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Beste broeders en zusters, 

Ik wens jullie allemaal een gelukkig, vredig en heilig nieuwjaar 2022. We hebben het geluk de liefde en 

genade te hebben ontvangen van Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, die incarneerde om ons het pad te tonen 

om onze eigen goddelijkheid te realiseren. In Zijn oneindige liefde en mededogen schonk Hij ons de Sri 

Sathya Sai Internationale Organisatie (SSSIO) om Zijn leringen in praktijk te brengen en Zelfrealisatie te 

bereiken. In 2021 bleef de SSSIO Zijn goddelijke bevel opvolgen en haar leden en de mensheid liefdevol 

dienen in 110 landen, ondanks verschillende uitdagingen. 

SSSIO dient de mensheid in 110 landen 

Als we terugkijken naar 2021, betuigen we onze dankbaarheid aan Here Sai dat Hij ons anker is geweest in 

een zee van problemen die de wereld bleef overspoelen in de vorm van de Covid-19-pandemie en andere 

uitdagingen. SSSIO-leden bleven de Meester volgen, de duivel onder ogen zien en vechten tot het einde 

met standvastigheid, doorzettingsvermogen en spirituele kracht. Spiritualiteit is geen immuniteit voor 

moeilijkheden, maar vrede hebben tijdens moeilijkheden door goddelijke genade. Zolang we gefocust 

blijven op Bhagawan, zal Hij ons leiden en beschermen tegen alle kwaad en vijanden, extern en intern, en 

ons de kracht geven om het spel te beëindigen, volgens Zijn wil. 

In 2021 bleef de SSSIO voedsel, medische diensten en humanitaire hulp aanbieden in tal van landen, 

allemaal gratis. Zo werd in Afrika het broodnodige voedsel en basisbenodigdheden uitgedeeld en bood 

SSSIO in veel landen humanitaire hulp aan slachtoffers van overstromingen, orkanen en natuurrampen. Er 

werden zelfgemaakte maskers en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) uitgedeeld en er werd online 

gezondheidseducatie gegeven om Covid-19 te bestrijden, preventieve maatregelen te nemen en de 

gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren. Voorbeelden van hartverwarmende humanitaire 

hulpprojecten en dienstverlenende activiteiten zijn beschikbaar op Sri Sathya Sai Humanitarian Relief. U 

kunt op de hoogte blijven van de laatste activiteiten op Sri Sathya Sai Universe website en door u te 

abonneren op de SSSIO-communicatie en sociale media via https://sathyasai.org/subscribe.  

SSSIO Online Programma’s 

Swami bleef ons de kans geven om wereldwijde online programma's te houden, die honderdduizenden 

mensen samenbrachten, die Zijn liefde, Zijn boodschap, Zijn werken, transformatieverhalen en 

verschillende muzikale en culturele aanbiedingen deelden. Enkele van deze opmerkelijke online 

programma's zijn Akhanda Gayatri, Chinees Nieuwjaar, Mahasivaratri, Aradhana Mahotsavam, Buddha 

Poornima, Guru Poornima, Akhanda Bhajans, Ladies Day, Swami's 96ste verjaardag en kerstvieringen. Deze 

inspirerende online presentaties brachten mensen uit vele landen met elkaar in contact, mogelijk gemaakt 

door ondertitels, vertalingen in verschillende talen en handige heruitzendingen om toegewijden in 

verschillende tijdzones van dienst te zijn. 

Dien Moeder Natuur 

Natuurrampen nemen over de hele wereld in frequentie en ernst toe als gevolg van klimaatverandering, 

vervuiling van het milieu en verwaarlozing van Moeder Natuur als gevolg van de cumulatieve effecten van 

hebzucht, materialisme en buitensporige verlangens van de samenleving. Swami had ons enkele decennia 

geleden gewaarschuwd voor dergelijke gevolgen. Hij vermaande dat de natuur een geschenk van God is, 

dat de natuur een manifestatie van God is, en tenslotte zei Swami dat de natuur God is. Daarom moeten 

we de natuur respecteren. In navolging van zijn goddelijke bevel lanceerde SSSIO vele milieu-initiatieven, 

waaronder de historische Go Green-conferentie van 2018, die werd bijgewoond door ongeveer 1.200 

afgevaardigden uit 70 landen. 

Vervolgens hebben de SSSIO Environmental Sustainability Committee en de Young Adult’s “Serve the 
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Planet”-subcommissie veel milieuprojecten opgepakt om Moeder Aarde te beschermen, waaronder het 

verminderen van plastic, het besparen van water en elektriciteit, het beoefenen van " “Reduce, Recycle, 

Reuse, Refuse, Repurpose (Verminderen, Recyclen, Hergebruiken, Weigeren, Herbestemmen)”, 

schoonmaken van stranden, rivieroevers, parken en tal van andere projecten. Een van de belangrijkste 

initiatieven is het planten van bomen, wat veel voordelen biedt, zoals besproken in de SSSIO Bulletin: Unity, 

Purity, and Divinity in the Trees Around Us. 

We moedigen elk land van de SSSIO aan, om naast andere milieuprojecten, in 2022 ook te plannen en or-

ganiseren om bomen te blijven planten. 

 

Beoefen Swami's eeuwige en universele boodschap 

Sri Sathya Sai Baba hield meer dan 2000 toespraken en schreef 16 boeken in de Vahini-serie, die samen met 

vele studiegidsen en andere SSSIO-publicaties beschikbaar zijn op https://sathyasai.org/discourses-and-

writings. 

Swami's leringen zijn de essentie van alle geschriften, en de essentie van Zijn leringen zijn de vijf menselijke 

Vwaarden: Waarheid, Juist gedrag, Vrede, Liefde en Geweldloosheid. Door middel van vele programma's 

zal de SSSIO de beoefening van de vijf menselijke waarden op individueel, familie-, maatschappelijk-, werk- 

en organisatieniveau intensiveren. 

In een van Zijn goddelijke toespraken zei Hij: 'Beoefen wat Ik leer. Dat is genoeg. Dat is alles wat Ik vraag." 

Laten we tot Swami bidden om ons de kracht, vastberadenheid en toewijding te geven om Zijn leringen in 

ons dagelijks leven impliciet te volgen. 

Jai Sai Ram. 

Liefdevol in dienst van Sai, 

Narendranath Reddy, M.D. 

Voorzitter 

Sri Sathya Sai Internationale Organisatie 

 

VERMELDE LINKS: 

Sri Sathya Sai Humanitarian Relief 

Sri Sathya Sai Universe 

Subscribe to SSSIO channels 

Bulletin on Environment 

Study Guides and Publications 
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