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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 24. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Nagy – nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat és ugyanakkor szent Pál szavaival
buzdítom Önöket, melyeket annak idején Titusznak írt. Idézem ,, megjelent ugyanis üdvözítő Istenünk
kegyelme és arra oktat minket, hogy éljünk józanul, igazként Isten félelemmel ezen a világon, és várjuk a
boldog reménységet, a nagy Isten és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét,, eddig az idézet,
mely a Tituszhoz írt levél második fejezetében található. Még mielőtt az Úr Jézus első üzenetét ismertetném
és elemezném, fontosnak tartottam egy olyan szentírási részt idézni, ahol az Úr Jézus második eljövetelének
a várásáról van szó. Az őskeresztények ugyanis ezt komolyan vették és állandó imájuk ez volt,, Marana
Tha,, azaz jöjj el Urunk Jézus. Valóban nekünk földi halandóknak ez kellene, hogy legyen az első és
legfontosabb feladatunk, állandóan készülni az Úrral való nagy találkozásra. Készületlenül távozni ebből a
földi világból nagy kockázat és felelőtlenség. Mindig is csodáltam az őskeresztényeket, akiknek hozzánk
hasonlóan egy pogány világ kellős közepén kellett tanúságot tenniük Jézus Krisztusról, azaz tisztességesen,
becsületesen és mindenkivel szeretetben élniük. És ezt mégis tették. Napjainkban, amikor a társadalmi élet
minden szintjén, kezdve a legfelsőbb szinttől a legalsóig, tisztességből és becsületességből tömegesen
rosszul vizsgáznak, nincs mit csodálkozni, hogyha Isten naponta figyelmeztet bennünket, ennek a korupt
életvitelnek a súlyos következményeire. Minden üzenet, amit Isten valaha is küldött az emberiségnek, két
főpont köré csoportosodik, a megtérésre és a jóvátételre, azaz a vezeklésre koncentrál. Isten a bűnt és annak
súlyos következményeit itt is úgy mutatja be mint a Bibliában, ezért van az, hogy olykor bizonyos üzenetek
kemény hangvételűek. De nagyobb részben a szeretet és az irgalom jóságásós szavaival hívogat bennünket
az üdvösség útjára mennyei Atyánk. Az Úr Jézus első üzenete, amelyet az ír látnoknőnek adott nem egy
szerelmi óda, amelyet olykor misztikusok írásaiban lehet olvasni, hanem egy isteni terv fontos szakaszának a
bejelentése, melynek a közeljövőben kell megvalósulnia. A mennyei Atya már nagyon régóta próbálkozik
földi teremtményei észhez térítésével, de sajnos nem sok eredménnyel. Végül is így vagy amúgy az idő
elérkezett, azaz megérett a változásra. Ezt jött most el bejelenteni az Úr és az üzenet első mondata éppen
ezért ilyen határozott és komoly. Idézem,, íme, elérkezett az idő számotokra, hogy elmondjam, a világnak az
igazságosság lefog súlytani mindazokra akik elutasítanak engem. Mindez egyenes és érthető beszéd. Az
irgalom ideje, amit az Úr annak idején szintén bejelentett a próféták és látnokok által, kezd a végéhez
közeledni. S mindezt nem azért mondja el az Úr Jézus az érintetteknek, azaz nekünk, az Ő szeretett
gyermekeinek, hogy megijesszen bennünket, ó nem, hisz ezt nagyon sok üzeneteiben már elmondta, hanem
azért, hogy felkészítsen bennünket a nagy változásra. Nem is lenne szerető Isten, ha nem adná tudtunkra
azokat a nagy változásokat, amelyek valóban komoly lelki és fizikai felkészülést igényelnek, s mely
változásoknak mi közvetlen főszereplői vagyunk. Isten mivel a végtelen szeretet, nem csupán közli velünk a
ránk váró eseményeket, hanem minden eszközt is megad arra nézve, hogy komolyan felkészülhessünk
ezekre a változásokra. Az üzenet további részében biztosít bennünket az Ő határtalan irgalmáról, mely
sohasem csökkent, annak ellenére, hogy sokan az Ő gyermekei közül hátat fordítottak neki, a pillanatnyi
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élvezetet nyújtó bűnt választván. Most azonban igyekeznünk kell, mert amint az elhangzik többször az
üzenetekben, az előttünk álló változások minden egyes embert fognak érinteni, kivétel nélkül. Akik ellene
mondanak a kísértéseknek, már most örvendezhetnek, mert nagy jutalom és boldogság lesz az osztályrészük.
