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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 1. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Meg szeretném ismertetni azokat a jelentősebb próféciákat, melyek tartalmi mondanivalójuk és
rendkívüli eseménysorozatuk miatt joggal sorakoznak fel a la salette-i, lourdes-i, fatimai, garabandali,
medjugorje-i és még sorolhatnám, jelenések mögé, melyek közül az Egyház némelyeket már elfogadott,
ellenben egyes próféciák kivizsgálása még mindig tart.
Többen kérdezik tőlem, hogy mi az igazi oka ennek a hosszadalmaskodásnak, mellyel az Egyház,
pontosabban a helyi egyházmegyék vizsgálóbizottsága viseltetik olyan jelenésekkel kapcsolatban,
melyeknek hitelessége a napnál világosabb. Minden bizonnyal ennek nagyon sok oka van, mely okokat a
későbbiekben részletesebben is fogok majd fejtegetni. Itt most röviden a kérdezőknek és mindazoknak,
akikben ilyen és hasonló kérdések felmerültek csupán egy rövid közmondással szeretnék válaszolni: „Jó
munkának idő kell, a rossznak pedig még több.” Egy azonban biztos, hogy ezeket a jelenéseket nem nehéz
kivizsgálni, mint ahogyan azt sokan tévesen hiszik, meg aztán azt, hogy évtizedekre lenne szükség, míg
végre bebizonyosodik, valóban Isten sürgető üzenetét tolmácsolták ezek a látnokok vagy azok. Ó nem,
egészen másról van itt szó. Egyáltalán nem nehéz kivizsgálni és felismerni, hogy egy jelenés vagy prófécia
Istentől van vagy a gonosztól vagy pedig a szóban forgó látnok agyszüleménye. Isten, amikor ilyen módon
szól hozzánk, mondjuk, úgy hogy az ég rendkívüli kegyelmi csatornáját használja, akkor nem harmadfokú
vagy pedig integrált egyenletek megoldási nehézségével felérő üzeneteket ad számunkra, hanem egészen
egyszerű és érthető módon szól hozzánk. Sőt, ezen üzenetek Isten eredetét minden egyes alkalommal
csodákkal és jelekkel erősíti meg. Tehát ismétlem, nem nehéz felismerni az Istentől jövő rendkívüli
eseményeket és üzeneteket. Egyrészt azért nem, mert Isten úgy alakítja a jelenések forgatókönyvét, hogy az
mindenki számára könnyen felismerhető legyen, még az egyházi vizsgálóbizottság számára is, másrészt
pedig tudjuk nagyon jól és tanítjuk is, hogy Krisztus az Ő Egyházát felruházta a szellemek
megkülönböztetésének karizmájával. Ennek birtokában az illetékesek nagyon könnyen, és ha kell rövid időn
belül képesek felismerni, hogy egy rendkívüli esemény, prófécia Istentől van-e vagy pedig nem. Ezzel
kapcsolatosan csupán két példát szeretnék most említeni: a jól ismert lourdes-i és fatimai jelenéseket.
A tarbesi egyházmegye területén fekszik a festői szépségű tájjal rendelkező Lourdes, ahol 1858.
február 11-én jelenik meg első alkalommal a Szűzanya. Még abban az évben, július 16-án Bernadett
számára befejeződnek a jelenések, tehát utolsó alkalommal találkozik ilyen módon a Szűzanyával. 12 napra
rá a püspök már fel is állít egy vizsgálóbizottságot. Nem egészen három és fél évi munka után, pontosan
1862. január 18-án Bertrand Severe Laurence, a tarbesi egyházmegye püspöke hivatalosan elismerte a
jelenések valódiságát és megadta az egyházi hozzájárulást a lourdes-i Boldogasszony tiszteletére.
Ellenben a fatimai jelenések egyházi jóváhagyása pontosan 1930. október 13-án született meg, tehát
jó tizenhárom évvel később az utolsó jelenés után. A leirai püspök, akihez Fatima jelenleg is tartozik, csak
1922. május 3-án adta ki a rendeletet a kánoni per elindításáról a fatimai jelenésekkel kapcsolatban, tehát öt
évvel később a jelenések befejeződése után. Fatima esetében érthetetlen ez a késlekedés több szempontból
is.
Az első: Lourdes-al összehasonlítva itt három látnok van, ami lényegesen megkönnyíti a kivizsgálást.
