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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 10. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban
Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Most már így a húsvéti idő vége felé,
amikor mennyei záró akkordként a Szentlélek eljövetelére készülünk.
De valóban tényleg komolyan készülünk a Szentlélek eljövetelére? Vagy csupán a megszokott módon
engedjük, hogy teljen az idő, váltsák egymást az évszakok és az ünnepkörök. Gondolván azt, hogy minden
megy tovább a régi kerékvágásban, mint eddig, semmi jelentősebb, úgy mond radikálisabb változás nélkül.
Igen ám csak az idén másképpen lesz, mondják: a próféták és a látnokok. Egyébként az akitai jelenések is
ezekről az időszakokról jövendöltek, minden közelebbi pontosítást, azaz dátumokat mellőzvén. De
napjainkban vannak, próféták, akik szűkítik a kört és évszámot is jövendölnek napot, órát viszont nem. Ez
érthető is, hiszen emberi természetünk nagy, sokknak lenne kitéve, ha ismernénk a pontos dátumát és óráját
bizonyos lelki és fizikai radikális változásoknak. Ellenben bizonyos tragikus események közelebbi
behatárolása, sokat közülünk szent komolyságra int és az őszinte megtérés útjára állít. Jó magam sok olyan
esetet ismerek, amikor felebarátaink közül egyeseknek betegség, vagy más ok miatt rövidesen búcsút kellett
mondaniuk ennek a világnak. Amikor közölték velük, földi életük közeli végét, azaz, hogy földi életük
hosszát már csak hetekben mérhetik pár nap lelki krízis után komolyan önmagukba szálltak és Istennel
kibékülve távoztak ebből a világból.
Manapság divatos szlogen ismételgetni olyan állításokat miszerint azok a jelenések, ahol az Úr Jézus,
vagy a Szűzanya időpontot mond, nem hitelesek. Ez a kijelentés téves és nem jó semmire. Ha csak arra nem,
hogy elhatároljam magam mindenféle rendkívüli Isteni beavatkozástól. Isten mondhat időt és mond is
közelebbi időpontokat. És teszi mindezt azért, mert szeret bennünket és nem akarja azt, hogy bárki is
elkárhozzon. Nem is lenne szerető Atya, ha a ránk leselkedő veszélyekre melyeket a sátán ravaszsága
kombinált, nem figyelmeztetne bennünket. Aki gyakran forgatja, a biblia értékes lapjait az tudja, hogy a
próféciák szinte kivétel nélkül mind, beszélnek időpontokról, egyesek távolabbi, mások pedig egész közeli
időpontokat is feltárnak titkokat is egyéneknek és közösségeknek egyaránt.
A műsor idő rövidsége miatt én csupán csak egy néhány példát említenék, de buzdítok mindenkit, arra,
hogy vegye, kézbe a bibliát és figyelmesen olvasgassa, hogy meggyőződjön Isten csodálatos pedagógiájáról,
mely kifejezetten a lelkek üdvözítésére irányul. Az Ószövetségben mindenki jól ismeri az Vízözön
történetét, amikor Isten megparancsolja Noénak, hogy építsen egy hatalmas bárkát, mert az ég rövidesen
vízözönnel bünteti meg, az akkori bűnös nemzedéket. Az Úr a következőket mondta Noének amikor a bárka
elkészült. Idézem:,, Még hét nap aztán esőt hullatok a földre negyven napon és negyven éjjen át és eltörlök a
Föld színéről minden lényt, amelyet alkottam'' ezt olvashatjuk a Teremtés könyvének 22-dik fejezetében.
