
. 

 

Mądra Kobieta 

Mądra Kobieta Buduje Swój Dom 

według GŁUPIEJ Która Najpierw Budowała na Piasku 

 

 

 

Erin Thiele 
 

 

 

 

 

 

Wiecznamilosc.com 

 

 

Projekt okładki autorstwa Dallas Thiele • Wydawnictwo NarrowRoad 



Mądra kobieta 

Mądra Kobieta Buduje Swój Dom 

według GŁUPIEJ Która Zburzyła Swój Własnymi Rękami 

 

Książka dla Kobiet 

By Erin Thiele 
 

 

Materiały z Restore Ministries zostały napisane wyłącznie w celu zachęcania kobiet. Aby uzyskać więcej 

informacji, odwiedź nas na stronie: 

Wiecznamilosc.com 

EncouragingWomen.org 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani przesyłana w żadnej formie 

ani za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w tym przez kopiowanie, 

nagrywanie lub przez dowolny system przechowywania i wyszukiwania informacji bez pisemnej zgody 

autora, z wyjątkiem krótkich cytatów w recenzji. 

O ile nie wskazano inaczej, większość wersetów z Pisma pochodzi z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. 

Nasza służba nie jest stronnicza w stosunku do żadnej konkretnej wersji Biblii, ale kocha je wszystkie aby 

pomagać każdemu w jakimkolwiek wyznaniu, kto pragnie odbudować swoje małżeństwo. 

Copyright © 2021 by Erin Thiele 

ISBN: 1-931800-70-7 

ISBN 13: 978-1-931800-70-9 

  

Wydawca:  

NarrowRoad Publishing House 

POB 830 

Ozark, MO 65721 U.S.A. 



Dedykacja 
Ta książka jest dedykowana mojemu Panu i Zbawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. Dziękuję, że nigdy mnie 

nie opuściłeś. Dziękuję za bycie tak wiernym swoim obietnicom, szczególnie z Listu do Rzymian 8:28: ,,A 

wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według 

postanowienia Boga.” 

Mojej pierwszej córce Tyler. Kiedy Bóg pobłogosławił mnie tobą, rozpoczęłam swoją podróż by być pobożną 

matką, mając nadzieję, że będę dla ciebie dobrym przykładem do naśladowania. Ponadto, moim córkom, 

Tarze i Macy, obyście starały się o „łagodnego i spokojnego ducha, który jest cenny w oczach Boga.” 

Moim czterem synom, Dallas, Axel, Easton i Cooper, niech każdy z was dba o kobietę, którą poślubi, bo „kto 

znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od Pana”. Szukajcie jej tak, jakbyście szukali cennego 

klejnotu, bo „jej wartość przewyższa perły”! Wiem, że pokocham każdą z moich przyszłych córek tak samo, 

jak kocham każdego z was. 

Rozdziały 12 „Owoc Łona” i 15 „Nauczania Twojej Mamy” są dedykowane mojej mamie, Grace McGovern, 

która odeszła do Pana w kwietniu 2000 r. Jej przykład dbania o każde z jej siedmiorga dzieci jako „wyjątkowe 

błogosławieństwo od Pana” zachęcił mnie bym pragnęła dzieci i zaufała Panu z moją płodnością. To jej 

macierzyńska miłość zainspirowała mnie do kochania moich dzieci. Moja mama miała rację - „miłość nigdy 

nie ustaje”! 

Wielu paniom, które przeszły przez Restore Ministries i pomogły w przejrzeniu, edycji i korekcie tej książki: 

mojej mamie, Jo Hurst, Tammy Sutton, Rachel Floyd, Wendy Bryant, Marilyn Danielson i Sarah Buzzard. 

Dziękuję wam wszystkim! Byłyście odpowiedzią na nasze modlitwy. 

I wreszcie mojemu mężowi za powrót do domu i zostanie duchowym liderem naszego domu i służby. 

Kocham Cię coraz bardziej każdego dnia.



. 

Wprowadzenie 
Książka którą trzymasz w swoich rękach nie jest przeznaczona do przeczytania i odłożenia na bok. Jest to 

moją nadzieją i modlitwą, że da ci wiedzę której potrzebujesz, abyś nigdy nie musiała stawić czoła 

niewierności lub rozwodowi. Dla tych, którzy nabyli tę książkę z powodu mojej rekomendacji w Jak Bóg 

Może i Odbuduje Twoje Małżeństwo: Książka dla Kobiet od Kogoś, Kto Tego Doświadczył, jestem pewna, 

że Bóg widzi twoje serce i w tej chwili cię „mocno wspiera.” 

Nadszedł czas, aby wszystkie kobiety (i mężczyźni) zdali sobie sprawę, że wszystkie małżeństwa są 

zbudowane na piasku, jeżeli nie są mocno osadzone na Skale Słowa Bożego. 

Czytając każdy rozdział, zobaczysz wyraźnie, że musisz polegać na Panu. Pismo Święte jest wszystkim czego 

potrzebujesz, aby przemienić swój umysł na sposób myślenia Boga i musisz porzucić inne opinie ze świata. 

Wtedy twoim zadaniem będzie odbudowanie swojego domu na Skale, będąc wykonawczynią Słowa, a nie 

tylko słuchaczką. 

Przed odbudową, musisz mieć dobre plany. Twoje plany muszą być Jego Słowem, które znajdziesz na 

kolejnych stronach. Następnie, musisz znaleźć Kamień Węgielny, wokół którego wszystko zostanie 

zbudowane. Naszym Kamieniem Węgielnym jest branie Jezusa za swojego Pana, a nie tylko swojego 

Zbawiciela. Omówimy to w drugiej lekcji. 

Z przemienionym umysłem i planem Pana, będziesz zdolna odbudować swój dom zamiast głupio budować 

go na piasku. Te z was, którzy siedzą pośród gruzów, ponieważ wasz dom rozpadł się (przez niewierność lub 

rozwód), naprawdę mają przewagę. Masz motywację, aby rozpocząć budowę teraz, ponieważ w zasadzie nie 

masz gdzie mieszkać. Właśnie w takiej sytuacji byłam, kiedy zaczynałam pisać książkę dla kobiet. Było to 

dla mnie bolesne, ale było warte każdej łzy, jaką kiedykolwiek wypłakałam! 

Te z was, które mieszkają w domu, który trzeszczy tylko trochę, albo może przesuwa się, gdy zmiany pogody 

są komfortowe. Bóg próbuje zwrócić twoją uwagę, inaczej nie trzymałabyś tej książki w rękach. Pamiętaj, 

Jezus powiedział kiedy nadejdą deszcze, a nie czy nadejdą. On mówi wyraźnie, że wszyscy, których domy 

nie są zbudowane na Skale, upadną i wielki będzie ich upadek! Wasze deszcze i wiatry mogą przybrać formę 

niewierności męża, choroby lub śmierci w rodzinie czy kłopotów finansowych. Niemniej jednak Bóg jest 

wierny; On użyje czegokolwiek, co wie, że przyciągnie twoją uwagę. 

,,Będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa.” 

List do Filipian 1:6. Gwarantuję, że każdy z nas doświadczy w swoim życiu prób i ucisków; dlatego budujmy 

nasze domy mocno na Skale Jezusa Chrystusa i Jego Słowa!



 

Spis treści 
 

 

 

,,Mój Lud Ginie z Braku Poznania” 

 



 

 

                             Rozdział 1                              | 

 

Na Skale 

 

,,Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, 

przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. 

