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Spatřujte Boha ve všem

Šrí Rámakrišna
Dostávám se nyní ke stupni uvědomění, kde spatřuji Boha, jak kráčí v každé lidské formě
a projevuje sám sebe stejnou měrou jak skrze mudrce, tak i hříšníka, čestného, nebo
špatného člověka. Když tedy potkávám různé lidi, říkám si: „Bůh ve formě světce. Bůh ve
formě mizery. Bůh ve formě počestného, Bůh ve formě hříšníka.“
Svatá Matka
Chcete-li klid mysli, nenalézejte chyby na druhých. Spíše si všímejte svých vlastních. Učte se
považovat svět za svůj vlastní. Och mé dítě, nikdo není cizincem, celý svět je tvůj vlastní.
Svámí Vivékánanda
Podstatou veškeré zbožnosti je být čistý a prospívat ostatním. Kdo vidí Šivu v žebrákovi,
v chudákovi, v nemocném, ten doopravdy uctívá Šivu. Pokud vidí Šivu jen v jeho zobrazení,
pak je jeho uctívání jen začátkem k uctívání. Kdo pomohl a posloužil chudákovi, když v něm
viděl Šivu, aniž by myslel na jeho kastu, víru, rasu či cokoli jiného, s tím je Šiva více spokojený
nežli s člověkem, který ho spatřuje pouze v chrámech.
Buddha
Dobrá vůle ke všem bytostem je opravdová zbožnost. Chraňte si ve svých srdcích dobrou vůli
ke všemu, co žije.
Guru Nanak
Bůh je jeden, ale má nesčíslně forem. Je stvořitelem všeho a on sám na sebe bere lidskou
formu.
Ježíš Kristus
Ale já vám pravím, milujte své nepřátele, žehnejte jim, že vás proklínají, čiňte jim dobře, když
vás nenávidí a modlete se za ně, i když vám činí zlo a pronásledují vás. Tak se stanete dětmi
vašeho Otce, jenž je na nebesích, protože on ustanovil, aby slunce svítilo na dobré i špatné
a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.

Židovství
Nemějte svého bratra v nenávisti v srdci svém, ale domluvte mu, abyste kvůli němu nebyli
v hříchu. Nemstěte se či nechovejte zášť k synům vašeho lidu, ale milujte vaše bližní, jako
sebe.
Krišna
Kdo spatřuje Svrchovaného Pána, jak přebývá ve všech bytostech a že nezmírá, když ony
hynou, pak jedině ten vskutku poznává.
Mohammed
Všechna boží stvoření jsou jeho rodinou. A nejvíce miluje Boha ten, kdo se snaží prokázat co
nejvíce dobra Božím stvořením.
Severoamerický indián
Každý úsvit dne je svátost a každý den je svatý, kvůli světlu, které proudí z vašeho otce –
Wakan-Tanka. Také si vždy pamatujte, že jak vy, tak i všichni lidé, kteří jsou zde na zemi, jsou
posvátní, a tak by také s nimi mělo být zacházeno.
Ráma
Je to stín paramátmanu (svrchovaného Já), který vidíte se odrážet ve všem živém jako
džívátman (osobní já, duše). Nevidíte snad, jak se rozlehlá obloha zrcadlí v každém jezeře či
řece?
Šankara
Višnu sám přebývá ve vás, ve mně, ve všem. Váš hněv (na druhé) nemá smysl, nesnášenlivost
vás zrazuje. Vidět sebe v každém člověku – tak skoncujete s veškerou odlišností.
Védy
Mudrc spatřuje všechny bytosti v pravém Já (Self) a pravé Já (Self) ve všech bytostech, a
proto nikoho nenávidí.
Zarathustra
Zapomeňte na sebe a rozpoznejte Ahura Mazdu v každé bytosti a ve všem.

Bůh je ve vás
Šrí Rámkarišna
Víte, co vidím? Vidím Jeho jako vše. Lidé a ostatní stvoření se mi zdají prázdné. Pohybují
svými hlavami, rukama a nohama, ale uvnitř je Bůh sám.

