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Co by bývalo bylo, kdybych byla bývala svědky Jehovovy nikdy nepotkala? Nemohla jsem třeba
ušetřit XYZ hodin a získat XYZ věcí? Tyto otázky si čas od času kladou mnozí. Třeba vám mé
zamyšlení trochu pomůže.
Kdybys nikdy nezakusila zneužití a jeho zakrývání ze strany starších, opustila bys vůbec někdy
svědky Jehovovy a objevila bys pravdu v Kristu? Můžeme pouze spekulovat o tom, jak by skončil náš
život, kdybychom nezakusili události, které nás utvářely, ale pokud chválíme Boha za jeho schopnost
obrátit v dobré to, co Satan zamýšlel jako špatné (Genesis 50:20), uvidíme, jak Bůh koná v našem
životě něco překrásného (Římanům 8:28).“
Toto je citace z webu www.4jehovah.org/cs [3].

Třebaže jsem nezažila až tak vyhrocenou zkušenost, tento odstavec ke mně promlouvá. Poslední
dobou se totiž často přistihnu, jak přemýšlím nad tím, jaký jsem mohla mít krásný život, kdybych
nepoznala svědky Jehovovy, ale rovnou zamířila mezi křesťany. Mohla jsem být produktivní a šťastná
bytost, která rozdává úsměvy a ze které sálá radost. Nemusela jsem se strhat kvůli tomu, že se do
mého rozplánovaného času nevejde každodenní dvouhodinová svědecká služba. Asi bych pak
neskončila na psychiatrii.
Ale potom se vždycky zarazím. Ptám se sama sebe: „A byla bys dnes křesťan, kdyby ses nesetkala
v době dospívání s Biblí?“ Upřímně si musím odpovědět, že asi těžko. Tíhla jsem totiž k přírodě až tak
silně, že bych určitě skončila v hnutí Hare Krišna. Nenáviděla jsem veškerý pokrok. Nepoužívala jsem
pračku a neluxovala jsem. Veškeré koberce jsem každý pátek vynesla ven a vyklepala. Až do doby,
kdy jsem poznala svědky Jehovovy. Potom mi moderní prostředky byly dobré, protože mi pomáhaly
v boji s časem.
Skutečně, i když nám to tak nepřipadá, Bůh nás po celý život vede, abychom uvěřili v Ježíše Krista a
byli spaseni. Staví nám do cesty, kterou jsme si ve své bláhovosti sami zvolili, milníky, aby nás
dovedl k cíli – k životu v nebi. A on je dokonalý, on nedělá chyby. Chvála Pánu! Ale až v nebi zjistíme,
jak úžasná byla cesta, po které nás vedl. Tam vše uvidíme z Božího pohledu a asi se budeme divit.
Ano, budeme se divit a zároveň jásat.
Jásat však můžeme už dnes! Bůh je úžasný. Ano, kdybych byla křesťanem dřív, byla bych tzv.
nedělním křesťanem a přes týden bych provozovala workoholismus. Co tím myslím? No, přišla bych
ve tři domů z práce, uklidila bych byt opravdu velkých rozměrů, pak bych pracovala na desetiarové
zahradě, a navečer bych připravila večeři, pak bych asi u televize žehlila nebo pletla. Den za dnem,
měsíc po měsíci, rok za rokem, na všechno sama. O víkendech a za zimního odpoledne všedních dnů
bych vyšívala či pletla dárky pro rodiče a bratra. Stal by se ze mne workoholik a to by asi nebylo
nejlepší.
Prakticky jsem nyní na tom dobře. Bydlím na vesnici, což byl vždycky můj sen. Mám domek s malou
zahrádkou, takže je dost času na procházky po okolí, na odpočinek na terase i na službu pro Pána.
Díky Pánovu vedení jsem se naučila anglicky a mohu sloužit svými překlady druhým. Mám plný
invalidní důchod, takže nemusím denně trávit osm hodin v práci, ale mohu nakládat se svým časem
tak, abych posloužila druhým.
Pravda, musím víc odpočívat, protože beru silné léky, avšak odpočinek mne posílí a já se pak mohu
radovat po celý zbytek dne. Od nynějška nechci již přemýšlet nad tím, co jsem byla mohla či měla
© Rozcesti.org

Page 1 of 2

Kdybych byla bývala svědky Jehovovy nepotkala...
Publikováno z Rozcestí pro hledající (http://sj.rozcesti.org)
udělat tehdy, ale nad tím, co mohu dělat teď s tím, co mám a tam, kde jsem.
Dominika Nováková
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