I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry 

i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, 

bo był założony na skale.” 

Mt. 7:24-25. 

 
Czy twój dom jest zbudowany na skale? Jesteś pewna? Bo Słowo Boże mówi, że nadejdą deszcze. Mogą 

przybrać formę kryzysu finansowego, śmierci bliskiej osoby, niewierności, problemów zdrowotnych lub 

marnotrawnego dziecka. Czy twoje małżeństwo przetrwa? Wielki jest upadek większości małżeństw - czy 

twoje będzie następne? A może już upadło. Nadszedł czas, abyśmy wszystkie odbudowały nasze domy 

mocno na Skale Jezusa Chrystusa - Jego Słowie. 

My, kobiety, chodzimy na wiele studiów biblijnych, a następnie na wiele seminariów. Niestrudzenie 

wypełniamy się Słowem, ale nasze domy są nieuporządkowane i rozpadają się. Większość naszych mężów 

jest tak zajęta hobby, sportem i pracą, że spędzają mało czasu lub wcale na studiowaniu Słowa Bożego. Czy 

kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy twoje małżeństwo zakończy się rozwodem? Cóż, Słowo Boże mówi: 

„Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł.” 1Kor. 10:12. 

Drogi świata, które przeniknęły do kościoła i jego nauk, zagwarantują tylko zatopienie naszych nadziei i 

planów dotyczących naszych rodzin. Czy naprawdę wiesz, co mówi Słowo Boże jako kobiecie, żonie i matce? 

Czy przeczytałaś plany Boga i wzorowałaś na nim swój dom? Oto kilka pytań, na które Pismo Święte 

odpowie w kolejnych lekcjach: 

Czy jest coś złego w rozwodzie, zwłaszcza w pewnych okolicznościach? Dlaczego poradnictwo małżeńskie 

zwykle kończy się rozwodem? Dlaczego wiele kobiet wykazuje postawę i cechy idealnej żony wobec swoich 

pracodawców, a nie mężów? Jeśli stawiasz męża na pierwszym miejscu w swoim życiu, co stanie się z twoim 

małżeństwem? 

Jakie niebezpieczeństwo grozi, gdy żona zaspokaja wszystkie swoje potrzeby, a jej mąż własne? Czy twój 

pastor powinien być twoim duchowym przywódcą? Dlaczego w naszym życiu pojawiają się obelgi i zło oraz 

jak to się ma do błogosławieństw Bożych? Kiedy stawiasz kogoś lub coś przed Panem, co uczyni Bóg, aby 

przyciągnąć cię z powrotem do Niego? Niektórzy kaznodzieje mówią nam, że nakazane jest nam się gniewać; 

czy to prawda? 

Zdrowa nauka? My, chrześcijanie, lubimy orędzia z ambony lub chrześcijańskiego radia, które rozpalają 

nas dla Pana, ale co z orędziami, które przynoszą przekonanie? Czy uciekasz od Prawdy? Obecnie wielu 

naszych kaznodziejów i mówców uważa, że muszą przyciągać tłumy z powodów finansowych. Wydaje się, 

że kiedy kaznodzieje mówią swojemu zborowi lub słuchaczom, co chcą usłyszeć, przynosi to największe 

ofiary za ich służbę. „Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli 



                                                                               1. Na Skale                                                                        7 

 

według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku 

baśniom.” 2 Tm. 4:3-4. 

Drapieżne wilki. Jezus ostrzegł nas przed duchowymi przywódcami, którzy będą próbowali nas oszukać. 

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są 

drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich...” Mt. 7:15-16. Widzimy finansowe owoce wielu służb, 

ale większość ich zwolenników ginie z powodu braku wiedzy. „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ 

ty odrzuciłeś poznanie… ” Ozeasza 4:6. Kiedy słuchasz najpopularniejszych mówców chrześcijańskich, czy 

jesteś pewna, że ich informacje są oparte na Piśmie Świętym, czy też na psychologii i ideach człowieka? Czy 

w ogóle znasz różnicę? „Prorok, który ma sen, niech ten sen opowiada, ale ten, który ma moje słowo, niech 

wiernie mówi moje słowo. Cóż plewie do pszenicy? – mówi PAN.” Jr. 23:28. Czy potrafisz odróżnić plewa 

od pszenicy? 

Znajduje mądrość. „Synu mój, nie gardź karceniem PANA i nie zniechęcaj się jego upomnieniem. Bo kogo 

PAN miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha. Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, 

i człowiek, który nabiera rozumu; Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej 

pożyteczne niż złoto.” Prz. 3:11-14. Gdybyś usłyszała ciężkie nauczanie zatytułowane „Uległość” lub 

„Kłótliwa kobieta” lub „Pozyskanie męża BEZ SŁOWA”, czy przyjęłabyś ją entuzjastycznie, czy uciekłabyś 

od tego przekonania? 

Jego cel. Czy znasz różnicę między potępieniem a przekonaniem? Szatan sprowadza na nas potępienie - 

myśli, które sprawiają, że czujemy się beznadziejnie. Pan przekonuje nas w naszym duchu, aby pokazać nam 

rzeczy w naszym życiu, które wymagają zmiany. Wszelka wina nie jest zła. Wręcz przeciwnie, powinniśmy 

czuć się winni, kiedy grzeszymy. Jeśli ktoś nie odczuwa winy ani wyrzutów sumienia za swój grzech, 

dlaczego miałby chcieć odpokutować? Nawet beznadziejność, jaką przynosi potępienie, może zostać 

wykorzystana na dobrego, jeśli zwrócimy się do Boga po naszą nadzieję. „A wiemy, że wszystko współdziała 

dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych 

bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył.” Rz. 8:28. Czy wiesz, że Bóg wielokrotnie 

wprowadza przeciwności do naszego życia, aby wzmocnić naszą więź z Nim? To Bóg sprowadził na życie 

Jonasza wiele prób, aby doprowadzić go do posłuszeństwa, i to Pan zaślepił Saula, aby zmienić go w 

pobożnego Pawła. Czy to naprawdę ma znaczenie, skąd się biorą przeciwności, jeśli pozwolimy każdemu z 

tych ucisków, aby bardziej ukształtowały nas na obraz Pana? 

Moje drogi, moje myśli. To, co jest napisane w następnych lekcjach, może wydawać się ci obce. Wiele z 

tych prawd rzadko, jeśli w ogóle, jest głoszonych z ambony, dyskutowanych w chrześcijańskim radiu lub 

opisywanych w chrześcijańskich książkach. „Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi 

przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli.” Iz. 55:9. Te nauki można łatwo znaleźć w Piśmie 

Świętym, ale często są pomijane, rozwadniane lub wyrywane z kontekstu, aby usprawiedliwić przeciwny 

pogląd lub nawet usprawiedliwić grzech. „Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu 

ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.” Prz. 30: 5-6. 

Skruszone i zgnębione serce. Czy twoje serce jest skruszone i zgnębione? Musi być, aby przyjęło Prawdę. 

„Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:17. 

To jest żyzna ziemia, o której Pan mówi, że wyda wiele owoców. „Wysłuchajcie więc przypowieści o siewcy. 

Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego 

sercu. To jest ten posiany przy drodze. A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i 

natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem 

przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy. A posiany między ciernie to ten, 

który słucha słowa, ale troski tego świata i ułuda bogactwa zagłuszają słowo i staje się on bezowocny. A 
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posiany na dobrej ziemi to ten, który słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, inny 

sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inny trzydziestokrotny.” Mt. 13:18-23. 

