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Dozerá na chod domácnosti 

a nejedáva z chleba lenivosti. 

Jej synovia vstanú a blahoslavia 

ju a jej manžel ju takto chváli: 

Mnohé ženy sa ukázali statočné, 

ale ty si ich všetky predstihla. 

Spanilosť je klam a krása je márnosť; 

ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, 

zasluhuje si pochvalu. 

Dožičte jej z ovocia rúk a nech ju 

jej skutky chvália v bránach!

 

—Prísl. 31:27–31 (ECAV) 



 

Venovanie 
 

Táto kniha je venovaná mnohým mladým ženám v mojom živote, najmä 

mojim trom dcéram, Tyler, Tare a Macy. Modlím sa, aby vám nápady, 

metódy a návrhy v tejto malej knižke pomohli, keď sa budete podieľať na 

najdôležitejšej kariére na tomto svete – domáca pani! Je to práca, ktorá je 

podľa môjho názoru prospešnejšia, náročnejšia a viac napĺňajúca ako byť 

verejnou rečníčkou alebo autorkou. Nie som gazdiná, ani ty nie si. Sme 

domáce panie. Sme tými, ktoré „pretvárajú dom na domov“. 

 

To, či je váš dom čistý a uprataný, dobre organizovaný a bezproblémový, 

pokojný a tichý, šťastný a radostný, bude závisieť výlučne od vás. Väčšina 

mladých žien, s ktorými sa rozprávam, nemá ani poňatia, kde začať. Keď 

som začala s treťou revíziou tejto knihy, mala som na pamäti vás, keď 

začnete riešiť túto úžasnú a silnú pozíciu... 

 

Starostlivosť o domácnosť! 
 

… aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, 

podriadené svojim mužom, 

aby sa nehanobilo Božie slovo. 

—List Títovi 2:5 

 

Dozerá na chod domácnosti 

a nejedáva z chleba lenivosti. 

—Prísl. 31:27 

 

Dožičte jej z ovocia rúk  

a nech ju jej skutky chvália v bránach! 

—Prísl. 31:31 



 

 

——— Úvod 1 ——— 

 

Príliš Dokonalá Žena Podľa Príslovia 31! 
 

Slová Lemúéla, kráľa z Massy,  

ktorým ho učila jeho matka 
—Príslovia 31:1 

Dovoľ mi začať tým, že „Žena Prísloví“ je úplne fiktívna a táto žena 

neexistuje, ale to si, samozrejme, vedela. Napriek tomu som cítila, že je 

dôležité, aby sme sa všetci utvrdili v tom, že jednoducho nie je skutočná. 

Dôvod, prečo sa v tom musíme utvrdiť, je tiež jednoduchý. Je to preto, že 

táto „žena“ bola mojou hrdinkou a ja som chcela byť ako ona—tak veľmi, 

že som si z nej urobila vzor pre môj život. Potom som ju hlúpo použila ako 

meradlo, aby som zistila, aká dobrá som ako manželka, matka a starajúca 

sa o domácnosť. A ak by som mala hádať, aj ty si bojovala so súťažením s 

touto mýtickou postavou. 

Takže, neviem ako je to s tebou, ale táto žena ma prenasledovala dosť dlho. 

Celý môj život, najmä život v manželstve, som sa zúfalo snažila a počas dňa 

som robila, čo som mohla, aby som bola ako ona, aby som bola „dosť 

dobrá“ a „dosť spravodlivá“ a „dostatočne potešujúca“ Boha. 

To, čo som zistila len pred pár rokmi, bolo, že toto nie je Božie meradlo pre 

ženy. Namiesto toho Príslovia 31 boli usmerneniami, ktoré matka používala 

na poučenie svojho syna pri výbere manželky—manželky, ktorá mala byť 

jeho kráľovnou. Takže je dobré povzbudiť našich synov, aby hľadali takúto 

manželku, vediac, že teraz ešte viac ako vtedy, je to žena, ktorú je takmer 

nemožné nájsť. Je to vzácny a drahý klenot. Našťastie, Bohu nie je nič 

nemožné a ako matky Mu môžeme dôverovať, že našim synom prinesie 

perfektnú družku, pokiaľ Mu budeme dôverovať. 

Dúfam, že v tejto kapitole pochopíš pravdu o tom, že žena z Prísloví nie je 

skutočná. Dúfam, že ťa to už zbavilo ťažkého bremena a zaťaženia, rovnako 

ako mňa, takže sa už nebudeš snažiť byť ako ona. Keďže som teraz 

oslobodená od tohto bremena, umožnilo mi to slobodu a jednoduchosť, 
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dovoľujúcu Mu, aby ma zmenil. Hoci stále chcem a vždy budem túžiť po 

tom, aby som sa páčila môjmu Bohu a tiež môjmu Pánovi, ktorý je teraz 

mojím Manželom, už viac nebudem veriť klamstvu, že musím dosahovať 

požadovanú úroveň. Namiesto toho, keď už viac ako rok žijem ponorená do 

Jeho lásky, viem, že nie je nič, ani jedna vec, ktorú musím urobiť, aby som 

Ho potešila—pokiaľ má celé moje srdce. To je všetko, čo On chce. Nie je 

to nádherné? 

Teraz, kvôli tomuto novoobjavenému porozumeniu, všetko, čo robím, 

pramení z tejto lásky. Na mojej strane nie je žiadne úsilie a žiadne 

sklamanie, pretože, ako som povedala, viem, že nemusím dosahovať nejakú 

požadovanú úroveň! Konečne sloboda: Sloboda milovať druhých a sloboda 

užívať si hojný život! 

Odpusť mi, nemohla som pokračovať v tejto kapitole bez toho, aby som 

znova neuviedla tento základný bod: Tvoj milovaný je do teba blázon, 

presne tak, ako si ty. Môže to znieť nemožne, nereálne a príliš dobre na to, 

aby to bola pravda, ale pamätaj na toto: „keď sme ešte boli hriešnikmi...“ 

vtedy zomrel, položil Svoj život za teba a mňa. Nerobili sme nič, bolo to 

„keď sme boli hriešnikmi“. Nepoložil svoj život, keď sme činili pokánie 

alebo sme sa dokonca snažili byť dobrí. To je podstata. Bolo to vtedy, keď 

sme boli prehnití, zlí a vôbec sme po Ňom netúžili, vtedy nám ukázal svoju 

lásku—roztiahol Svoje ruky—tie isté ruky, ktorými nás túži objať celú 

večnosť. Tak sa zastav a nájdi si čas a naozaj sa na chvíľu zamysli nad touto 

pravdou. Väčšia pravda neexistuje. 

No, teraz sa zdá byť trochu ťažké skočiť do toho, o čom je táto kapitola, 

keď si práve nazrela tak hlboko do hlbín svojej duše, ale ďalšia pravda, ktorá 

oslobodzuje, je toto: Všetko, čo sa nás týka, je dôležité pre nášho 

Milovníka—všetko—aj to všedné. Obráťme teda našu pozornosť na všednú 

tému, na stav našich domovov a na to, ako si môžeme užiť vytváranie 

útočiska pre nás, našu rodinu a priateľov. Ako jednoducho byť takou 

nevestou, akou nás chce mať náš Manžel, Manžel, ktorý chce, aby sme sa 

cítili bez starostí alebo záťaže a nevysvetliteľne šťastné. Nevesta, ktorá sa 

cíti naplnená a uznávaná—niečo, čo dnešné ženy nedokážu získať, hoci sa 

o to denne snažia. Je to preto, že väčšina žien prijala lož, že 

napodobňovaním muža a kopírovaním toho, čo v mužovi vyvoláva pocit 

naplnenia, naplní nás ako ženy. Zatiaľ čo pravdou v Prísloviach a v celej 
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Biblii, Boh krásne vysvetlil, ako nás stvoril, odlišne a jedinečne, absolútne 

ináč ako muža. „On odpovedal: Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku 

ako muža a ženu stvoril“ (Matúš 19:4). Zamerajme sa teda na to, na čom 

nám ako ženám záleží, kde žijeme a prečítaj si túto pasáž: 

„Sleduje priebeh všetkej práce po dome a nejedáva z chleba záhaľčivého“ 

(Príslovia 31:27). 

Tento verš, ktorý je tiež súčasťou Ženy podľa Príslovia 31, je niečo, čo som 

si vždy myslela, že som to aspoň obsiahla, pretože... Jednoducho som nikdy 

nezaháľala. Mala som teda pocit, že musím mať pokryté obe časti, dobre 

som sa o to starala, lebo som nezaháľala. No nebolo to tak. Toto sú dve 

samostatné oblasti, ktoré môžeme použiť na to, aby sme hľadali Božiu 

pomoc tým, že Ho požiadame, aby nás premenil v tejto jednej oblasti nášho 

života. 

Opäť nie je nič, čo by sme mohli urobiť samé, pamätaj, že On hovorí: „Ja 

som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo Mne a Ja v ňom, prináša veľa 

ovocia; lebo bezo Mňa nemôžete nič urobiť“ (Ján 15:5), ale On sľubuje, že 

Bohu nič nie je nemožné... „ale Bohu je všetko možné“ (Matúš 19:26). 

