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Kitekintés a jelenések világára, Selymes József atya műsora, 29. rész
Fontosabb jelenések ismertetése és elemzése, Selymes József atya műsora, itt, a Mária Rádióban

Nagy- nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Az adventi bűnbánati időszak második
szakaszának a kezdetén, amikor a liturgikus szövegek már az Úr Jézus születésére koncentrálnak. Az
adventi idő első szakaszában a liturgikus szövegek többnyire az Úr Jézus második eljövetelére irányították a
figyelmünket, melyről egy jó kereszténynek sohasem szabad megfeledkeznie. Ki hinné, mert sokan ma sem
akarják elhinni, hogy ezek a liturgikus szövegek, melyeket egyházunk évszázadokon át olvastatott a
papjaival és a híveivel , most a mi időnkben napjainkban válnak valósággá, azaz teljesednek be. Pontosan
úgy, mint annak idején, amikor az Úr Jézus otthon a názáreti zsinagógában felolvasta Izajás próféta messiási
próféciáját és miután befejezte összetekerte az írást és ezt mondta: ez a jövendőlés most lett valósággá. Íme
Én vagyok az akiről Izajás és más próféták jövendőltek. Bár az evangélisták a hallgatók reakcióit nem
nagyon részletezik, de ha egy kicsit megerőltetjük, a memóriánkat el tudjuk képzelni azokat az arcokat,
amelyek végül is szívükben tele felháborodással és esztelen haraggal megragadták az Úr Jézust és egy
szakadék szélére vonszolták, ahol a városuk épült és ahonnan le akarták taszítani. De amint megjegyzik az
evangélisták, az Úr Jézus áthaladt közöttük. Lásd szent Lukács evangéliumának a negyedik fejezetét.
Sajnos napjainkban is ugyanezt a reakciót tapasztalom, nagyon sok Krisztus hívő és lelkipásztor
esetében, amikor ismertetem velük a nagy figyelmeztetés üzeneteinek a próféciáit. A legjobb esetben
lemosolyognak, de gyakran hirtelen haragra gerjednek és keményen rámripakodnak hogy hagyjak nekik
békét ezekkel a világvégi rémisztgetésekkel, s közben lélegzetvétel nélkül sorolják a már ismert úgymond
hosszú szakállú érveket, melyek már valóban a könyökömön jönnek ki. Ott van nekünk a Biblia, a
szentmise, a szentségek, Jézus itt van közöttünk, nincs szükségünk prófétákra és próféciákra és egyébként is
miért kell mindég ilyen hajmeresztő dolgokkal ijesztgetni az embereket. Beszéljünk inkább szép lélek
emelő dolgokról és hagyjuk végre ezeket a rémhíreket. Már elnézést, vágok közbe, de nem mondtok ti ellen
imáitoknak és egyben saját magatoknak is amikor így imádkoztok, s különösképpen most az advent időben,
hogy jöjj el Uram Jézus? És idézem nekik az adventi liturgia szövegeit, ahol rengetegszer elhangzik az a
Krisztus hívás. Hogy van az hogy az imáitokban hívogatjátok és még sürgetitek is Jézust hogy jőjjön el, jőjj
el Uram és ne késlekedj és amikor végre bejelenti hogy eljön, akkor pedig fel vagytok háborodva. Erre aztán
már végképp elszakad nekik a húr és jó nevelt módon minden jót kívánván sarkon fordulnak.
Valóban az Úr Jézusnak igaza van, amikor egyes üzeneteiben azt mondja, hogy nem elég csupán az
értelmünkkel megközelíteni az isteni titkokat, hanem a szívünket is ki kell nyitnunk őszinte bűnbánattal a
Szentlélek számára, hogy megadja számunkra a kellő világosságot az idők jeleinek a felismerésére és
megértésére. Többek között ezzel a műsorral is segíteni szeretnék a kételkedőknek és a
bizonytalankodóknak, világhírű teológusokat megszólaltatván eloszlatni a kétely homályát, mely mögött
minden esetben a csaló áll azzal a szándékkal, hogy elszakítson bennünket az Istentől. A továbbiakban
folytassuk tehát Christer Schmaranzer osztrák konvertita teológus érveinek az ismertetését, melyekkel a
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nagy figyelmeztetés üzeneteinek isteni eredetét bizonyítja. Idézem: az én felfogásom szerint az is az
üzenetek hitelessége mellett szól, hogy olvasói közül sokan azt vallják, hogy az üzenetek olvasásakor
nagymértékben Isten szeretetét és irgalmát érzik, hogy megerősíti és megvigasztalja őket és lelki táplálékul
szolgál számukra. Ezt tapasztalom én is, de sok más embertől is ugyanezt hallom. Bizonyságtételeket
találhatunk a fent említett internet oldalon a hozzászólásokban is. A nagy figyelmeztetésnek eme erősítő,
építő hatása különösképpen azért figyelemre méltó, mert első sorban Jézus második visszajövetelére készít
fel s az azt megelőző eseményekre amelyekhez az apokaliptikus szorongattatás, valamint a Jézus által
meghírdetett még soha nem látott és soha többé elő nem forduló ínség is hozzá tartozik. Lásd szent Máté
evangéliumának a huszonnegyedik fejezetét és a Jelenések könyvének a tizenkettedik fejezetét. Bár a nagy
figyelmeztetés üzenetei azokat a fájdalmas eseményeket

