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Predlov
Je nadchýnajúce a obohacujúce vidieť, ako sa táto kniha konečne stala
skutočnosťou. Čoskoro potom ako mi Michele pomáhala s úpravami a
kontrolami našich RMI kníh, sme mali roky dlhé, nádherné priateľstvo. Náš
pracovný vzťah sa vyvinul do skutočného obdivu k Michele, ktorý teraz
viedol k pocte napísať tento predslov k jej prvému Románu zo Skutočného
Života.
Všimneš si, že sme Michele dali povolenie použiť časti ďalších RMI kníh a
tiež svedectvá, odoslané a zaslané do spoločnosti RMI. Toto potvrdzuje to,
čo Michele hovorí, že si je istá, že ťa budú motivovať a povzbudzovať
hľadať Boha pre múdrosť tak, ako to robila ona a tiež, aby sa vzťah s Pánom
stal tvojím najcennejším a najopatrovanejším vzťahom, ako to ukazuje ona
cez túto úžasnú knihu.
Túto knihu si neprečítaj len raz, určite sa ku nej vráť, keď budeš čeliť
akýmkoľvek súdnym sporom, aby si sa pohyboval/a po úzkej ceste, ktorá
vedie k životu - k hojnému životu, pre ktorý On zomrel, aby nám dal.
Erin Thiele
Restore Ministries International

——— Kapitola 1 ———–

Boh Ťa Chce Odmeniť
„Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.
Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je
a že odmieňa tých, čo Ho hľadajú.“
—Hebrejom 11,6
Túto knihu si možno dostal/a pre známeho, člena rodiny alebo pre seba, ale
ktokoľvek, kto je pred rozvodom - je pravdepodobne rovnako šokovaný
alebo prekvapený ako som bola ja - aj keď je to druhý alebo tretíkrát, čo je
u nich požiadané o rozvod.
Nikto nemôže úprimne povedať, že keď mali sobáši, mysleli na rozvod,
aspoň nie vážne. Takže keď sa to stane, všetci sme trochu otrasení a
nemôžeme si pomôcť, ale myslíme si „Ja nie“ alebo „Nie ona“, „Nie on“
alebo „Nie oni“, aj keď v našej spoločnosti rozvod zúri.
Práve pre každého z vás, ktorého zasiahol rozvod, je napísaná táto kniha.
Boh na teba myslel od chvíle, keď som začala písať a On na teba myslí stále.
Ak si z tejto knihy neodnesieš nič iné, odnes si aspoň toto: On sa na teba
nehnevá, nie je z teba sklamaný a nemyslí si, že si zlyhaním. Ak sa takto
cítiš alebo toto o tebe niekto hovoril – to nie je od Boha. Sľubujem.
„Ak ťa napadnú, to nie je odo Mňa, kto s tebou bojuje, padne proti tebe“
(Iz 54,15).
Jeho načasovanie a účel v mojom živote (a v tvojom) je omnoho viac, ako
sme schopní pochopiť. Jeho cesty sú zjavne vyššie ako naše cesty!
„Lebo Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú Moje
cesty-hovorí PÁN. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú Moje cesty
vysoko od vašich ciest a Moje myšlienky od vašich myšlienok“ (Iz 55,8-9).
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Aj keď to nemusel byť tvoj nápad alebo tvoj plán, ver, že Pán to má úplne
pod kontrolou, aj keď máš pocit, že to má pod kontrolou niekto iný napríklad tvoj manžel, manželka, „nepriateľ“ alebo iná žena alebo iný muž
v živote tvojho partnera. Lebo Boh hovorí niečo iné... „Človek si v duchu
rozvažuje svoju púť, ale PÁN riadi jeho krok“ (Prís 16,9).
Keď môj manžel prišiel do našej spálne tentokrát, aby so mnou „hovoril“ a
povedal mi, že popoludní pôjde podať žiadosť o rozvod, opäť povedal, že
ma opúšťa a plánuje si „nájsť“ nejakú inú, s ktorou sa ožení (hoci už bol
zapletený so svojou stredoškolskou láskou). Dokázala som rýchlo uplatniť
každý princíp, ktorý si prečítaš. Aj keď som nemala potuchy o tom, čo sa
deje priamo pod mojím nosom, Boh to vedel a bol pripravený pomôcť mi.
To isté platí pre teba a tvoju situáciu!
Preto teraz držíš túto knihu, Boh nebol šokovaný ani prekvapený z tvojho
rozvodu. Vedel o ňom a oveľa skôr ako ty. On ma viedol napísať túto knihu,
aby ti poskytol pomoc, povzbudenie a aby som ti povedala o Jeho láske,
ktorú potrebuješ - práve teraz.
To, čo sa rozhodol urobiť, aby ti pomohol, bolo, poslať ma napred. On
vedel, že niečo z toho môže byť pre teba trochu desivé, niektoré cesty sa
môžu zdať príliš úzke, príliš strmé alebo príliš širokou priepasťou, takže ma
poslal dopredu, aby som ti postavila most.

