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Nasledujúci text pochádza z prednášky, ktorú som dnes zdieľal na kanále 

Renewal Ministires´ Youtube Channel. 

Naše hnutie Renewal Ministires využíva všetky dostupné prostriedky na 

zdieľanie tohto slova z dôvodu jeho dôležitosti a vážnosti, práve tak ako aj 

potreby, aby sme všetci premýšľali, ako Boh chce od každého z nás, aby sme 

toto posolstvo žili v našich životoch. 

Prvá veľká medzinárodná charizmatická konferencia sa konala v Ríme v roku 

1975. Okolo 10 tisíc ľudí sa zhromaždilo na záverečnú sv. omšu, kde zaznelo 

niekoľko silných proroctiev, ktoré hovorili o čase, keď štruktúry, ktoré sú tam, 

už viac nebudú a že Pán bude používať tento čas, aby nás vtiahol do hlbšej 

jednoty so sebou samým. 

O rok neskôr o. Michael Scanlan predniesol ďalšie proroctvo, ktoré si môžete 

prečítať v plnom znení na konci tohto príspevku. Pri tvorbe svojej novej knihy 

som nedávno objavil proroctvo o. Scanlana z roku 1976 a keď som ho čítal, 

skoro som zatajil dych ! Je vážne a úžasne rezonujúce s tým, čo sme zažili pri 

úplnom lockdowne, keď sme nemohli ísť do kostolov, vznikli rôzne ekonomické 

ťažkosti a sociálne nepokoje. Dnes sa deje niečo, čo sa nedialo pred 

štyridsiatimi štyrmi rokmi a čo je toho čiastočným naplnením. 

Niečo z toho môže byť trochu desivé, ale nebojte sa. To všetko bude viesť 

k obrovskej láske a obrovskej nádeji. 

Máme tu múdrosť, je tu návod, ktorý je pre nás dôležitý.  

Nižšie prejdem každú časť proroctva a preskúmam ju vo svetle udalostí, ktoré 

sa dejú teraz. Zvýraznené slová pochádzajú zo samotného proroctva. 

 



 

„ 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 ? “ 

Keď koronavírus skutočne prvýkrát zasiahol a akciový trh padol, desiatky 

miliónov ľudí po celom svete stratilo prácu, znížil sa im plat alebo ich prepustili, 

to bol naozaj čas na sebareflexiu. Na čo sa spoliehame ? Kde je naša dôvera ? 

Urobil som niekoľko videí na našom kanáli na You Tube, kde som hovoril 

o úzkosti, ktorú máme v súvislosti s ekonomikou ( tu a tu ), úzkosť a strach, 

ktoré máme tiež o svoje zdravie ( tu a tu ) , snažiac sa nás znovu sústrediť na 

Pánove prísľuby. Ježiš hovorí : „ Kde je tvoje poklad, tam je aj tvoje srdce. “ ( Mt 

6, 21 ) . Ukázal som tiež na praktické múdre poučenia od sv. Františka 

Saleského o tom, ako uvidieť, kde sú naše srdcia a ako zvládnuť úzkosť a strach 

z peňazí a uvidieť tiež ohromné a nádherné Ježišove prisľúbenia, ktoré nám 

dáva, ak najprv hľadáme jeho kráľovstvo. 

„ Syn človeka, vidíš zločin a bezprávie na uliciach svojho mesta, v mestách 

a inštitúciách ? “ 

Práve včera v noci som sledoval nepokoje v konkrétnom meste v našej krajine. 

Tu je kľúč : Svet bude otrasený. Cirkev bude otrasená. Čímkoľvek sa dá otriasť, 

bude to otrasené, hovorí list Židom. 

Ale proroctvo pokračuje : „ Si ochotný nevidieť žiaden zákon, žiadny poriadok, 

ani žiadnu ochranu okrem tej, ktorú ti dám ja sám ? “ 

Pán chce, aby sme k nemu prišli s úplnou dôverou, s úplnou dôverou, že ak 

budeme hľadať najprv Božie kráľovstvo a jeho svätosť, budú nám zároveň dané 

všetky ďalšie veci. Nielen jedlo, pitie, prístrešie a oblečenie, ktoré potrebujeme 

na zachovanie života na tomto svete, ale aj ochranu, ktorú potrebujeme 

uprostred chaosu a porušenia zákona a poriadku. 

