
"Syn človeka, vidíš toto mesto ako začína upadať ? Si ochotný vidieť takto upadať 
všetky svoje mestá ? Si ochotný vidieť úpadok celého ekonomického systému, na ktorý 
sa teraz spoliehaš ? Tak , že všetky peniaze sa stanú bezcenné a nemôžu ťa podporiť ?  

Syn človeka, vidíš zločin a bezprávie na uliciach, v mestách a inštitúciách svojho mesta 
? Si ochotný nevidieť žiaden zákon, žiadny poriadok ani žiadnu ochranu, okrem tej, 
ktorú ti dám ja sám ? 

Si ochotný nevidieť žiadnu krajinu, žiadnu krajinu, ktorú by si nazval svojou vlastnou, 
okrem tých miest, ktoré vám dávam ako svoje telo ? Dovolíte mi priniesť vám život v 
mojom tele len tam ? 

Syn človeka, vidíš tie kostoly, do ktorých môžeš teraz tak ľahko ísť ? Si pripravený 
vidieť ich s mrežami naprieč dverí a so zatvorenými dverami ? Si pripravený založiť svoj 
život iba na mne a nie na nejakej konkrétnej štruktúre ? Si pripravený spoliehať sa iba 
na mňa a nie na všetky inštitúcie, školy a farnosti, kde tak tvrdo pracuješ a 
znepokojuješ sa ? 

Syn človeka, volám ťa, aby si bol na to pripravený. To je to, o čom ti hovorím : 
štruktúry padajú a menia sa, nie je na tebe, aby si poznal podrobnosti, ale nespoliehaj 
sa na nich tak ako doteraz. 

Chcem od vás, aby ste mali hlbšie väzby jeden na druhého ( na seba navzájom ) . 
Chcem, aby ste si navzájom dôverovali a budovali vzájomnú závislosť, ktorá je založená 
na mojom Duchu. Je to vzájomná závislosť, ktorá nie je klamná.  

Je to absolútna nevyhnutnosť pre tých, ktorí založia svoj život na mne a nie na 
štruktúrach z pohanského sveta. 

  

Hovoril som a uskutoční sa to. Moje slovo pôjde ďalej k môjmu ľudu. Môžu počuť a 
nemusia počuť. 

A ja na základe toho aj odpoviem, ale toto je moje slovo. 

Pozeraj s nadhľadom nad to všetko, syn človeka. Vtedy, keď uvidíš všetko zatvorené, 
keď uvidíš všetko odstránené, čo bolo dovtedy považované za samozrejmosť. 

A keď budeš pripravený žiť bez týchto vecí, potom spoznáš, čo pripravujem." 