Nie usłyszeli. ,,Ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Bo zaprawdę powiadam 

wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło widzieć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli, i słyszeć to, 

co wy słyszycie, ale nie usłyszeli.” Mt. 13:16-17. Będziesz potrzebowała „ucha do słuchania”, co oznacza 

słuchanie i chęć zdobycia pełnej mądrości, jaką ma do zaoferowania Biblia. 

Rozmyśla we dnie i w nocy. Będziesz musiała odnowić swój umysł, dopasować go do tego, co Bóg mówi o 

wszystkim. Większość polega na tym, co jest popularne według światowych standardów lub kieruje się tak 

zwanymi „ekspertami” w tej dziedzinie. Nigdy nie zapominajmy, że Bóg jest naszym Stwórcą. Czy nie wie, 

jak sobie radzić w każdej sytuacji lub relacji, którą stworzył? ,,Lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad 

jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. Będzie on bowiem jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, 

które wydaje swój owoc w swoim czasie; jego liść nie zwiędnie i wszystko, co robi, powiedzie się.” Ps. 1:2-

3.  

Twoje Słowo jest Prawdą. Szatan będzie próbował cię kusić, abyś odrzucił to, co jest napisane w tej książce. 

Może próbować spowodować podział przez prowadzenie cię do myślenia lub mówienia, że nie zgadzasz się 

z autorką. Po pierwsze, nie ma znaczenia, co pisze lub mówi autor. Liczy się to, co mówi Bóg, ponieważ jest 

Autorem i Stwórcą życia. Po drugie, musimy pamiętać, że szatan będzie próbował cię zniechęcić; podział to 

jedna z jego ulubionych taktyk. Jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w tych lekcjach, masz trzy 

możliwości: 1) Możesz porozmawiać z kimś kto wiesz, że się z tobą zgodzi. 2) Możesz po prostu wziąć to, 

co chcesz, a resztę pominąć jak w bufecie. Lub 3) możesz szukać Prawdy. „Uświęć ich w twojej prawdzie. 

Twoje słowo jest prawdą.” Jana 17:17. Proszę wybierz szukanie Prawdy. Prawda nie jest czymś czego 

należy się bać; zamiast tego, ona cię wyzwoli. „Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: 

Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda 

was wyzwoli.” Jana 8:31-32. Ponownie, jeśli kwestionujesz którykolwiek z tych materiałów, namawiam cię 

do przeszukania Słowa, aby znaleźć Prawdę. 

Szukajcie, a znajdziecie. „Szukajcie raczej królestwa Bożego, a to wszystko będzie wam dodane.” Łukasza 

12:31. „I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam 

otworzone.” Łukasza 11:9. Użyj swojej konkordancji; pozwól Panu poprowadzić cię do całej Prawdy. 

Zapamiętaj werset i rozważ go w myślach. Pewnego dnia będzie tak, jakby światło zostało włączone w 

ciemnym pokoju; poznasz Prawdę! Czy to jest warte wysiłku? Czy masz czas? „Naucz nas liczyć nasze dni, 

abyśmy przywiedli serce do mądrości.” Ps. 90:12. Jeśli najpierw Go szukamy, obiecuje, że wszystko inne 

będzie nam dane. 

Łakną i pragną. Jeśli jesteśmy wierzące, jeśli jesteśmy chrześcijankami, to naszym celem na ziemi jest 

chwalenie Boga we wszystkim, co robimy. Czy to nie jest to, co Jezus zrobił ze swoim życiem? A jeśli 

nazywamy siebie chrześcijankami, to mamy być naśladowcami Chrystusa. Ale czy jesteśmy? Jak podążamy 

za Chrystusem? Być może wiele razy próbowałaś naśladować Chrystusa, ale potknęłaś się i nie mogłeś iść 

dalej. Jeśli możesz otworzyć swoje serce przed Bogiem i kontynuować czytanie Pisma Świętego, które 

znajduje się w następnych lekcjach, Jego Słowo sprawi, że będziesz łaknąć i pragnąć Jego i Jego prawd. 

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.” Mt. 5:6. „Jak jeleń 

pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże.” Ps. 42:1. Cóż za wspaniały uczucie w stosunku 

do Pana i Jego Słowa! 

Jego Słowo. Boże Pismo Święte będzie najważniejszymi Słowami na kolejnych stronach; proszę nie pomijaj 

ich. Jego Słowo uzdrawia. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” Ps. 107:20. Jego 

Słowo jest światłem, które oświetli ciemność. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na 
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mojej ścieżce.” Ps. 119:105. Jego Słowo jest Prawdą. „Podstawą twego słowa jest prawda, a wszelki wyrok 

twojej sprawiedliwości trwa na wieki.” Ps. 119:160. 

Po prostu to zrób! Kiedy zaczniesz rozumieć i akceptować Prawdy Boże, musisz stać się wykonawczynią 

Słowa. „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który 

przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim 

był.” Jakuba 1:23-24. Musisz dołożyć działanie do tego, czego się nauczyłaś, inaczej w twoim życiu nigdy 

nie będzie żadnej zmiany! 

Gorliwa dla tego co dobre? Niech ta myśl zapanuje w twoim umyśle: nauki zawarte w tej książce zostały 

napisane przez gorliwą osobę (fanatyka). Stałam się taka, kiedy zostałam zepchnięta w swoim życiu do kąta. 

Stałam się taka, kiedy tonęłam i szukałam czegoś lub Kogoś, kto mnie wybawi. „Lecz widząc gwałtowny 

wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie!” Mt. 14:30. Stałam się taka, gdy zobaczyłam 

prawdziwą pustkę w moim życiu, która sprawiła, że moje serce i brzuch bolały, ponieważ rozpaczliwie 

potrzebowałam wypełnienia tej pustki. Jeśli jest to miejsce w którym teraz jesteś w swoim życiu, to i ty 

staniesz się fanatyczką. Bądź gorliwie posłuszna - z entuzjazmem! 

Gorliwe nauki wymagają gorliwego posłuszeństwa. „Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami 

dobra?” 1P. 3:13. „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.” Obj. 3:19. 

Jezus wzywał do tego rodzaju gorliwego posłuszeństwa w swoim nauczaniu, gdy chodził po ziemi. „Dlatego 

jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść 

do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. 

A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść 

do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.” Mt. 18:8-9. Powiedziałabym, że są 

to bardzo gorliwe instrukcje od naszego Pana. 

Przyjdź i chodź za mną. „Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. 

Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż 

i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr. A 

Jezus, spojrzawszy wokoło, powiedział do swoich uczniów: Jakże trudno tym, którzy mają bogactwa, wejść 

do królestwa Bożego!” Marka 10:21-23. Czy jesteśmy jak bogacz, który nie chce iść za Jezusem? Ile razy cię 

wzywał, ale byłaś związana sprawami tego świata, więc zdecydowałaś, że nie pójdziesz za Nim? Nie przegap 

tego teraz; On woła twoje imię. 

Zrzućmy z siebie wszelki ciężar. „Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy 

z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam 

wyścigu…”. Hbr. 12:1. „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a 

obleczmy się w zbroję światłości.” Rz. 13:12. „…co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście 

zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze…” Ef. 4:22. Musisz 

natychmiast wprowadzić zmiany w swoim życiu i zobowiązać się do naśladowania Jezusa Chrystusa. Kiedy 

będzie następny raz, gdy cię zawoła? Czy to może być twoja ostatnia szansa? Rozważ teraz ten otrzeźwiający 

werset: „Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która 

pojawia się na krótko, a potem znika.” Jakuba 4:14. Spraw, aby każda chwila, każdy dzień się liczył. 

