
73. Pysytkö lujana kun maailma murenee? 

11.05.2015 Sanoja sisar Clarelta Henkilökohtainen sana Herran Youtube-perheelle 

Rakkaat, jotkut teistä ovat olleet hämmentyneitä siitä, mitä Herra on teiltä pyytänyt: Pysyä poissa 
ostoskeskuksista, netissä surffailusta, elokuvien katselusta ja muista viihteen muodoista. 
Kun olin rukoilemassa puolestanne, eräs asia tuli hyvin selväksi minulle. Me Amerikassa ja muualla 
tulemme kohta todistamaan Danielin kirjan toisen luvun (Dan. 2) täyttymistä: Danielin patsas, 
rautajalkoineen ja raudan ja saven sekoituksesta tehtyine jalkaterineen, syntyy maapallolle ja nielee 
koko maan.  

Se tulee viemään monta tietämätöntä, niin kuin Hitlerin Saksa vei.  

Heidät, jotka yllätetään tietämättöminä, ovat niitä, jotka johdonmukaisesti asettavat aikansa ja arvon 
maallisille asioille: rahalle, kaupoille, shoppailulle, tiedonhalulle, tapahtumille.. jne. Mutta he, jotka 
johdonmukaisesti asettavat aikansa ja arvon suhteeseen Jumalan kanssa, ovat etukäteen hyvin 
informoituja – He ovat niitä, jotka pysyvät lujina, kuten tiedämme, kun vapaat miehet murenevat 
tomuksi tämän nousevan vallan jalkoihin. 

Yhtenä päivänä maailma tulee muuttumaan. He, jotka investoivat elämänsä kommunikointiin 
internetissä – uutiset, twitter, Facebook, Youtube, puhelin keskustelut ja kaikki yhteydenpidon 
muodot – tulevat yhtäkkiä jäämään tyhjän päälle kun maailma sellaisena, jona me sen tunnemme, 
pysähtyy. Ja he jäävät eristyksiin toisistaan. Sillä hetkellä ainoa todellisuus on Jumala, ja jos emme 
kultivoi suhdettamme Häneen, meilä ei tule olemaan mitään muuta todellisuutta, kuin se mitä 
viranomaiset tarjoavat meille johtaakseen meidät sokeasti jumalattoman hallinnon orjuutukseen.  

Jos olet elänyt dollarilla, kaadut dollarin mukana. Jos olet elänyt turhamaisessa viihteessä, 
yhteydenpidossa ja uteliaisuudessa, niin sinut tullaan riisumaan todelisuudestasi... Ja kun sinulle 
tarjotaan näitä mukavuuksia takaisin, tulet tekemään mitä vain palauttaaksesi turvallisuuden tunteesi 
ja jotta saisit mukavuutesi takaisin.  

Mutta millä hinnalla? Mitä hyötyy ihminen, jos hän saa koko maailman, mutta menettää oman 
sielunsa? Niin monet menettävät sielunsa niinä aikoina – He tekevät mitä tahansa, jotta heidän 
mukavuutensa palautettaisiin heille, siirtävät raamattunsa shekkivihkojensa tieltä.  

Etkö näe? Jeesus yrittää valmistaa meitä näitä hetkiä varten niin, että eläisimme Hänessä, emmekä 
maailmassa täysin eksyksissä ja sekaisin. Me olemme valmistelleet sydämemme tätä hetkeä varten, 
olemme kultivoineet kykymme, emme yhteyksiin itsemme ulkopuolelle, mutta sisäiseen yhteyteen 
Jumalan kanssa. Hän yksin on voimamme. Samaan aikaan, kun muu maailma pyörii täydellisessä 
kaaoksessa erottamatta oikeaa vasemmasta, tulee meillä olemaan rauha, joka ylittää kaiken 
ymmärryksen.  

Hän tulee olemaan laivamme ruorissa, ohjaten ja opastaen meitä. Meren aallot saattavat riepotella 
rajusti, mutta Kristus ruorissamme voimme nukkua rauhassa laivamme perässä samoin, kuin Jeesus 
nukkui myrskyssä.  

Niin se mitä oikeastaan haluan pyytää teiltä on, että ette olisi vastahakoisia Herraa kohtaan tästä 
painopisteen muutoksesta teidän elämässänne. Hän pyytää tätä todella hyvästä ja tarpeellisesta 
syystä, ei vain hääpäivämme vuoksi, mutta pitääkseen teidät pystyssä kun muu maailma sortuu 
kaaokseen.  

Olkaa turvallisella mielellä. Etsikää Jumalaa. Laittakaa kaikki arvo ja painotus elämässänne Hänelle ja 
kun maailma hajoaa palasiksi, sinä seisot turvallisesti Jumalan lupauksessa. 