Svatá Matka
Když si člověk uvědomí Boha, ten mu udělí poznání a zevnitř jej osvítí. Člověk poznává sebe
sama v plnosti svého duchovního uvědomění, nalézá Boha, který bydlí v jeho srdci a přebývá
také v srdcích všech ostatních – v utlačovaných, pronásledovaných, nedotknutelných,
vyděděných.
Svámí Vivékánanda
Je nemožné najít Boha mimo sebe. Naše vlastní duše má podíl na božství, které je vně nás.
Jsme ten největší chrám. Objektivizace Boha je jen chabým napodobením toho, co vidíme
uvnitř sebe.
Buddha
Medituji o Pravdě. Praxe, které se věnuji, je Pravda. Tématem mých hovorů je Pravda. Mé
myšlenky jsou vždy v Pravdě. Hleďme, sám jsem se stal Pravdou.
Guru Nanak
Jako v květině přebývá vůně. Jako je odraz uvnitř zrcadla, tak Pán přebývá v tobě. Proč ho
hledat mimo sebe?
Ježíš Kristus
Na otázku farizeje, odkud přichází boží království, Ježíš odpověděl: „Boží království nepřichází
se znamením, které lze pozorovat. Nelze říci ‚je tu‘, nebo ‚je tam‘, abyste jej spatřili.
Království boží je ve vás.
Židovství
Očisti mé srdce, ó Bože, a vsaď do mě nového, správného ducha. Neodvrhuj mě od tvé
přítomnosti a neber mi svatého Ducha.
Krišna
Jsem pravé Já (Self), ó Gudakéšo. Sídlím v srdcích všeho stvoření. Jsem začátkem, trváním
i koncem všech bytostí.
Mohammed
Kdo zná sám sebe, zná Boha.
Severoamerický indián
Prvotní mír, který je nejdůležitější, je ten, který vchází do duší lidí, když si uvědomí svoji
spojitost, svoji jednotu s vesmírem a veškerými jeho silami. A když si uvědomíte, že v centru
vesmíru přebývá Wakan-Tanka, uvědomíte si, že toto centrum je vlastně všude. Je uvnitř
každého z nás. To je skutečný mír a vše další je jen jeho odrazem. Druhotný mír je ten, který
je mezi dvěma lidmi a terciální je mír mezi dvěma národy. Ale především byste měli chápat,
že nikdy nemůže existovat mír mezi národy, dokud není poznán skutečný mír, o kterém jsem
často říkal, že je uvnitř lidských duší.

Ráma
Myslete, že jste parabrahman (poslední skutečnost), že nemáte žádné připoutanosti, že jste
vševědoucí a čistí. Stále to pociťujte a upevněte tak svoji jednotu s paramátmanem
a čerpejte blaženost z vašeho nitra, bez starostí o to, co poznáváte mimo vás.
Šankara
Mějte v lásce požehnaný lotos chodidel vašeho gurua a bez odkladu se uvolněte z otročení
tomuto světu. Kroťte své smysly a mysl a spatřujte Pána v nitru vašeho srdce.
Védy
Existuje Jediný, Svrchovaný Vládce – nejvnitřnější Já všech bytostí, které ze sebe tvoří
mnohost. Věčné štěstí náleží moudrému, kdo si Jej uvědomuje uvnitř sebe sama. Nikdo jiný
štěstí nenalézá.
Zarathustra
Člověk nemusí stoupat do nebeských výšin ani nemusí putovat všemi cestami světa, aby
našel Ahura Mazdu. S očištěnou myslí a zbožným srdcem jej člověk nalezne ve svém vlastním
srdci.

Vytrvejte v hledání Boha
Šrí Rámakrišna
V hlubokém moři se nacházejí perly, ale aby je člověk získal, musí riskovat. Pokud na jedno
ponoření perly nezískáte, neznamená to, že moře je bez perel. Potápějte se znovu a znovu.
Buďte si jistí, že nakonec odměna přijde. Stejné je to i s hledáním Boha v tomto světě. Pokud
váš první pokus nic nepřinese, neztrácejte hlavu. Ve svém úsilí vytrvejte. Buďte si jistí, že si
Boha nakonec uvědomíte.
Svatá Matka
Neustále se modlete. Neztrácejte naději. Vše nastane v pravý čas.
Svámí Vivékánanda
Pro úspěch musíte mít nesmírnou vytrvalost a ohromnou vůli. „Vypiji oceán,“ říká vytrvalá
duše. „V mé vůli se rozdrobí hora.“ S tímto druhem energie, s takovouto vůlí pilně pracujte
a dosáhnete cíle.
Buddha
Hledejte s upřímností a v hledání vytrvejte. Nakonec Pravdu najdete.
Guru Nanak
Den, co den v Něm přebývejte. Tak nepozorovaně splynete s Jeho jménem.

