Poselství Matky Spásy ze dne 16. října 2012.
Nástroj Eva Nagy, Kadarkút (Maďarsko).

OSUD SVĚTA
Mé drahé děti,
až dosud jsme vám vyprávěli o individuálním osudu člověka, nyní bude řeč o osudu světa.
Dnešní lidstvo žije v posledních časech. Můžete být šťastní, že máte možnost účastnit se
největších událostí vašich dějin: nový advent, nové letnice, slavný Druhý příchod našeho
Pána Ježíše Krista a uskutečnění nového nebe a nové země. Teď prožíváte nový advent.
Čekáte na Druhý příchod mého svatého Syna tak jako já, jeho šťastná Matka, jsem čekala
jeho narození.
Malý Ježíš z Betléma přišel na svět v chudobě, tichosti a bez povšimnutí. Jeho Druhý příchod
bude velkolepý a veřejný, pro každého člověka bude viditelnou, nádhernou a slavnostní
událostí. Ale nyní, moji maličcí, žijete ještě dobu očekávání, nový advent, který znamená
porodní bolesti církve, předvečer velkého soužení. V mých zjeveních jsem vás ze své
mateřské lásky marně prosila, abyste činili pokání, obrácení a modlili se. Jen malý počet
mých dětí poslouchá má slova. Velká většina z vás neobrací na mne svou pozornost.
Můj svatý Syn začal prostřednictvím irské vizionářky modlitební kampaň, do níž se však
zapojily jen mé nejhorlivější děti. Protože se nedokážeme dotknout mas, na lidstvo přijdou
předpověděná soužení. Moje drahé děti, vytrvale čiňte pokání, neboť trest se dá zmírnit,
stejně jako katastrofy, pronásledování, nakažlivé choroby a válka. Velké množství modliteb
a kajícnosti se jen tak neztratí, mohou zmírnit a zkrátit tyto události.
Váš Nebeský Otec vám ve své nekonečné lásce a milosrdenství dá před těžkým obdobím,
které na vás čeká, ještě jednu velkou příležitost k obrácení – letnice. Jinými slovy, Velké
Varování.
Prvé letnice nastaly po vystoupení mého svatého Syna do nebes, kdy slíbil svým apoštolům,
že pošle Ducha Utěšitele. Sestoupil na ně v ohnivých jazycích. Naplnil je září, světlem,
odvahou, výřečností a darem jazyků.
I teď tak tomu bude, moji maličcí, během Velkého Varování. Duch Svatý, pomocí Světla
svých plamenů, projde duší každého člověka, osvítí jeho hříchy a vzbudí v něm hlubokou
lítost. Potom může přijít jakékoliv pronásledování, nebude ve vás strach a budete vědět,
na kterou stranu se máte postavit. Masy lidí se budou obracet a jen velmi málo jich zůstane
nevěřící a lhostejní. Žel, ti budou poslední oporou antikrista. Pomocí materiálních statků
budou lákat k Zlému hospodářskou krizí zchudlé a zubožené lidi, kteří se právě obrátili.
V každém koutu země budou mé věrné a duší silné děti, takové, jako jste vy. Budou opojeni
a povzbuzováni Duchem Svatým a nově obráceným lidem budou dávat sílu a víru. To
očekávám i od vás, moji drazí přítomní kajícníci. Všichni budou působit ve svém prostředí –
v rodině, sousedství, u přátel, vzbudíte lásku k Bohu, moudrost a budete je učit novým
poznatkům ve víře. Nedovolte, aby poslouchali podvodníka a cokoli od něj přijali.