magyarázzák,

amelyeket már Bibliában

is

meghírdettek, mégis sok ember arról tanúskodik hogy ezek az üzenetek őket egyáltalán nem félemlítik és
nem kedvtelenítik el, hanem inkább megerősítik a hitükben s újjra motiválva érzik magukat. Ebben
szintén az üzenetek valódiságának egy további bizonyítékát látom. Természetesen vannak olyanok is akiket
ezek az üzenetek megfélemlítenek és nyugtalanítanak. Ezt azonban nem tekintem ellenérvnek az üzenetek
valódiságával szemben mégpedig a következő okból, az egyház szerint a Biblia utolsó könyve az
apokalipszis is a Szentlélek ihletése alatt íródott és az igazságot tanítja ugyanúgy ahogyan a Biblia többi
könyve is mégis némelyekből akik nem értik meg és nem fogadják el olyan értelemben ahogyan azt Isten
értelmezése szerint kellene megérteni és elfogadni, nyugtalanságot és félelmet vált ki, ugyanakkor pedig
másokat , azokat akik ezeket Isten szelleme szerint fogják fel és fogadják el, megerősít hitükben s felkészítí
őket az emberi történelem döntő szakaszára. Továbbá a nagy figyelmeztetés üzente mérhetetlen gazdagságú
forrása az isteni bölcsességnek, igazságnak és tanításnak. Teljes mértékben megegyezik a Biblia tanításával,
az egyház tanításaival és azzal a mondanivalóval is amelyről a többi jelenkori igaz égi üzenet beszél. Itt
hadd nyissak egy rövid zárójelet, melyben csupán a saját tapasztalatommal szeretném én is alátámasztani
ezt a nagyon fontos és komoly kijelentését Schmaranzernek, itt zárójel bezárva. Ha a nagy figyelmeztetés
üzenete ezen túlmenően némely dolgot mélyebben magyaráz meg, adott esetben jobban kimerít, vagy a
jelenlegi helyzetre vonatkoztat is, ezek a részletes leírások akkor sem állnak ellentétben a Biblia, az egyház
vagy a többi jelenlegi igaz üzenet tanításával. Itt ismét egy rövid zárójelben utalnék a ,, Kitekintés a
jelenések világára “ című műsorom 27-ik részére. Számomra, folytatja Schmaranzer , ezen üzentek mellett
szóló további érvnek számít az is, hogy a Biblia és az egyház tanítását, egyfelől olyan nagy szeretettel,
másfelől mégis rövidítés nélkül és tisztán, kivétel nélkül minden emberrel megismerteti. Tehát ugyanúgy
akárcsak a bibliai próféták nem igazodik ahhoz hogy ezt szívesen vagy nem szívesen hallják. Az üzenetek
szigorúan ragaszkodnak ahhoz, hogy az igazság nem változott meg és továbbra sem változik, a mi időnkben
sem, bár napjainkban azt hisszük, hogy sok dolgot jobban felismerünk, mint azelőtt, így például egyes
helyeken a parancsolatokat és a tanításokat másképpen fejtik ki mint régebben, némely dolgot
tekintenek már súlyos bűnnek, kerülik,