Íme, egy nagyon közeli időpont. Az Újszövetségben Jézus azon túl, hogy megjövendöli Jeruzsálem közeli
pusztulását, megjövendöli Péter tagadását, Júdás árulását és még folytathatnánk. Szent Pál pedig
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megjövendöli Milétuszban a fogadására összegyűlt keresztényeknek, akik még Efezusból is át jöttek, hogy
találkozzanak vele, hogy őt az itt egybegyűltek közül többé, senki sem fogja látni. Lásd az apostolok
cselekedeteinek 20. fejezet. Sajnos ránk is ugyan az az elmarasztalható ítélet vonatkozik, mint amellyel az
Úr Jézus a farizeusokat dorgálta, amikor az Isten országáról tanítását megkérdőjelezték. Idézek szent Máté
22. fejezetéből,,Nem, de azért tévedtek -mondta nekik Jézus- , mert nem ismeritek a szentírást sem pedig
Isten hatalmát.” Az Úr Jézus többször is említi a látnokoknak, hogy az Isten kegyelme nélkül ezeket a
próféciákat, ezeket a rendkívüli kegyelmeket csupán csak emberi ésszel nem lehet megérteni. Az érthetőség
kedvéért még konkrétabb leszek. Az az ember, aki Istenre nem nyitott, mert élete nagy részét, vagy talán az
egész eddigi életét halálos bűnökben élte, képtelen megérteni a Mennyei dolgokat. Mivel az életében nincs
jelen a Szentlélek. Az ilyen ember egészen másképpen látja a világot, mint az a hívő ember, aki a kegyelem
állapotában él és ennél fogva birtokolja a Szentlélek világosságát és irányítását. Egyházunknak biztos
tanítása erre vonatkozólag, amely a kinyilatkoztatásra épül. Én most csupán csak Szent Pált idézem, aki az
első Korinthusi levél 2. fejezetében megerősíti állításomat. Idézem,, Mi azonban nem a világ lelkiét kaptuk,
hanem azt a lelket, amely Istentől van, hogy megismerjük, amit Isten nekünk ajándékozott.” Szerintem ennél
érthetőbben nem is lehetne beszélni. Tehát ha a kegyelem állapotában éled életed földi napjait, akkor a
Szentlélek temploma, vagy, mert ő él benned, mert és ennél fogva felismered, Isten ajándékait legyenek
azok bár rendes vagy rendkívüli ajándékok a kegyelem rendjében. Itt a magyarázata annak, hogy sokan
keresztények közül beleértve az Istennek szentelt személyeket is, mert nem ismerik fel Isten rendkívüli
kegyelmeit. Szent Pál folytatja. Idézem:,, Az érzéki ember, tudniillik aki evilági módon él nem fogja fel, ami
az Isten lelkéé, mert oktalanság az számára és nem tudja megérteni. Hiszen lelki módon kell azt megítélni.”
Eddig az idézet. És, mivel számunkra oktalanság ezért van az, hogy a jelenéseket csupán egy kézlegyintéssel
szokták elintézni a következő jól ismert szókíséretben:,,szemfényvesztés az egész, hülyeség.”
Hát nem barátom. A jelenések nem szemfényvesztések, hanem Isten rendkívüli ajándékai, a mi
üdvösségünk érdekében. Tehát a végkövetkeztetést levonva az eddigi elmondottakból ahhoz, hogy felismerd
és megértsd Isten veled és a világgal való tervét a kegyelem állapotában kell lenned és szüntelenül kell
kérned a Szentlélek vezetését is világosságát. Ezekkel kapcsolatosan még csak szent Hiláriusz püspök írását
idézem egy gondolatot a Szentháromság című értekezését.”Az ember testi képessége tétlen, ha hiányzik az,
ami a működéshez szükséges, ha nincs ugyanis napfény vagy más fényforrás, akkor a szemünket nem tudjuk
használni, ha nem jő semmi szó, vagy hang akkor fülünk sem tudja teljesíteni rendeltetését. Ugyan így van
az emberi lélek is, mert ha hite által nem merít a Szentlélek ajándékából, akkor van ugyan képessége az Isten
megismerésére, de nem jut el a tudás világosságára”. Eddig az idézet.
Az Úr Jézus több üzenetében szigorúan figyelmeztetett bennünket, hogy ne kritizáljuk, a látnokokat s
főleg ne elgörbítsünk akadályokat az általa küldött látnokok útjába, mert keményen meg leszünk büntetve,
ha kételkedsz, vagy egyenesen képtelen vagy megérteni Isten rendkívüli beavatkozásait akkor maradj
csendben. Imádkozz, kérd a Szentlelket, hogy mutassa meg az igazságot, de semmiképpen sem gátolhatod.
Isten világméretű rendkívüli beavatkozásait mely a lelkek pokoltól való, megmentésére irányul. Az Úr Jézus
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üzenetei szerint minden idők legzüllöttebb nemzedéke vagyunk és az emberiség nagy része a biztos kárhozat
fele menetel. Ez az oka annak, hogy az Úr ilyen sok látnokot küld a világba, mert nem akar senkit sem
elveszíteni. Minden lelket meg akar menteni, mert amint elmondja, minden lélek drága az Ő szemében. Aki
mérföldkő a jelenések világában. És még mindig aktuális mind a sürgős megtérésre való felhívása, mint
pedig a beígért büntetés. Ami nagyon érdekes a jelenkori jelenések üzeneteiben, hogy az Úr Jézus többször
utalást tesz a közel múltban történt jelenésekre, vagy az éppen aktuális jelenésekre. Így például Akitára is,
mellyel hangsúlyozni kívánja aktualitását. Most hallgassuk meg egy néhány üzenetet ezekből. 1995.
november 10. Vazula Lindennek ezt mondja az Úr Jézus. „Én vagyok a feltámadás és mindazt életre fogom
kelteni, amit kezed által írtam, hogy minden ember elhiggye, hogy az igaz élet Istenben üzenetet nem a test
írta, hanem a kegyelem lelke. Nem fogod érezni a sötétséget és a kint, mert Szentséges Szívembe rejtettelek.