Staviteľ Mostov
Will Allen Dromgoole
Starý muž idúci po osamelej ceste,
Prišiel, v ten studený a sivý večer,
K rozsiahlej, hlbokej a širokej priepasti.
Cez ktorú tiekol pochmúrny prúd,
Ten starý muž prešiel cez to súmračné šero,
Pochmúrny prúd mu nespôsobil žiaden strach;
Ale keď bol v bezpečí na druhej strane, otočil sa,
Prekročil som priepasť, hlbokú a širokú,
Prečo staviať tento most pri večernom prúde?“
Staviteľ zdvihol svoju starú sivú hlavu;
„Drahý priateľ, na ceste, ktorou som prišiel,“ povedal,
„A postavil cez rozpätie prúdu most.

1. Boh Ťa Chce Odmeniť
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„Starý muž,“ povedal priateľsky pútnik na blízku,
„Mrháš svojou silou budovaním tu;
Tvoja cesta sa skončí s končiacim sa dňom,
Už nikdy viac touto cestou nemusíš prejsť;
No, ty si ma dnes nasledoval
A bude aj mladík, ktorého nohy musia ísť touto cestou.
A táto priepasť, ktorá bola pre mňa taká bezvýznamná,
Sa pre tohto svetlovlasého mladíka môže stať pascou.
Aj on musí prejsť cez súmračné šero;
Drahý priateľ, tento most staviam pre neho!“
Takže teraz sa už nemusíš obávať, trápiť sa alebo dokonca mať zlý pocit z
toho, čo je pred tebou. On mi povedal, aby som ti povedala, že tvoja
budúcnosť vyzerá jasne!
„Veď Ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí PÁN. Sú to myšlienky
pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer. 29,11).
Možno to tak momentálne nevyzerá a určite sa na to nemusíš cítiť, ale
nebudeš veriť niekomu, kto práve cez to prešiel a je šťastnejší ako
kedykoľvek predtým?
Nie, neverím v rozvod. Nikdy by som si (ani za milión rokov) nevybrala
rozvod pre moje deti ani pre seba - ale možno ako ty, nemáš na výber. Keď
ten deň skutočne nastal, urobila som rozhodnutie, ktoré by som chcela, aby
si urobil/a aj ty. Moje rozhodnutie bolo prejsť cez to, ako SKUTOČNE
veriaci človek. Ak môžem dôverovať Bohu ohľadom mojej večnosti v
okamihu, keď zomriem, môžem Mu veriť tu a teraz? A čo ty?
Takže som sa rozhodla cez to prejsť tento krát bez strachu a bez toho, aby
som robila drobné krôčiky, ktoré som robila naposledy, pretože som si
vtedy myslela, že každú chvíľu spadnem z útesu!
Tento krát som vedela, že ma Boh volá, nielen aby som uplatnila tie
princípy, ktoré som sa naučila a zažila som počas prvého rozvodu - tento
krát som sa ich chystala nasledovať nadšene - a výsledky boli ohromujúce!
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Nielenže fungovali, ale fungovali priamo úmerne s tým, ako nadšene som
ich aplikovala! Do 24 hodín od nadšeného reagovania na plán môjho
manžela (opustiť ma a podať žiadosť o rozvod), sa srdce môjho manžela
okamžite obrátilo naspäť ku mne a od rozvodu upustil, ale to nie je všetko.
Ako ďalšie ma chválil za to, že som bola neuveriteľná manželka a povedal
mi, že by bol blázon, keby ma opustil!
Keby sa to však tým skončilo, kde by si bol/a? Zázraky sa síce dejú, ale
väčšinu z nás Boh volá, aby sme kráčali cez tie údolia, ktoré cítime ako
smrť - však?
„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so
mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú“ (Žalm 23,4 ECAV).
Boh mal s mojím životom (a tvojím) väčší plán, takže si ma vybral, aby som
zažila realitu rozvodu, aby som ti pomohla. Božím plánom môže byť
zastavenie tvojho rozvodu alebo ťa môže volať cez to prejsť a pomôcť
aspoň jednému ďalšiemu mužovi alebo žene - si ochotný/á dôverovať Mu?
Aj keď srdce môjho manžela chcelo zostať so mnou (a s našimi deťmi),
znova upadlo do hlbokého cudzoložstva.
„Veď jamou hlbokou je neviestka a úzkou studňou cudzinka. Aj ona strojí
úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi“ (Prís 23,27-28 EKU).
Aj keď chcel od svojho plánu upustiť, veľmi skoro ho „povrazy, ktoré ho
zväzovali“, stiahli späť - také smutné. „Cudzoložník sa polapí vo vlastných
neprávostiach a zapletie sa v putách svojich pokleskov“ (Prís 5,22). Takže,
keď budeš cez to prechádzať, maj na pamäti toto... veci budú vyzerať alebo
sa zdať čudne, pretože sa tu odohráva duchovný boj, ktorý nedokážeš
vidieť. Ak je tvoj manžel alebo manželka s niekým iným, môže chcieť byť
s tebou, ale rovnako ako každý hriech: ako drogy alebo pitie; aj keď ho
môžu nenávidieť a chcieť z toho odísť, sú držaní povrazmi ich hriechu.
Takže, aj keď chcel zostať pri mne, bol už v tom príliš hlboko, a tak veľmi
skoro úsilie o rozvod bolo naspäť, ale Biblia to hovorí, takže som vedela,
že sa to stane.
„Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.
Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný,
splodí smrť“ (Jak 1,14-15).

