
 

Ponownie w obliczu  

rozwodu 
 

 
 

Michele Michaels 
Przedmowa autorstwa 

Erin Thiele 

 

WiecznaMilosc.com 

 

 

 

 

NarrowRoad Publishing House  

  



 

Michele Michaels  

Ponownie w obliczu rozwodu 
 

 

Wydawnictwo: 

NarrowRoad Publishing House 

POB 830  

Ozark, MO 65721 U.S.A. 
 

 

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

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nas na stronach: 

 

WiecznaMilosc.com 

EncouragingWomen.org 

 

Zgoda autorki została udzielona tym, którzy chcą wydrukować lub skopiować tę 

książkę dla siebie lub innych, wyłącznie w celu zachęty i w celach informacyjnych; 

jednak takie kopie lub wydruki nie mogą być sprzedawane w jakiejkolwiek formie 

bez uprzedniej pisemnej zgody autorki. 

 

O ile nie wskazano inaczej, większość wersetów biblijnych pochodzi z 

Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (UBG). Nasza służba nie jest stronnicza wobec 

żadnej konkretnej wersji Biblii, ale kocha je wszystkie, abyśmy były w stanie 

pomóc każdej kobiecie, w jakiejkolwiek denominacji, która potrzebuje zachęty i 

pragnie uzyskać większą bliskość ze swoim Zbawicielem. 

 

Copyright © 2022 by Erin Thiele 

 

Projekt okładki: Tara Stanley 

 

ISBN: 1-957684-04-6 

ISBN13: 978-1-957684-04-8 

 





 

Przedmowa 
 

To zarówno ekscytujące, jak i satysfakcjonujące, gdy ta książka w końcu 

staje się rzeczywistością. Michele i ja miałyśmy długą, cudowną przyjaźń od 

lat, wkrótce po tym, jak pomogła mi w redagowaniu i korekcie naszych 

książek RMI. Nasza współpraca przerodziła się w prawdziwy podziw dla 

Michele, co teraz doprowadziło do zaszczytu napisania przedmowy do jej 

pierwszej powieści prawdziwego życia. 

Zauważysz, że udzieliliśmy Michele pozwolenia na wykorzystanie 

fragmentów innych książek RMI, a także przesłanych świadectw do RMI. 

Potwierdzają one to, co mówi Michele i jestem pewna, że zarówno 

zmotywują cię, jak i zachęcą do szukania u Boga mądrości, tak jak ona to 

zrobiła, a także do uczynienia z Panem twojej najbardziej cennej relacji, jak 

ona to pokazuje w tej niesamowitej książce. 

Nie czytaj tej książki tylko raz, upewnij się, że sięgasz po nią w obliczu 

jakiegokolwiek sporu sądowego, aby podążać tą wąską ścieżką, która 

prowadzi do życia - obfitego życia, za które On umarł, aby nam je dać. 

Erin Thiele 

Restore Ministries International  



 

 

———— Rozdział 1 ———– 

 

Bóg chce cię 

wynagrodzić 
 

,,Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu,  

bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest  

i że nagradza tych, którzy go szukają” 

—Hebrajczyków 11:6 
 

Być może kupiłeś tę książkę dla przyjaciela, członka rodziny lub dla siebie, 

ale ktokolwiek stoi w obliczu rozwodu - prawdopodobnie jest tak samo 

zszokowany lub zaskoczony jak ja byłam - nawet jeśli to jest drugi lub trzeci 

raz, kiedy pozew o rozwód został złożony. 

Nikt nie może uczciwie powiedzieć, że kiedy się pobrali, rozwód był czymś, 

co przyszło im do głowy, przynajmniej nie na poważnie. Więc kiedy tak się 

dzieje, wszyscy jesteśmy trochę wstrząśnięci i nie możemy powstrzymać się 

od myślenia „nie ja” lub „nie ona”, „nie on” lub „nie oni”, mimo że rozwód 

jest powszechny w naszym społeczeństwie. 

