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Mul on "ülesanne": edendada kogu inimkonda ja tagada kõigile inimestele elu, täis õndsust 
(ananda). Mul on "tõotus": juhtida kõik, kes eksivad sirgelt teelt, jälle headusesse ja päästa nad. 
Olen kiindunud "töösse", mida armastan: eemaldada vaeste kannatused ja anda neile mida nad 
vajavad. Mul on "põhjus uhkust tunda", sest ma päästan ära kõik, kes mind kummardavad ja 
jumaldavad. Mul on oma määratlus „pühendumusest“, mida ma eeldan: Need, kes mulle 
pühenduvad, peavad võrdse meelekindlusega vastu võtma rõõmu ja muret, kasu ja kaotust. See 
tähendab, et ma ei loobu kunagi neist, kes minu külge end köidavad. 

 

Sathyam, Sivam Sundaram Vol.2/Ch.2 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/resume-1926-1961 
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Kes on Sai? 
 

Pole olnud kedagi, kes oleks teadnud, kes ma olen ... (kiri 
pühendunule) 
 
Polnud kedagi, kes oleks teadnud, kes ma olen, kuni ma lõin selle maailma enda tahte järgi, ühe sõnaga. 

Kohe tõusid mäed. Kohe hakkasid voolama jõed. Maa allpool ja taevas üleval. Ookeanid, mered, maad ja 

veed. Päike, kuu ja kõrbeliivad kerkisid esile ei kusagilt, tõestamaks Minu olemasolu. Tulid erinevad 

inimolendid, inimkond, metsloomad ja linnud, kes lendasid. Kõne-ja kuulmis- ja kõik muud võimed, kingiti 

neile Minu käsul. Esimene koht anti inimkonnale ja Minu teadmised pandi inimmõistusse. 

 

Tulge igaüks, tulge kõik. Ärgem olgem kutsutuna tänamatud. Teenigem ustavalt Teda (SAI`d) ja 

Armastagem Teda, Armastagem Teda, Armastagem Teda 

 
Õnnistustega 

Sri Sathya Sai Baba 

From: Divine Whispers – Compilation of letters 

Published by: Dr. Shyam Sunder and the students of Sathya Sai University Hostel 

 

Olen tulnud süütama armastuse lampi ... 

Ma olen tulnud selleks, et süüdata armastuse lamp teie südameis, nägemaks, et see särab päevast päeva aina 

kasvava säraga. Ma ei ole tulnud rääkima mitte ühegi konkreetse usundi nimel. Ma ei ole tulnud tegema 

reklaami ühegi sekti, usutunnistuse või eesmärgi heaks; samuti pole ma tulnud selleks, et koguda järgijaid 

ühelegi doktriinile. Mul ei ole kavas meelitada õpilasi või pühendunuid Minu Enda ümber ega ühegi teise 

seltskonda. Olen tulnud teile rääkima sellest Universaalsest ühtsest usust, sellest Atmalisest põhimõttest, 

sellest armastuse teest, sellest armastuse (prema) religioonist (dharma), selles armastuse kohusest, sellest 

kohustusest armastada. 

Sri Sathya Sai Speaks Vol.8/Ch.22: 4 July 1968 

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

 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-i-bring
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Ma olen sinus; sa oled Minus 

Mul ei ole soovi meelitada inimesi Enda poole, eemale Minu teiste nimede ja vormide kummardamisest. 

Te võite teha järeldusi (selle põhjal, mida te nimetate Minu imedeks), et Mina põhjustan inimesi Endale 

ligi tõmbuma ja kinnituma Enda juurde, ja ainult Minu juurde. Nende imede eesmärk pole demonstreerida 

ega reklaamida; need on lihtsalt spontaansed ja kaasnevad tõendid Jumalikust Majesteetlikkusest. Mina 

olen sinu, sina oled minu, igavesti ja igavesti. Milline vajadus on siin meelitada ja muljet avaldada, kas 

selleks, et näidata sinu Armastust või Minu kaastunnet? Mina olen sinus, sina oled Minus. Puudub kaugus 

ja vahetegemine. 

