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Moja umiłowana
,,Dziękuję Bogu...nieustannie ciebie wspominam
w swoich modlitwach, w nocy i we dnie;
Wspominając twoje łzy,
pragnę cię zobaczyć,
aby napełnić się radością”
—2 Tymoteusza 1:3-4

Droga umiłowana siostro w Chrystusie,
To nie przypadek, że trzymasz tę książkę w swoich rękach, to przez Bożą
Opatrzność. Bóg usłyszał twoje wołanie o pomoc, tak jak usłyszał moje, i
przyszedł, aby cię uratować. Poniższe strony poprowadzą cię tak, jak On
mnie prowadził, gdy inni mówili, że było całkowicie beznadziejne.
To, o co On mnie prosił, nie było łatwe do zrobienia, ani nie będzie łatwe
dla ciebie. Ale jeśli chcesz cudu w swoim życiu, może się wydarzyć. Jeśli
chcesz świadectwo, którym będziesz mogła się podzielić z innymi o
wierności Boga, tak się stanie. Jeśli naprawdę chcesz, aby Bóg przywrócił
małżeństwo, które jest bez nadziei, czytaj dalej. Bóg może i przywróci
twoje małżeństwo, tak jak uczynił to z moim.
Biblia mówi, że „PAN bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych,
którzy trwają przy Nim całym sercem” (2 Krn. 16:9 SNP). On szukał cię,
żeby ci pomóc. Jesteś gotowa?
Będziesz potrzebowała gorliwego posłuszeństwa. Musisz wejść „przez
ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która
prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.
Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało
jest takich, którzy ją znajdują” (Mt. 7:13-14). Do ciebie należy wybór, czy
pójść teraz Jego wąską drogą, czy zawrócić.
To jest czas, żeby wybrać: „Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo
i ziemię, że położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i
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przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo; I
miłował PANA, swego Boga, słuchał jego głosu i do niego lgnął. On
bowiem jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni...” (Pwt. 30:19-20).
Jeśli nadal czytasz i nie wyrzuciłaś tej książki, zdecydowałaś się
kontynuować. Mam łzy w oczach, gdy myślę o chwalebnym
zmartwychwstaniu twojego małżeństwa i rodziny, które na ciebie czeka.
Modlę się o błogosławieństwo dla każdej z was. Cieszę się, że pewnego
dnia spotkamy się po tej lub po drugiej stronie nieba, gdzie nie ma już łez.
Droga siostro w Chrystusie Jezusie, Bóg może przywrócić twoje
małżeństwo: masz na to Jego Słowo. „Wtedy Jezus im odpowiedział:
Zaprawdę powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę i nie zwątpicie, nie
tylko to...uczynicie, ale jeśli i tej górze powiecie: Podnieś się i rzuć się do
morza, stanie się tak” (Mt. 21:21).
Skoro czytasz tę książkę, zakładam, że przeżywasz kryzys w swoim życiu
z powodu małżeństwa. Czy twój mąż cię zostawił? Odeszłaś lub poprosiłaś
męża, żeby odszedł? Być może otrzymałaś tę książkę, zanim którekolwiek
z was podjęło ten drastyczny krok odejścia. Nawet jeśli rozwód był
poruszony podczas kłótni, papiery rozwodowe zostały złożone lub doszło
do rozwodu, musisz wierzyć, że „wszystko współdziała dla dobra tych,
którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia
Boga” (zob. Rz. 8:28).
Jeśli przechodzisz przez osobiste próby w swoim trudnym małżeństwie,
jeśli naprawdę chcesz, aby wszystko ułożyło się na dobre, musisz najpierw
kochać Boga i naprawdę pragnąć Jego celu w swoim życiu.
W tej chwili, Jego celem jest, abyś przybliżyła się do Niego, pozwoliła Mu,
żeby cię bardziej przemienił na Jego podobieństwo. I miej odwagę, bo Bóg
powiedział: „Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hbr. 13:5). Bóg nie opuścił
twojego boku: „Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie
ulęknę, bo ty jesteś ze mną” (Ps. 23:4).
Jestem pewna, że „dolina cienia śmierci” opisuje, co myślisz o swojej
sytuacji, ale Bóg pozwolił na to dla twojego dobra.
Dopiero potem będziesz świecić jak złoto. „Z tego się radujecie, choć teraz
na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; Aby
doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota,
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które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy
objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P. 1:6-7).
Najważniejszą rzeczą, jaką musisz teraz zrobić jest: „Uspokójcie się i
uznajcie, że ja jestem Bogiem...” (Ps. 46:10). Następnie podążaj Bożą
drogą. Upewnij się, że wszystko, co robisz lub mówisz jest zgodne z
Pismem; upewnij się, że konsekwentnie przestrzegasz Biblii.
Bóg nie pragnie, aby twoje małżeństwo się skończyło. Pamiętaj, że sam
Jezus powiedział: „...opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją
żoną, i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” (Mt. 19:5-6). Ponadto:
„Bo nienawidzę rozwodu – mówi WIEKUISTY, Bóg Izraela...Dlatego
strzeżcie się w waszym duchu” (Mal. 2:16 NBG).
To szatan chce zniszczenia twojego małżeństwa, nie Pan, nie Bóg. Pamiętaj,
że: „Złodziej [diabeł] przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości” (Jana 10:10).
Nie wierz w kłamstwa diabła, ale „zniewalaj wszelką myśl” (2 Kor. 10:5).
Nie pozwól mu ukraść twojego męża. Nie pozwól mu zniszczyć twojej
rodziny, twojego życia i twoich dzieci, oraz ukraść twojej przyszłości.
Wierz mi i uwierz innym, którzy mogą ci powiedzieć z doświadczenia, że
rozwód zniszczy dzieci i ukradnie przyszłość twoich dzieci, a także twoją.
Zamiast tego, podążaj Bożą drogą. Przyjmij Go za męża, podczas czekania
na przywrócenie: „Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca...” (Iz. 54:5).
„A choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie
nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi
PAN, który lituje się nad tobą” (Iz. 54:10).
Wylej Biblię i pozwól Mu oczyścić cię „obmyciem wodą przez słowo” (Ef.
5:26). Módl się i wierz w to, co mówi Pismo, a nie w to, co widzisz,
ponieważ: „wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem
tego, czego nie widzimy” (Hbr 11:1). „Bez wiary zaś nie można podobać
się Bogu” (Hbr. 11:6).
Nikt oprócz Boga nie wie dokładnie przez co przechodzisz, ani jakich
odpowiedzi potrzebujesz w tej chwili. Jeśli modlisz się (po prostu
rozmawiasz z Bogiem) i słuchasz Go (czytając Jego Słowo, Biblię), On
może poprowadzić cię do zwycięstwa, które ma dla ciebie. Bądź bardzo
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ostrożna, decydując się na podążanie za tym, co mówią inni, w tym ci ze
świata, przyjaciele w kościele, pastorzy lub każdy doradca, który powie ci
coś, co usłyszał lub przeczytał, a czego nie ma w Słowie Bożym. Jeśli
modlisz się i czytasz Słowo Boże, Bóg przemówi do ciebie najpierw w
twoim sercu lub podczas czytania Biblii, a potem ktoś potwierdzi kierunek
w którym On cię prowadzi, co będzie zgodne z Jego Słowem!
Zbyt wielu ludzi, chrześcijan czy nie, mówi ci rzeczy, które brzmią dobrze
i sprawiają, że czujesz się dobrze w ciele. Ale jeśli nie są one zgodne z
Pismem, to są niewłaściwe! Będziesz na piasku. „Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą niegodziwych” (Ps. 1:1). Kiedy coś pochodzi od
Boga, zwykle brzmi to szalenie (jak wiara w swoje małżeństwo, kiedy inni
mówią „odejdź”!) i zawsze potrzeba pomocy Ducha Świętego, aby to
wykonać.