Dla każdego z was, który został dotknięty rozwodem, ta książka jest napisana 

właśnie dla was. Bóg myślał o tobie od samego początku, kiedy zaczęłam 

pisać, i nadal ma cię w swoich myślach. Jeśli nie zabierzesz nic więcej z tej 

książki, pamiętaj, aby wziąć to: On nie jest na ciebie zły, nie jest na tobie 

zawiedziony i nie uważa, że jesteś nieudacznikiem. Jeśli tak się czujesz lub 

w taki sposób ktoś do ciebie przemówił - nie pochodzi to od Boga. Obiecuję.  

,,Oto zbiorą się razem, ale nie przeze mnie. Ktokolwiek zbierze się przeciwko 

tobie, upadnie ze względu na ciebie” (Iz. 54:15). 

 

Jego czas i cel w moim życiu (i w twoim) wykracza daleko poza to, co 

jesteśmy w stanie pojąć. Jego drogi są wyraźnie wyższe niż nasze drogi! 
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,,Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami ani wasze drogi nie są moimi 

drogami, mówi PAN; Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi 

przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli” (Iz. 55:8-9). 

Chociaż może to nie był twój pomysł lub twój plan, ufaj, że Pan ma nad tym 

całkowitą kontrolę, nawet jeśli czujesz, że może mieć ją ktoś inny - jak twój 

współmałżonek, „wróg” lub inna kobieta lub inny mężczyzna w życiu 

twojego współmałżonka. Ale Bóg mówi inaczej…: „Serce człowieka 

obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami” (Prz. 16:9). 

Kiedy mój mąż wszedł do naszej sypialni, żeby „porozmawiać” ze mną, tym 

razem, żeby mi powiedzieć, że tego popołudnia jest w drodze, by złożyć 

wniosek o rozwód, znowu powiedział, że mnie opuszcza i planuje „znaleźć” 

kogoś innego, ożenić się (choć był już związany ze swoją ukochaną ze szkoły 

średniej). Udało mi się szybko zastosować każdą zasadę, o której przeczytasz. 

Chociaż nie miałam pojęcia, co dzieje się tuż pod moim nosem, Bóg wiedział 

i był gotów mi pomóc. To samo dotyczy ciebie i twojej sytuacji! 

Dlatego właśnie trzymasz tę książkę, Bóg nie był zszokowany, ani 

zaskoczony twoim rozwodem. Wiedział o tym i był daleko przed tobą. 

Poprowadził mnie do napisania tej książki, aby dać ci pomoc, zachętę i 

opowiedzieć ci o Jego miłości, której potrzebujesz - właśnie teraz. 

To, co postanowił zrobić, żeby ci pomóc, to wysłać mnie naprzód. Wiedział, 

że część z tego może być dla ciebie trochę przerażająca, niektóre drogi mogą 

wydawać się zbyt wąskie, zbyt strome lub przepaść zbyt głęboka, więc posłał 

mnie pierwszą, abym zbudowała dla ciebie most. 

Budowniczy mostów 
Will Allen Dromgoole 

,,Starszy mężczyzna szedł odludną drogą, 

przybył w wieczór zimny i szary, 

do rozległej, głębokiej i szerokiej przepaści, 

przez którą płynął ponury przypływ. 

Starszy mężczyzna szedł przy przyćmionym zmierzchu, 

ponury strumień go nie przerażał, 

ale odwrócił się, gdy był bezpieczny po drugiej stronie, 

przeszedł głęboką i szeroką przepaść - 

po co budować ten most podczas wieczornego przypływu? 
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Budowniczy podniósł swoją starą, siwą głowę: 

,,Dobry przyjacielu, na ścieżce, którą przyszedłem” powiedział, 

zbudowałem most nad przepływem. 

,,Starszy mężczyzna” powiedział pielgrzymowi obok: 

,,Marnujesz swoje siły budując tutaj; 

twoja podróż skończy się wraz z kończącym się dniem, 

nigdy więcej nie będziesz musiał przejść tą drogą”. 

,,Dziś za mną szedł młody mężczyzna,  

którego stopy muszą przejść tą drogą. 

Ta przepaść, która była dla mnie niczym, 

dla tej jasnowłosej młodzieży może być sidłem. 

On też musi przejść ją o przyćmionym zmierzchu, 

dobry przyjacielu, buduję ten most dla niego”. 