1. Boh Ťa Chce Odmeniť
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Vieš o tom, že keď dôjde k rozvodu alebo k inej tragédii, Boh má oveľa
väčší zámer? „Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú,
večná záhuba ich predsa neminie“ (Ž 92,7).

Poznanie Božích Princípov
Všetky verše, o ktoré som sa s tebou doteraz delila, sú iba začiatkom
princípov, o ktoré sa chcem s tebou v tejto knihe podeliť. Tieto princípy sú
pravdy, ktoré ma oslobodili! Oslobodili ma od starostí, od bolesti a viedli
ma k hojnému životu, pre ktorý Ježiš zomrel, aby dal každému z nás, ktorí
sme ochotní dôverovať Mu.
Jednou z najväčších zložiek, vďaka ktorým som mohla „s nadšením“
dodržiavať tieto princípy (môj hlas bol nadšený, šťastný, bez strachu, ktorý
som mala, keď sa so mnou rozvádzal môj manžel prvýkrát), boli svedectvá
iných žien, ktoré som mala zozbierané pre túto knihu – dve mi obzvlášť
nesmierne pomohli. Boli od žien, ktoré sa delili o to, ako im Pán dal vieru,
aby vlastne rozvodové papiere „podpísali“, keď ich manželia o to požiadali.
Aj keď jedna hovorila, ako sa jej v advokátskej kancelárii triasla ruka a do
očí sa jej tisli slzy, vďaka jej viere som bola schopná ísť a podpísať moje
rozvodové papiere bez toho, aby sa mi chveli (ani trochu) ruky a mala som
úsmev na tvári, pretože som mala v srdci radosť!
„Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva;
a nemilovali svoj život až na smrť“ (Zj 12,11).
Toľko žien sa čuduje, prečo som musela znova prejsť rozvodom. Verím, že
je to preto, lebo Pán chcel, aby som sa ešte naučila a zažila rozvod, len aby
som pomohla tebe! Prvýkrát, keď som prechádzala rozvodom, som mala
neskutočné bolesti kvôli veľkému strachu!
Musíš veriť tomuto... Boh vedel, že práve v tento deň budeš čeliť rozvodu
a chcel, až máš vieru, princípy, vedomosti, porozumenie a odvahu čeliť mu
nadšene, pretože On má pre tvoj život úžasný plán!!
„Ale, ako je napísané: „ANI OKO NEVIDELO, ANI UCHO
NEPOČULO, ANI DO ĽUDSKÉHO SRDCA NEVYSTÚPILO, ČO BOH
PRIPRAVIL TÝM? KTORÍ HO MILUJÚ“ (1 Kor 2,9).
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Ak prijmeš Jeho princípy a lásku, ktorú k tebe má, potom budeš aj ty
„chodiacim svedectvom“ Jeho lásky a Jeho sily, keď budeš čeliť
nepriateľom, skúškam alebo súženiam, vďaka tvojmu svedectvu, ako si
čelil/a rozvodu!
Hneď vopred ti poviem, že Boh má pre tvoj život plán.
„Veď Ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí PÁN. Sú to myšlienky
pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29,11).
Tieto verše nám hovoria, že Jeho plán sú dobré veci, nie nešťastie alebo
katastrofa, ako ti to niektorí radi hovoria. Jeho plány s tebou sú také úžasné,
že On hovorí ... ani tvoje oko nevidelo, ani tvoje ucho nepočulo, dokonca
ani nič, čo by si mohol ukryť vo svojom srdci, nie je také veľké ako to, čo
pre teba pripravil On, ak ho miluješ!
Je to tak pravda: Nedokážem ti začať rozprávať o neuveriteľnom vývoji
udalostí iba z dôvodu dôvery v Boha a robenia toho nadšene, pretože som
skutočne uverila tomuto jedinému princípu. Verila som, že On má pre môj
život plán, a preto som voči tomu dokázala bežať bez obáv.

