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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 13. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már nem Olaszországból, hanem
innen a nagyváradi stúdiójából és természetesen azzal a különbséggel, hogy most, mint élő műsorral tekintek
ki, úgymond a Jelenések világára és azt kívánom mindenkinek, hogy vegyék a bátorságot és tekintsenek ki
Önök is a jelenések világára, mert ez egy csodálatosa világ. Ebben az isteni fényben mondhatnám úgy,
ragyogásban megszűnik a délibábok csalóka homálya, felszáll a köd, mérséklődik, s aztán teljesen eltűnik a
lelki vakság, mert valljuk meg őszintén, hogy a jelen világunk nagyon belezuhant és sötétségben botorkál. A
próféciák misztikus fényébe beletekintő ember kezdi reálisan látni a dolgokat. Tökéletesedik az isten képe
és tud arányokban gondolkodni. Megcsodálja Isten világunknak ajándékozott csomag tervét, mellel lelkek
millióit akarja megmenteni a végleges pusztulástól, az örök kárhozattól. Újra csak szomorúan kellett
tapasztalnom az emberek közömbösségét, közöttük a klérusét is, akik nem akarnak tudomást venni Isten
rendkívüli beavatkozásairól, a jelenésekről és a próféciákról, melyek az Úr Jézus szavai szerint a
leghatékonyabb kegyelmi eszközök a gonoszság megfékezésére és a lelkek megmentésére. Én azt
gondolom, hogy nekünk is vannak ötleteink és alkalmazunk módszereket, hiszen lelkipásztorok vagyunk,
hogy segítsük a lelkeket Isten felé. De mégis csak azt gondolom, hiszem, tudom, hogy a legjobb módszert az
Úr tudja. Hiszen Ő látja a világot egészben s Ő, tudja azt, hogy melyik az az eszköz, amelyik
leghatékonyabb s, amelyet most kell bevetni, és mégis ha úgy látja és mondja is az Úr még több prófétát,
küldök, akkor nem marad más hátra számunkra, minthogy megköszönjük mindezt az ajándékot az Úrnak,
úgy ahogy a Lumen Gentium is írja, meghajtjuk a fejünket, és sorba álljunk. Adjuk erőnket, tehetségünket és
mindazt, amink van, mert az Úr kéri, hogy segítsünk megmenteni a lelkeket. Erről tanúskodik a betániai
jelenés is, mely már hála Istennek ott ékeskedik az egyház által elfogadott jelenések között. Most
ismerkedjünk röviden azokkal az üzenetekkel, amelyek Venezuellában hangzottak el a ’80-as években. A
13. jelenés alkalmával ezt mondta a Szűzanya:
„Gyermekeim teljes bizalommal forduljatok fiamhoz, Jézus Krisztushoz, az Ő szent Szívéhez, melyben
a Mennyei Atyának kedve telt. Hagyatkozzatok teljesen Szent Fiamra és akkor a jövőtől való félelem, eltűnik
a szívetekből. A félelem csak azok szívében ver gyökeret, akik nem keresik Istent őszinte szívvel. Mert
mindaz, aki gyermeki bizalommal fordul a Mennyei Atyához, megkapja a Szentlélek vigasztaló ajándékát és
világosságát. Ne aggódjatok tehát, mert a Szentlélek megvilágosít és megvigasztal benneteket ezekben az
apokaliptikus időkben. A papi és szerzetesi hivatások miatt sem kell aggódnotok, mert hamarosan
bővelkedni fogtok az Isten által megszentelt ajándékokban. „
Három dolgot szeretnék kiemelni ebből az üzenetből. Az első: a sokat hangsúlyozott félelem, amit
állandóan a fejünkhöz vágnak, akik támadják a próféciákat és az üzeneteket. Miért kell félelmet kelteni az
emberekben? Szokták mondani. Erre a kérdésre már válaszoltam egy régebbi műsoromban ugyan, de most
ismét szívesen megteszem. Mert ez állandóan visszatérő téma. A régiek bölcsessége azt mondja: jobb félni,
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mint megijedni. Az ember sok mindentől fél és szinte egész életünk követő társa a félelem. Hol ettől, hol
attól félünk. Hol emiatt, hol amiatt aggódunk. A félelem mondja a teológia az eredeti bűn egyik
következménye. Tehát mi emberek mindig nyugtalankodunk valami miatt. Hol kisebb, hol pedig nagyobb
mértékben. De ha őszinte szívvel Isten felé fordulunk, akkor a Szentlélek megvigasztal bennünket, sőt
örömre hangol. S ez nem csupán a magam tapasztalata, hanem nagyon sok más ember tapasztalata, akik egy
félelemmel teli távol Istentől botorkáló élet után visszataláltak az üdvősség útjára. És most örömmel vallják,
hogy igen a Szentlélek valóban képes megvigasztalni. Most boldogan tesznek tanúságot az igazságról, a
próféciák áldásos hatásáról és főleg a Szentlélek vigasztalásáról. A második elem, ami figyelemre méltó
ebben az üzenetben az apokaliptikus idő, ez a végső időt kifejezi. Ez a kifejezés elég sokszor kifejeződik a
betániai üzenetekben, de nemcsak itt, hanem a világ számos üzeneteiben visszatérő a végső időkre való
utalás. Tudom, hogy emiatt botránkoznak meg sokan, hogy miről beszélnek ezek a látnokok és papok,