 

Więc teraz nie musisz się już martwić, niepokoić, a nawet czuć się źle z 

powodu tego, co jest przed tobą. On powiedział mi, żebym ci przekazała, że 

masz przed sobą świetlaną przyszłość! 

,,Ponieważ Ja znam zamysły, które wam zaplanowałem mówi WIEKUISTY; 

zamysły szczęścia [powodzenia, dobra i bezpieczeństwa], a nie niedoli, aby 

wam dać przyszłość i nadzieję!” (Jer. 29:11 NBG). 

W tej chwili może tak to nie wyglądać, a na pewno tak nie jest, ale czy 

zaufasz komuś, kto właśnie przez to przeszedł i jest szczęśliwszy niż 

kiedykolwiek? 

Nie, nie jestem za rozwodem. Nigdy (nie za milion lat) nie wybrałabym 

rozwodu dla moich dzieci lub dla siebie - ale może tak jak ty, nie miałeś w 

tej sprawie wyboru. Kiedy ten dzień nadszedł, podjęłam decyzję, którą 

chciałabym abyś podjął. Moją decyzją było przejść przez to jak 

PRAWDZIWY wierzący. Jeśli mogłam zaufać Bogu z całą moją wiecznością 

od momentu śmierci, to czy nie mogłam Mu zaufać tu i teraz? A ty? 

Więc zdecydowałam się przejść przez to tym razem bez strachu i bez 

robienia małych kroczków, które robiłam ostatnim razem, ponieważ wtedy 

myślałam, że w każdej chwili zaraz spadnę z klifu! 
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Tym razem wiedziałam, że Bóg wzywa mnie, abym nie tylko stosowała 

zasady, których się nauczyłam i żyłam według nich za pierwszym razem - 

tym razem miałam zamiar podążać za nimi z entuzjazmem - a rezultaty były 

zdumiewające! 

Nie tylko działały, ale działały wprost proporcjonalnie do tego, jak 

entuzjastycznie je stosowałam! W ciągu 24 godzin od entuzjastycznej 

odpowiedzi na plan mojego męża (opuszczenia mnie i złożenia pozew o 

rozwód), serce mojego męża natychmiast zwróciło się do mnie i porzucił 

rozwód, ale to nie wszystko. Następnie pochwalił mnie za to, jaką byłam 

niesamowitą żoną, i powiedział, że byłby głupcem, gdyby mnie zostawił! 

Gdyby jednak to się tam skończyło, gdzie byś był? Cuda się zdarzają, ale dla 

większości z nas Bóg wzywa nas, abyśmy szli przez te doliny, które wydają 

się śmiercią - czyż nie? 

,,Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś 

ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie” (Psalm 23:4).  

Bóg miał większy plan na moje życie (i twoje), więc wybrał mnie, abym 

doświadczyła realności rozwodu, żeby ci pomóc. Bożym planem może być 

powstrzymanie twojego rozwodu lub może wzywa cię, żebyś przez to 

przeszedł, abyś mógł pomóc przynajmniej jednemu mężczyźnie lub kobiecie 

- czy chcesz Mu zaufać? 

Chociaż serce mojego męża chciało zostać ze mną (i naszymi dziećmi), po 

raz kolejny wpadł w głęboki dół cudzołóstwa. 

,,Bo nierządnica jest głębokim dołem, a cudza kobieta jest ciasną studnią. 

Ona też czyha jak zbój i pomnaża przewrotnych wśród ludzi” (Prz. 23:28). 

Mimo, że chciał wycofać się ze swojego planu, bardzo szybko „powrozy, 

które go związały” przyciągnęły go z powrotem - bardzo smutne. 

„Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy 

swego grzechu” (Prz. 5:22). Tak więc, gdy będziesz przez to przechodził, 

miej to na uwadze… rzeczy będą wyglądać lub wydawać się dziwne, 

ponieważ toczy się duchowy bitwa, której nie możesz zobaczyć. Jeśli twój 

współmałżonek jest związany z kimś innym, może chcieć być z tobą, ale tak 

jak każdy grzech: jak narkotyki lub picie; chociaż mogą tego nienawidzić i 

chcieć odejść od tego, są utrzymywani przez powrozy grzechu. 
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Tak więc, chociaż chciał zostać ze mną, był już zbyt głęboko, więc bardzo 

szybko pogoń za rozwodem została wznowiona, ale tak mówi Biblia, więc 

wiedziałam, że to się stanie. 