Tak prečo nepožiadať Jeho silu, múdrosť a pomazanie, aby nám pomohol 

splniť úlohu dobre vyzerajúceho vedenia našich domovov s túžbou vytvoriť 

útočisko pre našu rodinu, našich priateľov a pre nás, aby sme žili ako Jeho 

nevesta? Opäť, ak sa to pokúsime urobiť našou vlastnou múdrosťou, silou 

alebo dokonca načasovaním, naše úsilie nebude nič iné ako márne a 

bezcenné. Žiadne množstvo našich organizačných kníh ani plánov nebude 

fungovať. Áno, knihy, články alebo televízne programy sú fajn na získanie 

vedomostí, ale iba On môže naplniť tento (alebo akýkoľvek) aspekt nášho 

života. Jednoducho s Ním prediskutuj toto a čokoľvek, aby to mohol On 

uskutočniť—bez námahy. 

Jarné Upratovanie 

Keď som letela domov z Ázie (spomínala som vo svojej prvej knihe 

Nájdenie Hojného Života, že stále cestujem za náš cirkevný zbor 

prostredníctvom našej televíznej služby), zistila som, že mám toľko času 

premýšľať a rozprávať sa s Pánom o mnohých veciach. Jedna vec, ktorá mi 
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pri tomto lete prišla na myseľ, bola hlboká túžba, že musím urobiť „jarné 

upratovanie“. Priznám sa, ešte nikdy v živote som naozaj nerobila jarné 

upratovanie a z nejakého dôvodu som jednoducho chcela mať môj dom do 

hĺbky uprataný a zbavený neporiadku, vrátane šatníkov, zásuviek a skríň. 

Je to také oslobodzujúce, mať dom bez všetkého, čo nepotrebuješ a/alebo 

nepoužívaš. Je to, ako keby z teba a tvojho života bolo zdvihnutá obrovské 

zaťaženie. Možno to bolo kvôli niečomu, čo niekto nedávno povedal o 

Erininej knihe Starostlivá o domácnosť, ktorú milujem a nasledujem už 

roky. Alebo to možno bolo kvôli niečomu, čo mal On pripravené pre mňa 

(a moju rodinu) a jarné upratovanie a/alebo zbavenie sa neporiadku bolo 

prvým krokom. 

Bez ohľadu na skutočný dôvod som vedela, že keďže som minulý rok tak 

intenzívne cestovala, môj domov skutočne potreboval pozornosť do hĺbky. 

Ale je tu jedna veľmi dôležitá lekcia, ktorú som sa minulý rok naučila, a to, 

že ja sama nedokážem urobiť vôbec nič. Nič. Pred týmto rokom som 

vkladala veľa „mňa“ do všetkého, čo som robila, len s trochou „cukrovej 

polevy“ od Pána. Ale keď sa ocitneš v situácii, keď sa zrazu staneš 

slobodnou mamou veľkej rodiny a pridáš k tomu ďalšiu tínedžerku, potom 

staršiu sestru so špeciálnymi potrebami, ktorá si vyžaduje veľa tvojej 

pozornosti, potom si navyše poslaná polovicu času precestovať svet, no, 

potom zistíš, že si nútená spoliehať sa na Pána na sto percent alebo 

jednoducho padneš. To bolo to, čo On vedel, že sa potrebujem naučiť—plne 

a úplne sa na Neho spoľahnúť—skutočne v Ňom spočinúť, aj keď toho bolo 

toľko, že si mala pocit, že to nikdy nezvládneš alebo že padneš mŕtva od 

únavy. 

Takže, počas tohto letu som jednoducho povedala Pánovi, že by som rada 

urobila „jarné upratovanie“, potom som Mu to jednoducho odovzdala, nie 

raz, ale vždy, keď som si na to pomyslela. A pomyslela som na to, že som 

to už urobila. Keď som sa vrátila domov po takmer mesiaci ako som bola 

preč, môj dom si vyžadoval moju pozornosť, hoci všetko bolo úžasne čisté, 

dokonca aj pre neohláseného návštevníka. Veľmi som Mu ďakovala za 

potvrdenie, že ako matka som nezanedbávala výchovu mojich detí. Napriek 

tomu som bola stále rozhodnutá nechať Ho urobiť nemožné a poskytnúť čas 

a Jeho plán na hĺbkové čistenie, ak to bol samozrejme Jeho plán. Znovu som 

vedela, že čokoľvek by som sa mohla pokúsiť urobiť, namiesto toho, aby 

som čakala na Neho, bolo by len nepatrným zlomkom toho, čo by urobil 
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On—v Jeho načasovaní— dovolila som Mu, aby On splnil túžby môjho 

srdca. A tak som čakala, že budem vtiahnutá do Jeho plánu a Jeho prúdu. 

Potom odrazu som videla, ako sa to všetko začalo diať. 

Viete, dámy, takto pracuje Pán—On chce, aby sme čakali, a potom sa zrazu 

pohne On. Je to niečo ako deti, ktoré majú rastové špurty. Toto je Jeho 

spôsob a my musíme poznať a pochopiť, ako On pracuje, aby sme sa mohli 

prestať trápiť, keď nevidíme, že sa niečo deje: naplnenie prísľubov sa 

stane rýchlo potom, ako sme čakali. 

Práve teraz si nemôžem spomenúť, v ktorej miestnosti to začalo. Oh, už 

viem, bola to izba mojich dievčat. Požehnala som ich novými prikrývkami, 

plachtami, závesmi atď., keď ich sesternica (moja neter) odišla späť domov 

po tom, čo s nami žila rok. Opäť sa delili o svoju izbu a zaslúžili si byť 

požehnané za to, že svojej sesternici prejavili takú lásku. Boh mi dokonca 

dal náskok, pretože keď som bola preč: jedno z mojich detí sa odsťahovalo 

z inej izby a vlastne si poskladalo oblečenie do zásuviek. Vtedy som pocítila 

nával vzrušenia a energie, aby som vytvorila moje štyri nádoby, veľké 

nápisy a začala triediť to, čo bolo v tých zásuvkách! Áno, aj ja som si kúpila 

Erininu knihu Starostlivá o domácnosť a som pravidelne vedená k tomu, 

aby som ju nasledovala, ako som už povedala. Práve vtedy a tam mi Boh 

dal pomazanie spolu s vedomosťami a múdrosťou, ktoré som získala z tejto 

knihy a zo sledovania všetkých tých organizačných šou. Boli sme vypnuté. 

Najprv som hľadala Pána, kde sú tie veľké nádoby: vedrá, koše a tašky. Tu 

je tá pointa, v tom momente som mohla prevziať vedenie: ja, moje nápady—

moje telo alebo ja snažiac sa nasledovať tú knihu, ale chcela som zostať 

pripojená k Jeho pomazaniu, aby som mohla vzdávať všetku „slávu Bohu“. 

A čo je dôležitejšie, skončiť s výsledkami, ktoré spôsobia, že sa ti chce 

tancovať a kričať! 

Boh ma okamžite viedol cez dom a garáž, zbierajúc, čo som potrebovala. 

Na veľké strany papiera som napísala: č.1 vyhodiť, č. 2 dať preč, č. 3 odložiť 

a č. 4 uložiť. Do nádoby č. 1 aj č. 2 som vložila veľké čierne vrece na 

odpadky, aby sa veci dali ľahko presunúť z nádoby č. 1 do koša a z č. 2 do 

kufra môjho auta. (Ak si ešte nečítala Erininu knihu Starostlivá o 

domácnosť zostaň so mnou alebo ešte lepšie, zožeň si ju, pretože to, čo 
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hovorím, ti bude dávať väčší zmysel, keď pôjdeme ďalej). Tieto nádoby 

som zoradila od č 1. po č. 4. a vysvetlila som mojim dcéram, že toto je 

spôsob, ako vyčistiť akúkoľvek izbu, akúkoľvek zásuvku, akýkoľvek šatník 

alebo akékoľvek auto—čokoľvek. 

Vysvetlila som teda, že naším cieľom bolo odstrániť každú vec 

„odkiaľkoľvek“, kde sa cítili privedené upratovať: v zásuvke, šatníkoch 

alebo pod posteľou, a potom sa spýtať Pána, či by to malo byť: 

č. 1 vyhodené (je to poškodené a nehodí sa to nikomu darovať?), alebo 

č. 2 darované (už to nepoužívaš alebo nepotrebuješ alebo si z toho 

vyrástla?), alebo 

č.3 odložené (nepatrí to do tvojej izby, nepatrí to tebe), alebo 

č. 4 uložené (vráti sa to do komody alebo skrine, ktorú si práve vypratala, 

len nie pod posteľ). 

Povedala som mojim dievčatám, že ich cieľom je pokúsiť sa dať čo najviac 

vecí do nádoby č. 1 a potom č. 2 a tak ďalej, aby v č. 4 zostalo len to, čo 

Boh chcel, aby si ponechali—zvyšku sa zbavíme. 

