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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 28. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Nagy - nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót és ahogyan már megszokták tőlem
az évek során a kedves rádióhallgatók, rendszerint megosztom Önökkel azokat a rendkívüli isteni
beavatkozásokat, úgymond ajándékokat, melyeket napjainkban küld számunkra az Ég. Így például december
4-én adták hírül a médiák, annak a Szűzanya szobornak a véres könnyezését, mely a Toronto megyében
található Vartano város főterén áll, ott lenn egészen délen. Akik jól ismerik Olaszország térképének az
ábrázolását, azok tudják hogy hol van a csizma sarka. Tehát ez a kicsi város ott van lenn egészen délen. A
másik hasonló véres könnyezés december 2-án kezdődött Argentínában Salto- Grande városban Buinos
Aires-től 350 km északra. Ha még emlékeznek a kedves rádióhallgatók az előző műsoraim egyikére ahol
egy néhány üzenetből idézek fontosabb részeket az egyik ilyen üzenetben a Szűzanya azt mondta hogy az ő
hangja nem fog elhallgatni a világban egészen az utolsó pillanatig. Az gondolom hogy az elmúlt években
világszerte megszaporodott véres könnyezései a Szűzanyának elég hangosan kiáltanak ehhez a süket
világhoz, szüntelen a megtérést szorgalmazván amíg még van rá idő. Jelenleg annyira megszaporodtak az
Isten által küldött rendkívüli jelek és események a világunkban, hogy ezeket a lelkileg vak és süket ember
nem veszi észre. Ezért mondta az Úr Jézus Gloria Polonak, ennek a villám sújtotta columbiai orvosnőnek
azt, hogy nincs nagyobb süket annál, mind, aki nem akar hallani. Isten minden kontinensen minden
országban megsokszorozza ezeket a rendkívüli jeleket, hogy ne mondhassa senki, én nem láttam, nem
hallottam, én nem tudtam róla és éppen ezért nem tértem meg. Miközben megköszönjük a mennyei Atyának
ezeket a rendkívüli mennyei kincseket melyekkel az utóbbi évtizedekben nagyon sok embertestvérünket a
szívére ölelelte és minket is megtartott a hitben, nem téveszthetjük szemelől azokat a támadásokat sem
melyekkel a gonosz lélek megpróbálja nevetségessé tenni, akadályozni és késleltetni ezen üzenetek
széleskörű elterjedését. Egyébként ezekre a támadásokra melyek mögött mindannyiszor az ördög áll, az úr
Jézus és a Szűzanya is gyakran figyelmeztetnek és egyben az üzenetek isteni eredetét igazoló biztos érvként
jelölik azt meg. De mindazon támadások miatt nem kell elkeseredni, mert az úr Jézus biztosít bennünket
arról , hogy hamarosan eljön az idő amikor az egész világ tudni fogja , hogy ezek a próféciák szóról szóra
mind igazak és nem szolgálnak másra, mint a Krisztusban való hit felkeltésére és megerősítésére. Szinte
naponta érkeznek hozzám is kérdések az egyre csak szaporodó rendkívüli események hitelességét illetően.
Természetesen ezen kérdések megválaszolására fizikailag nem leve időm, éppen ezért műsoraimat
igyekszem úgy megszerkeszteni, hogy választ adjak ezekre a kérdésekre is és eloszlassam a kételyek magas
hegyeit, melyek Isten szavának útjában állnak. Erre hívom most segítségül az egyik világszerte jól ismert
német konvertita teológust Cristian Schmaranczert, aki komoly érvekkel bizonyítja a nagy figyelmeztetés
üzeneteinek Isteni eredetét.
Hallgassuk tehát most szeretettel, hogy hogyan érvvel Cristian