Nie działaj impulsywnie, ani nie poruszaj się szybko. Bóg zwykle mówi:
„Czekaj!”. Wiele razy podczas oczekiwania zmienia sytuację. Bóg
powiedział, że jest „Cudownym Doradcą” (Iz. 9:6). Nie chcesz tego, co
najlepsze? Czy nie chciałabyś Doradcy, który zna przyszłość? Kogoś, kto
rzeczywiście może zmienić serce twojego męża? Jest tylko Jeden, który
może wskazać ci właściwy kierunek. Zaufaj Mu i tylko Jemu! W
rzeczywistości jest więcej rozbitych małżeństw w kościele, niż na świecie,
więc nie podążaj za żadnym chrześcijaninem, chrześcijańskim doradcą lub
pastorem, którzy udzielają światowych rad, zamiast Bożych.
Niestety, chrześcijańscy doradcy małżeńscy niszczą zbyt wiele
chrześcijańskich małżeństw. Sprawiają, że ty i twój mąż rozmawiacie o
przeszłości i mówicie rzeczy, których nigdy nie powinno się mówić.
Okrutne stwierdzenia są kłamstwami diabła lub cielesnymi uczuciami.
Następnie, gdy doradca wysłucha, co skłoniło cię do powiedzenia tego,
powie ci, że twoja sytuacja jest beznadziejna!
Jeśli ktoś (łącznie z małżonkiem), powiedział ci, że twoja sytuacja jest
beznadziejna, zacznij chwalić Pana. Beznadziejne sytuacje są dokładnie
tam, gdzie Pan decyduje się pokazać swoją moc! „U ludzi to niemożliwe,
lecz u Boga wszystko jest możliwe!” (Mt. 19:26).
Pracuj z Bogiem. I nie wierz, że bez pomocy lub współpracy męża nie
można uratować, ani ulepszyć swojego małżeństwa. Nasza służba została
założona przez i dla tych, którzy są jedynymi partnerami poszukującymi
przywrócenia małżeństwa! Wszystko, czego potrzeba, to twoje serce i siła
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Pana. „PAN bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy
trwają przy Nim całym sercem” (2 Krn. 16:9 SNP).
Miałam przywilej „otrzymywania rady” od Najlepszego Doradcy i chcę
podzielić się częścią tego, co On mi powiedział poprzez swoje Słowo.
Żadne dwie sytuacje nie są dokładnie takie same; niemniej jednak Jego
Słowo odnosi się do wszystkich. „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej
pociechy; Który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my
mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką
sami jesteśmy pocieszani przez Boga” (2 Kor. 1:3-4).
Szukaj Jego Słowa. „Proście, a będzie wam dane, szukajcie...” (Mt. 7:7).
„A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje
wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z
wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej
pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że
coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we
wszystkich swoich drogach” (Jakuba 1:5-8).
Musisz mieć wiarę! A skąd czerpiesz wiarę? Od Niego! Proś Go o wiarę,
ponieważ: „Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry...”
(Jakuba 1:17).

Słowo Boże, Jego zasady
Umiłowana, bez względu na to, czy dobrze znasz Biblię, czy nawet nigdy
wcześniej jej nie czytałaś, sama Biblia musi być twoim przewodnikiem, aby
przywrócić twoje małżeństwo. Ta książka, którą teraz czytasz, zawiera
wszystkie wersety, których Pan użył, aby przeprowadzić mnie przez ogniste
próby, aż do mojego przywrócenia.
Pan pokazał mi, że naruszyłam wiele zasad małżeństwa, a także pokazał mi
inne grzechy, których nie byłam świadoma lub nigdy się z nimi nie
poradziłam (żałując za nie). Wszystkie te grzechy i wykroczenia
doprowadziły do zniszczenia mojego małżeństwa.
Tak samo jest ze wszystkimi, którzy znajdują swoje małżeństwa w gruzach
lub całkowicie zniszczone, łącznie z tobą. Jeśli jeszcze nie jesteś tego
świadoma, wkrótce przekonasz się, że nie tylko twój mąż naruszył Boże
zasady. Przekonasz się, tak jak ja, że wiele zrobiłaś, aby przyczynić się do
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zniszczenia swojego małżeństwa. To zrozumienie będzie punktem
zwrotnym, kiedy przyznasz i spojrzysz na swoje grzechy, a nie na męża.
Mądrość, której się nauczyłam, czytając i ponownie czytając wersety Pisma
Świętego, do których prowadził mnie Pan, pomogła mi zrozumieć, czym
naprawdę jest Biblia i czym potrzebowałam, aby była w moim życiu - moim
przewodnikiem. Biblia jest wypełniona duchowymi prawami Jego
stworzenia. Kiedy Bóg tworzył świat, nie tworzył go jedynie z prawami
fizycznymi, takimi jak prawo grawitacji, ale stworzył go także z prawami
duchowymi.
Tak jak naruszenie fizycznego prawa grawitacji spowoduje nasze
potknięcie się lub upadek przedmiotu, tak samo naruszenie zasad Pisma
Świętego, dotyczących małżeństwa, spowoduje upadek twojego
małżeństwa.
Kolejnym zdumiewającym odkryciem jest to, że drogi świata są zawsze
przeciwne do dróg Bożych i Jego Słowa. Sposób, w jaki radziłaś sobie z
pozostawieniem cię przez męża, jego cudzołóstwem, jego pijaństwem lub
narkotykami, albo papierami rozwodowymi, które ci złożył, jest takim
samym sposobem, w jaki każdy na świecie by postąpił. Przekonasz się, tak
jak ja, że jest to dokładnym przeciwieństwem sposobu, w jaki Bóg
zamierzył przezwyciężanie prób, który przynosi zwycięstwo. „...A tym
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 Jana 5:4).
Kiedy zaczęłam podążać Bożą drogą, co było przeciwieństwem sposobu, w
jaki robili to wszyscy inni, zaczęłam widzieć, jak moje małżeństwo się
zmienia. Drogi świata zawsze prowadzą do zniszczenia, ale drogi Boże
zawsze prowadzą do uzdrowienia i odnowienia. „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).
W tym rozdziale zebrałem krótki odnośnik, aby pomóc ci natychmiast
wyprowadzić twoje małżeństwo z kryzysu. Te zasady, jeśli będą
przestrzegane co do joty ze szczerym i pokornym sercem, zaowocują
natychmiastowym lub przyszłym odrodzeniem twojego małżeństwa – jest
to gwarantowane nie przeze mnie, ale przez Boga w Jego Słowie.
Im bardziej kobieta przestrzega tych zasad, tym więcej przywrócenia
zobaczy, jako bezpośredni skutek jej posłuszeństwa. Te, które pozostają w
kryzysie lub które nigdy nie doczekają się przywrócenia swojego
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małżeństwa, to te, które odmawiają wiary i przestrzegania duchowych praw
Boga lub błędnie wierzą, że są ponad prawami Bożymi. Jeden z filmów
„Bądź zachęcona” jest w całości poświęcony świadectwom błędów, które
powstrzymywały kobiety przed przywróceniem.
Jeśli jesteś jedną z tych, które mocno wierzą, że nie jesteś „pod prawem” i
dlatego masz swobodę łamania praw Bożych, „nie daj Boże!”.
,,Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod
łaską? Nie daj Boże!” (Rz. 6:15).
,,Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie,
utwierdzamy prawo” (Rz. 3:31).
,,Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze
w nim żyć?” (Rz. 6:2).
