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Ik heb een "taak": om de hele mensheid te koesteren en voor hen allemaal levens vol 
gelukzaligheid (ananda) te verzekeren. Ik heb een "gelofte": om allen die afdwalen van het rechte 
pad weer naar goedheid te leiden en hen te redden. Ik ben gehecht aan een "werk" waar ik van 
houd: het lijden van de armen wegnemen en hun geven wat ze missen. Ik heb een "reden om trots 
te zijn", want ik red iedereen die mij aanbidt en vereert, op de juiste manier. Ik heb mijn definitie 
van de 'toewijding' die ik verwacht: zij die mij toegewijd zijn, moeten vreugde en verdriet, winst 
en verlies met evenveel standvastigheid behandelen. Dit betekent dat ik degenen die zich aan mij 
hechten nooit zal opgeven.

Sathyam, Sivam Sundaram Vol.2/Ch.2 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/resume-1926-1961 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/resume-1926-1961
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Niemand wist wie Ik ben ... (Brief aan een toegewijde) 

Niemand wist wie ik ben totdat ik deze wereld naar eigen goeddunken met één woord 
creëerde. Meteen rezen bergen op. Onmiddellijk begonnen rivieren te stromen. Aarde 
beneden en hemel boven zijn hoofd. Oceanen, zeeën, landen en stroomgebieden. Zon, 
maan en woestijnzand schoten uit het niets op om Mijn bestaan te bewijzen. Alle 
vormen van menselijke wezens, de mensheid, beesten en vogels, vliegend, sprekend, 
horend en alle krachten werden op Mijn bevel aan hen geschonken. De eerste plaats 
werd aan de mensheid toegekend en Mijn kennis werd in (Zijn) geest geplaatst.

Kom een, kom allen. Laten we niet ondankbaar worden geroepen. Laten we Hem trouw 
dienen (SAI) en Hem liefhebben, Hem liefhebben, Hem liefhebben

Met zegeningen 

Sri Sathya Sai Baba 

Bron: Divine Whispers – Compilation of letters 
Publicatie: Dr. Shyam Sunder and the students of Sathya Sai University Hostel 

Ik ben gekomen om de lamp van de liefde aan te steken ...
Ik ben gekomen om de lamp van liefde in je hart aan te steken, om te zien dat hij dag na dag schijnt met 

extra glans. Ik ben niet gekomen om namens een bepaalde religie te spreken. Ik ben niet gekomen met 

een publiciteitsmissie voor een sekte, geloofsovertuiging of zaak; noch ben ik gekomen om volgelingen 

te verzamelen voor welke leer dan ook. Ik heb geen plan om discipelen of toegewijden naar Mijn kudde 

of enige kudde te lokken. Ik ben gekomen om jullie te vertellen over dit universele eenheidsgeloof, dit 

atmische principe, dit pad van liefde, deze religie (dharma) van liefde (prema), deze plicht van liefde, 

deze verplichting om lief te hebben. Sri Sathya Sai Speaks Vol.8/Ch.22: 4 July 1968 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-i-bring 

Ik ben in Jou; Jij bent in Mij

Ik heb geen wens om mensen naar Mij toe te trekken, weg van de aanbidding van Mijn andere namen en 

vormen. Je kunt uit wat je Mijn wonderen noemt, afleiden dat Ik ervoor zorg dat ze je aantrekken en je 

aan Mij binden, en aan Mij alleen. Ze zijn niet bedoeld om te demonstreren of bekend te maken; het zijn 

slechts spontane en bijkomende bewijzen van goddelijke majesteit. Ik ben de jouwe; je bent van mij, voor 

altijd en altijd. Wat is er nodig om aan te trekken en indruk te maken, om je Liefde of Mijn mededogen te 

tonen? Ik ben in jou; je bent in mij. Er is geen afstand of onderscheid.
Sri Sathya Sai Speaks Vol.8/Ch.45: 23 November 1968 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/give-giver-gift 

Wie is  Sai?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-i-bring
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Mijn leven is  Mijn boodschap

Ik eet zoals jij doet, beweeg me zoals jij, praat in jouw taal, en gedraag Me zoals jij kunt herkennen en 

begrijpen, voor JOU - niet omwille van Mij! Ik keer je naar het Goddelijke, win je vertrouwen, je liefde, 

je onderwerping door onder jullie te zijn, als een van jezelf, iemand die je kunt zien, beluisteren, spreken, 

aanraken en behandelen met eerbied en toewijding. Mijn plan is om jullie te transmuteren in zoekers naar 

Waarheid.

