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Przedmowa
Minęły lata, odkąd ruch feministyczny okradł kobiety z należnych im ról i
błogosławieństw związanych z tym, jak Bóg zaprojektował kobiety.
Chociaż celem było zapewnienie kobietom takich samych praw, jak
mężczyznom, spowodowało to, że kobiety nie miały innego wyboru, jak
tylko zostać samotnymi matkami, by zaopatrzyć nie tylko sobie, ale często
też ich konkubentów. Kobiety nie uwolniły się od mężczyzn, jak
powiedziano, że mają to osiągnąć, ale zamiast tego kobiety mają obsesję na
punkcie posiadania mężczyzny, dowolnego mężczyzny, za wszelką cenę.
Nic dziwnego, że prorok biblijny powiedział, że nadejdą takie czasy. W
Izajasza 4:1 jest napisane: „W tym dniu siedem kobiet uchwyci się jednego
mężczyzny, mówiąc: Będziemy jadły swój chleb i ubierały się we własne
ubranie, tylko niech zwiemy się twoim imieniem, odejmij od nas hańbę”.
To kobiety takie, jak Michele, zostały powołane, by przecierać szlaki dla
tak wielu kobiet, które znalazły się same, często tracąc męża, dzieci lub
rodzinę. W pierwszej ze swojej serii pięciu książek, Michele zabiera nas w
podróż, która nie doprowadziła do odzyskania tego, co straciła — ale do
znalezienia związku tak silnego, tak satysfakcjonującego i tak spokojnego,
że stała się inspiracją dla nas wszystkich.
Wiele z tego, co przeczytałam w tej książce, kiedy była dostępna tylko dla
kobiet w jej kościele, używałam do pomocy kobietom w mojej własnej
służbie. Każda z nas musi poznać niewypowiedziane prawdy, mądrość i
wolność, których Michele doświadczyła i którymi się z nami podzieliła w
tej dynamicznej książce dla kobiet.
Erin Thiele
Restore Ministries International

————– Rozdział 1 ————–

Czym jest życie w
obfitości?
Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja
przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości.
—Jana 10:10
Czym jest życie w obfitości?
Życie w obfitości to życie, którym w końcu żyję. Jest to życie, które jest
„niewysłowioną radością”, ponieważ jest pełne chwały Bożej! Wierzę, że
jest to życie, za które Jezus umarł, aby nam je dać, ale bardzo niewielu
kiedykolwiek osiągnęło je w swoim życiu! Wzmocniona Biblia (Amplified
Bible) definiuje to życie jako „obfite [osiągnięcie jeszcze większej
doskonałości w przeżywaniu tego życia]”.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Pan wprowadził mnie w nowe życie, życie
w obfitości. To życie wydawało się czymś nieosiągalnym dla mnie i dla
większości chrześcijan. Moje życie było życiem walki, a nie życiem w
spokoju, o którym Jezus mówił w Mateusza 11:29. „Weźcie na siebie moje
jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz”.
Chociaż moja podróż ku obfitemu życiu nie jest jeszcze zakończona, mogę
powiedzieć, że osiągnąłam odpoczynek dla mojej duszy i niewysłowioną
radość, pełną chwały!!!
,,Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego
złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie
przy objawieniu Jezusa Chrystusa; A choć go nie widzieliście, miłujecie; i

6

Znalezienie życia w obfitości

w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością
niewysłowioną i pełną chwały; Otrzymując koniec waszej wiary –
zbawienie dusz” (1 Piotra 1:7-9).
Czytamy wersety, takie jak Jana 16:33. „To wam powiedziałem, abyście
mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja
zwyciężyłem świat”. Jedyne, na czym zawsze się skupiamy, to „na świecie
będziecie mieć ucisk”, ponieważ tak właśnie żyjemy dzień po dniu.
To życie w ucisku, walce, bólu i smutku nie jest Bożym planem. Nie dlatego
Jezus przyszedł na ten świat, aby żyć i umrzeć za nas. Wierzę, że mamy żyć
w radości, która jest tak niewiarygodna, że trudno ją opisać — radość, która
jest niewysłowiona, ponieważ jest pełna chwały Bożej!!
