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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 26. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, a hit évében, amikor ugyanis
Egyházunk többek között arra buzdít bennünket, hogy nővekedjünk és erősödjünk a hitben. Szerintem nem
véletlen az, hogy a látnokok már több évtízede, ugyancsak a Jézus Krisztusba vetett hit fontosságára,
elmélyítésére és megélésére buzdítanak bennünket.
Az Úr Jézus üzenetei szerint a közeljövőben olyan módon lesz próbára téve a hitünk, hogy arról még
álmodni sem mertünk volna. Ezek szerint most van itt az ideje annak, hogy összekapjuk magunkat és
mentsük, ami még menthető, ha eddig talán nem éltünk volna a hitünk szerint. A látnokok üzeneteiből
egyértelműen kicseng a Biblia tanítása: „Nincsen másban üdvösség csak Jézus Krisztusban”, többek között
ez olvasható az Apostolok cselekedeteinek negyedik fejezetében.
Manapság, amikor társadalmunkban a kultuszok minden féle formája és változata megtalálható,
beleértve a sátán imádását is, egyedülálló jelentőséggel bírnak a próféciák meg egyöntetűen Kisztust nevezik
meg a világ és az emberiség Megváltójának és üdvözítőjének.
Egy ilyen vallási káoszban, ami korunkat jellemzi, állandó veszély fenyeget az eltévelyedésre és az
Isten tagadásra. Érthető tehát, hogy a szerető Isten nem nézheti ölbe tett kézzel a sátánnak ezt a nagyfokú
rombolását, mely modern, túl technicizált társadalmunkban egyre nagyobb méreteket ölt. Nem szabad
csodálkozni s végképp nem botránkozni az egyre csak szaporodó jelenések és próféciák miatt, melyek
sűrgetik az emberi értelem és kéz alkotta bálványok elhagyását és az igaz Istenhez való visszatérést.
Az idő tehát közel, küszöbön a változás, nincs helye a passzívításnak, mégkevésbé az ellenállásnak.
De nézzük most, hogy hogyan folytatja az Úr Jézus az ír látnoknőnek adott első üzenetét, idézem:
„Híveim, mindnyájatokat hívlak, hogy szívleljétek meg figyelmeztetésemet. Terjesszétek az
igazságot, buzdítsátok az embereket arra, hogy könyörögjenek igazságomért. Mindent megteszek, hogy
minden egyes lelket megmentsek, aki megbánja bűneit még akkor is, ha ezt élete utolsó pillanatában teszi
meg. Én nem tudok és nem is fogok a szabad akaratukba beavatkozni. Kérlek benneteket, hogy hallgassátok
és szívleljétek meg a szavamat. Mindnyájatokat szeretlek. Kérlek, imádkozzatok a megtérésért még az idők
vége előtt, amely már szinte elérkezett. Nem szeretném megijeszteni azokat, akik követnek engem, de
esedezve kérlek most mindnyájatokat, hogy mentsétek a lelkeket. Emlékeztessetek sürgősen mindenkit arra,
hogy lélekben forduljanak el minden evilági törekvéstől. Ehelyett keressétek az egyszerű alázat erényeit,
ami mentes az önzéstől és a bálványimádástól.”- eddig az idézet.
Azt gondolom, hogy az üzenet egyértelműen hangzik, ezeket nem én találtam ki, s főleg azt nem, hogy
a 21-ik század embere bálványimádóvá vált és sátánista lett, és azt sem én találtam ki, hogy az idők vége
már csak egy karnyújtásnyira van. Ezt mind az Úr Jézus mondja és arra kér bennünket és egyben téged is,
aki ezt a műsort hallgatod, hogy ezeket az üzeneteket mindenkivel ismertessük meg, függetlenül attól, hogy
az milyen reakciót vált ki az emberekből.
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Elemezvén tehát az előbb elhangzott üzenet részt, én a következő dolgokat emelném ki. Terjesszétek
az igazságot, manapság, amikor már szinte minden hazugsággal van kikövezve, kezdve az utcaseprő
szemetesládától, egészen a parlamentig. Nem egyszerű dolog az igazság mellett való kiállás, sőt annak
érvényre juttatása, de ennek ellenére az igazságot terjeszteni kell, hogy minden ember megismerje, mert
egyedül csak az igazság tesz szabaddá és üdvözít téged. A hazugság minden esetben a sötétség hercegének
az útjára állít, rabszolga sorsba dönt és ha nem fordítasz idejébe hátat neki, örökre megismered keserű
gyümölcsét.
