
DAN OBJAVE AVATARSTVA  2021. 

 

SRI SATHYA SAI MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJSKI VODIČ  

VJERA I PREDANOST 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponuđeno s ljubavlju i zahvalnošću pred lotosna stopala  

Bhagavāna Sri Sathya Sai Babe 
prigodom Dana objave avatarstva 2021.  

 
 
 
 
 
 

Jedino što tražim je da se okrenete meni kada vas vaš um uroni u žalost,  

ponos ili zavist. Donesite mi dubine vašega uma, bez obzira na to kako 

groteskno, kako okrutno vas razdirale sumnje ili razočaranja. Ja znam 

kako se odnositi prema njima. Ja vas neću odbaciti, Ja sam vaša majka.    

                                                                                                    Sathya Sai nam govori , Vol. 12/Pogl. 45 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/banana-and-peel
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VJERA I PREDANOST  
Potpuna vjera je ono što je najpotrebnije 

ako želite doživjeti božanskost. Ne bi smjela 

postojati ni najmanja sumnja. Onaj tko živi 

bez vjere u Boga je kao beživotno truplo. 

Ispričat ću vam jednu priču da bih vam 

oslikao snagu vjere. Jedan je mali dječak 

odlazio iz svoga sela u školu koja se nalazila 

u obližnjem gradu. Na putu do grada trebao 

je proći kroz šumu. Obično bi se vratio kući 

prije nego što bi zašlo sunce. Jednoga dana, 

dogodilo se da je otišao iz škole kada je već 

bilo kasno i spustio se mrak. Dječak se bojao 

proći kroz šumu po mraku. Rekao je svojoj 

majci da ga je bilo strah hodati kroz šumu 

noću, bez društva. Njegova je majka rekla: 

„Zašto se bojiš? Uvijek kada ti je potrebno 

društvo, glasno pozovi svoga brata. On će 

ti priskočiti u pomoć.” Dječak ju je upitao: 

„Tko je moj brat?” Majka je odvratila: „On 

nije nitko drugi već sâm Gospod Kṛšṇa. 

Bog je majka, otac, učitelj, brat, rođak, 

prijatelj i svatko drugi. Uvijek, kad god si 

u nevolji, nemoj se ustručavati pozvati Ga 

u pomoć.” 

Pitanja: 

 Dječak je imao potpunu vjeru u riječi svoje 

majke. Sljedećeg dana vraćao se iz škole 

kasno po noći kada je već bio mrak. 

Povikao je: „Brate Kṛšṇa – anna Kṛšṇa ”. 

Nekoliko trenutaka nakon toga Kṛšṇa se 

pojavio pred dječakom u obliku mladića i 

rekao mu: „Zašto se bojiš kada sam ja 

ovdje? Otpratit ću te kući.” On je otpratio 

dječaka do ruba sela i nakon toga nestao. 

Dječak je ispričao svojoj majci kako mu je 

brat pomogao i kako su njezine riječi bile 

istinite. Majka je rekla: „On ne pomaže 

samo tebi, već svakomu tko zatraži 

Njegovu pomoć.” Od toga trenutka pa 

nadalje dječak je običavao pozvati brata 

uvijek kada mu je bila potrebna njegova 

pomoć i Kṛšṇa se uvijek odazvao. Postupno 

je razvio odvažnost. Kada imate potpunu 

vjeru, Bog će vam sasvim sigurno pomoći i 

učiniti vas neustrašivim. Ljudi koji imaju 

vjeru u Boga, nikada se neće razočarati. Ali 

oni koji nemaju vjere, pate.  
                Sathya Sai nam govori, Vol. 27 (1994) 

1. Uronjeni u dubinu problema, ponekad zaboravljamo u pomoć pozvati Boga. No, 

ipak, postoji jamstvo da će On uvijek biti ovdje da bi nas vodio. Kako se možemo 

prisjetiti da je Bog uvijek ovdje, za nas?  

2. Kako iz dana u dan jačati našu vjeru? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/power-faith/
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ŠTO JE PREDANOST? 

... kad pokušate shvatiti značenje riječi 

“predanost” - śaraṇāgati, primijetit ćete da 

je Arjuna u početku Gospodu Kṛšṇi 

postavljao pitanja, misleći da koristi svoju 

razboritost, sposobnost istraživanja i 

sposobnost razlikovanja pravog od 

krivog. Mislio je da koristi vlastitu snagu. 

