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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 22. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a nagy kegyelmek idejének eme
felkészítő szakaszában, amikor a világszerte elhangzó üzenetekben a lelki felkészülésre való ösztönzés egyre
sürgetőbbé válik.
Október 18-án a texas-i látnoknőnek, Glynda Lomaxnak többek között ezt mondta a Szűzanya:
,,Sokan félelemmel néznek a jövőre a megjövendölt események miatt, de egyáltalán nem készülnek ezekre a
változásokra. Sokan azt gondolják, hogy nekik joguk van a kényelmes élethez. De én azt kérdezem tőletek,
hogy Fiam Jézus számára kényelmes volt-e odaadni az életét a kereszten értetek? Kényelmes volt-e számára
a megostorozás és a keresztre feszítés? A vértanúk számára kényelmes volt-e meghalni az igazságért?
Kedves gyermekeim! Így készülni a jövőre oktalanság.”
Valóban így igaz. Egy olyan időben, mondhatnánk időszakaszban, melyet a látnokok többmint 30
éve (lásd Medjugorje) a nagy kegyelmek idejének neveznek. Az október 16.-i üzenetben az Úr Jézus újra
megismétli az ír látnoknőnek azt, amit már százszor elmondott, hogy a Jelenések könyvében megjövendölt
próféciák már megkezdődtek, továbbra is úgy élni, mintha semmi sem történne, valóban nagy oktalanságra
vall. Az állandó készenlét fogalma számunkra nem idegen, az evangéliumokban is többször szerepel. Mi
keresztények valóban szerencsések vagyunk, hogy ismerjük az igazságot, de a kérdés továbbra is marad.
Komolyan vesszük az Úr Jézus tanítását? Komolyan készülünk az előttünk álló nagy változásokra? S mitöbb az üdvösségre?
Amint az előző műsorban már láthattuk, a látnokok életét elemezvén kivétel nélkül mindegyiküknek
még mielőtt üzeneteket kaptak volna, felkészítő időszakon kellett átmenniük. Így történt ez az ír látnoknő
életében is. Hogy miben áll ez a felkészítő időszak, az minden látnok esetében változó. Az ír látnoknő
esetében ez a felkészítő időszak 2008-ban kezdődik el egy templomban, amikor a Szűzanya szobra előtt
térdelve egyik barátnőjének a felgyógyulásáért imádkozik. Amikor felemelte a fejét, hogy a Szűzanyára
nézzen, azt élőnek látta és azt is látta, hogy az ajkai mozognak, miközben különböző szentek haladnak el
előtte. Akik a vele készített interjút hallgatták, ismerik jól a történetet. De hallgassuk meg újra ezt a részt:
„ De igazából, ami történt, az az volt, hogy meglátogattam valakit a kórházban és bementem a
templomba, ott imádkoztam a Szűzanya szobra előtt. S amint imádkoztam, a Szűzanya megjelent az oltáron.
Akkor nem is tudom, hogy mondjam el, egészen megdöbbentem.
- Egyedül volt akkor a templomban?
-Igen. Jaj, nem! Volt velem még egy másik személy is.
-Ő is látta?
-Igen. És ez nagy segítség volt, mert legalább tudtam, hogy nem csak én láttam. Amikor megláttam a
Szűzanyát, mozdulni se tudtam, annyira erőteljes volt. És láttam, hogy sírt. Le voltam döbbenve.
Kiszaladtam a templomból remegve és nem tudtam mit kezdeni. Aztán néhány nap múlva visszamentem
meglátogatni azt a bizonyos személyt a kórházba, többször is visszamentem. És minden alkalommal
bementem a templomba és minden egyes alkalommal- ekkor már csak magam voltam- különböző emberi
alakokat láttam a Szűzanya szobra felől felém közeledni. Nem tudtam kicsodák. Láttam egy sálat viselő
kislányt, egy sötét színű sapkaszerű fejre valót viselő rövid szakállú férfit. Nem tudtam kicsoda. Még mindig
nem tudom. Aztán láttam egy apácát, akinek szögletes keményítéses fátyol volt a fején különleges habitusa
volt. Kicsodák, akiket látok?- mondtam magamban. Sokkoló volt. Igazán sokkoló. És ez így folytatódott.
