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Ljudje govorijo, da Kristusovo križanje dokazuje njegovo žrtvovanje za človeštvo. Jezusa 
so obkolili, zvezali in okronali s trnjevo krono. Kasneje so ga pribili na križ. Človek, ki ga 
policija zveže in pretepe ni več svoboden in bi težko govorili o kakršnemkoli žrtvovanju, 
zato bodimo pozorni na žrtev, ki jo je Jezus opravil po lastni volji, kot svoboden človek. 
Žrtvoval je svojo srečo, blaginjo, udobje, varnost in položaj. Brez popuščanja ali 
dogovarjanja se je pogumno spopadel s sovraštvom takratnih vplivnežev. In kar je 
najtežje, odrekel se je lastnemu egu. Zato si zasluži vaše spoštovanje. Odrekel se je 
željam, s katerimi telo muči človeško dušo; kar je večja žrtev kot žrtvovanje telesa pod 
prisilo. Zato Njegov rojstni dan praznujte tako, da se odrečete, žrtvujete vsaj eno ali 
dve želji in premagate vsaj tiste bolj pogubne nagone vašega ega. 

Sathya Sai Baba 
December 24,1972 
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Sporočilo Jezusa Kristusa 
 
25. decembra, ko se je Jezus rodil, so v njegovo rojstno hišo prišli trije kralji. Ob pogledu 
na novorojenčka je vsak med njimi podal svoj vidik. Prvi je rekel: "Ta otrok je videti kot 
nekdo, ki bo ljubil Boga." Drugi kralj je rekel: "Bog bo ljubil tega otroka." Tretji kralj je 
izjavil: "Resnično, ta otrok je sam Bog." Prvi je na otroka gledal z materialnega vidika. 
Drugi je o otroku razmišljal razumsko. Tretji je videl Atmično (duhovno) razsežnost. 

Te tri izjave kažejo človekov razvoj od človeške do božanske ravni. Potrebno je uničiti 
živalske in demonske lastnosti v človeku. Današnji človek časti nežive idole in podobe 
in niti ne poskuša ljubiti sočloveka iz mesa in krvi. To je bilo Jezusovo prvo sporočilo. 
Čeprav človek dan za dnem gleda sosede, se ne odloči, da jih bo ljubil. Kako torej lahko 
verjamemo, da takšen človek lahko ljubi nevidnega Boga? Če človek ne more ljubiti 
sočloveka, ki stoji pred njegovimi očmi, kako lahko ljubi tisto, kar mu ni vidno? To ni 
mogoče. Le človek, ki ljubi živa bitja, ki ga obkrožajo, lahko ljubi nevidno božanstvo. 
Ljubezen se mora začeti z ljubeznijo do bitij, ki imajo obliko in jo potem razširiti na vsa 
bitja. To je osnovna stopnja duhovnosti. Duhovnost ni zgolj meditacija, bogoslužje in 
podobno, temveč vključuje popolno izničenje živalskih in demonskih lastnosti v človeku 
ter izražanje človeku prirojene božanskosti. Ko se odstranita ovoja navezanosti in 
sovraštva, se v človeku razkrije prirojena božanskost, Bit-Zavest-Blaženost (Sath-chith-
ananda). Ne iščite vseprisotne božanskosti na nekem določenem kraju. Če ste sami 
božanski, zakaj bi iskali božanskost drugje? To je znak nevednosti. 

 
Sathya Sai Baba, 

25. december 1992 
 

 

Za razmislek: 
 
1. Razmislite o tem, katere duhovne prakse vam bodo omogočile zajeziti živalske 
lastnosti. 
2. Razmislite o tem, kako izraziti božanskost, ki je prisotna v vsakem od nas. 
3. Kaj je največja žrtev za duhovnega iskalca? 

 



To življenje je le začasno počivališče  
Razvijajte znanje o višjih ravneh zavesti in višjih nivojih obstoja. Znanje vodi do 
spretnosti. Če to znanje spretno uporabite vam bo prineslo ravnotežje. 

