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EGO 
 

Milost a ego 
Vybráno ze Satsangu 7.9.1993  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

Otázka: „M ůžete nám říci něco o Milosti?” 

O Milosti je nejlepší vůbec nemluvit. Nemůžeme si ji přivodit, Milost se odehraje. 
Stane se, co se stane, a to není tématem pro diskusi. Až k vám Milost přijde, budete ji 
cítit, a ne o ní mluvit. Pokud o ní vůbec kdy něco řeknete, bude to až s odstupem. 
Něco přece jen být sděleno může, pokud budeme mít na zřeteli tato úvodní slova.  

Milost je bez nadsázky nejvýznamnějším činitelem lidského života, což si většina 
lidí ve své pošetilosti nedokáže připustit. Ego sehrává u lidských bytostí tak zásadní 
roli, že jsou přesvědčeni, že se svět otáčí podle nich. Ale svět se velmi dobře otáčel 
i předtím, než se člověk narodil, a bude se stejně dobře otáčet, až zemře. Pokud se 
nepovažují za důležité pro celý svět či pro svou zemi, potom většina lidí vztahuje 
pouze k sobě alespoň dění ve svém městě a v rodině.  Téměř nikdo nepochybuje 
o tom, že si řídí události svého života.  

Těmito příklady chci poukázat na falešnou stránku našeho bytí, na naše ego, které 
je vždy připraveno poskytnout vysvětlení pro vše, co se přihodí, ze svého úhlu 
pohledu. Podléháme silné tendenci přikládat si důležitost a vše si vysvětlovat po 
svém: „Jak k tomu došlo? Díky mým schopnostem. Zasloužil jsem si to. Nejsem 
obyčejný člověk.“ 

 Přihodí-li se něco pozitivního, lidé jsou přesvědčeni, že je to jejich zásluha. Když 
se naopak odehraje něco proti jejich očekáváním a přáním, přikládají vinu druhým 
lidem. Většina z nás má ve zvyku si myslet, že jsme dokonalí a že všechny chyby 
dělají ti druzí. Taková je obecná tendence lidské mysli. Lidská přesvědčení ale 
neodpovídají přírodním zákonům.  

Příjemné i nepříjemné okolnosti vstupují do životů nás všech. Člověk je v nich 
přinucen se ptát, proč se taková věc stala a co by měl dělat. Často se také člověk 
dostává do situací, které považuje za neřešitelné a cítí se bezmocný ovlivnit dění tak, 
jak by si přál. V takových chvílích volá o pomoc nějakou vyšší sílu: „Pokud jsi, 
pomoz mi.“ Jeho modlitba začíná slovem „pokud“, protože jeho víra není pevná. 
Prosba má podobu, jako by člověk vyšší síle prokazoval nějakou laskavost: „Pokud 
Bůh existuje, ať mi pomůže.“ Ani v nesnázích nedokáže člověk sklonit hlavu a přiznat 
si, že potřebuje pomoc: „Prosím, pomoz mi.“ Lidé jsou tak egoističtí, že prohlašují: 
„Dokaž, že jsi, a pomoz mi.“ Pokora do života nevstupuje snadno. 

Podobné je to s pokorou i ve vztazích s druhými lidmi. Jsou situace, které vás 
přimějí požádat druhého o pomoc. Navenek projevíte pokoru: „Mohl bys pro mě, 
prosím, něco udělat?“, ale uvnitř pokorní nejste. I když pod tlakem okolností někoho 
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prosíte o pomoc, tajně si uvnitř myslíte: „Shodou okolností jsem na tom špatně. Až 
přijde můj čas, ukážu ti, kdo skutečně jsem.“  

Skutečná vnitřní pokora se otevírá, když si začnete uvědomovat, že  za vším děním 
ve světě existuje vyšší síla. K tomuto pochopení dochází až po dlouhé době. Dokud 
k němu nedospějete, Milost pro vás nemůže pracovat, i když v určitém smyslu je 
Milost aktivní i tak. Vše prostupující a všude existující Síla – Bůh – vždy soucítí 
s lidskými bytostmi a všemi jejich nedostatky. Tato nejvyšší Síla egu odpouští 
podobně jako dobří rodiče opomíjejí chyby svých dětí a snaží se jim pomáhat, 
i přesto, že se dopouštějí hloupostí. Když jsem uvedl, že Milost nemůže pracovat, 
dokud se člověk nevyvine do určitého stádia, měl jsem na mysli, že si jí do té doby 
nejste vědomi.  

Vnímání Milosti přichází až s rozvojem pokory. Když je člověk připraven vidět 
věci nestranně, je schopen přijmout pravdu takovou, jaká je, a je otevřený tomu 
přiznat si svá omezení. Shledává, že k němu věci přicházejí, aniž by si je zasloužil. 
Zamyslíte-li se poctivě nad svým životem, zjistíte, že se vám dostalo mnoho 
pozitivního, aniž byste se o to nějak zasloužili. Potom vyvstane z vašeho nitra 
poznání: „Musí existovat nějaká síla, která mi odpouští mé prohřešky, nedostatky 
a slabosti, protože mě i přesto všechno potkávají příznivé události. Ať už je tato síla 
čímkoli, sice jí neznám, ale vím, že existuje a že pouze díky ní můj život probíhá lépe, 
než bych si zasloužil.“  

Toto pochopení je počátkem pokory. Když se z nitra pozvedne pokora, ego 
postupně odchází a člověk začíná vnímat rozměr Milosti. S vnímáním Milosti se život 
naplňuje větší rovnováhou a stává se snadnějším a šťastnějším. Je to, jako když hodné 
děti poslouchají své rodiče a ti jim zabezpečují vše potřebné. Když jsou děti poslušné, 
rodiče jim říkají: „Ničeho se nebojte. Dělejte svoje povinnosti, my jsme stále při vás. 
Když se dostanete do nesnází, postaráme se o vás.“  