Sri Sathya Sai Speaks Vol.8/Ch.45: 23 November 1968 

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

 

Minu elu on kommentaar minu sõnumist 

Ma söön samamoodi nagu teie, liigun ringi nagu teie seda teete, räägin teie keeles ja käitun nii, nagu teie 

suudate ära tunda ja mõista. TEIE heaks - mitte Minu heaks! Ma pööran teid Jumaliku poole, võites teie 

usalduse, armastuse ja alistumise, olles teie seas kui üks teist endist, Üks, keda saate näha, kuulata, kellega 

saate rääkida, keda saate puudutada ning aukartuse ja pühendumusega kohelda. Minu plaan on muundada 

teid tõe otsijateks. 

 

Olen kohal igal pool, igal ajal. Minu Tahe peab valitsema iga takistuse üle. Olen teadlik minevikust, 

olevikust ja tulevikust, teie kõige varjatumast mõttest ja hoolikalt hoitud saladustest. Olen Kõikjalolev, 

Kõikvõimas ja Kõiketeadev. Sellest hoolimata ei ilmuta ma neid jõude kuidagi tujukatel eesmärkidel ega 

piirdu ainult demonstreerimisega. Sest Ma olen eeskuju ja inspiratsioon kõigele, mida iganes Ma teen või 

tegemata jätan. Minu elu on Minu sõnumi kommentaariks. 

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

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

 

 

 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/give-giver-gift
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/commentary-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/commentary-message
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Õelaid ei hävitata, neid kujundatakse ümber 

Rama, Krišna ja teised Avataarad pidid tapma ühe või mitu olendit, keda oli võimalik tuvastada õiglase 

(dharmalise) eluviisi vaenlastena, ja nõndaviisi taastada vooruste praktiseerimine. Kuid nüüd pole kedagi, 

kes oleks täiesti hea, ja seega, kes siis väärib Jumala kaitset? Kõik on õeluse poolt rikutud, ja seega, kes siis 

ellu jääb, kui Avataara otsustab halva välja juurida? Seetõttu pean parandama intellekti (buddhit) 

mitmesuguste vahenditega. Pean nõu andma, aitama, kamandama, hukka mõistma ja seisma kõrval kui 

sõber ning heasoovija kõigile, et nad saaksid loobuda kurjadest kalduvustest ja ära tundes õige tee, 

sammuda mööda seda ning jõuda eesmärgini. Ma pean inimestele avaldama Veedade, pühakirjade 

(šaastrate) ja pühakirjatekstide väärtuse, mis panevad paika normid. 

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

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

 

Minu peamine ülesanne on Veedade taastamine 

Minu ülesanne pole pelgalt ravida ja lohutada, individuaalset viletsust eemaldada. See on midagi palju 

olulisemat. Mangopuu oluline ülesanne on kasvatada mangovilju. Puu lehed, oksad ja viimistlus on omal 

moel kahtlemata kasulikud, selles ei ole kahtlust, kuid peamine eesmärk on vili. Nii et ka jahubanaanipuu 

peamine eesmärk on vili. Lehed, varre söödav südamik, need kõik on teisejärgulised. Nii on ka viletsuse ja 

hädade kõrvaldamine Minu missiooni jaoks teisejärguline. Minu põhiülesanne on Veedade ja pühakirjade 

(šaastrate) taastamine India südames (Bharatvaršas) ja nende kohta teadmiste taaselustamine inimestes. 

See ülesanne õnnestub, seda ei tõkesta ükski takistus. Seda ei piirata ega aeglustata. Kui Issand otsustab ja 

soovib, ei saa Tema Otsust (Sankalpa) takistada, seda ei takistata. 