Zbog toga što se posve oslonio na vlastitu 

snagu i što je mislio da je njegova snaga 

sposobna natkriliti i nadvisiti Božju 

snagu, zapao je u neprilike i nije bio u 

stanju odlučiti što mu je činiti, a što ne. 

Čim je uvidio da mu nije moguće ići ni 

naprijed ni natrag, u stvari kad su mu sva 

djela došla do mrtve točke, okrenuo se 

Gospodu Kṛšṇi i rekao: „Slijedit  ću tvoje 

zapovijedi, sâm nisam u stanju odlučiti 

što mi je činiti. Spreman sam ti se pokoriti 

te izvršiti sve što od mene tražiš i to ću 

učiniti od sveg srca.“ Tako je svoju misao, 

riječ i djelo, sve u potpunosti predao 

Bogu. Takva predanost pouka je 

Bhagavadgīte. 
Ljetni pljuskovi  u 
Brindavanu 1972., 
str.81 

 

Pitanja: 

1. Kako možemo ‘radosno’ prihvatiti 

sve što nas snađe na putu (u duhu 

istinske predanosti)? 

2. Kako pojedinac njeguje i čuva vjeru 

u Boga? 

STAV 
PREDANOSTI 

Lakšmana je najbolji primjer stava 

predanosti. Kada su Rāma, Sītā i 

Lakšmana otišli u šumu i došli do 

Chitrakoota, Rāma je rekao Lakšmanu: „Ja 

se osjećam umorno i Sītā je isto tako 

umorna. Bolje je da neko vrijeme 

ostanemo ovdje. Zato bih želio da 

sagradiš kolibu u kojoj bismo mogli ostati 

duže vrijeme, ako bude potrebno, čak i 

cijelo razdoblje od 10 godina. Kolibu 

možeš izgraditi na bilo kojem mjestu koje 

odabereš.” Čuvši tê riječi, Lakšmana se 

osjećao povrijeđenim i pognuo je glavu od 

žalosti. Primijetivši to, Sītā je upitala 

Lakšmanu: „Zašto si uznemiren, 

Lakšmana? Tvoj brat nije rekao ništa 

grubo. Zašto se tako osjećaš?” Lakšmana 

je rekao: „Jesam li ja ikada nešto sâm 

odabrao? Napustio sam svoju majku, 

suprugu i sve ugodnosti života i pridružio 

se vama dvoma da bih služio. Predao sam 

se Rāmi.  Gdje tu ima mjesta za moj 

odabir? Rāmina zapovijed je ono što želim 

izvršavati. Dok je tomu tako, kako mogu 

podnijeti udarac kad Rāma od mene traži 

da sagradim kolibu na mjestu koje sâm 

odaberem?”  Rāma je spoznao svete 

Lakšmanove osjećaje i istinski stav 

njegove predanosti te je sâm pokazao 

mjesto gdje treba sagraditi kolibu. 

                   Sathya Sai nam govori, Vol. 31 (1998) 

      Pitanja: 
1. Kako možemo razviti našu vjeru do razine 

kada se bespogovorno povinujemo svakoj 

želji Gospoda?  

2. Koje korake moramo poduzeti u našem 

svakodnevnom životu, kako bismo osigurali 

da u svakoj odluci tražimo Njegove 

blagoslove i odobrenje prije izvršavanja 

svojih zadataka? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourses/?collection=Summer%20Showers%201972
https://saispeaks.sathyasai.org/discourses/?collection=Summer%20Showers%201972
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-surrender/
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LOŠE DRUŠTVO UZROKUJE SUMNJU 
Kada se netko preda, ovisno o 

okolnostima, on postaje podložan 

određenim sumnjama i mentalnim 

nedoumicama. Naprimjer, u Rāmāyani, 

kada su se Rāma i Lakšmana uputili u 

potragu za Sītom, odjednom je Lakšmana 

osjetio umor i rekao je Rāmi da mu je već 

dosta potrage  za Sītom i da se želi vratiti 

natrag u Ayodhyu gdje će ugodnije 

provoditi svoje vrijeme. Rāma se 

nasmijao i rekao:  „Nastavimo dalje. Ja ću 

ti kasnije sve objasniti.” Kako je 

Lakšmana, koji je prethodno objavio da 

mu je Rāma sve i da ne bi živio ni 

trenutak bez Rāme, odjednom razvio 

takav pristup? Kako se javila ova potreba 

za tjelesnom ugodom?  