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Hogy rövidre fogjam a történetet, ezek a látomások már jó ideje elkezdődtek és akkor végre novemberben
elmentem egy grottó-hoz, a lakásomtól nem messze. Néhány barátommal voltam, akiktől hallottam volt,
hogy létezik ott egy rózsafűzér csoport és valami arra késztetett, hogy menjek le oda. Amikor lementem
minden megváltozott, mert amikor rátekintettem a szoborra a Szűzanya újra élővé vált és mindjárt láttam II.
János Pál pápát, aztán a szögletes fejfedős apácát, akiről most már tudom, hogy Faustina nővér volt. Több
személyt is láttam, de nem tudtam kicsodák. Én soha nem hallottam róluk, soha nem jelentettek semmit
számomra. Tudtam, hogy valami történik velem, mert ebben az időben még néhány furcsa dolog kezdett el
történni velem. El kezdtem a keresztre feszítésre gondolni és lassan, fokozatosan kezdett felkavarni. Végül
kezdtem felébredni hajnali 3 órakor és csorogtak a könnyeim, amikor a keresztre feszített Jézusra
gondoltam. Nem tudtam mi baj van velem, de mégis tudtam, hogy a józan eszem birtokában vagyok. Belül
viszont remegtem, de nem féltem. Aztán november 8-án indíttatást éreztem arra, hogy délután 3 órakor
imádkozzam a rózsafűzért. Nem tudom miért. Valami arra indított, hogy elkészítsem a szobát és el kezdtem
imádkozni. S akkor kaptam meg az első üzenetet a Szűzanyától. Volt nálam toll és papír, nem tudom miért
voltam ennyire felkészülve, de éreztem, hogy valami történik és ez volt az az alkalom, amikor elmondta
nekem az első üzenetét.’’
Tehát az események kezdete és az első üzenet között volt egy felkészítő időszak, ami meghatározó
egy látnok életében. Az első jelenés, azaz rendkívüli élmény pedig felejthetetlen marad mindörökre. Így
tehát nekünk se szabad egy pillanatra sem elfelednünk, hogy a nagy kegyelmek idejét éljük, azaz a Jelenések
könyvének proféciáit. Ne kövessük el azt a hibát, amit a zsidók, amikor az Úr Jézus a názáreti zsinagógában
felolvasta Izajás proféciáját és a végén azt mondta:
„Ma beteljesedett az írás, amit az előbb hallottatok A jelenlévők először csodálkoztak, azt követően
pedig megbotránkoztak szavain és letámadták. Sőt, meg akarták őt ölni. De Ő áthaladt közöttük” – írja
Szent Lukács evangélista. El kell olvasni ezt a részt és komolyan elgondolkodni rajta, mely Szent Lukács
evangéliumának a 4. fejezetében található. A kérdésem tehát visszatérő: - Kinek volt igaza? Az Úr Jézusnak,
akinek a kortársai nem ismerték fel a Messiást, vagy pedig a názáretieknek, akik úgy ítélték meg, hogy
mindez lehetetlen. Tudniillik, hogy Izajás próféta jövendőlései pont az ők életükben legyen valósággá.
Észbontó, nem, ha komolyan belegondolunk? Éppen ezért kéri tőlünk is az Úr Jézus a sok imát és életünk
gyökeres megváltoztatását, hogy ne vegyen rajtunk erőt se a félelem, sem pedig a hitetlenség. Mert valóban
nem egyszerű dolog azt elfogadni, hogy mi, ez a generáció itt és most a Jelenések Könyvének a próféciáit
éli. Természetesen egyelőre a könnyebb formáját, a keményebb dolgok, majd csak decembertől arrafele
kezdődnek el. Hogy ezt jobban megértsék, venni kell a fáradságot és el kell olvasni az Úr Jézusnak az idén
július 20-án adott üzenetét.
