
SvŊdectví konvertity 

BENEDIKT HOLOTA OFM 

Milý bratŚe, dobŚe víš, jak jsem se ošíval, když jsi mŊ požádal o pŚíspŊvek z vlastní 
zkušeností k „Uvedení do kŚesŠanského života“. 

Konvertoval jsem a byl jsem pokŚtŊn ve svých 22 letech. PŚi každé konverzi je 
hlavním aktérem Pán a jeho milost. On sám musí nejdŚíve pŚijít, sáhnout do duše, NŉCO v ní 
zpŢsobit, a dŢsledek toho je, že ļlovŊk mŢže Śíci: VŉřÍM.

PŚišel i ke mnŊ, aniž to moje vŊdomí nŊjak zaznamenalo, a zpŢsobil v ļlovŊku, co 
chtŊl.

V konverzi je ļlovŊk v jakémsi „vzbuzeném“ stavu. Prožívá mnoho sladkostí ducha 
a tŊšivých pocitŢ. 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 nemŊl žádného duchovního 
rádce, oddal jsem se té citové vlnŊ celým srdcem v domnŊní, že je to ten pravý duchovní 
život. Byl jsem pŚesvŊdļen, že jsem v nŊm už hodnŊ daleko a že mi zbývá k dokonalosti jen 
docela malý kousek. PŚipadal jsem si pŚinejmenším tak daleko, jako sv. Jan z KŚíže nebo 
sv. Terezie z Avily. 

Myslel jsem si také, že je tŚeba nasadit všechny síly k pŚekonání toho kousíļku, který 
mi chybŊl k domnŊlé svatosti. V té dobŊ jsem pŚikazoval svému srdci mocné úkony víry 
a lásky k Bohu, na které nemohlo staļit.

Tak se mi stalo pŚesnŊ to, co kdysi na hŚišti, když se bŊželo sto metrŢ sprintu. Tenkrát 
jsem si dával pozor, abych pŚi startu nezŢstal „sedŊt“ — jak se mezi atlety Śíká — a vyrazil 
jsem. Abych nabral co nejvŊtší rychlost, mocnŊ jsem se pŚi bŊhu pŚedklonil,  takže jsem 
upadl.

PŚesnŊ totéž se mi stalo v konverzi. Tím, že jsem se oddal celým bytím sladkostem 
ducha, tolik jsem urychlil svŢj domnŊlý duchovní rŢst, že jsem nestaļil „dŊlat kroky po zemi“. 
Výsledek byl otŚesný: Silná únava a krize víry. Taková, že jsem se z ní nŊkolik let vymotával. 

Dnes s odstupem ļasu vidím, že v tom „urychlování“ mŊl prsty také ten rohatý, nejen 
moje neuvážená touha po dokonalosti. Z toho vyvozuji první pouļení: TŚeba varovat 
konvertity pŚed názorem, jako by v tŊch sladkostech ducha a tŊšivých pocitech byla podstata 
duchovního života. Varovat je pŚed nadšenectvím. Ty emoce není tŚeba potlaļovat a vyniļit.
Je však tŚeba vŊdŊt, že duchovní život je dŢsledné úsilí vŢle a ne citové vzrušení. Kde je touha 
po zážitku a mimoŚádnostech, tam je víra ještŊ slabá. 

V tŊch mocných, celé dny ba týdny - snad i mŊsíce - trvajících sladkých vznŊtech bylo 
i mnoho nezdravých tónŢ, které se tam dostaly z ļetby pseudoduchovních spisovatelŢ, jako 
byl Weinfurter, Mulford, Maria Corelliová a jiní, takže celému mému „vzbuzenému“ stavu 
chybŊlo POZNÁNÍ. Na to nám dal Pán BŢh rozum a ne emoce. 

Z toho bych vyvodil druhé pouļení: Je potŚeba vŊnovat konvertitovi dost ļasu na jeho 
nekoneļné dotazování, ba pŚímo ho vybídnout, aby pŚi výuce v sobŊ nenechával nic 
nezodpovŊdŊného. PozdŊji by to v nŊm mohlo zaļít „kvasit“. Jako ve mnŊ. Je tŚeba všechny 
nejasnosti otevírat; to, co osvobozuje, je pravda. 