Nakon što su prošli određeni dio puta, 

sjeli su ispod stabla. U tom je trenutku 

Lakšmana osjetio muke pokajanja. 

Shvatio je svoju 

pogrešku, čvrsto stisnuo Rāmina stopala i 

rekao: „Brate! Oprosti mi ono što sam 

rekao. Ja ne mogu shvatiti kako se ta loša 

misao pojavila u mojem umu. Koji je  

razlog tomu?” Rāma je odgovorio: 

„Lakšmana!  Područje kojim smo upravo 

prošli, bilo je utočište Shuurpanakhe koja 

se običavala odmarati pod onim tamo 

stablom. Mjesto je bilo prožeto svim 

njezinim lošim obilježjima. Tê su vibracije 

u tebi potaknule loše misli. U trenutku 

kada si se odmaknuo od toga mjesta, tvoja 

se urođena dobra narav vratila sama po 

sebi.“ Lekcija koju možemo naučiti iz 

ovoga događaja je da ljudi trebaju biti 

oprezni u odnosu na svoju povezanost s 

određenim mjestima ili ljudima.  

Izbjegavajte loše društvo. Klonite se 

mjesta gdje prevladavaju loša obilježja. 

Vibracije određenog mjesta djeluju na 

ljude koji ih posjećuju.  

                       Sathya Sai nam govori, Vol. 28 (1995) 

 
  

Pitanja: 

1. Biti okružen dobrim ljudima prava je Božja milost.  Kako ćemo osigurati da uvijek 

budemo u dobrom društvu? 

2. Kako možemo živjeti uzornim životom i postati dobro društvo drugima? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-trinity-and-cosmos/
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RAZVIJTE VJERU 
U BOGA 

Vjera je prva i najvažnija odlika koju 

čovjek nasljeđuje rođenjem. Na samom 

početku, razvija vjeru u svoju majku. 

Njegova ga majka može prekoriti ili 

udariti, ali njegova vjera u majku ostaje 

čvrsta. To je veličina majčine ljubavi. 

Čovjek bi trebao razviti toliku vjeru u 

Boga, koliku ima u svoju majku. No, 

nažalost, ne uspijeva razviti tako čvrstu 

vjeru u Boga. Danas čovjek ima vjeru u 

sve u pojavnom svijetu. Naprimjer, kada 

se pojavi vijest u novinama da je netko 

umro u Rusiji pod tim i tim okolnostima, 

u tu vijest vjerujemo bez imalo sumnje. 

Kako smo u to povjerovali? Tko nam je 

prenio tu vijest? Dobili  smo ju samo 

putem novina. U stanju smo vjerovati 

novinama, ali nismo u stanju vjerovati u 

iskustvo koje je proizišlo iz vječne istine i 

njezine primjene u svakodnevnom životu. 

Da bismo razvili čvrstu vjeru u vječnu 

istinu, trebamo njegovati plemenite 

odlike. To je naša najveća dužnost. Kad 

tako postupamo, naša vjera u Boga će se  

povećavati. Nažalost, danas našu vjeru u 

Boga ostavljamo po strani i skloni smo 

vjerovati u ono što drugi govore. Na taj 

način skrećemo na pogrešan put. Prije 

svega, trebali bismo razviti 

samopouzdanje. Samo tada možemo 

razviti vjeru u svaki vid onoga što je Bog 

stvorio.  

                Sathya Sai nam govori, Vol. 37 (2004) 

                      

Pitanja: 

1. Koje korake trebamo poduzeti da bismo 

njegovali plemenite odlike? 

2. Kako možemo razviti potpunu vjeru i   

povjerenje u Božje riječi? 

