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Ženam odločitve, ki so oblikovale moje življenje:

moji materi Lois,

mojima babicama Evelyn in Eileen

in mojim tetam Ruth Ann, Elizabeth, Bernice 

in Beverly.
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Zahvale

Jerryju st., Jacksonu, Jerryju ml. in Judu. Zame je naj-

pomembnejša naloga v življenju, da vam dobro služim 

kot žena in mati. Molim za to, da boste, ko bo na moj čas 

na zemlji padel zastor, lahko z gotovostjo rekli, da sem 

bila žena odločitve. Zame ste nekaj izjemnega.

Jennifer in ekipi pri založbi B&H Publishing. Le red-

ko imamo priložnost delati z ljudmi, ki se tako dobro 

zavedajo krhkega ravnovesja med službo in služenjem 

in to ravnovesje tudi upoštevajo. Hvala vam, da ste ves 

čas zelo dobro vedeli, kaj je naša glavna naloga. Cenimo 

vas in hvaležni smo vam, da smo lahko sodelovali z 

vami.

Alexu in Stephenu Kendricku. Tako neverjetno ču-

dovito se mi zdi, da mi je Bog omogočil sodelovati z 

vama pri tem pomembnem delu. Z Jerryjem sva vama 

hvaležna za vajino vizijo, opogumlja naju vajina moral-

na drža in v čast nama je, da vama lahko rečeva prijate-

lja.

Lawrencu. Tvoja pisateljska nadarjenost in tvoje zna-

čajske poteze – potrpežljivost, ponižnost in duhovna 

občutljivost – so vredne vsega spoštovanja in posnema-

nja. Navdihuješ me na mnogo več načinov, kot si lahko 

zamišljaš. Hvala ti, da si se mi pridružil pri tem projek-

tu. Pot je bila vznemirljiva in vredna vsakega trenutka.

In končno vsem mojim prijateljicam – nekaterim 

mlajšim, drugim starejšim, nekaterim samskim in dru-
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gim poročenim, nekaterim mamam in drugim ne –, ki 

so se srečale z menoj in mi s svojimi občutji, osebnimi 

izkušnjami in pogledi pomagale pri tem projektu. Hva-

la, da ste z menoj delile svoje poglede in mi odprle vra-

ta v svoje življenje. Hvala vam za ure, ki ste jih posvetile 

premišljevanju o vprašanjih, ki sem vam jih postavila, 

in celo branju nekaterih »skoraj dokončanih« poglavij 

rokopisa. Ta knjiga brez vas ne bi bila to, kar je. Bogastvo  

vašega življenja je namreč kronski dragulj te knjige.
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Predgovor

Po letu dni molitve nama je Bog razkril načrt za film 

Pogumni, pa tudi za Odločitev tako za može kot za žene. 

Začela sva se namreč spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi 

se možje in žene naše generacije v polnosti odločili, da 

bodo živeli za tisto, kar je najpomembnejše, in to spre-

jeli kot svojo dolžnost. Kaj bi se zgodilo, če bi se znebili 

bremen svoje preteklosti, prečistili svoja prepričanja 

in do konca življenja stremeli k zvestobi Bogu, zvestobi 

v zakonu in otrokom? Mnogi véliki možje in žene Svete-

ga pisma in tudi novejše zgodovine so namreč sestavili 

svojo osebno odločitev in nato v skladu z njo živeli. 

Zdaj pa smo na vrsti mi!

Ko sva začela pripravljati Odločitev za može, sva 

Boga prosila tudi za to, da bi naju usmeril k nekomu, ki 

bo napisal Odločitev za žene. In odločno naju je pripe-

ljal k Priscilli Shirer, ki v sebi nosi edinstveno poklica-

nost in čuti Sveto pismo, njeno pričevanje pa je podoba 

zvestobe, ki traja več generacij.

Priscilla se je v ta projekt zatopila z gorečo molitvijo 

in zavedanjem, da Bog vse žene kliče, naj vstopijo v 

novo dobo. V dobo, v kateri bodo žene v polnosti iz-

žarevale svoj namen in poslanstvo. V kateri bodo žene 

svoje življenje sprejemale v veselju in izpolnjenosti in 

bodo tako vsi vedeli, da so zveste na vseh področjih 

svojega življenja. V kateri bodo žene razumele, da sta 

potrebna disciplina in žrtvovanje in da bodo do tega 

lahko prišle le, če bodo dopustile, da jih hrani Božja 



14

 beseda in jih usmerja Božji Duh, da bodo šle stvari po 

njegovi poti.