Letni. Dla tych z was, które twierdzą, że macie szczęśliwy dom, ta książka może być zbyt gorliwa, ponieważ 

nic nie motywuje was do zmiany. „Znam twoje uczynki: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny 

albo gorący. A tak, ponieważ jesteś letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust.” Obj. 3:15-16. Bóg 

gardzi letnim chrześcijaninem. Czy płoniesz dla Niego? Co On musi zrobić w twoim życiu, aby zbliżyć cię 

do Niego i Jego Słowa? Wiem, co mi było potrzebne! 
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Ubodzy w duchu. Ci, którzy są biedni, nie mają nic; dlatego jest im łatwiej zostawić wszystko i iść za Nim 

i Jego Słowem. „Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim.” Łukasza 

4:18. Czy jesteś duchowo bankrutem? „Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo 

niebieskie.” Mt. 5:3. Gdybyś była bankrutem finansowym, z pewnością pilnie modliłabyś się, aby twój mąż 

znalazł pracę lub lepszą pracę, abyś mogła zapłacić rachunki, a twoja rodzina byłaby nakarmiona, ale co z 

duchowym pokarmem, którym ty powinnaś się podzielić z dziećmi? 

Zbudował swój dom na piasku. Spójrzmy prawdzie w oczy, wiele z nas zbudowało swój dom na piasku 

światowych wartości. Szukamy wszystkiego, przeciwko czemu żył i głosił nasz Pan Jezus Chrystus! Wiesz, 

że to tylko kwestia czasu, zanim twój domek z kart upadnie. Widzieliśmy znaki; widzieliśmy upadek innych 

chrześcijańskich małżeństw. Co sprawia, że myślisz, że twoje przetrwa? Kobiety, które znalazły i przeczytały 

tę książkę, których domy już się zawalił, „a upadek był wielki”, naprawdę mają przewagę. Ponieważ nie mają 

gdzie mieszkać, zbierają gruz i rozpoczynają odbudowę. Nie mają wyboru; Bóg to dla nich zrobił. „A każdy, 

kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował 

swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, 

a jego upadek był wielki.” Mt. 7:26-27. Rozpocznij odbudowę swojego domu, krok po kroku, deska po 

desce, na skale Jezusa Chrystusa. Używaj jedynie Jego Słowa jako swoich planów. Pozwól, aby ta książka 

zmotywowała Cię i pomogła rozjaśnić te obszary, które dotyczą okoliczności i sytuacji z twojego życia. 

Nie bójcie się ich. Wspomnijcie na PANA. „I powiedział wobec swoich braci i wojska Samarii: Co ci 

niedołężni Żydzi wyprawiają? Czy pozwolimy im na to? Czy będą składać ofiary? Czy zdołają to skończyć 

w jeden dzień? Czy wskrzeszą kamienie z kupy gruzu, które spalono?... Nawet jeśli zbudują, przyjdzie lis i 

przewróci ich kamienny mur.” Ne. 4:2-3. Spodziewaj się kpin i drwienia, gdy zaczniesz odbudowywać swój 

dom. Przeczytaj cały czwarty rozdział Nehemiasza, aby uzyskać motywację i przygotowanie. 

Podkreśl w swojej Biblii fragmenty wyjaśniające, co zrobili, by pokonać tych, którzy próbowali ich 

powstrzymać. Po pierwsze, modlili się, gdy inni zaczęli ich wyśmiewać, a Bóg dał im wskazówki, a także 

„umysł do pracy”. Następnie ustawili obronę, dzień i noc. Byli również świadomi swoich słabych punktów i 

ustawili dodatkową obronę na tych pozycjach. (Brzmi trochę jak wojna, prawda? Więcej informacji na temat 

duchowej walki, z którą codziennie się stykasz, znajdziesz w lekcji 5 „Pozyskani bez słowa”), bo: „Mój lud 

ginie z braku poznania…” Ozeasza 4: 6). 

Liderzy musieli też walczyć ze strachem przed tymi, których prowadzili. Będziesz musiała być silna 

duchowo, aby zachęcić swoje dzieci, gdy zaczną się bać. „A gdy popatrzyłem, wstałem i powiedziałem do 

dostojników, przełożonych i pozostałych z ludu: Nie bójcie się ich. Wspomnijcie na PANA, wielkiego i 

budzącego grozę, i walczcie za swoich braci, za swoich synów i swoje córki, za swoje żony i domy.” Ne. 

4:14. Ostatecznie wróg zobaczył, że to Bóg walczył po stronie Izraela. Nasz wróg, diabeł, lub ci, którzy 

pracują dla diabła, również ujrzą Pana, jeśli „nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw 

zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na 

wyżynach niebieskich.” Ef. 6:12. 

Poprowadzę cię swoim okiem. Czy będziesz kontynuować poniższe lekcje, wykazując się gorliwym 

zaangażowaniem? Nie jesteśmy w stanie sami wprowadzić zmian. Jesteśmy grzesznikami; nasza 

sprawiedliwość to nic innego jak szata splugawiona. Kiedy pozwolimy Bogu działać w nas i przez nas, On 

zacznie wprowadzać zmiany od wewnątrz nas. „Pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, 

poprowadzę cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać 

uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały.” Ps. 32:8-9. 

Według postanowienia Boga. Pan przychodzi do nas dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy. Pozwala 

nam dojść do punktów zwrotnych w naszym życiu (poprzez różne próby), aby nauczyć się polegać na Nim. 

To w chwilach udręki szukamy Go, a potem pozwala nam Go znaleźć. Tylko podczas załamania dokonują 
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się prawdziwe zmiany na całe życie. Możemy Go wielbić we wszystkim, ponieważ mamy pewność, że 

„wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według 

postanowienia Boga.” Rz. 8:28. Z tego fragmentu możemy zobaczyć, że nasz cel musi być zgodny z Jego 

postanowieniem. Jakie jest więc Jego powołanie w naszym życiu? Większość z nas zna Rz. 8:28, ale aby 

naprawdę zrozumieć Jego powołanie, musimy kontynuować czytanie. „Tych bowiem, których on przedtem 

znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między 

wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, 

a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko 

nam?” Rz. 8:29-31. 

Czy twoje uczynki temu przeczą? Czy naprawdę kochasz Go na tyle, by być Mu posłuszną, nawet gorliwie? 

Czy bardziej interesuje nas nasz cel czy Jego cel w każdej sytuacji w naszym życiu? Gdzie jest Twoje serce? 

Wiele razy, gdy w naszym życiu pojawia się próba, jesteśmy posłuszni, aby pocieszyć lub ochronić się przed 

tym, co nas rani. Ale jeśli próba lub cierpienie trwa nadal, zaczynamy dostrzegać potrzebę trwalszej zmiany. 

Rozwijamy wgląd, który ujawnia powód(y), dla których Bóg pozwolił na próbę. Możliwe, że jest to dla 

naszego zbawienia lub dla zbawienia ukochanej osoby; ale z pewnością próba ma na celu nasze uświęcenie, 

żeby nasze czyny przestały się Go zapierać. „Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, 

budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.” Tytusa 1:16. 