püspökök miért továbbítjuk. Azért, mert az Úr ezt kéri tőlünk. Több látnok üzeneteiben szerepel az, hogy
felkérlek benneteket kedves nekem szentelt személyek, püspökök, papok, szerzetesek és mindenki, hogy
mondjátok el mindenkinek, hogy ezek az én üzeneteim és megkezdődött a második visszatérésemre való
felkészülési idő. S hogy ez most meddig fog tartani azt nem tudjuk. Isten nem részletezi teljes mértékben ezt
a forgatókönyvet. De ugyanakkor azt mondja, hogy vannak olyan események, amelyek nagyon közeliek. S
éppen ezért kér sok imádságot, a szív tisztaságát és az Isten őszinte keresését. Tehát nem kell megijedni
vagy megbotránkozni ettől a kifejezéstől, hogy a végső idők. Hát az idő megkezdődött és vége is lesz
egyszer. Ezt a teológia is mondja. Az, hogy most elérkezett, az nem tőlem függ. Azt nem én terveztem, azt
Isten adja és hiszem, hogy ha Isten valamit tesz, azt értünk teszi, és bölcsen teszi mindig a maga idejében.
Igen tehát visszatérő elem a végső időkre való utalás. Hogy Dél –Amerikában maradjunk még egy kicsit az
egyik brazíliai látnoknak a következőket, mondta az Úr Jézus:
„Akár akarják akár nem, akár értik, akár nem én visszatérek gyermekeim. Ez így volt megjövendölve.
És így is lesz. De, amikor visszatérek, vajon milyen állapotban fogom találni a lelketeket.” Ez a mi dolgunk,
ez a mi részünk. Inkább ezzel törődnénk, mint azzal, hogy mi nem igaz és mivel megfélemlítenénk az
embereket, azok hamis látnokok. Vannak hamis látnokok is. De ezek nem azok, mert ezeket a látnokokat,
papokat, püspököket, papi csoportok figyelik már 20-25 éve. És már nem egyszer, nem kétszer Isten
bizonyított valamit a látnokok hitelessége mellett, éppen úgy, mint Medjugorje mellett. Tehát ez az, amit
Isten kér tőlünk, hogy tegyük meg a mi részünket, hogy ne mindig azzal törődjünk, hogy mi az Isten része,
hogy Ő hogy csinálja. Az Ő dolga. Azt majd megérteti velünk, megmutatja nekünk. Most visszautalok
Jézusnak a születésére. Senki ember fia meg se álmodta volna, hogy a Messiás, hogy fog eljönni. Mert
mindenki a saját értelmi képességeinek megfelelően gondolta el a Messiás eljövetelét. És éppen ezért nem is
fogadták el soha. Ezek tények. Hát hányan fogadták el a zsidók közül Jézust Messiásnak. Nagyon, nagyon
kevesen. És a végén kiderült, hogy Jézus a Messiás nem? Kinek volt igaza? A prófétáknak. Kiknek volt
igazuk? Annak a kicsi csoportnak, akik követték Jézus Krisztust és az apostolokat. Tehát így van testvéreim.
Mi tegyük meg a mi részünket. És ha valamit nem értünk, akkor tegyük meg azt, amit az Úr mond.
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Bizonytalan vagy? Nem tudod, hogy az a próféta valóban hiteles vagy nem. Akkor maradj csendben és
imádkozz. Kérd a Szentlélek világosságát, s akkor majd megkapod azt a bizonyosságot, amire szükséged
van. Igen testvéreim, folytatom az üzenetet, megismételvén, ami a mi részünk, s amit Jézus nagyon sokszor
hangsúlyoz: De amikor visszatérek majd, Vajon milyen állapotba fogom találni a lelketek? Ti, akik szerettek
engem és keresitek akaratomat, hogy megtegyétek, kérjetek bármit és megkapjátok, feltéve, ha nem
ellenkezik Szent Atyám törvényeivel. A Jennifernek azt mondja az Úr, hogy nagyon sok átalakulásnak lesz
a világ alávetve, mely előkészíti az Úr Jézus második eljövetelét. Azok, akik nem hiszik, hogy ez az
előkészületi idő megkezdődött azok nagyot fognak csalódni, amikor majd szembe találják magukat még
nagyobb és még megrázóbb eseményekkel, amelyeket már megjövendöltek a proféták. De ugyanakkor Jézus
pozitívan is fogalmaz, mondja az egyik látnok kérdésére, hogy Uram, de rengetegen kételkednek, de
rengetegen szkeptikusak. Ne törődj vele, te csak imádkozz, hamarosan még nagyobb jeleket fogok mutatni az
égen és a földön, amely majd őket is meggyőzi. Csak a gonoszok fognak megátalkodni és mindvégig hátat
fordítani Nekem. De ti azért imádkozzatok, mert a ti imáitok és áldozataitok által is sok lelket tudok
megmenteni. Igen. Az Úr Jézus azt is gyakran kiemeli, hogy csupán emberi ésszel nem meri megérteni,
szükséges hozzá a Szentlélek világossága. Ezért sürgeti az imádságot, a szentgyónást, a szentmise áldozatot,
a hitünk komoly gyakorlását, a kegyelmi eszközök gyakori használatát, mert hogyha ezekkel a kegyelmi
eszközökkel nem tágítjuk a lelkünket és nem él bennünk a Szentlélek, akkor sok mindent nem értünk. De a
megtisztult szív, melyben ott lakik a Szentlélek, segít a gyenge értelemnek meglátni az igazságot, azaz a
valóságot. A harmadik elem, amit kiemelnék ebből a rövid üzenetből a papi és a szerzetesi hivatás említése.