Sri Sathya Sai Speaks Vol.4/Ch.49: 17 December 1964 

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

 

Küsige ja võtke vastu, mis teid päästab, mitte seda, mis teid seob 

Enamik teist on tulnud selleks, et saada minult kassikulda ja prahti, tühiseid väikseid tervendamisi ja 

ametialast kõrgendust, rõõme ja mugavusi. Väga vähesed teist soovivad saada Minult seda, mida Mina olen 

tulnud kinkima, st. vabanemist ennast - ja ka nende väheste seas on vaid käputäis neid, kes jäävad vaimse 

praktika rajale ja õnnestuvad. Paljusid tõmbavad õigelt teelt eemale pühaduse välised tunnused, pikk rüü, 

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/no-srama-aashrama
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habe, roosikrants, pulstunud juuksed; nad jälgivad paljusid selliseid inimesi, kes siin maal ringi liiguvad ja 

järgnevad neile kõnnumaale. Issanda ilmingu selge piiritlemine on väga raske, nii et Ma Ise kuulutan Ennast 

ja kirjeldan Ise oma missiooni, ülesannet, omadusi ja omadusi, mis eristavad Avataarat teistest. Ärge 

janunege mugavuse või rikkuse järele; olgu teil nälg õndsuse (Ananda) järgi. Kui teil on usku ja kui te 

hoiate Rama nime pideva kaaslasena, olete kogu aeg taevas (Vaikuntha või Kailasa). Need ei ole kauged 

piirkonnad, kuhu teil tuleb keeruliste reisidega jõuda, need on vaikuse allikad, mis on teie enda südames. 

Seda võimalust, olla kõige suurema rõõmuallika läheduses, ei saa te mitte üheski teises kohas. Siin on see 

nii lähedal, nii hõlpsasti kättesaadav, nii armu täis. Tagasi kukkudes saate te harva uue võimaluse. Küsige 

ja hankige, mis teid päästab, mitte seda, mis teid seob. Te küsite minult tuhandet asja maailmast, kuid harva 

küsite te “Mind”. 

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

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

 

Küsimused: 

1. Mille poolest erineb Svaami missioon eelmiste Avataarade Raama ja Krišna omast? 

2. Svaami ütleb, et Ta tuli süütama armastuse lampi. Mida ootab Svaami meilt selle ülesande 

raames? 

3. Mida me peaksime Svaamilt küsima? 

 

Tänulikkus 

Austav riitus, mis meeldib mulle kõige rohkem 

Manasa bhadžare guru tšaranam 

Dustara bhava sagara taranam 

 

 

Ma pöördusin kõigi nende poole, kes kannatavad lõputus sünni- ja surmarattas, austama kummardades 

Vaimse Õpetaja (Guru) jalgu. Õpetaja, kes oli taas tulnud selleks, et võtta Enda peale nende koorem, kes 

leiavad Temas varjupaiga. See oli Minu kõige esimene sõnum inimkonnale. Manasa bhadžare – austav 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ask-me
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riitus mõistuses! Ma ei vaja teie lillepärgasid ja puuvilju, asju, mida te saate osta paari anna eest; need ei 

ole tõeliselt teie omad. Kinkige Mulle midagi, mis on teie oma, midagi, mis on puhas, mis lõhnab vooruse 

ja süütuse parfüümi järgi ning on pestud patukahetsuse pisaratega! Pärlid ja puuviljad, mida te toote kaasa 

nagu esemeid väljanäituseks, näidates välja oma pühendumust. Siis vaesemad pühendunud, kes ei saa 

endale lubada nende toomist, tunnevad end alandatuna ja neil on kahju, et nad on abitud; nemad ei saa 

näidata oma pühendumust sellisel suursugusel viisil, nagu teie seda teete. Paigaldage Issand oma südamesse 

ja pakkuge Talle oma tegude vilju ning oma sisemiste mõtete ja tunnete lilli. See on austav riitus, mis Mulle 

kõige rohkem meeldib, pühendumus, mida Ma kõige rohkem hindan. 

 

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

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

 

 

Tänulikkuse väljendamine on iseenesest palve 

Miks on vaja lausuda Jumala Nime? Miks peaks Jumala poole palvetama? Kas pole meie kohus avaldada 

tänu Jumalale, Kes on loonud selle tohutu maailma ja kõik elusolendid selles ning varustanud nad toiduga, 

mida süüa, õhuga, mida hingata, ja veega, mida juua? Vähe sellest, Ta on varustanud kõik elusolendid 

kõigega, et nad saaksid Maa peal elada. 

 

Kui teie taskurätik kukub maha ja keegi tõstab selle üles ja annab teile, siis te tänate teda. Isegi sellise 

väikese abi eest ütlete aitäh. Kas pole siis teie kohus avaldada tänu Jumalale, kes teile nii palju andis? 