Ci, którzy zrozumieli prawo grawitacji, nauczyli się wznosić ponad nie, co
spowodowało, że człowiek mógł latać. Chrześcijanin, który studiuje Słowo
Boże, wzniesie się ponad świat i zadziwi niewierzącego, który wtedy będzie
szukał Boga. Jednak osoba, która uważa, że jest ponad prawem grawitacji i
narusza to prawo, wyskakując z samolotu bez spadochronu, spadnie do
swojej śmierci. Dlatego tak wielu chrześcijan żyje życiem pełnym
zniszczenia.

Wierz i bądź posłuszna
Jeśli jesteś jak wiele kobiet, które chcą przywrócić swoje małżeństwo, nie
tylko musisz wierzyć, że Bóg może przywrócić twoje małżeństwo, ale także
musisz być posłuszna Jego Słowu. Kiedy czytasz tę książkę, może ci to
pomóc, jeśli będziesz pamiętała, że książka, którą czytasz, została napisana
przez kogoś, kto był zdesperowany - zdesperowany, by podążać za Słowem
Bożym bez względu na wszystko!! A ty? Czy jesteś gotowa podążać za
Słowem Bożym, bez względu na to, ile to kosztuje? Bez względu na to, jak
bardzo to boli? Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: „Jak ważne jest
uratowanie mojego małżeństwa?”.
Coś otrzyma. Jeśli nie jesteś posłuszna Bogu gorliwym posłuszeństwem,
nie powinnaś niczego od Niego oczekiwać, ponieważ masz umysł dwoisty.
„Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu
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dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach” (Jakuba 1:7-8).
„Nienawidzę chwiejnych myśli, ale miłuję twoje prawo.” (Ps. 119:113).
Wiara z moich uczynków. Jeśli mówisz, że masz wiarę, by zaufać Bogu
w kwestii swojego małżeństwa, postępuj zgodnie z tym. „Jaki z tego
pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy
wiara może go zbawić?...Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja
mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę
swoją wiarę z moich uczynków” (Jakuba 2:14,18). Jest tak wiele
świadectw tych, które zdecydowały się „wierzyć”, zamiast być posłuszną.
Każda z nich wciąż „wierzy” w swoje małżeństwo, ale żadne z nich nie
zostało przywrócone!
Wyłup je i odrzuć od siebie. Ponownie, jak ważne jest twoje pragnienie
przywrócenia małżeństwa? Czy jesteś wystarczająco zdesperowana, aby
zrobić wszystko, żeby je uratować? Jeśli nie wierzysz, że Bóg wzywa nas
do takiego rodzaju posłuszeństwa, spójrz na to, co powiedział Jezus w
Mateusza 5:29-30: „Jeśli więc twoje prawe oko jest ci powodem upadku,
wyłup je i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby
zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone
do ognia piekielnego. A jeśli twoja prawa ręka jest ci powodem upadku,
odetnij ją i odrzuć od siebie. Pożyteczniej bowiem jest dla ciebie, aby zginął
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało było wrzucone do ognia
piekielnego”.
W całym piątym rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus wzywa nas do
posłuszeństwa większego niż to, co zostało napisane w Starym
Testamencie. Przeczytaj go, aby zmotywować się do posłuszeństwa do tego
stopnia, że będziesz wyglądać na fanatyczkę. Jeśli to, co robisz teraz, innym
nie wydaje się szalone, musisz stać się bardziej radykalna w swoim
zaangażowaniu w małżeństwo, ponieważ tego właśnie potrzeba!
Wszystkie musimy być jak Piotr w naszym posłuszeństwie. Za każdym
razem, gdy był proszony o zrobienie czegoś, na przykład pozwolenie
Jezusowi na umycie jego nóg, przesadzał! Przesadził nawet wtedy, gdy
Jezus poprosił go, aby wyszedł z łodzi. Był jedynym, który podążał za
Jezusem z tak gorliwym zaangażowaniem. Mimo to, Jezus zganił Piotra za
jego małą wiarę (Mt. 14:31). Czy jesteś letnia? „A tak, ponieważ jesteś
letni i ani zimny, ani gorący, wypluję cię z moich ust” (Obj. 3:16).
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Ufaj i wierz, że Bóg może i chce przywróci i odbudować ciebie, twoje
małżeństwo i twoją rodzinę. Bóg nie ma dla ciebie żadnej innej osoby, ani
nie uważa, że wybrałaś niewłaściwą osobę. „Zamężna kobieta bowiem,
dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje
uwolniona od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana
cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż
umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby
została żoną innego mężczyzny” (Rz. 7:2-3).
Jeśli myślisz o ponownym małżeństwie, powinnaś o tym wiedzieć - twoje
drugie małżeństwo ma mniej, niż 20% szans na przetrwanie! Masz 8 na 10
szans na kolejny bolesny rozwód! Następnie przejdziesz do trzeciego i
czwartego. Zatrzymaj się teraz na dowolnym numerze, na którym jesteś.
Jest lepszy sposób!
Zamiast tego: „Oczekuj PANA, bądź dzielny, a on umocni twoje serce;
oczekuj więc PANA” (Ps. 27:14; zobacz także Iz. 35:4). „Udziel nam
pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu będziemy
mężni, bo on podepcze naszych nieprzyjaciół” (Ps. 60:11-12; zobacz także
Ps. 108:12 i przeczytaj rozdział 11, ,,Nienawidzę rozwodu”, aby uzyskać
więcej wiedzy).
Nie biegnij do innych ze swoją sytuacją. Najpierw porozmawiaj z
Bogiem; szukaj odpowiedzi w Jego Słowie. „...Szukajcie, a znajdziecie...”
(Mt. 7:7; Łk. 11:9). „Cudowny, Doradca” (Iz. 9:6). „Błogosławiony
człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych” (Ps. 1:1). Nie mów innym
o swojej sytuacji: „Niech oszczerca nie będzie utwierdzony na ziemi” (Ps.
140:11).
Ponadto: „Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie” (Prz. 31:11). „Bo
na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich
słów będziesz potępiony” (Mt. 12:37). „...A plotkarz rozdziela przyjaciół”
(Prz. 16:28; zobacz także Prz. 17:9). (Przeczytaj rozdział 7, „Na jej języku
jest prawo miłosierdzia”, aby uzyskać więcej wiedzy. Taka wiedza nie jest
opcjonalna, ale niezbędna: „Mój lud ginie z braku poznania; a ponieważ ty
odrzuciłeś poznanie” (Oz. 4:6).
Poproś Boga o partnerkę do modlitwy, która będzie wierzyć Bogu razem z
tobą w sprawie twojego małżeństwa. Jeśli chcesz, aby twoje małżeństwo
było przywrócone, trzymaj się z dala od grup singli!! Nie pasujesz tam,
jeśli pragniesz, aby Bóg przywrócił twoje małżeństwo! Trzymaj się z dala
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od „grup wsparcia”, które zbyt często są niczym więcej, niż „użalaniem
się”. Jeśli chcesz przywrócone małżeństwo, nie uczęszczaj na grupy
poradzenia sobie z rozwodem, które zachęcą cię do pójścia dalej. Musisz
teraz wybrać, czy chcesz mieć nadzieję, czy zakończenie małżeństwa.
Zamiast przyłączać się do grupy, zdecydowanie zalecamy, abyś modliła się
i prosiła Pana o tylko jedną kobietę, która ci pomoże. Miałam tylko jedną
osobę i Pana. Potrzebujesz tylko jednej osoby i Pana! Na naszej stronie
internetowej możesz znaleźć zachęcającą partnerkę, która rozumie przez co
przechodzisz.
Zaprzestań wszystkie kłótnie z mężem! Ta jedna zasada będzie
decydującym czynnikiem, czy twoje małżeństwo zostanie przywrócone.
