
Téma 36 – Duchovní zápas – Zkouška pouště 

„Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k srdci.“  

Oz 2,16 

„A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce 
kamenné a dám jim srdce z masa.“ 

Ez 11,19 

„Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to mám proti tobě, že už 
nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako 
dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.“  

Zj 2,3-5 

„Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‚Vyrvi se i s kořeny a přesaď 
se do moře,‘ a ona by vás poslechla.“  

Luk 17,6 



 
Je-li tvé srdce vyprahlé, veleb Boha a jeho milost, bez níž nemůžeme nic, a měj otevřené srdce 

vzhůru k nebi, jako otvírá květina svůj kalich při východu slunce, aby do něho skanula 

blahodárná rosa.    Někdy snad jsi úplně neschopný, duch je zatemněný, srdce stísněné tíží své 

nicoty a tělo trpí; klaněj se tedy ve své ubohosti: jako bys z ní na chvíli chtěl vyjít a zůstávat 

v Pánu, abys mu ji mohl představit, a On aby ji mohl obohatit. To On pokládá za velké dílo 

k své oslavě. Konečně někdy jsi snad celý stísněný pokušením a zármutkem; vše se v tobě 

bouří, vše tě vyhání z adorace jako bys adorací ve své nehodnosti Boha dokonce víc urážel 

nežli ho ctil - ó nepovoluj tomuto klamnému pokušení: to právě Ježíš od tebe chce adoraci 

v boji, klanění, kterým mu máš osvědčit věrnost bojem i proti němu samému. Není pravda, že 

se mu nelíbíš, naopak děláš svému Mistru radost, vždyť On na tebe hledí i když dopustil, aby tě 

pokušitel znepokojil. Čeká od tebe, že mu přineseš tu oběť a vytrváš až do poslední minuty 

času k adoraci, který jsi mu zasvětil. Nuže tedy, nechť tě vždy doprovází k adoraci důvěra, 

prostota a láska.   
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