,,Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 

Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie 

wykonany, rodzi śmierć” (Jakuba 1:14-15). 

Kiedy dochodzi do rozwodu lub innej tragedii, czy wiesz, że Bóg ma o wiele 

większy cel? „Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący 

nieprawość, to tylko po to, aby byli wykorzenieni aż na wieki” (Psalm 92:7).  

Znajomość zasad Bożych 

Wszystkie wersety, którymi do tej pory się z wami podzieliłam, to dopiero 

początek zasad, którymi chcę się z wami podzielić w tej książce. Te zasady 

są prawdami, które mnie wyzwoliły! Uwolniły mnie od zmartwień, bólu i 

poprowadziły mnie do obfitego życia, za które Jezus umarł, aby dać je 

każdemu z nas, którzy są gotowi Mu zaufać.  

Jednym z największych elementów mojej zdolności do przestrzegania zasad 

„entuzjastycznie” (mój głos był podekscytowany, szczęśliwy, bez lęku, jaki 

miałam podczas pierwszego rozwodu z moim mężem) były świadectwa 

innych kobiet, które zbierałam do tej książki - dwa w szczególności bardzo 

mi pomogły. Pochodziły od kobiet, które opowiadały, w jaki sposób Pan dał 

im wiarę, by rzeczywiście „podpisać” papiery rozwodowe, gdy o to poprosili 

ich mężowie.  

Chociaż jedna z nich opowiadała, jak trzęsła się jej ręka w gabinecie 

adwokata, a łzy napłynęły jej do oczu, to dzięki jej wierze mogłam podpisać 

papiery rozwodowe bez drżenia rąk (nawet trochę) i z uśmiechem na twarzy, 

bo w sercu miałam radość! 

,,Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa 

i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci” (Obj. 12:11). 

Tak wiele kobiet zastanawia się, dlaczego znowu musiałam przejść przez 

rozwód. Wierzę, że to dlatego, że Pan chciał, abym nauczyła się i 

doświadczyła ponownie rozwodu, tylko po to, aby ci pomóc! Kiedy pierwszy 
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raz przeszłam przez rozwód, poczułam niesamowity ból z powodu wielkiego 

strachu! 

Musisz w to uwierzyć… Bóg wiedział, że właśnie tego dnia będziesz miał do 

czynienia z rozwodem i chciał, abyś miał wiarę, zasady, wiedzę, zrozumienie 

i odwagę, by stawić temu czoła entuzjastycznie, ponieważ ma wspaniały plan 

na twoje życie!! 

,,Ale głosimy, jak jest napisane: CZEGO OKO NIE WIDZIAŁO ANI 

UCHO NIE SŁYSZAŁO, ANI NIE WSTĄPIŁO DO SERCA 

CZŁOWIEKA, TO PRZYGOTOWAŁ BÓG TYM, KTÓRZY GO 

MIŁUJĄ” (1 Kor. 2:9). 

Jeśli przyjmiesz Jego zasady i miłość, którą On ma dla ciebie, wtedy ty 

również będziesz „chodzącym świadectwem” Jego miłości i Jego mocy, gdy 

staniesz wobec jakiegokolwiek wroga, próby lub ucisku, z powodu twojego 

świadectwa w obliczu rozwodu! 

Na samym początku powiem ci, że Bóg ma plan dla twojego życia. 

,,Ponieważ Ja znam zamysły, które wam zaplanowałem mówi WIEKUISTY; 

zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby wam dać przyszłość i nadzieję!” 

(Jeremiasza 29:11 NBG). 

Te wersety mówią nam, że Jego plan dotyczy dobrych rzeczy, a nie niedoli 

lub nieszczęścia, jak niektórzy uwielbiają ci mówić. Jego plany dla ciebie są 

tak cudowne, że mówi… ani twoje oko nie widziało, ani twoje ucho nie 

słyszało, nawet wszystko, co mogłeś ukryć w swoim sercu, nie jest tak 

wspaniałe, jak to, co dla ciebie przygotował, jeśli Go kochasz! 