Vysvětlíte jim, že ten, kdo se postaví na stranu antikrista a vezme na sebe znak šelmy,
tomu doslova zničí tělo i duši. Ale ten, kdo vytrvá věrně u Krista a svátosti oltářní, papeže
a u mne, toho můj svatý Syn a já vezmeme pod naši ochranu a jeho duše se zachrání.
V tomto posledním období je pro člověka přijatelná jen tato cesta, ta druhá vede do
zatracení.
Probuďte v nich vědomí, že antikrist, ať bude na začátku jakkoli laskavý a dobročinný,
je bude chtít s pevným úmyslem zničit. Satan mu dá moc konat zázraky, ty však nebudou
skutečné, ale jen podlý podvod, aby ukazoval svou moc. Vysvětlíte jim, že jakmile papeži
Benediktu XVI. bude vzat trůn, jeho nástupce bude antipapež, falešný prorok, pravá ruka
antikrista. To budou dokazovat změny v kostelích. Jakmile ze mše svaté bude vyňata část
oběti, tedy odstraněna svátost oltářní, od této chvíle už kostel nebude Božím domem.
Oznamujte ve vašem okolí, že tehdy už nesmíte chodit do kostela.
Ach, děti moje, nebojte se. Postaráme se o to, aby všude byli moji odvážní a v duši horliví
kněží, kteří budou sloužit mši svatou v úkrytech a přinášet vám svátosti. Příkazy nového
papeže vám ozřejmí, že je falešný člověk – kněžím dá souhlas k manželství, povolí manželství
osob stejného pohlaví, potraty, eutanazii a přinese mnoho dalších změn, které vytvoří prostor
k šíření hříchů. Všechny tyto ohavnosti bude zavádět ve jménu svobody. Pak bude
následovat odstranění Nového zákona a v kostelích zůstane dočasně jen Starý zákon.
Jméno Ježíš ani nebude dovoleno vyslovit. Budou vyprávět o novém Mesiáši, jímž bude
antikrist. Ten na veřejnosti vystoupí jako dobrotivý zachránce lidí, žijících v bídě. A až získá
pro sebe velmi mnoho lidí, ukáže bělost svých zubů: násilí, podlost a krutost, neboť je
pomocníkem Satana a je jím posedlý. Nechá se uctívat, jako by byl Bohem, jeho úřad bude
v chrámu v Jeruzalému. Jeho sochy zaplaví svět, a kdo ho nebude uctívat, toho dá zabít. Ale
náš Nebeský Otec zkrátí jeho krutou vládu, která vyvolá i třetí světovou válku. Po 3 dnech
temnoty nastane okamžitě Druhý příchod Ježíše Krista, zničení antikrista, falešného proroka
a svázání Satana.
Mé drahé děti, teď nechejte otevřené jen vaše duševní oči, vaše tělesné oči zavřete.
Podívejte se, kdo stojí před vámi. Rok a půl staré, nevinné, čisté dítě: nová církev před 2000
roky, církev Kristova, kterou On založil uprostřed svých apoštolů s tak velkou nadějí a láskou.
Nejsvětější Trojice se dívá na to malé dítě a raduje se v něm. Náš nepřítel nestrpí, jak roste,
jeho radost a hlubokou víru vloženou v Boha. Podívejte se, co udělá.
Malé dítě napadnou zlí, pohanští římští vojáci. Jeho údy přibijí na kříž, na sloupech je nechají
shořet jako pochodeň, hodí je před krvelačné šelmy. Dítě pláče, slzy se mu kutálejí, krvácí
z mnoha ran. Z nebe přijde okamžitě Nebeský Otec. Vezme ho do klína, utěšuje ho a oděje
láskou.
Pohleďte, i Ježíš se u něho objeví, zmrtvýchvstalý, oslavený Ježíš. Převezme ho od Otce,
jeho krvácející rány uzdravuje svým polibkem a jeho obětovaným údům – mučedníkům
v nebi, dá podíl v největší slávě. Dějiny plynou, dítě roste, křesťanství si nachází místo
v krajinách země. Teď stojí před námi církev jako mládenec, je plný životní síly, svalnatý
a urostlý. Znovu bude napaden nebezpečím roztržení. Reformátoři, otcové reformace
z něj vytrhnou velké kusy.
Během staletí ho roztrhají na mnoho částí. Klekne si a ve svém nekonečném smutku, ve
svých bolestných ranách volá mě, svou svatou Matku. Už jsem při něm, u svého smutného
syna a zahalím ho svým modrým, hvězdami ozdobeným, ochranným pláštěm. Jeho odtržené
a zatoulané údy také vezmu pod svou ochranu.

Tak ho oslovím: "Když jsi v krizi, vždy se obrať ke mně, ke své svaté Matce. Dám ti ochranu

a balzám na tvé bolestivé rány."

Čas plyne, je rok 2012. Z urostlého mládence se stal starší člověk. Trápí ho silné vnitřní
bolesti. Zlý napadá církev zevnitř. Kardinál se obrátí proti kardinálovi, biskup proti biskupovi,
kněz proti knězi. Kněží z hierarchie považují charizmatické kněze za nepřátele, vyvolení si
závidí navzájem, a jeden druhého nazývá nevěřícím. Mnozí z pastýřů odmítnou Ježíšova
slova, která dává vizionářům, bez toho, že by si je přečetli. Svobodní zednáři proniknou
do řad církve a rozebírají ji. Jedna část kněží vzbudí pohoršení u věřících svým nemorálním
životem.
Stará církev se kácí pod tíhou hříchů a nečistoty. Padá bez sil a prosí Otce: "Otče můj,
smiluj se nad námi a nad celým lidstvem. Ochraň mě, tvou církev, od zpustošení!" Na ni,
trpící církev, na Zbytek, sesílá Bůh Ducha Svatého v podobě bílé holubice. Letí nad ní,
svým světlem a ohněm ji prozáří a úplně očistí. Církev se znovu vztyčí se svou odhodlanou
a odvážnou duší, a omlazená vyjde na souboj se svým dnešním nepřítelem, antikristem.
My čtyři, Otec, Syn, Duch Svatý a já ho s velkou láskou obejmeme a takto ho povzbuzujeme:

"Neboj se, dítě naše, jsme s tebou až do konce a ze souboje vyjdeš se zářivým vítězstvím".

Mé drahé děti, dospěla jsem dnes ke konci mého učení.... Loučím se s vámi a jdu uprostřed
vás. Každého obejmu a na čelo vám nakreslím kříž. Žehnám vás ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého. Amen.
Matka Spásy

Z maďarštiny přeložil bratr Zoltán

