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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 27. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és egyben egy fontos eseményre is
emlékeztetnem kell Önöket, amelyről az Úr Jézus több üzenetében is beszél, tudniillik, hogy ezzel a
hónappal, tehát decemberrel, beléptünk a föld megtisztításának a második szakaszába. Akik a
Nagyfigyelmeztetés névvel elhíresült üzeneteket rendszeresen követik az interneten, azok mindezt már
tudják. Akiknek pedig erre nincs lehetőségük, azoknak most elmondom én, hiszen ez a műsor sorozat
többnyire azok számára készült, akiknek nincs semmilyen más hozzáférhetőségük ezekhez az üzenetekhez.
Földünk bűntől való megtisztításának második szakasza tehát, elérkezett és mindez három és fél évig
fog tartani, ami pontosan megfelel

Dániel próféta és a Jelenések könyvében található próféciáknak,

melyekre az Úr Jézus gyakran utalást tesz. Ami a 2012-es évet illeti, az Úr Jézus még idejében, tehát,
2010.december 20-án említi kifejezetten első alkalommal ezt az évet, amelynek végén kezdetét veszi az
előbb említett három és fél év, az úgynevezett Nagy Tisztogatás második és egyben nehezebbik része. De
nézzük szószerint ezt a szöveget, amely üzenetben az Úr Jézus egyelőre csak az évet nevezi meg, a hónapot
még nem, idézem:
“Leányom, figyelj a következőre. Az emberiség ezen üzenetek által, folyamatosan figyelmeztetve van
arra a bárdra, amely le fog súlytani azokra, akik továbbra is elutasítják az Örök Atyát. Közeledik a Nagy
Szorongattatás eljövetelének ideje. Ez az esemény 2012 végétől kezdődik majd el, amely nem tévesztendő
össze a földre való második eljövetelem idejével vagy dátumával, mert ez gyermekeim, nem lesz
megjövendölve ezekben az üzenetekbe. Bárki, aki megpróbál gyermekeimnek megadni egy időpontot
második eljövetelemre vonatkozólag, egy hazug és nem egy igaz próféta. Én azonban ezen prófétán
keresztül, kinyilatkoztatom az éveit azon különleges eseményeknek, melyek elvezetnek második
eljövetelemig. Isten nem fogja engedni, hogy a világnépesség csökkentésére irányuló terv megvalósuljon. A
nagy szorongattatás, ahogyan az már oly régen meg lett jövendölve, most fog kibontakozni egy hitetlen
világ szeme láttára. Ez az, amikor az igazságosság kardja le fog sújtani mindenütt.”- eddig az idézet.
Tehát ez világos beszéd, itt nem a világvégéről van szó, az Úr Jézus ezt több üzenetében is
hangsúlyozza, hanem az idők végéről és arról a nagy, rendkívüli, isteni beavatkozásról, mely egyedül képes
a világunkat minden szinten érő rombolást megállítani. Ha Isten nem lépne közbe a választottak kedvéért, itt
olvasd el Szent Máté evangéliumának a 24-ik fejezetét, akkor a sátán teljesen elpusztítaná a földet.
Én eltudom azt fogadni, mivel itt is naponta találkozom sok emberrel, hogy egyeseknek fenntartásaik
vannak ezekkel az üzenetekkel kapcsolatosan, de egy dolgot azonban nem szabad elfelednünk, hogy az idők
végéről és a földet érő nagy tisztogatásról, nemcsak az ír látnoknőnek beszél az Úr Jézus meg a Szűzanya,
hanem még nagyon sok más látnoknak és prófétának szerte a világon. Én, most csupán egy néhányat
említek, akik világszerte ismert, hiteles látnokok, már több évtízede, hogy üzeneteket kapnak és
mindannyiukat püspökök és papok ügyelik fel, pontosan úgy, mint a medjugorje-i látnokokat. Ezek a
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látnokok mindenben engedelmeskednek a saját püspöküknek, és mindenben alávetik magukat az Egyházi
Tanítóhivatalnak.
