
73. Czy Będziesz Stać Silny, Gdy Świat Się Rozpadnie? 

11 maja 2015 - Słowa od siostry Clare 

Osobiste słowo do Boskiej rodziny YouTube;  

Drodzy, niektórzy z was wyrazili oszołomienie tym, o co prosił was Pan: pozostać z dala od centrów 

handlowych, surfowania po sieci, oglądania filmów i innych form rozrywki. 

Kiedy się modliłam za was, coś stało się dla mnie bardzo jasne. My w Ameryce i gdzie indziej niedługo 

zobaczymy spełnienie się Daniela 2: na Ziemi pojawi się posąg Daniela z żelaznymi nogami i stopami z 

żelaza zmieszanymi z gliną, pochłaniając całą Ziemię. 

Złapie wielu nieświadomych, podobnie jak Hitler Niemcy. 

Ci, którzy zostaną złapani nieświadomie, są tymi, którzy konsekwentnie przypisują swój czas i wartość 

do rzeczy tego świata: pieniądze, sklepy, zakupy, ciekawostki, wydarzenia itp. Ale ci, którzy 

konsekwentnie umieszczają swój czas i wartość w swojej relacji z Bogiem, są dobrze poinformowani z 

wyprzedzeniem - to ci, którzy staną mocno, kiedy wszystko co znamy jako wolni ludzie, rozpadnie się 

w pył wokół nas i u stóp tej wyłaniającej się mocy. 

W jeden dzień świat się zmieni. Ci, którzy zainwestowali swoje życie w komunikowanie się w 

Internecie - wiadomości, twitter, Facebook, YouTube, rozmowy telefoniczne i wszelkie formy 

komunikacji - nagle pozostaną bezużyteczni i puści,  kiedy zobaczą, że świat jaki znają zatrzymuje się i 

są odizolowani od siebie nawzajem. W tym momencie naszą jedyną rzeczywistością będzie Bóg, i jeśli 

nie kultywowaliśmy tego związku z Nim, nie będziemy mieli żadnej alternatywy, poza tym, co władze 

zaproponują nam, by ślepo poprowadzić nas do niewoli bezbożnego rządu. 

Jeśli żyłeś dla dolara, upadniesz przez dolara. Jeśli żyłeś przez próżne rozrywki, światowe sposoby, 

komunikację i ciekawostki, zostaniesz pozbawiony swojej rzeczywistości… a potem, kiedy ci zaoferują 

z powrotem te pociechy, zrobisz wszystko, aby ustanowić poczucie bezpieczeństwa przez zwrócenie 

ich do ciebie. 

Ale za jaką cenę? Co zyskuje człowiek, jeśli zyskuje cały świat, ale traci własną duszę? Tak wielu straci 

swoje dusze w ciągu tej godziny - zrobią wszystko, aby przywrócić sobie komfort, ustawiając swoje 

Biblie tuż obok książeczek czekowych. 

Nie widzisz Jezus próbuje nas przygotować na te chwile, abyśmy stali w Nim i nie byli całkowicie 

zdezorientowani i przerażeni. Przygotowaliśmy nasze serca na tę chwilę, kultywowaliśmy naszą siłę 

nie w komunikacji na zewnątrz nas samych, ale w komunikacji wewnętrznej z Bogiem. On sam jest 

naszą siłą. Podczas gdy reszta świata zatrzęsie się w kompletnym chaosie, nie odróżniając góry od 

dołu, my będziemy mieli spokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. 

On będzie u steru naszego statku, kierując nami i prowadząc nas. Morza mogą rzucać się gwałtownie, 

ale z Chrystusem na czele będziemy spać spokojnie na tyłach statku, tak jak Jezus w czasie burzy. 



Tak więc myślę, że to, o co was proszę, to nie żałować Panu tej zmiany skupienia w waszym życiu. On 

prosi o to na bardzo realny i konieczny cel, nie tylko dla naszego dnia celebracji, ale aby utrzymać was 

w pozycji, kiedy reszta świata wpadnie w chaos. 

Bądźcie dobrej myśli. Idźcie naprzód z Bogiem. Połóżcie wszelką wartość i nacisk w waszym życiu na 

Niego, a kiedy świat rozpadnie się, będziecie trwali bezpiecznie w obietnicach Bożych. 


