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Nela (29)
Vyrůstala jsem na vesnici pod starostlivým dohledem svých rodičů. Od malička mě vodili
každou neděli do kostela. Vychovali mě jako dobrou dívku z dobré rodiny. Z jejich dohle-
du jsem se dostala až odchodem na střední školu do nedalekého města. Tam jsem se se-
známila s novými, zajímavými lidmi a naráz jsem měla partu, o které jsem vždy snila. Noví
kamarádi mě naučili pít, později kouřit marihuanu a zapíjet léky alkoholem.
Ani jsem si nevšimla, že jsem se postupně začala stahovat do svého světa, který tvořila
hlučná hudba, alkohol, drogy nebo nesnesitelné ticho.
Jednoho dne jsem to už nezvládala. Nikdo nebyl doma, a tak jsem si vzala žiletku. Chtěla
jsem si podřezat žíly. Stála jsem tam a říkala si, že je úplně jedno, jestli umřu nebo budu
žít. Nevím, jak dlouho jsem tam stála a celá se třásla od strachu, ale nakonec jsem to ne-
udělala – měla jsem strach z krve.
V té době jsem přestala chodit do kostela. Moji rodiče nic netušili a já jsem se tvářila, ja-
koby všechno bylo OK, ale moje nitro sžírala pouze touha po smrti.
Potom se mě jednoho dne kamarádky zeptaly, jestli bych nechtěla jít s nimi do kostela.
Sice jsem si neuměla představit, co tam já asi tak budu dělat, ale šla jsem. Jedna z nich
navrhla, že když už jsme v kostele, mohli bychom se pomodlit. Přišlo mi trapné tvářit se
zbožně, když jsem vlastně ani nevěřila, že tam Bůh je. Tak jsem tam jen seděla a čekala,
zatímco se kamarádky modlily.
Tehdy jsem najednou „cosi“ pocítila, jakoby tam někdo byl a díval se přímo na mě. Cítila
jsem, že tam někdo je, a věděla jsem, že ten někdo je Bůh. Nikomu jsem nic neřekla, pro-
tože mi přišlo trapné něco takové cítit a ještě si myslet, že to byl Bůh.
Pak jsem šla za tetou. Řekla jsem jí, že mám zvláštní pocit, že mě to táhne do kostela. Ona
mi jen řekla, že Bůh touží po tom, abych šla za ním. Tehdy jsem si pomyslela: „Kdybys jen
věděla, jak já žiju, tak bys to určitě neřekla. To je teda pěkná hloupost – já piju, kouřím,
mám problém s mravní čistotou, lžu, nechodím do kostela a chtěla jsem se zabít. A po
tomto všem Bůh určitě po mě netouží!“ Ale on toužil.
Pak přišlo léto a s kamarádkou jsme se ocitly na jedné akci,  kde jsem po prvé viděla
spoustu mladých lidí,  kteří  spolu chválili  Boha.  Řečník mluvil  o tom, že jestli  chceme,
Ježíš může změnit náš život. Naráz jsem zatoužila po tom, aby se můj život změnil, a tak
jsem na výzvu řečníka šla dopředu a spolu s ním jsem se modlila modlitbu odevzdání
života Ježíši. A on to skutečně udělal! Přišel a změnil můj život.  A po dlouhém čase jsem
cítila, že mě někdo miluje a touží po mě, i když jsem byla zlá.
Postupně jsem se přestala opíjet a kouřit a kamarádi si všimli, že jsem jiná. Už jsem ne-
dokázala být s přítelem, který toužil jenom po mém těle.
Bůh měnil moje srdce. Vzal mi depresi a stal se ze mě usměvavý člověk plný radosti.
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