Valóban nagyon sok ország szenved pap hiánytól és ezért sajnos sok püspök, beleesik abba a tévedésbe,
hogy mindenki, aki jelentkezik pappá, kell szentelni. Ez egy nagy sátáni csapda. És nemcsak az én
véleményem ez, hanem nagyon sok komoly teológus véleménye és püspök véleménye. Hogy csak arra
alkalmas és felkészült embereket szabad pappá szentelni. Mert azon a címen, hogy pap hiány van,
felszentelni alkalmatlan embereket ez tragédia. Igen. Nagyon sok a botrány. S ezek miatt az emberek miatt
eltávolodnak az Istentől. A média rögtön felkapja a botrányokat. Nemcsak az evilági botrányokat vagy
szenzációkat, hanem a papi botrányokat is. Nem újat mondok, azért merem mondani mikrofonba. Tehát azt
mondja az Úr, hogy imádkozni kell, és várni kell. A látnokok komoly lelkiekre szólítanak fel bennünket.
Mert ez az egyedüli megoldás a jelenlegi tragikus helyzet megfordítására. A komoly lelki, a komoly
életszentségre, aló törekvés nem az ügyek intézése nem csupán külső formák és dolgok megtétele. Nem.
Hanem a belső megtérés, a belső lelki élet növekedése. Amikor a Szentlélek valóban hatékonyan tud
működni, bennünk és közöttünk. Ezt a műsoromat Jean Feir philadelphiai látnok üzenetével fejezném be.
Akihez egy alkalommal így szólt az Úr: „Gyertek hozzám kicsinyeim. Mert nagyon sok szép meglepetést
tartogatok számotokra. És azok számára, akik teljesen rám mernek hagyatkozni. Megajándékozva engem
teljes bizalmukkal. Engedjétek meg, hogy Szentlelkem vezessen benneteket. Ezekben az időkben Szentlelkem
nagyon erősen érezteti a jelenlétét az egész világon. Ő már régóta köztetek van, hogy összegyűjtsön
benneteket és majd bevezesse választott népemet az új ég és az új föld csodálatos birodalmába. „
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Hát adja az Úr, hogy ez így legyen. Imádkozunk, ezt hisszük, ezt valljuk. S ezután áhítozunk és
ezután vágyunk, mert ez a világ, amiben élünk, mondhatnám, úgy, hogy egészen elembertelenedett. És
nagyon sokan nem érzik jól magukat benne, mert a bűn nagy erővel halad erővel és maga alá gyűr rengeteg
embert. Jézus sokszor mondja, hogy azért jövök, hogy megállítsam a gonoszságot s a bűnt, mert nem
akarom, hogy még több ártatlan gyermekem elvesszen. A fenevadnak a martaléka legyen.
Igen. Uram adj nekünk erőt, adj nekünk bölcsességet, okosságot és főleg lelkesedést, hogy igazi és
őszinte gyermekeid legyünk és a te munkatársaid, ahogy kéred. Hogy segítsünk ennek a világnak
megváltoztatásában. Hogy újra visszataláljon hozzád, hiszen te vagy a Teremtő, te vagy a mi Istenünk a mi
Atyánk, aki Megváltót küldtél és Te vagy, aki hazavársz bennünket. És ahogy számtalanszor megismétled
üzeneteidben, nem akarsz egyetlen lelket se elveszíteni. Egyet se. Uram legyen így, ahogy te akarod, és
ehhez adj nekünk erőt, okosságot, bölcsességet, hogy munkatársaid lehessünk ebben a küzdelemben.
Kedves testvéreim! Én ezennel búcsúzom Önöktől. Egy újabb áldott hetet kívánván mindannyiuknak
és sok türelmet ebben a hőségben. Ezt is fel lehet ajánlani a lelkek megmentéséért. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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