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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 2. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat immáron a nagyböjt szent időszakában,
mely a próféták egybehangzó üzenetei szerint különleges és mindenki számára emlékezetes nagyböjt lesz.
Ezért van az, hogy jelen korunk prófétái sürgetik a megtérést és a rózsafüzér rendszeres imádkozását.
Válaszoljunk tehát örömmel és készséges lelkülettel az Úr Jézus felhívására, melyet a tegnap, nagyböjt első
vasárnapján Szent Márk evangélista tollából intézett hozzánk:
„Térjetek meg, és higgyetek az Evangéliumban!”
Az Evangéliumban hinni nem jelent mást, mint azt, hogy életemet teljes mértékben az ott bennfoglalt
krisztusi tanítás szerint alakítom. Jelen műsoromat még bevezetésnek szánom, mivel szükségesnek tartok
néhány olyan téves fogalmat tisztázni, melyek állandóan felütik a fejüket, mint ellenvetések vagy kemény
ellenállások a jelenésekkel és a próféciákkal, azaz Isten rendkívüli beavatkozásaival szemben. Egyértelmű
tehát, amint ezt már az első műsoromban is említettem, hogy Istennek ezek a gyakori, rendkívüli
beavatkozásai vészhelyzetről árulkodnak. Arról ugyanis, hogy az emberiség nagy része bűnben él, azaz a
lelki halál útját választotta rendszeres életmódként, melynek, ha így folytatódik, egyenes következménye a
kárhozat lesz. Szent János szavaival élve: a második halál.
Ha visszatekintünk a múltba, azt láthatjuk, hogy maga a történelem is azt bizonyítja, hogy Isten
rendkívüli beavatkozásai mindig nagy veszélyről árulkodnak. A történelem folyamán, amikor az emberiség
nagy veszélynek nézett elébe, melyet éppen saját gonoszságával vonzott magára, Isten előzetesen mindig
figyelmeztette az embert prófétái által, és kérte, hogy hagyja el a bűn útját, térjen vissza hozzá, és kezdjen új
életet. Ha elővesszük a Bibliát és olvasni kezdjük, akkor azt láthatjuk, hogy sorozatosan találunk példát
ezzel kapcsolatosan. Például ott van Noé története. A vízözön történetét mindenki ismeri, és világosan
tudtukra adja az Úr az akkori emberiségnek, hogy ha meg nem térnek, akkor büntetés éri őket. Noét, mint
prófétát küldte hozzájuk. Sajnos akkor sem hallgattak a prófétára, Noéra, és nem tértek meg, így tehát Isten
büntetése utolérte őket. Vagy ott van Ninive esete – ez egy másik példa és Istennek hála, pozitív példa –,
amikor Ninive egy emberként hallgat a prófétára és megmenekül. Milyen csodálatos! Amikor a Livio
Fanzaga a Mirjana Dragičević-csel élő adásban interjút készített itt a Mária Rádióban a titkok körül
forgolódva, akkor rákérdezett Livio atya, mert Mirjana azt mondta, hogy most már a büntetések
elkerülhetetlenek, csak enyhíteni lehet az imádsággal és a megtéréssel. Akkor Livio atya ezt a kérdést tette
fel Mirjanának:
– „Nézd, Mirjana, ha most az egész világ egy emberként megtérne, a beígért büntetéseket, akkor sem
kerülhetnénk el?”
Mirjana erre csak annyit válaszolt:
– „Te is nagyon jól tudod sajnos, hogy ez lehetetlen.”