On Ti Dá Na Výber
Prvýkrát, keď som čelila rozvodu, Pán obnovil moje manželstvo, pretože to
bola vtedy túžba môjho srdca. Skutočne som verila, že moje srdce už
nebude viac zlomené, ak sa môj manžel vráti domov a moje manželstvo sa
obnoví, čo mi spôsobovalo neznesiteľnú bolesť, a som si istá, že aj ty sa
preto usiluješ o obnovu.
Ale pretože som nemala strach zo svojej budúcnosti, bola som schopná
rýchlejšie a nadšene (ako som povedala) nasledovať Pánove princípy; preto
sa tentoraz srdce môjho manžela obrátilo ešte rýchlejšie (ako som už
povedala). Týmto sa to však ešte neskončilo. POTOM, čo bol náš rozvod
definitívny, môj bývalý manžel ma požiadal, aby som si ho znovu vzala!
Boh mi dal na výber.
Môj výber bol opäť založený na túžbach môjho srdca (keďže som sa znovu
tešila v Ňom). Tentoraz zvíťazil Pán! Obaja muži v mojom živote (Ježiš a
môj bývalý manžel) ma lákali a hovorili ku mne láskavo. Ako som však
povedala svojmu manželovi, keď ma požiadal, kto by mohol konkurovať
Manželovi, akého mám teraz!
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„Môj milý je môj a ja som Jeho...našla som, Koho moja duša miluje. Chytila
som Ho a nepustila viac...že som ochorela od lásky!“ (Pies Šal 2,16; 3,4;
5,8).
Drahý čitateľ, výber bude tiež na tebe. Nemysli si, že len preto, že som sa
ja rozhodla zostať slobodná, skončíš tak aj ty, ak budeš nadšene dodržiavať
princípy alebo budeš milovať svojho Milovaného Ježiša ako ja. Rovnako
ako Pavol nechcem na teba vyvíjať žiaden tlak, ale chcem iba, až nájdeš
(tak ako ja) hojný život, pre ktorý Pán zomrel, aby ti dal. A ten hojný život
by sa mal začať teraz!!
„Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté
telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci, ako sa páčiť mužovi. No
toto hovorím na váš prospech, nie aby som na vás hodil slučku, ale aby ste
sa čestne a nerušene pripútali k Pánovi“ (1 Kor 7,34-35). A ako pre mužov
verš 32,34 „Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o
Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa
páčiť manželke, a je rozdelený.“
Ver tomu alebo nie, čeliť rozvodu nadšene nielenže obráti srdce tvojho
manžela alebo tvojej manželky naspäť k tebe (aj keď možno bude musieť
zostať hriechom uväznený/á, kým ho nebude neznášať), ale tento druh silnej
reakcie, keď tvoj manžel alebo manželka požiada o alebo uskutoční rozvod,
sa stane jedným z najväčších a najradostnejších zážitkov, ktoré zažiješ!
Ako? Prečo? Pretože týmto môžeš byť najbližšie k Spasiteľovi, ako si kedy
bol/a! A s takým množstvom intimity s Pánom má tvoje srdce pocit, že
praskne, pretože nikdy nezažilo tento druh radosti - tvoje srdce prekypuje
nadšením.
Neexistuje absolútne žiadna bolesť? Pravdupovediac, tentoraz úprimne tam
nebola žiadna bolesť; len maličká štipka a tá štipka mala v skutočnosti
zmysel „sladkosti“. Nielen to, ale slzy, ktoré som tentoraz vyronila, boli tiež
veľmi odlišné, pretože pochádzali zo srdca, ktoré bolo vďačné za
prítomnosť a lásku Pána, nie slzy vyronené z bolesti alebo osamelosti ako
po prvýkrát.
Dúfam a modlím sa, aby ťa moje svedectvo a táto kniha povzbudili k
prekročeniu úrovne viery, ktorú som získala od Vivien zo Singapuru, ktorá
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podpísala jej papiere. Verím, že ak prijmeš pravdu v tejto knihe (princípy a
svedectvá), budeš mať schopnosť ísť ďalej, než tam, kde sme šli my a vzdáš
Bohu ešte väčšiu slávu! S Vivien sa rady delíme o to, aké požehnané sú naše
životy vďaka našej dôvere v Pána.
Ešte viac ako to, čo sa v tejto knihe dozvieš, musíš sa najskôr zamerať na
rozvoj úzkeho a intímneho vzťahu s Pánom. To sa môže stať len, keď s Ním
začneš tráviť čoraz viac času. Bolo to v mojej modlitebni, kde som bola
utešená a načerpala som silu čeliť tomu, čomu som čelila v roku môjho
rozvodu, práve včera, tomu, čomu čelím dnes a čomu budem čeliť zajtra.
Obrovskú úlohu pri mojom víťazstve nad mojím „ja“ zohral tiež pôst.
Umožnilo mi to byť ticho a nekomentovať, keď moje telo mohlo „niečo“
povedať. Namiesto toho to bolo ticho, ktoré skutočne prinieslo víťazstvo v
každej bitke, ktorej som čelila. Keď som pridala pôst, ako ma Pán nabádal,
zistila som, že to prinieslo ešte väčšiu radosť, väčší pokoj a väčšie víťazstvo
každej skúške, ktorej som čelila.
Uisti sa, že spolu s poznaním, rozjímaním a štúdiom týchto princípov, ich
uplatníš potom, ako si rozvinieš a budeš živiť hlbokú intimitu so svojím
Pánom - ktorý je teraz tvojím Manželom a ty si Jeho nevestou, ak si žena.
A pre vás, mužov, nie som si istá, ako opísať tie pocity, ktoré budete mať,
ale nepochybne budú rovnako úžasné. Teraz si vypočuj toto...
„Nebojže sa, veď nebudeš zahanbená, a nepýr sa, veď nebudeš potupená!
Áno, zabudneš hanbu mladosti, na potupu svojho vdovstva si nespomenieš
viac. Bo Manželom ti bude tvoj Stvoriteľ, PÁN zástupov je Jeho meno,
vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako
opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa PÁN. Nuž či môže byť
zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh“ (Iz 54,4-6).
Víťazstvom nie je to, že rozvod môže byť zastavený, pretože veľmi často
dôjde k tomu, aby manžel alebo manželka prešli cez rozvod, aby skutočne
videli, čo zahodili (najmä s novým mužom alebo ženou, ktorým sa stávaš!).
Nie je to len v obnovenom manželstve (ako sa to stalo s ostatnými, ktorí
podpísali ich papiere vo viere alebo čo sa stalo prvýkrát mne). Víťazstvo je
žiť podľa Jeho plánu pre tvoj život - hojný život, pre ktorý On zomrel, aby
ti dal.
Denne bojujeme s naším telom, ktoré chce svoju vlastnú cestu a kričí, aby
bolo nasýtené (robením toho, čo chceme robiť). Bojujeme s nepriateľom,

