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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 6. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat most már a nagyhéten, ahogyan az olaszok
mondják, a szent héten, Septima a la Sancta. Így igaz. A hét az szent, mivel akire irányul, és akit ünnepel, az
maga a szentség teljessége, Jézus Krisztus az Isten elsőszülött Fia, a Messiás. Mostmár csak nekünk kell
megszentelődnünk és akkor minden a helyén lesz. Erre figyelmeztet bennünket a Szűzanya Akitában is és
mindenütt a világon, ahol csak megjelent vagy ahol napjainkban is megjelenik.
Most nézzük tehát röviden az Akitában történt rendkívüli események időrendi sorrendjét!
1973 júniusában történt, az Isteni ige társaság akitai missziós kápolnájában, hogy amikor Ágnes
Sasagawa nővér kinyitotta szentségimádásra a tabernákulumot, hirtelen igen erős fény töltötte meg a
kápolnát. Ez Urunk mennybemenetelének ünnepén történt, és folytatódott még a következő napokban. Egyik
ilyen alkalommal azt látta, hogy angyalok állnak félkörben az Oltáriszentséget ünnepelve az oltárnál. Az
angyalok nem csak láthatóak, de hallhatóak is voltak, amint énekeltek a tabernákulum jobb és bal oldali
ajtajánál csoportosan. A természetfeletti eseménysorozatnak a jelenések hat esztendeje során tízezrek voltak
szem- és fültanúi, közöttük hitetlenek, síita vallásúak, buddhisták és keresztények.
A Szent Szív ünnepének előestéjén, 1973 júniusában Ágnes Sasagawa nővérnek megjelent
őrzőangyala, amikor betegen feküdt a kórházban. Az őrangyal jelenésével egyidőben, Ágnes nővér bal
tenyerén kereszt alakú seb keletkezett, és elkezdett vérezni.
Július 6-án előbb őrzőangyala jelenik meg neki, azt követően pedig az oltár jobb oldalán
elhelyezkedő Mária-szobor beszél hozzá, holott Ágnes nővér teljesen süket volt. Ugyanezen a napon Ágnes
nővér szerzetes társai észrevették, hogy a Mária-szobor jobb kezén megjelent egy vérző seb. Égi hang
figyelmeztette a szerzetes nővéreket, a buzgó imádkozásra, az engesztelésre, és a szegények gondozásának a
fontosságára. Ha most egy rövid zárójelet nyitunk, akkor elmondhatjuk azt, hogy az emberiség életében
sajnos mindig krízisben volt az imádság, az engesztelés és a szegények gondozása. Itt a zárójel aztán
bezárva.
Az akitai Mária szobor több alkalommal vért izzadott, majd víz és vér könnyeket könnyezett. Itt most
hallgassunk meg egy hangfelvételt, amely egy korabeli angol fordítás kapcsán készült!
„1973. szeptember 23-án a szobor egész felülete izzadni kezdett, és nedvessé vált. Mindkét szeme
megtelt könnyel és könnyek árja folyt le arcán. A kápolnát édes, kellemes illat töltötte meg. Ez többször
előfordult más személyek jelenlétében is. Ito püspök szintén tanúja volt ennek. Egy ismert japán egyetemen
vizsgáltatta meg a könnyeket. A vizsgálat megállapította, hogy a könnyek embertől származnak. A szobor
összesen 101 alkalommal sírt. A kellemes illatot árasztó vért ampullában gyűjtötték össze.”