Jézus Krisztus az Örök Igazság, ami rajta kívül van az mind hazugság és a sátán mesterkedése. Akik
az Úr Jézus követségében járnak, azoknak minden élethelyzetben és körülmény között az igazságot kell
hirdetniük úgy, ahogyan azt az apostolok és az igaz hitvallók tették, akár életük feláldozása árán is. Az Úr
Jézus a továbbiakban biztosít bennünket arról, hogy Ő mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse
azokat a lelkeket, akik a kárhozat útján járnak, de ebben a nagy lélekmentő misszióban nekünk is közre kell
működnünk, hogy minél több lelket ki tudjunk ragadni a sátán karjaiból. Az óra ketyeg és sajnos már
megkezdődött a visszaszámlálás. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy ebben a rendkívüli kegyelmi időben,
amikor már a Jelenések könyvében foglalt próféciákat éljük, kerüljünk minden felesleges időtöltést,
elfordulván minden evilági törekvéstől, egyedül csak az egy fontosra koncentrálván a megszentelődésre és
mások megszentelésére. Másképpen fogalmazván, itt radikális életstílus váltásról van szó, ami természetesen
nem könnyű azok számára, akik bár Isten létét nem tagadják, de mégis evilági módon élnek.
Most pedig felolvasom az üzenet utolsó részét, ami még maradt, idézem:
„A második eljövetelemről szóló igazságot a hétköznap embereinek kell majd terjeszteniük. Ebben a
szomorú és hálátlan mai világban az ateizmus és az egyre erősödő sátánimádat terjedése által, gyorsan
kialakuló szellemi, lelki sötétség miatt az egyszerű lelkeknek, az igaz hívőknek kell majd ezt a feladatot
felvállalniuk. Most, amikor a világ a Szentírásban megjövendölt nagy szorongattatás felé halad,
imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért. Az emberek szabad akaratán múlik majd, hogy készek-e
keresni bűneik bocsánatát. Sohasem szabad félniük. Szeretetem örökké irgalmas. (és végül a ti,)
Megváltótok, Jézus Krisztus” idézet befejezve s egyben az Úr Jézus első üzenete is.
Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz akkor, azt kell mondanunk, hogy sajnos az Úr Jézusnak igaza
van, amikor előrevetíti azt, hogy az ő második eljövetelét az egyszerű emberek fogják meghírdetni, mivel az
Ő Egyháza nem vállalkozik, bár több üzenetben is személyesen fordult hozzánk az Úr, de csak kevesen
vállalkoznak arra, hogy ezeket az üzeneteket terjesszék. Az üdvösség terv szerint, annak idején a választott
népnek kellett volna meghírdetnie a világ számára a Messiást, de ezt Izrael sajnos nem tette meg. A második
eljövetelt pedig Krisztus Egyházának kellene meghírdetnie, de úgy látszik, hogy ezt nem fogja megtenni.
Azonban lassan kialakul azoknak a tábora, akik felismerik az idők jeleit és felvállalják ezt a világméretű
missziót. Sajnos a történelem megismétli magát, persze nem azért, mert ennek szükségszerűen így kell
lennie, hanem azért, mert az emberiség nagy része újból a sátán csapdájának az áldozata lett, mivel nem állt
ellen a kísértéseknek egészen a vére hullásáig. Éppen ezért, egy az egyben újból alkalmazható világunkra az
Úr Jézusnak Jeruzsálem felett elhangzott próféciája, idézem „Jeruzsálem, Jeruzsálem te megölöd a
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prófétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint
ahogyan a tyúk szárnyai alatt összegyűjti csibéit, de ti nem akartátok. Meglátjátok elhagyott és puszta lesz a
házatok.”- eddig az idézet. Mindez Szent Máté evangéliumának 23-ik fejezetében olvashatjuk. Ezen
üzeneteket olvasván egyesek a jövőtől való félelmüknek adnak hangot. Én minderre újból csak az Úr Jézus
szavaival tudok válaszolni, amely szintén Szent Máténál található a 10-ik fejezetben, idézem:
„Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a
kárhozatba vetve a testet is meg a lelket is eltudja pusztítani. ”- eddig az idézet.
Ez érthető, hiszen a jövő nem a mi kezünkben van, még akkor sem, ha életünk jobbátételével némileg
befolyásolhatjuk azt. Tehát a jövőtől félni felesleges, mivel annak irányítása nem a mi kezünkben van,
hanem a gondviselő Isten kezében, aki a mi szerető és irgalmas Mennyei Atyánk. Ennél fogva tehát,
bízhatunk benne, hogy mindaz, amit tesz vagy megenged a mi érdekünkben teszi és a mi javunkra fordítja. E
jelentkező félelem esetében a megoldás tehát, nem más, mint a hittel való ráhagyatkozás, ami megnyitja a
kegyelmek csatornáit, beleértve az isteni vigasztalást is, ami végül elűzi a félelmet.
Íme a hit fontossága, az Evangélium szerint tehát, félni csak egy dologtól kell, hogy bűneinkkel
megbántjuk az Istent.
Én ezennel búcsúzom a kedves Mária Rádió hallgatóktól és így advent küszöbén, mit is kívánhatnék
jobbat, mint azt, hogy őszinte Isten kereséssel és főleg imádságos lelkülettel éljék meg ezt a Karácsony előtti
bűnbánati időszakot.
A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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