Most pedig ismerkedjünk a Nagyfigyelmeztetés üzeneteivel, melyek az Úr Jézus szavai szerint az
emberiségnek adott utolsó üzenetek.
Az első üzenetet a látnoknő a Szűzanyától kapta 2010 november 8-án, hétfőn délután fél 4-kor az
irgalmasság rózsafűzérének elimádkozása után. Figyeljék meg jól ezt az üzenetet, mert ebben minden
indoklás benne van, ami a továbbiakban, mint kérdés felmerülhet a jelenést és az üzeneteket illetően.
Idézem: „Gyermekem! Ez a feladat, amit rád bíztam nagy felelősséggel bír, és nem hagyhatod, hogy bárki is
megakadályozzon feladatod végrehajtásában. Hirdetni kell az igazságot. Kiválasztott vagy erre. Gyermekem
légy erős. Nézz fel az Istenre és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit rád bíztam.”
Itt most álljunk meg egy pillanatra, és elemezzük ennek az öt mondatnak a tartalmát.
Már az első mondatban szerepel az üzenet eredetének a bizonyítéka. Idézem: „A feladat, amit rád bíztam.”
Mit mond a látnoknő, hogy kit látott? Hogy kitől kapta az első üzenetet? S aztán az üzenet végén ki nevezi
magát meg, mint üzenetadó így? Krisztusban szerető édesanyád Mária, a Föld királynője. Íme, egy csomó
2

KJV22

bizonyíték az aláírásban, hogy az üzenet kitől származik. Nem csupán Mária vagy Szűz Mária édesanyád,
hanem Krisztusban szerető édesanyád Mária, a Föld királynője. Nem hiszem, hogy a Szűzanya azért
mutatkozott így be, mert szeret dicsekedni az Istentől kapott címeivel. Ó nem! Hiszen Ő az Úr alázatos
szolgáló leánya. Ha tehát a dicsekvés kizárva, akkor nem maradt más magyarázat hátra, mint az, hogy
világossá tegye számunkra az üzenet eredetét.
Örömmel idézem itt Aiden Wilson Tozer két tiszteletbeli doktorátussal rendelkező lelkipásztort, aki
egyben író, folyóirat szerkesztő és spirituális mentor is. Az egyik tanulmányában többek között azt a kérdést
teszi fel, amit nem lehet megkerülni, amikor látnokokkal vagy profétákkal találkozunk. Idézem:
„-Hogyan tudod megkülönböztetni az igazi profétákat a hamisaktól?
- Nos, ez egy igen nehéz feladatnak látszik- folytatja- de nem az.” És a továbbiakban sorolja azokat az
érveket, amelyeket előző műsoraimban én is felsoroltam. Ezt a lelkipásztort, aki egyébként nem is katolikus,
azért idéztem, hogy újból igazoljam, hogy az igazi próféciákat nem nehéz felismerni és megkülönböztetni a
hamisaktól. Tehát nemcsak én állítom ezt, hanem még nagyon sokan mások is. Érthető tehát, hogy Isten
azonnal bizonyít az Ő küldöttei mellett, azt akarja, hogy a legrövidebb időn belül, minél több emberhez
eljussanak az üzenetei, melyek egyedüli rendeltetések , mely az emberek megtérítése és Istenhez való
vezetése. És nem pedig a megfélemlítés, fenyegetés vagy pedig a kíváncsiság kielégítése. Az már egy másik
kérdés, hogy kiből mit váltanak ki az üzenetek. Természetesen mindenkiből azt, amiben van. Tehát a
lelkiállapotod szerint reagálsz az üzenetekre. Ha az üzenetek félelmet váltanak ki belőled, ez azt jelenti,
hogy nem vagy teljesen rendben. Ha felületesen kezeled őket, akkor szintén baj van veled. Ha pedig
komolyan veszed azokat és igyekszel a benne foglaltak szerint élni, akkor ez azt jelenti, hogy tudod, honnan
jössz hová tartasz és azzal is tisztában vagy, hogy miért élsz ezen a világon.