1. Boh Ťa Chce Odmeniť
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ktorý neúnavne pracuje na ukradnutí nášho svedectva, našej radosti a nášho
zázraku. V knihe Zjavenie nám hovorí, že nepriateľ doslova sedí pri
pôrodnej stolici, aby zabil zázrak, keď ho Boh privedie.
„. . .Bola ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť . . . A drak sa
postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí“
(Zj 12,2;4).
„Či Ja otvorím život a rodiť nedám? Alebo Ja, ktorý dám rodiť, uzavriem?“
- hovorí tvoj Boh“ (Iz 66,9).
Prosím, nečakaj, kým si prečítaš celú knihu alebo nečakaj a daj ju tvojmu
známemu. Aj keď tvoj manžel alebo manželka nikdy nespomenuli slovo
„rozvod“, musíme čeliť skutočnosti, že každé druhé manželstvo sa končí
rozvodom! Netušila som, že môj muž vojde dnu a povie mi, že sa so mnou
rozvádza v deň, keď to urobil! Toto úplné prekvapenie alebo šok je rovnaká
reakcia, akú zažije väčšinou každý. Skutočnosť, že práve čítaš túto knihu,
mi hovorí (a mala by hovoriť aj tebe), že sa to v tvojom živote môže stať
alebo v živote niekoho, kto ti je veľmi blízky.
Túto knihu ti dal Boh, aby ťa pripravil na to, čo je pred tebou a aby si
mohol/mohla mať úžitok, áno úžitok, z toho, že budeš čeliť rozvodu a nie
byť zničený/á! „I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej
pravici, teba nezasiahne“ (Ž 91,7).
Bez múdrosti, princípov a svedectiev, ktoré ma Boh viedol zhromaždiť len
pre teba, by nastalo určite zničenie a skaza, ako to býva vo väčšine prípadov
rozvodu. Ale s týmito princípmi, spolu s hlbokou intimitou, ktorú zažiješ s
Pánom (a pôstom, ako ťa bude nabádať Duch Svätý) - sľubujem, že neutrpíš
žiadnu ujmu!
V skutočnosti budeš prosperovať práve uprostred toho všetkého - rovnako
ako ja práve teraz! Hneď v deň, keď mal byť môj rozvod definitívny, som
vedela, že to Boh dovolil, pretože ma MILUJE! Dovolil to, aby som
prosperovala a dovolil to, aby mi dal úžasnú budúcnosť!
„Viem, čo robím. Všetko mám naplánované - plány, postarať sa o teba,
neopustit ťa, plány dať ti budúcnosť, v ktorú dúfaš“ (Jer 29,11 Biblia
Odkazov).
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Ak sa rozhodneš zamerať sa radšej na túto pravdu a nie sústrediť sa na to,
na čo predtým, zničenie, získaš tiež všetko, čo Boh vyhradil len pre teba!
Ak sa však namiesto toho rozhodneš uveriť klamstvám, ktoré ti hovoria iní
ľudia alebo sa zaoberať strachom, ktorý sa ti nepriateľ snaží vložiť do srdca,
zaručujem ti, že padneš rovnako ako všetci ostatní, ktorých poznáš a ktorí
čelili rozvodu buď so strachom alebo s hnevom. Pamätaj: „I keď po tvojom
boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne“ (Ž 91,7).
Chce to iba vieru a dôverovanie tomu, čo Boh hovorí v Jeho Slove, verzus
to, čo vidíš alebo si videl/a. „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom
toho, čo nevidíme“ (Heb11,1) „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.
Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo Ho
hľadajú“ (Heb 11,6).
Vezmi si to odo mňa a od ostatných mužov a žien, ktorí nám umožnili
použiť ich svedectvá pre túto knihu - ak máš vieru v Boha a jednoducho
kráčaš cez túto skúšku s Ním nadšene radšej ako so strachom, zažiješ
niečo, čo zažije len málokto vo svojom živote - je to moc vzkriesenia, ktorá
vzkriesila Ježiša z mŕtvych! Doslova pocítiš, ako táto sila cez teba prúdi.
Drahý čitateľ, nemáš nijakú pozemskú predstavu, čo pre teba Boh
naplánoval. Chystáš sa zažiť, čo cítil Lazár a Ježiš, keď ich vzkriesila
z mŕtvych Božia moc vzkriesenia!
Ja som začala cítiť túto moc až po mojom rozvode a túto moc jednoducho
nemožno opísať. Poviem ti, že je to pocit, o ktorom som si myslela, že je
možné cítiť ho, až keď som sa dostanem do neba. Manželstvo, moja obnova
a to byť milovaná človekom tu na zemi, sa s tým nedá porovnať. Sila
vzkriesenia, ktorá je založená na Otcovej láske (a je to tá istá láska, ktorá
nám poslala nášho Spasiteľa), je to, čo dalo Ježišovi schopnosť byť bitý a
zavesený na kríži.
Ak je rozvod kríž, ktorý Boh položil pred teba, drahý čitateľ, potom sa neboj
- Boh ti dá silu a pokoj, aby si ho vzal a niesol. A tak, ako bola Ježišova
smrť na kríži iba predchodom Jeho vstania z mŕtvych, aj ty uvidíš, že Boh
toto umožnil, aby ti požehnal, aby si prosperoval/a a dal ti budúcnosť, o
ktorej sa ti ani nesnívalo!