To prawda: nie mogę zacząć mówić o niewiarygodnym obrocie wydarzeń 

wyłącznie z powodu zaufania Bogu i robienia tego z entuzjazmem, ponieważ 

naprawdę wierzyłam w tę jedną zasadę. Wierzyłam, że ma plan na moje 

życie, dlatego mogłam biec do niego bez strachu. 

On da ci wybór 

Kiedy po raz pierwszy stanęłam w obliczu rozwodu, Pan przywrócił moje 

małżeństwo, ponieważ było to wtedy pragnieniem mojego serca. Naprawdę 

wierzyłam, że moje serce nie będzie już złamane, jeśli mój mąż po prostu 

wróci do domu, a moje małżeństwo zostanie przywrócone, co sprawiało mi 



                                       1. Bóg chce cię wynagrodzić                                 11 

 

nieznośny ból i jestem pewna, że ty również dążysz do przywrócenia z tego 

powodu. 

Ale ponieważ nie bałam się o swoją przyszłość, mogłam szybciej i 

entuzjastycznie (jak powiedziałam) postępować zgodnie z zasadami Pana; 

dlatego tym razem serce mojego męża odwróciło się jeszcze szybciej (czym 

również się podzieliłam). Ale to nie koniec. Mój były mąż poprosił mnie o 

ponowne poślubienie go PO naszym rozwodzie! Bóg dał mi wybór. 

Mój wybór ponownie był oparty na pragnieniach mojego serca (ponieważ 

znów się Nim rozkoszowałam). Tym razem Pan wygrał! Obaj mężczyźni w 

moim życiu (Jezus i mój były mąż) byli wabiący i przemawiali do mnie 

łaskawie. Jednak, jak powiedziałam mojemu mężowi, kiedy się oświadczył, 

kto mógłby konkurować z takim Mężem, jakiego miałam teraz! 

,,Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego… zaraz znalazłam tego, którego 

miłuje moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę… jestem chora z miłości” 

(Pieśń nad Pieśniami 2:16, 3:4, 5:8).  

Drogi czytelniku, wybór również będzie twój. Nie myśl że tylko dlatego, że 

zdecydowałam się pozostać singielką, to skończysz w ten sam sposób, jeśli 

będziesz entuzjastycznie przestrzegać zasad lub zakochasz się w swoim 

Umiłowanym Jezusie, tak jak ja. Podobnie jak Paweł, nie chcę wywierać na 

ciebie żadnej presji, ale zamiast tego chcę, abyś znalazł (tak jak ja) obfite 

życie, za które Pan umarł, aby ci je dać. I to obfite życie powinno zacząć się 

teraz!! 

„Jest różnica między mężatką a dziewicą. Niezamężna troszczy się o sprawy 

Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o 

sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego 

dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godnie i przyzwoicie stali 

przy Panu, nie dając się rozproszyć” (1 Kor. 7:34-35). A jeśli chodzi o 

mężczyzn, wersety 32-33: „Chcę, żebyście nie mieli trosk. Nieżonaty 

troszczy się o sprawy Pana, o to, jak się przypodobać Panu. Lecz żonaty 

troszczy się o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie”. 

Wierz lub nie, ale entuzjastyczne stawienie czoła rozwodowi nie tylko zwróci 

serce twojego męża lub żony z powrotem do ciebie (chociaż może on/ona 

będzie musiała tkwić w grzechu, dopóki go nie znienawidzi), ale także tego 

rodzaju potężna reakcja, gdy twój mąż lub żona składa pozew lub wszczyna 
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postępowanie procesu rozwodowego, okaże się jednym z najwspanialszych i 

najbardziej radosnych doświadczeń, jakich doświadczysz! 

Jak? Dlaczego? Ponieważ możesz być najbliżej Zbawiciela, niż 

kiedykolwiek byłeś! A przy takiej ilości intymności z Panem, twoje serce 

wydaje się eksplodować, ponieważ nigdy nie doświadczasz tego rodzaju 

radości - twoje serce jest przepełnione podekscytowaniem. 