Tak jak moc Jezusa przyszła przez krzyż, wierzę, że to właśnie w naszym
krzyżu osiągniemy moc prowadzenia takiego życia, którego świat
zazdrości. Nasze życie ma być życiem, które rozjaśni ciemność w
dzisiejszym świecie; życie, które jest źródłem światła, które poprowadzi
życie zagubionych w ciemności kobiet. Pośród ich ciemności, nasze światło
może wskazać drogę do Tego, który może dać im życie w obfitości. ,,Bo
wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które
zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 Jana 5:4).
Obyś nigdy nie zapomniała, że: ,,Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście
ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na
świecie” (1 Jana 4:4).
Czy musimy czekać, aż dotrzemy do nieba zanim: ,,... Otrze Bóg wszelką
łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Obj. 21:4)?
Kiedyś tak myślałam, ale już nie.
Odkąd znalazłam to życie, miałam nienasyconą potrzebę dzielenia się nim
z każdą kobietą, którą znam! To jest poza wolnością, daleko poza
znalezieniem spokoju — jest to życie, które sprawia, że chcesz wybuchnąć
śpiewem i tańcem!!
To życie nie zostało osiągnięte żadnymi środkami, które są niedostępne lub
nieosiągalne dla nikogo. Oznacza to, że to, co ja mam teraz, ty też możesz
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mieć i możesz dać to swoim przyjaciółkom, swojej córce, swojej mamie lub
swojej siostrze! Zaskakująco, nie jest to rezultat tego, co osiągnęłam, ale
faktycznie, jak straciłam wszystko!
Czy Jezus nam tego nie powiedział? Czy nie słuchałyśmy, czy też nie
miałyśmy właściwego ucha, aby to usłyszeć? ,,Bo kto chce zachować swoje
życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je” (Mt.
16:25).
Jako chrześcijanie, wydaje się, że często mamy „wiedzę intelektualną” na
temat tej zasady i wielu innych zasad, o których mówił nam Jezus, gdy
służył swoim apostołom lub gdy dzielił się Błogosławieństwami z tysiącami
— ale nie żyjemy takim życiem. Nie praktykujemy tego. Mamy wiarę, by
wierzyć, że to działa, ale nie praktykujemy tej wiary; w związku z tym
,,wiara bez uczynków jest martwa” (Jakuba 2:26).
Dla większości z nas, nasze istnienie to życie, które jest martwe lub
umierające. Jednak Jezus umarł, abyśmy mogły mieć ŻYCIE i mieć je w
obfitości! To słowo obficie, oznacza dla mnie życie przepełnione dobrymi
rzeczami — zaczynając od radości!
Drogie panie, to życie jest osiągalne dla każdej z nas. W ciągu tych kilku
ostatnich miesięcy przekonałam się, że można je znaleźć w utracie życia, o
które wszyscy walczymy. To właśnie w prawdziwym oddaniu naszego
życia i życiu według zasad, które są zawarte w Biblii, ale nigdy nie są
naprawdę stosowane, można znaleźć radość, która umyka większości z nas.
W trakcie mojego pierwszego przywrócenia, stosowałam się do zasad
zawartych w książce Przywróci twoje małżeństwo i osiągnęłam
przywrócone małżeństwo. Jednak stosowałam te zasady z wielkim
strachem i obawami, ponieważ poziom mojej wiary w tamtym czasie był
bardzo niski. Gorsze było jednak to, że szukałam życia, którego pragnęłam.
Nie przyszło mi do głowy, że mogę być szczęśliwa (nie mówiąc już o
radości), jeśli Bóg nie przywróci mojego małżeństwa. Modliłam się więc
szczególnie (jak uczą nas tego studia biblijne) i postępowałam zgodnie z
zasadami (do czego nasza służba zawsze zachęcała kobiety). Odkąd
odnalazłam swoje życie w obfitości (kiedy straciłam wszystko), zdałam
sobie sprawę, że Jezus również powiedział nam, jak mamy się modlić, czyli
,,bądź wola Twoja”.
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Moją uwagę zwróciło to, że zaczęłam widzieć kobiety, których małżeństwa
zostały przywrócone, ale żyły życiem pełnym zmagań, bólu i złamanego
serca, co zmotywowało mnie do przeniesienia się z miejsca, w którym się
osiedliłam — tej strony Jordanu. Ta strona Jordanu znajduje się tuż obok
pustyni, ale znajduje się nad brzegiem rzeki. Wydaje się zielona z dużą
ilością wody, ale nie jest to ziemia obiecan.