„ Syn človeka, vidíš krajinu, ktorú miluješ a ktorú teraz oslavuješ – a históriu 

krajiny, na ktorú sa pozeráš s nostalgiou ? “ 

Toto bolo dvojsté výročie založenia USA, 200. výročie založenia našej krajiny, 

keď bolo dané toto posolstvo. 

 



 

„ Si ochotný nevidieť žiadnu krajinu – žiadnu krajinu, ktorú by si nazval svojou 

vlastnou, okrem tých, ktoré vám dávam ako svoje telo ? “ 

Mnohí z nás sa skutočne zaujímajú o to, čo sa deje v našej krajine. Hovorím 

o USA, ale aj Kanade a mnohých iných ďalších krajinách po celom svete vrátane 

západnej Európy. Je tu prítomný agresívny sekularizmus, ktorý chce potlačiť 

židovsko – kresťanské hodnoty. Je nepriateľský voči Kristovi a Cirkvi, chce nás 

potrestať, chce nás zatknúť, vylúčiť zo sociálnych médií ak povieme veci, ktoré 

nie sú pre sociálnu elitu príjemné. 

Chcú nastoliť kontrolu nad svetom a cenzúru, kde už nechcú, aby bolo Božie 

Slovo hlásané. Ale my potrebujeme hovoriť či je to vhodné alebo nevhodné. 

Potrebujeme odvahu Pána. My potrebujeme Pánovu pevnosť. Potrebujeme 

Ducha Svätého, aby nám dal túto odvahu a statočnosť. Potrebujeme byť v tom 

správnom vzťahu s ním práve teraz. 

To všetko je v Biblii ! Ježiš hovorí, že tu nemáme žiadne obydlie, nemáme 

žiadne trvalé mesto. Apoštoli to hovoria. 

Ježiš hovorí : „ Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. “ ( Jn 18, 36 ). 

Naše mesto je Nový Jeruzalem, ktorý sa už formuje v tele Kristovom, ktoré 

príde v posledný deň. Potrebujeme vedieť, že naša prvotná lojalita, naša 

primárna rodina, sú naši bratia v Kristovi. To je skutočne dôležité. 

„ Dovolíš mi, aby som ti priniesol život do môjho tela len tam ? “  

V Eucharistii sa musíme pozerať na Kristovo telo, ale musíme sa tiež pozerať na 

Kristovo telo v sebe navzájom a aj v nás samých. Keď sme robili online prenosy 

sv. omší v našej farnosti Krista Kráľa v Ann Arbor, náš kňaz veľakrát vysvetľoval, 

že 2. vatikánsky koncil hovorí o štyroch spôsoboch, v ktorých je Kristus 

prítomný, aby sa dával svojmu ľudu: 

1. veľmi špeciálnym spôsobom v Eucharistii 

2. v osobe kňaza 

3. v Božom Slove 

4. v našich telách, ktoré sú telom Kristovým 

Prvý list Korinťanom 6 hovorí, že sme jedno telo, jeden duch s Ježišom. Sme 

súčasťou jeden druhého. Keď sa Pavol obrátil na ceste do Damašku, hlas, ktorý  

 



 

k nemu hovoril z neba, povedal : „ Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ ? “ 

Šavol prenasledoval kresťanov. Šavol prenasledoval Kristovo telo. Ježiš sa 

stotožňuje s nami a s Otcom, Synom a Duchom Svätým , ktorý  v nás prebýva. 

Máme si to vážiť a vážiť si to aj vtedy, ak budeme nejaký čas oddelení od 

eucharistie znova, a ak budeme znova odrezaní od cirkví – fyzických cirkví – 

musíme si pamätať, že je s nami a je s nami veľmi silným spôsobom vo svojom 

Slove, v našich vzájomných vzťahoch a prebýva tiež vo svätej Trojici v našich 

dušiach. 

