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Niech Pan obdarzy nas łaską głodu Jego pokory, miejscem spokoju, który przekracza wszelkie 

zrozumienie. 

W najmniejszym miejscu czuję się o wiele, wiele bezpieczniej. A jednak ciało walczy z tym. Zwłaszcza 

gdy jesteś rodzicem i próbujesz przynieść mądrość od Pana. To nie jest takie proste. 

Nauczyłam się dzięki trudnościom w małżeństwie, że pokora ma większą wartość niż zawsze 

posiadanie gotowych odpowiedzi. To było naprawdę sprzeczne z moim przekonaniem, że musiałam 

nagiąć swój umysł do poglądów mojego męża, ale namacalny pokój następował, gdy uhonorowałam 

go ponad portfel moich własnych opinii. A po drugiej stronie, odczuwalne, niewygodne uczucie w 

środku osiedlało się, gdy nie szanowałam go ponad moje własne opinie. A jeśli się mylił, Pan dał mu 

znać, i on wrócił i przeprosił. 

Cóż, to samo serce jest tak potrzebne we wszystkich związkach. Niedawno odkryłam twardość w 

moim sercu w stosunku do rodziny z powodu różnic w sposobie myślenia. Wróg pragnie stworzyć 

podział w mojej rodzinie, ale Pan, będąc zawsze czujny, odniósł się do tego dzisiaj. 

„Moje owce słyszą Mój głos, i za innym głosem nie pójdą”. Będą uciekać od innego głosu. A to ma 

związek z sytuacją, o której mówię. 

Przyszłam więc do Pana, myśląc: „Wiesz, to chyba chodzi o nieprzebaczenie.” I powiedziałam: „Panie, 

twoja miłość jest taka cudowna. Jak NIE mogłabym wybaczyć? ” 

Pan odpowiedział… „To rana cię niepokoi, rozdrażniona przez demony podziału”. 

Panie, jak mam to pokonać? 

„Odrzuć swoją dumę, Clare. To jedyny sposób, Umiłowana. Wkręcił się w korzeń dumy. Możemy 

naprawdę pozbyć się tego grzechu dość szybko, jeśli wyrzekniesz się go każdego dnia. ” 

„Prosiłaś, abyś stała się bardziej pokorna. Dałem narzędzie w twoje ręce. Teraz z niego korzystaj! ” 

Łał! Czasami chciałabym, żebyś nie był tak szybki i wierny! Wtedy mogłabym litować się nad sobą i 

dobrze się z tym czuć… 

„I zakwasić wszystkich naszych słuchaczy?” 

Masz rację, wyrzeczenie się jest zdecydowanie lepszą alternatywą. 

„Uzdrowię wszystkie obrażenia zadane przez ranę, jeśli będziesz wierna, aby złamać bractwo ze swoją 

dumą. Nie może cię prowokować bez twojej zgody.  



Jeśli nie zgodzisz się z tym, nawet jeśli uderzy cię w twarz - co zrobi - ponieważ pozwolę na coraz 

większe upokorzenia tego rodzaju. Więc jeśli nie zgodzisz się, ten demon będzie musiał pójść gdzie 

indziej. Powiem raczej, że ta twierdza zostanie rozbita cegła po cegle, za każdym razem, gdy jej się 

wyrzekniesz. Chcę, żebyś była wolna od tego raz na zawsze, ale musisz ciężko nad tym pracować ”. 

„Widzicie, Mój Ludu, naprawdę chcę, żebyście uwolnili się od pułapki - ptaka wznoszącego się na 

wiatrach miłości, nie uwięzionego w lochu użalania się nad sobą, powodującego, że wasze życie mija 

was. Kiedy tam idziesz, wszystko, co ci przekazałem, też jest zamknięte. Tak więc obiecuję ci, że 

demony zakładają pułapkę na ciebie, kiedy inni są jawnie lekceważący lub nie zwracają na ciebie 

uwagi, a następnie wydadzą cios powodujący odrzucenie w twoim sercu ”. 

„Twoje ciało, w trosce o przetrwanie, chce zwrócić cios i w chwili, gdy rozprawiasz nad tą raną i źle 

myślisz o tych, którzy cię zranili, lub wpadasz w tryb obronny, w tym momencie zaczynają ustawiać 

filary w betonie w twoim sercu . A ty i wszystkie dary, które ci podarowałem, pogrążają się w pułapce, 

bezpiecznie zabezpieczonej za kratami użalania się nad sobą i odwetu ”. 