Itt egy újabb zárójelet nyitok azért, mert tudjuk azt, hogy a vér nem áraszt kellemes illatot. A vér
pontosan az emberi szervezetnek az az eleme, ami a leghamarabb romlik és kellemetlen szagot áraszt. Itt
meg arról van szó, hogy kellemes illatot árasztott a vér. Ezt a kicsiny, jelentéktelennek tűnő részletet azért
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tartom fontosnak kiemelni, mert 1994-ben, amikor itt voltam Rómában, részt vettem másfél éven keresztül,
hetente kétszer a Gabriele Amorth atyával ördögűzésen, és a megszállottak, amikor már megszabadultak a
sátántól, elmondták, hogy amikor elmentek a boszorkányhoz, a jóshoz vagy nevezzük bárhogyan őket, akkor
ott is láttak Mária-szobrokat, Jézus-szobrokat vért könnyezni, csak a különbség az volt, hogy nagyon büdös
volt bent a szobában és nyugtalanság fogta el őket. Való igaz, amit Néri Szent Fülöp és még más szentek is
megjegyeznek, hogy a sátán Isten majma és valóban tud olyan csodákat tenni, amelyek hasonlóak ahhoz a
csodához, amelyet maga Isten is tesz. De lényeges különbségek vannak a két rendkívüli esemény között,
éppen úgy, mint az extázis és a transz között. Amikor ezt a szakszót használjuk, hogy extázis, akkor tudjuk
azt, hogy itt látnokról van szó, és emögött Isten áll, amikor azt mondjuk, hogy transzba esett a másik, akkor
itt egy sátáni mesterkedésről van szó. Visszautalnék az Ószövetségre, amikor a fáraó előtt az egyiptomi
varázslók ugyanazt a csodát teszik, mint Mózes azzal a lényeges különbséggel, hogy Mózes botja, azaz
kígyója megemészti az egyiptomi varázslók kígyóit, akik szintén sikerrel változtatták át botjukat kígyóvá.
Röviden összefoglalva, amit eddig elmondtam, a hasonló az nem azonos. Két tojás hasonló, de nem
azonos. Tehát a gonosz lélek ezen a területen tud a legjobban ködösíteni. A józan ítélőképesség és a lelkek
megkülönböztetésének karizmája éppen abban áll, hogy szépen külön tudjuk választani a konkolyt a búzától,
tehát azokat a dolgokat, amelyeket Isten művel rendkívüli módon az emberek lelki üdvösségéért és azokat a
rendkívüli eseményeket, amelyeket a sátán szokott művelni, de nem a lelkek üdve érdekében, hanem éppen
ellenkezőleg, hogy a lelkeket a kárhozatba taszítsa.
Itt most be is zárom a zárójelet és folytatjuk az Akitában történt rendkívüli események ismertetését.
Tehát a kellemes illatot árasztó vért ampullában gyűjtötték össze, majd kivizsgálásra vitték el az egyik japán
klinikára. A hivatalos véranalízis megállapította, hogy emberi vért izzadott, és könnyezett az akitai Máriaszobor. A világnak sok tájáról jelentettek már könnyező Mária-szobrokat, az akitai Mária-szobor azonban
nem csak könnyezett és izzadt több, mint százszor rendes és vér könnyeket, hanem 1973 júniusától kezdve
három alkalommal egy süket nővér hangot is hallott a szobor irányából.
Ágnes nővér, amint a Szent Szűz megígérte neki, hirtelen meggyógyult gyógyíthatatlan süketségéből
1982-ben. Az első üzenetet július 6-án, a hónap első péntekének reggelén kapta. Mária, fényben ragyogó
szobrából egy hang így szolt:
„Újoncnő lányom! Nagyon jól tetted, hogy követésemért mindent elhagytál. Nagyon szenvedsz
süketséged miatt? Biztosítalak róla, hogy hamarosan meggyógyulsz. Légy türelmes, ez az utolsó próbatétel.
Fáj a kezeden lévő seb? Imádkozz engesztelve az emberek minden bűnéért. Ennek a közösségnek minden
tagja felbecsülhetetlen értékű, lányom. Lelkiismeretesen teljesítsd a Szent Oltáriszentség szolgálóinak
imáját! Jöjj, imádkozzunk együtt! Imádkozzál sokat a pápáért, a püspökért, a papokért!”
Tudnunk kell, hogy Sasawaga nővér fülei megsüketültek, amikor ő hitoktatónőként dolgozott a
Miyoko fennsík templomában. Ennek a süketségnek a következtében, munka közben szerencsétlenség érte
és beszállították a Jötszu városának Rosai-korházába. Dr. Sawada teljes és gyógyíthatatlan süketséget
állapított meg nála, és kiállította a hivatalos írásokat, amelyek megengedték neki, hogy ezen az alapon
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rokkantsági járadékot kapjon. De többé nem dolgozhatott hitoktatónőként, belépett a Szent Oltáriszentség
szolgálóinak az intézményébe, Akitában, ahol megkezdte az imának szentelt életét.