Z powodu pytań, które otrzymywałam od przywróconych kobiet, a które
były przeplatane zmaganiami, bólem, strachem i dezorientacją, których
również doświadczałam, postanowiłam ponownie szukać Boga, by
dowiedzieć się, co On chce uczynić w moim życiu:
,,Tak bowiem mówi PAN zastępów: Jeszcze raz, po krótkim czasie,
wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i lądem… Chwała tego domu będzie
większa od tej, jaką miał tamten dawny, mówi PAN zastępów; bo to miejsce
obdarzę pokojem, mówi PAN” (Ag. 2:6, 9).
Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, czego szukam, ale Bóg wzywał
mnie, abym przyszła wyżej i ponownie wyruszyła na nowe, niezbadane
terytorium, aby błogosławić Jego córki, które mi powierzył.
To co znalazłam było fontanną młodości, wewnętrznym pokojem,
prawdziwym sensem życia, sekretem życia i dlaczego zostaliśmy stworzeni
— wszystko w jednym. Znalazłam to w poniższym wersecie, który Pan mi
dał ponad dziesięć lat temu, ale do tej pory nie dawał mi spokoju i wprawiał
w zakłopotanie, aż do ostatnich tygodni. Czytałam go prawie codziennie, a
nawet rozmawiałam z innymi o tym, co według nich naprawdę oznacza.
Wiedziałam, że Bóg mi go dał i że może on być kluczem do odkrycia
tajemnicy życia w obfitości, którego szukałam.
,,Dlatego tak mówi PAN: Jeśli zawrócisz, wtedy zawrócę cię, abyś stał
przede mną. I jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne [pospolite
SNP], będziesz jakby moimi ustami. Niech oni zawrócą do ciebie, ale ty nie
zawracaj do nich” (Jr. 15:19).
Może się to wydawać dość proste, ale jego prawdziwe znaczenie umykało
mi przez lata. Czytałam go ponownie, dodawałam fragmenty, aby nadać mu
więcej sensu, a nawet dopisałem dwa słowa na końcu wersetu, kiedy
prosiłam Boga, aby dał mi więcej zrozumienia. Oto, co czytałam: ,,Dlatego
[Michele], tak mówi PAN: Jeśli zawrócisz, wtedy zawrócę cię, abyś stała
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[sama] przede mną. I jeśli odłączysz to, co cenne, od tego, co nikczemne
[pospolite SNP], będziesz jakby moimi ustami. Niech oni zawrócą do
ciebie, ale ty nie zawracaj do nich [po nadzieję lub pomoc]” (Jr. 15:19).
To właśnie ,,cenne, od tego, co pospolite” było dla mnie najbardziej
niezrozumiałe. Przyglądałam się różnym rzeczom w moim życiu i
próbowałam je porównywać, aby zobaczyć, czy są cenne czy
bezwartościowe, aby zdecydować, czy powinnam odłączyć je z mojego
życia. Zajęło mi wiele lat, aby odkryć to, co naprawdę wiedziałam w mojej
głowie, ale musiałam to odkryć w moim sercu. Drogie panie . . .
On jest cenny — wszystko inne jest pospolite!
Może ci się wydawać, że to wiesz i myślisz, że muszę być niewiarygodnie
głupia. Jednak, o ile nie prowadzisz życia, które wykrzykuje tę zasadę, jest
to tylko wiedza intelektualna!
Wiedziałam, że kiedy to „pojmę”, Bóg wezwie mnie, abym była Jego
ustami! Przed tym objawieniem byłam kobietą, która byłaby szczęśliwa,
gdyby nigdy nie opuszczała domu — teraz podróżuję po całym świecie!
Wierzę, że ta zasada sprawiła, że apostołowie Jezusa nie ukrywali się w
górnym pokoju, a stali się ludźmi, którzy mieli zostać męczennikami, a
nawet powieszonymi na krzyżu.
Życie w obfitości to takie, które jest poddane. Poddanie wszystkich
pragnień, które według nas uczynią nas szczęśliwymi i tej całej kontroli,
którą według nas powinnyśmy mieć nad naszym życiem (i życiem
wszystkich ludzi wokół nas). Ja, tak jak ty, myślałam, że to jest życie, jakim
żyję. Uczyniłam Jezusa Panem mojego życia, ale nigdy tak naprawdę nie
zastanawiałam się nad tym, by znaleźć życie, do którego zostałam
stworzona i które teraz w końcu prowadzę.
