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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora 12. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy - nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, immáron a vakáció és a szabadság
időszakának a küszöbén. Esetleg ezzel kapcsolatosan az lenne a tanácsom, hogy amennyiben lehet, üdvösen
töltsék mind a vakációt, mind pedig a szabadság időszakát, hiszen nem szabad elfelednünk az Úr Jézusnak a
szavait, üzeneteit: egy apokaliptikus korszakban élünk. Márpedig, ha ez így van, valóban nincs vesztegetni
való időnk. Minden percet ki kell használnunk, hogy felkészüljünk a jövőbeli nagy változásokra.
Ha még visszaemlékeznek a kedves rádióhallgatók, előző műsorokban a venezuellai Betániában
történt Mária jelenések rövid történetét ismertettem, most pedig az ott elhangzott üzenetekről szeretnék
beszélni. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Betániában elhangzott üzenetek összhangban vannak a
többi hiteles Mária jelenésekkel, amelyeket az egyház már elfogadott, vagy amelyek éppen most vannak
vizsgálat alatt, de a hitelességük szinte 99%, ha nem 100%.
Újra csak hangot kell adnom annak a ténynek, amelyet nem csak én sérelmezek és teszek szóvá,
hanem még nagyon sokan mások is, azaz, hogy a jelenésekkel szemben az emberek nagy többségében van
egy nagyfokú érdektelenség vagy, hogy szebben fogalmazzak, egy érthetetlen tartózkodás. Természetesen
azt nem tagadja senki, hogy szükségünk van óvatosságra, de nem egy beteges óvatosságra, ami az Úr Jézus
szavai szerint nagyban gátolja a megtéréseket. Mivel egy jelenés Istentől származó voltát nem nehéz
felismerni, amint azt már kifejtettem több alkalommal a műsoraimban, éppen ezért nem szabad
idegenkednünk vagy félnünk a jelenésektől, hogy tévedés áldozatává válnunk. A Mennyei Atya az ő
végtelen bölcsességében minden esetben úgy alakítja a jelenések forgatókönyvét, hogy ott már az első
percektől kezdve vannak olyan püspökök, papok és hívek, akik felismerik ezen eseményekben Isten
rendkívüli ujját, és nem engedik, hogy a kezdeti mennyei lángot a sátán dühöngő fekete vihara eloltsa. Mivel
Isten minden esetben gondoskodik a hitelesség látható garanciájáról is, mely azonnal felismerhető, ezért
érthetetlen számomra sokak tartózkodó magatartása, mondhatnám ódzkodása a jelenésekkel szemben.
Nekünk, ha Istent igazán szeretjük, akkor nagyon kell örülnünk a jelenéseknek és azonnal részt kell
vállalnunk annak széleskörű megismertetésében, hogy a legrövidebb időn belül, minél több ember tudomást
szerezzen az Úr Jézus csodás tetteiről. A Szentírás, de főleg a Zsoltárok tele vannak ilyen és hasonló
buzdításokkal, melyeket joggal vehetünk úgy, mint Isten kifejezett akaratát.
Most hallgassunk meg egy néhányat ezekből a zsoltárokból:
A 9. Zsoltárban a szent szerző így imádkozik: „Hálát adok Uram, teljes szívemből, összes csodádat
elbeszélem, ujjongok és örvendezem benned. Nevedről szól énekem, fölséges Isten. Aztán a későbbi
versekben ismét visszatér erre a nagy igazságra, és arra buzdít bennünket, hogy valóban énekeljünk az
Úrnak. Idézem: „Énekeljetek az Úrnak, aki a Sionon lakik, hirdessétek nagy tetteit a népek között.”
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A 118. Zsoltárban többek között ezt olvashatjuk: „Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél miérettünk,
nincs hozzád hasonló. Ha hirdetni és elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét se számát”.
A 114. Zsoltárban pedig ezt olvashatjuk: „Nagy az Úr és minden dicséretre méltó és nagyságát felfogni nem
lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged
nagyságáról beszéljenek és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak és hirdessék a te
nagy voltodat.”
Csupán egy néhány idézetet hoztam a Szentírásból, főleg a Zsoltárokból, hogy lássuk, valóban azért
művel csodákat, hogy azt hirdessük. Isten a mi üdvösségünk érdekében művel csodákat és szüntelen
bizonyítja irántunk való nagy – nagy szeretetét. Erről nem szabad hallgatnunk, ezt nekünk hirdetnünk kell!
Egyházunk is azt a feladatot kapta, hogy hirdesse az Úr csodás tetteit, egészen addig, amíg az Úr el nem jön.