De folytassuk tovább ennek az első öt mondatnak az elemzését, mely önmagába véve is igazolja a
prófécia eredetét. „Hirdetni kell az igazságot”- hangzik tovább az üzenetben. Itt most éppen azokra a
vezetőkre gondolok, akik a legkisebb mértékben sincsenek tisztában betöltött hivatásuk óriási
felelősségével. És éppen ezért hatalmon maradásuk érdekében szemrebbenés nélkül körbehazudják az egész
világot. A látnoknőnek ellenben az igazságot kell hirdetnie még akkor is, ha emiatt megvetik, kinevetik,
vagy esetleg ellene támadnak.
„Gyermekem. Kiválasztott vagy erre, azaz nem te akartál látnok lenni, világhírre szert tenni. Te
ennek érdekében semmit se tettél. Én Isten, a te Mennyei Atyád választottalak erre. Éppen ezért nézz fel rám,
a te Istenedre és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd azt a feladatot, amit rád bíztam.” Íme mindez tiszta
kép. Szerintem, ha komolyan elgondolkodnánk az üzenetek tartalmán, feleannyi kétely se gyötörne minket.
A baj az, hogy sokan csak kíváncsiságból csak gyorsan átolvassák, és már várják is a következő üzenetet,
anélkül, hogy bármit is életté váltottak volna az üzenetek tartalmából.
Annak idején feltűnt nekem, hogy Slavco Barbarich a híres medgugorjei ferences szerzetes kivülről
tudja a Szűzanya minden üzenetét. Amikor megkérdeztem tőle, hogy hogyan csinálja, akkor azt mondta:
„ Nagyon egyszerű. Naponta többször elolvasom és próbálok aszerint élni. Az üzenet ott van az asztalomon,
az ágyam mellett, a fürdőszobában a tükörre ragasztva, ahol borotválkozom , a kocsimban, az
imakönyvemben és a zsebemben.” És végül, ha így teszünk, ezt már én mondom beleívódik a szívünkbe, az
életünkbe, hogy megszentelődjünk. Egyértelmű tehát, hogy többször el kell olvasni az üzeneteket,
elgondolkodni felettük, hálát adni értük Istennek, aki nem csupán üzeneteket ad, hanem amint elmondja,
rendkívüli kegyelmeket is társít ezen üzenetekhez, hogy életté válik, hogy képesek legyünk a Sátán minden
támadását visszaverni. Egyébként az elkövetkező üzenetekben az Úr Jézus megmagyaráz mindent, hogy hol
tart a Világ, minek köszönhető ez a nagy erkölcsi romlás, a gazdasági és más egyéb krízisek. Mi lesz az
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Egyházzal, mi lesz a Világgal és főleg azt részletezi, hogy mit kell nekünk tennünk itt és most annak
érdekében, hogy elkerüljük azt, amit még el lehet kerülni és enyhítsük azt a rosszat, amit már nem tudunk
elkerülni, de enyhíteni még lehet.
„ Az összes szentek melletted vannak” -folytatja a Szűzanya- és segítenek a munkádban. Azok a
személyek, akiket láttál, mind segitségedre lesznek, hogy határtalan üzeneteimet terjeszteni tudjad és hogy
mindenki számára hallhatóvá tegyed. Vezetni fognak téged, nem lesz egyszerű dolgod, de szívesen és
kitartóan dolgozol majd. Mindent megjövendőltek, ami történik. Egy eszköz vagy, amelynek segítségével
Isten szava eljut összes gyermekemhez.”
Ennél a mondatnál álljunk meg egy pillanatra. Itt három lényeges elem van, ami egyben bizonyíték
is az üzenet Isteni eredete mellett. Az első: mindent megjövendöltek, ami történik. Azt gondolom, hogy
ehhez nem szükséges bővebb kommentárt fűznöm, hiszen már ismerős az isteni logika az Ószövetségből.
