
Proroctwo ks. Michael’a Scanlan’a, rektora 
katolickiego Uniwersytetu Steubenville (1976) 

Synu człowieku, czy widzisz, że to miasto bankrutuje? 
Czy chcesz, aby wszystkie Twoje miasta zbankrutowały? 
Czy chcesz zobaczyć bankructwo całego systemu 
gospodarczego, na którym teraz polegasz, aby 
wszystkie pieniądze były bezwartościowe i nie mogły 
cię wspierać? 
 
Synu człowieczy, czy widzisz zbrodnię i bezprawie na 
ulicach miasta, w miastach i instytucjach? Czy jesteś 
gotów nie widzieć prawa, żadnego porządku, żadnej 
ochrony dla ciebie oprócz tego, co Ja ci dam? 
Synu człowieku, czy widzisz kraj, który kochasz i który 
teraz świętujesz - historię tego kraju, na którą 
spoglądasz z nostalgią? Czy nie chcesz widzieć żadnego 
kraju - żadnego kraju, który mógłby nazwać swoim 
własnym, z wyjątkiem tych, które daję ci jako moje 
ciało? Czy pozwolisz mi przynieść ci życie w moim ciele i 
tylko tam? 
 
Synu człowieczy, czy widzisz te kościoły, do których 
możesz teraz tak łatwo chodzić? Czy jesteś gotowy, aby 
zobaczyć ich z kratami w poprzek drzwi, z zamkniętymi 
drzwiami? Czy jesteś gotowy oprzeć swoje życie tylko na 
mnie, a nie na jakiejś konkretnej strukturze? Czy jesteś 
gotowy polegać tylko na mnie, a nie na wszystkich 
instytucjach szkół i parafii, które tak ciężko pracujesz, 
aby je wspierać? 
 
Synu człowieczy, wzywam cię, abyś był na to gotowy. O 
tym wam mówię. Struktury opadają i zmieniają się - nie 
musisz znać teraz szczegółów - ale nie polegaj na nich 
tak, jak kiedyś. Chcę, abyście podjęli głębsze wzajemne 
zobowiązanie. Chcę, abyście sobie ufali, budowali 
współzależność opartą na moim Duchu. Jest to 
współzależność, która nie jest luksusem. Jest to 
absolutna konieczność dla tych, którzy swoje życie oprą 
na mnie, a nie na strukturach pogańskiego świata. 
Mówiłem i to się odbędzie. Moje słowo dotrze do mego 
ludu. Mogą usłyszeć, a może nie - i odpowiednio 
zareaguję - ale to moje słowo. 
 
Rozejrzyj się, synu człowieczy. Kiedy zobaczysz, że 
wszystko się skończyło, gdy zobaczysz, że wszystko 
zostało usunięte, co zostało uznane za coś oczywistego, 
i kiedy będziesz gotowy żyć bez tych rzeczy, będziesz 
wiedział, co przygotowuję. 
 

Fr. Michael Scanlan’s 1976 Prophecy 
 
Son of man, do you see that city going bankrupt? 
Are you willing to see all your cities going 
bankrupt? Are you willing to see the bankruptcy of 
the whole economic system you rely on now so that 
all money is worthless and cannot support you? 
 
Son of man, do you see the crime and lawlessness in 
your city streets, and towns, and institutions? Are 
you willing to see no law, no order, no protection for 
you except that which I myself will give you? 
Son of man, do you see the country which you love 
and which you are now celebrating—a country’s 
history that you look back on with nostalgia? Are 
you willing to see no country—no country to call 
your own except those I give you as my body? Will 
you let me bring you life in my body and only there? 
 
Son of man, do you see those churches which you 
can go to so easily now? Are you ready to see them 
with bars across their doors, with doors nailed 
shut? Are you ready to base your life only on me and 
not on any particular structure? 
Are you ready to depend only on me and not on all 
the institutions of schools and parishes that you are 
working so hard to foster? 
 
Son of man, I call you to be ready for that. That is 
what I am telling you about. The structures are 
falling and changing—it is not for you to know the 
details now—but do not rely on them as you have 
been. I want you to make a deeper commitment to 
one another. I want you to trust one another, to 
build an interdependence that is based on my Spirit. 
It is an interdependence that is no luxury. It is an 
absolute necessity for those who will base their lives 
on me and not the structures from a pagan world. I 
have spoken and it will take place. My word will go 
forth to my people. They may hear and they may 
not—and I will respond accordingly—but this is my 
word. 
 
Look about you, son of man. When you see it all shut 
down, when you see everything removed which has 
been taken for granted, and when you are prepared 
to live without these things, then you will know 
what I am making ready. 
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