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Fragmenty orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii ” zamieszczonych w książce pt.
„ORĘDZIA ZBAWIENIA”, tom I :
[79] 1.1986. Przekazuję: Całe połacie ziemi będą spalone i spustoszone. Śmierć, zniszczenie nawiedzi ziemię, gdy ona jej
mieszkańcy nie poprawią się. Wszyscy musicie się modlić i wszyscy musicie Boga przepraszać. Nie
trwajcie dalej w nieposłuszeństwie, jak zły duch, nieposłuszny Belzebub. Zmieńcie swoje serca,
uczyńcie je świątynią Ducha Świętego. Nie może człowiek wynosić się nad swego Stworzyciela,
Boga Wszechmogącego, bez miary świętego. Bóg ma wprawdzie miłosierdzie nieograniczone, ale
grzechy wasze zatrzymują łaskę, która chce zapobiec wielkiej katastrofie, jaka może was spotkać.
Czyńcie tylko dobrze wokoło siebie wszystkim braciom. Pocieszajcie serca smutkiem dręczone,
nawiedzajcie chorych i cierpiących w więzieniach. Módlcie się za wszystkich, módlcie się. Koniec ku
wam się zbliża i to straszny koniec, jeśli nie odstąpicie od złej drogi, to duszę prowadzi na wieczne
zatracenie. Pamiętajcie, Ja dla was zszedłem z Nieba i przyjąłem ciało, a z nim cały ogrom męki i
cierpienia, bo was kocham i pragnąłem was wszystkich zbawić, wykupić z tej nędzy grzechu upadku.
Dzieci Moje, Ja jestem wiecznie żyjący wasz brat Zbawiciel Świata, i pragnę, abyście wy posiadali
życie wieczne. Amen.
Idzie na ziemię wielki głód, wielka tragedia. Zostanie z ludzi tylko garść, jeśli się nie poprawią.
Zofia Nosko
Módlcie się , pokutujcie, przepraszajcie Boga Świętego. Mało czasu , mało czasu, Aniołowie
1920 - 1996
Śmierci są już wśród was. Drżyjcie i lękajcie się. Nie przeklinajcie, w poście zabaw nie róbcie, bo
będziecie karani, nie czyńcie hucznych przyjęć, niech będzie skromność, modlitwa, pokuta, pokuta. Dzień święty - Popielec
niech będzie wielce szanowany, bo on mówi o poście i pokucie, którą Ja, Jezus Chrystus żyjąc na ziemi bez grzechu,
przeprowadziłem na pustyni tuż przed Macherontem, gdzie mieszkał Herod, człowiek zły, napełniony pychą. Za takich ludzi
Ja, czterdzieści dni pościłem, nic nie jadłem i nic nie piłem a upał Mi doskwierał i byłem nękany przez nieprzyjaciela. Tak i
ja wam mówię, że postem, pokutą pobijecie złe moce, bo Ja wam pomogę na tej drodze. Przecież wiecie, że Ja
zwyciężyłem głód, który Mi doskwierał, pragnienie, które Mój język wysuszyło na wiór i paliło ogniem. I wy też możecie
pościć, choć nie takim postem lecz ograniczonym do następujących spraw; jak zakaz sprawowania balów i zabaw, picia
alkoholu, uprawiania nierządów, palenia papierosów, jak również spożywania mięsa przynajmniej w jednym dniu w
tygodniu. Również codzienna modlitwa, pokuta, język trzymać w czystości, nie kraść i nikomu źle nie czynić — oto dni
postne dla was. Uszanujcie je w tym, co wam nakazuję. Moje dzieci. Amen.
[80]. 11.VIII.1986. Mówi Pan Jezus do wszystkich ludzi: Gniew Boży można powstrzymać tylko gorącą modlitwą i
pokutą. To mówi Syn Boży Jezus Chrystus: Bez modlitwy i pokuty nie ma poprawy i nie ma zbawienia. Obecnie całe narody
uległy zgorszeniu i toną w grzechu, który im proponuje zły duch. Różne kraje są nawiedzane kataklizmami. A te kataklizmy
są karą za grzechy, które ludzkość tak chętnie popełnia i pod działaniem złego ducha ściąga na siebie karę. Gdyby ludzkość
trochę chciała się poprawić, wyrzec się grzechu, nawrócić się do modlitwy i pokuty, uszczęśliwiłaby siebie i cały świat.