Lourdes esetében bárki mondhatná: Egy személy ki tudja, ez a kislány egészséges-e. Nem? Az akkori
orvostudomány, tudjuk, hogy még nem volt olyan fejlett, mint napjainkban. Fatimaban sokkal könnyebb a
helyzet, hiszen egy személyre könnyen rámondják azt, hogy nem normális, de háromra, aki ugyanazt
mondja, már sokkal nehezebb. A második: a beígért napcsodának, amely körülbelül 12 percig tartott,
70 000 ember volt a szemtanúja. Minden társadalmi osztályból voltak ott jelen. Rengeteg újságíró és
illusztris személyiségek is. A harmadik pedig: a Szűzanya sürgetően szól mind az Egyházhoz, mind pedig a
hívekhez, hogy az üzenetekbe foglalt kéréseit minél előbb teljesítsék, mert ha nem, akkor a világra nagy
katasztrófák zúdulnak. Többek között a III. világháborút is megjövendölte a Szűzanya, ha a világ nem tér
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meg. Íme, az eredménye az egyháziak és a hívek mulasztásainak, mert az őszinteséget megvallva
Egyházunk nem volt elég erős kovász ahhoz, hogy a világ egy nagy megtérésen menjen át és ennek
következményeképpen elkerülje a Szűzanya által beígért II. világháborút. Ezt minden komoly teológus
megerősíti, hogy ha akkor hallgatnak a Szűzanya szavára és egy emberként püspökök, papok, hívek
teljesítik azt, amit a Szűzanya kér, akkor mind a kommunizmus elterjedését, mind pedig a II. világháborút el
tudtuk volna kerülni. Tehát egészen másképp alakult volna a történelmünk. Nem lehet könnyelműen venni
ezeket az isteni beavatkozásokat. Isten nem szórakozni jött velünk, hanem Isten az Ő mérhetetlen nagy
bölcsességében azért lép közbe, hogy megadja nekünk a megoldást annak érdekében, hogy bizonyos
szörnyűségeket el tudjunk kerülni. Ebből a példából is látszik, hogy az emberek tudják segíteni, de
ugyanakkor késleltetni is Isten munkáját, mely mindig és mindenütt az emberek üdvösségét célozza meg.
Ez után a rövid bevezető után most próbáljunk meg válaszolni arra a kérdésre, melyet már nagyon
sokan feltettek az elmúlt húsz év során, látván a világban egyre csak szaporodó jelenéseket. Miért ez a sok
jelenés? Ha egy rövid időre elmélyülünk az imában, s egy kicsit gondolkodunk, akkor a válasz nagyon
egyszerű és a Bibliában is benne van hol burkoltan, hol pedig kifejezetten. A kifejezett és érthető rövid
választ Szent Pál tollából adom most meg, mely a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének 20. versében
található:
„Amikor elhatalmasodik a bűn, akkor túlárad a kegyelem.”
Annak ellenére, hogy egyesek nem ezt tartják a megfelelő válasznak a kérdésre, a jelenések üzenetei
mégis emellett tanúskodnak.
Befejezésül most ezekből az üzenetekből szeretnék röviden egy néhányat idézni. A következő
üzenetet a Szűzanya 1984. szeptember 13-án intézte a világhoz:
„Drága gyermekeim! Továbbra is szükségem van az imáitokra. Azt kérdezitek, miért kell ennyi ima?
Nézzetek körül, drága gyermekeim, és látni fogjátok, mennyire úrrá lett a bűn ezen a földön. Ezért tehát
imádkozzatok, hogy Jézus győzedelmeskedjen! Köszönöm, hogy válaszoltatok a hívásomra.”
Valóban a Szűzanya érthetően beszél és, ha valaki jól látja a mi helyzetünket, én azt gondolom, hogy
pontosan a mennyeiek azok, akik nagyon jól látják, hogy világunk merre tart. És, ha egyszer a Szűzanya azt
mondja, hogy igenis a bűn teljesen elborítja a ti világotokat, akkor ez így van, még akkor is, hogyha én ezt
nem akarom elfogadni. A helyzet az reális, nekem kell megváltoznom. Nekem kell Isten szemével néznem
ezt a világot, nekem kell megtérnem és akkor Istentől ajándékba kapok egy helyesebb látásmódot, egy
reálisabb látásmódot. Nem szédítem magam mindenfajta dajkamesékkel, hanem a kezembe veszem az
életemet és változtatok Isten akarata szerint rajta, hogy a magam és mások üdvösségén is dolgozhassam.
A következő üzenetet, amelyet választottam, a Szűzanya 1991. január 25-én intézte a világhoz:
„Drága gyermekeim! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogy eddig még sohasem.
Imádkozzatok a békéért! A sátán hatalmas és nem csak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a
természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a
béke isteni áldása megóvjon benneteket! Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek. Ha akarjátok,
ragadjátok meg a rózsafüzért. Egy egyszerű rózsafüzér csodákat tehet a világban és a ti életetekben.
Megáldalak benneteket és veletek maradok, ameddig csak Isten akarja. Köszönöm, hogy nem lesztek
hűtlenek jelenlétemhez. Köszönöm, mert a ti válaszotok a jót és a békét szolgálja. Köszönöm, hogy
válaszoltatok a hívásomra.”
Engem az utolsó mondat az, ami mindig megragad és, ami egyben lelkiismeretvizsgálatra is indít,
amikor a Szűzanya megköszöni nekünk, hogy válaszoltunk az Ő hívására. Valóban, te válaszoltál és még ma
is válaszolsz az Ő hívására? Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a
jelenések világára címmel.
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