Aby som pomohla mojim dcéram, cítila som, že sa mám zastaviť a niečo 

zjesť a vtedy cezo mňa začal On hovoriť základnú múdrosť, o ktorú sa 

podelím v ďalšej kapitole. 

~ Michele 

Autarka RMI's Knižných Sérii Hojný Život 

https://loveatlast.org/finding-the-abundant-life/


 

 

——— Úvod 2 ——— 

 

Lekcie V Múdrosti 
 

… neopúšťaj naučenie svojej matere;  

lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave  

—Príslovia 1:8 ECAV 

Ako som povedala v poslednej kapitole, Pán chcel, aby som si sadla a počas 

toho, ako som jedla, venovala som čas mojim dievčatám, aby som sa 

podelila o jednu základnú múdrosť. Začala som vysvetlením, že tak veľa z 

toho, čo VŠETCI máme uložené mimo dohľadu, napríklad v našich 

zásuvkách a šatníkoch, sú veci, ktoré jednoducho nepoužívame alebo 

nepotrebujeme. A veci, ktoré zvažujeme, že rozdáme, sú často poškodené a 

nie sú hodné, aby sme ich niekomu dali! 

Okrem toho som im ešte vysvetlila, že taktiež veľmi preceňujeme hodnotu 

našich vecí a cítime, že musíme po prvé, „zarobiť peniaze“ (po anglicky 

špeciálny výraz “make a buck”, pre tie z vás, ktoré sú mimo USA a 

nepoznajú tento výraz, znamená to zarobiť peniaze) a predáme ich do 

second hand obchodu alebo ich dáme na voľný predaj do nejakého dvora 

(pozn. prekl. čo je zaužívané v Amerike). Po druhé, držíme sa ich, kým 

nevymyslíme, kto by z každej veci mohol mať nejaký úžitok, ale v 

skutočnosti to len vytvára neporiadok a je to zahrabané v zásuvke, skrini, 

šatníku alebo dokonca v darčekovej taške, ktorá tam leží—a nikdy ju nikto 

nepoužije. Po tretie, jednoducho hromadíme svoje veci a zabúdame, že 

všetko, čo máme, je Jeho a ak to nepoužívame, musíme sa Ho opýtať, čo s 

tým máme urobiť. 

Som presvedčená, že hromada toho, čo väčšina z nás vlastní, sú veci, ktoré 

by mohli požehnať niekoho iného, ale namiesto toho sa rozhodneme ich 

hromadiť. Požiadala som aj moje dcéry, aby si tieto verše vyhľadali a 

označili vo svojich Bibliách: „Neodopierajte dobro tým, ktorým patrí, keď 

je vo vašej moci to urobiť. Nehovor svojmu blížnemu [ani priateľovi]: 

‚Choď a vráť sa, a zajtra to dám‘, keď to budeš mať u seba“ (Príslovia 3:27-
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28). „Je niekto, kto rozhadzuje, a ešte viac rozmnožuje, a niekto zadržiava, 

čo patrí, a to vedie len k nedostatku“ (Príslovia 11:24). 

Hromadenie sa teraz považuje za chorobu, ale samozrejme, ako hovorí Erin 

o väčšine týchto novo označovaných chorobách, je to jednoducho hriech—

ako hriech sebectva. Preto som sa prišla pozrieť na tieto veci, ukryté v 

našich zásuvkách a šatníkoch, ako na tie talenty, o ktorých hovoril Ježiš a 

ktoré neverný sluha ukryl do zeme, čo Ho tak veľmi nahnevalo. Poďme si 

to spolu prečítať: 

„Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a 

zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu 

jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Ten, čo dostal päť 

talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, 

čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu 

a peniaze svojho pána ukryl. 

„Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil 

ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: „Pane, 

päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal“. Jeho pán mu 

povedal: „Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím 

ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána“. 

„Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: „Pane, dva talenty si mi 

odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva“. Jeho pán mu povedal: „Správne, 

dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: 

vojdi do radosti svojho pána“. 

„Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: „Pane, viem, že si tvrdý 

človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, a preto 

som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje“. 

„Jeho pán mu povedal: „Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som 

nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal? Mal si teda moje peniaze dať 

peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. 

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov“. 
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„Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu 

sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude 

plač a škrípanie zubami“ (Matúš 25:14-30). 

O talentoch v tomto verši zvyčajne uvažujeme ako o našich schopnostiach 

alebo špeciálnych daroch od Boha, ktoré by sme mohli použiť ako 

dobrovoľníci alebo práve na pomoc blížnemu, ale nie je to len toto. 

Tento verš o skrytých talentoch niekedy aplikujeme na to, keď ukrývame a 

hromadíme peniaze, ktoré by mohli prúdiť do našich životov, keby sme 

neboli takí sebeckí alebo ustrašení a namiesto toho by sme sa rozhodli 

darovaním požehnať kostol, službu alebo ľudí v núdzi. Ale to, o čom 

hovorím v tejto kapitole, sú skutočné veci, ktoré si šetríme a ukrývame, 

pretože si myslíme, že ich možno budeme potrebovať pre seba (alebo ako 

som si tiež myslela, aby sme ich ušetrili pre niekoho iného, kto bude 

„niekedy“ chcieť tieto veci, ktoré sú staré a zastaralé). Už nie viac. Hneď v 

ten deň sme si s deťmi sľúbili, že sa zbavíme všetkého, čo by mohlo 

požehnať druhých: náš čas, naša láska a tiež veci v našom dome, ktoré sme 

nepotrebovali alebo nepoužívali. A to zahŕňa aj všetky peniaze, ktoré teraz 

nepotrebujem (všetko striebro a zlato je aj tak Jeho, takže všetky peniaze, 

ktoré potrebujem, sú priamo tam. Všetko, čo potrebujem urobiť, je dať, keď 

mi On povie, aby som dala a použila ich Jeho spôsobom, ako ma On vedie), 

a preto tiež nič nebudeme predávať. 

Hej, toto je úžasné, práve som si spomenula, že som dostala malý odkaz 

pripojený k veľmi veľkému daru od jednej členky cirkvi, ktorá povedala, že 

si šetrila peniaze, ktoré mi poslala na to, že keď sa jej manžel vráti domov 

a niečo sa pokazí, aby mohla „zachrániť ten deň a zaplatiť to“. Povedala, 

že si namiesto toho uvedomila, že nie je záchrancom svojho manžela! Jej 

svedectvo o obnovenom manželstve bolo tiež poslané mne a ja som ho 

spísala a odovzdala RMI! 

S týmto základným vytýčeným plánom a tým, že sme sa všetky zhodli, som 

začala pracovať s mojou najmladšou dcérou. Pustili sme sa do jej zásuviek 

a potom sme sa ponorili do spoločnej šatníka. Všetky tri sme spoločne 

vybrali každú položku zo šatníka a vložili ho do jednej zo štyroch nádob. 

Zo strany dievčat boli často pokušenia niečo nájsť a chcieť to dať bratovi 

(ktorý niečo hľadal) alebo susedom (o ktorých si mysleli, že by sa im to 
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páčilo) alebo to dokonca dať do inej izby alebo hneď za dvere. Ale zastavila 

som ich a vysvetlila, že toto je bežná pasca pre väčšinu ľudí a preto 

zlyhávajú a už sa im nikdy nepodarí hĺbkové upratovanie. Musíš použiť 

„odkladaciu“ nádobu č. 3 a odolať opusteniu miestnosti. Musíš odolať 

tomuto a každému pokušeniu rozptýlenia, aby si dokončila tento postup 

tejto akcie, inak skončíš s väčším neporiadkom, ako si začala. Hoci niektorí 

ľudia by ti povedali, aby si si určite vybrala čas alebo deň, kedy budeš mať 

dostatok času na zvládnutie práce ako je táto (to isté by som povedala asi 

pred rokom aj ja), teraz ti poviem, že ten správny čas je, keď ťa posunie 

Duch, aj keď tvoja hlava hovorí, že by si to mala urobiť neskôr vo 

vhodnejšom čase. 

Ešte raz, po zhodnutí sa a tiež odolávajúc pokušeniam opustiť miestnosť, 

veľmi skoro, keď sme všetky spolupracovali, sme naplnili tašku na 

rozdávanie č. 2, ktorú som zatvorila a položila tesne pred dvere, pričom som 

dávala pozor, aby som nezablokovala vchod do miestnosti. Každý kus 

oblečenia, ktorý bol na vešiaku, sme si prezreli a položili sme rýchlu otázku 

Pánovi: „Potrebujem to?“ a potom to úhľadne položili na posteľ, ak sme si 

to mali nechať alebo sme to dali z vešiaka dole a vložili do jednej z tašiek, 

keď nás On vyzval, aby sme to dali preč. 