Odločitev za žene vas bo obenem podžgala in izzva-

la. Nagovorila bo tisto najboljše v vas. Spomnila vas bo 

na vašo neizmerno dragocenost in na čudovite, božan-

ske razloge, zakaj ste bile ustvarjene. Nato pa vas bo 

spodbudila, da sprejmete svoj trenutni življenjski polo-

žaj in določite, kaj je v tem položaju za vas najpomemb-

nejše. Knjiga vas bo opogumila, navdihnila, celo izzvala 

in razjezila. Ves čas pa vas bo vodila k temu, da boste 

sprejemale dolžnosti, ki bodo v vaše življenje prinašale 

Božji blagoslov in veselje, ter se teh dolžnosti tudi drža-

le.

Med branjem boste gotovo tudi pomislile, da bi ana-

lizirale odločitve, ki ste jih sprejele, in stališča, ki jih za-

govarjate. Začele boste brusiti svoje poglede na svet in 

sčasoma preoblikovale svoje prepričanje o tem, kakšne 

so vaše naloge v življenju. Upamo, da boste storile prav 

to. Prepričani smo namreč, da lahko ta knjiga preobli-

kuje vaše življenje, vaš zakon, vaše otroke in vaša prija-

teljstva. Zakaj? Zato, ker temelji na svetopisemski resni-

ci. Njegova Beseda pa je živa, učinkovita in se nikoli ne 

vrne brez uspeha.

Res pa je, da tega ne morete doseči z lastno močjo. 

Bodite svobodne in si to odkrito priznajte. Toda vse-

eno hoče vsak izmed nas verjeti, da se v njem skriva 

boljši človek. Pod Gospodovim vodstvom in z njegovo 

pomočjo to ni samo mogoče, ampak tudi resnično do-

segljivo! Obljubil vam je namreč, da bo dokončal milo-

stno delo, ki ga je v vas začel (Flp 1,6).

Ob osebnih zgodbah, ki jih je z vami delila Priscilla, 

se boste ob vsakem poglavju z njo smejale, z njo jokale 

in kimale z glavo. Nekajkrat pa boste morda začutile 

tudi odpor, saj hoče Gospod v tej knjigi s pomočjo re-

snice oblikovati vaš značaj in vas pripeljati do duhovne 



15

zrelosti. Toda naj vas tega ne bo strah. To je namreč le 

korak, ki je potreben, da boste postale Bogu vdane žene 

milosti, kakršne hoče Bog! In biti takšna žena je čudovi-

to!

Zato si doma poiščite mesto in čas, ko boste najbolj 

uživale v branju. Odprite svoje srce, svoj razum in tudi 

svoj dnevnik ter nato prosite Svetega Duha, naj vam po-

maga v polnosti prenesti Božja načela v vsakdanje ži-

vljenje! Preden preberete posamezno poglavje, vam 

priporočamo, da molite in prosite Boga, naj vam spre-

govori po svetopisemskih odlomkih in pričevanjih, ki 

so zapisana v tej knjigi.

Nato pa opazujte, kaj bo Bog storil z osebo, ki jo po-

znate kot sebe. Na obzorju se bodo morda pojavile ka-

kšne spremembe – na bolje seveda, saj je bil že čas za 

to. In vse bo v Njegovo slavo!

Pripnite si varnostne pasove! Bog prihaja na delo!

Naj vas vse od začetka spremlja Gospodov blagoslov.

Alex Kendrick

Stephen Kendrick
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REVOLUCIJA ODLOČITVE

Odločíti se in odlóčiti se -im se dov. (ī ó):

a) z razmišljanjem priti v stanje, ko osebek hoče 

 kaj narediti, uresničiti;

b) pri izbiri dati čemu prednost.

Priznam, pri odločitvah sem občutljiva. Odkrito re-

čeno me ta beseda in njen pomen malce begata.