Jest tak wiele wersetów na ten temat, stron i stron, które mogłabym dla
ciebie napisać. Oto tylko kilka z nich: „Pogódź się ze swoim
przeciwnikiem szybko”! (Mt. 5:25). „Łagodna odpowiedź uśmierza
zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew” (Prz. 15:1). „Kto zaczyna
kłótnię, jest jak ten, co puszcza wodę; dlatego zaniechaj sporu, zanim
wybuchnie” (Prz. 17:14). „ Nawet głupi, gdy milczy, uchodzi za
mądrego...” (Prz. 17:28).
„Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia” (Prz.
31:26). „Zaprzestać sporu jest zaszczytem dla człowieka, ale każdy głupiec
się w niego wdaje” (Prz. 20:3). Oraz: „Samolub szuka tego, co mu się
podoba, i wtrąca się w każdą sprawę” (Prz. 18:1). Czy byłaś kłótliwą żoną?
(Zobacz rozdział 6, „Kłótliwa żona” i rozdział 8, „Pozyskani bez słowa”,
po więcej wiedzy).
Usuń nienawiść lub zranienie; następnie spróbuj spojrzeć z miłością w
oczy męża. „Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały
wstydu” (Ps. 34:5). „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony” (Mt. 23:12; Łk. 14:11; Łk. 18:14). Piotr zapytał, ile
razy powinien przebaczyć swojemu bratu, który zgrzeszył przeciwko
niemu. ,,Siedem razy?” - zasugerował. Ale Jezus odpowiedział: „Nie
mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy” (Mt.
18:22). To 490 razy! Czy zdecydowałaś, że nie wybaczysz swojemu
mężowi tego, co zrobił tobie lub twoim dzieciom? Brak przebaczenia jest
bardzo niebezpieczny dla ciebie i dla przyszłości twojego małżeństwa. (Aby
zdobyć więcej wiedzy, przeczytaj część zatytułowaną: „Przebaczenie”, w
rozdziale 9, „Łagodny i spokojny duch”).
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Musisz zacząć widzieć swojego męża tak, jak widzi go Bóg. Módl się za
swojego męża. Najpierw musisz wybaczyć jemu i wszystkim, którzy są z
nim związani - przyjaciołom, rodzinie, współpracownikom, a nawet innej
kobiecie. (Ponownie, zobacz sekcję zatytułowaną: „Przebaczenie”, w
rozdziale 9, „Łagodny i spokojny duch”, aby dowiedzieć się więcej o
niebezpieczeństwach związanych z brakiem przebaczenia). Wtedy będziesz
gotowa modlić się o mężczyznę, jakiego Bóg chce, aby twój mąż był.
Przestań patrzeć na złe rzeczy, które robi. Zastąp to poproszeniem Boga,
aby pokazał ci dobro, które czyni, a zwłaszcza dobro, które uczynił w
przeszłości. (Zobacz sekcję zatytułowaną: „Pełne bojaźni”, w rozdziale 7,
„Na jej języku jest prawo miłosierdzia”, aby uzyskać więcej informacji).
Dziękuj Bogu za te rzeczy i poświęć trochę czasu, aby podziękować
mężowi, kiedy dzwoni lub przychodzi. Jeśli mąż cię zostawił, nie dzwoń do
niego! Ale, jeśli ty opuściłaś męża lub kazałaś mu wynieść się z domu,
musisz do niego zadzwonić i poprosić o przebaczenie. Ten punkt jest
krytyczny! Im dłużej czekasz, tym większa możliwość popełnienia
cudzołóstwa, jeśli jeszcze do niego nie doszło. (Prosimy o przeczytanie
świadectw na naszej stronie internetowej, które dostarczają dowodów na to,
jak te same zasady działały w życiu kobiet, które je przestrzegały).
Kiedy już okazałaś skruchę, przestań ciągle pokutować. Może to przynieść
efekt przeciwny do zamierzonego. Nie chodzi też o to, czy twój mąż
przyjmie twoje przeprosiny, czy nie. Robisz to z pokory i posłuszeństwa
Bogu i nic więcej.
Kiedy masz okazję, rozmawiaj ze swoim mężem życzliwie i z miłością.
„Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości”
(Prz. 16:24). „Wesołe serce działa dobrze jak lekarstwo, a przygnębiony
duch wysusza kości” (Prz. 17:22; Prz. 18:14). Nie musisz być radosna z
powodu swoich problemów małżeńskich; po prostu ciesz się, że Bóg ma
je wszystkie pod swoją kontrolą. „A żadne karanie w danej chwili nie
wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc
sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni” (Hbr. 12:11).
Nie słuchaj plotek, ani nikogo, kto próbuje przekazać ci złe opinie o
twoim mężu. Miłość „wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego
się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje” (1 Kor. 13:78). Może twój mąż mówi, że nie jest związany z nikim innym, a jednak
wiesz, że jest. Niemniej jednak musisz mu wierzyć. Nie jesteś głupia, ani
naiwna; wyrażasz bezwarunkową lub Bożą miłość.
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Czasami to twoja rodzina lub najbliższe przyjaciółki próbują cię przekonać
do rozwodu lub do zganienia męża za to, co zrobił lub robi. Musisz
oddzielić się od tych, którzy próbują odwieść cię od Boga, karmiąc twoje
ciało i emocje. „Odsuń się od głupiego, gdyż nie znajdziesz u niego warg
rozumnych” (Prz. 14:7). „Plotkarz zdradza tajemnice; dlatego nie zadawaj
się z tym, który pochlebia wargami” (Prz. 20:19). Jeśli oczerniasz swojego
męża, inni też będą go oczerniać! „Zgładzę tego, który potajemnie oczernia
swego bliźniego...” (Ps. 101:5).
Ponieważ otrzymasz wiele rad, które są sprzeczne z wolą i Słowem Bożym,
nie dziel się z nikim swoją sytuacją! Ostatecznie wzbudzi to w tobie
użalanie się nad sobą lub złość! Te emocje pochodzą z ciała i będą walczyć
z twoim duchem. Bóg mówi w Liście do Galacjan 5:17: „Ciało bowiem
pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie
przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie”. Słuchanie,
dyskutowanie lub szukanie rady w swojej sytuacji również wprowadzi
zamieszanie, ponieważ większość chrześcijan tak naprawdę nie zna Słowa
Bożego. Nawet pastorzy mogą doradzać wbrew Słowu Bożemu! O ile nie
„chodzili po tej samej wodzie”, mogą lekceważyć lub pomniejszać Boże
zasady, kiedy rozpaczliwie potrzebujesz całego bezkompromisowego
Słowa Bożego, aby ocalić swoje małżeństwo!
Nie próbuj dowiadywać się, co robi twój mąż. Oznacza to śledzenie go
lub jakiekolwiek szpiegowanie. Jeśli podejrzewasz, że jest ktoś inny lub
wiesz, że jest jeszcze ktoś z kim jest związany, zrób to, co mówi Bóg:
„Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone
przed siebie. Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były
pewne” (Prz 4:25-26). „Nie lękaj się nagłego strachu ani spustoszenia
niegodziwych, gdy przyjdzie. PAN bowiem będzie twoją ufnością i twojej
nogi będzie strzegł od sideł” (Prz. 3:25-26). Pamiętaj, że miłość
„wszystkiemu wierzy...” (1 Kor. 13:7).
Nie konfrontuj się ze swoim mężem, ani innymi zaangażowanymi
osobami! To jest sieć pozostawiona przez szatana. Ja, podobnie jak wiele
innych kobiet, wpadłam w tę pułapkę. Uważaj! Możesz zaspokoić swoje
ciało, ale konsekwencje zniszczą ciebie i wszelkie uczucia, jakie twój mąż
może do ciebie mieć. Nie rozmawiaj z IK przez telefon lub osobiście, ani
nie wysyłaj jej listu z informacją, że jej wybaczyłaś. To nie jest Bóg. To
diabeł gra na twojej własnej sprawiedliwości.