Ježíš Kristus
A řekl jim (Ježíš učedníkům) podobenství, aby se modlili a neumdlévali: „V jednom městě žil
soudce, který nedbal Boha a neohlížel se na druhé. V tom městě byla vdova, která za ním
neustále chodila a prosila ‚Zastaňte se mě, v mém soudním sporu.‘ Soudce ji nějaký čas
odmítal, ale pak si řekl: ‚Ačkoli se Boha nebojím a na lidi se neohlížím, budu tu vdovu
obhajovat, protože mě ruší svým neustálým naléháním.‘“
Židovství
Požehnaný je člověk, který nechodí se zástupy bezbožných, ani nestojí na cestách hříšníků
a ani nesedí vedle posměváčků. Jeho potěšení je božím zákonem a o tomto zákonu dnem
i nocí hloubá. Takový člověk je jako strom zasazený na břehu řeky, která rozhojňuje jeho
úrodu a osvěžuje jeho listoví. Vše, co dělá, to se mu daří.
Krišna
Snadno ke mně přicházejí vytrvalí jogíni, kteří, ó Párho, meditují o mě a na nic jiného
nemyslí.
Mohammed
Hledejte poznání – od kolébky až do hrobu.
Severoamerický indián
Může se stát, že když poprvé bědujeme (pláčeme či žadoníme), tak od Velkého Ducha
neobdržíme nejmenší vizi či poselství. Přesto se musíme neustále snažit a měli bychom si
pamatovat, že Wakan-Tanka vždy pomáhá těm, kteří Jej s čistým srdcem hledají.
Samozřejmě, že velice záleží na povaze člověka, který žadoní o vizi, a na míře, do jaké se sám
očistil a uschopnil.
Ráma
Udržování přátelství s mými stoupenci, neustálá služba mě a mým bhaktům, půst na den
ekadasi (duchovní den), slavení svátků se mnou spojených, čtení o mé slávě, mé uctívání
s nepřetržitou oddaností a zpívání o mé dokonalosti. Když člověk tyto pokyny denně
dodržuje, získává čistou zbožnost.
Šankara
Átman, který je absolutní existencí a absolutním poznáním, nemůže být realizován bez
ustavičné praxe. Takže člověk, hledající poznání, by měl pro dosažení cíle meditovat na
brahman.
Védy
Tento átman, zářivý a čistý, kterého hříchu prostý sannjásin (žebravý mnich) zří, jak přebývá
uvnitř těla, je dosahován neustálou praxí držení se pravdy, prostoty, pravého vědění
a střídmosti.
Zarathustra
Pro slávu Ahura Mazdy a ku prospěchu vesmíru vynaložte nekonečné úsilí.

Zcela důvěřujme Bohu
Šrí Rámakrišna
Co dělat, když jste objevili na světě? Odevzdejte všechno Jemu, podrobte se Mu a pak už
nebudete mít žádné potíže. Pak poznáte, že vše se děje z Jeho vůle.
Svatá Matka
Kdokoli se zcela odevzdá nohám mistra, zjistí, že se všechno dá do pořádku.
Svámí Vivékánanda
Držte se Boha. Svět nechte být.
Buddha
Vzdejte se chamtivých sklonů vašeho sobectví a dosáhnete nehříšného, klidné stavu mysli,
který přináší dokonalý mír, milosrdnost a moudrost.
Guru Nanak
Ti, kdo se odevzdají Jeho svrchované vůli, dosáhnou cíle. Nic jiného k tomuto konci nevede.
Ježíš Kristus
Proto se nestrachujte, když se ptáte: „Co budeme jíst?“ nebo, „co budeme pít?“ či, „co si
oblečeme?“ Pohané se o tyto věci starají. Ale váš nebeský otec ví, že to vše potřebujete.
Hledejte proto nejdříve jeho království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.
Židovství
Pán je můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Dá mi odpočinout na zelených pastvinách. Vede
mě podél klidných vod, uzdravuje moji duši. Pro své jméno mě vede po cestách
spravedlnosti. I když půjdu údolím smrti, nebudu se bát, protože Ty jsi se mnou. Tvá podpora
a tvá hůl mě potěší.
Krišna
Upněte na mě své srdce, tak z mé milosti překonáte každou potíž. Ale pokud mě z ješitnosti
neposloucháte, nadobro zahynete.
Mohammed
Pokud se spoléháte na Boha, jak by se na něj spoléhat mělo, pak se o vás postará, jak se
stará o ptactvo. Ptáci ráno vyletí hladoví a večer se vrátí nasycení.
Severoamerický indián
Všechno se vám dává, ó Wakan-Tanko, jenž si milosrdný a pomáháš všem. O vše tě žádáme,
protože víme, že Ty jsi Jediný a máš moc nade vším!