V případě neposlušných dětí, které zlobí a vymýšlejí si, musí být rodiče přísnější 
a dbát o dodržování hranic. Rodiče nejsou ke svým dětem nepřátelští, ale protože 
chtějí, aby děti šly po správné cestě, snaží se je občas kárat a trestat. Shledají-li rodiče, 
že si to děti nezasluhují, protože se neřídí správnými hodnotami, mohou dokonce 
prohlásit: „Děláte si, co chcete, a tak náš majetek dostane někdo jiný.“ V srdci matky 
nebo otce však není touha potrestat, ale snaha o nápravu dítěte. Stejně tak, vydáme-li 
se špatným směrem, Božství nás často nějakým způsobem varuje. Pokud i přesto 
pokračujeme, může se nám něco špatného přihodit. Podobně jako milující rodiče, Bůh 
nás nechce trestat, ale napravit. Všichni chceme být dobří, a proto se musíme snažit 
následovat tu nejlepší cestu. Potom bude Milost stále s námi. 

 Je tu ještě jeden důležitý princip, který byste měli pochopit. Milost neznamená, že 
se vše začne odehrávat tak, jak byste si přáli. Mnoho lidí podléhá této nesprávné 
představě. Podstatou Milosti není, že vám bude Bůh plnit vaše přání. Kdyby se lidem 
dostalo svobody splnit si všechny své touhy, život by se proměnil v chaos, protože 
lidská přání lidí bývají často velmi podivná a vzájemně neslučitelná. Takový život by 
bylo obtížné žít. Ve své Milosti nám Božství nevyplňuje naše přání, ale zlepšuje nás. 
Samozřejmě, že se mnohá naše přání splní, ale jsou to ta, která jsou nezbytná pro náš 
vývoj. 

O tom, co bychom měli a neměli získat, rozhoduje Bůh. Jestliže je někdo připraven 
přijmout vše, co mu Bůh přichystá, pak se jeho život stává místem plným radosti 
a štěstí. Takový člověk zjišťuje, že je Milost přítomna neustále.  
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Tolik slov o Milosti, o níž je lepší nemluvit! Milost cítíme, není tématem 
k diskusím.  

Ještě bych uvedl jeden verš z Bhagavadgíty, který Milost více vysvětluje.  

 

Bhagavadgíta, kapitola 9, verš 22: 

„Avšak oddaným, kteří vytrvale myslí na Mne, nechovají lásku k ničemu jinému 
a uctívají Mne v neosobním duchu, kteří jsou vždy v myšlenkách spojeni se Mnou, těm 

přináším plné bezpečí a Já sám pečuji o jejich potřeby.“ 

Pán pravil: „Postarám se a ochráním ty, kteří uctívají pouze Mne, nemyslí na 
nikoho jiného a jsou mi velmi oddaní.“ 

 Pán použil ve verši dvou slov: “Jóga“ a “Kšema“. “Jóga“ znamená získání toho, 
co jsme dosud neobdrželi. Doslovně znamená jóga spojení s tím, s čím dosud spojeni 
nejsme. “Kšema“ označuje ochranu. Tyto dva aspekty zahrnují celý život. Pán tedy 
slíbil, že nám poskytne to, co dosáhnout chceme a čeho by dosaženo být mělo. Zajistí 
nám vše, co je pro nás prospěšné. Pán nemluví o zabezpečení toho, co si zasluhujeme, 
ale toho, co je pro nás dobré. 

 “Kšema“  vyjadřuje poskytnutí ochrany toho, čeho jsme dosáhli. Pán prohlašuje, 
že se postará, abychom nepřišli o nic z toho, co bychom měli mít. Tyto dva prvky 
pokrývají vše, co může život přinášet. Buď si něco přejeme získat nebo chceme 
ochránit něco, co už máme. Milost je tím nejvyšším, protože nám v životě vše 
zajišťuje.  

Nepředstavujte si to ale tak, že zatímco bude Milost pracovat, vy nebudete dělat 
nic a vše se dostaví díky dobrotivosti Milosti. To by nebyla Milost, ale vaše pasivita 
a lenost. Upozorňuji na to proto, že mnozí lidé opravdu jen čekají na Milost 
a nepracují. Milost znamená: „Udělám svůj díl, jak nejlépe umím, a pak vše předám 
Pánu. Ať se stane, co se má stát. O výsledky se nestrachuji.“ To je správný přístup 
k Milosti. Vykonáme svoji práci, ale vzdáváme se myšlenky na výsledek. Učinili 
jsme, co jsme měli, a je pro nás stejně dobré, když se výsledek dostaví i když se 
nedostaví: „Svoji práci jsem splnil. Pokud vše dobře dopadne, stane se tak díky Boží 
Milosti. Pokud se věci odehrají jinak, je to také práce Boží.“  

Začnete-li ve svém životě vnímat práci Milosti, budete radostně tančit plni štěstí, 
i když zestárnete jako já! Nikdo nemůže zastavit stárnutí těla, například šedivé vlasy 
a vypadané zuby, ale nemusíte zestárnout vnitřně. Starý člověk může být mladý na 
duši, zatímco někteří tělesně mladí lidé jsou uvnitř zvadlí, jako by byli staří. 

Tímto způsobem postupně dojdete k porozumění významu Milosti. Až pochopíte, 
čím Milost je, z života se vytratí veškeré strádání. Přeji vám všem, aby se vám Milosti 
dostalo! 

 
 
 

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