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Aztán folytassam a bibliai példákat: ott van Szodoma és Gomora esete. Ez a két város szintén
megvetette Isten figyelmeztető szavát. Az Újszövetségben ismeretes Jeruzsálem pusztulásának
megjövendölése, melyet maga az Isten Fia jövendölt meg. Aztán hadd említsek hozzánk időben közeli
eseményeket is, mint például a nagyon jól ismert La Salette-i jelenés, mely 1846 őszén kezdődött el,
pontosan két évvel a francia forradalom kitörése előtt. Isten figyelmeztette akkor is a világot: ha nem tér
jobb útra, akkor számolnia kell a büntetéssel. Majd pedig a fatimai jelenések, melyek percnyi pontossággal
megjövendölték az orosz forradalmat, tévtanításainak elterjesztését és annak súlyos következményét,
melynek még ma is isszuk a levét. Aztán a második világháborút is megjövendöli Fatima, hacsak meg nem
tér az emberiség. Ismétlem: el lehetett volna kerülni ezt a szörnyű, emberpusztító háborút. A Szűzanya szava
szerint a második világháború feltételekhez volt kötve, de sajnos Egyházunk és az emberiség akkor sem tett
eleget az isteni felszólításoknak. Aztán a fatimai próféciák még mindig fölöttünk lebegnek egy harmadik
világháború képében, mely már egyes próféták szerint sajnos elkerülhetetlen, esetleg egyre több megtéréssel
és sok-sok imádsággal enyhíthető annak lefolyása. És mindez miért? Ismétlem: azért, mert sem az Egyház,
sem pedig a világ nem reagált hatékony módon az ég sorozatos felhívásaira az elmúlt évtizedek során, és
sajnos még most sem teszi azt. Tehát amikor a világban egyre több próféta lép felszínre, és egyre csak
szaporodnak a jelenések, akkor ez biztos jele annak, hogy az adott kor társadalma erkölcsileg nagyon mélyre
zuhant. Isten végtelen nagy irgalmában, még esélyt adván az emberiségnek a javulásra, végső eszközökhöz
folyamodik: megnyitja az ég rendkívüli kegyelmeinek a csatornáit és ezek a próféták, ezek a jelenések.
Akárcsak mint mi, emberek, amikor valamilyen oknál fogva felborul a társadalmi élet megszokott rendje,
például földrengés, tűzvész vagy más természeti katasztrófa miatt, akkor az érintett területen a kormány
rendkívüli állapotot hirdet, és teszi mindezt azért, hogy mentse, ami még menthető. Ezt teszi Isten is most
velünk, mert nagyon szeret bennünket, és nem akar bennünket örökre elveszíteni.
Mindent egybevéve nem tudom elfogadni azokat az olcsó szólamokat – bárki ajkáról hangozzék el is
az –, hogy nincs szükségünk jelenésekre és prófétára. Vagy ha már ezek mégis vannak, hát akkor nem sokat
kell velük törődni, mert ők nem fontosak, nélkülük is nagyon jól megvagyunk, és mi tudjuk, hogy mit kell
tennünk a hit és az erkölcs területén, hiszen az Úr Jézus már nekünk mindent elmondott, amit tudni kell.
Mindez le van írva a hivatalos kinyilatkoztatásban. Nagyszerű! Pontosan ezt mondja az Úr Jézus is, csak
még megtoldja egy kicsivel, hogy valóban Ő már mindent a tudtunkra adott, ami az üdvösséghez szükséges,
csakhogy éppen az a baj, hogy mi ezeket a tanításokat süket fülre vesszük és a mindennapjainkat nem Isten
törvényei szerint éljük, hanem a saját szánk íze szerint, többnyire súlyos bűnökben. A látnokokat éppen azért
küldi Isten, hogy figyelmeztessenek bennünket erre az óriási nagy mulasztásunkra, melynek köszönhetően a
Sátán karjaiba dobtuk magunkat.
Aztán van egy másik közismert szólam is, amely ugyan semmire se jó, hacsak arra nem, hogy
továbbra is megmaradj az átkos középszerűség útján, mely a biztos lelki halál előhírnöke és előkészítője,
amely így hangzik: „Ha ezeket a jelenéseket, legyenek azok bár az Egyház által elfogadott jelenések is, nem
fogadjuk el, attól még mi üdvözülhetünk.” Hát nem, kedves barátom, ez nem így igaz! Ez egy olcsó,
önigazoló és semmit sem érő szólam, mely csupán egyetlenegy dologra jó, hogy még keményebb legyen a
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szíved és még távolabb kerülj az Istentől a sok téves elméleteid gubancában. Nem szabad elfelednünk, hogy
a próféciák el nem fogadása mögött egy téves lelkület van, mely meghatározza a szóban forgó egyén
cselekvését és gondolkodásmódját. A tévedések és féligazságok a Sátán jól álcázott kelepcéi, melyek mindig
veszélyt rejtenek magukban. A tévedés mindig tévedés marad, bármilyen tetszetős érveléssel burkolják is
azt. Amint a farkas minden alkalommal farkast szül, úgy a tévedés is mindig csak tévedést szül.
