
V2/18 Khốn choGIÁO HỘI MẸ, được gọi là ROMAN CATHOLIC 

 

Từ Chúa, Thiên Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, ban cho ngày 14 tháng 5, năm 2005 

Lời của Đức Chúa phán với Timôthê, cho những ai có tai để nghe. 

 

Như vậy Đức Chúa phán ... Hãy cẩn thận, các dân tộc của giáo hội, được gọi là mẹ! Đối với cô ấy là 

một harlot, một đường lối giả dối, một ngôi nhà lừa dối, đầy những lừa dối vĩ đại và tinh tế. Hãy cảnh 

giác, hãy thức dậy khỏi cơn ngủ mê nặng nề này, và hãy nhìn xem trái câytừnhững công việc của mình. 

Vì các ngươi đã bị dẫn dắt sai lạckhủng khiếp, bị bắt nhốt trong một đức tin đã chết; không có sức 

sống trong đó!  

 

Vì như đã được chép trong sách của tôi tớ Ta, như vậy, bây giờ Ta nài xin cùng các ngươi ... Hãy tránh 

khỏi con đường tà ác, khỏinhững người nói những điều kz quái, từ những người rời khỏi những con 

đường bình thường để bước đi theo con đường của bóng tối, vui vẻ khi làm điều ác và thỏa mãn với 

sự kz quái của người ngoại đạo, những người lạc lối trong con đường của họ. Được giải thoát khỏi 

người đàn bà ngoại tình, từ người quyến rũ vốn dửng dưng với lời nói của mình, người đã bỏ chồng 

mình khi còn trẻ, và quên đi giao ước của Đức Chúa Trời mình. Vì nhà của cô đang chìm xuống sự 

chết, và tất cả các con đường dẫn đến cái chết. 

 

Vì vậy, nên Đức Giavê, Ðấng Thánh của Do Thái phán thế này, cho mọi người có tai để nghe ... Giáo 

hội quỷ quái của con người này là một harlot; từ đầu cô đã là một con điếm! Tuy nhiên cô ấy có thể 

tin rằng cô ấy là một nữ hoàng, thậm chílà giáo hội mẹ chân thật! Thật vậy, cô đã mang nhiều con trai, 

con gái, những cô con gái chưa mang hình ảnh của cô; và nhiều con trai sẽ phải đi đến chỗ diệt vong, 

nhiều cha và linh mục giả, những người tự theo thẩm quyền của họ, tự cho mình là những người tiên 

phong, và sau đó họ làm hai lần để phù hợp với sự hủy diệt như chính họ! ... Này, sự lừa dối được ẩn 

giấu bên trong sự lừa dối, như cô xây đắp tội lỗi của mình lên tới Thiên đàng! 

 

Vì Ta nói với các ngươi một điều bí ẩn, được lấp đầy với sự tham nhũng, lạm dụng quyền lực và cách 

đáng khinh thường ... Giáo hội của con người này giống như người phụ nữ cỡi trên lưng con thú; cô 

mặc áo màu tím và đỏ tươi, dụ dỗ người ta phạm tội gian dâm với cô. Tuy nhiên, đối với riêng mình, 

cô ấy là một nữ hoàng ngồi trên ngai của Ta và đã chiếm lấy vương quyền của Ta, xuyên tạcLời của Ta 

và thay đổi các Điều Răn của Ta, khi cô ấy bổ nhiệm các vị vua và hoàng tử bằng danh riêng của cô ấy, 

mỗi người có lờibáng bổ trên đầu họ, được gọi là cácđức thánh cha, những người sẽ đi cùng cô đến 

chỗ diệt vong. Còn đối với những người chống lại cô ấy, cô ấy là con thú ... Tuy nhiên Ta nói với các 

ngươi sự thật, tất cả đều bị lừa gạt. Vì sức mạnh và uy quyền của nó đến từ con thú, trên đỉnh chỗ nó 

ngồi. Vì cô có nhiều tên báng bổ, và tất cả các công việc của cô đều là một điều ghê tởm trước mặt 

Thiên Chúa; Nàng thực sự là một con điếm harlot, và sự ngoại tình của côlà rất nhiều. 

 

Kìa, nó cũng giống như con điếm vĩ đại ngồi trên nhiều giòng nước, là kẻ đã làm cho trái đất bị hủy 

hoại với sự gian dâm của nó! Và giống như vị tiên tri giả, cô ấy đã thuyết giảng giáo lý kz quái và cay 

đắng, dẫn nhiều người vào việc thờ phượng giả; ngay cả với những cuộc dâm ô với người ngoại giáo 



và các dân ngoại bởi những truyền thống bẩn thỉu của nó! Và giống như con thú, nó đã đổ máu các tôi 

tớ của Ta qua các thế hệ của nó, và không ngừng mở miệng nói những điều vĩ đại và thốt ra những lời 

báng bổ với một cái lưỡi được điêu luyện,nhờ đó mà nó đã lừa dối được nhiều người! 