Az Úr Jézus gyakran hivatkozik az Ószövetségre, amikor kortársainak bizonyítja, hogy Ő a Messiás. Én
most csupán az Evangéliumokból egy példát említenék és egy néhány szentírási résznek megjelölném a
helyét. A jól ismert példa, amit említeni akarok, az emmauszi tanítványok története, ami egyedül a Szent
Lukács evangéliumában található meg, mivel az egyik emmauszi tanítvány pontosan ő volt, aki első kézből
tudosít a történtekről. A lényeg, amire rá akarok itt mutatni az Úr Jézus válasza, aki szintén az ószövetségi
prófétákra utal, akik előre megjövendöltek a Messiásról. A 26 versében az Úr Jézus így szól:
„-Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” És kezdve
Mózesen és valamennyi prófétán mindent megmagyarázott nekik, amik az írásokban róla szólt. –mondja az
Evangélium. Hasonló szentírási helyek, ahol az Úr Jézus az ószövetségi próféciára hivatkozik még a
következőek: Szent Máté 21 fejezet 42. vers, aztán 22 fejezet 29. vers , 26 fejezet 54. vers, szent Márknál a
12 fejezet 22. vers, 12 fejezet 24. vers , 14 fejezet . vers, Szent Lukácsnál pedig a 44 fejezet 21. vers, 24
fejezet 27. vers, 24 fejezet 37. vers, 24 fejezet 45. vers és még sorolhatnánk. Csupán egy néhányat soroltam
fel , hogy akiket érdekel utána nézhessenek. Tehát az Úr Jézus rengetegszer visszautal az ószövetségi
próféciákra mondván :
„-Hát nem ezt jövendölték a Messiásról?” és hasonló.
Ne gondolja senki, hogy a Szűzanya véletlenül utal a korszakunk megjövenölt voltára. Hiszen az,
ami most történik és még meg fog történni – mondja a Szűzanya- azt már megjövendölték az Ó- és az
Újszövetség prófétái. Íme az első üzenet, melyben már is utalás van a proféciákra. A következő
üzenetekben pedig az Úr Jézus világossá teszi számunkra, hogy a lepecsételt könyvet, a Jelenések könyvét
Ő, az Isten báránya, aki egyedül méltó erre a feladatra most fogja feltárni mindenki számára , a hetedik
hírnök, azaz az ír látnoknő által.

Egy eszköz vagy, melynek segítségével eljut szavam az összes emberhez.” -mondja a Szűzanya. Ezt a
mondatot magyarázni sem kell már, hiszen annyira érthető és világos. Isten mindenkinek a tudomására
akarja hozni, azt a radikális szellemi és fizikai változást, melynek éppen most érkezett el az ideje. Az Úrnak
ehhez minden eszköze megvan, belértve a médiát, sajtót és főleg az internetet, mely a másodperc tört része
alatt képes információk garmadát eljuttatni a Föld egyik sarkától a másikig. Nem beszélve a több ezer
önkéntesről, akik ingyen és bérmentve a Szentlélek ösztönzésére napi rendszerességgel dolgoznak az
üzenetek fordításán és terjesztésén. Az Úr Jézus külön jutalmat ígér ezeknek az embereknek. Miért ne
lehetnél Te is egy közülük? Az Úr Jézus felkér minden jóakaratú embert, s köztük téged is, aki ezt a műsort
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most hallgatod, hogy segíts neki lelkeket menteni, amíg nem késő. Hogy Te mit tehetsz ennek érdekében azt
te tudod. De egyébként is, ha rendszeresen olvasod az üzeneteket, felismered majd, hogy hol a Te helyed
ebben a világméretű világmentő akcióban. Én ehhez kívánom minden kedves rádióhallgató számára a
Szentlélek világosságát és azt a vágyat, ami az apostolok lelkében élt állandóan szomjazván a lelkek
üdvösségét. A viszont hallásra.
A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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