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Tak często kobiety błędnie myślą, że powinny skonfrontować się ze swoimi
mężami, ponieważ „nie powinno im to ujść na sucho”. Wszystkie, które
skonfrontowały się ze swoimi mężami z powodu ignorancji, tak jak ja, lub
z powodu ignorowania tej książki albo mojego osobistego ostrzeżenia,
napisały, żeby powiedzieć mi, jak bardzo tego żałują! Wszystkie przyznały,
że pociągnęło to za sobą wiele strasznych konsekwencji! Proszę, nie bądź
jak Ewa, która śmiało zrobiła to, o czym wiedziała, że nie powinna!
Kiedy grzech wyjdzie na jaw, będzie obnoszony przed twoją twarzą i
stracisz korzyść, jaką dał ci Bóg jako „żonie jego młodości” (Prz. 5:18).
Pamiętaj, miłość „wszystkiemu wierzy...” (1 Kor. 13:7).
Musisz zawsze pamiętać, że to jest wojna duchowa. Jak we wszystkich
wojnach, głupio i niebezpiecznie jest dać wrogowi znać o tym, co wiesz.
Żadna bitwa w Biblii nie została nigdy wygrana poprzez ujawnienie
wewnętrznych informacji od Pana! Nie mówi nam też, aby ujawniać ruchy
wroga. Zamiast tego, Biblia ostrzega nas, abyśmy walczyły z tym, jak na
duchowej wojnie! 1 List do Tymoteusza 1:18 mówi, aby „toczyć dobry
bój”. „...Nie walczymy według ciała...” (2 Kor. 10:3). Zamiast tego, mówi
się nam: „Bądźcie trzeźwi [co dosłownie oznacza obudźcie się], czuwajcie,
bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by
pożreć” (1 P. 5:8).
Twój mąż (i inni) pracuje z diabłem, jako jego sługa, aby zniszczyć twoje
małżeństwo, przyszłość i dzieci. „Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie
jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście
sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku
sprawiedliwości?” (Rz. 6:16). Aby wygrać tę wojnę, ty musisz być sługą
sprawiedliwości - nie konfrontuj go odnośnie jego grzechów, ani tego, co
wiesz!!
Nie próbuj dowiedzieć się, gdzie jest twój mąż, jeśli nie podał ci swojego
miejsca pobytu! To jest Boża ochrona dla ciebie! Bądź cicho; bądź
spokojna. Wejdź do swojego pokoju modlitewnego i zacznij toczyć bitwę
poprzez modlitwę, na kolanach przed Panem. Bóg może zmienić serce
twojego męża, ale zatwardzisz je, jeśli otwarcie okażesz nieufność,
podejrzliwość i zazdrość. „Serce króla jest w ręku PANA jak potoki wód;
kieruje je, dokąd chce” (Prz. 21:1). Wtedy inna kobieta będzie wyglądać na
pokrzywdzoną, a nie ty! Każdy mężczyzna chroni i broni cudzołożnicę, gdy
jego żona werbalnie (lub fizycznie) atakuje inną kobietę. Bądź cicho!
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Posłuchaj filmów „Bądź zachęcona”, aby uniknąć popełnienia tego
fatalnego błędu.
Nie podejmuj żadnych decyzji pośpiesznie. W tej chwili nie myślisz jasno
i na pewno działasz raczej na podstawie emocji, niż mądrości. „...A kto zbyt
szybko prze naprzód, może zbłądzić” (Prz. 19:2 SNP). „...A roztropny
zważa na swoje kroki” (Prz. 14:15). „Jest droga, która wydaje się
człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci” (Prz. 16:25; Prz.
14:12). „Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach?
Więcej nadziei dla głupca niż dla niego” (Prz. 29:20).
„Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA”
(Prz. 16:33). „Mądry boi się i odwraca się od zła” (Prz. 14:16). Nie spiesz
się z wprowadzaniem zmian, takich jak ustalenie „harmonogramu
odwiedzin”.
Nie biegnij szybko do rozwodu. Bóg mówi: „Nienawidzę rozwodu...” (Mal.
2:16 NBG). Nie wyprowadzaj się, ani nie opuszczaj domu. Nierządnica jest
„wrzaskliwa i nieopanowana, której nogi nie mogą pozostać w domu” (Prz.
7:11). Nie podążaj jej drogami!
Czy poszłaś do męża ze swoimi potrzebami, lękami lub problemami tylko po to, żeby cię zawiódł lub odrzucił? Zapamiętaj te wersety: „Lecz
mój Bóg zaspokoi wszelką waszą potrzebę według swego bogactwa w
chwale...” (Flp. 4:19). „Zniechęciłbym się, gdybym nie wierzył, że będę
oglądał dobroć PANA w ziemi żyjących. Oczekuj PANA, bądź dzielny, a
on umocni twoje serce; oczekuj więc PANA” (Ps. 27:13).
„Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego
nieprzyjaciół” (Prz. 16:7). „Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła
jeszcze w przyszłości” (Prz. 31:25). Zamiast błagać, skorzystaj z okazji, by
podziękować mężowi i pochwalić go za to, jak dbał o ciebie w przeszłości.
To jest Boża droga; nazywa się to zadowoleniem.
Częścią twojego problemu może być kariera poza domem. Ponieważ Bóg
powiedział, że mamy czekać na rzeczy, ale my idziemy naprzód i kupujemy
rzeczy, być może „musiałaś iść do pracy”. Teraz twój dom stoi pusty,
podczas gdy ty pracujesz, twoje dzieci są w przedszkolu, a twój mąż ma
własne mieszkanie. Szatan to złodziej!
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Wkrótce stracisz dom, na który tak ciężko pracowałaś. Pozwól Bogu ocalić
twój dom, twoją rodzinę i twoje małżeństwo. (Po więcej wiedzy, zobacz
sekcję zatytułowaną „Sługa wszystkich” w „Sprawy swego domu”, którą
znajdziesz w książce Mądra kobieta).
Nigdy nie szukaj pomocy i wsparcia męża w obecnych próbach. Nie ma
lepszego sposobu, aby odstraszyć męża od siebie, niż powiedzieć mu o
wszystkim, co jest nie tak w domu! Powodem, dla którego cię zostawił, była
„ucieczka” przed kłopotami. Nigdy nie wróci do domu, w którym panuje
chaos, ani nie przyjdzie ci na ratunek - nigdy! Mężczyzna, który odchodzi
lub angażuje się z inną kobietą, koncentruje się na znalezieniu szczęścia.
Jeśli znajdziesz pomoc poprzez swój „związek miłosny” z Panem, tak jak
powinnaś, kiedy pojawią się kłopoty, (a pojawią się!), wtedy twój mąż
wróci do domu!
Czy kiedykolwiek zachęcałaś męża do odejścia? My w Restore Ministries
widziałyśmy zbyt wiele żon, które poprosiły swoich mężów o odejście lub
które jako pierwsze wspomniały słowo „rozwód” w czasie gniewu. Kiedy
siejesz złe nasiona, nie zdziw się, jeśli skończy w cudzołóstwie. Słowa mają
większą moc, niż myślisz. „Ale mówię wam, że z każdego bezużytecznego
słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu” (Mt. 12:36).
Jeśli były problemy, takie jak alkohol, narkotyki lub przemoc, nie dodawaj
do nich cudzołóstwa! Może chciałaś, żeby odszedł z powodu alkoholu,
narkotyków lub przemocy. Może jedno z was po prostu poczuło, że już się
nie kochacie. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, przeczytaj część
zatytułowaną „Pocieszaj tych” w rozdziale 8, „Pozyskani bez słowa”).
Mężczyźni, którzy są poza domem są uważani za „singli”, mimo że nimi
nie są! Separacja jest pierwszym krokiem do rozwodu, a rozwód to błąd
zmieniający życie.