TŚetím pouļením byla pro mne velmi nároļná zkušenost: setkání s kŚesŠanským 
spoleļenstvím, s církví, konkretizovanou spoleļenstvím vŊŚících. Trvalo mi dlouho, než jsem 



pŚišel na to, že je rozdíl mezi vŊŚením vŊŚících — a vírou církve. Když jsem totiž zaļal vidŊt
oļima víry, když jsem vidŊl sloužit knŊze mši ve spŊchu, neusebranŊ a v doprovodu jakéhosi 
liturgického tŊlocviku, který mi pŚipomínala jeho gesta u oltáŚe, když jsem pozoroval, jak se 
nŊkteŚí vŊŚící mezi sebou chovají, Śíkal jsem si: „Mají víru?“ Je tŚeba pŚipravit katechumena 
na to, aby jako mŊŚítko kŚesŠanství nebral to, co vidí kolem sebe. 

To ļtvrté pouļení, co na mne v mém „katechumenátu“ pŢsobilo, bylo chování knŊze.
Ļekal jsem od knŊze samozŚejmou duchovní „gravitas“. Byl jsem šokovaný, když jsem 
jednou v krizi víry prosil knŊze, aby mne podržel, protože jsem se kymácel na všechny strany. 
On se mnou promluvil jen krátce v žoviálním tónu a dodal: „OdpusŠte, 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 vŢbec první setkání s knŊzem 
v dospŊlosti. Bylo to v létŊ. SedŊl jsem na pokraji lesa u cesty a díval se do kraje. Po té cestŊ
kolem mne pŚešel knŊz. Poznal jsem ho podle „kolárku“. Šel vážnŊ, usebranŊ. Hltal jsem 
oļima každý jeho krok, každé gesto chŢze. PŚešel kolem mne s takovým vnitŚním 
sjednocením s Ježíšem, že jsem nabyl pŚesvŊdļení: „Kolem mne pŚešel Kristus!“ 

MŢj celkový pohled na život víry, jak ho vidím? 

Život ve víŚe není bŊh na sto metrŢ s jednorázovým nasazením všech sil. Je to 
maratón. 

MŊl jsem štŊstí, že mŊ na kŚest pŚipravovaly sestry otce Jana Urbana, které tomu 
vŊnovaly v té dobŊ neslýchanŊ dlouhou dobu: rok! Tenkrát se konverze bŊžnŊ vyŚizovaly
takŚka na poļkání. Jsem za to otci Janovi i jeho sestrám nesmírnŊ vdŊļný, a jsem rád, že se 
sestry mohou v dnešní dobŊ vrátit ke své pŢvodní práci. PŚece však cítím, že i ten rok bylo 
málo. 

Zdá se mi, že život víry se svou bídou - když má ļlovŊk víru slabou a ještŊ ke všemu 
s tolika jizvami — i se svým požehnáním pŚes všechnu tu slabost, se podobá životu modlitby: 
spŊje ke stále vŊtší jednoduchosti. 

Jako se duše na cestŊ modlitby zpoļátku modlí celou paletou afektŢ, ale nakonec se 
dokáže modlit už jen úkonem oddanosti, tak se mi zdá, že i víra, po zpracování všech 
možných oblastí života ļlovŊka se vrací k onomu prostému, syrovému, ale pro víru tak 
nároļnému souboru nŊkolika písmen, které jsem našel pŚi své návštŊvŊ říma vyškrabané na 
stŊnŊ v Kalistových katakombách: 

ICHTHYS
Iésus Christos Theú Hyios Sótér 
Ježíš Kristus Boží Syn Spasitel. 

Cítím, že je moje víra ļím dál jednodušší, syrovŊjší, nároļnŊjší a mám starost, abych 
se do toho ICHTHYS se svou vírou vešel celým srdcem. 
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