Morda je za to kriva moja po naravi spontana, brez-

skrbna, prostodušna osebnost, ki se počuti ogrožena 

ob misli, da bi se zavezala k vrsti sklepov, katerim se 

bom čutila zavezana tudi potem, ko bo moje navduše-

nje že usahnilo, kar vem, da bo. Da bi na list papirja za-

pisala načrt in bila potem odgovorna za njegovo izpol-

njevanje, se mi zdi tako jasno in konkretno. Tega me je 

malce strah.

Ali pa je za to krivo zgolj dejstvo, da sem si v preteklo-

sti zastavila že toliko različnih ciljev in dala že toliko ob-

ljub, ki se jih potem nisem vedno povsem držala. Gre za 

odločitve za hujšanje in telesno vadbo, za varčevanje in 

finančno načrtovanje, za določanje prednostnih nalog 

in ravnovesje v življenju ali pa samo za dokončanje spi-

ska opravil do konca dneva. In že tolikokrat mi ni uspe-

lo, da se mi ne zdi več vredno, da bi še kdaj poskusila.

Pa vendar enkrat na leto, nekako sredi decembra, 

milijoni izmed nas začnejo razmišljati o novih sklepih, 

ki bi jih radi napravili, pa čeprav pri novih odpovedih 
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in visokih idealih včasih ne gre za nič več kot le kratek 

preblisk v glavi. Nekateri izmed nas se iz različnih vzro-

kov na koncu odločijo, da se ni več vredno truditi. Ne-

kateri ljudje pa vseeno zberejo moč, se držijo svojih za-

vez, se umirijo in odločno vstopijo v novo leto z 

izdelanim načrtom v žepu.

Prizadevnost tistih, ki se držijo svojih obljub, me ve-

dno navduši, naj jih napravijo za novo leto ali kdaj dru-

gič. In čim dlje časa traja, da njihov trud obrodi otiplji-

ve rezultate, ki jih lahko vidijo in v njih uživajo, bolj me 

prevzame, kaj so dosegli – in kaj sem sama dosegla z 

zvestobo svojim dolžnostim. Čeprav imam v bistvu od-

por do te besede, odločitve spoštujem.

Pravzaprav jih sprejemam prav vsak dan. Tako kot vi.

Prav zdaj – pa če se tega zavedate ali ne – ste odloče-

ni, da boste ljudi obravnavali na določen način, da se 

boste še naprej ukvarjali z nekaterimi dejavnostmi, da 

boste živeli na svoj način, da boste take vrste človek, 

kot ste, in ne drugačen. V vsakem primeru ste torej 

sprejeli odločitev. In jo izrekli (ali tudi ne). Nad vami 

torej visi napis, ki vas določa in ste ga napisali s črnilom 

svojih izbir. Drugi ga lahko preberejo, tudi če ga sami 

ne morete.

Torej ste že sedaj žena odločitev.

Odločitve iz vas delajo to, kar ste. Določajo, kakšno 

življenje boste živeli in kakšno prihodnost si boste izo-

blikovali.

Ker je sprejemanje odločitev nekaj, kar počnemo v 

vsakem primeru, se nam ni treba ukvarjati z vpraša-

njem, ali si bomo še kdaj drznili sprejeti kakšno, ampak 

ali se bomo držali tistih, ki jih bomo sprejeli. Paziti mo-

ramo, da bo napis, ki visi nad nami in oznanja svetu, 

kdo v resnici smo, govoril tisto, kar bi rade povedale, in 

da bo spreminjal stvari v nas in okrog nas na bolje.

O tem govori ta knjiga.
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Čutim odgovornost, da vam to povem, pa čeprav 

prebirate šele prve strani knjige. Hočem namreč, da ve-

ste, v kaj se spuščate, za vsak primer, če bi se odločile 

drugače in zaprle knjigo, še preden bi se poglobile va-

njo. Ta knjiga ni namenjena uživaškemu branju. V bi-

stvu nekateri deli morda sploh niso prijetni. Na nekate-

rih mestih se vam bo zelo verjetno zdela celo sovražna 

in obsojajoča. Vsako poglavje, vsak del, ki ga boste pre-

brale, vas bo prisilil, da se odločite, ali ste za ali proti, ali 

boste ali ne, ali lahko ali ne morete. Odločitev pa je 

vaša.