Ik ben altijd en overal aanwezig; Mijn Wil moet elke hindernis overwinnen; Ik ben me bewust van het 

verleden, het heden en de toekomst, van je diepste gedachten en zorgvuldig bewaarde geheimen. Ik ben 

alomtegenwoordig, almachtig en alwetend. Desalniettemin manifesteer Ik deze krachten niet op een 

grillige manier of louter ter vertoning. Want Ik ben een voorbeeld en een inspiratie voor alles wat Ik doe 

of nalaat. Mijn leven is Mijn Boodschap.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.10/Ch.30: 11 October 1970 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message 

De goddelozen zullen niet vernietigd worden, maar getransformeerd 
worden

Rama, Krishna en andere Avatars moesten een of meer individuen doden, die geïdentificeerd konden 

worden als vijanden van de rechtvaardige (dharmische) manier van leven, en zo de beoefening van 

deugdzaamheid herstellen. Maar nu is er niemand die volledig goed is, en dus, wie verdient de 

bescherming van God? Ze zijn allemaal besmet door goddeloosheid, en wie zal er dus overleven als de 

avatar besluit om te ontwortelen? Daarom moet ik het intellect (buddhi) op verschillende manieren 

corrigeren; Ik moet raad geven, helpen, bevelen, veroordelen en stand-by staan als vriend en weldoener 

voor iedereen, zodat ze hun slechte neigingen kunnen opgeven en het rechte pad herkennen, het betreden 

en het doel bereiken. Ik moet de mensen de waarde onthullen van de Veda's, de geschriften (Shastra) en 

de schriftteksten, die de normen vastleggen.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.4/Ch.30: 23 November 1964 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/karma-and-karuna 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-30.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-30.pdf
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/karma-and-karuna
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Mijn belangrijkste taak is het herstellen van de Veda's

Mijn taak is niet alleen om te genezen en te troosten, individuele ellende te verwijderen. Het is iets veel 

belangrijkers. De belangrijke taak van de mangoboom is om mangovruchten te produceren. De bladeren, 

de takken en het snoeien van de boom zijn ongetwijfeld op hun eigen manier nuttig; maar het 

belangrijkste doel is de vrucht. Dus ook van de weegbree-boom is de vrucht de belangrijkste winst. De 

bladeren, de eetbare kern van de stengel, deze zijn allemaal incidenteel. Zo ook, het wegnemen van 

ellende en leed is een bijkomstigheid van My Mission. Mijn belangrijkste taak is het herstellen van de 

Veda's en geschriften (Shastra's) in het hart van India (Bharatvarsha) en de heropleving van kennis 

daarover bij de mensen. Deze taak zal slagen; het wordt door geen enkel obstakel gehinderd. Het zal niet 

worden beperkt of vertraagd. Als de Heer beslist en het wil, kan Zijn besluit (Sankalpa) niet worden 

belemmerd; het zal niet worden gehinderd. Sri Sathya Sai Speaks Vol.4/Ch.49: 17 December 1964 