Mivel már többször említettem azt, hogy ezeket a látnokokat püspökök és papok ügyelik fel,
kérdezhetné valaki, hogy a lelkivezetés mellett milyen más fontos szerepük van ezeknek az egyházi
személyeknek. A válasz erre a kérdésre, magában a prófécia természetében rejlik, mely mindenkor alá van
vetve az Egyházi Tanítóhivatalnak. Az Egyházi Tanítóhivatal pedig, mint tudjuk hierarchiksus, azaz
egymásraépülő. Így tehát az illetékes püspök hívatott arra, hogy felügyelje és ugyanakkor kivizsgálja a
próféciák eredetét. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő látnokok, akiket említeni fogok, már több, mint 20
illetve 25 éve állják a próbát, mivel erkölcsi magatartásukban, az Egyházhoz való hűségükben és
szeretetükben, feltétlen engedelmességükben és főleg az üzenetekben nem találtak semmiféle kivetnivalót.
Elsőként a híres és nagyon sokak által ismert, brazil látnoknőt említeném, akinek a próféciáit már kínai
nyelvre is fordítják és aki ugyanolyan üzenetekkel nyugtalantja a világot, mint az ír látnoknő. Most
hallgassunk meg egy néhány részletet ezekből az üzenetekből, idézem:
„Kedveseim, ne feledjétek, hogy ez az idő már nem idő, melyben gyorsan haladtok azon nagy
esemény felé, amelyben összpontosul minden eddig adott üzenetem. A Szentháromság végtelen irgalmának
egy nagy ajándéka az ember számára a Nagyfigyelmeztetés. Az emberek milyen várakozással tekintenek a
Nagyfigyelmeztetésre és hogyan beszélnek róla? Gondolnak-e gyakran erre a nagy, irgalmas, isteni
cselekedetre, melyet ez a generáció hamarosan át fog élni? A bűn a földön minden elképzelhető mértéket túl
lépett már és az idő, ami már nem idő, elérkezetté tette a Mennyei Atya közbelépését, hogy több lélek már
ne vesszen el. Miközben az emberek szórakoznak, ünnepelnek és a földi élvezetek után törik magukat, addig
a Mennyben az angyalok gyászolnak és sírnak, amiatt a büntetés miatt, melyet ennek a generációnak
hamarosan át kell élnie és mely isteni büntetést pontosan a bűneivel vonta magára.”- ezt az üzenetet a
Szűzanya adta 2011.szeptember 7-én.
A következő üzenetet, amely 2011. október 21-én hangzott el, már az Úr Jézus adta a látnoknőnek,
idézem:
“Édesanyám fáradhatatlanul hívja a megtérésre ezt a bűnös nemzedéket a föld nagyon sok országából,
de sokan nem figyelnek a szavaira, hanem kigúnyolják Őt és elutasítják. A Nagyfigyelmeztetés, amelynek
az ideje már nagyon közel van, pontosan azok miatt adatik, akik belefeledkeztek ebbe a világba és nem
akarják meghallani ezeket a rendkívüli, mennyei figyelmeztetéseket. De amikor elérkezik majd az idő,
meglátják majd az igazságot és nagyon fognak szenvedni amiatt, hogy nem voltak hajlandók követni ezeket
az üzeneteket. A Nagyfigyelmeztetés nem fog váratni magára, hamarosan elérkezik. Éppen ezért felszólítom
a hozzám hűséges papjaimat, hogy készítsék fel a rájuk bízott nyájat, figyelmeztessék őket, hogy
óvakodjanak minden bűntől, imádkozzanak gyakrabban és legyenek állandóan a kegyelem állapotába.”eddig az október 21-i üzenet.
A következő üzenetet szintén Luz de Maria kapta a Szűzanyától 2011. október 26-án, idézem:
“Drága gyermekeim, nem szeretnék elveszíteni egy lelket sem, éppen ezért állandóan közbejárok
értetek a szentháromságos Egy Isten trónja előtt, amíg meg nem történik a Nagyfigyelmeztetés, hogy az
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emberek megtérvén megbánják a bűneiket és Istenhez forduljanak. Gyermekeim, szeretlek benneteket és
hangom hallatni fogom egészen az utolsó pillanatig, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtsem és
vezessem.”- eddig az október 26-i üzenet.
A következő üzenetet már 2012-ben, március 27-én kapta a látnoknő, idézem:
“Mostmár nagyon közel az idő és a nagyon várt esemény, melyről egyre több szó esik, hamarosan
bekövetkezik, s mely esemény kapcsán mindenkinek szembesülnie kell saját lelkiismeretével. Áldott pillanat
ez, mely népemet egybegyűjti és világosságomra vezeti. Az Én végtelen szeretetem és a Szentlélek
teljessége fogja igazságra vezetni az emberiség életbe maradt részét.”- eddig az idézete, a márciusi
üzenetnek.