Schmaranczer ezen üzenetek

hitelessége mellett. Idézem, az üzenetek valódiságát különböző szemszögből vitatják, ellene vagy mellette
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vannak. Én magam is újra és újra szembesülök a nagy figyelmeztetés üzeneteihez való különböző
hozzáállásokkal, valamint azokkal a kérdésekkel melyeket ezzel kapcsolatban tesznek fel nekem. Mind a
mai napig intenzíven foglalkozom ezekkel az üzenetekkel és az egész anyaggal és meg vagyok győződve
ezeknek az üzeneteknek a valódiságáról. A következőkben felsorolom a legfontosabb érveimet, az
álláspontomat illetően, hogy ezáltal hozzá járulhassak

ahhoz, hogy eleget tegyünk annak a bibliai

felszólításnak, ami szerint a prófétai beszédet meg ne vessétek. Mindent vizsgáljatok meg, ami jó azt
tartsátok meg. Az első tesszaloniki levél ötödik fejezetében található meg ez az idézet. A következő
kifejtéseimet teológusként írom, tevékenységemnek súlypontja 1994 óta az üzenetekre és a jelenésekre esik.
Számtalan jelenést és üzenetet ismerek és éppen ezek által váltam

szabadgondolkodó liberális

evangélistából egyházhű katolikussá. Ezzel kapcsolatosan csak annyit jegyeznék meg, hogy Schmaralczert
nincs egyedül. Hála Istennek világszerte milliók megtalálták már az igaz hitet, az igaz próféciák és
jelenéseknek köszönhetően. De nézzük most tovább, hogy miképpen vall önmagáról és a tanulmányairól.
Személyesen is megismerhettem az ilyen jellegű jelenések és üzenetek különböző látnokait,
megszervezhettem előadói utazásaikat, utjaikra elkísérhettem őket és még most is gyakran elkísérem őket. A
jelenésekkel és üzenetekkel való foglalkozásomnak köszönhetően folyamatosan tanulmányozva a Biblia
tanításait az egyház tanításait és a rendeleteit, valamint a különböző személyek által kapott jelenéseket és
üzeneteket, melyeket összehasonlítom egymással. A nagy figyelmeztetés üzeneteinek minden mondatát
többször is elolvastam, s minden mondatát külön ellenőriztem, hogy nem mond-e ellent a Bibliának vagy az
egyház tanításainak vagy valamelyik más Égi üzenetnek.
Az első követelmény ezen üzenetek tanulmányozása érdekében az, hogy Isten kegyelmében és
imádsággal éljünk s hogy mindig készségesek legyünk arra, hogy szükség esetén ha kell a véleményünkön
változtassunk, hogy őszinte szívvel kérjük az Atyát, Jézus Krisztust vagy a Szentlelket, hogy segítsen
nekünk s ajándékozzon meg minket azzal, hogy megkülönböztethessük a hamisat az igaztól. Az úr Jézus, ha
még emlékeznek a kedves rádió hallgatók, még imádságot is adott erre vonatkozólag, mert Ő tudja a
legjobban, hogy ezeknek a jelenségeknek az elfogadásához és megértéséhez nem elég csupán a gyenge
emberi értelem, szükségünk van Isten kegyelmére is.
Ha például már indulásból negatív a hozzáállásunk , a nagy figyelmeztetés üzeneteihez, folytatja
Smaranczer, ha olyan dolgokat keresünk ezekben az üzenetekben, amelyek megerősítenek minket ebben a
negatív hozzáállásban, akkor találni is fogunk olyan dolgokat, amelyeket erre a célra fel lehet használni. Ez
azonban a Biblia esetében is ugyanígy van. Minden esetre az ilyen eljárás által igazságtalanságot követnénk
el a Bibliával és az igazsággal szemben. Ugyanígy van ez a nagy figyelmeztetés üzeneteinek esetében is.
Még

egy utolsó követelmény , aminek eleget kell tennünk, azon kívül, hogy az adott üzenetek