Zbyt wiele starszych kobiet, nieświadomych zniszczenia separacji, radzi
młodym kobietom, aby nakazały swoim mężom odejść lub nie pozwoliły
im wrócić do domu. Starsze kobiety, jak stwierdza List do Tytusa 2,
powinny uczyć tego, co jest dobre i zachęcać młodsze kobiety, „...jak mają
kochać swoich mężów i dzieci...były...posłuszne swoim mężom, aby nie
bluźniono słowu Bożemu”.
Separacja, o której mowa w 1 Liście do Koryntian 7:5, ma być dokonana za
obopólną zgodą oraz w celu postu i modlitwy. To jest potwierdzone w 1
Liście do Koryntian 7:13: „A jeśli jakaś żona ma męża [wierzącego lub]
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niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech od niego nie
odchodzi”.
Podejmując decyzję o separacji lub rozwodzie, zdecydowałaś się zniszczyć
nie tylko swoje życie i życie swojego męża, ale także życie i przyszłość
swoich dzieci. Twoje (przyszłe) wnuki, twoi rodzice i wszyscy twoi
przyjaciele również odczują niszczycielskie skutki tej samolubnej,
ignoranckiej i głupiej decyzji.
Sugerując mężowi odejście, zrobiłaś pierwszy krok w kierunku rozwodu.
Czy nie czas się odwrócić, zanim sprawy pójdą dalej? Świat i szatan
przekonali cię, że ta separacja lub rozwód poprawią sytuację, ale to
kłamstwo! Gdyby to była prawda, 8 na 10 osób nie rozwiodłoby się w
drugim lub kolejnym małżeństwie. Po raz kolejny Biblia mówi jasno: „jeśli
jakaś żona ma męża niewierzącego, a ten zgadza się z nią mieszkać, niech
od niego nie odchodzi” (1 Kor. 7:13).
Jeśli mąż cię opuścił, musisz przestać go nagabywać, naciskać na niego,
a nawet stawać mu na drodze. Będzie tylko bardziej próbował uciec od
ciebie lub biec do zła. „Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą
niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników...” (Ps. 1:1). Jedyną
przeszkodą na drodze powinny być „ciernie” (zobacz Ozeasza 2:6).
Powinnaś przeczytać Księgę Ozeasza w swojej Biblii. Mamy dla ciebie
napisaną modlitwę do zapamiętania opartą na cierniach. (Znajdziesz ją w
rozdziale 17, „Stań w wyłomie”). Módl się nią codziennie za swojego męża.
Słyszałyśmy o służbach, które zachęcają „stojących” do dalszego podążania
za małżonkiem, który odszedł przez telefony, kartki, listy i oświadczenia na
temat ich „przymierza małżeńskiego”. To nie jest biblijne i powoduje, że
wiele „stoi przez całe życie”! Biblia mówi: „jeśli niewierzący chce odejść,
niech odejdzie. W takich przypadkach ani brat, ani siostra nie są w niewoli.
Bóg zaś powołał nas do pokoju” (1 Kor. 7:15). Jeśli nie odpuścisz, spory
będą trwały. „Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą
niegodziwych, nie stoi na drodze grzeszników...” (Ps. 1:1). Musisz
poinformować męża, że może odejść (na podstawie 1 Kor. 7:15).
Spowoduje to, że przestanie uciekać, dążyć do rozwodu lub do kolejnego
małżeństwa!
Ale jestem już po rozwodzie. Nigdy nie jest za późno, nawet jeśli doszło
do rozwodu. Wiele „ponownie bierze ślub” ze swoimi byłymi małżonkami
po rozwodzie. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz.
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12:21). Bóg specjalnie poprosił swojego proroka Ozeasza, aby ponownie
poślubił swoją żonę Gomer, nawet po tym, jak była mu rażąco niewierna:
„...bo ona nie jest moją żoną, a ja też nie jestem jej mężem” (Oz. 2:2).
„...Potem powie: Pójdę i wrócę do swego pierwszego męża, bo lepiej mi
było wtedy niż teraz” (Oz. 2:7). „I powiedział do mnie [Ozeasza] PAN: Idź
jeszcze, pokochaj kobietę kochaną przez innego – cudzołożnicę...” (Oz.
3:1). Bóg posłużył się historią Ozeasza i Gomer, aby pokazać swoje oddanie
swojej oblubienicy (kościołowi) i swoje mocne stanowisko w kwestii
małżeństwa.
Nie pozwól swoim dzieciom widzieć twojego bólu lub złości wobec
męża. Rób wszystko, co możesz, aby chronić swoje dzieci przed tym, co
się dzieje. Dzielenie się z nimi swoimi problemami małżeńskimi spowoduje
tylko, że będą miały negatywne uczucia do ciebie i/lub swojego ojca.
(Proszę posłuchaj „Bądź zachęcona”, aby zobaczyć, jak to zrobić zgodnie z
Pismem Świętym.) Nie obwiniaj swojego męża. „Mądra kobieta buduje
swój dom, a głupia burzy go własnymi rękami” (Prz. 14:1). Pan „kieruje je
[serce], dokąd chce” (Prz. 21:1). Uważaj, gdzie kierujesz serca swoich
dzieci. „On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom,
abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę” (Mal. 4:6), bo „chlubą
synów są ich ojcowie” (Prz. 17:6).
Pan pozwolił na te próby w twoim życiu i życiu twoich dzieci na pewien
czas, aby przybliżyć was wszystkich do Niego, wykonać swoje dzieło w
was wszystkich, a następnie ponownie zjednoczyć was dla Jego chwały!
Kiedy twojego męża nie ma w pobliżu, możesz wtedy spojrzeć na Boga!
Kiedy jesteś bliżej Niego, On może zmienić cię bardziej na swój obraz!
„Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu”
(Ps. 34:5).
Nie pozwól swoim dzieciom mówić źle o swoim ojcu. Musisz domagać
się szacunku dla ich ojca (bez względu na to, czy mają 5, 15 czy 25 lat!).
„Czcij swego ojca i swoją matkę” (Wj. 20:12; Pwt. 5:16, Marka 7:10).
Ponownie, pamiętaj: „On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku
ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę” (Mal. 4:6).
(Jeśli źle mówiłaś o ich ojcu, poproś najpierw Boga o przebaczenie, a
następnie poproś męża o przebaczenie, a na koniec proś dzieci o
przebaczenie). „Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia” (Prz.
28:13). Następnie zacznij budować go w oczach dzieci (i twoich). (Zobacz
sekcję zatytułowaną „Pełne bojaźni” w rozdziale 7, „Na jej języku jest
prawo miłosierdzia”, po więcej wiedzy).
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Pamiętaj, że będziesz mieć problem z egzekwowaniem szacunku dla ich
ojca, jeśli ty okazujesz brak szacunku swojemu mężowi.
Nie pozwól swoim dzieciom stać się nieposłusznymi. „...Samowolne
dziecko przynosi wstyd swojej matce” (Prz. 29:15). Zamiast pozwolić im
wyładować złość, wykorzystaj ten czas, aby nauczyć ich wybaczania i
modlenia się za ojca. Kiedy złość minie, ból będzie odczuwalny; następnie
naucz ich, jak polegać na Bogu w kwestii pocieszenia. Ten werset pomógł
mojemu (wówczas) pięciolatkowi, kiedy nauczył się go na pamięć: „Sam
bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę” (Hbr. 13:5). Twoje
dzieci są teraz zdezorientowane, więc daj im jasne wskazówki. (Aby
uzyskać więcej informacji, zobacz „Nauki twojej matki” w książce Mądra
kobieta). Ponownie, będziesz miała problemy z egzekwowaniem tego, jeśli
sama wykażesz brak kontroli.
