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Osobní svědectví Szymona Matusiaka
Drazí bratři a sestry v našem Pánu Ježíši Kristu,
Anglii jsem poprvé navštívil v roce 1992, ale když jsem do Británie přijel podruhé, v roce 2006, byl
jsem už jiný člověk.
V září 1992 jsem byl totiž ve Velké Británii jako svědek Jehovův a jako starší jsem navštěvoval sbory
Svědků Jehovových se svými přednáškami.
Jak se tedy stalo, že jsem nyní znovuzrozený křesťan?
Stal jsem se Svědkem v roce 1983. Jako mladý muž jsem tehdy hledal smysl života, poté, co jsem
zjistil, že nové hnutí mladých té doby vedlo do slepé uličky.
K Bohu jsem se sice obrátil už dříve – v roce 1981 – ale bez dostatečných znalostí. A protože jsem,
jako většina katolíků, dobře neznal Bibli, brzy jsem podlehl omylu SJ. I když jsem během svých
aktivních let u Svědků Jehovových měl nějaké pochybnosti, nechával jsem svoje otázky bez
odpovědí. Jen jsem si je poznamenal a uložil do obálky. Byl jsem v té době příliš zaneprázdněn svojí
prací v organizaci SJ.
Někdy jsem si říkal, že bych nejraději kázal jen evangelium. Zažil jsem skutečné vnitřní konflikty,
například když jsem měl vést sborová studia a přitom jsem nesouhlasil s používaným studijním
materiálem. Navíc jsem býval po dobu 9ti let veřejným řečníkem na letních sjezdech. Jednou
jsem dokonce poslal zpět na odbočku tištěnou přednášku, kterou jsem měl přečíst, protože jsem
nemohl přijmout nespravedlivé zevšeobecňování a další chyby, které v ní byly obsaženy. Jediný
standard, který mě vedl k přijetí nebo k odmítnutí některé nauky, bylo křišťálově čisté Slovo Boží. To
nebyl žádný můj rozmar, bylo to v Bibli. (Skutky17:11).
Od roku 1986 jsem se občas setkával s křesťany z evangelikální církve, která začala svou činnost v
našem městě. Diskutovali jsme o božství Ježíše Krista a o dalších tématech, ale já jsem
byl dobře připraven hájit své názory, takže mě nikdo nemohl přesvědčit. Někteří z těchto křesťanů se
ale domnívali, že jsem upřímný člověk, že mám jen špatné informace, a tak se za mě více než 7 let
modlili. Také moje rodina i jiní křesťané se za mě v té době modlili. Jsem jim velmi vděčný. Jejich
modlitby byly vyslyšeny.
V té době jsem horlivě studoval Bibli a moje mysl se stále víc a víc otevírala. Začal jsem si kupovat
dobrou protestantskou biblickou literaturu. Dokončil jsem kurz biblické hebrejštiny na univerzitě a
stýkal jsem se s lidmi z evangelikálních církví.
V roce1998 jsem se modlil k nebeskému Otci za správné pochopení a začal jsem hledat odpovědi na
svoje otázky pomocí Bible a dobré biblické literatury. Tak mi Duch svatý ukázal, že jsem ve
vážném naukovém omylu.
Dospěl jsem k závěru, že Ježíš není bytost nebo archanděl, ale že je jedinečný Boží Syn, v
němž &quot;plnost Božství žije v tělesné podobě“ (Koloským 2:9)
Odmítl jsem nauku o dvou skupinách zachráněných lidí, o nebeské a pozemské.
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Teď už vím, že svědkové Jehovovi jsou okradeni o prospěch z nové smlouvy:
o znovuzrození, přijetí za Syny, podíl na Pánově večeři a o nebeskou naději. Jako svědek Jehovův
jsem byl jako Nikodém - zbožný člověk, ale ne znovuzrozený. Teď vím, že jsem Boží dítě
(Římanům 8:14).
Poznal jsem, že neobvyklé požadavky, které má vedení organizace Strážná věž, jsou založeny pouze
na časových a prorockých spekulacích.
Začal jsem navštěvovat akce křesťanských denominací. Chtěl jsem vědět, jestli existuje jiná
alternativa.
V květnu 2000, po 14ti letech věrné služby, jsem odstoupil ze svého postavení staršího a vysvětlil
jsem proč, takže jsem pak měl obtížné rozhovory s představiteli společnosti Strážná věž. Řekl
jsem jim pravdu, takže byli v rozpacích a v šoku.
V té době jsem se setkal s některými lidmi, kteří byli také na cestě opustit organizaci SJ. Snažil jsem
se jim pomoci, jak nejlépe jsem mohl.
V mém životě probíhaly dramatické změny. Zažil jsem neobvyklý tlak (pomluvy, urážky na cti) a
necítil jsem se šťastný ani mezi svědky, ani mezi protestanty. Byl jsem se svými názory někde
uprostřed a skoro nikdo mi nerozuměl.Trvalo mi to nějaký čas, než jsem
nahradil své mylné názory za ty vyváženější.