 

Tänulikkuse väljendamine on iseenesest palve. Mida teeb palve? See äratab inimese sisemise Jumalikkuse, 

mis on mõõtmatu, nähtamatu ja transtsendentaalne. 

Sri Sathya Sai Speaks Vol.29/Ch.34: 17 August 1996 

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

 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/worship-mind
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-ever-grateful-god-alternative-translation
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Alustage nime kordamisega ja peatuge pikemalt selle magususel 

Kas te teate, kui halvasti Ma end tunnen, kui leian, et hoolimata Minu saabumisest ja õpetamisest ning 

vaimsest juhendamisest, ei ole te seda vaimset distsipliini veel alustanudki? Te lihtsalt kiidate Mind ja 

külvate komplimente, et Mina olen Armu Aardemaja, Õndsuse (Ananda) Ookean jne. Alustage Nime 

kordamisega ja peatuge pikemalt selle magususel, image seda endasse ja keerake seda oma keelel, maitske 

selle olemust, mõtisklege selle suursugususe üle ja tehke see osaks endast ning kasvage tugevaks vaimses 

rõõmus. See on see, mis mulle  rõõmu teeb. 

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

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

 

Ohverdage Issandale oma puhas süda 

Pidage meeles, et võidu saavutab inimene, kes läheb kaugemale välistest asjadest. Issandale ei meeldi 

välisega seotud. Ta otsib tundeid, sisemisi tunge. Ma ei soovi lilli ja puuvilju ning mitmesuguseid kingitusi, 

mida te Minu juurde tulles toote. Tule tühjade kätega, öeldes: "Mida ma saan Sulle anda, mis pole tulnud 

Sinult Eneselt? Kui Sa andsid mulle selle südame, oli see puhas ja ehe; nüüd, pärast selles anumas toidu 

valmistamist kogu seni elatud elu jooksul, pakun ma seda Sulle, sama puhtana kui siis, kui Sa selle mulle 

andsid, pärast kõigi selles valmistatu muljete ja lõhnade eemaldamist.” Öelge seda, ja pakkuge sellist 

südant. 

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

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

 

Parandage oma iseloomu ja käitumist 
Kuidas annate te Mulle Anandat? Võttes südamesse seda, mida Ma ütlen ja viljeledes seda igapäevaelus. 

Te otsustasite tõusta kõrgemale, kuid köidetuna madalast, reedate te iseendid. Parandage oma iseloomu ja 

käitumist – kui teie tunded saavad puhtaks ja ajendid on puhtad, näete te Minu Vormi selle Tegelikkuses. 

Ma räägin teile sellest lühidalt: tehke intellekt, mis peab Mind mõistma, vildakusest vabaks; las see muutub 

ausaks ja vahedaks. Olen nüüd teie haardesse langenud, see on just see aare, mida te otsinud olete, sest meie 

suhe on atmaline, mitte ilmalik ega välja õpetatud. 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/dangers-doubt
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sweet-abode-lord
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Sri Sathya Sai Speaks Vol.1/Ch.31: 29 September 1960 

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

 

Toetuge minule 

Ärge loendage ega pidage arvet, mida Puttaparthi Sai Baba annab. Ma ei anna selleks, et sind enda juurde 

tõmmata. Ma annan ainult selleks, et täita teid õndsusega (anandaga). (Anandaga) Õndsusega ülevalamine 

on Minu ülesanne. Ma ei soovi, et te Mind ülistaksite. Olen rahul sellega, kui te toetute Minule. 

 

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

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

 

Küsimused: 

1. Mille eest peaksime olema Svaamile tänulikud? 

2. Mõnikord seisame meie kui pühendunud silmitsi keeruliste väljakutsetega. Kuidas me saame tunda 

jätkuvalt tänulikkust Svaami suhtes? 

