
                                        ORĘDZIE DO NARODÓW ŚWIATA     
Fragment orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii ” zamieszczonych w książce pt.         

                                      „ORĘDZIA ZBAWIENIA”, tom III :  

[ 96. ]   22. 08.1982. W Imię Boga Najświętszego upominam was i proszę, dzieci Moje całej ziemi: 
Czuwajcie, módlcie się, przebaczajcie winy, nieście winy i grzechy tych, którzy nie mogą się 
dźwignąć, bo bezmiar grzechów przytłacza ich do ziemi. Pomoc im dajcie swoją modlitwą, pokutą i 
trwaniem przy Bożych prawach. 

Zapamiętajcie, że w dzień, w którym do was przemawiam, Ja Jezus Chrystus i Niepokalana Dziewica, 
Matka z Dzieciątkiem Jezus, jeszcze raz prosimy i ostrzegamy całą ludzkość przed zagładą totalną. 
To, co chcecie uczynić, może stać się w jednej chwili, albowiem cierpliwość Boga 
Najsprawiedliwszego już wyważa wasze winy. Cały świat ocieka krwią bratobójczą i zamęt obejmuje 
serca waszych ludzi, l tego nikt u was nie może zrozumieć, że jest to dzieło złego ducha, szatana-
diabła. To on jest dyrygentem tej tragicznej, haniebnej uwertury, on gra na umysłach i sercach 
wszystkich dzieci ziemi. A wiecie dlaczego mam prawo postępować z wami tak po zbójecku? Bo wy 
sami zaufaliście, daliście posłuch jego kłamstwom. Dlatego dziś, proszę was, zrewidujcie swoje 
postępowanie, czyńcie pokutę, otrząśnijcie się z fałszu i kłamstwa szatana. Zawróćcie na drogę 
prawdy Bożej, gdzie panuje miłość, miłosierdzie i przebaczenie. Ja wam dam życie święte, czyste, 

tylko chciejcie zawrócić z drogi złego ducha, który całą ludzkość popycha ku zniszczeniu. Zapowiadam wam: Wszystko, co żyje, 
dozna klęski i wszelkiego cierpienia. Obiecujecie sobie zniszczyć się nawzajem, jesteście zadufani w broni nuklearnej. A śmierć i 
kataklizm ostateczny może być bez waszego udziału i to dlatego, że nie przestrzegacie praw Bożych. Brak w waszych sercach 
miłości i miłosierdzia dla bliźniego, żyjecie w kłamstwie, rozpuście na co dzień, mordujecie się wzajemnie. 

Jak długo będę was cierpiał i wasze okrucieństwo w stosunku do bliźnich? Wszystko to czynicie w złości i podstępie. Każda 
rodzina skażona złem, narody chlubią się ze swoich złych uczynków. Prawdomówność, szlachetność, dobroć jest w pogardzie. 
Lekceważy się chorego, ignoruje się starca i jego doświadczenie, poniża się i gardzi słabym i pokornym, biednym i 
osamotnionym, zabija się dzieci w łonach matek, które miały przyjść. Bombami zabija się dzieci i kaleki masowo, nie liczy się 
słabych, chorych, pragnie się niszczyć i zdobywać coraz więcej dla siebie po to, by to wszystko oddać pod władzę złemu 
duchowi. Rodziny upodlone, proponuje się im rozwody i życie pełne brudu i grzechu. 
Dlatego ostrzegam was, po raz nie wiem już który: Siekiera przyłożona do korzenia drzew, które w obecnej dobie są. Wszystko 
pójdzie na spalenie i na zatracenie. Nikt nie będzie mógł uniknąć Gniewu Pańskiego i wagi Sprawiedliwości Bożej. Jak gnój 
będziecie leżeli na całej kuli ziemskiej i nie będzie tego, kto by mógł was opłakiwać i w dół złożyć. Kruki i sępy będą odzierały 
ciała wasze, aż do kości. Stosy zwęglonych trupów będą przypominały Sodomę i Gomorę. 

Oto dni, które sami sobie ściągną na głowę wszystkie narody ziemi przez upór, złość, grzech, głupotę. A przecież Ja pragnę dać 
wam Pokój Boży i wielką łaskawość Ducha Świętego. 
Proszę i nawołuję was, zechciejcie zawrócić z drogi szatana - diabła. Módlcie się, pokutujcie, czyńcie wkoło swoim bliźnim 
dobrze, żałujcie za grzechy, a Ja, w Swoim miłosierdziu i miłości dla was, powstrzymam swoje zagniewanie i karę. Zleję obfitość 
łask i przybliżę dni w Królestwie Bożym. Amen. 