ČVRSTO SE DRŽITE 

SVOJE VJERE 

Samo kad postoji vjera, možete postići sve 

u životu. Čak i sada postoji nekoliko ljudi 

koji su napredovali u životu zahvaljujući 

čvrstoj vjeri u Isusa. Neki ljudi razviju 

vjeru kad se ispune njihove želje. Ako se 

njihove želje ne ispune, oni gube vjeru. To 

nije dobro. Neka vaša vjera bude čvrsta, 

neovisno o tomu jesu li vaše želje 

ispunjene. Pažljivo čuvajte svoju vjeru. 

Vjera može činiti čuda. Ona može učiniti 

da slijepa osoba progleda, a nijema 

progovori. Nemojte ni najmanje sumnjati 

u snagu vjere. Neki događaji, koji se 

zbivaju u ovom svijetu, mogu poljuljati 

vašu vjeru u Boga. Ali, ako čvrsto prionete 

uz svoju vjeru, možete se odvažno suočiti 

sa svakom situacijom. 

Pojedinac mora imati takvu čvrstu vjeru u 

Boga. To nije nešto što vam netko može 

dati ili uzeti. Neki ljudi mole: „Svami, 

podari mi duboku vjeru.” No, to nije 

poslovni odnos u kojem bi se nešto davalo 

ili uzimalo. Vi ste sami tî koji trebate 

razviti vjeru. Kad ste gladni, trebate nešto 

pojesti da biste utažili glad. Vi ste tî koji 

trebate uzeti lijek da biste izliječili svoju 

bolest. Isto tako, vi ste tî koji trebate 

razviti svoju vjeru s ljubavlju prema Bogu.  

                      Sathya Sai nam govori, Vol. 29 (1996) 
 

Pitanje: 

1. Kako možemo razviti   

           nepokolebljivu vjeru u Boga, unatoč          

           izazovima i poteškoćama? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/have-faith-god-only-true-friend/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-your-faith-love-god/
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SNAŽNA VJERA DOVOLJNA JE 
DA DOVEDE BOGA DO POKLONIKA 

Sebičnost je najmoćniji neprijatelj kojeg je 

potrebno nadvladati i uništiti. Kad je 

Rāma išao od jednog do drugog šumskog 

utočišta, mudraci – rši koji su očekivali da 

će ih posjetiti, obavljali su opsežne 

pripreme da bi Ga dočekali. Pripremili su 

popis svojih žalopojki, nadajući se da će 

pridobiti Njegovu milost uz pomoć 

natjecateljskog razmetanja, 

dodvoravanjem i prikazivanjem svog 

nadmoćnog isposništva! Jednoj staroj 

ženi, Śabarī, sluškinji mudraca Mathange, 

rekao je njezin učitelj, koji je bio na umoru, 

da će Rāma proći tuda. Čuvši to, ona je u 

iskrenoj žudnji poželjela da poživi sve dok 

svojim suzama ne bude mogla oprati Rāmina 

lotosna stopala. Mudraci su njezinu 

odvažnost izvrgavali podsmijehu i 

ismijavali njezinu nerazumnu nadu. Na 

svojem putu, Rāma je posjetio utočište 

sebičnih isposnika.  

Oni su  iščitali stihove dobrodošlice koje 

su skladali; predali su mu peticiju u kojoj 

su naveli zvjerstva počinjena od strane 

demona – rākšāsa; žalili su se što je rijeka,  

njihov jedini izvor vode, onečišćena i   

neprikladna za piće. Rāma im je na to 

odgovorio da će voda postati čista i pitka 

čim se oni prestanu zabavljati na račun 

Śabarī i počnu uvažavati njezinu 

jednostavnu, iskrenu težnju za Bogom. 

Śabarī je imala snažnu i postojanu vjeru 

koja je bila dovoljna da dovede  Rāmu do 

njezinog skromnog kućerka. Strogost, 

školovanje, moć, ovlasti, iskustvo, 

bogatstvo – to su poteškoće koje ometaju 

stjecanje tê jednostavne, iskrene vjere 

koju će Bog prihvatiti.  
                         Sathya Sai nam govori, Vol. 8 (1968) 

 
  

Pitanja:  

1. Kakvu je samo zadivljujuću vjeru u svoga učitelja imala Śabarī! Kako mi možemo 

razviti takvu snažnu vjeru koja će nam omogućiti da slijedimo sva Njegova učenja 

i upute?  

2. Kako možemo razviti takvu inspiraciju? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/one-fourth-and-three-fourths/
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KAKO SLUŽITI? 

