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Pan Bóg mówi: „Słuchajcie Mojego Słowa: czas, który 
został naznaczony Moimi błogosławieństwami i darami, 
jest teraz zastępowany okresem, który będzie naznaczony 
moim osądem i oczyszczeniem. To, czego nie osiągnąłem 
dzięki błogosławieństwom i darom, osiągnę przez sąd i 
oczyszczenie. 
 
Moi ludzie, Mój Kościół rozpaczliwie potrzebuje tego sądu. 
Pozostali w cudzołóstwie z duchem świata. Nie tylko są 
zarażeni grzechem, ale także go nauczają, przyjmują go i 
odrzucają. Ich przywódcy nie byli w stanie sobie z tym 
poradzić. Pośród nich panują podziały  i zamieszanie. 
Szatan idzie, dokąd chce, i zaraża kogo chce. Ma swobodny 
dostęp do całego mojego ludu - i nie będę się na to godził. 
 
Mój lud, szczególnie błogosławiony w tej odnowie, jest 
bardziej pod wpływem ducha świata niż Ducha Mojego 
chrztu. Są bardziej zdeterminowani strachem przed tym, 
co pomyślą o nich inni - lękiem przed porażką i 
odrzuceniem na świecie, utratą szacunku dla sąsiadów i 
przełożonych oraz otaczających ich osób - niż strach przed 
mną i obawą przed niewiernością mojemu słowu . 
 
Dlatego twoja sytuacja jest bardzo, bardzo słaba. Twoja 
moc jest tak ograniczona. Nie możesz być brany pod 
uwagę w tym miejscu w centrum bitwy i trwającego 
konfliktu. 
 
Nadszedł więc teraz czas na was wszystkich: czas sądu i 
oczyszczenia. Grzech będzie nazwany grzechem. Szatan 
zostanie zdemaskowany. Wierność będzie podtrzymywana 
za to, czym jest i powinna być. Moi wierni słudzy będą 
widoczni i zbiorą się. Nie będzie ich wielu. To będzie 
trudny i niezbędny czas. Nastąpi upadek, trudności na 
całym świecie. 
 
Ale co więcej, mój lud będzie oczyszczony i prześladowany. 
Będziesz musiał bronić tego, w co wierzysz. Będziesz 
musiał wybierać między światem a mną. Będziesz musiał 
wybrać, za jakim słowem będziesz postępować i kogo 
będziesz szanować. 
 
I w tym wyborze to, czego nie dokonano do czasu 
błogosławieństwa i darów, zostanie dokonane. To, czego 
nie dokonało się w chrzcie i wylaniu darów mojego Ducha, 
zostanie dokonane w chrzcie ognia. Ogień poruszy się 
między wami i wypali plewy. Ogień będzie się 
przemieszczał między wami indywidualnie, zbiorowo, w 
grupach i po całym świecie. 

Fr. Michael Scanlan’s 1980 Prophecy 
 
The Lord God says, “Hear My Word: The time that 
has been marked by My blessings and gifts is being 
replaced now by the period to be marked by my 
judgment and purification. What I have not 
accomplished by blessings and gifts, I will 
accomplish by judgment and purification. 

 
My people, My Church is desperately in need of this 
judgment. They have continued in an adulterous 
relationship with the spirit of the world. They are not 
only infected with sin, but they teach sin, embrace 
sin, dismiss sin. Their leadership has been unable to 
handle this. There is fragmentation, confusion, 
throughout the ranks. Satan goes where he will and 
infects whom he will. He has free access throughout 
my people—and I will not stand for this. 
 
My people specially blessed in this renewal are 
more under the spirit of the world than they are 
under the Spirit of My baptism. They are more 
determined by fear of what others will think of 
them—fears of failure and rejection in the world, loss 
of respect of neighbors and superiors and those 
around them—than they are determined by fear of 
me and fear of infidelity to my word. 
 
Therefore, your situation is very, very weak. Your 
power is so limited. You cannot be considered at this 
point in the center of the battle and the conflict that 
is going on. 

 
So this time is now come upon all of you: a time of 
judgment and of purification. Sin will be called sin. 
Satan will be unmasked. Fidelity will be held up for 
what it is and should be. My faithful servants will be 
seen and will come together. They will not be many 
in number. It will be a difficult and a necessary time. 
There will be collapse, difficulties throughout the 
world. 
 
But more to the issue, there will be purification and 
persecution among my people. You will have to 
stand for what you believe. You will have to choose 
between the world and me. You will have to choose 
what word you will follow and whom you will respect. 

 
And in that choice, what has not been accomplished 
by the time of blessing and gifts will be 
accomplished. What has not been accomplished in 
the baptism and the flooding of gifts of my Spirit will 
be accomplished in a baptism of fire. The fire will 
move among you and it will burn out what is chaff. 
The fire will move among you individually, 
corporately, in groups, and around the world. 
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Nie będę tolerować obecnej sytuacji. Nie będę tolerować 
tej mieszanki i niewiernego (cudzołoznego, dosł.) 
traktowania darów, łask i błogosławieństw z 
niewiernością, grzechem i prostytucją. Mój czas jest teraz 
pośród was. 
 
To, co musicie zrobić, to przyjść przede Mną w całkowitym 
poddaniu się Mojemu Słowu, całkowitemu poddaniu się 
Mojemu planowi, w całkowitym poddaniu się w tej nowej 
godzinie. To, co musicie zrobić, to porzucić rzeczy, które są 
Wasze własne, te z przeszłości. To, co musicie zrobić, to 
ujrzeć siebie i tych, za których jesteście odpowiedzialni, w 
świetle tej godziny sądu i oczyszczenia. Musisz patrzeć na 
nich w ten sposób i robić dla nich to, co najlepiej pomoże 
im stać silnymi i być wśród Moich wiernych sług. 
 
Będą bowiem ofiary. Nie będzie to łatwe, ale jest 
konieczne. Konieczne jest, aby Mój lud był w 
rzeczywistości moim ludem; że Mój Kościół jest w 
rzeczywistości Moim Kościołem; i że Mój Duch 
rzeczywiście przynosi czystość życia, czystość i wierność 
Ewangelii. 

I will not tolerate the situation that is going on. I will 
not tolerate the mixture and the adulterous treating 
of gifts and graces and blessings with infidelity, sin, 
and prostitution. My time is now among you. 
 
What you need to do is to come before Me in total 
submission to My Word, in total submission to My 
plan, in the total submission in this new hour. What 
you need to do is to drop the things that are your 
own, those things of the past. What you need to do 
is to see yourselves and those whom you have 
responsibility for in light of this hour of judgment and 
purification.  

 
You need to see them in that way and do for them 
what will best help them to stand strong and be 
among My faithful servants. 

 
For there will be casualties. It will not be easy, but it 
is necessary. It is necessary that My people be, in 
fact, my people; that My Church be, in fact, My 
Church; and that My Spirit, in fact, bring forth the 
purity of life, the purity and fidelity to the Gospel. 
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