Uważaj, aby nie wybrać „najłatwiejszej” drogi. Może się wydawać
najłatwiejszą drogą, ale ostatecznie jest to droga do jeszcze większej liczby
smutków, prób, trudności i strapienia, niż teraz. My, które przeszłyśmy
przez trudne małżeństwo, separację i/lub rozwód, chcemy cię ostrzec przed
wszelkimi pomysłami, książkami lub innymi ludźmi, którzy będą cię
przekonywać, abyś podążała drogą świata, która zawsze kończy się
katastrofą! Jeśli świat to popiera, jako chrześcijanie, wiemy, że jest to
szeroka droga na zatracenie.
Wąska jest droga, która prowadzi do życia, a niewielu ją znajduje!
„Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna
droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do
życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt. 7:13-14). Musisz szukać
tej wąskiej drogi we wszystkich swoich decyzjach, w sposobie mówienia
do innych oraz w sposobie radzenia sobie z próbami, które pojawią się teraz
i w przyszłości.
Proszę, uważaj, co czytasz. Książki, których podstawą jest filozofia lub te
napisane przez psychologów lub doradców małżeńskich, mogą wypełnić
twój umysł pomysłami, które nie są biblijne. Te destrukcyjne idee, które są
sprzeczne z zasadami Bożymi, spowodują, że twoje przywrócenie pójdzie
wstecz, a nie naprzód. Przekonałyśmy się na własnej skórze, że książki
poruszające takie tematy jak „twarda miłość”, „urozmaicone małżeństwo”
i „współuzależnienie” ogromnie zraniły nasze małżeństwa. Widziałyśmy
szkody, jakie te idee wyrządziły naszemu małżeństwu i małżeństwom
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mężczyzn i kobiet, którzy powiedzieli nam, że patrzyli na nie w swojej
desperacji. Zamiast tego, odnów swój umysł Słowem Bożym. Jeśli będziesz
medytować nad Jego Słowem, Bóg obiecuje w Psalmie 1, że powiedzie ci
się we wszystkim, co robisz!!
Patrz na Boga i osoby o „podobnych poglądach”, aby zachęcić się do
wierzenia Bogu w związku z twoim małżeństwem. Proszę, udaj się do
Doradcy (Słowa Bożego), który jest bezpłatny, i oszczędź swoje pieniądze
i małżeństwo. Bóg chce cię dla siebie! Trzymaj się z dala od
„profesjonalistów”. Każdy profesjonalista ma swoje sposoby i przekonania.
Istnieją tysiące chrześcijańskich i świeckich doradców małżeńskich oraz
książek o problemach małżeńskich. Skoro znają wszystkie odpowiedzi,
dlaczego w kościele panuje epidemia rozwodów?!
Gdzie masz zacząć? Co powinnaś zrobić? Zacznij przenosić swój
zburzony dom na skałę. „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).
„Mądra kobieta buduje swój dom, a głupia burzy go własnymi rękami” (Prz.
14:1). „Dom buduje się mądrością, a umacnia się rozumem. Dzięki wiedzy
komory będą napełnione wszelkimi kosztownymi i przyjemnymi
bogactwami” (Prz. 24:3-4).
Chwal Boga we wszystkim. „Przez niego więc nieustannie składajmy
Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają jego imię” (Hbr.
13:15). „Radujcie się zawsze w Panu; mówię ponownie, radujcie się!” (Flp.
4:4).
Naucz się naprawdę modlić. „I szukałem wśród nich męża, który by
naprawił mur i stanął w wyłomie przede mną w obronie ziemi, abym jej
nie zniszczył. Ale nie znalazłem żadnego” (Ez. 22:30). Stanie w wyłomie
nie oznacza stania mężowi na drodze!
Zniewalaj każdą myśl. „Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość,
która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do
posłuszeństwa Chrystusowi” (2 Kor. 10:5).
Zacznij odnawiać swój umysł, aby być podobna do Chrystusa i spoglądać
z góry na swoją sytuację, tak jak robi to Bóg. Zdobądź Mądrą kobietę i
przejdź przez nią z przyjaciółką. Kup „Książkę obietnic biblijnych” z
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lokalnej księgarni chrześcijańskiej (bardzo niedrogie) i trzymaj ją w
łazience. Wiele kobiet używa jej jako pokoju modlitwy, kiedy mają w domu
dzieci lub męża. Jest to miejsce schronienia i możesz wylać na siebie Jego
obietnice.
Zdobądź karty indeksowe 3x5 i zapisz różne wersety biblijne, których
możesz użyć, aby odnowić swój umysł, walczyć w Duchu (miecz Ducha
jest Słowem Bożym) lub uciekać do nich, gdy doświadczysz ataku strachu,
zwątpienia, lub kłamstw. Miej je przy sobie i czytaj je w kółko. Przestań tak
dużo mówić o swoich problemach; słuchaj Boga i czytaj Jego Słowo. Psalm
1 zawiera obietnicę: „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”. Praktycznie rzecz
biorąc, jeśli będziesz ponownie czytać tę książkę, aż do zużycia lub
poświęcisz czas na wykonanie kart 3x5 z wersetami biblijnymi, których
potrzebujesz, nie będziesz się mogła powstrzymać od rozmyślania nad Jego
Słowem. Prawie każda kobieta, którą spotkałam i ma przywrócone
małżeństwo, zrobiła jedną lub obie z tych rzeczy.
Nie jest za późno dla żadnego małżeństwa! „U ludzi to niemożliwe, lecz
u Boga wszystko jest możliwe” (Mt. 19:26). Ponownie pamiętaj, że to
nieprawda, że ty i twój mąż musicie razem szukać pomocy, żeby zmienić
małżeństwo. Widziałyśmy dobre „owoce” kobiet, które prosiły Boga, aby
zmienił serca ich mężów i pracował nad nimi, a Bóg był wierny. (Zobacz
„owoce” w Mt. 7:16, 20). „A czemu widzisz źdźbło w oku swego brata, a
na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jak możesz
mówić swemu bratu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z twego oka, gdy belka jest
w twoim oku? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy
przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka twego brata” (Mt. 7:3-5; Łk. 6:41-42).
Tak samo modlimy się za ciebie: abyś wyraźnie zobaczyła, jak naprawdę
pomóc swojemu mężowi, będąc pobożną kobietą o łagodnym i spokojnym
duchu, która w przyszłość patrzy z uśmiechem.
Jak długo? Wiele kobiet pytało mnie, „jak długo” nie będzie ich męża lub
„jak długo” potrwa ich próba. Może ci pomóc, jeśli pomyślisz o tym, jak o
podróży. To, jak długo to potrwa, często zależy od ciebie. Ponieważ Pan
pokazuje ci obszar nad którym pracuje, pracuj z Nim. Nie zbaczaj z drogi
przez codzienność. Szatan przyniesie „troski świata”, aby zdusić z tobie
Słowo. Przyniesie także sytuacje, nagłe wypadki i inne kryzysy, które
odwrócą twoją uwagę od celu - twojej przywróconej rodziny!
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Zbyt często wydaje się, że nasza podróż „utknęła w martwym punkcie”. Po
prostu zrób kolejny krok posłuszeństwa. Pomocne mogą być nasze filmy
„Bądź zachęcona”. Kiedy zmęczysz się „czekaniem”, nie trać ducha. To jest
czas, w którym nasz Pan naciąga naszą wiarę i skupia naszą uwagę na Jego
działaniu w naszym życiu. Wszystko, czego potrzeba to nasze
posłuszeństwo, które wyzwoli duchową moc do działania w naszym
imieniu. Nie jest konieczne, aby Bóg dawał nam szczegółowe wyjaśnienie
tego, co robi. Wiemy, że osiągnie On swoje cele poprzez wszystko, co się
wydarzy, nawet jeśli popełnimy błąd. Musimy wierzyć, że On pracuje z
ludźmi i sytuacjami oraz organizuje okoliczności dla Jego dobra dla nas.