Najväčšie požehnanie neskončilo tak, že konečný výsledok bola čistá 

miestnosť alebo to, čím sme mohli požehnať iných. Ukázalo sa, že táto 

úloha bola pre moje dievčatá veľkou vzdelávacou skúsenosťou: nielen byť 

dobrými „strážkyňami domova“, ale aj duchovne: naučiť sa počúvať Pána 

a odpovedať Mu. Zažili, ako hovoriť s Pánom, namiesto toho, aby sa pýtali 

samé seba a potom reagovali na Jeho vnuknutia. Boli tiež nadšené, keď 

videli, ako ich On upozorní na roztrhnutie alebo škvrnu na odeve, ktorý 

treba vyhodiť alebo im dá okamžitú múdrosť, že to už nie je ich štýl a preto 

to nebudú nikdy nosiť. Niekedy ich vyzval, aby si to rýchlo vyskúšali, aby 

zistili, či im to ešte sedí. 

Taktiež ich to naučilo zanechať to, čo naozaj nepotrebovali. Toto je 

samo o sebe obrovská lekcia. Všetci sa chceme niečoho držať a niečo 

hromadiť, keď to potrebujeme zanechať: nezanecháme ľudí v našom živote, 

naše peniaze, naše veci alebo dokonca naše posadnutosti, o ktorých vieme, 

že sú nesprávne (pretože nám berú čas a oddanosť Pánovi). Ďalší bod, na 

ktorý by som chcela upozorniť, je, ak by som túto úlohu robila ja, bez toho, 
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aby som do toho zahrnula moje deti, zmeškali by túto duchovnú lekciu a 

tiež by im chýbala voľba darovať alebo zahodiť veci, ale to nie je všetko. 

Nikdy neurob tú chybu, že budeš prechádzať cez veci iných ľudí bez nich. 

Ináč môžu zatrpknúť alebo byť rozhorčení, keď neskôr zistia, že tam niečo 

nie je (čo si darovala alebo vyhodila). To platí najmä pre tvojho manžela, či 

už s tebou žije, alebo nežije. 

Ak s niekým nežiješ (manžel alebo dospelé dieťa), pozbieraj všetky jeho 

veci a vlož ich do škatule, aby si im ich dala. Tomuto vysťahovanému 

členovi rodiny môžeš láskavo ponúknuť, že mu pomôžeš prejsť jeho 

škatuľami, ale uisti sa, že sa nejakým spôsobom dostanú k svojim veciam. 

Keď bol môj bývalý manžel prvýkrát preč, držala som sa všetkého jeho 

majetku ako modly. Predstav si. Jednoducho som to nedokázala zanechať. 

Preto som mala veľkú bolesť, ktorá pokračovala počas jeho neprítomnosti. 

Keby som mala dostatočne Pána a Jeho lásky, bola by som schopná tie veci 

zanechať srdcom. Toto platí pre tie ženy, ktorých syn alebo dcéra (alebo 

dokonca matka alebo otec) sú z akéhokoľvek dôvodu preč: odsťahovali sa, 

utiekli alebo dokonca zomreli z prirodzených príčin alebo sú náhle preč. 

Musíme to zanechať, aby Boh mohol vyplniť tú prázdnotu, prázdnotu, ktorú 

vypĺňame vecami. Je to ako nádor, ktorý je v našich srdciach, musí sa 

odstrániť, aby sa zahojil. 

Zázrak Zarmútenia 

Dovoľ mi sem pridať krátky príbeh. Takmer pred šiestimi mesiacmi sa moja 

sestra chystala adoptovať svoje prvé dieťa. Na tento zázrak čakala roky, no 

takmer na prahu udalostí sa matka toho dieťaťa rozhodla, že si ho nechá. 

Moja sestra bola pochopiteľne zničená. Potom, čo som strávila veľa času s 

jej utešovaním, hľadala som Pána pre Jeho múdrosť, až som bola jedného 

dňa usvedčená, že si sama ublíži. Keď ma prosila, aby som jej pomohla, to, 

čo vyšlo z mojich úst, bolo pre mňa rovnako šokujúce ako pre ňu. Povedala 

som jej, že sa musí skontaktovať s matkou toho dieťaťa a požehnať jej 

všetkými vecami pre jej bábätko, ktoré kúpila a dostala ako darčeky, že tie 

sú pre toto dieťa a že Boh ju cez to požehná. Pokiaľ viem, nikdy neprijala 

moju radu a žiaľ, odvtedy sa mi prestala ozývať. Ale viem toto, strašne ju 

to stále bolí a zapĺňala si život viacerými vecami, zatiaľ čo na tie detské 

vecičky padá prach. 
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Kam odkladať? 

Teraz späť k veciam, ktoré máš a skladuješ pre rodinu, ktorá s tebou nežije. 

Ak nechcú alebo nemôžu dostať svoje veci, jednoducho sa opýtaj Pána, kam 

ich máš uložiť. Nepredpokladaj, že si ich musíš nechať. Keď sa ti v mysli 

objaví nejaká myšlienka, obraz alebo počuješ to slovo, jednoducho 

poslúchni. Neboj sa, že sa môžeš mýliť, On to môže neskôr opraviť. Len 

kráčaj v tom, čomu veríš, že ti On hovorí alebo čo ti ukazuje. Toto je prvý 

krok k počutiu Pána. 

Ou, ešte jedna výhoda, ak máš toho človeka pri sebe, keď triediš veci na 

darovanie alebo vyhodenie, ak do toho procesu oni neinvestujú, nebudú to 

takto dodržiavať! Pre matku sú to lekcie ako „vycvičiť dieťa“, ktoré sa už 

bežne nevyučujú. Možno si sa ich sama nenaučila, ale vďaka tomu je 

spoločné učenie ešte zábavnejšie! 

Keď sme mali šatník, komodu a priestor pod posteľou úplne vyprázdnený, 

potom som požiadala moju najmladšiu dcéru, aby povysávala izbu a šatník, 

zatiaľ čo druhá dcéra išla za ňou a utrela police v šatníku a utrela každú 

zásuvku komody. Rovnako ako moje dievčatá, budeš prekvapená, ako sa 

budeš cítiť, keď je všetko čisté!! Potom sa proces začal ešte zlepšovať. 

Potom sme začali vešať oblečenie späť do ich úplne čistého šatníka. 

Oblečenie, ktoré sme položili na posteľ, spolu s niekoľkými vecami z 

nádoby č. 4 - uložiť (to, čo sa vracia do tej komody alebo šatníka, ktorý si 

práve vypratala, len nie pod posteľ). Potom sme urobili to isté s tým, čo išlo 

do ich komody. 

A ako som ich predtým povzbudila, aby hovorili a prosili Pána, aby im 

pomohol vedieť, čo majú robiť, keď budú brať každú vec—prosiac Ho, aby 

im dal múdrosť, pripomenula som im verš: „Ak niekomu z vás chýba 

múdrosť, nech sa spýta od dávajúceho Boha, [Ktorý dáva] každému štedro 

a ochotne, bez výčitiek a obviňovania, a bude mu dané“ (Jakub 1:5). 

Je úžasné, že v priebehu niekoľkých hodín, keď sme spolu trávili čas 

smiechom, rozprávaním sa a spievaním, sme nakoniec vyšli von, otočili sa 

a postavili sa pri dverách ich krásnej novej izby! A požehnania neprestali 

ani vtedy... 
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V priebehu jedného týždňa, tesne predtým, ako moje deti išli na svadbu 

svojho otca, nás Pán viedol upratať týmto spôsobom toľko izieb v našom 

dome!! Vuav, bolo to tak úžasne oslobodzujúce!! Jedna miestnosť, na ktorú 

som nikdy nepomyslela—kúpeľňu—Boh nám pomohol urobiť tiež! Ako 

predtým, cez sériu udalostí (keď som nemohla nájsť ušný liek pre môjho 

syna, ktorý mal v uchu vodu), som okamžite dostala pomazanie, ktoré ma 

zasiahlo. 

Ako predtým, som požiadala moje dcéry, aby sa ku mne pripojili, pričom 

som začala tým, že som z kúpeľne všetko vybrala do veľkých nádob (a 

myslím tým všetko). Ach, akého mám úžasného Manžela a úžasného Otca 

pre moje deti. Vedel, ako veľmi si táto kúpeľňa vyžaduje čistenie, pretože 

sa o ňu delili tri dievčatá už takmer rok! A pridal ďalší aspekt k organizácii 

tohto priestoru, a to: triedenie „podobných vecí“ k sebe. K tomuto ma Pán 

viedol, keď sme vyhadzovali väčšinu našich prázdnych nádob. 

On nás viedol za náš kuchynský stôl, aby sme si spolu sadli a potom 

zoskupili „podobné položky“: predmety na vlasy (šampón, kefy, gumené 

spony do vlasov), predmety ústnej hygieny (zubné kefky, ústna voda, niť, 

bieliace výrobky), predmety na tvár (make-up, čistiace prostriedky atď), 

predmety na telo (holiace strojčeky, pleťové vody), dievčenské veci (ako 

moje dievčatá hovoria o svojom mesačnom čase) a prvá pomoc (obväzy, 

alkohol, antibiotická masť). A aby som zamestnala najmladšiu dcéru 

(zvykne sa čudovať), nechala som ju stáť pri umývadle a umývať plastové 

nádoby, ktoré pomáhali organizovať zásuvky. Ak organizovanie 

„podobných položiek“ nie je spôsob, akým sú usporiadané tvoje zásuvky, 

skrine/šatníky a skrinky, toto je spôsob, ako ich usporiadaš. Požiadaj Ho, 

aby sa to určite stalo. 

