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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora 20. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
A „kitekintés a jelenések világára”című műsorunkba, amikor is az elkövetkező adásokban a nagy
figyelmeztetés néven ismert üzenetekkel fogunk foglalkozni, mely üzenetek csodával határos módon nagyon
rövid időn belül elterjedtek az egész világon. A gyors elterjedés csodáján túl, találkozunk egy másik,
mondhatnánk rendkívüli tényezővel az önkéntesek áldozatos munkájával, akik világszerte ingyen s
bérmentve napi rendszerességgel azon fáradoznak, hogy ezek a fontos üzenetek minél szélesebb körben és
minél gyorsabban ismerté váljanak az egész világon. Amint látni fogjuk, majd az üzenetekben maga az Úr
Jézus kér mindenkit arra, hogy vállaljon részt ebből a világmentő lélekmentő munkából. Azt tudom, hogy
sokakból a jóakarat és a készség nem hiányzik, viszont jelen van a kétség az üzenetek hitelességét illetően,
ami egyelőre távoltatja őket minden részvállalástól és természetesen attól is, hogy az üzenetekben foglaltak
szerint cselekedjenek. Éppen ezért mindenekelőtt arról kell meggyőződnünk, hogy ezek az üzenetek
hitelesek, azaz Istentől valók.
Ebben a munkában, elsősorban nekünk papoknak van feladatunk, hiszen bennünket az Úr éppen
azért hívott meg hogy a ránk bízott lelkeket Isten akarata szerint a helyes úton vezessük. Mi papi emberek és
teológusok rendelkezünk megfelelő tudással és vagyunk felruházva a szükséges kegyelmekkel annak
érdekében, hogy meg tudjuk különböztetni az igazi profétákat a hamisaktól, és ugyanakkor meg tudjuk
állapítani az üzenetek eredetét is. Jó pásztorként nekünk kell legeltetnünk a nyájat az Isteni tanítás üdítő zöld
mezején és ugyanakkor megvédeni őket a farkasok és rablók támadásától. A nyáj könnyen tévedésbe jut,
főleg a próféciák területén, ha mi pásztorok nem vigyázunk rájuk. A gonosz nem alszik, hanem állandóan
körüljár, írja szent Péter az ő első levelében és állandóan keresi azt, hogy kit hogyan tudna, Istentől
elszakítani Ő hinti a kétely magvait is a lelkünkbe, hogy utasítsuk vissza és vessük el az igaz próféciákat
akadályozván itt természetesen az emberek megtérését és a lelkek a megmentését. Igen, mert az Úr Jézus és
a Szűzanya gyakran hangsúlyozza, hogy ezek a próféciák a lelkek felrázása és megmentése érdekében
adatnak. Ezzel kapcsolatosan egy dolgot le kell szögeznünk a sokat hangsúlyozott nekem nincs szükségem a
próféciákra, mert elég nekem a biblia kijelentéssel szemben. Minden embernek szüksége van a próféciákra
Isten rendkívüli kegyelmére. Mert ki mondhatja azt közülünk, hogy ő már tökéletes. Neki már nincs
szüksége semmilyen Isteni kegyelemre, így tehát, ezekre a próféciákra sem, ha valaki így gondolkodna, saját
magát árulná el és leplezné le gőgjét, hogy nincs benne kellő alázat és tudás, mert egy földi halandónak
minden pillanatban szüksége van Isten rendes és rendkívüli kegyelmeire ahhoz, hogy kellő mértékben
növekedjék az életszentségben, mert sajnos csak nagyon kevesen növekednek kellő mértékben a
tökéletesség útján. Ezek a rendkívüli kegyelmek képesek a legmegátalkodottabb embert is meg megtéríteni
azokat, pedig akik már a hit útján járnak újabb erővel és lendülettel eltölteni. Aki járt már Medjugorjeban
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vagy más rendkívüli kegyelemmel felruházott helyen az tudja, miről beszélek, mert ki merné azt mondani,
hogy ő már elég erős és lelkes Isten szolgálatában?
Szent Pál, aki valóban jeleskedett a tudásban meg az életszentségben is örömmel fogadta a
profétákat, sőt még a rávonatkozó próféciákat is. Lásd az apostolok cselekedetének 21. fejezetét. Tehát ha
valaki azt mondaná, hogy neki nincs szüksége semmiféle profétára, meg próféciára ezzel pontosan azt árulná
el, hogy neki van a legnagyobb szüksége rá. Mivel ilyen kijelentést az ember csak tudatlanságában és
gőgjében tehet. Az alázatos ember szívesen fogadja Isten ajándékait. Legyenek azok bár a rendes vagy a
rendkívüli kegyelemi rendből valók, sőt örül is ezeknek az ajándékoknak, mert tudja, hogy Isten mind ezt a
mi érdekünkbe teszi és biztos abban, hogy ezek rendkívüli kegyelmek nagyon sok embert hitre vezetnek.
Közöttük lehet, hogy éppen a családtagjait, rokonait vagy barátait a jelenések létjogosultságát illetve