Prepoznati morate, da je to življenje samo delček na dolgi poti romanja in da ste sedaj 
na začasnem počivališču v hotelu, ki pa ima čuvaja. Ta čuvaj je vaš um. Zato se nikar 
premočno ne vežite na telo in um. To “negativno” telo ima v sebi “pozitivno” 
Božanskost. Ko postanete vseobsegajoča, neskončna ljubezen, se bo Božansko pojavilo 
v vas in skozi vas. Poskušajte biti kot Jezus.  

Jezusovo edino veselje je bila širitev božanske ljubezni, sprejemanje, podarjanje in 
živeti božansko ljubezen. Obstaja nekaj različnih teorij o datumu rojstva, ki temeljijo na 
sijoči zvezdi, ki se je pojavila ob njegovem rojstvu. Pravijo, da je vidna vsakih 800 let. 
Njena pojavnost pa nima nobene povezave z Jezusovim rojstvom. 

Nobeno pravilo ne določa, da se mora pojaviti Zvezda, ko se božanska energija ali 
božanska inkarnacija spusti na zemljo. To je le mnenje predanih sledilcev. Jezus je bil 
sam Zvezda, neskončne vrednosti, ki je širila sijaj neskončnih razsežnosti. Zakaj bi bil 
potem potreben dodatni manj bleščeč sijaj. 

Danes je Jezusov rojstni dan, ki ga praznujemo sredi decemberskega sneženja, 
prazničnih lučk, božičnih dreves in molitve. Vendar je zaman moliti samo ta dan, ostale 
dni v letu pa pozabiti na Boga. To je potem le prazna predstava, ki ne izhaja iz srca. 
Pravi kristjani smo le, če živimo v skladu  z Jezusovim naukom in ga udejanjamo sleherni 
dan. Tudi če bi sledili vsaj dva njegova nauka, bi bilo že dovolj. Kristus pravi:” Vsi smo 
eno, moj dragi sin! Bodite enaki do vseh”.  

Sathya Sai Baba,  
December 25, 1979 

Za razmislek: 

1. Razmislite o življenju Jezusa Kristusa in ugotovite katere njegove lasnosti so za 
nas najbolj značilne? 

2. Kako lahko udejanjamo Jezusove nauke in po njih živimo?  



Ljubezen je Bog – Živite v ljubezni 
Razvijte ljubezen do Boga. Vse druge oblike ljubezni sploh niso ljubezen, ampak le 
minljive in začasne navezanosti. Največja človekova neumnost je, da pozabi na svojo 
božanskost. Vsi bi se morali zavedati, da prihajajo od Boga. 

Vsi so božji otroci. Vsak si mora prizadevati, da bi se približal Bogu. To je duhovna 
praksa (sadhana). Morate čutiti, da Bog prebiva v vašem srcu. V srcu morate razviti 
sočutje, saj je brez njega srce le kamen. 

To je Jezusovo sporočilo: Sporočilo ljubezni. Ljubezen je Bog. Živite v ljubezni. Začnite 
dan z ljubeznijo. Preživite dan z ljubeznijo. Končajte dan z ljubeznijo. To je pot do Boga. 

Samo tisti, ki je poln ljubezni, bo Gospodu drag. Danes so tukaj sledniki iz mnogih držav. 
Ne glede na srečo, ki ste jo morda doživeli tukaj, jo morate ohraniti, ko se vrnete v svoje 
države. To ste pridobili z božjo milostjo. 

To milost lahko dobite le in samo z ljubeznijo. Ko imate to ljubezen, je vaša bližina Bogu 
za vedno zagotovljena. 

 
Sathya Sai Baba,  

25. december 1979 

Za razmislek: 

1. Kako lahko postanemo dragi Gospodu? 

2. Kako lahko prakticiramo božansko ljubezen in jo delimo z vsemi? 

3. Kakšna je pot do Boga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedno govorite prijazno 
 

Duhovnost ne pomeni zgolj petje badžanov in opravljanje nekaterih vrst čaščenja. 
Gojiti je potrebno dobre lastnosti. Vedno bodite pripravljeni pomagati drugim in si 
pridobiti dobro ime. Jezus si je tako dobro ime prislužil z žrtvovanjem svojega telesa na 
križu. Tudi vi morate biti pripravljeni na tako veliko žrtvovanje. Jezus Kristus je imel 
plemenite lastnosti. Z ljubečim srcem je ščitil in pomagal revnim in ubogim. Pravzaprav 
so mnogi sami poiskali zatočišče v njem, zato se je moral soočati z jezo svojih 
sovražnikov.  

