
V2/18 - Herra sanoo… VOI KIRKOLLE, jota kutsutan ROOMALAISKATOLISEKSI 

Toukokuun 14. 2005 - Herraltamme ja Pelastajaltamme - Herran Sana puhuttuna Timothylle ja 

Kaikille Niille, joilla on Korvat Kuulla 

Näin sanoo Herra… Pitäkää varanne, Oi kirkon ihmiset, kirkon, jota kutsutaan äidiksi! Sillä hän on 

portto, valheellinen tie, petollinen talo, täynnä sekä suuria että hienovaraisia petoksia. Olkaa 

varovaisia, herättäkää itsenne tästä raskaasta unesta ja katsokaa tekojenne hedelmiä. Sillä teitä on 

suuresti johdettu harhaan, olette jääneet kiinni uskoon, joka on kuollut; siinä ei ole elämää!  

Sillä kuten Minun palvelijani kirjoitti, siispä samalla tavalla Minä vetoan teihin nyt… Erotkaa pahan 

tieltä, miehestä, joka puhuu kieroutuneita asioita, niistä, jotka jättävät rehdit polut, kulkeakseen 

pimeyden teitä, joka riemuitsee pahan tekemisestä ja saa iloa pakanoiden kieroutumista, 

pakanoiden tiet ovat kieroja ja he ovat petollisia poluillaan. Tulkaa päästetyiksi pahasta, 

uskottomasta naisesta, viettelijättärestä, joka imartelee sanoillaan, joka hylkää nuoruutensa 

aviomiehen ja unohtaa Jumalansa liiton. Sillä hänen talonsa on vajoamassa kuolemaan ja kaikki 

hänen polkunsa johtavat kuolemaan.  

Sen vuoksi näin sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä, kaikille, joilla on korvat kuulla… Tämä 

epäpyhä ihmisten kirkko on portto; alusta alkaen hän on ollut huora! Kuitenkin hän antaisi 

kaikkien uskoa, että hän on kuningatar, jopa tosi kirkko ja äiti! Todella hän on kantanut monta 

poikaa ja tytärtä, tyttäret, jotka kuitenkin muistuttavat häntä; ja monia poikia, jotka tulevat 

menemään kadotukseen, valheellisia isiä ja pappeja, jotka omalla auktoriteetillaan ottavat 

itselleen käännynnäisiä, jotka he sitten tekevät kaksi kertaa niin soveliaiksi tuhoon kuin he itse!... 

Katsokaa, petos on kätketty petoksen sisään, kun kirkko jatkaa syntiensä rakentamista Taivasta 

kohti!  

Sillä Minä kerron teille mysteerin, joka on täynnä korruptiota, vallan hyväksikäyttöä ja 

halveksittavia tapoja… Tämä ihmisten kirkko on kuin nainen, joka ratsastaa pedolla; hän on 

pukeutunut purppuraan ja verenpunaiseen, houkutellen ihmisiä tekemään haureutta hänen 

kanssaan. Kuitenkin omilleen, hän on kuningatar, joka istuu Minun valtaistuimellani ja on ottanut 

itselleen Minun auktoriteettini, vääristellen Minun Sanaani ja muuttaen Minun Käskyjäni, kun hän 

nimittää kuninkaita ja prinssejä omassa nimessään, jokaisella on jumalanpilkan nimet päässään, 

niinkutsuttuja pyhiä isiä, jotka tulevat menemään kadotukseen hänen kanssaan. Kuitenkin niille, 

jotka ovat häntä vastaan, hän on peto… Kuitenkin Minä kerron teille totuuden, kaikkia on petetty. 

Sillä hänen voimansa ja auktoriteettinsa tulee pedolta, jonka päällä hän istuu.  Sillä hänellä on 

monia jumalanpilkan nimiä ja kaikki hänen työnsä ovat iljetys Herran edessä; hän on todella portto 

ja hänen uskottomuutensa ovat monet.  

Katsokaa, hän on myös kuin suuri huora, joka istuu monien vesien päällä, jotka ovat korruptoineet 

maapallon hänen haureuksillaan! Ja kuin väärä profeetta, hän oksentaa kieroutunutta ja katkeraa 

oppia, johtaen monia valheelliseen ylistykseen; jopa tekemään haureutta pakanoiden kanssa, 

kaikilla saastaisilla perinteillään! Ja niin kuin peto, hän on vuodattanut Minun palvelijoitteni verta 

läpi sukupolviensa, eikä ole lakannut avaamasta suutaan puhuakseen suuria asioita ja 

jumalanpilkkaa, harjaantuneella ja valehtelevalla kielellä, jolla hän on pettänyt monia!  

