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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 9. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, az év egyik legszebb hónapjában,
májusban, amikor szerte a világon a katolikus templomokban minden nap elimádkozzák a hívek a
rózsafűzért. A Szűz Anya évszázadok óta buzdítja a világot a rózsafűzér imádkozására, mely amint gyakran
elmondja, az egyik legerősebb lelki fegyver a sátán ellen. Vegyük tehát a fáradtságot és imádkozzuk mi is
naponta a rózsafűzért, de ne csak májusban, hanem életünk minden napján. Rendkívüli áldását naponta
tapasztalni fogjuk. John Ito püspök, aki naponta imádkozta a rózsafűzért, azonnal felismerte, hogy az akitai
üzenetek és a fatimai üzenetek között mély kapcsolat van, és azt is megállapította, hogy a fatimai jelenések
hatására nem tértek meg az emberek, holott, a fatimai jelenés, a 12 perces Nap csodájával, melynek
körülbelül 70 ezer szemtanúja volt, nagyon megrázta a világot.
Hiszem, hogy a harmadik akitai üzenet és a fatimai üzenet között mély kapcsolat van. A fatimai üzenetek
hatására nem tértek meg az emberek és nem változtatták meg életüket. Azért kellett Szűzanyánknak
megjelennie, hogy Fatima lelkiségét újra életre keltse.
John Ito püspök az akitai jelenésekkel kapcsolatos körlevelében több fontosabb kérdést érint, mely
kérdések logikus magyarázatával egyértelműen bizonyítja, hogy az akitai jelenések Istentől vannak. Az
előző műsoromban bejátszott hanganyag Ito püspök vallomását hozza, aki mint szemtanú, meg is ízlelte a
Szűzanya szobrából záporozó könnyeket. Azt követően pedig, mint az illetékes püspök, az egyik híres japán
egyetemen vizsgáltatta meg a könnyeket. De nézzük most a körlevelet, mely sokak szerint a XX. század
egyik legdrámaiabb hangvételű körlevele. Idézem:
,,Professzor Sagishaka, az akitai egyetem orvosi karának törvényszéki szakértője tudományos
vizsgálatnak vetette alá ezt a folyadékot és tanúskodott arról, hogy valóban azonos az emberi könnyekkel.
Meghaladja az emberi erőket, hogy vizet hozzon létre ott, ahol nincs, és én azt tartom, hogy ehhez olyan erő
szükséges, amely nem emberi. Ráadásul nem tiszta vízről van szó, hanem egy élő emberi testből kivált
folyadékról. Ez könnyként folyt a szobor szeméből és pedig több mint százszor. Több éven keresztül és
nagyszámú tanú jelenlétében. Megállapították, hogy nem csalás, és emberi mesterkedés eredménye sem
lehet. Ha ezek az események nem természetes eredetűek, akkor három okot tarthatunk szem előtt. Az első:
egy emberi lény rendkívüli erejének tulajdoníthatók. Második: ördögi mesterkedésnek. Harmadik:
természetfölötti közbelépésről van szó."
Nézzük most az első pontot. Tehát azt a feltételezést, hogy az emberi lény rendkívüli erejének
tulajdoníthatók. Egyáltalán nem tudom miféle rendkívüli erők hozhatták volna létre ezt a könnyezést.
Bizonyos emberek azonban azt mondják, hogy Sasagava nővér, a Szent Eukarisztia szolgálóintézményének
egyik tagja, aki különösen kapcsolatban áll az akitai eseményekkel, paranormális erőkkel rendelkezik,
amelyek lehetővé teszik számára, hogy saját könnyeit a szoborra átvigye. Itaya professzor szerint, aki a
tokiói Techonlógiai fakultánson oktat és szakember ezen a területen, a kérdéses egyénnek tudnia kell erről a
tényről, ahhoz, hogy működésbe hozza ezeket a paranormális erőket. Nos, a szobor könnyei folynak akkor
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is, amikor Ágnes nővér aludt, sőt akkor is, amikor ő nem is tudott ezekről az eseményekről, mert 400 km
távoltásra lakó családjánál tartózkodott. Azért én azt gondolom, hogy ez a feltevés a rendkívüli erőkről
tárgytalan. Ezen felül vannak emberek, akik szerint ördögi mesterkedésről van szó. Ez a második
feltételezés. Ha az lenne a helyzet, az eseményeknek a hitre kedvezőtlen hatással kellene lenniük. Azonban
semmi ilyen hatásuk nincs. Sőt ellenkezőleg. Kedvező hatással vannak rá. Így pl. egy férfi, akinek a felesége
régóta tervezte a katolikus hitre való áttérést, miután látta ezeket a könnyeket, elhatározta a keresztség
felvételét és valóban meg is keresztelkedett. Egy másik esetben egy hívő férfi, aki már több évtizede távol
tartotta magát a templomtól ismét megtért és az óta minden vasárnap rendszeresen jár a templomba és nagy
áhítattal veszi magához az oltári szentséget. Egy hívő férfi pedig, miután felkereste Akitát, elhatározta, hogy
az evangélium terjesztésén fog dolgozni és egészen egyedül vándorevangelizáló központot alapított és még
ma is ezzel foglalkozik. Ezen kívül számtalan jelentést tettek csodálatos gyógyulásokról olyan
betegségekből, mint pl. a daganatos betegség, az Akitai Szűz Anya hozzájárulásának köszönve azokat.
