
419. Abba Ojciec wyjaśnia… Pokonywanie Zła Chwalebnym i Wdzięcznym Sercem 

26 października 2016 - Słowa od Abba Ojca do Siostry Clare 

Clare zaczęła… Niech zachęta i miłość Boga będą z nami wszystkimi, gdy będziemy stawiać czoła 

wyzwaniom dnia. Dzisiaj, kiedy rozpoczęłam modlitwę, Abba Ojciec nie tracił czasu. 

Zaczął… „Nie jestem zły ani niezadowolony z ciebie, mała Clare”. 

(Clare) Zaczęłam się dusić od emocji, ponieważ byłam bardzo wdzięczna. 

(Abba Ojciec) „Te nienawistne uczucia nieadekwatności nie pochodzą ode Mnie ani od Mojego Syna. 

Są z demonów, więc odrzuć je, Umiłowana Córko. 

(Clare) Tato, proszę, ochroń moje serce i umysł od tych gorzkich myśli. Zabierz je, modlę się. Proszę je 

zabrać. Chcę mieć serce pełne czci. 

(Abba Ojciec) „Tak. To tutaj zabieram Moje Ciało w ciągłe uwielbienie i chwałę. Jest ci bardzo łatwo 

zapomnieć  o wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, i nie dziękować codziennie, zwłaszcza gdy jesteś 

chora. ” 

(Clare) Zapytałam go… „Czy mógłbyś mnie przywrócić do formy, abym mogła pracować? Ponieważ 

czułam się bardzo słaba i zupełnie do niczego. A On odpowiedział… 

(Ojciec Abba) „Miałaś rację, widząc część tego jako cierpienie, ponieważ tak jest. Ale mogę ci pomóc 

znieść to w Mojej sile. Częścią tego jest zmiana harmonogramu, który zaniknie w ciągu najbliższych 

kilku dni. Ale do tego czasu jest to dobra ofiara”. 

"Jesteś zmęczona. W rzeczywistości jesteś wyczerpana. Nosisz ciężar. Jeszcze trochę i zostanie 

zniesiony. Tymczasem wiedz, że to, co nosisz, jest dla mnie ważne ”. 

„Widzisz, nie ma siły większej niż pochwały w czasach przeciwności. Przygotowuję was wszystkich, 

abyście nosili wasze krzyże z godnością i siłą, nie nawiedzeni, brzydcy i miażdżący. Potrzebuję, 

żebyście wszyscy stali wysoko w nadchodzących miesiącach, gdy nosicie to, na co pozwolę ”. 

„Chcę, żebyście byli latarniami Mojego Światła, Wysłannikami Mojego Syna, świecącymi w 

ciemnościach strachu, terroru i kontroli, jak również wątpliwości. Chcę, abyście nieśli wiarę, nadzieję, 

miłość i błyskotliwe światło Mojego Ukrzyżowanego Syna, który chodził w miłości przez wszystkie Jego 

ciemne próby ”. 

„Jesteście nosicielami światła, ponieważ ten, którego wezwano, odwrócił się, by objąć ciemność, a 

teraz gardzi Moją Godnością i Mocą”. 

„Teraz mamy wielu nosicieli światła… Nasienie, które spadło na ziemię i umarło, wydało ocean 

nosicieli światła. A ponieważ jest to godzina wzrastającej ciemności, wasze światła będą świecić 

jeszcze bardziej. Ale aby wasza pochodnia nie wygasła, musicie kultywować nawyk uwielbienia, 

dziękczynienia i chwały, w każdej chwili dnia ”. 



(Clare) Oh, drogi Panie. Jak mogę to zrobić? Czuję się tak słabo w moim ciele. 

(Abba Ojciec) „To jest nadprzyrodzony dar, który udzielę tym, którzy o to proszą”. 

(Clare) Pytam cię, Ojcze Boże, daj mi podwójną lub potrójną część światła, abym mogła pomóc innym. 

(Ojciec Abba) „Będziesz mieć to, czego potrzebujesz, Clare. Ale musisz być czujna, aby go chronić i 

zwiększać, ponieważ złoczyńcy podejmą wszelkie wysiłki, aby go ukraść. W tej chwili jesteś tylko 

migotaniem. Chcę cię zapalić jako Jego chwalebną Oblubienicę. Ale musisz uwierzyć. 

„Musisz wierzyć, że pokonaliśmy ciemność, że jesteś powołana, że jesteś potrzebna. Że będą bitwy, 

będą straty, ale nie zostaniesz pokonana. Przywrócę, ożywię, ponownie rozpalę cię w mojej obecności 

”. 

„Praktykowanie tej chwały jest tym, co wzniesie przed tobą mocny mur władzy, gdziekolwiek 

pójdziesz. Czyż nie słyszałaś, że pochwalam pochwały Mojego ludu? (Psalm 22: 3). Jak więc możesz 

zostać pokonana, jeśli mnie chwalisz? ” 

(Clare) Ojcze, czy możesz mi wytłumaczyć, co stanowi pochwałę? 

