Láska a upřímné modlitby
vám přinesou v životě úspěch
Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2004

Jak to, že slunce vychází každé ráno
a každý den zapadá večer s dokonalou pravidelností?
Jak to, že se hvězdy každý večer
krásně třpytí na obloze a během dne jsou skryté?
Jak to, že vítr neustále vane a posiluje živé bytosti,
aniž by na okamžik ustal?
Jak to, že zurčící řeky věčně plynou?
(báseň v telugu)
Slovo džagat (svět) označuje to, co se zrodilo, trvá a nakonec zmizí. Bůh, který
je zodpovědný za stvoření, udržování a zánik světa nemá žádný určitý tvar.
Prostupuje celým světem v podobě pěti živlů (éteru, větru, ohně, vody a země).
Neexistuje místo ani osoba, kde by těchto pět živlů nebylo. Stejnou pravdu
oznamuje Bhagavadgíta: Sarvatah, pánipádam tat sarvatókši širómukham, sarvatah
šrutimallóké sarvamávrtja tišthati (rukama, nohama, očima, hlavou, ústy a ušima
proniká vším, prostupuje celým vesmírem).
Na světě neexistuje žádné místo, kde by nebyl Bůh. Jak může někdo pochopit
nebo vysvětlit princip všeprostupujícího božství? Lidé přisuzují Bohu rozmanitá
jména a tvary. Slaví narozeniny svých zvolených božích forem, uctívají je a jsou
z toho šťastní. Nikdo však nedokáže plně pochopit podstatu božství, ale nikdo
by si neměl dovolit tuto skutečnost opomíjet.
Když dítě vyjde z matčina lůna, začne plakat. Z jakého důvodu? Ve chvíli, kdy
mu na jazyk kápnete med nebo mléko, plakat přestane. Dá se říci, že se každý
rodí hladový a žíznivý. O jaký druh hladu se jedná? Je světský nebo duchovní?
Je obtížné posoudit, s jakým druhem hladu se kdo narodil. Hlad je však všem

© Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie;
české vydání a překlad © 2003, Satja Sáí vzdělávací cetrum, Praha

1/4

společný. K uspokojení hladu je nezbytné jídlo. Povinností každého je usilovat
o své živobytí a dělit se o ně s ostatními. Bůh nezná ani zrození ani smrt. Je
mimo všechna jména a vlastnosti.
Bůh je věčný, bez zrození či smrti.
Nemá počátek, střed či konec.
Je všudypřítomný a je věčným svědkem.
(báseň v telugu)
Jak může někdo přisoudit nějaké jméno Bohu, který je všemocný a všeprostupující? Země vstřebává dešťové kapky a vyživuje jimi úrodu. Proto můžeme
sklízet. Tak matka Země udržuje naše životy tím, že nám zajišťuje živobytí.
Pro naše přežití je zcela nezbytná voda. Člověk může žít po několik dnů bez
jídla, ale nikdo nemůže žít bez vody. Voda je darem božím. Dá se získat
jedině modlitbou a nijak jinak. Lidé provádějí kvůli vodě mnohde bohoslužby
a pronášejí zvláštní modlitby, aby přivolali boží milost. Chudák či milionář,
k Bohu se musí modlit každý, neboť On je tím, kdo nám dává jídlo a pití. Člověk
si sám stvořit jídlo a vodu nedokáže. Dokonce ani neví, jaký typ potravy je
nezbytný ke zdravému životu. Měl by se snažit, aby se to dověděl.
Cokoli Bůh dělá, je pro dobro světa. Musíte pochopit, že svět je skutečnou
boží formou. Stvořitel a stvořené se od sebe neliší. Nikdo by neměl uctívat
Boha k naplnění světských přání. K Bohu se máme modlit proto, abychom Ho
dosáhli. On zalévá oddaného milostí a dává mu všechno, co oddaný potřebuje.
Jedině On ví, co je pro svět dobré. On poskytuje vše potřebné, když nazraje čas.
Dává vám vše, co potřebujete, bez zjevného úsilí z vaší strany. Není vlastností
skutečného oddaného cítit se nespokojený a vinit Boha, nejsou-li jeho přání
naplněna. Jeho povinností je nalézat způsoby a prostředky k získání boží milosti
a je na něm, aby vyvíjel úsilí k dosažení Boha.
Nikdo nedokáže pochopit cesty boží. Na toto téma zpíval světec Tjágarádža
verše:
Ani stéblo trávy se nepohne bez boží vůle,
Bůh prostupuje vším od mravence po Brahmu,
ale někteří lidé to nechápou
a jsou pyšní na svou inteligenci,
nikdo však neví, ať je jak chce mocný,
co se stane v příští chvíli.
(báseň v telugu)

© Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie;
české vydání a překlad © 2003, Satja Sáí vzdělávací cetrum, Praha