Kiválasztottam ezek közül kettőt, amelyek számomra különös bizonyítóerővel rendelkeznek. Az egyik
esetben egy koreai asszony hirtelenül meggyógyult. Agydaganat következtében 1981-től kezdve pusztán
vegetáló életre volt csak képes. Egy alkalommal az Akitai Szűzanya megjelent neki és azt mondta, hogy
többé nincs szüksége az ágyban fekvésre. Szinte azonnal fel tudott kelni, mert egészsége teljesen helyreállt.
Ez a gyógyulás akkor következett be, amikor koreai papok és asszonyok az ő felgyógyulásáért imádkoztak
az Akitai Szűzanyához és egy csodát kértek, a koreai vértanuk szentté avatására való tekintettel.
Röntgenfelvételek vannak erről a személyről mind betegsége alatt, mint pedig teljes gyógyulása után. Ezek
olyan példák, hogy még egy hozzá nem értő is meg tudja állapítani a gyógyulást. Ezeknek a
röntgenképeknek eredeti voltát, az azokat készítő Tom Vhu Kin, a szöuli Szent Pál korház orvosa igazolja,
úgyszintén Thai San missziós atya, a szöuli érsekség egyházi törvényszékének az elnöke. Mindezeket az
okmányokat elküldték Rómába. A múlt évben elmentem Szöulba és beszéltem az illető személlyel. Magam
is megbizonyosodtam gyógyulásának valódiságáról, a csodás tények eredményeképpen. Ő maga is elment
Akitába, hogy hálát adjon a Szűz Anyának. Egy másik eset: Sasagava Ágnes nővér maradéktalan
meggyógyulása a teljes süketségből, amelyben régóta szenvedett.
Egyébként még erre részletesen visszatérek. Tekintettel mindezekre a tényekre, amelyeket az előbb
felsoroltam, és amelyekről azt mondhatjuk, hogy hitre és a testi egészségre kedvező tények, kizártnak
látszik, hogy az akitai események eredete ördögi lenne, márpedig, ha ez így van, akkor már csak a
természetfölötti közbelépés lehetősége maradt fent. Legalábbis nagyon nehéz azt állítani, hogy nem
természetfölötti jelenésekről van szó.
John Ito püspök Niagata egyházmegye vezetője tizenegy éven át tartó kivizsgálás után hivatalosan
kijelentette, hogy a szoborral kapcsolatos események és azok az üzenetek, amelyeket Agnes Sasagava nővér
kapott, természetfölötti eredetűek.
Felmerül a kérdés, hogy milyen célból szoktak ilyen jelenségek történni. Jómagam is felteszem a kérdést,
hogy nincsen kapcsolatban ez a cél azokkal az üzenetekkel, amelyeket Sagasava Ágnes nővér süket fülein
keresztül hallott a beszélő Istenanya szobor szájából. Az első üzenet június 6-án, a hónap első péntekének
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reggelén kapta. Mária ragyogó szobrából egy hang így szólt:
,,Újoncnő leányom. 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 püspökökért, a papokért."
Eddig a Szűzanya üzenete. Tudnunk kell, hogy Sasagava Ágnes nővér fülei megsüketültek, amikor ő
hitoktatóként dolgozott, a miokói fennsík templomában. Ennek a süketségnek a következtében munka
közben szerencsétlenség érte és beszállították Jötsöl városának Rosai korházába. Dr. Sabada teljes és
gyógyíthatatlan süketséget állapított meg nála és kiállította a hivatalos írásokat, amelyek megengedték neki,
hogy ezen az alapon rokkantsági járadékot kapjon. Mivel többé nem dolgozhatott hitoktatónőként , belépett
a Szent Oltáriszentséget szolgálóinak intézményébe, Akitában, ahol megkezdte az imának szentelt életét.
Én itt most megállok egy pillanatra és elgondolkodnék mindazon, amit eddig hallottunk. Valóban, a mi
életünk sem egyszerű, de egyben biztosak lehetünk, ha hitben és szeretetben járunk, akkor az isteni
gondviselés szent akarata nyilvánul meg a mi életünk által is, s mindezt teszi azért, a kereszthordozás, s az
élet örömteli pillanatain keresztül, hogy megmentse mind a mi, mind pedig más felebarátaink lelkét. Adja az
Úr, hogy a mi életünk valóban szolgálja a lelkek üdvösségét.
Én ezekkel a gondolatokkal búcsúzom újból a kedves rádióhallgatóktól, egy újabb áldott hetet kívánván
mindnyájuknak. A viszonthallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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