Ráma
Nebuďte rozjaření, když získáte bohatství a také nebuďte sklíčení, když jej ztratíte. Vaše mysl
by měla být ustálená. Já, Ráma, jsem životem všech duší. Vaše mysl má být upřená jen na
mě.
Šankara
Neznám žádné mantry, jantry ani písma. Neznám žádné vzývání ani rozjímání. Neznám žádné
příběhy k Tvojí chvále, nevím nic o mudrách (rituálních gestech) a dokonce ani nevím, jak je
nazývat. Prostě vím, že Tě musím dosáhnout, Matko, aby si zničila veškerou úzkost.
Védy
Děti usilují o vnější radovánky a klesají do sítě, kterou rozprostřela smrt. Ale klidné duše,
které neotřesitelně znají nesmrtelnost, netouží po ničem nestálém z tohoto světa.
Zarathustra
Důvěřujte Bohu a konejte správně.

Základem je láska k Bohu
Šrí Rámakrišna
Ryzí láska k Bohu je nezbytná. Vše ostatní není skutečné.
Svatá Matka
Láska člověka k Bohu zcela závisí na jeho vnitřním cítění. Milovat Boha je základ.
Svámí Vivékánanda
Vzdejte se všech ostatních myšlenek; celou myslí dnem i nocí uctívejte Boha. Bůh, takto
dnem i nocí uctíván, sám sebe odhaluje a svému stoupenci dá pocítit svoji přítomnost.
Buddha
Ze všeho nejvíce je žádoucí milující srdce.
Guru Nanak
Bůh není potěšen zarputilým pokáním, ani náboženským chováním. Ten, kdo vytvaroval
nádobu těla a vlil do ní své božské dary, bude spokojený jen s lidskou láskou a službou.
Ježíš Kristus
„Mistře, které přikázání je největší?“ ptali se jej. A on jim řekl: „Milujte Boha celým svým
srdcem, celou svojí duší a myslí. To je první a největší přikázání.“
Židovství
Zde, ó Izraeli, Bůh, náš Pán je jediný. A milujte Boha, Pána našeho z celého svého srdce,
z celé své duše a z celé své mysli.

Krišna
Ale ty největší duše, ó Partho, které jsou obdařené boží povahou, mě uctívají s nekolísající
myslí. Vědí, že jsem neměnný a že jsem počátkem všech bytostí. Stále mě velebí, vždy se
ovládají a pevně dodržují své sliby. Sklánějí se přede mnou, s láskou a neochvějnou
vytrvalostí mě uctívají.
Mohammed
Kdo má lásku pro setkání s Bohem, s tím se Bůh v lásce setká.
Severoamerický indián
Wakan-Tanko, pomáhej nám jít posvátnou cestou života, s myslí a srdce neustále upřeným
na Tebe!
Ráma
Zbožnost je to jediné, jak mě lze uctít. Člověk mě může spatřit pomocí oběti, askeze,
dobročinnosti, studiem Véd, či vykonáváním posvátných rituálů, ale vždy při tom musí mít
zbožnost.
Šankara
Mezi vším, co je nápomocné k osvobození, je prvořadá zbožnost. A hledání naší skutečné
podstaty je to, čemu se říká zbožnost.
Védy
Tvář Pravdy leží skrytá pod oslnivě zlatou září. Drahý ochránce Pravdy, ztlum toto překrytí,
abych já, oddaný Pravdě, si ji mohl uvědomit.
Zarathustra
Jako oheň na kadidelnici stravuje santalové dřevo, tak nechte hořet uvnitř vás, ať stráví vaše
srdce lásku k Ahura Mazda.