Pierwszym powodem, dla którego wszyscy zostaliśmy stworzeni, jest
społeczność z Bogiem. Kiedy zaczęłam tęsknić w głębi duszy za tym, by
chodzić z Bogiem w ,,chłodzie dnia”, tak jak robił to Adam, chodzić z
Bogiem, tak jak robił to Henoch i widzieć Go twarzą w twarz, tak jak robił
to Mojżesz, nie miałam pojęcia, jak to zrobić. Poprosiłam więc Boga, aby
mi pokazał, jak to zrobić, ponieważ wszelka mądrość pochodzi z góry, a On
daje mądrość każdemu, kto prosi.
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W moich poszukiwaniach moje serce zaczęło się zmieniać w kierunku tego,
co mnie motywowało, aby dowiedzieć się, jak mieć tego rodzaju intymność
z Panem. Zamiast pragnąć tego, co bliskość mogłaby uczynić dla mnie,
odkryłam, że wkrótce zapragnęłam głębokiej intymności dla Niego, mojego
Umiłowanego. Pragnęłam przede wszystkim być kobietą, którą On mnie
stworzył, by być Jego towarzyszką! Chciałam być tak blisko, byśmy mogli
razem uczestniczyć w społeczności i być tak głęboko zakochaną w Nim
(ponieważ On na to zasługiwał), jak On we.
Odkrycie cennego i pospolitego zostało znalezione, kiedy misjonarz
odwiedził nasz kościół i opowiedział historię małej dziewczynki, którą
znalazł, a która żyła na ulicy i umierała. Misjonarz został wezwany do
opuszczenia Indii i przybycia do Stanów Zjednoczonych. Musiał pożegnać
się z tą małą dziewczynką i wiedział, że to będzie ostatni raz, kiedy zobaczy
ją żywą. Kiedy ją przytulił, był tak załamany i smutny, gdy powiedziała:
,,Nie musisz się smucić z mojego powodu, ponieważ mam Jezusa. Jezus jest
wszystkim, czego potrzebuję. On jest wszystkim. Mam wszystko, czego
potrzebuję”. W tym roku po raz drugi usłyszałam tę historię, ale tym razem
zmieniła ona moje życie na zawsze!
Zaczęłam mówić Panu, że On jest wszystkim, czego pragnę, On jest
wszystkim, czego potrzebuję i że jeśli Go mam, to mam wszystko, czego
potrzebuję! Im więcej to mówiłam, tym bardziej stawał się On miłością
mojego życia. To, co mówiłam, stało się tym, co było w moim sercu! Kiedy
napotykały mnie problemy, mówiłam Panu, że On jest wszystkim, czego
pragnę i czego potrzebuję. Natychmiast wszystko, co mnie spotykało,
przestawało mieć znaczenie i traciło swoje ukłucie i wpływ na mnie.
Ten sposób myślenia zmienił moje serce, aby móc nie tylko znieść, ale
więcej, niż przezwyciężyć zniszczenie, które spotkało mnie (naszą rodzinę
i moją służbę), kiedy mój mąż ogłosił, że się ze mną rozwodzi. To właśnie
pośród tego rodzaju kryzysów zostaniesz wyniesiona na wyżyny radości,
które staną się niewysłowione!
Będziesz Go miała tak, jak miała Go ta mała, umierająca dziewczynka i jak
ja mam Go teraz. Gdyby to nie było wystarczającą radością, ,,a to wszystko
będzie wam dodane”, mała dziewczynka, która umierała, została
uzdrowiona, cała i zdrowa, kiedy misjonarz wrócił. Miała Jezusa i On był
wszystkim, czego potrzebowała do życia. Ja nie umieram, chociaż mój mąż
rozwiódł się ze mną miesiąc temu, a ja jestem teraz samotną matką
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sześciorga dzieci. Ale ja również mam Jezusa i On jest wszystkim, czego
potrzebuję, by żyć życiem w obfitośc!