(Ojciec Abba) „Po pierwsze, dziękowanie, pokorne i wdzięczne serce za nawet najmniejsze 

błogosławieństwo. A potem rozpoznanie w coraz szerszych kręgach, które ci zapewniłem i 

pobłogosławiłem cię do samego rdzenia twojej istoty. Zacznij zawsze z postawy głębokiej 

wdzięczności. Nic nie zwycięża zła tak jak wdzięczne serce. Nie ma wsparcia dla wroga, który mógłby 

wejść i zasiać nasiona goryczy, które później dławią życie. ” 

„Kiedy już połączysz się z tą wdzięcznością, daj jej głos. Po prostu dziękuj Mi. Och, jak uwielbiam 

słuchać „Dziękuję Ojcze” od Moich Dzieci. Tak niewielu wraca, by mi podziękować. Większość myśli o 

tym, czego jeszcze chcą, a czego jeszcze nie mają. Nawet tak, jak Pismo Święte to mówi, „pożądają” 

rzeczy dla własnej przyjemności. (Jakuba 4: 2) 

„Jest to bardzo łatwa pułapka, do której można się dostać, jak dobrze wiecie. Zaczyna się od małego, 

podobnie jak ziarno goryczy. Jest nasieniem skąpstwa i chciwości. Jest to łatwe do uzasadnienia, 

ponieważ zawsze istnieje coś, czego można się domagać, a jednak masz więcej niż wystarczająco. ” 

„Istnieje pewne fałszywe poczucie bezpieczeństwa, kiedy zdobywasz i masz rzeczy, wiele rzeczy. 

Wygląda na to, że jesteś bezpieczniejszy, ale w rzeczywistości jesteś bardziej przywiązany do Ziemi i 

swoich pasji. Rozproszenie przychodzi wraz z tym nasieniem i wkrótce jest prawie niemożliwe, aby 

przejść nawet kilka chwil bez zastanawiania się, co nowego trzeba mieć. 

„Jest to szybko rosnący rak, którego lekarstwem jest tylko samozaparcie i wdzięczność. Serce pełne 

satysfakcji z tego, co ci zapewniłem. A jeśli stanie się oczywiste, że potrzeba więcej, zbliżę się do 

ciebie, nie musisz przychodzić do Mnie.  



Będę przemawiać do twojego serca w ten sposób… „Chciałbym, żebyś miała to czy tamto.” Będzie 

towarzyszył temu spokój, który tak bardzo różni się od pożądliwych i palących sugestii oraz 

rozpraszającego pragnienia i niepokoju, które powoduje chciwość.” 

„Ale gdy odnajdujecie radość w małych rzeczach w życiu, nawet w naturze, która objawia się wszędzie 

wokół was - zaczynacie śpiewać pieśń wdzięczności w swoim sercu. To początek uwielbienia, który 

należy karmić, abyście wokół mnie zbudowali ostoję honoru ”. 

„Potem przychodzę zaspokoić twoje pochwały. Wtedy demony boją się zbliżyć, aby nie zostały one 

spalone przez płomienie Miłości, które nieustannie palą głupie rzeczy świata z dala od duszy. ” 

„Być złapanym w Moje uwielbienie jest jedną gigantyczną łaską, którą tylko ty możesz kultywować po 

tym, jak udzielę łaski. Jest to ciągła 24-7 pieśń serca, czy jest słyszana przez ucho, czy słyszana tylko 

przez duchowe uszy. ” 

„Wolę, aby fale dźwiękowe przenikały przestrzeń, którą zamieszkujesz. Rozbijają twierdze i bardzo 

tłumią zło. Tam, gdzie demony kiedyś miały łatwy dostęp, teraz muszą się zmagać - tylko po to, by 

zbliżyć się do źródła pochwały, które rzeczywiście je elektryzuje i niszczy ”. 

„Tak wiele tajemnic wiąże się z pochwałami, Clare. Tak wiele rzeczy się rozpada. Użalanie się nad sobą 

nie znajduje oparcia. Narzekanie i zniechęcenie są rozczarowaniem w obliczu pochwały. Znajdowanie 

winy u innych i domaganie się doskonałości u siebie i innych - to po prostu nie dzieje się w sercu 

wypełnionym uwielbieniem i dziękczynieniem ”. 

„W rzeczywistości, jeśli jest coś do odnotowania w innej duszy, to jest to ich cnota, która inspiruje do 

jeszcze większego podziękowania. Mówię wam: pochwała jest sposobem życia, który pokonuje każdą 

siłę i podstęp wroga. To wpędza ich w depresję. ” 

„Tak, jest z czego się śmiać, ale Ja jestem poważny. Są przygnębieni, gdy słyszą, jak Mnie chwalicie. To 

oznacza to, że przegrywają bitwę o wasz umysł. 

Pytajcie Mnie o ten dar Moje Dzieci, a następnie strzeżcie waszych serc i używajcie tego jako sposobu 

na życie ”. 