Niestety, ludzie nie myślą o sprawach Bożych, lecz o sprawach ziemskich. A człowiekowi najbardziej jest potrzebna miłość
Boża i bliźniego. Gdy nadal cała ludzkość i świat w grzechu i nienawiści trwać będzie, przyjdzie na nią zapowiedziana kara,
o której mówi Święta Ewangelia.
Każdy kraj mówi o wojnie i uważa, że osiągnie z niej zyski, potrząsa szabelką. Lecz nikt nie może sobie wyobrazić. że plany
ich może pokrzyżować Boży gniew, spadając na ziemię. W jednej chwili może tę ziemię rozłupać jak łupinkę i kolebać nią
na wszystkie strony. I wówczas to może być ten straszny koniec dla ludzkości, która sobie to, własnymi grzechami, na siebie
ściągnie.
Proszę was, módlcie się, przepraszajcie Boga w Trójcy Jedynego, bo gdy gniew Boży nawiedzi was, wówczas na to czasu nie
stanie. Ja. Jezus Chrystus błogosławię was i proszę was, abyście czuwali, modlili się i pokutowali, bowiem nie wiecie dnia
ani godziny czasu nawiedzenia Pańskiego.
[117]. 13. V. 1982. Brak wiary szczerej w narodzie wstrzymują wiele łask Miłosierdzia Bożego. Nikt nie może otrzymać
tego czego nie wyprasza i w co zupełnie nie wierzy. Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy w sercach waszych w
całym narodzie — siłą wiary moglibyście skruszyć kajdany złego ducha. Lecz wy jesteście małej wiary, a wasza miłość do
Boga płonie jak ogień słomiany.
Zapalacie się miłością tylko pod dyktando i tylko, gdy batuta dyrygenta daje wam znak. Lecz Ja pragnę żywej,
spontanicznej miłości waszej, miłości, która by zmusiła Niebo do zlania na was zbawiennej rosy, która wyzwoliłaby was z
kajdan grzechu i łańcucha złego ducha. Czas waszego wyzwolenia zależy od waszych serc, od ducha miłości, przebaczenia,
pokuty. Wrzawa fałszywa którą czynią i wy współuczestniczycie, nie pochodzi od Boga. Bóg jest miłością i przebaczeniem.
Czy nie możecie pojąć, że siłą waszą jest Duch Święty, Bóg Wszechmocny, Zbawiciel Król Wiecznej Chwały? A Bóg jest
źródłem miłości i przebaczenia. Brat brata zabija, krew Abla rozlana! O, syny Kainowe, za każdą krew rozlaną w narodzie
waszym sami przedłużacie kajdany złego ducha, bo złość, zapalczywość, nienawiść, umacnia jego królestwo.
Ja Bóg, jestem miłością, przebaczeniem. O, gdybyście mieli chociaż odrobinę Mojej miłości, moglibyście
przebaczyć, kochać właśnie tych, którzy są waszymi wrogami. Czyż nie powiedziałem, że kochać tak potrafią i poganie, gdy
kochają tych, co im dobrze czynią. Wy Moje dzieci, bądźcie prawymi, musicie objąć sercem pełnym miłości, miłych wam i
niemiłych waszych nieprzyjaciół. Wówczas stańcie przede Mną, procesujcie się o Moją Miłość, o łaskę, zwycięstwo nad
tymi, co was zakuwają w kajdany, a Ja dam wam wielkie zwycięstwo nad sercami, które ulegają wielkiej pokusie
szatana diabła, złego ducha.
>>>
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Albowiem on ukrywa się w różnych teoriach, pojęciach, filozofiach, a jest to ten sam zwodziciel rodzaju ludzkiego,
ojciec kłamstwa i fałszu. Zwróćcie się wszyscy w duchu silnej wiary. Boże Zwycięstwo przybędzie, zostaną zerwane
wasze kajdany, bo ja jestem jedyny władca Nieba i ziemi. Bóg Najwyższy w Trójcy. Amen.
[152] 28.01.1984r. Ja, Jezus Chrystus do was mówię, narodzie całego świata, zaufajcie i zapamiętajcie!
W Starym Testamencie przepowiadali wam prorocy i pouczali, że za grzechy wasze musicie ponieść karę.