Toda že takoj na začetku prosim Boga, da bi se odlo-

čile nadaljevati z mano, kajti prepričana sem, da je vre-

dno.

Pa tudi če niste tip človeka, ki sprejema odločitve.

Pa tudi če ste v zvezi s človekom, ki ne spoštuje tega, 

kar počnete, in nima nobenega namena, da bi tudi sam 

sprejel podobno odločitev.

Pa tudi če dvomite, da bo tale reč karkoli spremenila 

v vašem dosedanjem življenju.

Pa tudi če niste razpoloženi za to in nimate pokazati 

ničesar, kar bi vas okrepilo.

Stopite z menoj na pot revolucije odločitve, ki bo 

vredna vsakega koraka, ki ga bomo napravile skupaj. 

Zakaj?

Prvič, to odločitev boste napravile skupaj z Bogom. 

V nasprotju z mnogimi novoletnimi obljubami te odlo-

čitve v celoti temeljijo na načelih, ki jih je določil sam 

Bog. Gre torej za več kot zgolj za odločitve, ki jih napra-

vite same pri sebi; potrjuje jih namreč moč Svetega 

Duha, ki vas spodbuja, tolaži, usposablja in vam daje 

moč, ki jo boste potrebovale, da bi se jih držale. V bi-

stvu so to Božje obljube za vas.

In drugič, ta odločitev bo vplivala na ljudi, ki jih 

imate rade. S tem mislim na vašega moža, če ste poro-
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čene. Če ste mama, s tem mislim na vaše otroke. Če ste 

samska, s tem mislim na vašo družino in prijatelje. In 

tudi če se vam zdi, da noben izmed teh ljudi ne podpira 

dejavno vaših prizadevanj, da bi se držale odločitve, bo-

ste sodelovale z Bogom in sprejemale odločitve, ki te-

meljijo na njegovi Besedi. Močan vpliv, ki ga bo to ime-

lo na vaše življenje, bo segal tudi v življenje ljudi okrog 

vas. Včasih je največji čudež tisti, ki se zgodi v tvojem 

srcu, sprememba, ki se zgodi v tebi, te preseneti in pro-

dre v meso in kosti tvojega življenja. Kako spremenjen 

človek vpliva na svojo okolico, pa je lahko prav neverje-

tno.

Morda vas bo med branjem mikalo, da bi s prstom 

obtožujoče ali razočarano kazale na druge. »Kaj pa moj 

mož? Zakaj se on noče spremeniti? Zakaj gre vedno za 

to, kaj naj bi jaz naredila, in ne, kaj naj naredi moja dru-

žina, otroci, sodelavci, prijatelji? Mar niso tudi oni del 

te enačbe?« Morda boste celo zavijale z očmi ob na vi-

dez enostranskih, neuravnoteženih pogovorih, ki jih 

bomo imele.

Naj bom torej jasna. Ta knjiga je pristranska. Načr-

tno in namenoma sem jo napisala tako, da ne upošteva 

dejanj (ali ne-dejanj) drugih članov vaše družine ali lju-

di, ki živijo, delajo ali hodijo v cerkev z vami. Ne bom 

govorila o tem, kako se mora vesti vaš mož. Bistvo te 

knjige je to, kaj boste naredile ve, kaj boste po Božji mi-

losti od tega dne naprej ve. To je namreč Odločitev za 

ŽENE. Še natančneje, za eno ženo. Za vas.

Vse, kar morate vedeti in kar vas mora zanimati, je 

to, da je Bog v ravno pravem trenutku po svojem ne-

zmotljivem načrtu v vaše življenje poslal to knjigo v 

prav tem življenjskem obdobju. Vabi vas, da sprejmete 

težak, toda nujno potreben sklep, da se boste s poglavji 

in temami, ki so v njih obdelane, soočale z veliko mero 

poguma, z neizmerno voljo, da se boste ozirale vase in 
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ne okrog sebe in s trdnim zaupanjem v njegovega Duha, 

da boste z njegovo pomočjo izpeljale to odločitev, kljub 

temu da vaš zakonec in drugi morda ne bodo pretirano 

navdušeni, da bi sledili vašemu zgledu.