Moje serce kamienne. Z niecierpliwością oczekując dnia naszej chwały, Bóg zachęca nas, abyśmy byli 

konkretni w naszym życiu modlitewnym. Chce, żebyśmy doszli do punktu, w którym prawdziwie wołamy 

do Niego. Kiedy dojdziesz do tego punktu? Czy będziesz płakać w czasie frustracji, czy też musisz dojść do 

tego, że stracisz ukochaną osobę przez śmierć? Może to tylko groźba utraty ukochanej osoby, która 

doprowadzi cię do tego punktu. Możliwe, że zniszczenie twojego małżeństwa sprawi, że będziesz wołać do 

Boga. Musimy zadać sobie pytanie, jak twarde jest moje serce? „I dam wam nowe serce, i włożę nowego 

ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.” Ez. 36:26. 

Czy jesteś gotowa prosić Boga o tę zmianę serca, „za wszelką cenę”? Pan powiedział, że jeśli tylko poprosisz, 

otrzymasz. „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone.” Mt. 

7:7. 

Czyni twardym swój kark. Jeśli naprawdę jesteśmy chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa, to pragniemy 

być bliżej Niego. Czy tęsknisz za Nim? A może zamiast tego otaczasz się rzeczami, które tłumią to 

pragnienie? Jeśli tak, to nie jesteś chrześcijanką płonącą dla Boga, ale odstępczynią. „Serce odstępcy nasyci 

się jego drogami…”. Prz. 14:14. Czy już się nasyciłaś, czy musisz być skruszona? „Człowiek, który czyni 

twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku.” Prz. 29:1. 

Skruszonym i zgnębione serce. Możesz sobie powiedzieć, że tak wiele robisz dla Pana. Spędzasz tak dużo 

czasu w żłobku kościelnym lub kierujesz różnymi komitetami. Myślisz, że to prawdziwa ofiara, a to dowodzi, 

że jesteś na dobrej pozycji przed Bogiem. „Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał...Ofiary dla 

Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:16-17. 

Zasmuceni ku pokucie. Aby pokutować i odwrócić się od letniego życia, które prowadziłyśmy, musimy 

żałować. „To teraz się raduję, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. 

Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w niczym nie ponieśli szkody przez nas. Bo smutek, 

który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje; lecz smutek według świata 

przynosi śmierć.” 2 Kor. 7: 9-10. 

Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość. Co oddziela cię od poznania Boga? Co powstrzymuje cię przed 

codziennym czytaniem Jego Słowa? Jeśli Bóg nie jest pierwszy w twoim życiu, co jest? Twoja rodzina? 
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Twoja praca? Rzemieślnictwo? Telewizja i rozrywka? Co sprawia, że każdego dnia jesteś tak zajęta, a nawet 

nie rozmyślać nad Bogiem? „Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko 

poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gotowi do ukarania wszelkiego 

nieposłuszeństwa, kiedy wasze posłuszeństwo będzie całkowite.” 2 Kor. 10:5-6. 

Wyznawajcie sobie nawzajem upadki. Ci, którzy pozwolili sobie na bycie przekonanym, są gotowi 

wprowadzić zmianę w swoim życiu. Jeśli jesteś gotowa, zacznij od wyznania. „Wyznawajcie sobie nawzajem 

upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” 

Jakuba 5:16. Jeśli nie jesteś skruszona, prawdopodobnie odłożysz te strony teraz lub będziesz je dalej czytać, 

aby udowodnić sobie, że jesteś dobrą chrześcijanką, za jaką się podajesz. Niestety obie wiemy, że to nigdy 

nie zmieni twojego życia i nie przeniknie do twojego serca. Po prostu spłynie po plecach jak woda po 

grzbiecie kaczki. 

Nie dziwcie się temu ogniowi. Te strony zostały napisane przez kogoś, kto był skruszony. Bóg często używa 

ludzi w naszym życiu, aby nas skruszyć. Na początku może to być tylko irytacja; następnie eskaluje do 

całkowitej frustracji. Czy w tym momencie zwracamy się do Niego, czy raczej zatwardzamy nasze serca lub 

karki? Bóg próbuje nas zmienić, ukształtować. „Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was 

przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało.” 1 P. 4:12. 

Zwykle nie podoba nam się sytuacja ani osoba, która wprowadza próby w naszym życiu, ponieważ nie 

widzimy, że stoi za tym Bóg. Stajemy się zgorzkniali i źli na osobę lub okoliczności, których używa. 

Próbujemy zerwać ten związek, ale okazuje się, że podąża za nami. Droga wierząca, to Pan próbuje nas 

zawrócić, najpierw delikatnie, ale potem trochę mocniej. (Zobacz lekcję 10, „Rozmaite próby”, ponieważ 

„Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja też ciebie odrzucę…” Ozeasza 4:6). 

Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza. Bóg często musi usunąć przyjaciela lub ukochaną osobę, aby 

postawić Siebie na pierwszym miejscu w naszym życiu. Możemy być w zimnym małżeństwie lub nawet w 

separacji lub po rozwodzie. Nasze dzieci lub nasi rodzice mogą z nami nie rozmawiać. Możliwe, że nasi 

bracia lub nasze siostry również nie komunikują się z nami. „Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, 

a moich znajomych – w ciemności.” Ps. 88:18. „Strąciłeś mnie w najgłębszy dół, w ciemności, w głębie. 

Twój gniew ciąży na mnie i przytłoczyłeś mnie wszystkimi twymi falam. *Sela. Oddaliłeś ode mnie moich 

znajomych, uczyniłeś mnie dla nich ohydą; jestem uwięziony i nie mam wyjścia.” Ps. 88:6-8. 

*Sela występuje często w Księdze Psalmów, prosząc czytelnika o zastanowienie się i przemyślenie tego, co 

właśnie przeczytano. Przestrzegaj tego, rozważając to, co napisał psalmista. Przeczytaj to jeszcze raz, jeśli 

potrzebujesz. Czego się spieszysz? 

Oni zobaczą Boga. Jak mogę zobaczyć Pana? Po pierwsze, musisz mieć doświadczenie ponownego 

narodzenia; wtedy rozpoczniesz wewnętrzne oczyszczenie. Jeśli nie zrozumiemy dróg Boga, zniechęcimy się 

i do naszych umysłów wkradnie się wiele wątpliwości. „Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą 

Boga.” Mt. 5:8. Bóg chce być pierwszy w naszym życiu. (Zobacz następną lekcję: „Twoja Pierwsza miłość”, 

ponieważ „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty odrzuciłeś poznanie…” Ozeasza 4:6). On chce, 

aby nasze życie odzwierciedlało Jezusa Chrystusa. 

Rozpromienili się. Czy chcesz odzwierciedlać miłość i blask Pana? Teraz, moja siostro w Chrystusie, masz 

szansę; nie zepsuj tego. Nie zawracaj; zrób to teraz. Zwróć się do Niego i tylko do Niego. Zrób to teraz! 

„Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.” Ps. 34:5. Czy ostatnio sprawdzałaś 

swoje oblicze? Czy spochmurniałaś? „Wtedy PAN zapytał Kaina: Dlaczego się rozgniewałeś? Czemu 

spochmurniała twoja twarz? Jeśli będziesz dobrze czynił, czy nie zostaniesz wywyższony? A jeśli nie 

będziesz dobrze czynił, grzech leży u drzwi; a do ciebie będzie jego pragnienie, a ty będziesz nad nim 
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panować.” Rdz 4:6-7. Jak się masz? Jeśli nie masz się dobrze, Bóg mówi: „grzech leży u drzwi”. Być może 

już wpuściłaś grzech. 