Keď bolo všetko vytriedené a plastové nádoby umyté, aby sa všetko dalo 

vrátiť do svojej nádoby, spoločne sme vydrhli a vyleštili kúpeľňu—čo je 

oveľa jednoduchšie, keď je prázdna— vuav, v skutočnosti to opäť vyzeralo 

ako nový domov! Potom som nechala každé z dievčat, aby zobralo šampón, 

ktorý používa a vložili ho do sprchy. Ďalej som požiadala každé z dievčat, 

aby si pozbierali svoje osobné veci a vybrali si jednu zo štyroch zásuviek. 

Potom, keďže nám ostali zásuvky, zhromaždili sme všetky elektricky 

napájacie veci (sušiče vlasov, horúce kulmy a žehličky) do najbližšej 
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zásuvky vedľa zástrčky a umiestnili sme dievčenské veci (ako moje 

dievčatá hovoria o svojom mesačnom čase), diskrétne v spodnej zásuvke. 

Opäť v kuchyni sme zhromaždili zvyšok vecí a umiestnili ich do skupín na 

samostatné kúpeľňové police (podľa toho, kam sa zmestili na základe ich 

výšky) a OZNAČILI sme každú poličku. Vuav, áno, toto bola „nad“ 

organizácia—všetko preto, že to urobil On!! Označili sme aj vnútorný okraj 

každej zásuvky, takže som ju mohla ľahko otvoriť a zistiť, kto si v nej 

neudržiava čistotu a poriadok. 

Toto je niečo, čo by som vám, milé mamičky, odporúčala robiť každý deň: 

prejsť sa po svojom dome „Sleduje priebeh všetkej práce po dome“ a rýchlo 

prezrieť každú izbu, zásuvku a skriňu, aby ju tvoje deti udržiavali čisté. 

Čoskoro budeš môcť vykonať túto následnú úlohu a všetko skontrolovať 

len raz týždenne a potom, čoskoro, iba raz za mesiac! Osobne sa mi páči 

prechádzať sa s mojou šálkou kávy tesne predtým, ako sa všetci zobudia 

alebo je tu nejaký pohyb, takže môžem rozdávať bozky aj novootvoreným 

očiam! 

Najskôr som považovala opätovné kontrolovanie za ďalšiu „fušku“, na 

ktorú som nemala čas. Keď som si to však nastavila ako upozornenie na 

mojom telefóne, zistila som, že pri tomto opätovnom kontrolovaní zažívam 

rovnaké NADŠENIE, aké som zažila, keď sme to upratali prvýkrát!! A ako 

som povedala, s kávou v ruke a rozdávaním ranných bozkov prebúdzajúcim 

sa deťom sa z toho stalo niečo, na čo som sa tešila! 

Ach, ale čo tie veci, ktoré zistíš, že nie sú na svojom mieste v zásuvkách 

alebo skriniach? 

Najskôr som sa o to postarala ja: poskladala som to a dala tam, kam patrili. 

Inými slovami, bola som to ja, kto sa o to postaral. Až kým ma Pán 

neusvedčil, že toto je lenivý spôsob. Namiesto toho som to nechala tak a 

požiadala som deti, aby upratali svoj neporiadok a ja som sa pozerala, a vieš 

čo? To je jediný spôsob, ako niekoho zbaviť zlozvyku— nie upratať to 

sama—ale s láskou ho požiadať, aby to urobil. Ak niečo vyčistíš alebo 

upraceš ty, nevytvorí to trvalú zmenu, pretože to nemá žiadne následky. A 

ešte niečo… 
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Pán ma začal učiť, keď som Ho nedávno hľadala pre trénovanie mojich detí 

(keďže som veľa času preč), že ak ku čomukoľvek, čo neurobili, pridám ja 

moju prácu, to bremeno, ktoré by malo ležať na nich, bude na nás samých. 

Toto je novinka v tréningu mojich detí a funguje to nádherne, keďže to bola 

múdrosť od Boha. 

To, k čomu ma Pán viedol (keď som sa konečne unavila dorábaním vecí po 

niekom a upratovaním po niekom), bolo vytiahnuť tieto veci zo zásuviek 

alebo šatníkov a potom požiadať nech už to bol kohokoľvek, aby ich dal 

úhľadne naspäť alebo tam, kam patrili. Tiež viem, že keď máš viac ako 

jedno dieťa, ktoré sa delí o izbu, je niekedy ťažké vedieť, kto robí ten 

neporiadok s ponechanými vecami, ale práve vtedy môžeš volať Pána, aby 

ťa nasmeroval. Ak máme žiť život v pokoji a pohode, On musí byť v centre 

všetkého! A ak sa pomýliš a požiadaš nesprávnu osobu, môžeš si nárokovať 

dvojnásobok. Izaiáš 40:2: „Hovorte... a volajte mu, že sa skončilo jeho 

otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z Pánovej ruky DVOJMO za 

každý svoj hriech“. A toho, kto bol prinútený urobiť niečo nespravodlivé, 

nauč tento princíp citujúc Izaiáša 61:7-8: „Pre vašu DVOJNÁSOBNÚ 

hanbu a potupu budú plesať nad svojím údelom, preto budú 

DVOJNÁSOBNE vládnuť vo svojej krajine, dostane sa im večnej radosti. 

Lebo Ja, PÁN milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež; dám im verne ich 

odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu“. 

Ach, na jednu časť som zabudla, nielenže by si si mala nájsť chvíľu na to, 

aby si sa radovala z toho, čo On urobil, ale budeš sa musieť o tie nádoby aj 

postarať. Nezabudni okamžite zviazať a vyhodiť odpadky. Ulož si vrecia 

s vecami na darovanie priamo do kufra svojho auta alebo na miesto, o 

ktorom vieš, že sa dostanú von z tvojho domu do rúk charitatívnej 

spoločnosti (tej, ktorú ti ON prinesie na myseľ a nikdy sa nepýtaj Ducha 

svätého druhý krát, ak to chceš počuť od Boha). Pravidlo znie: „Nikdy 

nenechávaj kontajnery v tej miestnosti, pretože to bude magnet, aby sa tam 

zhromažďovalo viac vecí alebo ešte horšie, niekto sa do toho pozrie a 

vyberie tie veci von!“ 
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Pravidlo DNU a VON 

Použi pravidlo DNU a VON, aby sa udržala každá miestnosť, ktorú si práve 

upratala bez neporiadku: „jedna dnu, jedna von; dve dnu, dve von“, keď si 

kúpiš čokoľvek. To jednoducho znamená: ak si kúpiš dve tričká, dve tričká 

daj preč. Ak si kúpiš jeden pár topánok, jeden pár topánok daj preč. Toto 

pravidlo ťa ochráni pred zbytočným hromadením alebo neporiadkom v 

tvojom dome. 

Naše domovy by mali byť útočiskom, ktoré sa dá ľahko udržiavať čisté a 

organizované, avšak bez Neho nedokážeme urobiť nič, ako hovorí Ján 15:5: 

„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo Mne a Ja v ňom, prináša veľa 

ovocia; lebo bezo Mňa nemôžete nič urobiť“. 

Ak tieto dve kapitoly podnietili túžbu zmeniť tvoj život, nevyhrňuj si hneď 

rukávy a nepúšťaj sa do práce. Namiesto toho si nájdi chvíľu a jednoducho 

sa porozprávaj s Pánom o svojich túžbach—potom Mu zanechaj svoju túžbu 

vždy, keď ti príde na myseľ. Potom sa odrazu On pohne a dá ti túžby tvojho 

srdca spolu s pomazaním—dávajúc ti čistý, bez neporiadku, usporiadaný 

domov a zároveň budeš žehnať ostatným vecami, ktoré jednoducho 

nepotrebuješ. A ak máš deti, bude to spôsob ako ich vycvičiť, aby sa vždy 

a navždy spoliehali na Neho! 

Ak máš svedectvo o tom, ako Pán konal s tebou a tvojím domovom, potom 

buď odošli chválu, alebo prípadne zápisník Čo som sa naučila, aby si 

žehnala každému, kto navštívi RMI! Nečakaj, urob to dnes, aby si vzdala 

slávu Tomu, Kto si zaslúži všetku našu chválu!! 

~ Michele 

Autorka RMI Knižných Sérii Hojný Život 

https://loveatlast.org/finding-the-abundant-life/


 

 

———— Kapitola 1 ———— 

Využi Na Maxim Svoj 

Život 
 

Nech Ju Chváli Jej Práca! 
 

Mnohé ženy sa ukázali statočné,  

ale ty si ich všetky predstihla... 