Czy nie ma absolutnie żadnego bólu? Szczerze mówiąc, tym razem nie było 

żadnego bólu; tylko mała szczypta, a ta szczypta faktycznie miała w sobie 

poczucie „słodyczy”. Nie tylko to, ale łzy, które tym razem wylałam, były 

również bardzo różne, ponieważ pochodziły z serca, które było wdzięczne za 

obecność i miłość Pana i nie były to łzy wylewane z bólu i samotności, jak 

za pierwszym razem. 

Mam nadzieję i modlę się, aby moje świadectwo i ta książka zachęciły cię do 

wyjścia poza poziom wiary, który zdobyłam od Vivian w Singapurze, która 

podpisała swoje papiery. Wierzę, że jeśli przyjmiesz prawdę zawartą w tej 

książce (zasady i świadectwa), będziesz w stanie wyjść daleko poza to, co 

każda z nas przeszła, aby oddać Bogu jeszcze większą chwałę! Vivian i ja 

uwielbiamy dzielić się tym, jak błogosławione jest teraz nasze życie, dzięki 

naszemu zaufaniu Panu. 

Poza tym, czego dowiesz się z tej książki, musisz najpierw skupić się na 

rozwijaniu bliskiej i intymnej relacji z Panem. Może się to zdarzyć tylko 

wtedy, gdy zaczniesz spędzać z Nim coraz więcej czasu. To w moim pokoju 

modlitewnym zostałam pocieszona i zyskałam siłę, by stawić czoła temu, z 

czym mierzyłam się w roku mojego rozwodu, zaledwie wczoraj, przed czym 

stoję dzisiaj i z czym będę miała do czynienia jutro. 

Post odegrał również ogromną rolę w moim zwycięstwie nad moim „ja”. 

Pozwoliło mi to milczeć i nie komentować, kiedy moje ciało mogło „coś” 

powiedzieć. Zamiast tego, to cisza naprawdę przyniosła zwycięstwo w każdej 

bitwie, z którą się zmierzyłam. Kiedy dodałam post, jak podpowiedział mi 

Pan, stwierdziłam, że przynosi on jeszcze większą radość, większy pokój i 

większe zwycięstwo w każdej próbie, którą napotkałam. 

Upewnij się, że poznając, medytując i studiując te zasady, zastosujesz je po 

rozwinięciu i pielęgnowaniu głębokiej zażyłości z twoim Panem - który jest 

teraz twoim Mężem, a ty jesteś Jego oblubienicą, jeśli jesteś kobietą. A dla 
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was mężczyzn, cóż, nie jestem pewna, jak opisać odczucia, które będziecie 

mieć, ale bez wątpienia będą równie wspaniałe. Teraz posłuchaj tego… 

,,Nie bój się, bo nie zostaniesz zawstydzona, nie rumień się, bo nie doznasz 

hańby, gdyż zapomnisz o wstydzie swojej młodości i o niesławie swego 

wdowieństwa już więcej nie wspomnisz. Bo twoim małżonkiem jest twój 

Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty 

Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak 

żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była 

porzucona, mówi twój Bóg” (Iz. 54:4-6).  

Zwycięstwo nie polega na tym, że rozwód może być powstrzymany, 

ponieważ bardzo często trzeba, aby mąż lub żona przeszli przez rozwód, aby 

naprawdę zobaczyli, co odrzucili (zwłaszcza w przypadku nowego 

mężczyzny lub kobiety, którą się stajesz!). Nie chodzi tylko o przywrócone 

małżeństwo (tak jak stało się z innymi kobietami, które podpisały swoje 

dokumenty w wierze lub co przydarzyło mi się za pierwszym razem). 

Zwycięstwo to życie według Jego planu dla twojego życia - obfitym życiem, 

za które On umarł, aby ci je dać. 

Codziennie walczymy z naszym ciałem, które chce postawić na swoim i woła 

o nakarmienie (przez robienie tego, co chcemy robić). Walczymy z wrogiem, 

który niestrudzenie pracuje, aby ukraść nasze świadectwo, naszą radość i 

nasz cud. W Księdze Objawienia jest napisane, że wróg dosłownie siedzi 

przy łóżku porodowym, aby zabić cud, kiedy Bóg go dostarcza. 