Jest WIĘCEJ pomocy!
Kiedy kobiety nadal przychodziły do nas zmęczone i potrzebujące nadziei,
zostałyśmy poprowadzone do stworzenia społeczności na naszej stronie
internetowej, aby zapewnić więcej pomocy, wsparcia, współczucia i
wskazówek tym, które chcą przywrócić swoje małżeństwa i wszystkie
relacje w swoim życiu.
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej wspólnoty.
Otrzymałyśmy tak wiele wspaniałych raportów pochwalnych o tej
dziedzinie naszej służby, która rozwija się drogą z ust do ust. Jeszcze
bardziej ekscytujące jest to, że regularnie widzimy więcej przywróconych
relacji, niż myślałyśmy, że jest to możliwe!
Chcemy również pomóc ci znaleźć ePartnerkę, która jest partnerem do
zachęty, modlitwy i trzymania odpowiedzialności. Kobiety łączą się w pary
z innymi kobietami, które przeżywają tę samą lub podobną sytuację i mają
serce, aby przywrócić każdą dziedzinę swojego życia. Jeśli chcesz się
przyłączyć, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem:

RestoreMinistries.net
lub
RMIEW.com
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Wiele kobiet w twojej sytuacji zachwyca się zmianą w nich i ich sytuacji
po przeczytaniu książki Mądra kobieta, która wydaje się być fundamentem
do twojego przywrócenia.
Aby dać więcej nadziei, kiedy wszyscy powtarzają ci, że twoja sytuacja jest
beznadziejna, mamy naszą książkę świadectw, Przez słowo swego
świadectwa. Ta książka jest wypełniona świadectwami beznadziejnych
małżeństw, które Bóg w cudowny sposób przywrócił. Jeśli twoi rodzice,
przyjaciele, pastor lub współpracownicy myślą, że zwariowałaś, ponieważ
wierzysz, że Bóg może odnowić twoje małżeństwo, daj im książkę Przez
słowo swego świadectwa i patrz, jak zaczynają cię zachęcać, zamiast
zniechęcać!
Mamy również książkę Pytania i odpowiedzi, która okazała się niezwykle
pomocna w udzielaniu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących
przywrócenia małżeństwa. Ta książka zawiera ponad 300 pytań, na które
odpowiedzi udziela Pismo Święte. W tej książce znajdziesz odpowiedzi na
większość, jeśli nie na wszystkie pytania, które możesz mieć w kontekście
praktycznego zastosowania zasad, o których się teraz uczysz.
Naszym najpopularniejszym źródłem jest seria filmów, która zawiera
bardziej szczegółowe informacje i daje większą pomoc w odpowiadaniu na
wiele pytań - seria filmów „Bądź zachęcona”. Będą one odpowiedzią na
większość, jeśli nie na wszystkie z pytań, które możesz mieć teraz w
kategoriach praktycznego stosowania zasad, które właśnie przeczytałaś lub
przeczytasz.
Z niecierpliwością czekamy na okazję, aby pomóc ci za pośrednictwem
naszej strony internetowej i modlitwy za ciebie, gdy będziesz wysyłać
prośby modlitewne. Do tego czasu, pozwól mi się teraz pomodlić za
ciebie...
„Drogi Panie, proszę, prowadź tę wyjątkową siostrę podczas kłopotów w
jej małżeństwie. Niech jej uszy usłyszą słowo wołające za nią: to jest droga,
chodź nią, gdybyś zboczyła na prawo lub na lewo (zobacz Iz. 30:21).
Proszę, uspokój ją, kiedy zobaczy, że tysiąc padnie u jej boku, a dziesięć
tysięcy po jej prawicy; pomóż jej wiedzieć, że jeśli będzie podążać za Tobą,
to jej to nie dosięgnie (zobacz Ps. 91:7). Ukryj ją pod swoimi ochronnymi
skrzydłami.
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Jak BÓG może i przywróci twoje małżeństwo

Pomóż jej znaleźć wąską ścieżkę, która doprowadzi ją do życia, do obfitego
życia, które masz dla niej i dla jej rodziny. Panie, modlę się o świadectwo,
które możesz wykorzystać dla Twojej chwały, kiedy to trudne lub rozbite
małżeństwo zostanie uzdrowione i przywrócone! Oddamy Ci wszelką cześć
i chwałę. Amen”.

O autorce
Erin Thiele została pobłogosławiona byciem matką czterech chłopców:
Dallasa, Axela, Eastona i Coopera oraz trzech dziewczynek: Tyler, Tary i
Macy. Jej droga do zostania mądrą kobietą dla córki rozpoczęła się, gdy
Tyler miał zaledwie dwa lata. W 1989 roku mąż Erin opuścił ją i ostatecznie
rozwiódł się z nią. RMI została założona, gdy Erin przeszukiwała wszystkie
denominacje w jej okolicy, ale nie była w stanie znaleźć pomocy, ani
nadziei, której potrzebowała.
Ta książka i zeszyt ćwiczeń Mądra kobieta były pierwotnie jedną dużą
książką, którą napisała, gdy Pan prowadził ją do przygotowania domu na
powrót męża. Później ta część jej książki o przywróceniu została wzięta z
książki Mądra kobieta, aby pomóc wielu kobietom, które Pan wysłał do
Erin, które były w kryzysie.
Erin napisała wiele innych książek ze swoim charakterystycznym stylem
wykorzystywania Pisma Świętego do posługi osobom ze skruszonym
sercem i duchowym więźniom. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i
wybawił ich z grobu” (Ps. 107: 20).
Mamy wiele materiałów dla kobiet, które mogą ci bez względu na kryzys,
w którym jesteś. Aby znaleźć wszystkie jej książki, odwiedź:
encouragingbookstore.com lub w formie drukowanej przez Amazon.com.
Jeśli Bóg porusza twoje życie i małżeństwo, wejdź na naszą stronę
internetową i zostań członkiem: RestoreMinistries.net lub RMIEW.com.

,,Duch Pana BOGA jest nade mną,
bo PAN mnie namaścił,
abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie,
abym opatrzył rany skruszonym w sercu,
abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie,
a związanym otworzenie więzienia;
Abym ogłosił miłościwy rok PANA
i dzień pomsty naszego Boga;
abym pocieszył wszystkich płaczących;
Abym sprawił radość płaczącym w Syjonie
i dał im ozdobę zamiast popiołu,
olejek radości zamiast smutku,
szatę chwały zamiast ducha przygnębienia;
i będą nazwani drzewami sprawiedliwości,
szczepem PANA,
aby BYŁ UWIELBIONY.
I odbudują starodawne ruiny,
naprawią dawne spustoszenia
i odnowią zniszczone miasta,
opustoszałe od wielu pokoleń”.
—Izajasza 61:1-4

Także dostępny
w EncouragingBookstore.com

Dla kobiet
Mądra Kobieta (Polish Edition)

Znalezienie życia w obfitości

Restore Ministries International
POB 830 Ozark, MO 65721
Aby uzyskać dalszą pomoc, odwiedź jedną z naszych stron
internetowych:
WiecznaMilosc.com
EncouragingWomen.org
HopeAtLast.com
LoveAtLast.org
RestoreMinistries.net
RMIEW.com
Aidemaritale.com (Francuska)
AjudaMatrimonial.com (Portugalska)
AmoreSenzafine.com (Włoski)
AyudaMatrimonial.com (Hiszpańska)
Eeuwigdurendeliefde-nl.com (holenderski)
EvliliginiKurtar.com (turecki)
EternalLove-jp.com (język japoński)
Pag-asa.org (Tagalog)
Uiteindelikhoop.com (afrykanerski)
Zachranamanzelstva.com (słowacki)
EncouragingMen.org
Gdzie znajdziesz darmowe kursy dla kobiet i mężczyzn.

