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VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) 
 

Snadná a rychlá cesta k uskutečnění Boha 
Vybráno ze Satsangu 4.7.2009  

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

 
Óm Šrí Paramátmane Namaha 

 

 „Snadná a rychlá cesta jak realizovat Boha“ je název Svámí Ramsukhdasdžiho 
přednášky, kterou si dnes v hindštině přečteme. Aby byli obohaceni všichni, budu 
vám některé věci z hindštiny překládat. Můj překlad nebude doslovný, protože vám 
chci spíše předat podstatu světcova poselství způsobem pro vás nejpřijatelnějším.  

Snadno a rychle se dostat k Bohu a dosáhnout duchovní seberealizace by si asi 
přáli všichni. Každý chce, aby se duchovní pokrok odehrál co nejrychleji a bez 
námahy.  

Neměli bychom podléhat pocitům méněcennosti, že nejsme dobří hledající. Neměli 
bychom se trápit tím, že jsme málo oddaní, že máme málo kladných vlastností nebo 
že nejsme dostatečně připravení pro duchovní cestu. Měli bychom se spíše ve svém 
srdci obracet k Bohu: „Nejsem asi zrovna moc dokonalý, ale jsem Tvojí součástí. Ty 
jsi všechno a já jsem kousek Tebe. Ty jsi Oceán a jsem jedna kapka vody. Jsi můj 
Otec. Nejsem sice dokonalý, ale klečím u Tvých nohou. Přijmi mě.“ 

Bůh je každému dostupný. Je to proto, že neexistuje nic jiného než Bůh. V každém 
z nás je Bůh. Jde o to, zda máme s Bohem vnitřní vztah. Navázání vztahu s Ním 
nezáleží na našich schopnostech, ale na tom, jestli v sobě máme lásku. Pro lásku není 
zapotřebí být dokonalí. Každý je způsobilý milovat. Důležité je cítit boží přítomnost 
ve všem kolem sebe a v sobě. Jde o to věřit, že Bůh neboli Existence, Vědomí a Láska 
jsou všude. Na základě tohoto pocitu můžeme překonat všechna omezení naší mysli. 
Skrze tuto víru se můžeme dotknout věčnosti. Dovolte lásce, aby se osvobodila ode 
všech pout a překročila všechny hranice. Potom jednoho dne pochopíte a uskutečníte 
Pravdu. Jde daleko více o víru a lásku než o vaše intelektové schopnosti.  

Dosažení v celém vesmíru nejvyššího cíle nezískáme vlastním úsilím, ale díky 
Boží Milosti. Na cestě k duchovní seberealizaci je snaha samozřejmě důležitá, ale 
konečná změna se odehraje Boží Milostí. 

Není pochyb o tom, že už Boží Milost všichni dostáváme. Jedním z důkazů 
například je, že tady právě sedíte. Je to Jeho Milost, která vás až z Evropy přivedla 
sem do Indie, abychom se tady ve jménu duchovní cesty sešli. To, že nasloucháte 
duchovním poselstvím není nic jiného než Boží Milost.  

Nikdo není z Boží Milosti vynechán, Milost je přítomná stále. Jde jen o to být 
otevření ji vnímat. Potom budete neustále cítit přítomnost Toho, kdo už s vámi 
neustále je.   

Správně řečeno nejde o nalezení Boha, protože Ho nemůžeme nikdy ztratit. Jak 
byste mohli ztratit Boha, kterým jste. Bůh je vaší existencí.  
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Stejně tak je tomu s láskou. Jedinou překážkou vnímat neustále přítomnou lásku je, 
že ji omylem zaměňujeme za vztahy založené na připoutanosti a přitažlivosti. Jak 
překročit všechna tato omezení? Jeho Milostí. Všechno se může změnit díky Milosti, 
která je neustále s námi. Věřme tomu. Důvěřujte Mu, že vás neponechává ani na 
okamžik bez své Milosti. 

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

 