A harmadik, és egyben utolsó üzenetet az Istenanya szájából elhangzó hang 1973. október 13-án
közölte Sasawaga Ágnes nővérrel, pontosan az utolsó fatimai üzenet évfordulóján. Idézem:
„Szeretett lányom! Figyelj arra, amit most neked mondok! Tovább kell adnod ezt az üzenetet az
elöljáródnak. Amint előbb már mondtam, ha az emberek nem bánják meg bűneiket, és nem javulnak meg, a
Mennyei Atya rettenetes büntetést küld az emberiségre. Büntetést, amely félelmetesebb lesz, mint a vízözön
volt. Olyan büntetést, amilyet még nem élt át az emberiség. Tűz hull majd az égből és az emberiség nagy
része megsemmisül. Nem kíméli sem a papokat, sem a hívőket. Akik túlélik, annyira szenvednek majd, hogy
irigyelni fogják a halottakat. Az egyedüli fegyverek, amelyek megmaradnak számotokra, a rózsafüzér és a
kereszt, amelyet Fiam nektek hagyott. Imádkozzátok naponta a rózsafüzért a pápáért, a püspökökért, és a
papokért! Sátáni erők hatolnak be még az Egyházba is. Bíborosok kelnek fel bíborosok ellen.”
De hallgassunk most újból egy hangfelvételt, amely a második üzenet tartalmáról tanúskodik:
„Imádkozzátok a rózsafüzért a pápáért, a püspökökért és a papokért! Az ördög hatalma olyan nagy
befolyással lesz az Egyházra, hogy bíborosok lesznek majd bíborosok ellen és püspökök püspökök ellen.
Megvetik azokat a papokat, akik engem tisztelnek és testvéreik megtámadják őket. Templomokat és
oltárokat fognak lerombolni. Az Egyházban tömegével lesznek olyan emberek, akik elfogadják az
engedményeket és az ördög sok papot és szerzetest fog rábírni arra, hogy hagyják el az Úr szolgálatát. A
gonosz különösen azokat fogja megkísérteni, akik Istennek szentelték magukat. Szomorúságom oka az,
hogy tudom milyen sok lélek vész el.” Ez az üzenet egy feltételt tartalmaz: ha az emberek nem bánják meg
bűneiket és nem javulnak meg… Jóllehet, hogy itt egy komoly figyelmeztetésről van szó, mégis
kiolvashatjuk belőle az anyai szeretetet is, amely azt mondja: „Elszomorít engem a nagyon sok lélek
elvesztése.” És most itt álljunk meg egy pillanatra! Nagyhét van. Nagyon jól ismerjük az okát annak, amiért
is Jézus Krisztus emberi testet öltött, közöttünk élt, majd életét feláldozta értünk a kereszten nem másért,
minthogy megnyissa a paradicsom kapuit minden ember számára. Tehát Isten azt akarja, és azért eszközölte
a megváltás misztériumát is, hogy minden embert megmentsen. Isten nem szeretne elveszíteni egyetlen
lelket sem. Íme, miért is vannak a jelenések, miért ad Isten jeleket. Azért, hogy felrázzon bennünket a bűn
mámorából, hogy el ne vesszünk. A Szűzanya többször említi azt, hogy sajnos. Sajnos napjainkban a világ
olyan mélyre süllyedt, hogy sokan az emberek közül elkárhoznak. Ezért sír a Szűzanya vérkönnyeket, ezért
eszközöl az Úr egyre több és egyre több jelenést, ezért küld egyre több és egyre több prófétát. Maga a
Szentírás is többször mondja, hogy ne bántsátok a prófétáimat! A prófétai szavakat ne vessétek meg, hanem
éppen ezen prófétai szavaknak a tükrében vizsgáljuk meg az életünket és lépjünk a jobbulás útjára, hogy el
ne vesszünk. Azt gondolom, hogy a liturgikus év folyamán soha alkalmasabb pillanat, mint a nagyhét arra,
hogy komolyan vegyük az Úrnak az imádságra, a böjtre és életünk megjavítására szóló üzeneteit. Ehhez
szeretnék most mindenkinek őszinte szívemből erőt, lelkesedést, kitartást kívánni és egyben áldott húsvéti
ünnepeket is! A viszonthallásra! Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a
jelenések világára címmel.
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