Az Úr Jézus és a Szűzanya is mindig megkérnek bennünket, hogy ismertessük minél szélesebb körben a
jelenések tényét és az üzeneteket is. Ez érthető, hiszen minden ilyen rendkívüli isteni beavatkozás az
emberek megtérését célozza meg. Tehát milliók lelki üdve függhet egy jelenéstől. Ezt az Úr Jézus említi
többször is. Ne csodálkozzunk azon, amikor az Úr Jézus szigorú számonkérést és kemény büntetést helyez
kilátásba mindazok számára, akik szándékosan akadályozzák a jelenések hírének terjedését vagy pedig a
látnokok munkáját.
Örülnünk kell tehát minden egyes jelenésnek, mert az Úr értünk művel csodákat. Újra és újra
bizonyítja irántunk érzett nagy – nagy szeretetét. És ha te mégsem örülsz egy ilyen hír hallatán, nem mozdul
meg benned semmi, akkor nagy baj van veled. Szállj mélyen önmagadba, tarts lelkiismeret vizsgálatot, és
kérdezd meg önmagadtól, hogy miért nem örülsz te Isten csodás tetteinek, mért nem örülsz te akkor, amikor
Isten rendkívüli erővel bizonyítja létét? Nekünk tehát örömmel kell fogadnunk minden egyes alkalommal
Isten csodás tetteit, hiszen a csodák Isten létezésének, köztük való állandó jelenlétének és az Ő általunk való
végtelen szeretetének a legerősebb bizonyítékai. Íme, amiért is a sátán keményen támad minden egyes
jelenést, hiszen milliók megtérése, üdvössége függ a jelenésektől. Gondoljunk csak Lourdes-ra, Fatimára,
Akitára, Medjugorje-ra, és még sorolhatnám azokat a jelenéseket, ahol évente milliók megfordulnak és
térnek meg. Kezdetben a betaniai jelenéseket is nagyon támadta a sátán, csak nem nagy eséllyel, mivel a
jelenések kezdete után röviddel egy új püspököt kap a losthachesi egyházmegye Pio Bella Richardo
személyében, aki tudja a dolgát és mindjárt munkához is lát. Ennek bizonyítására hallgassunk most meg egy
korábbi archív felvételt:
Richardo püspök állandóan igyekszik új tagokat gyűjteni Betániában. Szűz Mária üzenetei jelentősek. A
katolikus hit helyreállítását és annak mélyebb átélését szorgalmazza az egyházért, a papokért, a bűnösök
megtéréséért és a világbékéért szóló imát kér.
A gonosz,- mint már mondottam, nagyon dühös a jelenésekre és ott akadályozza, ahol csak tudja.
Mivel ott helyben, a püspöknek köszönhetően, nem sok akadályt tudott gördíteni az események rendes
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menetelét illetően, ezért a betániai jelenések hírének széleskörű elterjedését akadályozta a sátán. De itt is
beszél önmagáért az archív felvétel:
„Szűz Máriának egyik kevésbé ismert, de most már elismert jelenési helye a XX. században Betánia,
Venezuelában”.
Én örülök neki és hálát adok az Úrnak, hogy számomra lehetővé tette ezeknek a nagyon fontos jelenéseknek
a tanulmányozását és ismertetését.
Ez után a rövid intermezzo után, nézzük az üzeneteket. Miről beszél a Szűzanya Betániában? Milyen
jövőbeli eseményekre figyelmeztet? Mert azt, hogy mit kér tőlünk, már tudjuk, hiszen miden jelenés
alkalmával a kegyelmi eszközökre mutat, amelyekre feltétlenül szükségünk van, az üdvösség elnyerése
érdekében. Én újból szívesen sorolom ezeket, bár már a kedves hallgatók nagyon jól tudják, ismerik ezeket a
kegyelmi eszközöket: a rendszeres ima, a böjt, a szentgyónás, a szentáldozás, a Szentírás rendszeres
olvasása és átelmélkedése, a jó cselekedetek és az erények állandó gyakorlása. Amint a múltkor azt már
hallottuk, Betániában nemcsak a látnok Maria Esperanza Biachini és sokan mások is, azzal a különbséggel,
hogy amíg a kiválasztott látnoknő közelről láthatta napi rendszerességgel és beszélt is a Szűzanyával, addig
a többiek csak ritkán láthatták és mindig egy bizonyos távolságról. Az üzenetek tartalmukat tekintve, a
következő témák szerint osztályozhatóak: 1. A hit megújítása: különleges hangsúlyt kap és sürgősséget egy
olyan világban, ahol nagyon sokan tagadják Istent és a természetfölötti valóságokat vagy, ha egyesek nem is
tagadják Isten létét, de teljesen ignorálják, életüket Nélküle élik, és egyáltalán nem veszik figyelembe
tanításait és törvényeit.
2. A hitben való növekedés fontossága: mindez lehetetlen a fentebb említett kegyelmi eszközök nélkül.
3. Egy hiteles keresztény élet alapjainak a lerakása: Istené az első hely minden élethelyzetben és minden
körülmények között.