szükségességét megkérdőjelezők számára, még egy fontos elv. Isten az egyedüli a világon, aki feleslegesen
soha semmit nem tesz. Mi emberek ellenben igen.
Vannak hiteles próféciák és jelenések?- Igen vannak. Már pedig, ha ez így van, akkor ez azt jelenti,
hogy azokra minden embernek szüksége van kivétel nélkül. Mivel ezek a kegyelmek amint azt az előbb már
kifejtettem minden embert segítenek a lelki tökéletesedésben. Ismétlem egy ember, sem mondhatja azt, hogy
ő már tökéletes nincs hová tovább fejlődnie, hiszen a lelki tökéletesedésünk a halálunk pillanatáig tart. Az
már egy másik kérdés, hogy te ezt nem érzed szükségesnek. Ez után a rövid bevezető után most nézzük meg,
hogy melyek a főbb biztos ismertető jelei az igaz próféciáknak. Egy dolgot azonban nem szabad
elfelednünk, hogy Isten nem csupán küldi a prófétákat, hanem miden egyes alkalommal bizonyítja is a
hitelességüket. Nekünk pedig nincs más dolgunk, mint azt elismerni és szeretettel elfogadni. Most
megpróbálok az átlagember lehetőségeivel közeledni a kérdéshez, mivel sokaknak nem adatik meg az a
lehetőség, hogy látnokokkal találkozzon. Velük elbeszélgessen, vagy őket extázisba lássa, és még kevésbé
lehetnek részesei bizonyos csodás eseményeknek vagy szemtanúi rendkívüli jeleknek, amelyek önmagukban
is elegendő bizonyító erővel rendelkeznek ahhoz, hogy a próféciákat hitelesnek fogadjuk el. Számukra tehát
maradnak az üzenetek vagy esetleg mások ahhoz való bíztató hozzá állása. Egyébként maguk az üzenetek is
elegendő bizonyítékkal szolgálnak arra nézve, hogy megállapíthassuk ezek az üzenetek, nem lehetnek az
emberi agy szüleményei. Még kevésbé a sátán műve. Maga az Úr Jézus is utalást tesz arra több látnok
esetében, hogy az üzenetek tartalmából és az adott imádságokból biztosan meg lehet állapítani az üzenetek
eredetét. Az első és legfontosabb kritérium, hogy az üzenetek tartalma legyen összhangban az egyház
tanításával. Azaz ne tartalmazzon hitbeli vagy erkölcsbeli tévedéseket. Jó jel ha a szentek tiszteletére imára
bűnbánatra, alázatra engedelmességre és főképpen a szentségek vételére buzdít az üzenet. Gyümölcseikről
ismeritek meg őket mondta az Úr Jézus. Igen jó jel, ha megtérések gyónás, áldozás, lelki megnyugvás a
jelenések gyümölcse.
23. János pápa mondta rádió beszédében a lurdesi jelenések 100 évfordulója alkalmából, hogy a
jelenések nem új hit létesítésére, hanem az emberi cselekedetek irányítására szolgálnak. Azt gondolom, hogy
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ide kívánkozik még a katolikus egyház katekizmusának a 67. pontja, amely egyértelműen kimondja, hogy a
magán kinyilatkozások célja nem a krisztusi végérvényes kinyilatkozás javítása vagy kiegészítése, hanem
segítség abban, hogy azt mélyebben éljük egy adott történelmi korszakban. Ugyanakkor segítenek abban is,
hogy felismerjük az idők jeleit és ezeknek megfelelően cselekedjünk. Ma, amikor a világ a bűn fertőjében
fetreng, és egymás után épít ki és emel törvényerőre bűnös rendszereket nem is volna szerető Isten a mi
Mennyei Atyánk, ha nem lépne közbe, hogy meg akadályozza saját önpusztításunkat, mert ami itt folyik,
mondja Reuneu Ralenten az önpusztítás. Amíg mi, katolikusok gyakran húzzuk az orrunkat és elzárkózunk a
próféciáktól és a jelenésektől, addig sokan a protestánsok, meg a hitetlenek közül komolyan veszik azt és
megtérnek. Hallgassuk meg, hogy miként nyilatkozik egy evangélikus keresztény a Mária jelenésekről.
Idézem”És mi evangélikus keresztények előítélettel és elfogultan mehetnénk-e el ezek mellett a dolgok
mellett anélkül, hogy megállnánk, és komolyan megvizsgálnánk őket? Nem lenne számunkra veszélyes
ilyen magatartás? Nem vennénk magunkra ez által rettenetes felelősséget? ” Ha egyszer Mária megjelenik és
szól a világhoz az kizárólag csak, Isten akaratából történhetik. Nem volna-e végzetes tévedés, ha
elzárkóznánk előle? Teszi fel a kérdést újból az evangélikus szerző az evangélikus szerző. Az a gyakran
ismételt mondás, hogy te még attól üdvözülhetsz, ha nem fogadod el a lurdesi, fatimai, betaniai stb.
jelenéseket, amelyekre az egyház már áldását adta egy balga kijelentés, mert ezek a jelenések amint azt az
előbb már ecseteltem nem új tanítást adnak, vagy új tanítással egészítik ki a hitletéteményt. Ó nem, hanem