 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/no-srama-aashrama 

Vraag en ontvang wat u zal redden, niet wat u zal binden
Jullie zijn, de meesten van jullie, gekomen om van Mij klatergoud en afval te halen, kleine genezingen en 

promoties, vreugde en comfort. Zeer weinigen van jullie willen van Mij krijgen wat Ik ben gekomen om 

te geven, namelijk. bevrijding zelf - en zelfs onder deze weinigen is er een handjevol degenen die 

vasthouden aan het pad van spirituele oefening en slagen. Velen worden weggetrokken door de uiterlijke 

tekenen van heiligheid, de lange japon, de baard, de rozenkransen, het samengeklit haar; zij houden veel 

van zulke mensen bij die door dit land trekken en hen volgen de wildernis in. Het is erg moeilijk om de 

manifestatie van de Heer duidelijk af te bakenen, dus kondig ik Mijzelf aan en ben Ikzelf Mijn missie, de 

taak, de kenmerken, de kwaliteiten die de Avatar van de rest onderscheiden. Honger niet naar troost of 

rijkdom; honger naar gelukzaligheid (ananda). Als je geloof hebt en als je de naam Rama als constante 

metgezel houdt, ben je de hele tijd in de hemel (Vaikuntha of Kailasa). Dit zijn geen verre streken die 

door kronkelige reizen moeten worden bereikt; het zijn bronnen van rust die in je eigen hart zijn. U kunt 

deze kans op de nabijheid van de grootste van alle bronnen van vreugde nergens anders hebben. Hier is 

het zo dichtbij, zo gemakkelijk te bereiken, zo vol van genade. Als je terugvalt, krijg je zelden de kans 

meer. Vraag en ontvang wat u zal redden, niet wat u zal binden. Je vraagt van Mij duizend dingen van de 

wereld, maar zelden vraag je naar "Mij".

Sri Sathya Sai Speaks Vol.3/Ch.3: 4 February 1963 

 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ask-me 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-30.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-30.pdf
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/no-srama-aashrama
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ask-me
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Vragen: 

1. Waarin verschilt Swami's missie van de vorige avatars als Rama en Krishna?

2. Swami zegt dat Hij kwam om de lamp van liefde aan te steken. Wat verwacht Swami van ons als

deel van deze taak?

3. Wat moeten we van Swami vragen?
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De aanbidding die Ik het leukst vind

Manasa bhajare guru charanam 

Dustara bhava sagara taranam 

Ik riep al degenen die leden in de eindeloze ronde van geboorte en dood op om de voeten te aanbidden 

van de spirituele leermeester (Guru), de goeroe die zichzelf aankondigde, die weer was gekomen om de 

last op zich te nemen van hen die hun toevlucht bij Hem zoeken. . Dat was de allereerste boodschap van 

mij aan de mensheid. Manasa bhajare - Aanbidding in de geest! Ik heb je bloemenslingers en fruit niet 

nodig, dingen die je voor een anna of twee krijgt; ze zijn niet echt van jou. Geef Mij iets dat van jou is, 

iets dat rein en geurig is met de geur van deugd en onschuld en gewassen in de tranen van berouw! 

Slingers en fruit breng je mee als items in de show, als een tentoonstelling van je toewijding; armere 

toegewijden die het zich niet kunnen veroorloven om ze mee te nemen, worden vernederd en hebben spijt 

dat ze hulpeloos zijn; ze kunnen hun toewijding niet tonen op de grootse manier waarop u het doet. 

Installeer de Heer in je hart en bied Hem de vruchten van je daden en de bloemen van je innerlijke 

gedachten en gevoelens aan. Dat is de aanbidding die ik het leukst vind, de toewijding die ik het meest 

waardeer.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.1: 17 October 1953 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind 

Het uiten van dankbaarheid is zelf een gebed
Waarom moet je de naam van God chanten? Waarom zou iemand tot God moeten bidden? Is het niet 

onze plicht om dankbaarheid te betuigen aan God, die deze uitgestrekte wereld en alle levende wezens 

erin heeft geschapen en hen voorzien van voedsel om te eten, lucht om te ademen en water om te 

drinken? Niet alleen dat, maar Hij heeft ook in alles voorzien zodat alle levende wezens hun leven op 

aarde kunnen voortzetten.

Als je zakdoek naar beneden valt en iemand hem oppakt en aan je geeft, bedank je hem. Zelfs voor een 

kleine hulp als deze, zeg je dank. Is het dan niet uw plicht om dankbaarheid te betuigen aan God, die u 

zoveel heeft gegeven?