kijelentéseivel alaposan, imádságban és a szükséges idő rászánása szerint foglalkozunk , szükséges hogy ne
csak az értelmünkkel hanem a szívünkkel is olvassuk s közben igyekeznünk kell, hogy Pál apostolnak a
rómaiakhoz írt levelében lévő utasításai szerint, igazságosak maradjunk.” Ne legyetek bölcsek a magatok
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szemében. Ne törtessetek felfelé, maradjatok alázatosak. Ne tartsátok magatokat bölcseknek ,, eddig az
idézet Szent Páltól.
Ugyanez vonatkozik a biblia tanulmányozására, valamint az összes Égi üzenet tanulmányozására is.
Érvek, amelyek miatt én valósnak tartom a nagy figyelmeztetés üzeneteit, folytatja írásában Smaranczer.
Elsőként említeném azt az érvemet, hogy a nagy figyelmeztetés hatására, különböző országokból, különböző
nyelvű emberek tértek meg, s mind a mai napig továbbra is megtérnek. Ez azt jelenti, hogy egy olyan élő
hitre találtak, amelyet azelőtt nem ismertek , amely erőt ad nekik, amitől elkezdenek imádkozni vagy még
többet imádkozni, s először vagy újból az egyházhoz fordulnak.
Ha katolikusok, akkor újra szentségekhez folyamodnak, s a langyos keresztények buzgókká válnak.
Személyesen is ismerek ilyen eseteket, s a fent említett üzenetek internetoldalán elolvashatók az ezzel
kapcsolatos bizonyságtételek. Én ezekben az úgynevezett jó gyümölcsökben látom ezen üzenetek
valódiságának legfontosabb bizonyítékát. Ezt az összefüggést és ugyanakkor abból a nézetből tekintve, hogy
az üzenetek az ördögtől jönnének, s hogy a benne lévő jó csak azt a célt szolgálja, hogy az ördögi eredetet ne
vegyük észre, azt mondom: ez nem lehetséges, mert ebben az esetben Isten ellenfele, aki intelligens, nem
venné észre, hogy már majdnem két éve folyamatosan lelkeket toboroz a mennynek, akiktől magát fosztja
meg, s hogy az embereket egyházhű hitre, imádkozó életre, s a szentségekhez vezeti, valamint hogy az
üzenetek által Szűz Máriát is bevonja a hitéletbe? A saját mesterkedéseit felfedi? Saját magától óv? S a
mennyország céljaiért dolgozik? S ezáltal az ellenfél a saját érdekeiből pedig még semmit sem ért volna el?
Ilyent még csak gondolni is képtelenség.
Sokan azt gondolják, hogy az üzenetek ördögi eredete mellett szól az, hogy az üzenetek
valódiságának kérdései miatt, a hívők körében összezavarodottságra, részben pedig megosztottságra is sor
kerül. Ez az érv azonban nem helytálló annak megítélésében, hogy a dolog valóban az égből való vagy sem.
Ez nem bizonyítja az ördögi eredetet, amint az a bibliai prófétáknál, Jézus 2000 évvel ezelőtti működésekor,
valamint az összes mai igaz jelenés esetében is látható. Továbbá, ennek az üzenetnek a hitelességét
bizonyítja a vitathatatlan isteni szellemiség, és a már említett keresztes imahadjárat imáinak tartalma is.
Számomra ezeket nem lehet emberi alkotásként, s még kevésbé ördögi alkotásként megmagyarázni.
Különösen az bizonyítja még az üzenetek hitelességét, hogy számos előrejelzett esemény bekövetkezett,
például természeti katasztrófák, ilyen például a 2011-ben bekövetkezett dél-franciaországi árvíz. Ez az
üzenetekben 2011. május 5.-én volt megjövendölve 2011 nyarára, aztán hat héttel a nyár vége után
következett be és összefüggésben volt a Földközi-tenger 2011. októberének nyárutói időjárásával, melyet a
francia kormány természeti katasztrófának könyvelt el. Ugyanígy előre volt jelezve az egyház belsejéből
kiinduló intrika XVI. Benedek pápa ellen (lásd a 2010. november 26.-i üzenetet). Aztán a pénzügyi krízis
2011. április 17.-én volt megjövendölve, ami az eurókrízis által szintén beteljesedett, valamint egy
nagymértékű támadás ezekkel az üzenetekkel szemben a hívők részéről, olyanok részéről, akik más
üzenetekben hisznek. Az Istennek felszentelt személyek közül is sokan támadják ezeket az üzeneteket –
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folytatja Schmaranzer - , amint arra a 2012. június 5.-i üzenetben figyelmeztettek. A nagy figyelmeztetés
üzeneteinek kijelentései szerint még sok esemény beteljesedésére számíthatunk. Jelek ezek, amelyek ezeket
az üzeneteket tekintően természetfölötti bizonyságként adattak. Más üzeneteknek vagy jelenéseknek más
jelei voltak, például gyógyulások, napcsodák, rózsaillatok, stb.
Egyelőre most befejezném Kristian

Schmaranzer konvertita teológus érveléseit és abban a

reményben búcsúzom a kedves rádióhallgatóktól, hogy a következő héten újból folytathatjuk ezen komoly
érvek ismertetéseit. További áldott adventi készülődést kívánok mindnyájuknak. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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