csupán arra figyelmeztetnek bennünket, hogy egyáltalán nem vagy pedig felületesen éljük a hitünket, ha
pedig komolyan vesszük a hitünket és életünket minden életkörülmények közepette, a hitünk szerint is
alakítjuk akkor mi egyben ezeket, a próféciákat éljük melyet, ismétlem, minden esetben a Krisztusi tant
szorgalmazzák és egyedüli hiteles életútként jelölik meg. A másik fontos dolog, amit soha sem szabad
figyelmen kívül hagyni, hogy a jelenések asszonya a boldogságos Szűz Mária mindig ugyan az bárhol
jelenjék is meg a világon. Nincs külön egy lurdesi, fatimai, medjugorjai stb. Szűzanya ő ugyan az, akiről a
szentírásban olvasol. Akinek megjelent Gábor főangyal, és aki nem csak a fogantatásnál mondott igent
Istennek, hanem a kereszt alatt is. Ő az Isten anyja ki most körbe jár az egész világon, hogy bűnbe fulladt
gyermekeit megmentse a pokol tűzétől, de ugyan akkor tehozzád is jön és kér, hogy segíts neki lelkeket
menteni, ha már elég erős vagy lelkileg ahhoz, hogy beállj ebbe a munkába, ha pedig nem akkor kövesd azt
a programot, amit ő az üzeneteidben eléd tár, hogy megerősödj, és az új világbuzgó apostola legyél. Ami a
nagy figyelmeztetés üzeneteit illeti, én eddig semmiféle hitbeli vagy erkölcsbeli tévedést nem találtam
benne. Az igaz, hogy az üzenetei rendkívüliek nem csupán a tartalma miatt, hanem a gyorsaság miatt is,
ahogyan az elterjedt és vált ismerté világszerte. Ezt maga az Úr Jézus is említi egyes üzenetekben. Míg
Medjugorje és más jelenési helyek 25-30 év alatt tettek szert világhírre addig a nagy figyelmeztetés üzenetei
másfél éven belül ismertté váltak az egész világon. Leányom, mondta az Úr Jézus a látnoknőnek. Ne
gondold azt, hogy mind ezt a magad erejéből éred el. Nem, mindez a Szentlélek műve, aki most különleges
módon munkálkodik az egész világon. Éppen ezért ezt a művet nem fogja tudni megakadályozni. Akik
rendszeresen hallgatják a Mária rádiót, azok tudják, hogy az elmúlt héten három alkalommal is műsorra
tűztük a látnoknő élménybeszámolóját, melyben gyermeki őszinteséggel mondja el ennek a rendkívüli Isteni
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kalandnak a történéseit. Akik időt szántak arra, hogy meghallgassák ezt az interjút, azok meggyőződhettek
arról, hogy itt egy őszinte Isten rendkívüli közbelépéséről meglepett mondhatnánk ledöbbent, személyről
van szó, aki még templomba sem járt rendszeresen, sőt már ott tartott, hogy a hitét is elveszítse. Az
élménybeszámolóban újra és újra felbukkan az igazságra való rácsodálkozás az alany és az üzenet
kölcsönhatásának a problémája, illetve az alany tudásának meghaladó üzenet tartalmának leírása és
közvetítése. Érdemes megfigyelni az első lépésekben belső harcait, amikor a látnoknő a sorozatos
ellenállások miatt már majdnem feladja, de aztán újabb kegyelmi erők hatására újra kezd, és engedelmesen
folytatja a missziót, amivel az Úr Jézus őt megbízta. Nekem többször alkalmam volt látnokokkal
elbeszélgetni, akik mindannyiszor elmondták, hogy a jelenések első időszakában a sátán különféle
kételyeket támaszt ám a lelkükben rengeteget gyötörte őket. Éppen ezért kéri a jelenés a látnokokat, hogy
válasszanak maguknak

lelki

vezetőt, aki

szorosan velünk

haladva nem

csak a szellemek,

megkülönböztetésében segíti őket, hanem a lelki fejlődésben is. A jelenés a látnokok életében azon túl, hogy
egy óriási élmény egyben egy óriási fordulat alkalmazója is. A hiteles tanulságtétel érdekében a látnokoknak
meg kell tanulnia az életszentség útján járni. A kegyelmi eszközök rendszeres igénybevételének a
segítségével. Az imádság a böjt a szentgyónás a szentáldozás és még sok más kegyelmet közvetítő eszköz
nem hiányozhat az életükből. Ez által válnak erőssé, hogy minden támadást legyőzvén a rájuk bízott
küldetést teljesíteni tudják. Nekünk is ugyan azt kell tennünk ahhoz, hogy felismerjük az idők jeleit.
Örömmel fogadjuk Isten igazi profétáit és velük, együtt karöltve haladjunk a lelkek megmentésének
érdekében. Én ezennel búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól üdvös felkészülést kívánván mindannyiknak a
nagy figyelmeztetésre. A viszont hallásra. Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották,
Kitekintés a jelenések világára címmel.
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