3. Mida Svaami meilt ootab? 

 

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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Kinnitus 
 

Kuldajastu leiab aset 

Paljud ei suuda uskuda, et asjad paranevad, et elu saab kõigile olema õnnelik ja rõõmu täis, et Kuldajastu 

kunagi taas kordub. Lubage Mul teile kinnitada, et see isikustatud Õiglus (Dharmasvaruupa) pole tulnud 

asjata. Sellel õnnestub õnnestub inimkonda tabanud kriis ära pöörata. 

 

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

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

 

Uskuge või mitte, aga järgmise 25–30 aasta jooksul saab kogu inimrass üheks. Kõikide religioonide 

inimesed nagu hindud, moslemid, kristlased jne, ühendatakse. Maailmas valitseb täielik ühtsus. Indiast 

(Bharatast) levib Jumalale pühendumise vaim levib üle kogu maailma. Hoidke seda tõde aardena oma 

südames. 

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

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

 

Neli jalga (omadust) on tõde, kaastunne, kasinus ja andmine (sathya, dayā, tapas ja dāna). Inimese kohta, 

kelle südames ja tegudes on kõik need neli olemas, võib öelda, et ta on Kuldajastus (Kritā-juugas), 

olenemata sellest, mis ajastut kalender parasjagu näitab. Kui tõde ei ole püsiv, kuid inimesel on ülejäänud 

kolm omadust, on ta Tretā-juugas. Kui tõde ja kaastunne puuduvad, kuid kokkuhoid ja andmine on püsivad, 

on inimene Dvāpara-juugas. Kui neljast jääb alles vaid andmine, seisab dharma justkui ühel jalal ja 

vaatamata sellele, et inimene peab jätkuvalt kinni annetamisest, on ta Rauaajastus (Kaali-juugas) - isegi kui 

kronoloogiliselt on Kuldajastu. 

Ajastud (juugad) muutuvad ainult muutustega dharmas, mitte pelgalt aja möödumisega. Õel Hiranyakašipu 

ja puhtsüdamlik Prahlada elasid ühes ja samas kronoloogilises ajastus (juugas). Sama ajastu nägi nii 

Dharmadžat, õigluse ja rahu (šanti) kehastust, kui ka ülimat petturit Durjodhanat. Niisiis, õiglane toimimine 

(dharma) on see, mis loob ajastu igaühe jaoks eraldi võetuna. Inimene võib alati olla Kuldajastus (Kritā-

juugas), kui tal on kõik neli dharma omadust. Inimese käitumine loob ja rikub ajalugu ning muudab 

Kuldajastu Raua ajastuks. 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/aspire-nobler-role
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality
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Dharma Vahini, Ch. 9 

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

Kõik väed, mis mul on, on teie jaoks 

Te olete Minu aare isegi siis, kui te Mind eitate. Mina olen teie aare, isegi siis, kui te ütlete Ei. Ma olen teie 

vastu hell ja köidan End teie külge. Ma võtan Enda kanda kõik vaeva, et hoida Oma vara turvaliselt Enda 

hoole all! See tähendab, Issanda hoole all, ükskõik millise nimega te Teda kutsute. Kõik väed, mis Mul on, 

on teie jaoks: Mina olen lihtsalt hoiukoht ja hoides neid valmis teile andmiseks, millal iganes te neid küsite. 

Ma annan armastust (premat) isegi kui te seda ei palu, sest teie õigus on sellest osa saada. Mõned kurdavad, 

et ma ei andnud neile seda või teist, kuid see on sellepärast, et nende nägemine piirdub lähituleviku või 

olevikuga, kuna aga Mina tean, mis on varuks, siis pean Ma neid suurema mure eest kaitsma.  

 

Nad isegi süüdistavad Mind ja kuhjavad solvanguid, kuid Ma ei loobu neist. Mind ei mõjuta keegi, pidage 

seda meeles. Keegi ei saa muuta Minu suunda ega mõjutada Minu käitumist vähimalgi määral. Olen 

üleüldine Meister. Aga las Ma ütlen teile seda: Ma räägin karmide sõnadega ja „karistan“ mõnda inimest, 

sest mul on nende vastu armastus (prema) ja Ma soovin neid parandada ja neist paremaid tööriistu teha. 