V září 2001 jsem se rozhodl, že musím zcela následovat Pána (Joshua 14: 8). Přemýšlel jsem o tom,
že Ježíš zaplatil příliš velkou cenu za mou svobodu a že nemohu být proto pořád jednou nohou
v organizaci SJ. Výsledkem bylo, že dne 27. prosince 2001 bylo ve sboru oznámeno, že jsem se od
Svědků Jehovových sám oddělil. Před tím jsem ještě ve sboru řekl pár lidem, proč opouštím
organizaci.
Nyní jsem považován za odpadlíka, mí bývalí přátelé se mi vyhýbají, ale já necítím zášť ani
hořkost. Mám Svědky moc rád a modlím se za ně. Je mezi nimi plno přímých a upřímných lidí, ale
mají neschopné vůdce. Nejbolestivější je ztráta mých milovaných přátel, ale více než je, miluji Božího
Syna. (Filipským 3:7-11)
Jinou obtíž mi působí pomluvy o mně. Ale nemyslím si, že bych se měl kvůli tomu trápit, protože náš
Pán řekl, že když budou jeho učedníci pomlouváni, mají se radovat, protože jejich cena je v nebesích.
(Luke 6:22,23) Utrpení pro Ježíše není katastrofa, ale výsada.
Přiznám se, že mnoho let strávených v organizaci Strážná věž, ovlivnilo můj život. Musel jsem teď
strávit mnoho času, abych si opravil špatnou teologii Svědků a naučil se správnému učení.
Navíc, pocit apokalyptické naléhavosti u SJ, měl na mě tak významný vliv, že jsem zanedbával
důležité věci v oblasti praktického každodenního života. Přes to všechno mi výše uvedené problémy
nevadí. Jsem rád, že jsem mohl před Pánem Ježíšem Kristem litovat toho, že jsem nevědomky šířil
chyby o jeho osobě. On mi laskavě dal své odpuštění a klid mé duši. Svou víru v Ježíše Krista jsem
vyjádřil křtem ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, protože můj předchozí křest u SJ nebyl platný.
Připojil jsem se k evangelické církvi, která káže spasení milostí a ostatní pravdivé nauky. Snažím se
co nejlépe sloužit Bohu a ostatním lidem. A také mám nové přátele, kteří milují Krista.
Moje svědectví ukazuje, jak důležité je správné biblické školení a kontakt se zdravou křesťanskou
komunitou. Moje horlivost pro Boha byla nesprávně zaměřená, stydím se, že jsem se naučil falešné
doktríny. Skutečnost, že jsem pomáhal lidem v mnoha praktických ohledech mi ale říká, že snad těch
18 let nebylo úplně zbytečných. Jako Svědek jsem několikrát přečetl Bibli, tak jsem získal jakoby
přístup k jednotlivým dílkům puzzle, ale nyní z Boží milosti z nich teprve mohu složit správný obraz.
Moje předchozí praktické zkušenosti v mnoha oblastech služby jsou nyní velmi užitečné. Připomíná
mi to Mojžíše, který byl dobře připraven pro Boží službu po dlouhých 40ti letech pasení stád. Nyní
navštěvuji sbory s přednáškou, která připravuje Boží lid k tomu, aby lépe pochopil Svědky Jehovovy a
získal je pro Krista.
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Pod pseudonymem Natan Chesed jsem napsal knihu, která pojednává o naukách SJ. Jmenuje se „Jiný
Ježíš, jiný Duch, jiné Evangelium – klíčové nauky Svědků Jehovových ve světle Písma“. Přeložil jsem
několik knih na téma Svědkové Jehovovi. Také jsem zapojený do korespondence a do komunikace
s bývalými Svědky a odpovídám na jejich obtížné otázky. Vedu sérii lekcí na téma nauky o Trojici a to
je opravdu velké požehnání, protože jsem předtím jako Svědek strávil mnoho času při vyvracení této
základní pravdy křesťanské víry.
Někdy píšu články pro křesťanské časopisy, pracuji jako korektor a překladatel ve dvou křesťanských
časopisech. Poměrně často překládám anglicky mluvící kazatele na křesťanských shromážděních.
Jsem vděčný své ženě Grazyna (Grace), která mi pomáhá v mé službě. Ve skutečnosti jsme se
seznámili v letadle na cestě do Velké Británie, kde jsme byli jako členové polské biblické skupiny. V
březnu 2011 Bůh požehnal našemu manželství synem, Tymoteusz (Timothy). Žijeme v Kozienice,
90 kilometrů jižně od Varšavy.
Dnes stále více a více svědků opouští společnost Strážná věž, takže mě Pán může více používat ve
službě pro tyto lidi. Cítím se jako Josef, syn Jákoba, který strávil několik let na špatném místě, totiž
v Egyptě a jehož otroctví si Bůh potom použil pro záchranu svého lidu. Možná, že díky mojí
zkušenosti, bude moci přijít k Pánu více jeho ovcí. Našel jsem klid, ale nikoliv ve svém úsilí, nýbrž
v Boží dobrotě a milosti, která mi odhalila dokonalé Kristovo dílo na kříži.
Sláva Trojjedinému Bohu pro jeho prozřetelnost a úžasnou milost!

Szymon Matusiak
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