az utolsó lakalommal magyar nyelven szólalt meg a Szűzanya. Az üzenetek tartalma
nagyban megegyezik a világ más részein elhangzott üzenetek tartalmával, mindannyiszor rámutatván a
megtérés fontosságára és az azt elősegítő életben tartó és megerősítő kegyelmei eszközök rendszerese
használata. A Szűzanya sürgeti a rendszeres imádságot, napjainkat át kell, hogy szőjjék az imádságok, mely
imákból nem hiányozhat a rózsafűzér sem. A böjt elengedhetetlen tartozéka a lelki életnek s mindezt tiszta
szívvel kell felajánlani az Úrnak. Ezért sürgeti a Szűzanya a rendszeres gyónást és a bűnbánat más formáit,
hogy az ember mindennapi életté tiszta szívvel élje. Ezekről a kegyelmi eszközökről részletesebb tanítást
találhatnak a hittan könyvekben, vagy pedig a régebbi műsoraimban, melyek megtalálhatóak a
nagyfigyelmeztetes. com című weboldalon. A szőkefalvi jelenéseket illetően két nagyon fontos témát
szeretnék érinteni. Az első az ott elhangzott 5 titok, a másik a nagyfigyelmeztetés üzenete, amely 2000.
október hangzott el először Szőkefalván. Nézzük előbb a titkokat. A Szűzanya 1999 és 2000-ben 5 titkot
bízott a látnoknőre, melyeket a megadott időpontban a látnoknak nyilvánosságra kellett hoznia. Íme, a titkok
sorrendben. Az első: Gyakoribb és nagyobb természeti csapások lesznek, mint eddig voltak. Éhínségre,
valamint gyógyíthatatlan betegségre kell számítani. A második: Tűzvészek, árvizek, szárazság és nagyfokú
földrengések lesznek. A harmadik: Sok gyermek meg fog halni 7 éven alul. Ez a három titok az egész
emberiségre vonatkozik, természetesen, ha nem tér meg. Íme, miért is sürgetik a látnokok a megtérést. A
Szűzanya egy alkalommal Medjugorjeban így szólt, amikor a zarándokok a jövővel kapcsolatosan
kérdezték. Drága gyermekeim, ne feledjétek, hogy megtérésetektől függ a jövő. A negyedik titok így
hangzik: Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet. Romániát egy nagy esemény fogja
megrázkódtatni és sok ártatlan vér fog folyni, ha nem térnek meg az emberek. Az ötödik titok: Eljön az idő,
amikor az egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak és megjelölik azt az utat,
amelyik a vesztükre vezeti. Amikor úgy fog látszani, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az egyház,
mert jönni fog egy Péter nevű pápa, aki a győzelem útjára fogja vezetni az egyházat. Megjegyzem, hogy ezt
az ötödik titkot, csak 2008. áprilisban mondhatta el a látnok. Most pedig nézzük a nagyfigyelmeztetés
üzenetét, melyről rengeteg anyag található az interneten, szinte minden jelenlegi látnok beszél a
nagyfigyelmeztetésről, és amelyről az utóbbi időben, a médiában is nagyon sok szó esik. A
nagyfigyelmeztetésekről, melyekről az utolsó században, több próféciában is elhangzott, de különös
nyomatékkal és részletességgel Garabandalban beszél a Szűzanya, amiről sokan nem is hallottak soha. Ez
természetes is, hisz az emberek többségének, nincs ahonnan értesüléseket szereznie ilyen vagy hasonló
dolgokról. Ha csak nem a médiából vagy az egyház megbízottaitól. Igen, nekünk papoknak kellene ezekről a
dolgokról beszélnünk. Az Úr Jézus kifejezett akarata szerint, hiszen többször is felkér minket az Úr Jézus és
a Szűzanya tegyük ismertté az emberek számára ezeket az üzeneteket. De főleg azok számára, akiket Isten
ránkbízott. Szőkefalván a nagyfigyelmeztetésről 2000.október 10-én beszélt első alkalommal a Szűzanya.
Íme, az üzenet teljes egészében: Kérem, hogy imádkozzatok, kérem, hogy imádkozzatok, kérem, hogy
imádkozzatok. Keressétek, keressétek, keressétek minél gyakrabban az én Szent Fiamat. Kérem, hogy
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végezzetek kilencedeket és imádkozzatok az én szándékomra. Kérem a böjtöt tőletek drága gyermekeim.
Gyónjatok és áldozzatok. Legyetek türelmesek, mert közeledik a nagyfigyelmeztetés. Ne féljetek, mert én
veletek vagyok. Figyeljétek meg jól ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. Ne legyetek
szomorúak, mert közeledik az én szeplőtelen szívem győzelme. Eddig az idézet. Itt megjegyzem a
következőket, és ami szerintem nagyon erős bizonyíték is a szőkefalván elhangzott próféciák mellett, hogy a
látnok Rózsika soha nem hallott a nagyfigyelmeztetésről, vagy pedig a Szűzanya szeplőtelen szívének a
győzelméről. Első ízben a Szűzanyától hallotta ezeket a dolgokat, később, pedig a papok világosították fel.
Ha megfigyelték a kedves hallgatók a Szűzanya külön nyomatékkal, látja el ezt az üzenetet, mondván
figyeljétek meg jól ezt az üzenetet és őrizzétek meg, mert rövid az idő. És mivel az idő valóban nagyon
rövid én se részletezném a szőkefalvi jelenéseket, bár nagyon sok mindent lehetne, sőt kellene róla mondani,
megkezdeném a nagyfigyelmeztetés üzeneteinek a közvetítését, hiszen az Úr Jézus többször is kér
bennünket, papokat és püspököket, hogy sürgősen ismertessük meg népünkkel ezeket a próféciákat, hogy
tudjanak felkészülni a jövőre, mely felkészülés első lépése a megtérés.
A következő héten hétfőn tehát a nagyfigyelmeztetés üzeneteiről fogok beszélni, melynek jobb
megértése érdekében a kedves hallgatók figyelmében ajánlom az ír látnoknő személyes vallomását, azaz
élménybeszámolóját erről a nem mindennapi, rendkívüli eseménysorozatról, mely ma délután 4 órára lett
műsorra tűzve, mely szombaton délelőtt 11kor és vasárnap is meg lesz ismételve. Buzdítok mindenkit, hogy
vegye a fáradságot és hallgassa meg ennek az ír volt üzletasszonynak a beszámolóját, akit Isten arra
válaszott ki, hogy felkészítse a világot erre a nagy eseményre, a nagyfigyelmeztetésre, mely az Úr Jézus
szavai szerint a feltámadása utáni legnagyobb irgalmassági intervenció az emberek üdvössége érdekében. Én
ezennel búcsúzom a kedves Mária rádióhallgatóktól azt kívánom, hogy a látnoknő őszinte beszámolója,
melyben ecseteli az Úr Jézussal való első találkozását, mint megtérésének sorsdöntő pillanatát legyen az
Önök számára is az őszinte megtérés felejthetetlen pillanata. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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