Kui nad poleks Minu omad, oleksin Ma neist loobunud ning poleks hoolinud nende tagasilangusest. Mul 

on õigus kutsuda korrale neid, keda Ma tunnen, et nad on Minu omad. Ma tean ka seda, et nad hindavad 

endiselt Minu Sõna ja tunnevad kurbust selle pärast, et Mina pole nendega rahul. Just tänu teie tõrksale 

mõistusele juhivad mõnede rumalate inimeste vastutustundetud sõnad teid Minust kergesti eemale. 

 

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/all-may-seek-spiritual-wisdom
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/sathya-sai-gita-iii


 

 

13 

  

 

 

 

 

Nõudke Minu käest armu 

Kohelge Mind mitte kellegi kaugena, vaid teile väga lähedasena. Nõudke, küsige, paluge Minult Armu, 

ärge kiitke, ülistage ega kõnelge magusat mesijuttu. Tooge oma südamed Minu juurde ja võitke endale 

Minu süda. Mitte keegi teist pole Mulle võõras. Esitage Mulle oma lubadused ja Ma annan teile Oma 

Lubaduse. Kuid kõigepealt vaadake, et teie lubadus on ehe, siiras. Jälgige, et teie süda oleks puhas – sellest 

piisab. 

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

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

 

 

Minu arm on alati olemas 

Minu ülesehituses ei ole vihkamist ega viha, armastus on Minu eluvereks. Ma olen kaastunde varamu. 

Mõistke Mind ja Minu olemust õigesti. Kuu peegeldus järve sügavuses näib lainete tõttu võbelevat ja 

värelevat, kuid vaadake üles ja te näete kuud, püsivat nagu alati. Olen alati kindel. Minu Arm on alati 

kõikjal olemas. Välisele silmale on Minu tegevus maagia, ime, sisemisele silmale on see kõik Jumalik 

näitemäng (liila).  

Hästi, Käsi mis loob, on sama Käsi mis annab – siin mingit tagasihoidmist pole. See on alati teie jaoks ja 

vaid teie jaoks. See on Minu tõde, teadke seda ja olge õnnelikud. 

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

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

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/limits-and-progress
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/hands-and-feet-everywhere
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Issand ei loobu teist kunagi 

Ei ole õige lükata tagasi Issandat, kes on teiega igavesti seotud ja lasta end eksitada sellest maailmast, 

millega inimene on seotud vaid kaks päeva! Nagu juba kirjutatud, tulevad sugulased kuni välimise väravani 

või isegi matmispaigani, kuid teie tõeline sugulane on Issand, seega, olge valvsad! 

 

Issand ei loobu teist kunagi. Arvestades teie sündide arvu, on teil olnud lugematu arv emasid, isasid, naisi, 

mehi, poegi, tütreid, sõpru ja vaenlasi. Kas nad on täna elus? Kas nad mäletavad seda suhet? Te ei ole nende 

jaoks mitte keegi ja nad ei ole teie jaoks mitte keegi. Kuid teil ja neil on Issand, kes on teie ühine muutumatu 

sugulane. Ta eksisteerib läbi aja kõikide sündide vältel, Ta on igavene. Ta vaatab teie järele sünnist sünnini. 

Mis võib olla suurem tragöödia kui sellise Issanda unustamine? 

Dhyana Vahini Ch.8 

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

 

Ma tulen teie juurde, kus iganes te olete 

Ainult need, kes on sukeldunud Jumalikku, on Mulle kallid ja on Minu kallid sõbrad. Kui te soovite olla 

kallid sõbrad Svaamile, siis käituge Jumalikult. Sellisel juhul pole teil vaja siia tulla. Mina tulen teie juurde 

ükskõik, kus te olete. Ma tulen sinna, kus iganes te peatute. Olen koos teiega, teis, teie ümber ja teie taga. 

Ma ei ole teist eraldi. Mina ja teie oleme üks. 

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

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

 

Küsimused: 

1. Kuidas me saame teada, et me edeneme vaimsel teel? 

2. Kas Svaami Arm võib saada jagu meie varasemate tegude mõjudest? 

3. Kuidas saaksime muuta oma usku tugevamaks kogemusi küsimata? 

4. Mida ütleb Svaami inimkonna ühtsuse kohta? 

 

 

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