PROROCTVO o. MICHAELA SCANLANA ., rok 1980 :
„ Pán, Boh hovorí : Počujte moje Slovo : čas, ktorý bol
vyznačený mojimi požehnaniami a darmi, bude nahradený
obdobím , ktoré sa bude vyznačovačmojím súdom
a očistením. To, čo som nedosiahol požehnaním a darmi,
dosiahnem súdom a očistením.

Môj čud, moja Cirkev, zúfalo potrebuje tento súd. Stále
pokračujú v cudzoložnom vzčahu s duchom tohto sveta. Nie
sú iba nakazení hriechom, ale vyučujú hriech, prijímajú
hriech a pripúščajú hriech. Ich vodcovia to nedokázali
zvládnuč. Vo všetkých radoch je fragmentácia a zmätok.
Satan ide tam, kam chce a infikuje koho chce. Má vočný
prístup ku celému môjmu č
udu – a za toto sa Ja
nepostavím.

Moji čudia osobitne požehnaní v tejto obnove sú viac pod
duchom tohto sveta ako pod Duchom môjho krstu. Ich
životy určuje viac strach z toho, čo si o nich budú myslieč
ostatní – obavy zo zlyhania a odmietnutia vo svete, strata
rešpektu od susedov a nadriadených a čudí v ich okolí – než
by ich životy určovala bázečpredo Mnou a strach
z nevernosti Môjmu Slovu.

Nachádzate sa v situácii več
kého oslabenia. Vaša sila je
tak obmedzená. Nie ste považovaní za tých, ktorí sú víčazní
v centre bitky a prebiehajúceho konfliktu.

Takže teraz prichádza na vás všetkých čas súdu
a očistenia. Hriech sa bude nazývačhriechom. Satan bude
odhalený. Vernosčbude považovaná za to, čím naozaj je
a čím by mala byč. Moji verní sluhovia sa stanú viditeč
nými
a navzájom sa spoja. Nebude ich veča. Bude to čažký
a potrebný čas. Na celom svete nastane kolaps a čažkosti
rôzneho druhu.

Ale v tom všetkom bude medzi mojím čudom očisčovanie
a prenasledovanie.

Budete sa musiečpostavičza to, čomu veríte. Budete si
musiečvybračmedzi svetom a Mnou. Budete si musieč
zvolič, aké slovo budete nasledovača koho budete
rešpektovač.

A pri tomto vašom výbere sa dosiahne to, čo nebolo
dosiahnuté v čase požehnania a darov. To, čo sa pri krste
Duchom a zaplavením darmi môjho Ducha nedosiahlo, sa
dosiahne krstom ohča. Tento ohečsa bude pohybovač
medzi vami a zhorí všetko to, čo je plevou. Ohečbude
prítomný v živote jednotlivcov, v skupinách,
v spoločenstvách a po celom svete.

Nebudem tolerovačsituáciu, ktorá sa deje. Nebudem
tolerovačcudzoložné zaobchádzanie s mojimi darmi,

milosčami a požehnaním zmiešané s neverou, hriechom
a prostitúciou. Tento môj čas je teraz medzi vami.

čo musíte urobič, je prísčpredo Mča v úplnom podriadení sa
Môjmu Slovu, v úplnom podriadení sa Môjmu Plánu,
v celkovom odovzdaní sa v tejto novej hodine.
čo musíte urobič, je vyhodičtie veci, ktoré sú vaše vlastné
a patria minulosti. To, čo potrebujete urobič, je vidiečseba
a tých, za ktorých ste zodpovední vo svetle tejto hodiny
súdu a očistenia. Musíte ich takto vidieča urobičpre nich
to, čo im najviac pomôže zostačsilnými a patričmedzi
mojich verných služobníkov.

A kvôli tomu budú obete. Nebude to čahké, ale bude to
nevyhnutné. Je nevyhnutné, aby Môj čud bol skutočne
Mojím č
udom, aby Moja Cirkev, bola skutočne Mojou
Cirkvou a aby Môj Duch skutočne priniesol čistotu života,
čistotu evanjelia a vernosčevanjeliu. “