„Dzieci, nie istnieje większa szkoda jaką można wam wyrządzić, niż zwiększenie waszej dumy i 

oburzenia. Będziesz grał w ping-ponga z demonami przez kraty w samozwańczym więzieniu w każdej 

wymianie z ludźmi na zewnątrz. Zawsze będziesz szukać powodu, aby potępić i znaleźć w nich błąd. W 

ten sposób dobre relacje mogą zostać poważnie uszkodzone. Jeśli masz rację i nikt nie słucha, a ty 

jesteś cichy, wybaczający i lekceważący dumę, nic nie może cię dotknąć i po prostu zmarnowali swój 

czas. ” 

„Jeszcze raz, Clare, najbardziej przypominasz Mnie z Moją koroną pogardy.” 

„Czy wiesz, że diabły mają zadania zależne od czasu? Innymi słowy, władcy podziemi mają plany, które 

chcą realizować na czas - albo inaczej. A „inaczej” nie jest ładnym widokiem. Tak więc, kiedy 

udaremnisz wszystkie próby spowodowania, że będziesz się barykadować w użalaniu się nad sobą i 

odwecie, będą w tarapatach ze swoimi zwierzchnikami. Mówię ci to tylko po to, żebyś mogła sobie 

powiedzieć: „Ten demon będzie miał poważne kłopoty, bo tym razem nie dam się nabrać”. 

Panie, chcę przypominać Cię w Twojej koronie. 

"Jesteś pewna?" 

Nie, ale chcę być pewna. Jestem gotowa, aby być gotowa, aby być pewna. 

„Ja cię tylko upominam, najdroższa, abyś zapamiętała to, gdy twoje serce zacznie boleć. Pamiętasz tę 

bardzo małą zakonnicę, która została wysłana, aby uczyć nowicjuszy, którzy właśnie przybyli ze świata 

i wstąpili do klasztoru? Kiedy przyszła do pokoju, aby dać lekcję, jedna z nowicjuszek zajęła jej krzesło i 

nie było dla niej miejsca, by usiąść. Co ona zrobiła? Jest tak godne powtórzenia. Usiadła na podłodze i 

dała im swoją lekcję. ” 

„Jednak żadna lekcja nie mogła być bardziej wymowna niż jej wybór, by opuścić się na podłogę pośród 

tych, którzy mieli jeszcze wiele do nauczenia się. To rodzaj pokory, który musisz mieć aby się uwolnić 

od tej klatki użalania się nad sobą i odwetu ”. 



„Och, lekcje są nieograniczone, Clare. Naprawdę jest milion sposobów na bycie upokorzonym. 

Niektóre z nich są mniej bolesne niż inne; żadne z nich nie są miłe dla duszy, która ma fortecę dumy”. 

„Tak więc powiadam ci, Moja Umiłowana, odpowiadam na twoją modlitwę w tym i zrobisz dobrze, 

aby przejść dalej. W odpowiednim czasie wszystko zostanie rozwiązane. W międzyczasie postąpiłaś 

cnotliwie i położyłaś to u Moich stóp, nie dając temu innej myśli - raczej uważając, by nie grzeszyć i 

modlić się za tych, którzy cię zmartwili ”. 

„Moje dzieci, kochajcie, wybaczajcie, zapominajcie i idźcie dalej, gdy inni nie reagują na was tak, jak 

oczekiwaliście. Jest dużo więcej cnoty w byciu pokornym niż w byciu słusznym. Dołącz do mnie w 

Mojej Koronie Pogardy. Nosiłem tę koronę Moje całe życie, nawet gdy Moja matka zbeształa mnie za 

zniknięcie. Nie wyobrażaj sobie, że to nie kłuło, na pewno tak było. ” 

„Ale kiedy ty, Moja drogocenna małżonko, nosisz tę koronę, Ja ozdobię ją najbardziej niebiańskimi, 

pachnącymi różami - których aromat wznosi się wysoko w górę, nawet do sali tronowej Mojego Ojca i 

niesie ze sobą obietnicę łaski”. 

„Więc zegnijcie kolano na te lekcje, moi drodzy. W żaden sposób nie możecie stracić na byciu 

mniejszym i bardziej pokornym. I wyrzekaj się swojej dumy każdego dnia. Ja zrobię resztę. ” 