[97.] 17 .10. 1982 .   Krzyk wasz, aż pod Niebo słychać będzie. Mówię to do wszystkich narodów całego świata. To, co oczy 
wasze oglądały w pierwszej światowej wojnie i w drugiej, w porównaniu z tym, co idzie, było dziecinną igraszką. 

Zapamiętajcie: Dzień, który już się zbliża, jest dniem oczyszczenia wszystkiego i wszelkiego stworzenia, które żyje. Nikt 
z was nie będzie mógł uniknąć gniewu Bożego w ten dzień, przytrzaśnie was Sąd sprawiedliwy, jak pułapka. Będziecie biegali, to 
w lewo, to w prawo, to do przodu, to do tyłu, lecz wszędzie będzie dłoń świętego Anioła mściciela z mieczem ognistym. Cała 
ziemia zadrży, wystąpią gromy, drżeć będzie w konwulsjach przez trzy dni strasznie. Niebo i ziemia połączą się ze sobą, by 
dokonać zemsty nad tym plemieniem, które zasiedliło całą ziemię. A plemię to wielce zuchwałe, pełne grzechu, bluźnierstwa, 
lekceważy prawa Boga Najwyższego i stara się udowadniać, że Boga nie ma. Daje dzieciom i młodzieży zły przykład, wkłada do 
ich serc ideę ateizmu. I właśnie za ten grzech, będzie to pokolenie sądzone ogniem i mieczem i licznymi, przerażającymi karami. 
Albowiem Ja powiedziałem: Lepiej temu, kto jedno z tych maluczkich zwiedzie, by sobie uwiązał kamień młyński do szyi i 
rzucił się w fale morskie. Karać będę to pokolenie za ograbianie serc dzieci i młodzieży z wiary w Boga Najświętszego. Już jest 
sąd nad Darwinem za mylne podawanie o stworzeniu człowieka. Sam będzie musiał się przystosować do życia małpy poza 
bramami Nieba.                                 
Proszę: Wasze serca i umysły zwróćcie do Boga. Zakosztujcie w miłości Serca Syna Bożego, który was kocha i pragnie waszego 
zbawienia. O, gdybyście mogli widzieć piękno życia wiecznego w Królestwie Bożym, gdzie nie dokuczy ani głód, ani cierpienie, 
ani choroba, ani skwar słońca, ani mróz. Życie wasze w Królestwie Bożym będzie piękne i wieczne. Trójca Przenajświętsza 
rozlewać będzie nad wami Swoją Wieczną Chwałę i Majestat. Radość zapanuje w duszy, wielka radość, czystość i szczęście. Oto 
dni, które obejmą Nową całą Ziemię i Nowe całe Niebo. Przyjdę, by żyć z gromadą dusz wiernych Bogu, Ja Boży Pomazaniec, 
Syn Maryi Panny i która królować będzie ze Mną w wiecznym szczęściu z wami. Dusze czyste, ofiarne i pełne miłosierdzia 
uprzedzam: W tych dniach ostatnich przyjdą w postaciach ludzkich Aniołowie Boży. Pamiętajcie, gdy staną w waszym progu, 
waszego mieszkania, w drzwiach waszych — przyjmijcie ich godnie, tak, jak Abraham przyjmował z szacunkiem i ofiarnością i 
by się z wami nie stało tak, jak z Sodomą i Gomorą. 
Czytajcie Ewangelię świętą, dzielcie się świętymi słowami. Pomagajcie sobie. Nie upijajcie się wódką i winem, odrzućcie 
papierosy, w szczególności kobiety. Noście stroje skromne, kobiety niech zostawią spodnie dla mężczyzn, a wezmą suknie. 
Módlcie się, pokutujcie, miłujcie się wzajemnie, bo to plan Boży wielkiego Armagedonu już dobiega do dnia gromu, 
błyskawicy, krwi, kurzawy. 
Do was mówię, dzieci całego świata. Zwróćcie się do Boga wszyscy, ale to wszyscy! Nie ociągajcie się, przestańcie 
lekceważyć Moje ostrzeżenia! Idzie Sąd na całą kulę ziemską, na każde poszczególne serce! Módlcie się, pokutujcie. Ja 
jestem już w progu.                                                       
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