Zato si prav zdaj vzemite trenutek v tišini svojega 

srca in uživajte. Naredite to. Veste, da bi to rade. Potre-

pljajte se po rami. Dajte si »petko«. Počastite izjemno 

ženo, kakršna morate biti, če ste se lotile knjige, kot je 

tale, knjige, ki od vsakogar, ki jo bere, zahteva najradi-

kalnejši odgovor.

Ste? Dobro.

Zdaj pa se spravite k sebi in lotimo se že te reči.

Delo nas čaka in sprejeti moramo odločitve.

Prosim, zavedajte se, da dobro vem, da nam življenje 

le redko nakloni tri ure tišine in odejo, s katero se lahko 

pokrijemo čez noge. Take prijetne trenutke na kavču 

lahko vidimo zgolj na fotografijah v katalogih in v sa-

njah, doživimo pa jih le redko. Zato sem knjigo nameno-

ma napisala v takem ritmu, da bo, upam, ustrezal vašim 

možnostim za branje. Malo tukaj, malo tam – kadarkoli 

imate kaj časa. Upam, da je ne boste nikoli vzele v roke 

in se spraševale Kje sem že končala?, saj vas prav vsakič, 

ko boste zataknile kazalko, čaka nova izkušnja. Nova 

prva misel. Nekaj novega, prav za ta trenutek.

Upam, da boste knjigo brale počasi in premišljeno – 

ne zato, da bi jo prebrale, ampak da bi premislile vsak 

odlomek. Zato boste na koncu vsakega kratkega odlom-

ka ali poglavja našle nekaj vprašanj in idej za razmislek, 

nekaj predlogov in uporabnih nasvetov, kako poveda-

no živeti. Spodbujam vas, da si med branjem posame-

znih poglavij vzamete dovolj časa, morda cel dan, in to, 

kar ste prebrale, vključite v ritem vsakdanjega življenja. 

Še enkrat ponavljam: uprite se skušnjavi, da bi »čim 

prej končale«. Raje dobro premislite, kakšen je vaš od-

nos do posameznega predloga in svetopisemskega na-
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čela, nato pa se posvetite temu, da bi to, za kar ste se 

odločile, vključile v svoje življenje. Ista vprašanja je mo-

goče prirediti tudi za manjšo skupino ali redna sreča-

nja prijateljic, in tako lahko te točke predelujete skupaj 

s sestrami, da si boste druga drugi v oporo. S tem bo 

odločitev postala revolucionarna. Spremenila bo vaše 

življenje.

Izkušnje, ki jih bomo skupaj nabirale skozi posame-

zno poglavje, nas bodo na koncu pripeljale do trenut-

ka, ko bomo napravile sklep: izrekle bomo novo izjavo 

o odločitvi. Dale bomo obljubo. Naredile dejanje. Izra-

zile namen, ki bo prežemal naše življenje, dokler ne 

bomo bolj oblikovane skladno z Božjo voljo in željo. 

Prosim vas, da jo preberete v duhu molitve – da jo na 

glas izrečete – in jo nato podpišete. Mislim, da bi bilo 

dobro, če bi bila lahko ob tej odločitvi navzoča tudi 

vaša družina ali skupina Bogu vdanih prijateljic, ki vam 

bodo pomagale (obenem pa boste ve pomagale njim), 

da boste lahko dosegle vse, kar ta prisega od vas terja. 

Nikakor ne boste obljubili, da boste popolni; zavezali 

se boste samo k temu, da boste začele – da boste stopile 

na pot, ki gre naprej, v smer, ki vam jo kaže obljuba.

Knjiga vsebuje trinajst obljub:

1. SLOVESNO OBLJUBLJAM, da bom sprejela 

svoje trenutno življenjsko obdobje in kar naj-

bolj izkoristila čas, ki mi je na voljo. Uprla se 

bom skušnjavi, da bi hitela ali da bi se izogibala 

kateremukoli delu poti, in živela v zadovoljstvu.

2. ZAVZEMALA SE BOM za Božji vzor žensko-

sti kljub postfeministični kulturi. Ta vzor bom 

posredovala tudi svojim hčeram, svoje sinove 

pa spodbujala, naj ga podpirajo.
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3. SPREJELA BOM svojo edinstvenost in hvale-

žna bom zanjo, spoštovala in spodbujala bom po-

sebnosti, ki jih občudujem pri drugih.