O Autorke
Michele Michaels prišla do Medzinárodného Spoločenstva Obnovy, keď
čelila rozvodu. V tom čase bola matkou dvoch malých chlapcov. Po
prečítaní knihy Ako Boh Môže a Obnoví Tvoje Manželstvo a Múdra žena,
začala pomáhať Erin Thiele s jej knihami, krátko potom sa stretli, keď boli
obe v Orlande na Floride. Veľmi skoro potom ako Erin navštívila Michele
v jej dome v Koloráde, sa jej manželstvo obnovilo.
Takmer presne o štrnásť rokov neskôr sa Michele znovu ocitla, ako čelí
rozvodu, zatiaľ čo pomáhala aktualizovať a upravovať malú brožúru
Čelenie Rozvodu pre jej kostol. Po návrate do RMI, aby si osviežila myseľ,
si Michele začala uvedomovať, že On naplánoval túto skúšku pre veľa
dobra. Bolo to počas tejto novej kapitoly jej života, keď Michele objavila
skutočný dôvod, prečo Boh dovolil, aby sa znova uskutočnil ďalší rozvod a
čo jej chýbalo: Hojný Život.
Nájdi si aj ďalšie Micheline knihy na stránkach EncouragingBookstore.com
a tiež na stránkach Amazon.com: Nájdenie Hojného Života, Žitie Hojného
Života, Oslobodenie z Mentality Chudoby a Hýbanie Vrchmi a sleduj, ako
sa jej Hojný Život rozvíja popri tom, ako cestuje so svojím Nebeským
Manželom po jej Ceste Obnovy.