Het uiten van dankbaarheid is zelf een gebed. Wat doet gebed? Het wekt de innerlijke goddelijkheid van 

een persoon, die onmetelijk, onzichtbaar en transcendentaal is.

Dankbaarheid

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind
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Sri Sathya Sai Speaks Vol.29/Ch.34: 17 August 1996 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-ever-grateful-god-alternative-translation 

Neem de Naam op je Lippen en blijf stilstaan bij Zijn zoetheid

Weet je hoeveel ik voel als ik merk dat je, ondanks mijn komst en onderwijs en spirituele instructie, nog 

niet aan deze spirituele discipline bent begonnen? Je looft me gewoon en geeft complimenten; dat ik de 

schatkamer van genade ben, de oceaan van Ananda, enz. Neem de Naam op en blijf stilstaan bij Zijn 

zoetheid; Neem het in je op en rol het op je tong, proef de essentie ervan, overweeg de grootsheid ervan, 

en maak het een deel van jezelf en word sterk in spirituele vreugde. Dat is wat mij behaagt.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.35: 28 December 1960 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/dangers-doubt

Bied een zuivere hart aan de Heer aan

Onthoud dat de persoon die verder gaat dan de uiterlijke kenmerken, de overwinning wint. De Heer heeft 

geen behagen in uiterlijke zaken; Hij zoekt naar de gevoelens, de innerlijke driften. Ik wil de bloemen en 

vruchten en diverse pakketjes niet die je in je handen brengt als je naar Mij toe komt. Kom met lege 

handen en zeg: “Wat kan ik U geven dat niet van Uzelf komt? Toen U mij dit hart gaf, was het rein en 

zuiver; nu, na in dat vat het voedsel voor het leven dat tot dusverre geleefd heeft, klaar te hebben 

gemaakt, bied ik het u aan, net zo rein en zuiver als toen u het mij gaf, na alle sporen van de indrukken of 

geuren van de dingen die erin gekookt waren te hebben verwijderd . " Zeg dat en bied dat hart aan.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.2/Ch.22: November 1961 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sweet-abode-lord 

Verbeter uw karakter en gedrag

Hoe geef je mij Ananda? Door wat ik zeg ter harte te nemen en in de dagelijkse praktijk te brengen. Als 

je besluit om hoog te gaan, maar aangetrokken door het lage, verraad je jezelf. Verbeter uw karakter en 

gedrag; wanneer je gevoelens gezuiverd worden en je impulsen zuiver, kun je Mijn Vorm in zijn 

Werkelijkheid zien. Ik zal je de zaak in een notendop vertellen: maak het intellect dat Mij moet begrijpen 

vrij van verdorvenheid; laat het recht en scherp worden. Ik ben nu in jouw greep gevallen, juist de schat 

waarnaar je op zoek was, omdat onze relatie Atmisch is, niet seculier of getraind.
Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.31: 29 September 1960 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-ever-grateful-god-alternative-translation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/dangers-doubt
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sweet-abode-lord
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Vertrouw op Mij 

Tel en bereken niet wat de Puttaparthi Sai Baba geeft. Ik geef niet om je naar Mij toe te trekken; Ik geef 

alleen om je te vullen met gelukzaligheid (ananda). Ananda douchen, dat is mijn taak. Ik wil niet dat je 

Mij verheerlijkt; Ik zal tevreden zijn als je op Mij vertrouwt.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.30: 29 September 1960 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-ii 

Vragen: 

1. Waarvoor moeten we Swami dankbaar zijn?

2. Soms staan we als toegewijden voor moeilijke uitdagingen. Hoe kunnen we Swami dankbaar

blijven?