4. ŽIVELA BOM kot ženska, ki je odgovorna 

Bogu in zvesto predana njegovi Besedi.

5. PRIZADEVALA SI BOM, da bom svoje najbolj-

še, svoj čas in svoje talente posvečala najpomemb-

nejšim nalogam, ki mi jih je Bog zaupal v tem živ-

ljenjskem obdobju.

6. RAVNALA BOM kot žena, ki hitro prisluhne 

in počasi spregovori. Zanimala se bom za skrbi 

drugih ljudi in te ljudi cenila bolj kot samo sebe.

7. ODPUŠČALA BOM tistim, ki so mi storili kri-

vico, in se spravila s tistimi, ki sem jim krivico sto-

rila jaz.

8. NE BOM PRENAŠALA slabih nagnjenj v sebi 

in svojem domu, tudi v oblikah, ki so še tako opra-

vičljive, ampak se bom zavezala k življenju v čisto-

sti in takšno življenje tudi spodbujala.

9. PRIZADEVALA SI BOM za pravičnost, ljubila 

usmiljenje in s sočutjem pristopala k drugim.

10. ZVESTA BOM svojemu možu, spoštovala ga 

bom v svojem vedenju in govorjenju, da bi tako 

prinašala slavo Gospodovemu imenu. Trudila se 

bom, da bi mu bila dobra žena in mu tako pomaga-

la doseči tisto, kar mu je namenil Bog.

11. POKAZALA BOM svojim otrokom, kako naj 

ljubijo Boga z vsem svojim srcem, vsem mišljenjem 

in z vso močjo, ter jih učila, da bodo spoštovali av-

toriteto in živeli odgovorno.
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Ne glede na to, kako dobro vam gre že sedaj na vsa-

kem izmed teh področij, ali v katerem življenjskem ob-

dobju ste, vas Gospod vedno kliče in spodbuja k rasti, 

saj je njegova zmožnost, da bi vaše življenje naredil še 

bolj sijoče in polno, neskončna. Čim bolj rastete, tem 

bolj more njegova moč teči skozi vas, zadovoljevati 

vaše srce in preobražati vaš svet.

To je revolucija. Revolucija, ki bo v vseh pogledih 

vplivala na vaše življenje.

Prepričana sem, sopotnice moje, da se bo ob branju 

knjige, teh strani, vaše življenje začelo spreminjati. Z 

Bogom. Odločno.

Ste pripravljene?

Torej, začnimo!

[Priscilla]

12. SKRBELA BOM za mir v hiši, da bo v njej 

vsak začutil Božjo navzočnost, ne samo v deja-

njih ljubezni in služenja, ampak tudi v prije-

tnem in hvaležnem odnosu, s katerim bom ta 

dejanja opravljala.

13 V POLNOSTI SE ZAVEZUJEM, da bom 

vsak dan sprejemala odločitve z mislijo na to, 

kakšen vpliv bodo imele na prihodnost. Svoje 

zdajšnje odločitve bom sprejemala tako, da bom 

imela v mislih tiste, ki pridejo za menoj.



PRVI DEL

TO SEM JAZ





Povsem zadovoljna

Sprejmem odločitev, da bom zadovoljna.
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Vsak grižljaj šteje

»Pred tabo je dobro leto, draga moja. Šestintrideset 

je lepa starost.«

Šestintrideset.

Bilo je konec decembra in toliko sem bila takrat sta-

ra. Sedela sem za mizo nasproti prijateljice, ki je že dav-

no prešla svoja trideseta, in opazovala njene rjave oči, 

ki so se kar zasvetile, ko se je spominjala vznemirljivih 

dni.

Ne vem, zakaj, toda v njenih besedah me je nekaj res 

zadelo. Morda je bil to samo način, kako je to povedala. 

Morda je bil izraz v njenih očeh, ko me je pogledala. 

Morda rahel nasmešek, ki se je pojavil v kotičkih nje-

nih drobnih ustnic. Ne vem natančno, kaj je bilo, ven-

dar me je potegnilo, pritegnilo mojo pozornost in mi 

napolnilo glavo in se mi usedlo v srce, da sem to pre-

mlevala.




