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VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) 
 

Boží Milost a úsilí hledajícího 
Vybráno ze Satsangu 17.2.2004  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Na duchovní cestě se setkáváme se dvěma faktory – úsilím hledajícího a Boží 
Milostí. Mnoho lidí na ně nahlíží jako na protiklady. Rád bych vysvětlil, že mezi 
použitím vůle a odevzdaností není na duchovní cestě žádný rozpor. Lidé mají často 
zcela mylné představy o tom, co znamená spoléhat se na Boha a vše Mu odevzdávat. 
Někteří lidé se spoléhají, že za ně Bůh všechno udělá. Očekáváte, že Bůh by měl 
dokonce vkládat jídlo do vašich úst? Představujete si, že Bůh i zvedne vaši ruku 
a nalije vám vodu ze sklenice do úst? Tak se to neděje.  

Bůh vám dává energii, abyste mohli pracovat, přemýšlet a rozhodovat se. Jsou to 
věci od Boha, kterých se vám dostalo díky Jeho Milosti. Vy jste ale tak pošetilí, že 
energii a schopnosti, které vám Bůh dal, považujete za své vlastní. Co je ve vás 
vašeho? Pokud se nad tím zamyslíte, nenajdete nic. Je to jen vaše iluze. Co skutečně 
vlastníte? Na základě čeho se považujete za výjimečné? Může vám kdokoli na světě 
zaručit, že budete nadechovat a vydechovat ještě dalších pět minut? Ať jste jakkoli 
zdraví, záruku dostat nemůžete. Nikdo vám nezaručí, že přežijete následujících pět 
minut. Smrt může nastat kdykoli a vy to nemůžete změnit. Ve vaší hrudi se něco stane 
a bude konec s vaší povýšeností, že si určujete svůj život. Během pěti minut můžete 
být slabí jako moucha. K čemu vám potom budou všechny vaše schopnosti? Zcela 
neodůvodněně na sebe berete zásluhy, které vám nepatří. Všechno pochází od Boha.  

Rád bych, abyste pochopili, že jste ve svém životě dostali všechno od Boha. Na 
základě čeho považujete různé věci za své vlastní? Je to jen vaše nevědomost. Nejste 
schopni udržet své tělo zdravé ani následující hodinu. Nikdo nemůže tvrdit, že si sám 
dokáže uchovat zdraví. Nikdo na světě vám nedá záruku, že střecha nad námi během 
pěti minut určitě nespadne. Jistotu vám nedá nikdo. Může přijít zemětřesení a všechno 
bude vzhůru nohama. Každý den čtete v novinách, kde došlo k nějakému neštěstí. 
Žádný inženýr vám nemůže dát záruku, že nějaký dům opravdu nespadne. Může 
k tomu dojít kdykoli a kdekoli. Všechno je jen darem a milosrdenstvím, které 
dostáváme od Boha. 

Nejlepší inženýři mohou posoudit, zda je střecha v pořádku. Kdybych však chtěl 
mít záruku, že během následujících pěti minut nedojde k zemětřesení, to už mi nikdo 
se stoprocentní pravděpodobností nepotvrdí. Pohybujeme se v rovině 
pravděpodobnosti, a ne stoprocentní jistoty.  

Lidské ego je tak mazané! Snaží se člověka oklamat mnoha různými způsoby. 
Takzvaně nejkrásnější žena světa, vítězka soutěže Miss Universe, se může během pár 
minut stát jednou z nejošklivějších – stačí několik kapek omylem vystříknuté 
kyseliny. Něco jí zavadí o tvář a krása je pryč. Jaká je potom hodnota takové krásy?  
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Vezměme si pro další příklad někoho z nejbohatších lidí na světě. Přihodí-li se 
nějaká událost, může o všechno přijít a octnout se na ulici. K čemu je všechno jeho 
bohatství? Je to vše jen hra ega.  

Jaká je tedy správná cesta k duchovní seberealizaci a poznání pravdy? Použijte 
všechno, co jste od Boha dostali – svou mysl, tělo, zdraví, intelekt, schopnost 
přemýšlet i materiální prostředky. Naložte s nimi, jak nejlépe umíte, a ostatní předejte 
Bohu. To je ten správný způsob. Ti, co si myslí, že budou schopni získat duchovní 
prozření svými vlastními silami, jsou obětmi svého ega. Ego nemůže nikdy zvítězit. 
Jiní jsou zase obětmi pohodlnosti a lenosti, pokud nechávají vše na Bohu. Správný je 
následující postoj: „Použiji veškeré schopnosti, které mi byly Bohem dány. Svou 
inteligenci mám také jako dar od Boha. Všechno jsem dostal od Boha. Použiji vše, 
čeho se mi dostalo, a pak se obrátím v modlitbě k Bohu.“ Měli byste vyvinout úsilí, 
ale nemyslet si, že úspěch závisí na vás. Snažte se, jak nejvíce můžete, ale nebuďte 
závislí na tom, co svými schopnostmi dokážete. Předávejte vše Bohu. 
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