Mam nadzieję, że ten pierwszy rozdział zwiększył twoje pragnienie i chęć
posiadania więcej Jezusa — poznania Go blisko, aby On stał się wszystkim,
czego pragniesz i potrzebujesz. Nie musisz z niczego rezygnować, ale po
prostu zrób to, do czego Bóg mnie poprowadził. Zacznij już teraz mówić
Jezusowi, że On jest wszystkim, czego pragniesz, On jest wszystkim, czego
potrzebujesz i jeżeli Go masz, to masz wszystko. Kiedy przyjdą na ciebie
próby, powtarzaj te słowa w kółko, aż to, co się dzieje (lub co się stało) nie
będzie miało już znaczenia.
Wypowiedaj te słowa, kiedy budzisz się każdego ranka i kiedy kładziesz
głowę na poduszce w nocy. Wymawiaj je na głos, w swoim sercu i kiedy
wchodzisz do swojego pokoju modlitewnego.
Kiedy twoja wiedza intelektualna stanie się stanem serca, nic cię nie zaboli,
nic nie sprawi, że się rozpadniesz i nic tobą nie wstrząśnie. Jeżeli cierpisz,
jeżeli się rozpadasz, jeżeli jesteś wstrząśnięta lub drżysz, wtedy
potrzebujesz Go więcej. Moja droga, nie znajdziesz Go więcej czytając o
Nim w swojej Biblii, cytując Pismo Święte lub gromiąc diabła. Można to
znaleźć w bliskości z Nim.
To nie znaczy, że nie będziesz czytać już Biblii (to są twoje listy miłosne i
obietnice od Niego), nie znaczy, że nie będziesz cytowac Pisma Świętego
(ponieważ ono odnawia twój umysł, żebyś myśliała tak jak Jezus), ani że
już się nie będziesz modlić (zacznij się modlić, dzieląc się swoim sercem i
zranieniami, ale to, co powinno być zrobione, pozostaw Jemu — bądź wola
Twoja!) Jeśli chodzi o rodzaj modlitwy, którą kiedyś wykonywałam (rodzaj
walki duchowej), odkryłam, że z Panem, jako moim Mężem, On uwielbia
toczyć moje bitwy dla mnie. Moja pozycja jest u Jego boku, jako Jego
oblubienicy, aby skupić się na mojej miłości i miłowaniu Go tak, jak On
pragnie być miłowany.
Jeśli jesteś żoną opuszczoną i przygnębioną na duchu i żoną, która została
porzucona, Jezus wzywa cię, abyś stała się Jego oblubienicą! Czy to
zrobisz? Czy zostawisz to wszystko za sobą (zmartwienia, ból, pytania i
uciążliwe relacje) i będziesz podążać tylko za Nim?
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,,PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu,
jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg. Bo twoim małżonkiem
jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest
Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi” (Izajasza 54:6,5).

O autorce
Michele Michaels przyszła do Restore Ministries International, kiedy stała
w obliczu rozwodu. W tym czasie była matką dwóch małych chłopców. Po
przeczytaniu książek Jak Bóg może i przywróci twoje małżeństwo oraz
Mądra kobieta zaczęła pomagać Erin Thiele w jej książkach, a wkrótce
potem spotkały się, gdy obie przebywały w Orlando na Florydzie. Bardzo
szybko po tym, jak Erin odwiedziła Michele w jej domu w Kolorado, jej
małżeństwo zostało przywrócone.
Prawie dokładnie czternaście lat później Michele ponownie stanęła w
obliczu rozwodu, gdy pomagała uaktualnić i zredagować niewielką
książeczkę W obliczu rozwodu dla swojego kościoła. Po powrocie do RMI,
aby odświeżyć swój umysł, Michele zaczęła zdawać sobie sprawę, że Bóg
zaplanował wykorzystać tę próbę dla dobra. To właśnie podczas tego
nowego rozdziału w jej życiu Michele odkryła prawdziwy powód, dla
którego Bóg pozwolił na kolejny rozwód i to, czego jej brakowało: życia w
obfitości.
Książka Michele Znalezienie życia w obfitości jest dostępna na
EncouragingBookstore.com, a także na Amazon.com.
Ponadto, jeśli dzięki lekturze tej książki znalazłaś wolność do kochania i
bycia kochaną przez swojego Męża, upewnij się, że przeczytasz następne
książki Michele Uwolnienie od mentalności ubóstwa i Przenoszenie gór,
dostępne wkrótce w tych samych księgarniach.
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Jak BÓG może i przywrócił twoje małżeństwo:
Od kogoś, kto tego doświadczył!
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Dom według Głupiej, Która Najpierw
Budodowała na Piasku
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