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Światowy Dzień Wartości Ludzkich 

 

Drodzy Bracia i Siostry, 

Om Sri Sai Ram! 

Bhagawan Śri Sathya Sai Baba powiedział, że pokój w społeczeństwie można osiągnąć tylko wtedy, 

gdy każdy z nas będzie przestrzegał odwiecznych i uniwersalnych wartości ludzkich – prawdy, 

właściwego postępowania, pokoju, miłości i niekrzywdzenia. Dlatego dla utrzymania trwałego pokoju 

i szczęścia na świecie najważniejsze jest praktykowanie wartości ludzkich w naszym codziennym 

życiu. 

Bhagawan Baba uosabiał pięć wartości ludzkich. Często powtarzał: „Prawda jest tym, co głoszę. 

Właściwe postępowanie jest tym, co czynię. Pokój jest moją prawdziwą naturą. Miłość jest moją 

formą”. Biorąc sobie do serca jego przykład, Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai co roku 

24 kwietnia będzie obchodziła „Światowy Dzień Wartości Ludzkich” dla wdzięcznego upamiętnienia 

życia, dziedzictwa i nauk Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Będziemy świętować tę boską okazję, 

intensyfikując naszą praktykę tych pięciu wartości ludzkich dla naszego własnego zbawienia 

i podniesienia na wyższy poziom naszych rodzin, społeczności oraz naszego świata. 

Pięć wartości to w istocie pięć tchnień życiowych człowieka. Prawdziwą istotą ludzką jest ten, kto 

uważa wartości ludzkie za swój jedyny oddech. Pięć wartości to podstawowe siły ludzkiego życia. 

Zapominając o nich, człowiek bardziej polega na sile ziemskiej. Nasi starożytni uświadomili sobie, że 

pięć wartości ma służyć dla pokoju i pomyślności świata. Bez zrozumienia znaczenia tych wartości, 

w ogóle nie można zrozumieć człowieczeństwa. 

Z dyskursu wygłoszonego 26 września 2000 roku 

Wyraźmy naszą wdzięczność dla naszego pełnego miłości Pana, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby, 

prowadząc działania w zakresie upowszechniania praktykowania wartości ludzkich na całym świecie. 

Działania te mogą obejmować marsze dla wartości, edukację duchową Sai, programy muzyczne 

i teatralne, kółka studyjne, rozmowy i spotkania publiczne, zaangażowanie w życie społeczne 

i programy międzywyznaniowe, które można dostosować do lokalnych zwyczajów i kultur. 

Przyłączmy się wszyscy razem do uhonorowania i pielęgnowania dziedzictwa Bhagawana Śri 

Sathya Sai Baby, praktykując i dzieląc się jego naukami o wartościach ludzkich, a dzięki jego łasce 

urzeczywistnijmy naszą wrodzoną boskość i przyczyńmy się do podźwignięcia z upadku całego świata. 

Dżej Sai Ram. 

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

Przewodniczący Rady Prasanthi 
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai 

(dk) 
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