Imate li na umu plodove svoga djelovanja, 

vjerojatno će na vas utjecati briga, 

zabrinutost i nemir. Možete postaviti 

ovakvo pitanje: ako se čovjek mora odreći 

plodova svoga rada, kako može živjeti? Ali 

čemu ta slabost srca, ta uzrujanost? Onaj 

tko je uvjeravao: „Ja ću se svakako brinuti 

o tvojim svjetovnim i duhovnim 

potrebama – yokakśmam vahāmy aham“, 

On će vam dati sve što vam je potrebno i 

sve što trebate. Sve što morate uzeti u 

obzir jest, je li vam važan sretan život ili 

vam je važnije oslobođenje od ciklusa 

rađanja i umiranja? 
Gītāvāhinī, 
pogl.5,str.39 

 

Pitanja: 

1. Kako možemo odbaciti plodove 

naših djelovanja kada u većini 

slučajeva djela provodimo radi 

njihovih plodova? 

2. Objasnite izjavu : “Ja ću se brinuti o 
tvojim svjetovnim i duhovnim 
potrebama“ 

SLUŽENJE PUTEM 
ISPRAVNOG 
DJELOVANJA 

„Kad dharma koja je propisana počinje 

nestajati, ja se utjelovljujem u liku čovjeka 

– narākāra, dolazim iz bezobličnog stanja 

– nīrākāra, kako bih oživio i zaštitio 

dharmu te spasio dobre od straha“, rekao 

je Kṛšṇa. Ta izjava može izazvati neke 

sumnje. Možda ćete pitati. Neće li obični 

ljudi zaključiti da je dharma nešto 

podložno slabljenju i propadanju? Neće li 

oni dharmu proglasiti nečim što nije 

vječno ni istinito? No shvatit ćete važnost 

zadaće zaštite dharme samo ako uzmete u 

obzir njezino podrijetlo i namjenu. Bog je 

stvorio ovaj svijet – jagat po svojoj volji, 

odredio je razna pravila za njegovo 

održavanje i nesmetano vođenje. Za svako 

biće postoje pravila ispravna ponašanja. 

Ta se pravila zovu dharma. 
Gītāvāhinī, pogl.7, 

 str. 53 

            ... ispričajte o svojim iskustvima kada je 

Svami brinuo o vama, posebno kada 

ste radili na unaprjeđenju Njegove 

misije.  

Pitanja: 

1. Objasnite značenje ovoga koncepta u 
odnosu na provođenje dharme 
pojedinca.  

2. „Vi ćete shvatiti važnost zadatka 

zaštite dharme samo kad uzmete u 

obzir njezino podrijetlo i namjenu.” 

Molimo objasnite. 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-5/
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DJELOVANJE I 
NEDJELOVANJE 

Dhananjaya! Samo onaj ima pravo zvati se 

panditom tko jasno uoči razliku između 

djelovanja – karma i nedjelovanja – akarma. 

Ako je sadržaj knjiga samo pohranio u 

glavu, on zbog toga nije pandit. Pandit 

treba imati intelekt koji omogućava viziju 

istine - samyagadarśana.  Kad se ta vizija 

postigne, sva karma postaje 

nedjelotvornom i bezopasnom. Vatra 

mudrosti ima snagu da poništi i spali 

karmu.   Neki ljudi kažu da mudar čovjek – 

jñānin mora neizbježno trpjeti posljedice 

karme iz prijašnjih života - prārabdhakarma 

i ne može pobjeći od toga. To je zaključak 

drugih osoba, a ne iskustvo sâmoga znalca. 

Onima koji ga promatraju može izgledati 

da on ubire plodove prošle karme, ali on 

je potpuno izvan toga, nedirnut prošlom 

karmom.  
Gītāvāhinī, pogl.10, 
str.77 

 

Pitanja: 

1. Kako ono što smo naučili iz svetih 

spisa možemo prenijeti u 

svakodnevni život?  

2. Vatra mudrosti ima moć poništiti i 

spaliti  karmu - objasnite ovu tvrdnju.  