3. Wat verwacht Swami van ons?

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-ii
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-ii
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De Gouden Eeuw zal komen
Velen aarzelen om te geloven dat de dingen zullen verbeteren, dat het leven voor iedereen gelukkig en 

vol vreugde zal zijn, dat de Gouden Eeuw ooit zal terugkeren. Laat me je verzekeren dat deze 

gepersonifieerde Gerechtigheid (Dharmaswarūpā) niet voor niets is gekomen. Het zal erin slagen de 

crisis die over de mensheid is gekomen, af te wenden.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.5/Ch.11: 3 March 1965 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/aspire-nobler-role 

Geloof het of niet, in de komende 25 tot 30 jaar zal de hele mensheid één worden. Mensen van alle 

religies, zoals hindoes, moslims, christenen, enz. Zullen verenigd zijn. Er zal volledige eenheid zijn in de 

wereld. Het is vanuit India (Bharat) dat de geest van toewijding voor God zich naar alle andere delen van 

de wereld zal verspreiden. Koester deze waarheid in uw hart.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.41/Ch.8: 31 May 2008 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality 

De vier poten zijn waarheid, mededogen, soberheid en geven (sathya, dayā, tapas en dāna). Van een 

persoon met alle vier kan worden gezegd dat hij zich in de Gouden Eeuw (Kritā-yuga) bevindt, ongeacht 

de leeftijd op de kalender. Als de waarheid niet stabiel is, maar de ene de andere drie eigenschappen 

heeft, bevindt de ene zich in het Tretā-yuga. Als waarheid en mededogen afwezig zijn, maar verzaking en 

geven blijven bestaan, bevindt men zich in het Dwāpara-yuga. Als alleen geven van de vier overblijft, is 

het alsof dharma op één been staat, en de persoon die vasthoudt aan het geven, ondanks dat al het andere 

is verdwenen, bevindt zich in de ijzertijd (Kali-yuga) - zelfs als dat zo is. chronologisch de Gouden Eeuw.

De leeftijden (yuga's) veranderen alleen met de verandering in dharma, niet alleen met het verstrijken 

van de tijd. De slechte Hiranyakashipu en de zuiverhartige Prahlada leefden in hetzelfde chronologische 

yuga; dezelfde yuga zag Dharmaja, de personificatie van gerechtigheid en vrede (shanti), evenals de 

aartsvrachter Duryodhana. Dus dharma is wat de yuga voor elk maakt; men kan altijd in de Gouden 

Eeuw (Kritā-yuga) zijn, als men maar alle vier de kwaliteiten van dharma heeft. Het gedrag van de mens 

maakt en bederft geschiedenis en verandert de Gouden Eeuw in de IJzertijd.

Dharma Vahini Ch. 9 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/all-may-seek-spiritual-wisdom 

Zekerheid

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/aspire-nobler-role
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/all-may-seek-spiritual-wisdom
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Alle krachten die Ik heb, zijn voor jou

Je bent Mijn schat, zelfs als je Mij verloochent. Ik ben je schat, zelfs als je nee zegt, zal ik aan je hechten 

en me aan je hechten; Ik zal alle moeite nemen om Mijn eigendom veilig onder Mijn hoede te houden! 

Dat wil zeggen, onder de hoede van de Heer, onder welke naam je Hem ook aanroept. Alle krachten die 

ik heb, zijn voor jou: ik ben slechts de winkel, en houd ze klaar om aan je te worden gegeven, wanneer je 

erom vraagt. Ik zal liefde (prema) geven, zelfs als je er niet om vraagt, want het is jouw recht om erin te 

delen. Sommigen klagen dat ik ze dit of dat niet heb gegeven, maar dat komt omdat hun visie beperkt is 

tot de onmiddellijke toekomst of het heden; terwijl ik weet wat er in het verschiet ligt, moet ik ze dus 

voor groter verdriet behoeden. Ze geven Mij zelfs de schuld en hopen misbruik, maar ik zal ze niet 

opgeven. Ik word door niemand beïnvloed, onthoud. Niemand kan Mijn koers veranderen of Mijn gedrag 

in de minste mate beïnvloeden. Ik ben de Meester in het algemeen. Maar laat me je dit vertellen. Ik 

spreek harde woorden en "straf" sommige personen omdat ik liefde (prema) voor hen heb en gretig om 

hen te corrigeren en betere instrumenten van hen te maken. Als ze niet de mijne waren, zou ik ze hebben 

opgegeven en geen acht slaan op hun verval. Ik heb het recht degenen te kastijden van wie ik voel dat ze 

van mij zijn. Ik weet ook dat ze Mijn Woord nog steeds waarderen en dat ze verdrietig zullen zijn omdat 

ik niet tevreden over hen ben. Het is aan je eigenzinnige geest dat je gemakkelijk van Mij weggejaagd 

wordt door de onverantwoordelijke woorden van sommige dwaze personen.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.31: 29 September 1960 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii 