Ljudem bi morali pomagati, pa čeprav bi se pri tem morali soočati s težavami. Nikoli si 
ne dovolite žaliti druge, saj ista Atma prebiva v vsakem živem bitju. Če zlorabljate 
druge, pomeni, da zlorabljate sebe. Če vam niso všeč, se držite stran od njih, nikoli pa 
jih ne zlorabljajte. Nobeno dobro delo vam ne bo pomagalo, če ne boste odpravili slabih 
lastnosti. 

Če ne morete pomagati, pa vsaj govorite lepe besede.  Ne morate vedno ustreči, lahko 
pa vedno govorite prijazno. Če srečate nekoga ki trpi, mu poskušajte pomagati. Kajti 
danes je na vrsti on, jutri ste lahko na vrsti vi. Vedno imejte to v mislih. Nihče se ne 
more izogniti bolečini in trpljenju. Vedno molite za dobrobit vseh. 

 

Sathya Sai Baba,  
25. december 2002 

Za razmislek: 

1. Kako lahko zavestno vadimo prijazno govorjenje? 
2. Razmislite o izjavi: » Dobro delo, ki ga opravite vam ne bo koristilo, če ne boste 

odpravili slabih lastnosti«. 

3. Zakaj je žaljenje drugih slabo za duhovnega iskalca? 
 

 

 
 

 



Bog je vseprisoten  
 
Jezus je enemu od svojih najpomembnejših učencev, Petru, svetoval, naj živi v ljubezni, 
kajti ljubezen je Bog. Človek lahko doživi Boga šele, ko postane utelešenje ljubezni, ki v 
zameno ne išče ničesar in ne pričakuje niti hvaležnosti. Ljubezen spontano preide v 
žrtvovanje in služenje. Peter je poslušal navodila učitelja in v sebi odkril novo radost 
(joy)1. Odkril je nov pomen te besede. 'J' je pomenil Jezusa in črka ga je usmerjala, naj 
najprej ljubi Jezusa. 'O' je pomenil druge (others), ki jih je treba ljubiti. 'Y' je pomenil 
sebe (you), ki bi moral biti ljubljen šele zadnji. Toda poglejte današnje stanje ljudi. 
Človek ljubi najprej sebe, nato druge in nazadnje Jezusa! Ko Bog prežame um, 
objektivni svet ali narava, ki je le produkt uma, izgubi svojo veljavo in človek, ki je kot 
val v oceanu, se potopi v svoj vir. 

Jezus je pokazal in oznanjeval moč vere in na koncu sprejel najvišjo žrtev, žrtvovanje 
svojega življenja. Ko so njegovi učenci začeli zmerjati njegove mučitelje, jih je opozoril 
naj prenehajo: "Vsi so eno, sinovi moji! Bodite enaki do vseh!" Pavlu, ki ga je klevetal, 
je podaril vizijo, s katero ga je spremenil v skesanega učenca, polnega vere in 
gorečnosti. Šele kadar dojamemo, da je vesolje prežeto z Bogom, pridobimo moč za 
boj proti silam zla. Mnogi ljudje, ki se že leta ukvarjajo z molitvami in romanji, se 
sprašujejo, zakaj niso mogli spoznati Boga. Ni potrebno hoditi po svetu in iskati Boga. 
Bog sam išče pristnega častilca. Častilec, ki se zaveda vseprisotnosti Boga, Ga bo našel 
povsod. Imeti moramo trdno prepričanje, da ni kraja, kjer Bog ni prisoten. To je pravi 
znak predanosti. Meditacija in molitev sta sredstvi za očiščenje samega sebe, vendar 
ne vodita k spoznanju Boga. Neomajna vera v Boga zagotavlja nepopisno blaženost. Ne 
smemo podleči dvomom, ki spodkopavajo to vero. Moč ljubezni je neskončna in lahko 
premaga karkoli. 

                                                                                                                                                 Sathya Sai Baba,  
25. December, 1986 

 

Za razmislek: 
1. Kako najdemo pravo radost v življenju? 