Kicsiny lelkem is hallgasd fönséges hangomat és ne ijedj meg a körülötted levő lármától. Atyám ajkáról
túlcsordul a harag a bűnös miatt, akik nem bánják meg bűneiket. Haragját a pusztító tűz felvillanásával
fogja kimutatni, ahogyan ezt Akitaban nem rég, Mennyei Édesanyátok által a tudtotokra adta. Egy másik
helyen, a Szűzanya folytatja. Idézem: „Engem a magasságbeli küldött, hogy figyelmeztessenek és szelíden
térítsenek jó útra benneteket. De nemzedéketek, de mind a mai napig nem adott helyet nekünk szívében és
nem veszi komolyan szavainkat, meglátjátok, hamarosan azt fogjátok aratni, amit vetettetek.” Ugyan csak
Vazula Lindennel Medjugorjet 1988. június 3. említi. Idézem: A sátán zűrzavar magjait veti el, hogy ferdítse
az igazságot. Konkolyt szór a búza közé és megzavar benneteket. Dühös a medjugorjai jelenésekre, ezért
igyekszik mindenkit összezavarni és bebizonyítani, hogy az Isteni művek nem tőlem valók. Eddig az idézet.
Az ír látnoknőnek 2011. február 19-én délután 3-órakor a következőket mondta az Úr Jézus. Minden eddigi
prófécia, amelyeket az áldott látnokok kaptak

Lasaletben, Fatimában és Garabandalban most fognak

beteljesedni mindenki szeme láttára. Mert mind az a sok ezer hívő, akik ismerik és elfogadják, ezeket a
próféciákat tudják, hogy én, a megváltót szólítalak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok az egész emberiség
lelki üdvösségéért. Nyissátok meg még egyszer ezek előtt az új üzenetek előtt a maguk nevük utolsó üzenetek
előtt, amelyek minden emberek számára adok, meg mielőtt visszamegyek, hogy megítéljem őket. Eddig az
idézet.
Most újabb idézetet Vazulától „Az idő közeledik, egyre jobban közeledik, ó jöjjetek hozzám szeretteim,
jöjjetek, hozzám én vagyok az út, az igazság és az élet. . Jöjjetek hozzám, most míg van idő, amíg zöld a fű és
nyílnak a virágok a fákon, ó jöjjetek, nagyon szeretlek benneteket mindig szerettelek benneteket
gondosságotok és bűneitek ellenére is. Teremtés: miert dobjátok magatokat készségesen a sátán lába elé?
Teremtés térj vissza hozzám, amíg a tavaszi szellő fúj és még van idő megtérésetekre. Ó Vazula az idő
majdnem betelt, aminek jönnie kel az nagyon közel van hozzátok.

Eddig az üzenet idézete. Ehhez

kapcsolódóan Vazula a következőket mondta. Mialatt Jézus ezeket a szavakat mondta nekem, belső
látomásban egy forró halálos mérgű erős szelet láttam, amint végig fúj rajtunk és a természetesen mindenütt
halált hagyva maga után. Minden meghalt, amit megérintett.
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Csupán csak egy néhány üzenetet idéztem. A sok száz közül, amelyek szinte szó szerint összhangban
vannak egymással. Tehát ez sem véletlen. Akik komolyan tanulmányozzák, az üzeneteket mind azt
mondják, hogy ez komoly dolog még akkor is, hogyha emberi ésszel egyelőre nem tudjuk fel fogni és
elképzelni azt a jövőt, amelyek ezekben az üzenetekben szerepel. Volt már ilyen az üdvösség történetében.
Jézus születését, nyilvános működését és a megváltásra irányuló cselekedeteit is másképpen képzelték el az
emberek. Sajnos így lesz ez napjainkban is. Mindezek után méltó és illő, hogy az akitai sorozatot Jhon Ito
püspök körlevelének utolsó mondataival zárjuk. Idézem: ,, Hosszú és sok más ima és alapos megfontolás
után én, mint Niagata püspöke levonom a következő végkövetkeztetéseket. A máig tartó vizsgálatok után
nem tagadhatja senki az akitai megmagyarázhatatlan események sorozatának természetfölötti jellegét. Nem
található azonban semmiféle olyan mozzanat, ami ellentétben állna a katolikus tanítással, vagy jó
erkölcsökkel.” Eddig z idézet.
Kedves hallgatóink én ezennel búcsúzom önöktől és jelen műsoromat a Szűzanya egyik üzenetével
zárom, amely annak idején Akitában hangzott el.
,,Kedves, kedves gyermekeim, én a ti édesanyátok nagyon szeretlek bennetek és sürgetően kérlek
benneteket, hogy imádkozzatok.”
Kedves gyermekeim! Fáradhatatlanul hívlak benneteket, ha messze is távolodtatok szívemtől.
Mindegyikért szenvedek, aki eltávolodott. Kérlek benneteket, teljesen adjátok át magatokat Isten kezébe és
éljetek az üzenetek szerint, amelyeket nektek adok.”
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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