Naše Série Obnovenia
na EncouragingBookstore.com & Amazon.com

Ako BOH môže a obnoví tvoje manželstvo
(Slovenské Vydanie)

Múdra žena: Múdrosť žien buduje si dom,
hlúposť však vlastnými rukami ho búra
(Slovenské Vydanie)

Moja milovaná: Vstúp do Božej prítomnosti a
lásky - denné povzbudenie (Slovenské
Vydanie)

Prosíme, navštív našu Webovú stránku, kde tiež nájdeš
tieto knihy ako BEZPLATNÉ Kurzy pre ženy.

Naša séria hojného života
na EncouragingBookstore.com & Amazon.com

Nájdenie Hojného Života (Slovenské Vydanie)

Žitie Hojného Života (Slovenské Vydanie)

Oslobodenie z Mentality Chudoby
(Slovenské Vydanie)

Hýbanie Vrchmi (Slovenské Vydanie)

Prosíme, navštív našu Webovú stránku, kde tiež nájdeš
tieto knihy ako BEZPLATNÉ Kurzy pre ženy.

Knihy pre Mužov
na EncouragingBookstore.com & Amazon.com

Ako BOH OBNOVÍ tvoje manželstvo: Aj
zničený vzťah sa dá uzdraviť Kniha pre
MUŽOV (Slovenské Vydanie)

Prosíme, navštív našu Webovú stránku, kde tiež nájdeš
tieto knihy ako BEZPLATNÉ Kurzy pre mužov a ženy.

Medzinárodné Služby Obnovy
POB 830 Ozark, MO 65721
Pre Viac Pomoci Prosíme,
navštív jednu z naších Webových stránok:
ZachranaManzelstva.com
EncouragingWomen.org
HopeAtLast.com
RestoreMinistries.net
RMIEW.com
RMIOU.com
Aidemaritale.com (Francúzsky)
AjudaMatrimonial.com (Portugalčina)
AmoreSenzafine.com (Taliansky)
AyudaMatrimonial.com (Španielčina)
Eeuwigdurendeliefde-nl.com (Holandsko)
EvliliginiKurtar.com (Turecký)
EternalLove-jp.com (Japončina)
Pag-asa.org (Tagalog)
Wiecznamilosc.com (Poľský)
EncouragingMen.org
Kde tiež nájdeš BEZPLATNÉ Kurzy pre mužov a ženy.