2. Kakšno je razmerje med vero, ljubeznijo in žrtvovanjem? 

3. Razmislite o vrednosti, ki jo dajeta meditacija in molitev v vašem življenju.  

 
1	Besedna	igra	angleške	besede	joy.	



Žrtvovanje in dobrodelnost  
 

Žrtvovanje je tudi vidik značaja. To je ena od lastnosti, ki bi jo morali prevzeti mladi. 
Obstaja mišljenje, da dobrodelna in človekoljubna dejanja pomenijo žrtvovanje, vendar 
obstaja velika razlika med dobrodelnostjo in žrtvovanjem. Dobrodelni ljudje dajo le 
delček svojega doprinosa drugim. V to kategorijo spada deljenje hrane, fizična pomoč 
ter širjenje izobraževanja in znanja. Z dobrodelnimi dejanji se človek nikoli ne odreče 
vsemu, kar ima.  

Tisti, ki gredo korak višje, obdržijo zase le tisto, kar je upravičeno in bistveno, ostalo 
dajo družbi. Takšni ljudje pridobijo največje priznanje na svetu. Naša sveta besedila so 
predpisala, da je treba del svojega imetja ponuditi ubogim in nemočnim. Ne smemo 
zanemariti te odredbe in pohlepno kopičiti milijone rupij na sebičen, brezčuten, 
nepošten in nepravičen način. Takega skopuha bosta prej ali slej doleteli katastrofa in 
degradacija. To je neizogibno. Bogastvo nakopičeno z nepoštenimi sredstvi, je 
izkoriščanje krvi revnih. Mladi ne bi smeli postati sužnji takšnega nepoštenega življenja 
in ne bi smeli sprejeti izkoriščanja kot načina preživljanja.  

Sathya Sai Vahini 

Za razmislek: 
1. Kakšna je razlika med dobrodelnostjo in žrtvovanjem? Kako lahko žrtvovanje 
postane sestavni del našega vsakdanjega življenja? 

2. Kako bi morali koristiti svoje bogastvo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resnica, dobrota in lepota 
Resnica je temeljno načelo. Vse religije so razglasile, da nihče ne sme prekršiti svoje 
obljubljene besede, da mora človek spoštovati svoje obljube, da svoje besede 
obravnava kot svoj življenjski dih in da je izpolnjevanje svojih obljub največji zaklad. To 
je bil primarni nauk velikega zakonodajalca, Manuja (avtorja Dharma-šastre). 

Platon je bil najpomembnejši med Sokratovimi učenci. Aristotel je bil Platonov učenec. 
Aleksander je bil Aristotelov učenec. Platon je pohvalil sistem politike, ki temelji na 
morali, pravičnosti, vzajemni potrpežljivosti, kot ugodnosti za blaginjo družbe. Največji 
pomen je pripisoval resnici, lepoti in dobroti kot osnovnim vrlinam. V Vedah so te tri 
lastnosti opisane kot Sathyam, Šivam, Sundaram. Torej, čeprav se uporabljajo različne 
besede, je njihov bistveni namen enak. Duhovna disciplina je v prepoznavanju 
enotnosti, ki je podlaga za navidezno raznolikost, in spoznanju božanskosti. 

 
Sathya Sai Baba,  

25. december 1990 

Za razmislek: 

1. Razmislite o življenjskih situacijah, kjer lahko iščemo enotnost v kraju navidezne 
raznolikosti. 

2. Razmišljajte o resnici, dobroti in lepoti kot pomembnih osnovnih vrlinah za 
duhovnega iskalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trije pravi zakladi, ki jih je potrebno 
zbrati  

V tistem času so bili duhovniki v Jeruzalemskih templjih pokvarjeni in podkupljivi. 
Sprevrgli so se v ponosne in sebične može. Jezus jih je obsodil in poskušal izkoreniniti 
njihove zle navade. Zaradi tega, ker so bile vse oblike v očeh Jezusa, Božanske, Ni mogel 
prenašati nobeno dejanje, ki nasprotuje temu statusu. Zato je vedno na vprašanje ljudi 
Kdo je, lahko odgovoril “Jaz in moj Oče sva Eno.” Jezus je poskušal poučiti vse o 
Očetovstvu Boga in Bratstvu Človeka. 

