
Snář 

6.–7. dubna, N.B. N.B. N.B.

Večer se mne zmocnilo pokušení jiného druhu, a to mezi osmou a devátou hodinou, kdy 
jsem si četl o Božích zázracích učiněných skrze Mojžíše. Připadalo mi, že se mi do toho plete vlastní
rozum, že nedokáži mít tak silnou víru, jak by bylo třeba. Věřil jsem i nevěřil a domníval jsem se, že 
právě proto se andělé a Bůh ukazují pastýřům a ne filozofovi, který do hry vkládá rozum, jako když 
se například ptáme, proč Hospodin využil vítr, když svolával kobylky, proč zatvrdil faraonovu mysl, 
proč nejednal hned, a podobné věci, kterým jsem se asi v hloubi duše usmíval, ale které dokázaly 
oslabit víru. Díval jsem se do ohně a říkal jsem si: Také bych neměl věřit, že ten oheň existuje, když 
vnější smysly jsou šalebnější než to, co praví Bůh, jenž je pravda sama, ipsa veritas. Měl bych spíš 
věřit tomu než sám sobě. V takových a podobných myšlenkách jsem strávil hodinu či hodinu a půl 
a v hloubi duše jsem se usmíval pokušiteli. Třeba dodat, že toho dne jsem se vypravil do Delftu 
a celý den jsem se těšil té milosti, že jsem se hroužil do hlubokých duchovních úvah, nejhlubších 
a nejkrásnějších, jaké jsem kdy měl, od rána až do večera. Což způsobil duch, jehož jsem u sebe 
nalezl.

V deset hodin jsem ulehl na lůžko a cítil se poněkud lépe. Půl hodiny nato jsem pod 
hlavou uslyšel hluk a pomyslel si, že odchází můj pokušitel. Vzápětí mnou s hřmotem několikrát 
projelo mocné zachvění, od hlavy a celým tělem. Zjistil jsem, že se mne zmocňuje cosi 
posvátného. Poté jsem usnul a kolem dvanácté, jedné nebo druhé hodiny v noci mnou projelo 
tak silné zachvění od hlavy až k patě, doprovázené hřmotem, jako by do sebe narážela spousta 
vichrů. Otřáslo to mnou, bylo to nepopsatelné, srazilo mne to na tvář. A tehdy, leže na zemi, jsem
se úplně probudil a všiml si, že jsem spadl z lůžka. Divil jsem se, co to znamená. Mluvil jsem, jako
bych byl vzhůru, ale zjistil jsem, že slova mi jsou vkládána do úst. Pravil jsem: Ach, všemohoucí 
Jezu Kriste, ve své velké milosti ráčíš sestoupit k tak velkému hříšníkovi, činíš mne hodna této 
milosti! Sepjal jsem ruce a modlil se, a tehdy se zjevila ruka, která pevně stiskla moje ruce. Hned 
nato jsem pokračoval ve své modlitbě řka: Slíbil jsi, že se smiluješ nad všemi hříšníky, nezbývá ti 
tedy než dodržet slovo. V tom okamžiku jsem seděl Kristu na klíně a spatřil ho tváří v tvář. V jeho 
tváři byl posvátný výraz a vše, co se nedá popsat, usmívala se a já si myslím, že taková byla 
i tehdy, když žil. Promluvil a zeptal se mne, zda mám zdravotní pas. Odpověděl jsem: To ty, Pane, 
víš lépe než já. – Čiň tedy, pravil. Ve své mysli jsem zjistil, že to znamená: Miluj mne opravdově. 
Nebo: Učiň, co jsi slíbil. Bože, dodej mi k tomu milosti. Zjistil jsem, že to není v mých silách. Celý 
roztřesený jsem se probudil. Opět jsem upadl do stavu zamyšlení, kdy jsem ani nespal, ani 
nebděl. Řekl jsem si: Co to může být, spatřil jsem Krista, Syna Božího? Je hřích, že o tom 
pochybuji. Ale jelikož je nám přikázáno, abychom duchy prověřovali, o všem jsem přemýšlel 
a z toho, co se odehrálo předcházející noci, jsem poznal, že mne celou noc očišťoval, ovinoval 
a opatroval Duch svatý, a tudíž mne na toto připravil. A také že jsem padl na tvář a že slova, která
jsem pronesl, jakož i moje modlitba nevyšly ze mne samého, nýbrž mi byly vloženy do úst, ačkoli 
jsem mluvil já, a že vše je svaté. Tak jsem poznal, že s takovým hřmotem sestoupil sám Boží Syn, 
to on mne srazil tváří k zemi, způsobil mou modlitbu a pravil, že je sám Ježíš. Modlil jsem se, aby 
mi bylo odpuštěno, že jsem o tom tak dlouho pochyboval a také že mne napadlo požadovat 
zázrak, což jsem nyní shledal nepatřičným. Poté jsem se modlil a prosil pouze o milost, na nic víc 
jsem se nezmohl, ovšem potom jsem ještě přidal modlitbu, aby mi bylo dopřáno lásky, která je 
dílem Ježíše Krista, a nikoli mým. Mezitím jsem se často roztřásl.


