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Drugie Światowe Obchody
Święta Gurupurnima Online – 23/24 lipca 2021 r.
Om Sri Sai Ram.
24 lipca 2021 roku w dzień Gurupurnima wyrażamy naszą wdzięczność i miłość dla
naszego Guru i Boga, Bhagawana Śri Sathya Sai Baby.
Program rozpocznie się w dniu 23 lipca 2021 roku o godz. 18.00 wieczorem czasu
PDT (godz. 3.00 w nocy czasu CET, środkowoeuropejskiego) dla strefy 3, 4 i 5.
Natomiast retransmisja rozpocznie się w dniu 24 lipca 2021 roku o godz. 8.00 rano
czasu PDT (godz. 17.00 czasu CET, środkowoeuropejskiego) dla strefy 1, 2A, 2B, 6, 7,
8, 9A, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Tematem programu przygotowanego na Światowe Obchody Gurupurnimy Online
w 2021 roku będzie „Doświadczanie boskości – dziewięć form oddania” na
podstawie dziewięciu form oddania, jakimi Swami obdarował swoich wielbicieli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

śrawanam - słuchanie o chwale Pana,
kirtanam - śpiewanie o Jego chwale,
smaranam - powtarzanie imienia Pana i wspominanie Go,
padasewanam - służenie Jego lotosowym stopom,
arczanam - oddawanie czci,
wandanam - składanie hołdu,
dasjam - służenie,
sakhjam - przyjaźń,
atmaniwedanam - całkowite poddanie.

Składając tę ofiarę u boskich lotosowych stóp naszego ukochanego Guru, z okazji
Gurupurnimy w 2021 roku, módlmy się, aby to pomogło nam rozwijać i zawsze
wzmacniać więź z Bogiem. W dyskursie wygłoszonym 22 lipca 1994 roku w święto
Gurupurnima Bhagawan powiedział, że „Pan obdarza pełnią łaski tych, których serca
są napełnione oddaniem i którzy uświadamiają sobie boskość”.
Dla upamiętnienia kolejnych obchodów Gurupurnimy módlmy się o łaskę
Bhagawana, ponieważ tylko dzięki niemu i jego łasce możemy rozproszyć ciemność
ignorancji i osiągnąć samorealizację.
W programie uroczystych obchodów Gurupurnimy znalazły się m.in. boskie
dyskursy, prezentacje muzyczne młodych dorosłych, przemówienia wielbicieli,
przedstawienia dzieci ze skrzydła Edukacji Duchowej Sai (Sai Spiritual Education),
opowieści wielbicieli o doświadczeniach związanych z dziewięcioma formami
oddania, filmy wideo na temat działań służebnych MOSS i śpiewanie bhadżanów.
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