SvČdectví konvertity
BENEDIKT HOLOTA OFM

Milý bratĜe, dobĜe víš, jak jsem se ošíval, když jsi mČ požádal o pĜíspČvek z vlastní
zkušeností k „Uvedení do kĜesĢanského života“.
Konvertoval jsem a byl jsem pokĜtČn ve svých 22 letech. PĜi každé konverzi je
hlavním aktérem Pán a jeho milost. On sám musí nejdĜíve pĜijít, sáhnout do duše, NċCO v ní
zpĤsobit, a dĤsledek toho je, že þlovČk mĤže Ĝíci: VċěÍM.
PĜišel i ke mnČ, aniž to moje vČdomí nČjak zaznamenalo, a zpĤsobil v þlovČku, co
chtČl.
V konverzi je þlovČk v jakémsi „vzbuzeném“ stavu. Prožívá mnoho sladkostí ducha
a tČšivých pocitĤ. Je to stav podivuhodný, ale nestabilní, plný mocných emocí a citové vazby
na Pána Boha. Do tohoto stavu jsem se dostal i já, a protože jsem nemČl žádného duchovního
rádce, oddal jsem se té citové vlnČ celým srdcem v domnČní, že je to ten pravý duchovní
život. Byl jsem pĜesvČdþen, že jsem v nČm už hodnČ daleko a že mi zbývá k dokonalosti jen
docela malý kousek. PĜipadal jsem si pĜinejmenším tak daleko, jako sv. Jan z KĜíže nebo
sv. Terezie z Avily.
Myslel jsem si také, že je tĜeba nasadit všechny síly k pĜekonání toho kousíþku, který
mi chybČl k domnČlé svatosti. V té dobČ jsem pĜikazoval svému srdci mocné úkony víry
a lásky k Bohu, na které nemohlo staþit.
Tak se mi stalo pĜesnČ to, co kdysi na hĜišti, když se bČželo sto metrĤ sprintu. Tenkrát
jsem si dával pozor, abych pĜi startu nezĤstal „sedČt“ — jak se mezi atlety Ĝíká — a vyrazil
jsem. Abych nabral co nejvČtší rychlost, mocnČ jsem se pĜi bČhu pĜedklonil, takže jsem
upadl.
PĜesnČ totéž se mi stalo v konverzi. Tím, že jsem se oddal celým bytím sladkostem
ducha, tolik jsem urychlil svĤj domnČlý duchovní rĤst, že jsem nestaþil „dČlat kroky po zemi“.
Výsledek byl otĜesný: Silná únava a krize víry. Taková, že jsem se z ní nČkolik let vymotával.
Dnes s odstupem þasu vidím, že v tom „urychlování“ mČl prsty také ten rohatý, nejen
moje neuvážená touha po dokonalosti. Z toho vyvozuji první pouþení: TĜeba varovat
konvertity pĜed názorem, jako by v tČch sladkostech ducha a tČšivých pocitech byla podstata
duchovního života. Varovat je pĜed nadšenectvím. Ty emoce není tĜeba potlaþovat a vyniþit.
Je však tĜeba vČdČt, že duchovní život je dĤsledné úsilí vĤle a ne citové vzrušení. Kde je touha
po zážitku a mimoĜádnostech, tam je víra ještČ slabá.
V tČch mocných, celé dny ba týdny - snad i mČsíce - trvajících sladkých vznČtech bylo
i mnoho nezdravých tónĤ, které se tam dostaly z þetby pseudoduchovních spisovatelĤ, jako
byl Weinfurter, Mulford, Maria Corelliová a jiní, takže celému mému „vzbuzenému“ stavu
chybČlo POZNÁNÍ. Na to nám dal Pán BĤh rozum a ne emoce.