NADVLADAJ ZABLUDU 

Vjerovati da je Univerzalno, koje si ti, 

ograničeno i podložno svim tim 

karakteristikama koje nemaju veze s 

ātmanom, to je zabluda. Ali upamti, 

zabluda se ne usudi približiti onomu tko 

je našao utočište u meni. Jer za one koji 

svoju pozornost usmjere na zabludu, ona 

predstavlja prepreku, golemu poput 

oceana. Ali za one koji svoju pozornost 

usmjere na Boga, zabluda će se 

predstaviti kao Mādhava, kao Bog sâm! 

Prepreka zablude može se prijeći ili 

njegovanjem stajališta jednosti s 

beskrajnim Bogom, ili stajalištem potpune 

predanosti Gospodu. Prvo stajalište se 

zove jñānayoga, a drugo stajalište – 

bhaktiyoga.  
Gītāvāhinī, pogl. 13,  

str. 103 
 

Pitanja: 

1. Čini se da je naš najveći izazov 

nadvladati zabludu. Objasnite,  

praktičnim primjerima, što se 

podrazumijeva pod zabludom.  

2. Kako se stalno možemo prisjećati na 

Boga i u potpunosti Mu se predati? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-10/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-13/
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 POSVEĆENOST DJELA 
„Čini sve u duhu posvećenosti, kao svoj 

doprinos Bogu jer samo takva  djela stižu 

do mene.“ To je pobudilo sumnje u 

Arjuninu umu stoga je upitao: „Kṛšṇa, 

kažeš da ne praviš razlike među ljudima, da 

nemaš ni prijatelja ni neprijatelja. Kako to da su 

onda neki sretni, a neki nesretni, neki jaki 

tijelom i duhom, a neki slabi i bolesni, neki su 

siromašni, a neki bogati? Koji je razlog 

svemu tomu? Ako si ti sâm iznad svih 

razlika takve vrste, zašto onda ne možeš 

sve držati u istom stanju? Promatrajući 

postojeće stvari, teško je povjerovati da na 

sve gledaš bez ikakve pristranosti.“ Kṛšṇa 

se nasmijao na tu 'sumnju' koja je mučila 

Arjunu. „Ja izražavam samo istinu. Ja ne 

'prilagođavam' svoj govor da bih zaslužio 

tvoje odobravanje ili neodobravanje. Ja se 

ne uznosim kad me hvališ, niti sam očajan 

kad mi ne odobravaš. Isti sam uvijek u 

svima.  Ali svi nisu isti u meni.  
Gītāvāhinī, pogl.20, 
str.157 

 

Pitanje: 

1. Kako možemo biti iskreni, autentični i 

posjedovati najvišu cjelovitost  - 

Sincere, Authentic, Integrity (SAI)  u 

svakom trenutku? 

Ljudi se potpuno posvećuju aktivnostima 

što ih potiče samo želja za koristi od 

rezultata. Oni se uzdržavaju od djelovanja 

koje im ne donosi koristi.  Ali Gītā ne 

odobrava oba ta ponašanja. Jer bez obzira 

na posljedice, čovjek ne može pobjeći od 

obveze da bude aktivan pa ne može 

potpuno napustiti aktivnosti. Kako onda 

može izbjeći da ne bude uhvaćen u mrežu 

posljedica? Gītā  poučava da je napuštanje 

svih vezanosti za plodove karme najveća  

duhovna disciplina  - sādhanā određena 

za tu svrhu. Svako djelo završava nekom 

posljedicom, ako se ona ne pojavi odmah, 

pojavit će se nakon nekog vremena, željeli 

vi to ili ne, nadali se tomu ili ne. To je 

neizbježno. Posljedica može biti dobra ili 

loša. No, ako je čin posvećen Gospodu, ništa 

neće djelovati na onoga tko ga obavlja. Tim 

sakramentom posvećenosti djelo je 

podignuto na višu razinu i postaje 

božansko, sveto, uzvišeno. S druge strane, 

djela potaknuta egom bit će opterećena 

vezanošću. 
Gītāvāhinī, pogl.27,  
str. 207-208 

 

Pitanja: 

1. Objasnite ovaj koncept u odnosu na 

način na koji bi pojedinac trebao 

raditi.  

2. „Tim sakramentom posvećenosti djelo 

je podignuto na višu razinu i postaje 

božansko, sveto, uzvišeno.“  Kako ovaj 

ideal možemo pretočiti u stvarnost? 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-20/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chapter-27/
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