Dožičte jej z ovocia rúk  

a nech ju jej skutky chvália v bránach! 

—Prís 31:29–31 

Každý, kto pozná moju minulosť, považuje za smiešne, že som teraz známa 

organizovaním a udržiavaním domácnosti v čistote a v poriadku! To len 

ukazuje, že Boh má zmysel pre humor a že s Bohom je všetko možné! 

Keď som sa vydala, nevedela som variť, ani som nevedela, ako udržiavať 

domácnosť! Nikto ma to neučil, ani som nemala príklad, ktorý by som 

mohla nasledovať. 

Moja matka, Pán žehnaj jej srdce, milovala svoje deti (všetkých sedem), ale 

keďže vyrastala v bohatej domácnosti so služobníctvom, ako jedináčik sa 

nikdy nič nenaučila robiť! Keď bola veľmi mladá (mala len 16 a bola v 

skautskom tábore), utiekla s mojím otcom, ktorý tiež pochádzal z bohatej 

výchovy! 

Matka mojej mamy (moja stará mama) jej nikdy nedovolila byť v kuchyni 

alebo tráviť čas okolo služobníctva. Nikdy neodkladala svoje oblečenie a 

dokonca sa ani sama neobliekala! Jedlo jej bolo servírované. Môj otec sa 

stravoval v hotelovej jedálni, kde bývala jeho rodina v strešnom apartmáne. 
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V čase, keď som sa narodila (som ich šieste dieťa), moja matka žila už roky 

v dezorganizácii a s množstvom pripálených jedál. Môj otec si často najímal 

pomoc, ale čoskoro boli prepustení, pretože mama mala pocit, že sú 

„rušiteľmi“ a iba jej pripomínali jej nešťastné detstvo. 

Keď som vyrastala, naša práčovňa bola plná bielizne, ktorá sa prala 

„možno“ raz mesačne. Jedlá boli vždy neskoro a vždy pripálené. Moja 

matka varievala tucet jedál, ktoré opakovala znova a znova. Väčšina z nás 

(jej detí) sa pokúšala pozvať na večeru k susedom alebo sme jedli misku 

cereálií! 

Moja matka nás však naozaj milovala—všetci sme to vedeli! Vďaka jej 

láske, že sme všetci skončili viac než dobre. Možno sme mali trochu traumu 

z domácnosti, v ktorej sme vyrastali, ale našťastie sa na tom už väčšina z 

nás dokáže zasmiať! Moje sestry sa, žiaľ, nikdy nenaučili udržiavať 

domácnosť. Všetky varia lepšie ako moja matka, ale ich domácnosti—no, 

to je iný príbeh. 

Moji bratia sa oženili so ženami, ktoré udržiavali pekné a čisté domácnosti 

(teda aspoň dve z nich). Pokiaľ ide o mňa, bola to „Božia vec“, že moja 

domácnosť je čistá a dobre organizovaná s výbornými doma varenými 

jedlami. Ako v každej oblasti môjho života, Boh ma priviedol od tragédie k 

víťazstvu. Mala som ísť v stopách mojej matky, ale Boh ma oslobodil a 

chystá sa oslobodiť aj teba! Našťastie je dnes moja domácnosť vždy čistá a 

uprataná! Jedlá máme na stole každý deň v rovnakom čase a našťastie som 

už roky nič nepripálila! 

Aby sa tento kolobeh ešte viac prelomil, naďalej trénujem moje dcéry, aby 

boli dobre pripravené udržiavať si svoju vlastnú domácnosť, keď sa vydajú. 

Všetci (aj moji synovia) sa naučili prať, upratovať a variť. Mojou túžbou je 

povzbudiť každú z vás, aby ste sa stali skutočnými staršími ženami, ktoré 

budú učiť a povzbudzovať to, čo je správne a pomôžete aspoň jednej mladej 

žene naučiť sa, ako urobiť dom domovom. Urobila by si to? Ak máš dcéry, 

dúfajme, že budú ochotné počúvať a učiť sa od teba. Ak nie, modli sa a 

uvidíš, do koho chce Pán, aby si zasiala. 
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A pre tie z vás, ktoré ste nikdy neboli poriadne vytrénované, som vaša 

staršia žena ja! Môj začiatok dokazuje, že bez ohľadu na to, kde si alebo 

odkiaľ si, Boh ťa môže oslobodiť, aby si si skutočne užívala, že tvoja 

domácnosť je domovom! Táto kniha ti dá usmernenia, ale bude to BOH, kto 

ťa premení a Jeho Svätý Duch ťa bude viesť, keď Ho budeš neustále hľadať! 

Moja služba povzbudzuje ženy v každej oblasti ich života. Okrem môjho 

vlastného svedectva je mojím poslaním, deliť sa o princípy, ktoré doslova 

zmenia tvoj život, keď si ich osvojíš. Tu je prvý: 

„Ježiš sa na nich zahľadel a povedal: ‚Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie. 

Lebo Bohu je všetko možné‘“ (Marek 10:27). 

Ak je tvoj problém udržiavať čistú domácnosť, môže sa ti to zdať nemožné 

s tvojím zaneprázdneným programom, ale nie s Bohom—Bohu je možné 

všetko! 

Ak je tvoj problém, aby domácnosť zostala usporiadaná, môže sa to zdať 

nemožné s tvojou osobnosťou, ale nie s Bohom—Bohu je možné všetko! 

Ak je tvoj problém držať krok s potrebným praním, môže sa to zdať 

nemožné so všetkými deťmi, ktoré máš, ale nie s Bohom—Bohu je všetko 

možné! 

Ak je tvoj problém varenie, môže sa to zdať nemožné, pretože si nikdy 

nemala rada trávenie času v kuchyni, ale nie s Bohom—Bohu je všetko 

možné! 

Vstup Boha 

Bez ohľadu na to, čo je problémová oblasť tvojho života, keď Boh vstúpi 

do tej časti tvojho života, zmení sa to! Väčšina z nás sa nikdy nespolieha na 

Boha, ani Ho nežiada o pomoc, ale namiesto toho sa snažíme robiť veci 

vlastnou silou, opierajúc sa o naše vlastné chápanie toho, čo si myslíme, že 

by sme mali robiť. Až keď sme na konci so silami, kričíme k Nemu. Prečo 

čakať? 
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Bez ohľadu na to, aký veľký alebo malý je tvoj problém, Pán ti chce 

pomôcť. On sa dvíha, aby nám prejavil milosť! Úžasné! „Hospodin čaká, 

aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo; lebo 

Hospodin je Bohom práva; blahoslavený každý, kto Ho očakáva“ (Iz. 

30:18). 

Biblia hovorí, že v skutočnosti On hľadá srdcia, ktoré sú úplne oddané, 

hľadajúce Ho, aby nás mohol posilniť v našom úsilí! „Lebo Pánove oči 

pozerajú po celej zemi, aby posilnili tých, čo sú Mu zo srdca oddaní...“ (2 

Krn. 16:9). Chce nám dať všetky túžby nášho srdca, od čistého domova, cez 

čisté oblečenie až po domácnosť, ktorá funguje efektívne. „Hľadaj radosť v 

PÁNOVI a dá ti, za čím túži tvoje srdce. PÁNOVI zver svoje cesty a Jemu 

dôveruj, On sa už postará“ (Ž 37:4). 

Boh rád preukazuje, že je v našom mene silný, najmä v tých 

najbeznádejnejších prípadoch, ako je ten môj (a možno aj tvoj), aby mohol 

získať VŠETKU slávu! „Hľa, ja som PÁN, Boh každého tvora; či je Mne 

nejaká vec nemožná?“ (Jer. 32:27). 

Ako sa teda niekto ako ja naučil byť známy organizáciou a udržiavaním 

dobre riadenej domácnosti, zatiaľ čo mám sedem vlastných detí a službu, 

ktorá pracuje od nás doma? Hľadaním Jeho a cez pokoru. 

Hľadanie Jeho 

Keď som bola ešte mladá (možno dvanásťročná), spomenula som si na 

frustráciu z toho, že som nevedela nájsť oblečenie, ktoré by som si obliekla. 

Mama nám podávala obrovskú kopu bielizne (asi raz za mesiac) a potom 

sme ju dali do akejkoľvek zásuvky, kde bolo miesto. Keď som sa počas 

mojej frustrácie modlila (prijala som Pána ako svojho Spasiteľa, keď som 

mala sedem rokov, aj keď som bola vychovaná v katolíckom dome), Pán 

mi dal úžasný nápad! Pomyslela som si: „Hej, nebol by to skvelý nápad, 

keby tam bola jedna zásuvka na vrchné oblečenie, jedna na nohavice, jedna 

na spodnú bielizeň a ponožky atď...?“ Tak som si usporiadala zásuvky a 

vždy som si myslela, že som vynašla nový nápad! Až po rokoch som zistila, 

že takto žije väčšina ľudí! 
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Keď som sa vydala za môjho manžela, povedal mi, že jeho mama pravidelne 

upratovala kúpeľne. Bola som ohromená! „Naozaj!“ Povedala som: „Ako 

často?“ Odpovedal: „Myslím, že raz týždenne“. Potom mi vysvetlil 

pravidelné vysávanie a iné denné, týždenné alebo mesačné „drobné práce“ 

(slovo, o ktorom som si myslela, že sa vzťahuje len na ľudí žijúcich na 

farme). 