Księga Świętej Ewangelii głosi wam Moje Słowa, że za grzęchy wasze musicie ponieść karę. I dziś daję sercom gorącym
we wierze świętej widzieć waszą klęskę, i oni wam to mówią, że za grzechy ludzkości wszyscy zginą niechybnie
śmiercią straszną.
Narody, kraje, kontynenty, cały świat jest opasany przez ciężki grzech i dzieło szatana. Cała ludzkość tonie w grzechu,
jest spoganiała, ateistyczna. Kościoły Bożej modlitwy stoją puste albo przekazywane są do innych grzesznych celów.
Słudzy szatana starają się niszczyć wiarę świętą od wewnątrz i od zewnątrz. Zabraniają modlitwy, wiary świętej.
Na świecie jest i żyje miliony dzieci nieochrzczonych, a nawet rodzice zapisują dzieci swoje złym mocom. Małżeństwa
żyją ze sobą na sposób dzikiego bezbożnictwa. Miliony małżeństw żyje bez błogosławieństwa Bożego. Wobec praw
Bożych nie są to małżeństwa, ale są na prawach trzody chlewnej, zwykłego zgonionego stadła. Na całym świecie szerzy
się zbrodnia i mord. Najbardziej jest zagrożone życie poczęte w łonach matek. Młodzież całego świata oddaje się rozpuście i orgiom grzesznym. Powstają liczni zwolennicy czarnej magii, słudzy szatana i wielkiej obrzydliwości łączą się ze
złymi mocami, zadają ból i cierpienie niewinnym duszom. Jedyną myślą całej ludzkości to zysk materialny, to grabież,
narzucanie innym narodom swojej dyktatury, wielkiego mordu i walk bratobójczych.
Wszystko to dzieje się pod naporem i działaniem szatana-diabła i jego sług. Opanowane są przez złego ducha serca i
umysły ludzi wszelkich warstw społecznych dlatego myśli ich i czyny są skierowane ku temu, by niszczyć i szkodzić
każdemu człowiekowi, każdej istocie ludzkiej, bo tą zajadłą nienawiścią płonie zły duch do człowieka. Są narody i ludy,
które nigdy nie skorzystały z pokuty, spowiedzi świętej. Nie skorzystały z wielkiej błogosławionej łaski przystąpienia do
Komunii świętej. Od urodzenia żyją bez Chrztu świętego. Ich życie podobne jest do dzikich zwierząt, z tą różnicą, że te
narody i ludy są opętane przez szatana-diabła i jemu służą. Bolesne jest, że te narody od dziecka są okłamywane. W ich
serca i umysły wszczepiono idee szatana — ateizm. Uczono ich i przymuszano, by walczyli z Bogiem i Jego świętymi
prawami. Wschód, zachód, północ, południe — wszystko jest pogrążone w ciężkim grzechu, żyje w niewoli szatana.
Brak jest powołań kapłańskich, brak jest powołań zakonnych. Młodzież z całego świata okłamana przez złego ducha,
szuka zapomnienia w alkoholu i narkotykach, w mordzie i poniewierce moralnej. Mam też resztę do której mówię:
Narodzie polski uciemiężony, sycony kłamstwem i ateizmem!
Narodzie polski wybrany — Boży narodzie!
W tych ciężkich czasach bezbożnictwa stój przy prawach Bożych jakoby ten mur potęgi. Uzbrój się
w wolę miłości, miłością zniszczysz złego ducha. Miłuj przyjaciół i nieprzyjaciół. W serce twoje, w
wargi twoje, włóż Boże prawo — Ewangelię świętą. Usuń z drogi twojej gorącą modlitwą niezgodę
i kłamstwo. Módl się bardzo gorąco za tych, co odwracają się od Boga Najświętszego i Jego
przykazań. Wam, dzieci narodu polskiego, dana jest wielka łaska Boża. Wy musicie modlitwą
swoją i pokutą wiązać strącać w głębinę piekła złego ducha i jego sługi. Musicie wyprosić dla
waszego narodu łaskę nawrócenia się do źródła wiecznej prawdy, do Boga Najświętszego, bo w
waszym narodzie będzie koronowany w glorii i chwale ten, który zapali świat Bożą miłością. Amen.
„ Centuria ” – Zofia Nosko , lekarka ze Szczecina, urodzona w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny 8.12.1920 r., a zmarła 5.12.1996 r. Pozostawiła po sobie 5 tomów książek (dotychczas wydanych) –
proroctw mistycznych, które zaczynają się wypełniać.
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