Sen vuoksi, Minun täytyy ottaa Minun ihmiseni pois häneltä! Katsokaa, Minä tulen sieppaamaan 

heidät aivan hänen rinnoiltaan!... Sillä hän on myös kuin Babylon, koristellen itsensä kullalla ja 

kallisarvoisilla kivillä ja helmillä, pidellen kädessään iljetystensä ja haureuksiensa täyttä 

saastaisuuden kultaista maljaa!  



Näin sanoo Herra pettävälle portolle, kaikkien haureuksien äidille… Voi, Minä sanon sinulle; jopa 

kolme kertaa voi! Sillä ateistilla tulevat asiat olemaan paremmin kuin sinulla, kun suuren ja 

hirmuisen Jumalan viha on tullut! Sillä, kun he etsivät anteeksiantoa, he tulevat varmasti 

löytämään sen… Kuitenkin voi sinulle, joka pilkkaat Henkeä! Sinusta on anteeksianto paennut! 

Katsokaa, tuho odottaa sinua, kun sinä jatkat leveän polun tallaamista! Sillä sinä uskot olevasi 

kunniakas viinipuu, kuitenkin sinun juuresi ovat täynnä lahoa, petoksen viinipuu, josta monet 

kiertyneet varret levittävät iljetystä! Katso, sinä näet itsesi itsevaltiaana kansakuntana, 

äitikirkkona, maailmanlaajuisena; ja kuitenkin sinä vapaaehtoisesti menet vankeuteen ja pidät 

kiinni tiukasti kapinastasi!  

Sen vuoksi, Minä tulen tekemään sinusta aution ja hämmästyksen, kauhun ja sihisemisen kohteen; 

Minä tulen riisumaan sinut paljaaksi!... Ja katso, sinusta tulee saari, kaikkein autioin paikka 

kansakuntien keskuudessa! Enää ei kukaan vetäydy lähellesi, eikä kukaan tule yrittämään kulkea 

lävitsesi, sillä kaikki tulevat pitämään välimatkaa, sinun rangaistuksesi pelossa! Jokainen 

matkalainen tulee kulkemaan joka suuntaan, kauhuissaan palamisesi savusta!  

Sillä näin sanoo Herra… Minä olen asettanut sinut sivuun tuomiota varten! Minä olen erottanut 

sinut kuolemaa varten, surua ja nälänhätää varten, kunnes Minun vihani tuli kuluttaa sinut! Sillä 

sinä olet saanut Minun rakastettuni erkaantumaan Minusta, sinä olet kääntänyt heidät sivuun 

Tieltä, sinä olet saanut heidät luottamaan satuihin ja laittamaan uskonsa valheisiin ja vääriin 

näkyihin, arvottomiin asioihin, Totuus ei ole sinussa ja Elämästä sinä olet siirtynyt kauaksi!...  

Sinä olet lävistänyt Minun sydämeni kuumalla raudalla! Sinä olet hakannut ja mukiloinut Minut ja 

repinyt Minun lihani! Minun suruni täyttää taivaat kuin loppumaton musta pimeys, Minun 

kyyneleeni peittävät maapallon kuin valtameret, sinun vuoksesi! Minun vihani pulppuaa Minun 

sisältäni kuin raivoava tuli, kaikkien näiden vuoksi, joita sinä olet vainonnut ja murhannut läpi 

sukupolviesi! Todella Minun närkästyksen maljani on ylitsevuotavainen, kaiken sen vuoksi, mitä 

sinä olet tehnyt ja olet aikeissa tehdä! Sanoo Herra. 

Ja silti Minä lähetin sinun luoksesi monia Minun omalla nimelläni, että sinä saattaisit pelastua 

itseltäsi; kuitenkin sinä torjuit heidät kaikki, pieksäen jotkut, tappaen muut, heittäen heidät pois 

koppavassa raivossasi!... Sinä et tule kääntymään ja niinpä Isä on julistanut sinun loppusi.  

Voi KIRKOLLE, jota kutsutaan ÄIDIKSI! VOI sinulle ja sinun NIMITETYILLE JOHTAHILLESI! VOI sinulle 

ja kaikille sinun ”PYHILLE ISILLESI”! VOI KIRKOLLE, jota kutsutaan ROOMALAISKATOLISEKSI! VOI 

KIRKOLLE täynnä KUOLLEEN IHMISEN LUITA!  

Sillä Minä olen valmistellut suuren tulen ja katso, se on jo sytytetty ja sinä kaikkien niiden kanssa, 

jotka tukeutuvat sinuun, tullaan varmasti heittämään siihen! SANOO HERRA. 