S végül egy nagyon fontos üzenet, melyet ez év november 26-án adott a Szűzanya a látnoknőnek, Luz
de Marianak, idézem:
“Nagyon közel vagytok már az idők végi nagy változásokhoz, de nem a világvégéhez. Amikor véget
ér ez a korszak, a megtisztult emberiség új teremtménnyé válik és új utakon fog járni. Leányom, Fiam
visszajön, hogy elkülönítse a konkolyt a búzától, jön, hogy begyűjtse a termést. Az emberiség kardja mindig
készséges a rombolásra, ellenben az Én kezeim készek minden pillanatban, Fiam, Jézus Krisztus szeretetét
és irgalmát ajándékozni. Nem, mintha ezt az emberiség kiérdemelte volna, oh nem, hanem, mert én a
szeretet Anyja vagyok. A háborúk a világban most meg fognak sokszorozódni, de úgy látom, hogy ennek
ellenére sem törekszik az emberiség jobb belátásra, hogy megváltoztassa az életét. A jelek egyre csak
szaporodni fognak és az én hangom se fog elhallgatni, mígnem végleg szét nem tiportam a sátán fejét.”eddig az idézet.
Ezután a rövid intermetzzó után most folytassuk tovább az ír látnoknő üzeneteit, pontosabban a 2012.
július 20-i üzenetet, ahol az Úr Jézus megnevezi a pontos kezdetét annak a híres három és fél évnek, mely
végleg lezár egy korszakot és egy új világot ajándékoz az Istenhez hű embereknek.
Most pedig hallgassuk szószerint ezt a nagyon fontos üzenetet, idézem:
“Drága szeretett leányom, 2012 decemberében veszi kezdetét az a három és fél év, mely hátra van a
nagy szorongattatás időszakából. Ez az az időszak, amikor Antikrisztus katonai hősként fog megjelenni, ő a
lelkét átadta a sátánnak, aki teljes mértékben birtokolja őt. Az általa majdan birtokolt hatalom, azt jelenti,
hogy idővel már nemcsak a béke emberének fogják őt tekinteni, hanem az emberek azt fogják hinni, hogy ő
Én vagyok, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója. Időközben tehát, azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus
a második eljövetel hírnökeként lett elküldve.”- eddig az idézet.
Természetesen az üzenet még folytatódik, akiket érdekel azok megtalálhatják az interneten és
nyomtatott formában is. Nagyon fontos információkat kapunk ezekből az üzenetekből, de amiért is én
különösképpen idéztem ezt a két üzenetet, az pontosan az év és a hónap megnevezése, melyben elkezdődik a
Nagy Tisztogatás második időszaka. Tudom, hogy ennek ellenére sokakban ott lappang a kétség ezen
üzenetek hitelessége felől, de az Úr Jézus megnyugtatja őket más üzenetekben mondván:
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“-Tudom, hogy nagyon sok jószándékú ember van, akik kétkedve fogadják ezeket az üzeneteket és a
benne foglalt eseményeket. Éppen ezért eljön az idő, amikor majd nagyobb jeleket fog kapni a világ, hogy
mindenki tudja, hogy az idő elérkezett.”
Az időpontokat illetően ismerem azt az általános szólamot, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy Isten
nem mond időt. Aki így vélekedik elárulja, hogy nem ismeri a Szentírást, mert én pontosan a Szentírásból,
előző műsoraimban idéztem egy néhány olyan helyet, ahol igenis behatárolt időről beszél a Szentírás.
Napokat, hónapokat említ és ezzel kapcsolatosan azt a megjegyzést tettem, hogy Isten nem is volna szeretet,
ha nem figyelmeztetne bennünket az előttünk álló veszélyekre, hogy készüljünk rá. Természetesen nem kell
félnünk, én, akár a Szentírás vagy éppen ezen üzenetek kapcsán csodálom Isten pedagógiáját. Azt
mondhatnánk, hogy ezekben az üzenetekben egyértelmű Isten sajátságos pedagógiája. Pontosan úgy
jelentkezik, mint a Bibliában. Talán a kedves hallgatók emlékeznek még Ábrahám és Izsák történetére,
amikor Isten Ábrahámot arra szólítja fel, hogy áldozza fel Izsákot. Ha figyelmesen elolvassák ezt a szöveget,
akkor észrevehetik ezt a fokozatosságot, amit most ezen üzenetekben is kiemeltem. Isten nem mondja
azonnal, hogy Izsákot áldozd fel, hanem egy kicsit messzebbről indul:
“-Vedd fiadat, elsőszülöttedet, Izsákot!”