2/4

Nikdo nedokáže pochopit či vysvětlit boží plány. Jedině Bůh je zná a jen On je
může odhalit. Nikdo není schopen předpovědět, kdy Bůh udělí někomu Svoji
milost. Jen Bůh zná odpovědi na otázky: kdo, kdy, kde, proč a jak? Jestliže
člověk zapomene na Boha, nechá se unést egem a pocitem činitele, nesetká se
ve svém úsilí s úspěchem. Modlitbou lze dosáhnout všeho. Není nic většího,
než je modlitba. Proto je třeba, aby každý věnoval svoje modlitby Bohu. Nikdo
by se však neměl modlit za světský zisk. „Ó, Bože! Chci tvoji lásku a nic jiného.“
Tak by měla znít vaše neměnná modlitba. Jakmile se jednou stanete příjemci
boží lásky, zvítězíte nad celým světem.
Můžete vykonat jakýkoli úkol, ale nemodlete se k Bohu za splnění tohoto úkolu.
Místo toho ponechejte všechno na Jeho vůli. Plně věřte, že vše, co dělá, dělá pro
vaše dobro. Modlete se k němu: „Ó, Bože, prosím, postarej se v každý okamžik
našeho života o naše potřeby.“ Když se zhostíte povinností odevzdáním všeho
do boží vůle, určitě ve svých úkolech dosáhnete úspěchu.
Svámího vůle se však projevuje ve vhodnou dobu bez nějakého pobízení či
plánování. Vše, co Svámí potřebuje, přichází bez požádání. Svámí by však rád
ujasnil jednu věc. Jelikož k nám věci přicházejí bez požádání, měli bychom je
také používat ve prospěch ostatních. Svámí nechce vůbec nic! Když už jste sem
přišli, jediným Svámího záměrem je, abyste této příležitosti co nejlépe využili a
vedli šťastný, duchovní život. Mě nemusíte dávat nic. Svámí je vždy připraven
naplnit vaše přání. Než ale svá přání vyjádříte, měli byste se sami sebe ptát,
zda si to skutečně zasloužíte.
Modlitbou lze dosáhnout každého významného úkolu. Proto se tiše modlete
k Bohu. Nemodlete se o naplnění svých malicherných přání. Vzdejte se jich a
modlete se z celého srdce s láskou k Bohu. Určitě naleznete v životě naplnění.
Božství můžete porozumět a prožít je jen prostřednictvím lásky. Někteří
lidé si stěžují: „Svámí, přes naše neustálé modlitby Bůh nepřichází, aby nás
zachránil.“ Odpovídám jim: „Chyba je ve vašich modlitbách, nikoli v Bohu.“
Jsou-li modlitby upřímné, budou jistě vyslyšeny. Není nic, co by Bůh nemohl
vykonat.
Pánovy příběhy jsou ve všech třech světech
nejkrásnější a nejsvatější.
Jako srpy podetínají liány světských pout.
Jsou ušlechtilé a povznášející.
Udělují blaženost mudrcům a prorokům,
konajícím odříkání v lesích.
(báseň v telugu)
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Dnes oslavujeme svátek Vánoc. Měli bychom jej oslavit v pravém duchu, aniž
bychom se zabývali malichernými záležitostmi. Ježíš byl Syn boží. Když byl
ukřižován, řekl: „Ó, Otče, nechť Tvá vůle se stane.“ Když se odevzdáte boží
vůli, On se postará o vás. Nepěstujte v sobě postoj nadřazenosti. Vzdejte se ega
a pýchy. Modlete se tiše a upřímně. Pak budou vaše modlitby jistě vyslyšeny.
Bůh není omezen na nějaké místo v jakémsi vzdáleném koutě. On sídlí stále
ve vašem srdci. Může udělat cokoli. Pro své oddané je vždy připraven vykonat
jakýkoli úkol, ať malý či velký. Všichni jsou Jeho dětmi. Určitě vaše modlitby
vyslyší. Ježíš učil: „Všichni jsou děti boží.“ Když máte takové pevné přesvědčení,
můžete vykonat cokoli. Nemusíte se nořit do objemných knih. Naplňte svá srdce
láskou a ponechte vše na Jeho vůli. Určitě ve svém úsilí dosáhnete úspěchu.
Vtělení lásky!
Láska je podstatou Svámího učení. Mojí mocí je moc lásky (hlasitý potlesk).
Neexistuje nic mocnějšího, než je láska. Když rozvinete lásku, můžete snadno
čelit životním výzvám a zvítězit. Bůh bude stále s vámi, ve vás a kolem vás
a postará se o vás. Pomocí modlitby lze uskutečnit jakkoli obtížný úkol. Vaše
modlitby však musí být upřímné. Musíte mít jednotu myšlenky, slova a činu.
Rozvíjejte pevnou víru, že Svámí je ve vás a vždy vaše modlitby vyslechne.
Jak by ho vaše modlitby mohly dosáhnout, budete-li si myslet, že je Svámí
venku?
Vtělení lásky!
Jedině láska vám pomůže dosáhnout v životě úspěchu. Rozvíjejte proto lásku.
To je skutečná modlitba, kterou od vás Bůh očekává.
(Bhagaván uzavřel svoji promluvu bhadžanem „Préma mudita manasé kahó“.)

U příležitosti Vánoc, v Prašánti Nilajam dne 25. prosince 2004
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