Poslušaj mojo besedo: Prerokba p. Michaela Scanlana iz leta 1980

Ta prerokba patra Michaela Scanlana je bila objavljena v reviji New Covenant (Nova zaveza)
maja 1980 v sklopu članka, ki sta ga napisala Kevin in Dorothy Ranaghan.
________________________________________
Gospod Bog pravi: »Poslušajte mojo besedo: čas, ki je bil zaznamovan z mojimi blagoslovi
in darovi, bo zamenjal čas, ki bo zaznamovan z mojo sodbo in očiščenjem. Česar nisem
dosegel z blagosalovi in darovi, bom dosegel s sodbo in očiščenjem.
Moje ljudstvo, moja Cerkev nujno potrebuje to sodbo, zakaj že dolgo časa vztraja v
prešuštnem odnosu z duhom tega sveta. Ni le okužena z grehom, ampak greh uči, ga
objema, ne pa odklanja. Njeno vodstvo tega ni sposobno preprečiti. Povsod, na vseh nivojih
sta razdrobljenost in zmeda. Satan gre, kamor želi, in okuži, kogar želi. Ima prost dostop do
vsega mojega ljudstva – in jaz bom temu napravil konec.
Moje ljudstvo, posebej blagoslovljeno v tej prenovi, je bolj pod vplivom duha tega sveta kot
pa pod vplivom Duha mojega krsta. Bolj jih vznemirja strah pred tem, kaj bodo ljudje rekli,
strah pred neuspehom in zavrnitvijo tega sveta, strah pred izgubo spoštovanja sosedov ali
nadrejenih na delovnih mestih in v neposredni okolici kot pa strah pred menoj in pred tem,
da bi bili nezvesti moji besedi.
Zaradi tega je vaša trenutna situacija zelo zelo resna in slabotna. Vaša moč je omejena. V
tem trenutku niste sposobni za boj, niste se sposobni boriti v središču bitke in konflikta, ki
se sedaj dogaja.
Zato je ta čas prišel nad vse vas: čas sodbe in očiščenja. Greh bo poimenovan greh. Satan
bo razodet – maska bo odpadla. Zvestoba bo povzdignjena in bo dobila mesto, ki ji gre in
pripada. Moji zvesti služabniki bodo prepoznani in se bodo združili. Njihovo število ne bo
veliko. To bodo težki, vendar nujni časi. Prišlo bo do rušenja in stiske po celem svetu.
Pomembnejše pa je to, da bo prišlo do prečiščenja in preganjanja mojega ljudstva. Morali
boste trdno stati in braniti svojo vero. Morali boste izbirati med svetom in menoj. Morali
boste izbrati, kateri besedi boste sledili in koga boste spoštovali.
In tisto, česar ni bilo mogoče doseči z blagoslovi in darovi, bo doseženo s to izbiro. Kar ni
bilo uresničeno s krstom in poplavo darov mojega Duha, bo doseženo s krstom ognja.
Ogenj bo šel med vami in bo izžgal iz vas vse pleve. In ta ogenj, ki bo prišel na vas, bo prišel
do vsakega posameznika, vsake skupine in skupnosti in bo zajel ves svet.
Ne bom več prenašal tega, kar se zdaj dogaja. Ne bom več prenašal mešanja in prešuštnega
ravnanja z darili, milostmi in blagoslovi, z nezvestobo, grehom in prostitucijo. Med vami je
sedaj moj čas.

Sedaj morate priti k meni v popolni predanosti moji Besedi, v popolni predanosti mojemu
načrtu, v popolni predanosti sredi te nove ure. Odvreči morate vse, kar je vaše, vse, kar vas
veže na preteklost. Pogledati morate sami sebe in tiste, za katere ste odgovorni v luči te
ure, ki je ura sodbe in očiščenja. Poglejte svoje bližnje na ta način in storite zanje to, kar jim
bo najbolj pomagalo, da bodo trdno stali in obstali med mojimi zvestimi služabniki.
Kajti žrtve bodo. In ne bo lahko, vendar je vse to potrebno. Potrebno je, da bo moje ljudstvo
zares moje, da bo moja Cerkev dejansko moja in bo moj Duh resnično prinašal čistost
življenja, čistost in zvestobo evangeliju.
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