Ugyanis Ábrahámnak két fia volt, az egyik, mint tudjuk Hágártól, a másik pedig Sárától. Isten minden
esetben időt ad, hogy lelkileg és más szempontból is felkészüljünk a fájdalmas eseményekre, amint láthattuk
Ábrahám esetében is. Majd csak a harmadik lépésben nevezte meg Isten Izsákot, mint áldozatot. Míg Isten
szólt hozzá: “-Vedd fiadat, elsőszülöttedet, Izsákot!” (tehát, amíg Isten beszélt Ábrahámhoz) fokozatosan
felépítvén a kérést, addig Ábrahámnak volt ideje lelkileg feldolgozni a kérést, a számára fájdalmas kérést.
Még ma is elevenen él bennem az a nagyfokú érzéketlenség és tapintatlanság, ahogyan közölték velem
öcsém halálát. Az illető a legcskélyebb felkészítés nélkül csak úgy hozzám vágta: “-Hallod, meghalt öcséd!”
Mennyivel másabb lett volna, ha így kezdi:
“-Nézd, ülj le egy pillanatra, mert egy nagyon fontos dolgot kell veled közölnöm, ami sajnos számodra
szomorú esemény, stb.”, hagyván így nekem egy kis időt, hogy lelkileg felkészüljek erre a szomorú hírre,
mely hírnek a mibenlétéről semmit sem tudtam, de bár azt igen, hogy készülnöm kell egy szomorú hírre.
Csodálatos tehát az Úr pedagógiája, aki, amint mondottam időt ad a gyermekeinek a megtérésre és egyben a
felkészülésre is, hogy minél nagyobb esélyünk legyen a túlélésre. Ha azt vesszük, már több, mint harminc
éve, hogy elmondta a Szűzanya Medjugorjeban, hogy ez az utolsó jelenés a földön és többek között azt is
elmondta Mirjanának már 1983-ban, amikor azt kérdezték tőle a püspökök és papok, hogy:
”-Mi az oka annak, hogy a Szűzanya mindennap megjelenik nektek?”
Mirjana azt mondta, hogy:
“-Azért jön a Szűzanya ilyen gyakran, hogy felkészítse az emberiséget Jézus Krisztus második
eljövetelére.” - de ezt már egy másik műsoromban kifejtettem és megneveztem azokat a személyeket is, akik
jelen voltak ennél a párbeszédnél. Medjugorjeval kapcsolatosan azt sem szabad elfelednünk, hogy van tíz
titok és a tízedik titok megvalósulása után teljesen lezárul ez a korszak, és egy új világot ajándékoz Isten az
emberiségnek. Az Úr Jézus és a Szűzanya nemcsak az ír látnoknőnek mond hajmeresztő dolgokat, hanem
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nagyon sok más látnoknak szerte a világon, s mindezen üzenetekkel Isten a megtérés fontosságára s egyben
sűrgösségére akarja a figyelmünket fordítani. Ezen üzenetek, nem csupán

sűrgetnek bennünket a

megtérésre, de egyben egy tükröt is állítanak elénk, hogy világosan lássuk, valóban Isten volt eddig is a
legfontosabb az életünkben vagy valami más. És hogy ha nem Isten volt, hanem valami más, akkor most
igyekezz, hogy az Isten legyen a legfontosabb a te életedben és akkor már nem fogsz félni. Ezt nem csak én
garantálom neked, hanem mindazok, akik nap mint nap azért harcolnak és arra törekszenek, hogy Isten
legyen a legfontosabb életükben.
Amikor ez megtörténik a félelem egyszerűen eltűnik az életedből és helyébe lép az az öröm, amelyet
maga a Szentlélek ajándékoz neked, mert mindennap, reggeltől estig az Úrat keresed. Maga a zsoltáros is
megtapasztalta ezt, aki így szól: „Keressétek az Úrat és majd felvidul az arcotok”.
Én ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves hallgatóktól és miközben adventi jókívánságaimat
tolmácsolnám Önöknek, arra buzdítom Önöket, hogy keressék mindennap az Urat, az Ő arcát és akkor majd
öröm fogja eltölteni szívüket, nem pedig a félelem. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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