,,A była brzemienna i krzyczała w bólach porodowych i w mękach rodzenia… 

I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko 

urodzi, pożreć jej dziecko” (Obj. 12:2, 4). 

,,Czyżbym ja, który otwieram łono, nie doprowadził do rodzenia? – mówi 

PAN. Czyżbym ja, który doprowadzam do rodzenia, zamknął łono? – mówi 

twój Bóg” (Iz. 66:9). 

Proszę nie czekaj z przeczytaniem tej książki do końca lub z przekazaniem 

jej swojemu przyjacielowi. Nawet jeśli twój mąż lub żona nigdy nie 

wspomnieli słowa „rozwód”, musimy zmierzyć się z faktem, że jedno na dwa 

małżeństwa kończy się rozwodem! Nie miałam pojęcia, że mój mąż wejdzie 

i powie mi, że rozwodzi się ze mną tego samego dnia! Całkowite zaskoczenie 

lub szok jest tą samą reakcją, której wszyscy doświadczają. Fakt, że właśnie 
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czytasz tę książkę, mówi mi (i powinien ci powiedzieć), że może się to 

wydarzyć w twoim życiu lub w życiu kogoś, kto jest ci bardzo bliski. 

Ta książka została ci podarowana przez Boga, aby przygotować cię na to, co 

jest przed tobą, abyś mógł skorzystać, tak skorzystać, z rozwodu, zamiast 

zostać przez niego zniszczonym! „Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć 

tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie” (Ps. 91:7). 

Bez mądrości, zasad i świadectw, do których Bóg poprowadził mnie, aby je 

zebrać tylko dla ciebie, zniszczenie i dewastacja z pewnością by się 

wydarzyły, tak jak ma to miejsce w większości przypadków rozwodu. Ale z 

tymi zasadami, wraz z głęboką bliskością, której doświadczysz z Panem (i 

postem pod natchnieniem Ducha Świętego) - obiecuję, że nie doznasz żadnej 

krzywdy! 

W rzeczywistości będziesz prosperować w samym środku tego wszystkiego 

- tak jak ja teraz! Już w dniu, w którym mój rozwód miał być ostateczny, 

wiedziałam, że Bóg na to pozwolił, bo mnie KOCHA! On pozwolił na to, 

abym prosperowała i pozwolił na to, aby zapewnić mi wspaniałą przyszłość! 

,,Ponieważ Ja znam zamysły, które wam zaplanowałem mówi WIEKUISTY; 

zamysły szczęścia, a nie niedoli, aby wam dać przyszłość i nadzieję!” (Jer. 

29:11 NBG). 

Jeśli zdecydujesz się skupić na tej prawdzie, a nie na tym, na czym się 

skupiałeś, na zniszczeniu, ty również otrzymasz wszystko, co Bóg 

przeznaczył tylko dla ciebie! Jeśli jednak zamiast tego zdecydujesz się 

wierzyć kłamstwom, które mówią ci inni ludzie, lub żywisz strach, który 

wróg próbuje włożyć w twoje serce, gwarantuję, że upadniesz, tak jak 

wszyscy inni, których znasz, którzy stanęli w obliczu rozwodu albo ze 

strachem, albo z gniewem. Pamiętaj: Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć 

tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie” (Ps. 91:7). 

To po prostu wymaga wiary i wierzenia w to, co Bóg mówi w Swoim Słowie, 

w przeciwieństwie do tego, co widzisz lub widziałeś. „A wiara jest podstawą 

tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy” (Hbr. 

11:1). „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi 

do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają” 

(Hbr. 11:6). 
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Przyjmij to ode mnie i innych mężczyzn i kobiet, którzy pozwolili nam 

wykorzystać ich świadectwa w tej książce - jeśli masz wiarę w Boga i po 

prostu przejdziesz z Nim tę próbę z entuzjazmem, a nie ze strachem, 

doświadczysz czegoś, czego tylko nieliczni kiedykolwiek doświadczą w 

swoim życiu - to moc zmartwychwstania, która wskrzesiła Jezusa z 

martwych! Dosłownie poczujesz, jak przepływa przez ciebie moc. Drogi 

czytelniku, nie masz ziemskiego pojęcia, co Bóg dla ciebie zaplanował. 

