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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 23. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat és máris folytatom a legelső üzenet
ismertetését és elemzését, melyet 2010. november 8-án adott a Szűzanya az ír látnoknőnek.
Idézem:
- “Soha ne feledd, hogy Isten minden gyermekét szereti, azokat a bűnösöket is, akik folyton szidják
Őt! Könyörögj mindenkiért, hogy mindnyájan kegyelmet kapjatok. A Szentcsalád újra egyesülni fog”.
- Ezen a ponton meglepődtem, - mondja a látnoknő - és éppen ezért megkérdeztem a Szűzanyát, jól
értettem ezt a részt? Tehát, hogy a Szentcsalád újra egyesülni fog.
A Szűzanya kedvesen mosolygott és folytatta:
- Vedd a ceruzádat és írjad. Ez a helyes és terjeszd ezt az üzenetet, mielőtt még késő lenne. Ezek AZ üzenetek
AZ Istentől vannak, és tisztelni kell őket! Bízom benned, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy ebben a hitetlen
világban a lehető leghatékonyabb módon napvilágra jussanak. Különösen fontos, hogy erős maradj a Fiam
számára. Tudom, hogy Vele, érte és általa szenvedsz. Örvendj, mert így helyes! Áldott légy gyermekem,
amiért kiválasztattál erre a feladatra! Légy erős! Mindennap imádkozz a vezetésért. Ne félj, idővel mind
erősebb leszel. Minden nap veled leszek és családoddal. A Szentlélek működik általad, ezért tudod
kinyilvánítani azt az igazságot, ami az Atya terve a földön. Gyermekem, ne törődj a kétségeiddel! Ezek az
isteni üzenetek nem a képzeleted szüleményei. A jövendőről szóló írások magyarázatra kerülnek. Imádkozz
Isten minden gyermekéért! Szeretett Fiamat minden nap nagyon megbántják. Az emberek bűnei kínozzák Őt.
A kereszthalála óta még soha nem szenvedett ennyire, mint most. Megvan benned az erő és a lelkület, amire
szükséged van, hogy Isten áldásával eleget tegyél küldetésednek. A felkészítésed befejeződött. Kész vagy a
rád váró küzdelemre. Menj, csak gyermekem! Övezd fel magad, emelt fővel állj és segíts a gonosz elleni
küzdelemben. Ne kételkedj többé, ha egyedül maradsz! Veled van AZ összes angyal és szent, vezetnek
Minden lépésednél, közöttük Boldog II. János Pál pápa, Szent Fausztina és Szent József. Köszönöm
gyermekem rendkívüli hitedet! Igazi harcos vagy, s úgy az Atya, mint a Fiam nagyon szeretnek téged. Egy
vagy Jézussal, s a kezedet a Szentlélek vezeti. Menj csak, gyermekem, s végezd a rád bízott munkát, s ebben
a legfontosabb történelmi időszakban használj fel Minden eszközt, ami csak a rendelkezésedre áll! Isten
áldjon, gyermekem! Krisztusban szeretett Édesanyád, Mária, a Föld Királynője.”
Ha megfigyelték a kedves rádióhallgatók, ez nem egy poétikus szöveg, egy gördülékeny, stilisztikus,
egymásba kapcsolódó mondatok sokaságának élvezetes hangzása. Nem!

