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Drodzy Bracia i Siostry! 

Jesteśmy błogosławieni i szczęśliwi, że zostaliśmy wezwani i wybrani, aby stać się 

częścią świętej i boskiej misji Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, awatara naszej ery. 

23 listopada wielbiciele Baby na całym świecie obchodzą jego urodziny z miłością, 

wdzięcznością i z radością. 

Ważne jest, aby wspomnieć i pamiętać o zapewnieniach, jakie dał nam Bhagawan 

w przełomowym liście, który napisał 25 maja 1947 roku: 

 „Mam zadanie: zatroszczyć się o całą ludzkość i zapewnić wszystkim ludziom 

życie pełne anandy. 

 Mam ślubowanie: wszystkich, którzy zbłądzili i zeszli z prostej drogi, 

poprowadzić z powrotem ku dobru i ocalić ich. 

 Jestem przywiązany do pracy, którą kocham: usunąć cierpienia biednych i dać 

im to, czego potrzebują. 

 Ratuję wszystkich, którzy mnie czczą i wielbią”. 

Będziemy szczęśliwi, spokojni i nieustraszeni, pamiętając te boskie słowa i podążając 

naprzód w naszej duchowej podróży, aby urzeczywistnić swoją wrodzoną boskość. 

W swoim boskim dyskursie wygłoszonym na pierwszej światowej konferencji w dniu 

17 maja 1968 roku Swami oznajmił: „Przestrzeganie moich nakazów wystarczy. To 

przyniesie wam więcej korzyści niż najsurowsza asceza”. 

Esencję i podsumowanie wszystkich jego nauk stanowią cztery następujące boskie 

nakazy: Kochaj wszystkich – Wszystkim służ. Zawsze pomagaj – Nigdy nie krzywdź. 

W tym pomyślnym czasie zanurzmy się głęboko w te cztery mahawakje i praktykujmy 

je w codziennym życiu. Ponadto zintensyfikujmy nasze wysiłki w okresie od 

23 października do 23 listopada, prowadzącym do jego urodzin. Swami mówi, że trzy 

czwarte życia duchowego to samodociekanie. Bądźmy czujni oraz prowadźmy 

samodociekanie i samokontrolę względem tego, jak każdy z nas codziennie praktykuje te 

nakazy, a także obserwujmy nasz postęp. Bóg jest wszechobecny, słyszy każde słowo, jakie 

wypowiadamy i widzi wszystko, co robimy. 

Modlę się do Bhagawana, by pobłogosławił nas mądrością i siłą, abyśmy mogli 

bezwarunkowo i w pełni praktykować jego boskie nakazy z intensywnością i gorliwością, 

aby osiągnąć swój cel. 

Dżej Sai Ram. 

W pełnej miłości służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 
(dk) 
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