Maak aanspraak op genade van Mij

Zie Mij niet als iemand die ver weg is, maar als iemand die heel dicht bij je staat. Sta erop, eis, eis genade 

van mij op; loof niet, prees niet en krimp niet ineen. Breng je hart bij mij en win mijn hart. Niemand van 

jullie is een vreemde voor Mij. Breng mij uw beloften en ik zal u Mijn belofte geven. Maar zie eerst dat 

uw belofte echt en oprecht is; zie dat uw hart zuiver is; dat is genoeg.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.2/Ch.15: 10 October 1961 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress 

Mijn genade is er altijd
Ik heb geen haat of woede in Mijn compositie; Mijn levensbloed is liefde. Ik ben de bewaarplaats van 

mededogen. Begrijp mij en mijn natuur goed. De schaduw van de maan in de diepte van het meer lijkt 

te trillen en te beven door de golven, maar kijk omhoog en je ziet de maan, stabiel als altijd. Ik ben 

altijd stabiel. 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress


10 

Mijn Genade is er altijd. Voor het uiterlijke oog is Mijn actie magie, wonder; voor het innerlijke oog is 

het allemaal een goddelijk spel (leela). Welnu, de hand die schept, is de hand die geeft - er is geen 

terughoudendheid. Het is altijd voor jou, en voor jou alleen. Dat is mijn waarheid; weet het en wees 

gelukkig.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.2/Ch.18: 21 October 1961 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/hands-and-feet-everywhere 

De Heer zal je nooit loslaten

Het is niet juist om de Heer, die eeuwig aan jou verwant is, af te wijzen en misleid te worden door deze 

wereld waarmee men slechts twee dagen verbonden is! Zoals al geschreven, komen de familieleden naar 

de deur, of misschien naar de begraafplaats, maar je echte familielid is de Heer, pas op!

De Heer zal je nooit opgeven. Gezien het aantal geboorten dat je hebt gehad, heb je talloze moeders, 

vaders, echtgenotes, echtgenoten, zonen, dochters, vrienden en vijanden gehad. Bestaan ze vandaag? 

Herinneren ze zich de relatie? Jij bent niemand voor hen, en ze zijn niemand voor jou. Maar jij en zij 

hebben de Heer gemeen als het onveranderlijke familielid. Hij leeft gedurende alle geboorten; Hij is 

eeuwig. Hij waakt over je van geboorte tot geboorte. Welke grotere tragedie kan er zijn dan het vergeten 

van zo'n Heer?

Dhyana Vahini Ch.8 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-pointed-attention-essential 

Ik zal naar je toe komen waar je ook bent

Alleen degenen die in het goddelijke zijn ondergedompeld, zijn Mij dierbaar en zijn Mijn dierbare 

vrienden. Als je dierbare vrienden van Swami wilt zijn, gedraag je dan op de goddelijke manier. In dat 

geval hoeft u niet hierheen te komen; Ik zal naar je toe komen waar je ook bent. Ik zal daarheen komen, 

waar je ook verblijft. Ik ben bij je, in je, om je heen en achter je. Ik ben niet gescheiden van jou. Ik en jij 

zijn één.

Sri Sathya Sai Speaks Vol.32/Ch.29: 21 November 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seek-god-within 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/hands-and-feet-everywhere
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-pointed-attention-essential
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seek-god-within
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Vragen: 

1. Hoe weten we of we spirituele vorderingen maken?

2. Kan Swami's genade de effecten van onze daden uit het verleden overwinnen?

3. Hoe kunnen we ons geloof sterker maken zonder te vragen om ervaring?

4. Wat zegt Swami over de eenheid van de mensheid?
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