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Świąteczne przesłanie dr Narendranatha Reddy’ego 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Pełne miłości Sai Ram i Wesołych Świąt! 

Ponieważ rok 2016 dobiega końca, nadszedł czas, abyśmy świętowali wiele radosnych i świętych 

chwil, które wspólnie spędzamy. Oczekujemy szczęśliwego, świętego i spokojnego 2017 roku 

wypełnionego boską miłością. Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za nieskończoną, bezwarunkową, 

nieskazitelną miłość, jaką stale obdarza nas Bhagawan Baba i za możliwość bycia częścią jego boskiej 

misji. W imieniu Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (MOSS) życzymy Wam radosnych 

i wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku napełnionego boską błogością. Pragnę Wam 

osobiście podziękować za nieustanne pełne miłości wsparcie i członkostwo w MOSS. 

W swoim boskim dyskursie wygłoszonym na pierwszej światowej konferencji Organizacji Sathya 

Sai w dniu 17 maja 1968 roku Swami powiedział: „Przestrzeganie moich nakazów wystarczy. To 

zapewni wam najwyższe dobro w życiu. To przyniesie wam więcej korzyści niż wszelkie wyrzeczenia 

i pokuta (tapas)”.  

Musimy pamiętać i praktykować następujące nauki Pana Sai: 

1. Ofiarować Bogu dobre czyny, czyste serce, łzy oddania, a także pełną miłości bezinteresowną 

służbę, która sprawia Mu największą radość. 

2. Zawsze wierzyć w Swamiego z pełnym oddaniem oraz bezwarunkowo i sumiennie 

przestrzegać Jego nakazów.  

3. Praktykować wyrozumiałość (kszamę), która jest najszlachetniejszą i najwspanialszą cnotą. 

Wyrozumiałość to prawda (satja), właściwe postępowanie (dharma), niekrzywdzenie 

(ahimsa) oraz źródło radości. 

4. Pamiętać, że miłość jest źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem i zawsze żyć w miłości. 

5. Uświadomić sobie, że ta sama atma jest obecna w nas i we wszystkich istotach. 

W swojej nieskończonej łasce Baba dał nam Organizację Sathya Sai, aby praktykować Jego 

przesłanie miłości i bezinteresownej służby w celu urzeczywistnienia naszej wrodzonej boskości. 

MOSS rozpowszechniała Jego miłość i Jego przesłanie, a także wykonywała Jego pracę w 2016 roku, 

jak wyszczególniono poniżej. 

W lipcu 2016 roku odbył się bardzo ważny Światowy Festiwal Młodzieży pod hasłem Miłość jest 

źródłem, miłość jest drogą, miłość jest celem. Spotkało się około 3000 przedstawicieli młodzieży 

Sathya Sai z 70 krajów, aby prowadzić rozważania na temat swojej podróży duchowej i dzielić się 

swoimi doświadczeniami. Projekt Służ Planecie, zapoczątkowany przez młodzież Sathya Sai 

w 2013 roku, wciąż służy społeczeństwu za pośrednictwem wielu projektów służebnych takich jak 

„Miłość do zwierząt” (2016) i „Miłość do przyrody” (2017).  

Program Przywództwa Młodzieży Sathya Sai (Sathya Sai International Youth Leadership 

Programme) rozpoczął się w 2015 roku i od tego czasu ukończyło go 250 młodych dorosłych z ponad 

50 krajów, podnosząc swoje umiejętności przywódcze. 

W 2016 roku MOSS kontynuowała swoje nieustanne działania w zakresie pomocy humanitarnej 

na obszarach dotkniętych klęską żywiołową, obejmujących Nepal, Fidżi, Ekwador, Japonię, Włochy, 

Haiti i Indonezję. 
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Światowa misja na rzecz zdrowia: W ciągu ostatnich 12 miesięcy MOSS zapewniła bezpłatną 

opiekę zdrowotną ponad 223 000 potrzebujących pacjentów za pomocą 510 obozów medycznych, 

31 klinik medycznych i kilku klinik ruchomych. Ponadto świadczono pomoc w zakresie kardiochirurgii, 

neurochirurgii i zabiegów ginekologicznych, usług stomatologicznych i okulistycznych, krwiodawstwa, 

pobierania szpiku kostnego, telemedycyny i edukacji zdrowotnej. 

Edukacja Sathya Sai opiera się na filozofii nauczania Bhagawana, przywiązując takie samo 

znaczenie do wartości ludzkich, kształtowania charakteru, jak i do osiągnięć w nauce. Obecnie 

31 Instytutów Edukacji Sathya Sai (IESS) i 44 szkoły Sathya Sai wspierają tę działalność edukacyjną na 

całym świecie, by przeprowadzić transformację na poziomie jednostki i społeczeństwa. 

W 2015 roku powstał nowy społeczny komitet pomocowy (Public Outreach Committee) do 

dzielenia się przesłaniem, miłością i dziełami Sathya Sai Baby w ramach rozwijających się projektów 

takich jak spotkania publiczne, spotkania międzywyznaniowe, marsze dla wartości, zaangażowanie 

w życie społeczne. Wasze pełne miłości wsparcie i współpraca zapewni powodzenie tym projektom 

realizowanym dla dobra lokalnych społeczności. 

Publikując roczne sprawozdanie MOSS 2015-2016, złożyliśmy pokorną ofiarę u boskich 

lotosowych stóp Bhagawana. Sprawozdanie prezentuje piękne i inspirujące działania służebne 

wykonywane przez oddanych wolontariuszy MOSS. Dokument można pobrać lub zobaczyć na stronie 

http://www.sathyasai.org/, która jest regularnie aktualizowana i rozbudowywana, aby przekazywać 

informacje o działaniach MOSS i naukach Swamiego. 

Nowe inicjatywy na 2017 rok 

Aby kontynuować boską misję na świecie, zaplanowano następujące inicjatywy: 

 Międzynarodową Konferencję Medyczną Sathya Sai na temat idealnej opieki zdrowotnej 

Sathya Sai i światowej misji Sathya Sai na rzecz zdrowia, która odbędzie się w Anaheim 

w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych w dniach 2-3 września 2017 roku. 

 Rozszerzenie programu Przywództwa Młodzieży Sathya Sai (Sathya Sai International Youth 

Leadership Programme), aby objął większą ilość młodzieży Sathya Sai na całym świecie. 

 Rozszerzenie programów społecznych komitetów pomocowych na wszystkie kraje świata. 

Wielu z Was pracowało niestrudzenie i z miłością na wielu frontach MOSS jako członkowie i osoby 

funkcyjne w strefach, krajach, komitetach i w zespołach zadaniowych.  

Nie ustawajmy w naszych wysiłkach i podążajmy naprzód na nowe wyżyny z niezachwianym 

oddaniem i poświęceniem dla naszego pełnego miłości Pana Sathya Sai. 

Módlmy się do Bhagawana o błogosławieństwo dla siebie, abyśmy Go kochali i Mu służyli z całego 

serca, duszy, rozumu i z całej siły, dopóki nie osiągniemy najwyższego celu. 

Samasta loka sukhino bhawantu! – niech wszystkie światy będą szczęśliwe! 

Dziękuję. 

Z miłością w służbie Sai 
dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Rady Prasanthi 

(dk) 
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