bizonyos,

nem

a jelenlegi idők szellemének kellemetlen hitbeli

igazságának kimondását. Most egy újabb zárójelet nyitok, hogy igazoljam mindazt, amit az előbb ez a
teológus is megállapított. Már több mint négy éve hogy folyamatosan itt élek és dolgozom Olaszországban
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és alkalmam volt hallani nagyon sok pap, egy néhány püspök és biboros prédikációját, előadásait és
megdöbbenve állapítottam meg, hogy egyikük sem beszélt soha, sem a pokolról sem pedig a tisztítótűzről
annak ellenére, hogy ezek közül a legtöbb prédikáció temetéseken hangzott el. Állandóan a feltámadást
hajtogatták, meg azt hogy Isten milyen jó és hogy milyen irgalmas mennyire szeret bennünket, mindent
megbocsát és hogy mi most nem a halált jöttünk ide ünnepelni hanem a feltámadást. Hát hogy ők egy
temetésen mit ünnepelnek azt ők tudják, de hogy az Isten irgalmát be is kell tudni fogadni az dogmatikai
alaptétel. És ha én egész életem folyamán Istennel egyáltalán nem vagy csak keveset törődtem és azt is csak
úgy az én magam módján, ahogy egyébként itt ezt nyugaton sokan szokták, akkor kevés esélyem van az
üdvösségre. Helytelen tehát mindig csak az érem egyik oldalát nézni és mutatni . És a másik oldalát soha.
Jézus nem így tett. Vegyük csak kézbe az evangéliumot és olvassuk el, Jézus elmondta azt valóban, hogy
Isten a végtelen szeretet, hogy nagyon szeret bennünket, hogy irgalmas, hogy megbocsát, de azt is elmondta,
hogy nekünk mit kell annak érdekében tennünk, hogy ezt az Isten irgalmát be tudjuk fogadni. És azt is
elmondta, ha valaki megátalkodott módon mindig visszautasítja Isten irgalmát, akkor elkárhozik. Tehát
Jézus beszélt a kárhozatról is. Beszélt az Isten büntetéséről is. És még sokminden másról. Vegyük elő a
Szentírást és olvasgassuk és kérjük a Szentlelket, hogy segítsen nekünk helyesen értelmezni Jézusnak a
szavait.
A továbbiakban, Schmaranzer kifejti azt hogy a nagy figyelmeztetés üzenetei valóban miről is
szólnak. Idézem: továbbá számomra lehetetlennek tűnik az, hogy egy ember majdnem két éven keresztül
ilyen mély tartalmú üzeneteket és imádságokat tudna kiállítani, melyeknek ilyen lelket tápláló hatása lenne.
Valóban itt újból beszúrom a gondolataimat, mert jómagam is ezt egy óriási nagy érvnek tekintem. Az hogy
egy egyszerű üzletasszony, aki már ott tartott, hogy a hitét is végleg elhagyja, két éven keresztül ilyen
üzeneteket írjon a saját emberi értelmének erejéből, teljesen kizárt. Lehetetlen. Ez pont olyan lehetetlenség,
emberi értelemmel ilyent írni, mint az hogyha én most a kezembe vennék egy hegedűt és eljátszanám vele
tökéletes módon Brams-tól a Magyar néptáncot, annak ellenére, hogy életemben sosem tanultam hegedülni,
sőt még a kezembe sem vettem hegedűt, ha csak nem akkor amikor megkért Medjugorjéban a Melinda
Dumitrescu, hogy segítsek neki a hangszereket bepakolni a autóba. A nagy figyelmeztetés üzenetei, ha
megfigyelték a kedves rádióhallgatók, olyan széles körű teológiai tudást feltételeznek és olyan fordulatos