Tieto znalosti boli užitočné, ale keďže som v takomto prostredí nevyrastala, 

nevedela som, ako túto prácu začleniť do môjho každodenného života. Keď 

som sa modlila, Pán mi pripomenul systém, ktorý ma naučil môj brat, 

používanie kartičiek 3x5, ktorý mi pomohol získať na vysokej škole samé 

„A“. Takto sa začala moja metóda 3x5 kartičiek. (O tejto metóde sa dočítaš 

v budúcej kapitole.) 

Pokora 

Variť som sa naučila cez pokoru. Počas dvoch rokov, keď som hľadala 

Boha, aby obnovil moje manželstvo, som sa VEĽA postila. V Písme sa píše, 

že pôst pokoruje srdce. 

Počas tohto obdobia môjho života bolo ľahké začať a naučiť postiť, pretože 

som naozaj nemohla jesť! Príliš ma to bolelo, keďže môj manžel žil s inou 

ženou a ja som zostala so štyrmi malými deťmi, o ktoré som sa musela starať 

sama. V našej službe to nazývame „diéta nevery“. 

Takže, keďže som „nemohla“ jesť, pomyslela som si, že to dobre využijem 

a budem sa postiť za určitý účel. Počas pôstu som prvýkrát zistila, že som 

nadšená z varenia a dávania jedla mojim deťom. To musela byť tiež „Božia 

vec“—tešilo ma, keď som ich sledovala, ako jedia! 

Navyše som prvýkrát priznala, že nie som dobrá kuchárka. Vtedy som už 

začala s mojou službou ženám a na zhromaždeniach som často hovorila, že 

neviem variť. Výsledkom bolo, že veľmi veľa žien mi prišlo na pomoc, aby 

mi pomohli učiť sa! Dali mi jednoduché recepty a dokonca sa postavili 

vedľa mňa, aby mi ukázali, ako robiť jednoduché veci, ako napríklad ošúpať 

jablko a pripraviť jablkový koláč. 
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Časom, o dva roky neskôr Boh obnovil moje manželstvo a Boh ma premenil 

na dobrú kuchárku!! Môj manžel sa vrátil domov k manželke, ktorá vedela 

variť (s mnohými ďalšími zmenami). Boh bol dokonca verný aj pri zmene 

môjho manžela, ktorý sa kvôli mnohým skúškam, ktoré zažil počas života 

s DŽ (druhou ženou), o ktorých nám Boh hovorí, že sa prihodia mužovi v 

cudzoložstve, naučil opraviť veci v domácnosti a opraviť auto! Nie je Boh 

tak nádherne verný?! 

Nedostatok pokory nebola jediná vec, ktorá mi stála v ceste pri varení. 

Hlavnou príčinou bolo presvedčenie a prijatie klamstva. Úprimne ti poviem, 

že som nikdy nechcela byť dobrou kuchárkou, pretože som verila, že všetci 

dobrí kuchári sú tuční! Moja matka bola veľká žena a nechcela som pridať 

„bytie dobrou kuchárkou“ ku svojej genetike, ktorá sa prikláňala k obezite. 

Ak je toto tvoja obava, dovoľ, aby ťa pravda oslobodila—je to lož z jamy 

„vieš ktorej!“ Neexistuje ŽIADNA kliatba, ktorá by sa ťa mohla dotknúť, 

pretože to bolo zlomené, keď Pán zomrel na kríži za teba a za mňa. Ak si 

Božím dieťaťom, kliatba na teba nemá žiaden vplyv, pokiaľ ju neprijmeš! 

Tu je dôkaz: 

Pred pár rokmi, vlastne hneď po mojich 40. narodeninách, som začala mať 

problémy s váhou. Keď sa mi narodilo siedme dieťa a po našom ôsmom (o 

ktoré som, žiaľ, prišla), nedokázala som schudnúť na takú váhu, akú som 

normálne dokázala zhodiť po pôrode alebo potrate. Vtedy môj brat a sestra 

začali trvať na tom, aby som prijala prekliatie našej rodiny s poruchou 

metabolizmu a štítnej žľazy. Mali pravdu, mala som VŠETKY príznaky, ale 

odmietla som to prijať! 

Jedného dňa som stála pred zrkadlom a plakala som k Bohu, aby som 

schudla. Oľutovala som všetky tie razy, kedy som nemala súcit so ženami, 

ktoré mali nadváhu a že som nevzdala Bohu slávu za to, že som mohla 

zostať štíhla s toľkými deťmi (pri všetkých tehotenstvách okrem jedného 

som prekonala 90 kíl!). Vďaka Božej milosti som bola schopná veľmi 

schudnúť, keď malo každé dieťa len pár mesiacov. Keď som oľutovala 

všetko, čo mi Pán pripomenul, odovzdala som Mu moju váhu a veľkosť! 
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Najťažšie bolo nepokúšať sa Bohu pomôcť, aby to urobil. Mysľou mi behali 

myšlienky na rôzne druhy diét, pitie väčšieho množstva vody, cvičenie atď., 

atď. Tri až štyri mesiace som bola „v pokušení“ pokúsiť sa Bohu pomôcť, 

keď sa zrazu veci začali diať! 

Začala som túžiť po odlišných jedlách a začala som mať pocit, že moje 

džínsy sú voľnejšie. NIKDY som sa už viac nepostavila na váhu, takže som 

nebola v pokušení rozčuľovať sa pri chudnutí a oslavovať to prejedaním sa. 

Ani som sa nechcela cítiť depresívne, keby som pribrala. Nechala som moju 

veľkosť Pánovi, aby to urobil a dal mi túžby môjho srdca—čo bolo 

„schudnúť na veľkosť 10“. 

Úprimne povedané, nedokážem ti povedať, ako to Boh urobil. Veci sa 

zmenili zo dňa na deň, ale jedna vec je istá—On to mal pod kontrolou! 

Neboli tam žiadne starosti, trápenie, žiadna tvrdá práca. Nepočítala som 

sacharidy ani kalórie. Nemala som žiaden hlad a žiadne odopieranie si, čo 

zvyčajne vyúsťuje do posadnutosti jedlom. 

Len o štyri mesiace neskôr som mala voľnú veľkosť 10. Začala som na 

veľmi tesnej veľkosti 16, čo na moju výšku takmer 160 cm nie je až také 

zlé, ale nebola som to ja, ani to nebola „túžba môjho srdca“! Vedela si však, 

že Boh nám RÁD dáva nad rámec toho, čo by sme kedy mohli dúfať, 

myslieť si alebo o čo prosiť? Áno, On to robí! Pokračovala som v chudnutí 

a zistila som, že mám veľkosť šesť! To bola veľkosť, ktorú som mala, keď 

som sprevádzala môjho manžela na jeho stretnutí zo strednej školy! Nie je 

Boh tak dobrý?! 

Môžem pridať krátky epilóg, aby som ešte viac dala chválu môjmu 

Milovanému? Bolo to na stretnutí môjho bývalého manžela na strednej 

škole, ktoré vyvolalo starý plameň s jeho láskou zo strednej školy, s ktorou 

sa oženil v priebehu roka, keď sa so mnou rozviedol. Hoci sme 

komunikovali prostredníctvom e-mailu, ešte som ju nevidela, odkedy sa 

zaplietla s mojím manželom. Keď ma videla naposledy, bola som opálená, 

nádherná a mala som veľkosť 6!! Nie je Pán príliš dobrý na to, aby to bola 

pravda? 
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Hovorím ti to, aby som ťa povzbudila, aby si VERILA Bohu, že to urobí! 

Volaj k Nemu a potom ustúp a dovoľ Mu to urobiť! To je asi najťažšia 

časť!! Bez ohľadu na to, s akou oblasťou svojho života bojuješ, ak budeš 

kričať k Bohu, odovzdaj mu ten problém a potom odolaj pokusom pomôcť 

Mu (čo zvyčajne trvá asi štyri mesiace pokušení a skúšok)—Boh to pre teba 

urobí a bez potu! Namiesto toho všetka a tým myslím VŠETKA, chvála a 

sláva pripadne Jemu! 

Ako som už povedala, táto kniha a všetky moje knihy ti poskytujú 

usmernenia, múdrosť a poznanie—ale bude to Boh, kto urobí všetky zmeny. 

Potom MU vzdaj slávu!! To je všetko, čo chce, aby ťa požehnal!! 

Dúfam však, že si si od začiatku môjho svedectva o chudnutí všimla, že 

prvým krokom bolo pokánie. Boh sa nepohol v tejto oblasti môjho života, 

kým som prvýkrát neľutovala, že mi chýba súcit so ženami, ktoré mali 

nadváhu. Po druhé, potrebovala som činiť pokánie za to, že som nevzdala 

Bohu slávu za to, čo urobil tým, že som po každom tehotenstve schudla. 