„ 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 

?“ 

Milujeme naše kostoly. Máme radi tieto budovy. Niektorí z nás pochádzajú 

z rodín, kde ich členovia celé generácie navštevovali  konkrétny kostol. Ale vo 

všetkých prosperujúcich krajinách sa kostoly zatvárajú. Ďakujeme Bohu za 

kostoly a školy, ktoré sú stále otvorené, avšak mnohí si dnes nemôžu dovoliť ísť 

na katolícke školy. Musíme byť pripravení na čas, kedy nebudeme mať toľko 

škôl, koľko máme dnes, ale budeme ich mať oveľa menej, ako sme doteraz 

mali. A musíme byť tiež pripravení na čas, kedy nebudeme mať toľko kostolov, 

koľko máme dnes a budeme ich mať oveľa menej, ako sme doteraz mali. 

Musíme byť pripravení na tento čas, ktorý sa blíži. Či už príde nejaká katastrofa 

alebo nie, ide len o to, čo sa teraz deje vo svete a čo sa deje v Cirkvi. To 

prichádza. Musíme znova sústrediť svoje životy na samotného Pána, ktorý je 

s nami každý deň a nebyť tak závislý od budovy. Buďte však veľmi vďační za to, 

keď sú budovy stále tam. Buďme veľmi vďační, že stále môžeme pristupovať 

k Eucharistii, čo je veľmi vzácne. Nesmieme však zabudnúť, že telo Kristovo nie 

je obmedzené na sviatosť. Telo Kristovo sú tiež naši bratia a sestry v Pánovi. 

„ Si pripravený spoliehať sa iba na mňa a nie na všetky inštitúcie škôl 

a farností, kde tak tvrdo pracuješ , aby si ich podporoval? Syn človeka, 

vyzývam ťa, aby si bol na to pripravený. “ 

Dostali sme príležitosť sa na to pripraviť. Možno sme dostali malé varovanie pri 

nedávnom zatváraní cirkví a ekonomickom zvrate hoci len na krátky čas – bola 

to tak povediac „ malá výstraha “. Štruktúry sveta nie sú stabilné. 

 



 

„ O tom ti hovorím. Štruktúry padajú a menia sa – nie je na tebe, aby si teraz 

poznal podrobnosti – ale nespoliehaj sa na nich tak ako doteraz. Chcem, aby 

ste mali medzi sebou hlbšie väzby. “ 

Musíme sa stretnúť s našimi bratmi – kresťanmi v našich štvrtiach. Musíme sa 

stretnúť s kolegami – kresťanmi v našom pracovnom prostredí. Musíme začať 

spolu žiť ako bratia a sestry v Kristovi. Potrebujeme malé domáce cirkvi, aké 

mala na začiatku Katolícka Cirkev.  

Celá Katolícka Cirkev mala počas prvých tristo rokov takéto cirkvi – bratia 

a sestry zhromaždení v malých skupinách v domácnostiach, to bola Cirkev až do 

zrušenia prenasledovania. Musíme znova začať budovať tieto domáce cirkvi. 

Potrebujeme začať budovať takéto susedské vzťahy, aby sme sa pripravili na 

čas, keď sa nebudeme môcť zhromažďovať iným spôsobom, musíme začať 

spoznávať, kto sú naši bratia a sestry v Ježišovi. 

„ Chcem, aby ste si navzájom dôverovali a budovali vzájomnú závislosť 

založenú na mojom Duchu. Je to vzájomná závislosť, ktorá nie je luxus. Je 

absolútnou nevyhnutnosťou pre tých, ktorí založia svoje životy na mne a nie 

na štruktúrach z pohanského sveta. “ 

Toto nie je len možnosť, ak chceme prežiť prichádzajúci útok sekularizácie, 

ktorý sa snaží „ zatvoriť “ Krista v našej kultúre, ktorý vystupuje proti Cirkvi, 

kresťanom a proti Božiemu Slovu. To nie je luxus byť vo vzťahu s bratmi 

a sestrami v Kristovi. Ako tu hovorí Ježiš, to je nevyhnutnosť. 