Tradicionalisti in egoistični ljudje so imelili Jezusa za lažnega preroka zato so poskušali 
na vsak način preprečiti Njegovo poslanstvo. Jezus zaradi tega ni omahoval. Soočen z 
nasprotovanjem je bil še naprej zgled žive Resnice in je očiščeval družbo. Številni 
sledniki so sledili Jezusu, toda skozi zgodovino so se izkušnje Rame, Krišne, Jezusa in 
Mohameda pokazale, da so učenci, ki so jim še tako blizu, le redko popolnoma predani. 
Večina njih so le sledilci s krajšim delovnim časom. Jezus je imel 12 učencev, večina je 
imela vero Vanj in živeli so Njegovo učenje. A Judež je bil nagnjen k pohlepu. Izdal je 
svojega Mojstra za 30 novčičev. Po izdaji ni mogel več najti veselja do življenja. Njegov 
um mu ni dal miru. Poiskal je izhod v samomoru. Izdaja takšnih, ki se pretvarjajo, da 
obožujejo, se dogaja že od nekdaj. Podkupljivi, pohlepni in sebični ljudje širijo neresnice 
o njihovih Mojstrih. Slišali smo o Judežu pred 2000 leti. Vendar v tej Železni dobi (Kali) 
so ljudje obsedeni z denarjem in število Judežev je znatno večje. Prizadevajo si za mala 
bogastva medtem ko so dober značaj, lepo vedenje in spoznanje Boga trije pravi 
zakladi, ki si jih je potrebno pridobiti. Posestva in hiše, srebro in zlato, dolarji in ostale 
dobrine so začasne in nepomembne. So vaša lastnina, dokler živite. Toda ti trije zakladi 
bodo ostali z vami, vas podpirali in krepili, dokler ne boste dosegli združitve z 
Neskončnim. 

 
Sathya Sai Baba  

25. decembra 1979 

Za razmislek: 

1. Kako lahko misel “Jaz in moj Oče sva eno” vpliva na naše posvetne aktivnosti? 

2. Premislite o odnosu Jezusa z Njegovimi sledniki. 

3. Katere tri prave zaklade mora posameznik pridobiti? 

 

 
 
 

 



Veličina enosti in čistosti 
Vse religije so propagirale enost za spodbujanje blaginje družbe. Dobrobit sveta je 
povezana z blaginjo družbe. Samorealizacijo in samospoznanje je mogoče doseči le z 
družbeno vključenostjo. Žal je današnja družba prepredena s prepiri, kaosom in 
konflikti. 

Vse religije so oznanjale veličino duhovne čistosti. Vse religije so pozivale ljudi, naj se 
držijo poti resnice. Učile so tudi, da so dobre lastnosti bistvene za človeka. Ko je torej 
bistvo vseh religij eno in isto, ko vsi sveti spisi oznanjajo isto resnico in ko je cilj vseh 
človeških prizadevanj isti, kje je osnova za kakršne koli razlike? Poti so raznolike, vendar 
je cilj isti.  

Znak človekove degradacije je, da se kljub tem resnicam prepušča konfliktom in 
vznemirjenostim zaradi verskih razlik. V času naliva, je voda, ki se zliva, čista. Dežuje na 
gore, ravnine, reke, morja in tako naprej. Glede na regijo, skozi katero teče deževnica, 
se tej spremeni njeno ime in oblika. Zaradi teh različic ne bi smeli misliti, da je voda kot 
taka drugačna. Na podlagi naukov ustanoviteljev različnih ver, ob upoštevanju zahtev 
časa in okoliščin v različnih državah ter ob upoštevanju specifičnih potreb ljudi, so bila 
postavljena določena pravila in predpisi. Zaradi tega se ena vera ne bi smela šteti za 
boljšo in druga za slabšo. Človekova primarna dolžnost je upoštevati svete resnice in 
jih izvajati v svojem življenju. 

Sathya Sai Baba,  
25.12.1990 

Za razmislek 

1. Katera so temeljna načela enosti med vsemi religijami? 

2. Razmislite o konfliktih, ki nastanejo zaradi pomanjkanja enosti v praksi 
različnih religij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