Niedługo doświadczysz tego, co czuł Łazarz i Jezus, gdy zmartwychwstała 

moc Boża wskrzesza ich z martwych! 

Ja dopiero po rozwodzie zaczęłam odczuwać tę moc, a tej mocy po prostu nie 

da się opisać. Powiem ci, że jest to uczucie, o którym myślałam, że można je 

odczuć dopiero po dotarciu do nieba. Małżeństwo, moje przywróconym i 

bycie kochanym przez człowieka tutaj na ziemi nie mogą się równać. Moc 

zmartwychwstania, która opiera się na miłości Ojca (i jest tą samą miłością, 

która posłała nam naszego Zbawiciela), dała Jezusowi zdolność do bycia 

pobitym i powieszonym na krzyżu. 

Jeśli rozwód jest krzyżem, który Bóg postawił przed tobą, drogi czytelniku, 

nie bój się - Bóg da ci siłę i pokój, abyś go podniósł i niósł. I tak jak śmierć 

Jezusa na krzyżu była tylko zwiastunem Jego powstania z martwych, ty 

również zobaczysz, że Bóg pozwolił na to, aby cię pobłogosławić, aby ci się 

powodziło i żeby dać ci przyszłość, o której nigdy nawet nie marzyłeś, że 

może przydarzyć się tobie!



 

 

O autorce 
 

Michele Michaels przyszła do Restore Ministries International, gdy stanęła 

w obliczu rozwodu. Była wówczas matką dwóch małych chłopców. Po 

przeczytaniu książek Jak Bóg może i przywróci twoje małżeństwo i Mądra 

kobieta zaczęła pomagać Erin Thiele z jej książkami, od czasu kiedy spotkały 

się, gdy obie były w Orlando na Florydzie. Wkrótce po tym, jak Erin 

odwiedziła Michele w jej domu w Kolorado, jej małżeństwo zostało 

przywrócone. 

 

Prawie dokładnie czternaście lat później Michele ponownie znalazła się w 

obliczu rozwodu, podczas pomocy w aktualizowaniu i poprawianiu małej 

broszury ,,W obliczu rozwodu” dla swojego kościoła. Po powrocie do RMI, 

aby odświeżyć swój umysł, Michele zaczęła zdawać sobie sprawę, że On 

planował wykorzystać tę próbę dla wielkiego 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: obfite 

życie. 

 

Znajdź kolejne książki Michele na EncouragingBookstore.com, a także na 

Amazon.com: Znalezenie życia w obfitości, Życie w obfitości, Mentalność 

ubóstwa and Przenoszenie gór, aby zobaczyć, jak rozwinęło się jej obfite 

życie w podróżowaniu z jej Niebiańskim Mężem podczas Podróży 

Przywrócenia. 

 



 

 

Sprawdź, co jest również dostępne  

na EncouragingBookstore.com i Amazon.com 

 

Zeskanuj poniższy kod, aby zobaczyć dostępne książki z naszej serii Obfite Życie, 

Przywrócone i Według Słowa Ich Świadectwa. 

 

 

 
 

 

Odwiedź nasze strony internetowe, na których znajdziesz te książki jako 

BEZPŁATNE kursy zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. 

 

Chcesz wiedzieć więcej, jak możesz żyć obfitym życiem? 

 

 
 

 



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 USA 

 

Aby uzyskać dalszą pomoc, 

zapraszamy do odwiedzenia jednej z naszych stron 

internetowych: 
 

Wiecznamilosc.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

RestoreMinistries.net 

RMIEW.com 

RMIOU.com 

Aidemaritale.com (Francuski) 

AmoreSenzaFine.com (Włoski) 

AjudaMatrimonial.com (Portugalski)  

AyudaMatrimonial.com (Hiszpański) 

EeuwigdurendeLiefde-NL.com (Nederlands) 

EternalLove-jp.com (Język japoński) 

Evliliginikurtar.com (Turkçe) 

Pag-asa.org (Tagalski filipiński) 

UiteindelikHoop.com (Afrikaans) 

ZachranaManzelstva.com (Słowacki) 

EncouragingMen.org 

 

Znajdziesz tam również BEZPŁATNE kursy dla mężczyzn i kobiet. 