Hanem itt sorozatos

tőmondatokkal, kijelentő mondatokkal találkozunk, amely megdönthetetlen igazságokat tartalmaz. A
Szűzanya azon túl, hogy a látnoknőt bátorítja és buzdítja, rengeteg instrukcióval is ellátja a jövőre nézve, és
ugyanakkor bizonyítékokkal szolgál a Szűzanya, hogy ezek az üzenetek Istentől vannak. Röviden próbáljuk
most elemezni az elhangzott üzenet tartalmát.
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Az első mondat így hangzik: Soha ne feledd, hogy Isten minden gyermekét szereti, azokat a
bűnösöket is, akik folytonosan szidják. Az első mondatban elhangzott nagy igazság Isten lényegére mutat,
aki maga a szeretet. Azaz Isten minden gyermekét szereti, azokat is, akik Őt szidják. Íme, egy nagy
bizonyíték Isten végtelen szeretetéről és irgalmáról. Isten az Ő gyermekeit, az Ő teremtményeit szereti, még
a bűnösöket is, csak a bűnt nem. A bűnt azt utálja, mert éppen az Ő lényegével ellenkezik. Aztán a
következő mondatban rávilágít egy nagyon fontos keresztény tulajdonságra: könyörögj mindenkiért, hogy
mindnyájan kegyelmet kapjatok! Milyen nehéz sokszor meggyőzni embereket arról, hogy bocsássanak meg
a testvéreiknek, szüleiknek, rokonaiknak. Bár ők keresztények, de haragot tartanak, és nem is akarnak
megbocsátani. A Szűzanya ezzel szemben kiemeli Isten végtelen irgalmát és szeretetét s főleg megbocsátó
készségét. Hiszen Isten, amint azt elmondja nagyon sok üzenetben, hajlandó megbocsátani bárkinek az
utolsó pillanatban is. Elég csupán hozzá sóhajtani

és őszinte szívünkből bocsánatot kérni.

