
http://www.sathyasai.org.pl/aktualnosci.php?tekst=t5.5.60#Easter_2017 

 

1 
© Organizacja Sathya Sai w Polsce 

 

Skarb życia 

 

 

Święta Wielkanocne obchodzą chrześcijanie na całym świecie. W tym czasie wyznawcy Jezusa 

z głęboką wdzięcznością wspominają, jak poświęcił swe życie na krzyżu oraz świętują  trzy dni później 

jego zmartwychwstanie. 

Jezusa ukrzyżowano w piątek, a w niedzielę wstał z grobu. Dlatego w kościołach uznaje się 

niedzielę za dzień oddawania czci i odprawiania mszy. 

Z dyskursu wygłoszonego 25.12.1992 r. 

Jaką możemy czerpać z tego inspirację, która wzbogaci dzisiaj naszą duchową podróż? Istnieje 

wiele wzniosłych nauk, jakie możemy przyjąć z życia Jezusa, a jedną z licznych prawd, których uczył, 

była świętość życia. Na tę naukę zwracał uwagę Sathya Sai Baba, który w swoich dyskursach uznał 

znaczenie życia i misji Jezusa. W poniższym cytacie Bhagawan daje nam głębszy wgląd w prawdziwą 

naturę ludzkości, a także w rozpoznanie prawdziwej natury Jezusa:  

Rzymianie nazywali Jezusa ‘persona’, co znaczy ‘pełen świętości’. Od tego słowa pochodzi 

angielskie słowo ‘person’ [osoba]. Oznacza to, że w każdym obecna jest boskość. Dlatego nazywam 

was ucieleśnieniami boskości. Ja i wy jesteśmy jednym. W każdym mieszka boski duch. Sama jaźń 

określana jest jako ‘persona’. Zasada życia nie istnieje bez boskości. Sarwata panipadam tat 

sarwatokszi siromukham, sarwata srutimalloke sarwamawrutja tisztati - rękami, stopami, oczami, 

głową, ustami i uszami przenikającymi wszystko, On przenika cały wszechświat. Boskość przenika 

wszystkie formy. Biblia i Koran zawierają wiele świętych nauk. Lecz głupcy, którzy ich nie rozumieją, 

obierają złą drogę. 

Z dyskursu wygłoszonego 25.12.2001 r. 

Dogłębne rozważanie tego  nauczania pozwala nam zrozumieć, że każdy człowiek jest święty i że 

każde życie ludzkie jest święte, dane nam, abyśmy żyli z wdzięcznością, odwagą, miłością, 

wyrozumiałością i z szacunkiem. Przykład życia i śmierci Jezusa wskazuje nam drogę, aby cenić życie 

swoje i innych. Jezus życzył dobrze nie tylko tym, którzy go kochali, ale również tym, którzy go 

nienawidzili. Wielcy nauczyciele duchowi przypominają nam, że jednym z wielkich wyzwań w życiu, 

jest wznieść się ponad tych, którzy nas wyśmiewają i ranią – zachować naszą wiarę w ludzką dobroć. 

Jezus wygrał tę świętą walkę, pokazując to nawet na krzyżu, gdy wydał ostatnie tchnienie: 

Jezus prosił o odpuszczenie tym, którzy go ukrzyżowali, ponieważ nie wiedzieli, co czynią. Jezus 

poświęcił siebie dla ludzkości. 

Z dyskursu wygłoszonego 25.12.1978 r. 

Zarówno Jezus jak i Sathya Sai Baba wielokrotnie i na wiele różnych sposobów uczyli, że życie ma 

być skarbem, a żyć należy w celu urzeczywistnienia naszej boskości, mając nieustannie świadomość 

cennego celu życia. Obaj uczyli, że droga pielgrzyma duchowego jest wąska i trudna. Wielkim 

wyzwaniem jest żyć tak, jak żył Jezus, praktykując wybaczanie i dając miłość: 

Oczyśćcie umysł i skierujcie go na właściwą drogę. Droga ta jest prosta i wąska. W sferze duchowej 

nie ma królewskiego traktu. Droga jest wąska, ponieważ cel jest nieskończenie cenny. Tłumy tłoczą się 
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na targu rybnym, lecz zaledwie kilka osób idzie do sklepu z brylantami. Droga do Boga przeznaczona 

jest dla prawdziwych aspirantów duchowych. 

Z dyskursu wygłoszonego 25.12.1994 r. 

Sathya Sai Baba powiedział, że każdy święty i prorok, który podejmował działania na rzecz 

przywrócenia prawdy, otwierając innych na chwałę Boga przez łagodzenie cierpienia ubogich 

i uciśnionych, musiał być gotowy na najwyższe poświęcenie. Jezus Chrystus zdobył się na takie 

poświęcenie.  

Jednak mimo wąskiej drogi i trudności, jakie spotykamy, Sathya Sai Baba podarował nam wielki 

skarb pokazując, jak możemy iść drogą życia ufni, że osiągniemy nasze przeznaczenie. 

Życie to pielgrzymka, w której człowiek idzie z trudem po wyboistej i ciernistej drodze. Z imieniem 

Boga na ustach, nie będzie odczuwał pragnienia; z postacią Boga w sercu nie będzie odczuwał 

zmęczenia. Towarzystwo ludzi świętych zainspiruje go do podróżowania z nadzieją i z wiarą. Pewność, 

że może wezwać Boga, że Bóg jest zawsze blisko, doda siły jego członkom i odwagi jego oczom. 

Z dyskursu wygłoszonego 5.03.1968 r. 

 

Tłum. Dawid Kozioł 

kwiecień 2017 
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