Z toho bych vyvodil druhé pouþení: Je potĜeba vČnovat konvertitovi dost þasu na jeho
nekoneþné dotazování, ba pĜímo ho vybídnout, aby pĜi výuce v sobČ nenechával nic
nezodpovČdČného. PozdČji by to v nČm mohlo zaþít „kvasit“. Jako ve mnČ. Je tĜeba všechny
nejasnosti otevírat; to, co osvobozuje, je pravda.
TĜetím pouþením byla pro mne velmi nároþná zkušenost: setkání s kĜesĢanským
spoleþenstvím, s církví, konkretizovanou spoleþenstvím vČĜících. Trvalo mi dlouho, než jsem

pĜišel na to, že je rozdíl mezi vČĜením vČĜících — a vírou církve. Když jsem totiž zaþal vidČt
oþima víry, když jsem vidČl sloužit knČze mši ve spČchu, neusebranČ a v doprovodu jakéhosi
liturgického tČlocviku, který mi pĜipomínala jeho gesta u oltáĜe, když jsem pozoroval, jak se
nČkteĜí vČĜící mezi sebou chovají, Ĝíkal jsem si: „Mají víru?“ Je tĜeba pĜipravit katechumena
na to, aby jako mČĜítko kĜesĢanství nebral to, co vidí kolem sebe.
To þtvrté pouþení, co na mne v mém „katechumenátu“ pĤsobilo, bylo chování knČze.
ýekal jsem od knČze samozĜejmou duchovní „gravitas“. Byl jsem šokovaný, když jsem
jednou v krizi víry prosil knČze, aby mne podržel, protože jsem se kymácel na všechny strany.
On se mnou promluvil jen krátce v žoviálním tónu a dodal: „OdpusĢte, ale já mám lístky
do kina a budu už muset jít.“ Tenkrát byla postní doba. Byl jsem zdrcený.
Naproti tomu mám mocnou vzpomínku na své vĤbec první setkání s knČzem
v dospČlosti. Bylo to v létČ. SedČl jsem na pokraji lesa u cesty a díval se do kraje. Po té cestČ
kolem mne pĜešel knČz. Poznal jsem ho podle „kolárku“. Šel vážnČ, usebranČ. Hltal jsem
oþima každý jeho krok, každé gesto chĤze. PĜešel kolem mne s takovým vnitĜním
sjednocením s Ježíšem, že jsem nabyl pĜesvČdþení: „Kolem mne pĜešel Kristus!“
MĤj celkový pohled na život víry, jak ho vidím?
Život ve víĜe není bČh na sto metrĤ s jednorázovým nasazením všech sil. Je to
maratón.
MČl jsem štČstí, že mČ na kĜest pĜipravovaly sestry otce Jana Urbana, které tomu
vČnovaly v té dobČ neslýchanČ dlouhou dobu: rok! Tenkrát se konverze bČžnČ vyĜizovaly
takĜka na poþkání. Jsem za to otci Janovi i jeho sestrám nesmírnČ vdČþný, a jsem rád, že se
sestry mohou v dnešní dobČ vrátit ke své pĤvodní práci. PĜece však cítím, že i ten rok bylo
málo.
Zdá se mi, že život víry se svou bídou - když má þlovČk víru slabou a ještČ ke všemu
s tolika jizvami — i se svým požehnáním pĜes všechnu tu slabost, se podobá životu modlitby:
spČje ke stále vČtší jednoduchosti.
Jako se duše na cestČ modlitby zpoþátku modlí celou paletou afektĤ, ale nakonec se
dokáže modlit už jen úkonem oddanosti, tak se mi zdá, že i víra, po zpracování všech
možných oblastí života þlovČka se vrací k onomu prostému, syrovému, ale pro víru tak
nároþnému souboru nČkolika písmen, které jsem našel pĜi své návštČvČ ěíma vyškrabané na
stČnČ v Kalistových katakombách:
ICHTHYS
Iésus Christos Theú Hyios Sótér
Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel.
Cítím, že je moje víra þím dál jednodušší, syrovČjší, nároþnČjší a mám starost, abych
se do toho ICHTHYS se svou vírou vešel celým srdcem.
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