„ Hovoril som a uskutoční sa to. Moje Slovo pôjde ďalej k môjmu ľudu. Môžu 

počuť a nemusia. A ja na základe toho aj odpoviem. Ale toto je moje slovo. “ 

To je to, čo Ježiš hovorí v Písme : „ Veru, hovorím vám : Kým sa nepominie nebo 

a zem, nepominie sa ani jediné písmeno , ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa 

všetko nesplní. “ ( Mt 5, 18 ) 

„ Pozri sa na seba, syn človeka. Vtedy, keď uvidíš všetko zatvorené, všetko 

odstránené, čo bolo predtým považované za samozrejmosť. A keď budeš 

pripravený žiť bez týchto vecí, potom spoznáš, čo pripravujem. “ 

Práve sme videli všetko zatvorené. Je to skoro ako keby Pán povedal : „ 

Dostaneš znamenie. “ Toto znamenie sa nestalo za štyridsaťštyri rokov, ale 

stalo sa teraz. Keď ste sa pripravili, keď ste reagovali na varovanie tým, že ste 

Ježiša dali na prvé miesto a začali ste hľadať svojich bratov  a sestry v Kristovi,  



 

aby ste mali skutočné vzťahy, tak všetko to spolu vám hovorí : „ potom spoznáš, 

čo pripravujem. “ 

Všetko, o čom sa tu hovorí, je kvôli Božej láske. Čo môže prebudiť naše duše ? 

Čo sa má udiať, aby nás to  vytrhlo z našej spokojnosti, vlažnosti, našej 

ľahostajnosti k Božím veciam a našej svetskosti, aby sme presmerovali svoj 

život na Ježiša ? Čo sa má udiať, aby sme nadviazali vzájomné vzťahy a aby sme 

boli ochotní byť jeho svedkami v nepriateľskom prostredí ? Čo sa má udiať ?  

Pán urobí to, čo potrebuje, aby prebudil čo najviac z nás. Niektorí budú bdelí, 

niektorí budú počúvať, niektorí sa pripravia a iní nie. 

Budú veľmi rozdielne výsledky na základe toho, ako odpovieme alebo 

neodpovieme na Božie Slovo. Nielen na toto proroctvo, ale na Písmo. Toto 

proroctvo prináša varovanie, ktoré je práve tam, v Písme stále. Ježiš hovorí, že 

keď príde Majster, nemáme spať ( Mt 13, 35 – 36 ). Nie každý, kto hovorí „ 

Pane, Pane ,“ sa dostane do Božieho kráľovstva. Budú to len tí, ktorí plnia Božiu 

vôľu ( Mt 7, 21) .  

Dvere sa v určitý čas zatvoria. Dvere milosti a milosrdenstva sa zatvoria, keď sa 

Pán vráti a tí, ktorí reagovali na milosť a milosrdenstvo, budú privítaní 

v Otcovom Kráľovstve. Tí, ktorí nevenovali pozornosť prorockým varovaniam, 

nevenovali pozornosť prorockým znameniam, zostanú vonku, kde bude 

smútok, plač a škrípanie zubov. Dvere sa zatvoria. Pripravme sa. 

Verím, že v tomto proroctve od o. Michaela Scanlana nám Pán  ukazuje svoje 

milosrdenstvo. Myslím, že toto proroctvo sa začína napĺňať v dnešnej dobe. 

Musíme to brať vážne. Nemusíme žiť v strachu a úzkosti, ale v slávnej slobode 

Božích synov a dcér, ktorí vedia, že ich Otec miluje a ktorí vedia, že sa Otec 

o nich prozreteľnostne stará a že nikdy nedovolí, aby sa nám stalo niečo, čo by 

On nevedel premeniť na dobro a kde by nás uprostred toho všetkého nemohol 

chrániť. 

Takže bratia a sestry, som týmto slovom nadšený. Myslím, že je to slovo pre 

dnešok, slovo pre nás teraz. Nie je to nič iné ako to, čo Ježiš a apoštoli hovoria 

už dvetisíc rokov . 

Je čas sa zobudiť. Je čas vychádzať si navzájom v ústrety. Je čas nezávisieť od 

vonkajších vecí, ale závisieť od samého Pána. 

Pane, ďakujem ti, že dar proroctva je dnes živý a koná v Cirkvi. 



 

 

Ďakujem za o. Michaela Scanlana. Ďakujem, že si nám umožnil hovoriť spolu 

o týchto veciach, tiež povzbudzovať a budovať jeden druhého. 

 

Proroctvo o. Michaela Scanlana z roku 1976 : 

 
" 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 
škôl a farností, kde tak tvrdo pracuješ, aby si ich podporoval ? 

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 luxusom.  
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. 
Pozri sa na seba, 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. " 

 

 

 



 

 