Keď som sa Boha pýtala „prečo“ je toľko domácností s chaosom a sklonmi 

k neporiadku, Boh mi pripomenul jedno Písmo ako hlavnú príčinu. Nie je 

to len nedostatok vedomostí alebo nedostatok pokory (alebo viera v 

klamstvo, ako to bolo v mojom prípade), ale je to zakorenené aj v 

spoločnom hriechu, ktorý zúri v našej feministickej spoločnosti, v ktorej „ja 

som na prvom mieste“! 

Sebecké Ambície 

Je naozaj niekto, kto by nechcel mať čistú a bezproblémovú domácnosť? 

Avšak väčšina domácností, ktoré vidím, nie je taká požehnaná. Ako som 

povedala vo venovaní, to, či je tvoja domácnosť čistá a uprataná, dobre 

organizovaná a vznášajúca sa, pokojná a tichá, šťastná a radostná, bude 

závisieť výlučne od teba. 

Niektoré z vás si vybrali život, ktorý je príliš zaneprázdnený vonkajšími 

aktivitami. Tvoja domácnosť reflektuje preteky potkanov s chaosom a 

neporiadkom! Základnú príčinu pre mnohé z nás možno nájsť v Jakubovi 

3:16, kde sa hovorí: „Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé 

možné zlo“. 
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Keď je „moja vlastná agenda“ na prvom mieste v mojom živote nad Božím 

plánom, ktorý mi dáva zodpovednosť udržiavať moju domácnosť čistú a 

efektívne fungujúcu, potom je to sebecká ambícia. Kedykoľvek sa to 

vkradne do môjho života (zvyčajne spôsobené sebectvom alebo 

sebaľútosťou), môj život a moja domácnosť sú neusporiadané a zlo sa 

rozbehne! 

Väčšina žien, ktoré pracujú mimo domu, nemá dobre riadenú domácnosť, 

namiesto toho je zvyčajne neuprataná! Ale prekvapivo aj mamičky, ktoré 

zostali doma, môžu mať domácnosť, ktorá vyzerá rovnako: neuprataná, 

špinavá a neusporiadaná. 

Môže to byť aj nepriznaný hriech žiarlivosti alebo závisti, ktorý udržuje 

tvoju domácnosť a tvoj život v neustálom neporiadku. Tento verš opäť 

hovorí: „Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo“ 

(Jakub 3:1). 

Vidíme niekoho, kto má to, čo si myslíme, že by sme mali mať my, namiesto 

toho, čo nám chce dať Boh. To spôsobuje, že sa zapájame do aktivít, ktoré 

spôsobia, že náš život, životy našich detí a život našej rodiny budú príliš 

zaneprázdnené, aby sme s nimi držali krok! 

Snažíš sa držať krok so svojimi priateľmi alebo urobiť dojem na svoju 

rodinu, namiesto toho, aby si sa snažila jednoducho odpočívať v Pánovi? 

Ak si tá, ktorá sa snaží potešiť človeka, snažiac sa získať uznanie alebo 

pochvalu iných, budeš vysilená. Spoznaj, kto si v Ježišovi. Spoznaj Jeho 

bezpodmienečnú lásku. Aby si získala Jeho lásku, nemusíš dnes urobiť 

JEDINÚ vec—Pán a Jeho láska je tu pre teba bezpodmienečne! 

Boh NIE je Bohom neporiadku. Vieme, že Boh nie je Bohom neporiadku, 

preto nechce, aby sme žili v neporiadku alebo zmätku. Prvý list Korinťanom 

14:33 hovorí: „veď Boh NIE je Bohom neporiadku, ale pokoja...“ 

Najdôležitejšia vec, ktorú môžeš urobiť pre to, aby si bola šťastnou a 

spokojnou „pracovníčkou v domácnosti“ (či už pracuješ aj mimo svojho 

domova, alebo či si požehnaná zostať doma), je nájsť pokoj vo VEDOMÍ, 

že Pán je šťastný, spokojný a zamilovaný do teba, bez ohľadu na to, čo dnes 

urobíš alebo neurobíš. Nájdi ten pokoj a odpočívaj v Jeho láske ku tebe. 
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Ako náhle pocítiš Jeho lásku a Jeho pokoj, potom všetko začne zapadať na 

svoje miesto. 

Uvidíš, že tvoj život sa začne meniť. Niektoré veci odídu a budú nahradené 

inými vecami. Všetko sa začne dostávať do správneho poriadku a spolu s 

tým zostane aj POKOJ. Tvoja radosť bude pretekať do tvojej rodiny. Tvoja 

spokojnosť posilní každú oblasť tvojho života a každý tvoj vzťah. 

Ako končím túto prvú kapitolu, modlím sa, aby si si predtým, ako budeš 

čítať ďalšie, prečítala a znovu prečítala túto základnú kapitolu 

 



 

 

Odporúčané Čítanie 
 

Clutter’s Last Stand od Dona Asletta. Všetky knihy tohto muža sú úžasné, 

ale túto si musíš prečítať. Stále som preskakovala stránky v tejto knihe a 

hľadala som rýchle tipy na organizáciu, ale žiadne tam neboli. Nakoniec 

som si sadla a prečítala knihu od začiatku do konca. Bolo to príjemné a 

vtipné, ale čo je najdôležitejšie, zmenilo to môj pohľad na to, čo vlastním. 

Neočakávaným vedľajším účinkom bolo, že som zmenila moje nákupné 

návyky (prestala som kupovať to, čo som nepotrebovala). Pozri sa, či je táto 

kniha v tvojej miestnej knižnici. Väčšina kníhkupectiev ju má alebo ti ju 

určite môže objednať. 

Side-Tracked Home Executive od Pam Young. Keď som si myslela, že som 

jediná, kto používa 3x5 kartičky na organizovanie svojich každodenných 

úloh, niekto povedal: „Ach, určite si čítala Side-Tracked Home Executive.“ 

Bola to ich kniha (napísali ju dve sestry), ktorá mi vnukla nápad odlíšiť 

moje kartičky farebne a ukázala mi, ako zapracovať mesačné povinnosti do 

môjho systému. Je veľmi vtipná a stojí za prečítanie. 



 

 

O Autorke 

Erin Thiele je požehnaná matka štyroch chlapcov, Dallasa, Axela, Eastona 

a Coopera a troch dievčat, Tyler, Tary a Macy. Jej cesta stať sa múdrou 

ženou pre svoju dcéru sa začala, keď mala Tyler len dva roky. V roku 1989 

Erin manžel odišiel a nakoniec sa s ňou rozviedol. RMI bola založená, keď 

Erin prehľadala všetky náboženské denominácie vo svojej oblasti, ale 

nedokázala nájsť pomoc alebo nádej, ktorú potrebovala. 

Táto kniha a pracovný zošit Múdra Žena boli pôvodne jednou veľkou 

knihou, ktorú napísala, keď ju Pán viedol, aby pripravila svoj domov na 

manželov návrat. Neskôr bola táto obnovená časť jej knihy vyňatá z knihy 

Múdra Žena, aby pomohla mnohým ženám, ktoré Pán k Erin poslal a ktoré 

boli v kríze. 

Erin napísala mnoho ďalších kníh so svojím charakteristickým štýlom 

používania Písma, aby slúžila ľuďom so zlomeným srdcom a duchovným 

zajatím. „Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby“ 

(Ž 107:20). 

Máme veľa zdrojov pre ženy, ktoré ti pomôžu bez ohľadu na to, v akej kríze 

sa nachádzaš. Všetky jej knihy nájdeš na: Encouragingbookstore.com 

alebo v tlačenej forme cez Amazon.com. 

Ak Boh hýbe tvojím životom a manželstvom, poď na našu webovú stránku 

a staň sa členom: RestoreMinistries.net alebo RMIEW.com.

http://www.encouragingbookstore.com/
http://www.amazon.com/


 

 

Pozrite aj ďalšie Dostupné Zdroje 

na EncouragingBookstore.com a Amazon.com 

 

Naskenujte nižšie uvedený kód k dostupným knihám našich sérií Hojný 

Život, Obnovené a Slovom svojho svedectva. 

 

 

 
 

 

Navštívte, prosím, naše webové stránky, kde nájdete tieto knihy aj ako 

BEZPLATNÉ Kurzy pre mužov aj ženy. 

 

Chcete vedieť viac o tom, ako môžete Žiť Hojný Život? 

 

 
 

  



 

 

Restore Ministries International 

POB 830 Ozark, MO 65721 USA 
 

Pre Viac Pomoci Prosíme,  

navštív jednu z naších Webových stránok: 

 

ZachranaManzelstva.com 

EncouragingWomen.org 

HopeAtLast.com 

LoveAtLast.org 

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) 

UiteindelikHoop.com (Afričanov) 

Wiecznamilosc.com (Poľský) 

EncouragingMen.org 