 

Vì vậy, Ta phải đưa dân của Ta ra khỏi cô ấy! Kìa, Ta sẽ giật chúng khỏi ngực của nó ... Vì nàng cũng 

giống như Babylon trang điểm cho chính mình Với vàng,đá qu{ và ngọc trai,Cầm trong tay một chén 

vàng đầy những điều ghê tởm Và tính thô tụccủa sự tà dâm của cô!  

 

Vì Thế Đức Giavê phán như vầy, với kẻ dâm ô dối trá, và lừa dốiharlot, mẹ của mọi sự gian dâm... 

Khốn thay, Ta nói với các ngươi; thậm chí ba lần, khốn thay! Vì người vô thần sẽ tốt hơn các ngươi, khi 

cơn thịnh nộ vĩ đại và đáng sợ của Ðức Chúa Trời đến! Vì khi họ tìm kiếm sự tha thứ, họ chắc chắn sẽ 

tìm thấy nó ... Tuy nhiên, khốn cho những kẻ phạm tội báng bổ Đức Chúa Thánh Linh! Ơn tha thứ đã 

bỏ chạy khỏicác ngươi! Nầy, sự hủy diệt sẽ chờ đợi các ngươi khi các ngươi tiếp tục đi theo con 

đường rộng lớn! Vì các ngươi tin rằng mình là một cây nho vinh quang, nhưng gốc rễ của các ngươi 

tràn đầy sự mục nát, một cây nho lừa đảo, với rất nhiều gai phát triển những điều ghê gớm! Này các 

ngươi thấy mình là một quốc gia có chủ quyền, như là hội hoànmẹ, giáo hội hoàn vũ; và ngươi sẽ sẵn 

sàng để bị giam cầm, và giữ vững trong sự nổi loạn của ngươi! 

 

Vì thế, Ta sẽ làm cho ngươi một cảnh hoang tànvà một sự ngạc nhiên, một đối tượng của sự kinh dị và 

rít lên; Ta sẽ lột trần ngươi! ... Nầy, ngươi sẽ trở thành một hòn đảo, một nơi hoang tànnhất giữa các 

dân tộc! Chẳng có ai gần gũi với ngươi, và cũng không ai có { đi qua, vì mọi người sẽ giữ khoảng cách 

của họ vì sợ sự trừng phạt của ngươi! Mỗi khách du lịch sẽ đi vòng quanh, kinh khủng khi khói đang 

thiêu đốt ngươi bốc lên! 

 

Vì vậy, Đức Chúa phán như vầy ... Ta đã đặt ngươi tách ra để phán xét! Ta đã để riêng ngươi ra cho 

sự chết, cho sự đau buồn và đói kém, cho đến khi lửa của cơn thạnh nộ của Ta tiêu diệt ngươi! Vì 

ngươiđã làm cho con cái yêu dấu của Ta rời khỏi Ta, đã quay đầuhọ lìa xa khỏi đường đi, ngươiđã 

khiến họ tin tưởng vào những điều ngộ đạo và hy vọng vào những lời dối trá và những ảo giác giả dối 

trong những điều vô giá trị; Chân lý không ở trong ngươi, và từ cuộc sống,ngươiđã bị loại bỏ thật xa! 

...  

 

Ngươi đã đâm vào timTa bằng một cây sắt nóng! Ta đã bị tàn phá,làm cho bầm tím và thịt của Tabị xé 

rách! Nỗi buồn của Ta tràn ngập bầu trời như bóng tối bất tận, nước mắt của Ta bao phủ trái đất như 

các đại dương, bởi vì ngươi! Sự nóng giận của Ta nổi lên trong Ta như một ngọn lửa dữ dội, vì tất cả 

những gì ngươiđã bách hại và giết hại suốt các thế hệ của ngươi! Thật vậy, cốc của sự phẫn nộ của 

Tađã tràn, vì tất cả những gì ngươi đã làm và sắp làm! Đức Chúa phán.  

 

Và Ta vẫn gửi cho ngươinhiều người trong Danh của riêng Ta, hầu cho ngươiđược cứu khỏi chính 

mình; nhưng ngươi đã từ chối tất cả, đánh đập một số và giết chết những người khác, ném họ ra 

trong cơn thịnh nộ của ngươi! ... Ngươi sẽ không quay về, và do đó Đức Chúa Cha đã tuyên bố sự kết 

thúc của ngươi. 

 



Khốn cho Giáo Hội được gọi là Giáo Hội Mẹ! 

Khốn chongươi và những kẻ Lãnh đạo được bổ nhiệm bởingươi! 

Khốn chongươi và tất cả các "đứcTHÁNH CHA”của ngươi! 

Khốn choGIÁO HỘI được gọi là ROMAN CATHOLIC! 

Khốn choGIÁO HỘIđầy những XƯƠNGcủa NGƯỜI CHẾT! 

 

Vì Ta đã chuẩn bị một ngọn lửa lớn, và kìa, nó đã được đốt cháy, 

Và ngươi, cùng với tất cả những người gắn bó với ngươi, chắc chắn sẽ được ném vào nó! ... 

ĐỨC CHÚA PHÁN... 