Viszont akik továbbra is hátat fordítanak az evangélium tanításának, azok menthetetlenül elvesznek. A
földet most sötétség borítja, folytatja az Úr Jézus, az Én követőim velem együtt nagyon szenvednek, amikor
tanúi azon bűnösök világának, akik nem csak Istennek az Én örök Atyámnak fordítottak hátat, hanem nekem
is, aki nagy áldozatot hoztam értük, hogy megmentsem őket az örök kárhozat birodalmától. Az Úr Jézusnak
sajnos tökéletesen igaza van. Egy óriási nagy lelki, erkölcsi sötétség borítja most a földet és mindazok,
akikben meg a jóérzésnek és az emberi méltóságnak egy halvány lángja is pislog, nagyon szenvednek. Ma
reggel, amikor kinyitottam a számítógépemet és szokásom szerint előbb a nagy figyelmeztetés üzeneteit azt
követően pedig a világ híreit nézem, megdöbbentem, azaz elszörnyülködtem azon a levélen, amit az
Egyesült Államok elnöke Barack Obama írt válaszként, az egyik kislány levelére. Sofia Bilklig 10 éves
amerikai kislány nagy lelki fájdalmában a következőket írta az elnöknek. Sofia Bilklig a nevem és 10 éves
vagyok, ahelyett hogy lenne egy édesanyám meg egy édesapám, nekem két apukám van. Az iskolában
emiatt az osztálytársaim állandóan gunyolodnak velem és különcként kezelnek. Hozzád fordulok tehát
segítségért, mert te egy hős vagy. Ha te a helyemben lennél és neked is két apukád lenne, mint nekem és
anyukád nem és emmiat állandóan gúnyolnának az iskolában, te mit tennél, kérlek, válaszolj. És valóban
Obama postafordultával válaszolt is a kislánynak a levelére. Íme, a levél szó szerint: ,, Olvasván leveledet
kedves Sofia nagyon büszkének éreztem magam és határtalan bizalom töltött el nemzetünk jövőét illetően.
Te Sofia, írja a Fehérház első embere, nagyon szerencsés vagy, hogy ketten is melletted állnak szülőként,
akik gondoskodnak rólad és ők szintén szerencsések, hogy ilyen nagyszerű lányuk van. mint te. Mi ketten
szerencsések vagyunk még azért is, hogy egy olyan országban élhetünk, ahol mindenki egyenlőnek születik,
független attól, hogy milyen külsővel születik, azaz milyen testtel, hol nevelkedik és kik a szülei. Egy
nagyon fontos szabály, hogy úgy kezeljünk másokat, ahogyan szeretnénk, hogy mások minket is kezeljenek.
Emlékeztesd erre a szabályra a te osztálytársaidat, amikor neked olyasmit mondanak, amivel sértik a te
jóérzésedet. Köszönöm a vacsora meghívást, amelyet azonban sajnos nem tudok elfogadni. Kérlek, add át
üdvözletemet a nevelő papáidnak is. Szívélyes üdvözlettel Barack Obama”. Eddig az idézete ennek a
szégyentelen levélnek.
Mindig is osztottam az Úr Jézus tanítását, mind a cölibátust, mind pedig a házasságot illetően mely
egy férfi és egy nő haláláig tartó életszövetségét jelenti és mindazt, ami ezen kívül van, azt szent Pál
apostollal együtt szégyenletes perverzitásnak tartok. Hallgassuk most szent Pál apostol tanítását mely a
római levél első fejezetében található. Idézem: „Isten haragja előjön az égből az embereknek minden
istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Isten igazságát hamissággal
cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak mint a teremtő előtt, aki, íme, mindörökké áldott. Ezért
szolgáltatta ki őket Isten gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást, természetellenesre
váltották fel. A férfiak hasonló képpen abba hagyták az asszonnyal való természetes életet és egymás iránt
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gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival űzött ocsmányságot,, idézet bezárva. Íme hova süllyedt a világ és még
azt mondják, hogy nem kell túl dramatizálni a helyzetet. Amint elnézem ez a világ nagyon is drámai. Nincs
mit hovatovább dramatizálni.
A baj csak az sajnos, hogy sokan vannak lelkileg vakok, akik valóban nem a realitás talaján állnak,
hanem lidérc álmokat kergetnek. És majd csak akkor ébrednek fel, amikor már az első féltégla már a fejükre
esett.
Kedves barátaim, amikor egy társadalomban a halálos mérget tartalmazó ételekre az van ráírva, hogy
fogyasztható, nagy címkés jóétvággyal ellátva, mely ajánló éppen az államfő részéről érkezik, az már
mindennek a végét jelenti. Azaz az idők végét, ami egyszer s mindenkorra hála Istennek, véget fog vetni
ennek a perverz és sátánista világnak. Rengeteg nyomorúságot és szenvedést produkált már ez a sokat
dicsőített és magasztalt korszak, mely az Úr Jézus szavai szerint lelkek millióit taszította a pokol tüzébe.
Íme, miért is folytatja tovább az üzenetet az Úr Jézus így,, kétségbe vagyok esve a csalódottság és a bánat
keserű könnyeit sírom, amikor látom, hogyan taszítanak el maguktól másodjára is az emberek. Arra
buzdítom követőimet, hogy ebben a fájdalmas időszakban gyűljenek össze a világban. Félre kell tenniük az
imádsággal szembeni közönyösségüket és egyesülniük kell velem, hogy segítsenek mindazokon, akiknek a
lelkét ellopta a gonosz,, idézet bezárva. Azt gondolom érthető az Úr Jézus kérése. Azt szeretné, ha minden
eszközt megragadnánk, beleértve a napi rendszeres imádságot is és komolyan rálépnénk az életszentség
útjára, mert csak így tudunk segíteni neki, amíg még időnk, van lelkeket menteni.
Én ezzel elbúcsúzom a kedves rádióhallgatóktól egy újabb áldott hetet kívánván mindnyájuknak és
azt, hogy naponta imádkozzanak el legalább egy rózsafűzért a lelkek megmentéséért. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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