Tehát a

haragtartás esetében nincs igaz szeretet, sőt, távol állunk a krisztusi szeretettől. Íme, egy óriási bizonyíték az
üzenet hitelessége mellett: nekünk, keresztényeknek, akik Krisztus-követőknek mondjuk magunkat, az
ellenségeinket is kell szeretnünk, tehát mindenkit! A bűnt, azt nem, de Isten teremtményeit igen. Aztán,
miközben sürgeti a Szűzanya a látnoknőt, hogy terjessze az üzeneteket minél előbb, még mielőtt késő lenne.
A következő mondatban választ ad mindannyiunk kérdésére, amely minden egyes jelenés vagy prófécia
alkalmával felmerül bennünk. Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket. Soha ne gondolja
valaki azt, hogy amikor az Úr üzeneteket ad, akkor ezt olyan módon teszi, hogy azt csak a teológiában jártas
emberek tudják felismerni, hogy Istentől van-e vagy nem. Isten ilyet nem tesz. Az egy másik dolog, hogy a
teológusok majd kivizsgálják, és áldását adja az Egyház erre vagy arra a jelenésre. Isten, amikor üzeneteket
ad, - mind mondottam, és rengetegszer megismétlem – úgy alakít mindent, beleértve a körülményeket is,
hogy azt a legegyszerűbb ember is azonnal felismeri, hogy Isten szól. Másképpen Isten saját magának
mondana ellen és az üzenet tartalmának, hogyha úgy adná az üzeneteket, hogy azt csak az okos, a
teológiában jártas emberek tudnák felismerni, hogy az valóban Istentől van-e vagy sem. Isten ilyet nem tesz.
Mivel azt akarja, - amint ezt több üzenetben is kifejezésre juttatja - hogy ezeket az üzeneteket a legrövidebb
időn belül minél több ember megismerje. Igen, mert a jövőt csak egyedül Isten ismeri, és Ő tudja egyedül
azt, hogy miért fontos nekünk, embereknek minden pillanatban a kegyelem állapotában lennünk. Isten a
néphez szólt mindig is a próféták által, beleértve a teológusokat is és a teológiában jártas embereket is. Itt
csupán nyitottságról van szó. Nyitott elméről van szó, és nyitott szívről van szó. A jó szándékú, Istent kereső
embereknek nem okoznak nehézségeket ezek az üzenetek. Ha egyeseknek mégis nehézségeket okoznak,
akkor tegyük azt, amit az Úr Jézus tanácsol nekünk: álljunk meg, imádkozzunk, kérjük a Szentlélek
világosságát, de semmiképpen sem szabad elhamarkodott módon ítélkezni, – mondja az Úr – és az Ő
prófétái ellen támadni, vagy akadályozni ezt a munkát. Isten azért adja ezeket az üzeneteket, hogy lelkeket
mentsen meg. Ha te úgy érzed, hogy ezekre nincs szükség, semmi gond, maradj csendben, imádkozz, és ha
azt követően is úgy látod, hogy neked ezekre nincsen szükséged, akkor menj csak magadnak. Várd ki a
végét, majd úgyis meglátod, hogy mi az igazság. Egyébként, ha olvasnád a Szentírást és a próféták írásait,
nem okoznának nehézséget neked ezek az üzenetek. Most csupán Báruk prófétától idézek egy néhány
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mondatot, aki alázatosan és őszintén megvallja azt, hogy igen, Uram, küldted hozzánk a prófétákat, de mi
semmibe vettük őket. Ezért kell most a fogság átkát szenvednünk, és mindazt a sok csapást, ami ránk zúdult.
Most Báruk próféta első fejezetéből idézek: „Vétkeztünk az Úr színe előtt, nem engedelmeskedtünk neki, és
nem hallgattunk az Úrnak, a mi Istenünknek a szavára, pedig az Úr parancsai szerint kellett volna élnünk,
amelyeket elénk tárt. Nem hallgattunk az Úr szavára, amelyet a hozzánk küldött próféták közvetítettek,
hanem mindenki saját szívének gonosz hajlamát követte, és idegen isteneknek szolgáltunk, és azt tettük, ami
nem tetszett az Úrnak, a mi Istenünknek.” Gondolom ennyi elég is, hogy megértsük, Isten miért küld
hozzánk annyi prófétát.
Végezetül hadd mondjak el egy érdekes történetet az üzenetek hitelességével kapcsolatosan. Az
egyik napon, miközben ezeket az üzeneteket olvastam, támadt egy ötletem. Arra gondoltam, hogy
kinyomtatok belőlük egy néhányat, és megmutatom a kapus nővérnek, aki minden reggel olyan készségesen
és kedvesen nyitogatja nekem az elektromos kapukat, amikor misézni megyek. A szóban forgó Katalin
nővér egyébként nagy életszentség hírében áll övéi körében, és köztudomású róla, hogy az Úr Jézus hangját
véli hallani a szíve mélyén, aki olykor rövid üzenetekkel szól hozzá. Ez a nővér immáron 65 éve, hogy
megszakítás nélkül ebben a kolostorban él. Egyébként nagyon alázatos, imádságos lelkületű, engedelmes és
egy csendes, mondhatnánk szűkszavú teremtmény. Valószínű, hogy éppen hallgatag természetének
köszönheti ezt a több mint három emberöltő állandó tartózkodását ebben az egy kolostorban. Az egyik
reggelen, amikor szokásomhoz híven éppen misézni mentem, megkértem, hogy olvassa el ezeket az
üzeneteket, és alkosson véleményt róluk, mivel szeretném tudni, hogy vajon milyen forrásból származnak.
Szentmise után a kedves nővérek rendszerint reggelivel is megkínálnak, és ez alkalmat adott arra Katalin
nővérnek, hogy közben elolvashassa az üzeneteket. Kifelé jövet már várt rám a nővér, és arra a kérdésemre,
hogy mit tart az üzenetekről, szerényen, kicsit mosolyogva a következőket válaszolta:
„-József atya, én nem hiszem, hogy ön ezekben az üzenetekben ne ismerte volna fel az Úr Jézus
szavait.”
- Valóban kedves nővér, Istennek hála, én felismertem, de sajnos sokan vannak olyanok, akik még
Nem ismerték fel, és ezzel én nekik szeretnék most segíteni.
Én ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól, egy újabb áldott hetet kívánván, és
természetesen azt, hogy olvasgassák, és vegyék fontolóra ezeket az üzeneteket, amelyek valóban a mi
megtérésünket és életszentségünket szolgálják. A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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