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Brangūs broliai ir seserys, 

Linkiu visiems laimingų, taikių ir šventų Naujųjų 2022 metų. Mums pasisekė patirti  Bhagavano Šri Satjos Sai 

Babos meilę ir malonę, Jis įsikūnijo parodyti mums kelio, kaip suvokti savo dieviškumą. Iš savo prigimtinės 

meilės ir užuojautos Jis dovanojo mums Tarptautinę Šri Satjos Sai organizaciją (TŠSSO), kad galėtume taikyti 

Jo mokymą ir suvokti Savąjį Aš. Nepaisydama įvairių iššūkių mūsų organizacija 2021 m. ir toliau vykdė Jo 

dieviškąjį priesaką ir su meile tarnavo savo nariams bei žmonijai 110 šalių.  

TŠSSO tarnauja žmonijai 110 šalių 

Žvelgdami į 2021 m., dėkojame Viešpačiui Sai už tai, kad buvo mūsų inkaras bėdų jūroje, kuri vis užgriūdavo 

pasaulį Covid-19 pandemijos ir kitų iššūkių pavidalu. TŠSSO nariai ir toliau sekė Mokytoju, stojo į kovą su 

velniu ir tvirtai, atkakliai ir su dvasine stiprybe kovojo iki galo. Dvasingumas – tai ne imunitetas sunkumams, 

bet ramybė sunkumų metu pasitelkiant dieviškąją malonę. Tol, kol būsime susitelkę į Bhagavaną, Jis mus 

ves ir saugos nuo visų blogybių ir priešų, išorinių ir vidinių, ir suteiks jėgų užbaigti žaidimą pagal Jo valią. 

2021 m. TŠSSO toliau nemokamai teikė maistą, medicinines paslaugas ir humanitarinę pagalbą daugelyje 

šalių. Pavyzdžiui, Afrikoje buvo dalijami labai reikalingi maisto produktai ir būtiniausios prekės, o daugelyje 

šalių TŠSSO teikė humanitarinę pagalbą nukentėjusiems nuo potvynių, uraganų ir stichinių nelaimių. Buvo 

dalijamos pačių pagamintos kaukės ir asmeninės apsaugos priemonės (AAP), internetu vyko sveikatos 

priežiūros mokymai, kaip apsisaugoti nuo Covid-19, imtis prevencinių priemonių ir pagerinti žmonių 

sveikatą bei gerovę. Širdį šildančių humanitarinės pagalbos projektų ir tarnystės veiklos pavyzdžių galima 

rasti svetainėje Sri Sathya Sai Humanitarian Relief. Apie naujausią veiklą galite sužinoti svetainėje Sri Sathya 

Sai Universe ir užsiprenumeravę TŠSSO pranešimus bei socialinę žiniasklaidą adresu 

https://sathyasai.org/subscribe.  

TŠSSO internetinės programos   

Svamis ir toliau suteikė mums galimybę rengti pasaulines internetines programas, kurios subūrė šimtus 

tūkstančių žmonių, besidalijančių Jo meile, žinia, darbais, transformacijos istorijomis ir įvairiomis 

muzikinėmis bei kultūrinėmis programomis. Paminėtinos kai kurios iš šių internetinių programų: Akhanda 

Gajatrė, Kinų Naujieji metai, Mahašivaratris, Aradhana Mahotsavam, Buda Pūrnima, Guru Pūrnima, 

Akhanda Bhadžanos, Moterų diena, Svamio 96-asis gimtadienis ir Kalėdų šventės. Šie įkvepiantys 

internetiniai pristatymai sujungė žmones iš daugelio šalių, o tai padaryti palengvino subtitrai, vertimai į 

kelias kalbas ir patogios retransliacijos, kad būtų galima pasitarnauti sekėjams skirtingose laiko juostose. 

Tarnauti Motinai Gamtai 

Dėl klimato kaitos, aplinkos taršos ir Motinos Gamtos nepaisymo, kurį lemia visuomenės godumo, 

materializmo ir perdėtų troškimų kaupimosi padariniai, stichinės nelaimės visame pasaulyje tampa vis 

dažnesnės ir sunkesnės. Svamis apie tokias pasekmes mus įspėjo dar prieš kelis dešimtmečius. Jis priminė, 

kad Gamta yra Dievo dovana, Gamta yra Dievo apraiška, o galiausiai Svamis sakė, kad Gamta yra Dievas. 

Todėl turėtume gerbti Gamtą. Laikydamasi Jo dieviškojo priesako, TŠSSO pradėjo daug aplinkosaugos 

iniciatyvų, tarp jų ir svarbią 2018 m. konferenciją „Go Green“, kurioje dalyvavo apie 1200 delegatų iš 70 

šalių. 

Vėliau TŠSSO Aplinkos tausojimo komitetas ir Jaunųjų suaugusiųjų pakomitetis „Tarnaukime planetai“ 

ėmėsi daugybės aplinkosaugos projektų, kad apsaugotų Motiną Žemę, pavyzdžiui, mažino plastiko 

vartojimą, taupė vandenį ir elektrą, taikė principą „Sumažink, perdirbk, naudok pakartotinai, atsisakyk, 

pakeisk paskirtį“, valė paplūdimius, upių pakrantes, parkus ir vykdė daugybę kitų projektų. Viena iš 

svarbiausių iniciatyvų – medžių sodinimas, turintis daug privalumų, apie kuriuos rašoma TŠSSO biuletenyje 

http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://saiuniverse.sathyasai.org/
https://saiuniverse.sathyasai.org/
https://sathyasai.org/subscribe


SSSIO Bulletin: Unity, Purity, and Divinity in the Trees Around Us. 

Be kitų aplinkosaugos projektų, raginame kiekvieną šalį ir toliau 2022 m. planuoti, organizuoti ir sodinti 

medžius.  

Praktikuokite amžiną ir universalią Svamio žinią  

Šri Satja Sai Baba pasakė daugiau nei 2000 kalbų ir parašė 16 „Vahini“ serijos knygų, kurias kartu su studijų 

vadovais ir kitais TŠSSO leidiniais galima rasti adresu https://sathyasai.org/discourses-and-writings. 

Svamio mokymas yra visų šventraščių esmė, o Jo mokymo kvintesencija yra penkios žmogiškosios vertybės: 

Tiesa, Dora, Ramybė, Meilė ir Neprievarta. Įgyvendindama daugybę programų, TŠSSO intensyvins penkių 

žmogiškųjų vertybių praktiką asmens, šeimos, visuomenės, darbo ir organizacijos lygmenimis. 

Vienoje iš savo dieviškųjų kalbų Jis pasakė: „Praktiškai taikykite tai, ko Aš mokau. To pakanka. Tai viskas, ko 

prašau.“ Prašykime Svamį suteikti mums jėgų, ryžto ir pasišventimo, kad kasdieniame gyvenime galėtume 

besąlygiškai laikytis Jo mokymo. Džei Sai Ram. 

Su meile tarnaujant Sai, 

Narendranath Reddy, M.D. 
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Tarptautinės Šri Satjos Sai organizacijos pirmininkas 
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