Pomódl się teraz. „Cokolwiek jest potrzebne, aby zmiękczyć moje serce do tych lekcji, zrób to Panie…” 

Praktyczne Zastosowanie 

Słuchacz słowa, a nie wykonawca. „Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny 

jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł 

i zaraz zapomniał, jakim był.” Jakuba 1:23-24. 

Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłam. Aby odbudować się na Skale, musimy przyznać się Bogu do 

naszej grzeszności. Dopóki nie zrozumiemy, że jesteśmy grzesznikami, nie możemy zrobić kolejnego kroku. 

Czy czytając tę lekcję, uświadomiłaś sobie swój grzech, czy usprawiedliwiałaś się lub obwiniałaś innych? 

Moja umiłowana, jeśli naśladujesz świat, racjonalizując swoje grzechy i usprawiedliwiając się, a 

jednocześnie szybko wskazujesz innym (zwłaszcza swojemu mężowi) ich grzechy i braki, z pewnością 

zmierzasz ku śmierci duchowej. Zamiast patrzeć na innych, którzy upadli w pewnych obszarach, przyjrzyj 

się sobie uważnie. 

Jeśli jesteś mocno przekonana, zatrzymaj się teraz, padnij na kolana i poproś Ducha Świętego, aby ci pokazał 

i przekonał cię o twojej grzeszności przed Bogiem. Poproś Go, aby ujawnił twoje przewinienia i kogo 

obraziłaś. Zacznij od następującej modlitwy: 

,,Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje 

występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje 

występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem 

na twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Stwórz we mnie 

serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj 

mi swego Ducha Świętego.” 

,,Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców 

twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego 

zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą 

głosić twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary 

dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” Ps. 51:1-4,10-17.  

Wyznawaj swoje upadki. Kiedy już wyznamy swoje grzechy przed Bogiem, być może będziemy musiały 

przyznać się, że popełniłyśmy błąd i wyznać sobie nawzajem swoje upadki. Ponownie, jeśli twoje sumienie 

jest napiętnowane, zminimalizujesz swój grzech i nigdy nie odniesiesz nad nim zwycięstwa w swoim życiu! 

„Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może 

usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5:16. 

Jego Słowo uzdrowiło ich. To Słowo Boże zmieni nas i uzdrowi. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i 

wybawił ich z grobu.” Ps. 107:20. Musimy zacząć odnawiać nasze umysły. Za pomocą kart indeksowych 

3x5, zapisz wersety z tej lekcji, które wzbudziły w twoim sercu największe przekonanie. Następnie zrób to 

samo z każdą z kolejnych lekcji. Trzymaj te karty w torebce i wyjmuj je regularnie, zgodnie ze prowadzeniem 

Ducha Świętego. Jeśli nie otrzymujesz zachęty, módl się, aby tak było. 
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U Boga. Nie możemy działać w ciele. Musimy współpracować „z Bogiem”, iść w Jego kierunku i używać 

Jego Ducha, aby robić to, co powinniśmy. „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.” Mt. 

19:26. „A Jezus, spojrzawszy na nich, powiedział: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga bowiem 

wszystko jest możliwe.” Marka 10:27. „A on odpowiedział: Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u 

Boga.” Łukasza 18:27. Każdy inny plan w końcu nas zniszczy i spowoduje, że się poddamy. „Bo kto sieje 

dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne.” 

Gal. 6:8. Działanie w ciele spowoduje tylko tymczasową zmianę zewnętrzną w porównaniu z trwałą zmianą 

wewnętrzną. „…to bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co NIEwidzialne, jest wieczne.” 2 Kor. 4:18. 

Sprawiedliwy upada. Miej świadomość, że nadejdą potknięcia i porażki, ale musisz powstać. „Bo 

sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje…”. Prz. 24:16. Wszyscy upadną, ale to, co robisz, 

gdy upadniesz, oddziela sprawiedliwych od niesprawiedliwych! Cała dziesiąta lekcja tej książki jest 

poświęcona temu, abyśmy byli w pełni świadomi prób chrześcijańskiego życia. Ale na razie bądźmy 

świadomi, że możemy być związani powrozami naszego grzechu, aż znienawidzimy go tak bardzo, że 

będziemy nieustannie wołać do Boga, aby na zawsze uwolnił się od tych pokus. „Niegodziwego schwytają 

jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu.” Prz. 5:22. Ponownie, musimy 

współpracować „z Bogiem”, doskonale wiedząc, że On wie najlepiej. „Biada temu, który się spiera ze swoim 

Stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: Cóż czynisz?” Iz. 

45:9. 

Chlubił z moich słabości. I wreszcie, kiedy „przez Chrystusa” odnieśliśmy słodkie zwycięstwo, musimy 

podzielić się naszym świadectwem ze wszystkimi, których On wnosi do naszego życia. Niektórym łatwo jest 

dzielić się Jezusem Chrystusem jako Zbawicielem z każdą napotkaną osobą. Jeśli tak płoniecie dla Pana, 

chwalcie Boga! Inni nie dzielą się z nikim swoim zbawieniem; to jest ich mała tajemnica u Pana. Bez 

wątpienia, Bóg wprowadzi do twojego życia kobiety, które otworzą ci drzwi do dzielenia się tym, co Chrystus 

dla ciebie zrobił. „…lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić 

odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią.…” 1P. 

3:15. Czy otworzysz usta? „Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Gdy 

milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań.” Ps. 32:1,3. Wytrenujmy nasze usta do 

dzielenia się Bożą mocą nad grzechem, uniżając siebie i chlubiąc się naszymi słabościami. „Lecz powiedział 

mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił 

z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.” 2 Kor. 12:9. 

Niech Moc Chrystusa Zamieszka we Mnie… Amen i Amen! 

Osobiste zobowiązanie: rozpoczęcie budowy lub przebudowy mojego domu na Skale. „Opierając się na 

tym, czego nauczyłam się ze Słowa Bożego, zobowiązuję się wyznać swoją oziębłość wobec Chrystusa i 

podjąć odpowiednie kroki, aby odnowić swój umysł. Zobowiązuję się pozwolić Panu działać przeze mnie, 

abym mogła odnieść słodkie zwycięstwo nad moim grzesznym życiem. Zobowiązuję się również oddawać 

Bogu cześć i chwałę, na jaką zasługuje, dzieląc się moim świadectwem z innymi.” 

 

Data:_________Podpis: _____________________________________________________  
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Ostrzeżenie: Materiał, który właśnie przeczytałaś i będziesz czytać, nie może być omawiany z mężem. To 

nie jest tylko sugestia, ale raczej wymóg. Wiele destrukcyjnych skutków miało miejsce w przypadku 

małżeństw i / lub kobiet, które nieświadomie lub umyślnie podzieliły się i omówiły zdobyte informacje. 

Niektóre kobiety wykorzystywały te fragmenty przeciwko własnym mężom, aby bić ich po głowie słowami 

„powinieneś…!” Inne, które miały czyste serce, podzieliły się tym, czego się nauczyły w pokorze, a ich 

mężowie nieumyślnie wykorzystali to przeciwko nim, aby ich dobić. 

Dlatego koniecznie proszę cię, jako siostrę w Chrystusie, o podpisanie tego zobowiązania, zanim przejdziesz 

dalej z tym materiałem, ponieważ nasi mężowie mają „zostać pozyskani bez słowa, widząc (nasze) czyste, 

pełne bojaźni postępowanie.” 1P. 3:1-2. 

Jeśli zastanawiasz się, jak możesz oprzeć się pokusie powiedzenia mężowi, pozwól, że pokażę ci wyjście. 

„Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad 

wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść.” 1Kor. 10:13. 

Podziel się tym materiałem, każdą koncepcją i każdą lekcją z tyloma kobietami, młodszymi lub starszymi, 

ile możesz znaleźć, dopóki nie wyciągniesz wszystkiego ze swojego systemu. Kiedy zaczniesz przeżywać te 

lekcje w swoim domu „bez słowa”, twój mąż prawdopodobnie zapyta cię, co spowodowało, że się zmieniłaś. 

W tym momencie możesz mu krótko powiedzieć: „Czytałam książkę dla kobiet; jest też wersja dla mężczyzn. 

Jeśli jesteś zainteresowany, mogę Ci załatwić kopię ” i koniec rozmowy. 

Osobiste zobowiązanie: Dzielić się tym materiałem tylko z innymi kobietami. „Na podstawie tego, co 

właśnie przeczytałam, zobowiązuję się do dzielenia się tym materiałem tylko z innymi kobietami. 

Zobowiązuję się również zachować ciszę i nie zostawiać tego materiału dla mojego męża do przypadkowego 

lub celowego przeczytania. Jeśli mój mąż zapyta o pozytywną zmianę we mnie, zobowiązuję się być gotowa 

tylko z powyższym stwierdzeniem.” 

 

Data: _________ Podpis: ________________________________________________________ 



 

 

O autorce 
 

Erin Thiele jest żoną i matką czterech chłopców: Dallasa, Axela, Eastona i Coopera oraz trzech dziewczynek: 

Tylera, Tary i Macy. Jej stanie za małżeństwem zostało oparte na Skale Słowa Bożego podczas jej walki o 

odbudowanie własnego małżeństwa; Mąż Erin zostawił ją dla innej kobiety i ostatecznie się z nią rozwiódł. 

Dwa lata później, jej mąż wrócił i ich małżeństwo zostało cudownie odbudowane! 

Restore Ministries rozpoczęła się, gdy Erin przeszukała wszystkie denominacje w jej okolicy, ale nie była w 

stanie znaleźć potrzebnej pomocy. Jak Bóg Może i Odbuduje Twoje Małżeństwo została napisana, aby pomóc 

kobietom, które Pan do niej posłał. Mądra Kobieta została napisana, gdy Pan prowadził ją, by przygotowała 

dom na powrót męża. Pięć lat później Jak Bóg Może i Odbuduje Twoje Małżeństwo: Jest Uzdrowienie po 

Złamanych Ślubach i Mądry Mężczyzna zostały napisane dla mężczyzn. Doświadczenie tej pary jest 

potężnym świadectwem Bożych obietnic i Jego wierności. 

Jeśli masz dostęp do Internetu, odwiedź stronę Restore Ministries Encouaging Women pod adresem: 

RMIEW.com. Na naszej stronie internetowej możesz przeczytać potężne świadectwa przywróconych 

małżeństw, dołączyć do naszego Restoration Fellowship i dowiedzieć się więcej o innych naszych 

materiałach, takich jak Studia Biblijne Mądra Kobieta i inne kursy online oraz w naszej księgarni 

EncouragingBookstore.com 

Jeśli chcesz zostać przeszkolona, jak służyć, odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o 

RMIOU „Restore Ministries International Online University” RMIOU.com 

 

Świadectwo, jak Bóg 

Odbudował Nasze Małżeństwo 
by Dan Thiele 

 

Dan chciałby podzielić się świadectwem o odbudowaniu naszego małżeństwa, ponieważ Biblia mówi w 

Objawienia 12:10-11, ,,I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i 

królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem 

i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego 

świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci.” 

Nasze małżeństwo było martwe, ale dzięki Jego przelanej krwi zostało ożywione. Mamy nadzieję i modlimy 

się, że nasze świadectwo pomoże tobie lub komuś, kogo znasz, w pokonaniu złego. Oddajemy Bogu całą 

chwałę za to, co uczynił w naszym życiu. 

W styczniu 1989 opuściłem Erin dla innej kobiety. Jednak Pan dał Erin serce i wytrwałość, by wierzyć, że 

Bóg może odbudować nasze małżeństwo. To właśnie podczas tego ognistego procesu Erin stała się nową 



 

 

kobietą. Studiowała Biblię na temat małżeństwa i zaczęła stosować zasady w swoim życiu. Nigdy mi nie 

powiedziała, po prostu to widziałem. 

Podobnie jak trzej młodzieńcy, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca, Erin również „uwolniła się” od 

rzeczy w swoim życiu, które ją „związały”. Odkryła też, że idzie z kimś, swoim drogim Panem. (Zobacz 

Daniela 3:25). 

Wszyscy, nawet najbardziej szanowani pastorzy w naszym mieście, mówili Erin, że walka z moim 

pragnieniem opuszczenia jej i przebywania z inną kobietą jest beznadziejna. Ale Erin odkryła w Słowie 

Bożym, że „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”! (Łukasza 1:37) .W tym czasie założyła Restore 

Ministries, aby pomagać innym kobietom, które również chciały odbudować swoje małżeństwa. 

Wtedy Erin rozpoczęła swoją służbę, dzieląc się z każdą z nich Słowem, które Pan jej pokazał. Wkrótce było 

zbyt wiele kobiet, by pomagać indywidualnie, więc zaczęła wypisywać odniesienia biblijne na starej 

maszynie do pisania, którą dała jej mama. Niektóre kobiety, które przychodziły na jej spotkania, nigdy nie 

trzymały Biblii w rękach, więc Erin zaczęła pisać całe wersety, a następnie kopiować, aby służyć tym 

zranionym i porzuconym kobietom. 

Jednak im bardziej Erin pomagała innym kobietom, tym gorsza stawała się jej sytuacja. Jej ognisty piec został 

uruchomiony, kiedy faktycznie rozwiodłem się z nią w październiku 1990 roku, głównie dlatego, że zapłaciła 

za to inna kobieta. Jednak nawet po tym widziałem, że miała taki pokój; spokój, którego potrzebowała, aby 

nie walczyć z rozwodem lub kwestionować rozwodu, ale zaufać swojemu Panu. Nieposkromiona, Erin nadal 

służyła innym kobietom, dzieląc się większą ilością Słowa Bożego. Powiedziała mi później, że obiecała Panu, 

że jeśli odbuduje jej małżeństwo z mężczyzną, którego kocha, ze mną, całe swoje życie poświęci pomocy 

kobietom w kryzysie małżeńskim. On to zrobił i ona też. 

Nasze małżeństwo zostało w cudowny sposób odbudowane w dużej mierze dzięki posłuszeństwu Erin, aby 

nie uzyskać adwokata. Bóg uwolnił mnie od mojego błędu (którego właściwie natychmiast pożałowałem, 

gdy był ostateczny), kiedy odkryto, że chociaż sędzia udzielił rozwodu 30 października, dokumenty złożone 

przez mojego adwokata musiały zostać unieważnione z powodu błąd w dokumentacji! Był to dla mnie 

pierwszy znak od Boga, że On „jakoś” wyzwoli mnie z powrozów, które związały mnie z cudzołożnicą. 

Gdyby Erin miała adwokata albo gdyby ze mną walczyła, rozwód nie zostałby unieważniony i nigdy bym 

nie wrócił. 