apokaliptikus stílusban vannak megfogalmazva, hogy erre a világ összes teológusai sem lennének képesek.
Egyértelműen kicseng az üzenetekből egy mindentudású és mindenhatósággal rendelkező isteni ismeret.
Végül, folytatja Schmaranzer, miután alaposan sok idő igénybevételével foglalkoztam, az internet bevonása
által is, olyan írásokkal, előadásokkal vagy kérdésekkel, amelyeknek keretein belül e figyelmeztető üzenetek
valódisága ellen foglaltak állást, a következő következtetésre jutottam. Gyakran csak nagy általánosságban,
konkrét megalapozottság nélkül támadják az üzeneteket, nem hoznak fel konkrét érdeket, így egy pontos
tanulmányozás után semmiképpen sem lehet ezeket találónak vagy elfogadhatónak nevezni. Egy újabb
zárójelben segítek érthetőbben megfogalmazni ezt a mondatot. Egyáltalán nem ismeri az üzeneteket, de
elveti, mert neki nem tetszik, itt zárójel bezárva. A következőkben folytatja Schmaranzer, szeretnék egy pár
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példát adni erre az általa mondottak alátámasztása érdekében. Ennek a cikknek a keretein belül
természetesen csak néhány példa említésére van lehetőség. A nagy figyelmeztetés üzenetei ellen felhozott
egyik érv az, hogy például több egyházról is szó esik, miközben a katolikus egyház azt tanítja, hogy csak két
egyház van, nevezetesen a katolikus és az ortodox, a valóságban a többiek nem számítanak egyháznak csak
keresztény közösségeknek. Mivel Jézus egy valós üzenetben, mondják, soha sem tanítana más egyházról,
mint a katolikusról, ezek az üzenetek ez által csakis hamisak lehetnek. Ezzel kapcsolatosan a 2011. május
23-i üzenetben ezt mondja az Úr Jézus, ezek az üzenetek a világnak adattak, hogy mindnyájan
megmeneküljenek, beleértve azokat is akik különböző utakon követik az Istent. Az embereket, különösen a
katolikusokat sérteni fogja az, ha nem részesítem őket előnyben a más vallású gyermekeimmel szemben.
Szavaimat azért hozom így a világosságra, hogy azokat mindenki meghallja, nem csak a kevés kiválasztott.
Ti, akik kérdéseket tesztek fel azzal kapcsolatban, ahogyan eme küldöttem által az emberiséghez beszélek,
halljátok. Bár értitek, hogy az igazság soha nem változott meg, tudjátok meg, hogy szeretetemet ki kell
terjesztenem Isten minden gyermekére. Eddig a május 23-i üzenet idézete. Ez azt jelenti, folytatja
Schmaranzer, hogy Jézus ezekben az üzenetekben nem a katolikus szakkifejezéseket használja, hanem egy
általános beszédstílust, amelyben olyan kifejezések is megtalálhatók, mint az evangélikus egyház vagy a
baptista egyház, amelyeket a szótárak és a wikipédia internet oldal is ugyanúgy használ.
Én most újból befejezném Christian Schmaranzer konvertita teológus érvének az ismertetését, abban
a reményben, hogy a következő hétfőn majd újból folytathatjuk. Nem mulasztom el ezen alkalommal sem
azt, hogy a kedves rádióhallgatóknak áldott adventi időt kívánjak és üdvös felkészülést szent karácsony
ünnepére. A viszont hallásra.
Kedves hallgatóink Selymes József atya műsorát hallották, Kitekintés a jelenések világára
címmel.
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