Az Úr Jézus szinte kivétel nélkül minden látnoknak panaszkodik az emberek nagyfokú
közömbössége miatt, s köztük nagyon sok keresztény miatt is, akik szintén elutasítják vagy közömbösek a
próféciákkal szemben. Az Úr Jézus ezzel kapcsolatosan a következőket mondja:
„Elérkezik majd az idő, amikor mindazok, akik ellenem támadnak, felelősségre lesznek vonva, mivel
ők minden esetben Isten üdvösség tervét gátolják. Ha nem vagy biztos egy jelenés hitelességében, akkor
csendben borulj le és imádkozz! Kérd a Szentlelket, hogy mutassa meg a helyes utat és az igazságot, de
semmiképpen sem szórhatsz rágalmakat prófétáimra!”
A kedves hallgatóknak már említettem egy régebbi műsoromban, hogy maga a prófécia Krisztus
Egyházának szerves része. Ez a szó, hogy „szerves”, azt jelenti, hogy szorosan hozzátartozik, és nem lehet
anélkül. Mindezt az igazságot az Úr Jézus is megismétli egyik üzenetében a sokak által nagyon jól ismert
Vassulának 1989. április 2-án.
Befejezésül most ezt az üzenetet szeretném felolvasni a kedves hallgatóknak.
Vassula kérdezi:
– „Uram, miért van az, hogy egyeseknek olyan nehéz elfogadniuk e korszak prófétáit és azokat a
szavakat, amelyeket Te mondasz?”
Jézus így válaszol:
– „Bizony mondom nektek, hogy az én juhaimat felismerik hangomat.”
Most egy zárójelet nyitok és bátran mondom, ha te ezekben a próféciákban nem ismered fel Jézus
hangját, akkor nem tartozol a juhai közé.
Vassula ismét kérdez:
– „De Uram, a szkeptikusokat az sem győzi meg, hogy gyógyulások történnek és nagy bűnösök
térnek meg.”.
Jézus válasza:
– „Vassula! Akkor sem lennének meggyőzve, ha szemük láttára támadna fel valaki. Izajás
jövendölése vonatkozik rájuk: Hallván hallanak, de nem értik, látván látnak, de nem fogják föl, mert
érzéketlenné vált e nemzedék szíve, fülük megsüketült és becsukták szemüket félelmükben, hogy ne
lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térítsem és meg ne
gyógyítsam őket. Sokan elfelejtik – mondja az Úr Jézus –, hogy prófétáim szintén testem részei. Megadtam
nektek azt a kegyelmet, hogy egységet alkothattok. Drága gyermek! Egyeseket apostollá, pappá, tanítóvá
tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Miért lep meg ez olyan sokakat, és miért nem
fogadjátok el prófétáimat? Miképpen működhet testem, ha egyik tagját levágják? Belefáradtam abba, hogy
testemet állandóan megcsonkítják és szétszaggatják. Kislányom! Te azonban fogadd szeretettel üldözőidet,
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és ne ítéld el őket! Az én prófétáimat mindig üldözni fogják, elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról
városra űzik őket, megvetéssel néznek rájuk, és megfeszítik őket. Így vonjátok magatokra minden szent
ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik, én vagyok az Ige.”
S legvégül a 104-es Zsoltár 18. versével búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól:
„Ne bántsátok fölkentjeimet, prófétáimnak ne ártsatok!”
Kívánok további áldott nagyböjtöt mindnyájuknak!
A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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