Erin „wbrew nadziei, miała nadzieję” (jeden z jej ulubionych wersetów w Rz. 4:18) i otrzymała swój cud 29 

stycznia 1991 r. o 23:10 kiedy w końcu wróciłem do domu do Erin i czwórki naszych dzieci. Było to po 

moim cudzołóstwie i po rozwodzie, nieco ponad dwa lata po tym, jak ją opuściłem i ponad rok po tym, jak 

zaczęła usługiwać innym kobietom. 

Początek Restore Ministries International 

W ciągu następnych pięciu lat, Pan dał nam oboje pragnienia naszych serc i pobłogosławił nas trzema 

kolejnymi dziećmi „odbudowy”, podczas gdy Erin nadal służyła innym kobietom. W 1996 r. pierwsza wersja 

książki Jak Bóg Może i Odbuduje Twoje Małżeństwo została opublikowana lokalnie i rozesłana na cały świat. 

Ta książka jest kluczem do rozdziałów wziętych z książki Mądra Kobieta Buduje Swój Dom według 

GŁUPIEJ Która Zburzyła Swój Własnymi Rękami, którą Erin zebrała w całość. To były to po prostu lekcje, 



 

które napisała dla swojego stowarzyszenia Restoration Fellowship, które zaczęło się, kiedy mnie nie było i 

spotkania były kontynuowane co tydzień przez lata po moim powrocie do domu. 

Właśnie wtedy tysiące próśb o jej książkę zaczęło napływać do naszej służby Restore Ministries International 

i naszych wydawców z całych Stanów Zjednoczonych i z zagranicy. 

Wiele książek zostało wysłanych do więzień w całych Stanach Zjednoczonych. Mężczyźni pisali, że zostali 

bardzo pobłogosławieni i zaczęli doświadczać odbudowanych małżeństw po przeczytaniu książki o 

odbudowaniu dla kobiet! Wtedy właśnie Erin została poprowadzona do napisania wersji dla mężczyzn. 

Później napisała podręcznik dla mężczyzn Mądry Mężczyzna Buduje na Skale: według Głupca Który 

Budował na Piasku, który miał towarzyszyć książce o odbudowaniu dla mężczyzn. 

Obecnie, za pośrednictwem RMI „Restore Ministries International”, służymy mężczyznom i kobietom 

głównie przez Internet oraz za pośrednictwem książek i filmów. W 2005 roku RMI została podzielona na 

dwie służby: Zachęcenie Kobiet i Zachęcenie Mężczyzn. 

Widziałem w swoim życiu i u tak wielu osób, którym pomogliśmy, że Bóg jest więcej niż w stanie uleczyć i 

uratować każde małżeństwo! Zachęcam was do przeczytania, ponownego przeczytania i ponownego 

przeczytania książek, aby poznać prawdę, która uratuje wasze małżeństwo, a także wszystkie świadectwa, 

które pozwolą wam zbudować wiarę, abyście również UWIERZYLI w obietnice Pana dotyczące 

odbudowania waszego małżeństwa! 

Kiedy czytasz świadectwa, zaznacz wszystkie „pozornie” niemożliwe sytuacje, które są podobne do twojej; 

ale proszę, nie skupiaj się na tym, jak różni się twoja sytuacja. Oczywiście dzieje się tak, ponieważ Bóg 

patrzy, a właściwie „przebiega bowiem CAŁĄ ziemię, szukając tych, których serce jest doskonałe wobec 

Niego. Aby pokazywał on swoją MOC tobie”(2 Kronik 16: 9), aby dać ci świadectwo, które jest inne, 

wyjątkowe i „ pozornie ”niemożliwe, gdyby nie pomoc BOGA. 

Nasza pierwsza książka BUDOWANIE WIARY Przez Słowo Swego Świadectwa zawiera zarówno 

świadectwa w pierwszej osobie jak i w osobie trzeciej. Zanim mieliśmy miejsce, w którym można było 

wysyłać Raporty Pochwalne na naszą stronę internetową, otrzymywaliśmy świadectwa odbudowanego 

małżeństwa z wielu różnych źródeł. Wszyscy uwielbiamy słyszeć to prosto z ust tej osoby, więc teraz mamy 

świadectwa w pierwszej osobie w większości naszych innych książek ze świadectwami. Czy to w pierwszej, 

czy w trzeciej osobie, wszystkie te świadectwa oddają „chwałę Bogu”! 

Erin powiedziała mi, że to, co pomogło jej przejść przez pozew rozwodowy, który złożyłem przeciwko niej 

(z powodu bycia głupcem), była jej przyjaciółka Sue (którą kiedyś spotkałem), mąż Sue powiedział Erin: 

„Jeśli kochasz swojego męża tak, jak Sue kochała mnie, i podążasz za tym samym co Sue robiłą ze mną - 

twoje małżeństwo też zostanie odbudowane. I jeszcze jedno, nawet jeśli mówi, że cię nie kocha, to kocha.” 

Pozwólcie, że powiem to samo każdej z was. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tym, czego uczy Erin w 

jej książkach i weźmiesz sobie do serca to, co mówi w swoich filmach, na przykład odpuszczenie męża 

(ponieważ to zwróciło moją uwagę). I jeśli uzyskasz taki sam spokój i uległość, jakie widziałem u Erin (i 

które widziałem u tak wielu kobiet, które przyszły do naszej służby, które teraz mają odbudowane 

małżeństwo). Wtedy nie ma wątpliwości, że twój mąż też wróci do domu. A jeśli powiedział ci, że cię nie 

kocha, bez względu na to, co mówi, to kocha. Po prostu podążaj za Panem i zakochuj się w Nim, i nie stój na 

drodze do tego, co robi Bóg. Dużo zajęło mi zobaczenie błędów, które popełniłem, to samo dotyczy twojego 

męża. 

Ostatnia rzecz, zanim skończę. Erin nigdy nie słyszała o jednym małżeństwie, które zostało odbudowane, 

zanim pomogła Sue i zobaczyła, jak jej zostało przywrócone. A jednak mamy tak wiele kobiet, które mają 



 

 

wszystkie setki przywróconych świadectw małżeńskich z naszych książek i opublikowanych na naszej 

stronie. I mają wszystko, czego Erin (i Sue) musiały szukać w swoich bibliach (które są teraz w jej książkach, 

filmach i naszych lekcjach online) i wciąż narzekają, że ich sytuacja jest zbyt trudna. Nie wiem, jak Erin to 

zrobiła, ale wiem, że jeśli chcesz tego, co Bóg chce ci dać (i ocalisz swojego męża przed tym, dokąd zmierza), 

zrób to na Boży sposób przez wiarę. 

Nigdy nie dałem Erin wskazówki, że kiedykolwiek wrócę, ale spojrzała na Pana i stała się rozpromieniona. 

~ Dan 

,,Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu.”—Psalm 34:5  

Erin napisała inne książki ze swoim charakterystycznym stylem wykorzystywania Pisma Świętego do posługi 

załamanym i duchowym więźniom. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu.” (Ps. 107:20). 

Wszystkie jej książki znajdziesz na jednej ze stron internetowych RMI: 

EncouragingBookstore.com 

Amazon.com 

 

 



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 

Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź jedną z naszych stron 

internetowych: 

Wiecznamilosc.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

Aidemaritale.com (francuski) 

AjudaMatrimonial.com (portugalski) 

AyudaMatrimonial.com (hiszpański) 

Eeuwigdurendeliefde-nl.com (holenderski) 

EvliliginiKurtar.com (turecki) 

EternalLove-jp.com (język japoński) 

Pag-asa.org (tagalog) 

Uiteindelikhoop.com (afrikaans) 

Zachranamanzelstva.com (słowacki) 

EncouragingMen.org 