4. Sürgős imára való felhívás: az egyházért, a Szentatyáért, a püspökökért, a papokért, a hívatásokért, a
bűnösök megtéréséért, a világ békéjéért és azokért a közeli veszélyekért, amelyek veszélyeztetik az
emberiség életét.
5. A szentségek gyakori vétele, főképpen a szentgyónás és a szentáldozás. Emlékezzünk csak vissza, hogy
Medjugorjeban a Szűzanya mit mondott? Nincs a világon egy olyan ember, akinek ne lenne szüksége arra,
hogy havonta elvégezze a szentgyónását. Az egy másik kérdés, hogy egyesek nem tartják magukat
bűnösöknek.
6. Szolidaritás, azaz a szeretet konkrét megélése és gyakorlása. Nem elég csupán a jó szó vagy egy mosoly,
mint ahogy olykor szokták mondani, hogy milyen nagy hatással van a másikra. Az éhes ember még a te
mosolyoddal nem lakik jól, s a hajléktalannak még a jó szó nem hoz tetőt a feje fölé. Természetesen, hogy a
jó cselekedeteket, melyeket másokért teszel jó szóval és mosollyal kell végrehajtani, de csak önmagában a
mosoly és a jó szó nem elég.
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A betániai üzenetek között vannak olyanok, amelyek rendkívüli sürgősséggel hívják fel a figyelmünket az
előttünk álló szörnyűségekre, drámai eseményekre. Miért kell ezt elmondani? Az Úr Jézus és a Szűzanya
miért adnak nekünk ilyen üzeneteket? Mért adják tudtunkra azt, hogy mi vár ránk, ha meg nem térünk?
Azért, hogy imádkozzunk ezen események elkerüléséért, mert el lehet kerülni őket. Az Úr Jézus azt mondta
több alkalommal, hogy a megtérések sok ilyen veszélyt elhárítanak. Olvassunk csak bele Szent Jakab
levelébe, aki többek között azt mondja, hogy az igaz imája sok bűnt betakar és sok veszélytől megment
bennünket. Az Úr Jézus és a Szűzanya nem azért mondják el ezeket, hogy ijesztgessenek bennünket,
egyáltalán nem, hanem ösztönözni szeretnének bennünket egy szentebb életre, mellyel elháríthatók ezek a
szörnyűségek.
Sajnálom azokat a püspököket, teológusokat, papokat és laikusokat is, akik mocskolnak minden
egyes, az egyház által még el nem fogadott jelenést, akiknek lehet ugyan, hogy a tudásuk nagy, de hiányzik
belőlük a kellő bölcsesség. Mert, kérdezem én, hogyha az egyház majd egy néhány éven belül elfogadja
ezeket a jelenéseket, amelyeket most ők bemocskolnak, akkor majd utána, azt a mocskot, amit rászórtak
ezekre a jelenésekre, lenyalják? Az Úr Jézusnak igaza van, amikor ezzel kapcsolatosan beszél és azt mondja:
ha nem vagy biztos benne, imádkozz, légy csendben, kérd a Szentlélek világosságát, hogy mutassa meg
neked az igazságot.
Aztán ami végképp érthetetlen és sokak számára hihetetlen, hogy az Úr Jézus beharangozta
visszatérésének közeli időpontját.
Jól van, tudom, a világ végének időpontját nem tudja senki. Igen, ám! Csak itt nem a világ végéről
van szó, hanem az idők végéről. És hogy milyen módon, hogyan tér vissza Jézus, azt nem tudjuk. Ő maga
mondja, hogy azt bízzuk rá, de az még nem a világ vége. Azért mondom el ezeket, mert a betániai
üzenetekben is nagyon sokszor szerepel Jézus közeli visszatérése.
Pontosan a jelenések elismerése előtt röviddel, 1987. aug.11-én a Szűzanya ezt az üzenetet adta a
látnoknőnek. Idézem: „Az emberiség ebben az időszakban súlyosan visszaél a számára felkínált, mérhetetlen
sok rendkívüli kegyelemmel és egyre csak menetel az örök kárhozat felé. Ha sürgősen nem változtatja meg
az életét, akkor előbb a háború tüze s azt követően pedig a pokol tüze fogja megemészteni”.
Valóban súlyosak az Úr Jézus szavai, de azt gondolom, hogy az a tragédia is nagyon súlyos,
amelyeket mi emberek a bűneinkkel okoztunk és továbbra is okozunk ennek a világnak, egymásnak, s az
egész világ univerzumnak.
Mindezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves hallgatóktól, remélvén azt, hogy megszívlelték
mindazt, amit az Úr Jézus üzent számunkra és változtatnak azon, amin tudnak és amin lehet.
Egy újabb áldott, imádságban eltöltött hetet kívánok mindannyiuknak! A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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