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Uświadomcie sobie jedność
między Bogiem, przyrodą i człowiekiem
Drodzy Bracia i Siostry,
Pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich.
Jest to czas zwiększania naszych wysiłków, abyśmy mogli wyrazić wdzięczność
i miłość naszemu Panu Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie, który inkarnował na ziemi
dla naszego zbawienia. Obdarzył nas wszystkich swoją łaską i bezgraniczną miłością.
On jest naszym odwiecznym towarzyszem, który zawsze i wszędzie nas prowadzi
i chroni. Jego przesłaniem jest miłość. Bhagawan pragnie, abyśmy uświadomili sobie
naszą prawdziwą naturę, którą jest miłość. Najlepszym sposobem na wyrażenie naszej
wdzięczności Swamiemu jest uczciwe i gorliwe przestrzeganie jego nauk, aby nasze
życie było jego przesłaniem.
Jedną z najważniejszych nauk Bhagawana jest dostrzeganie jedności we wszystkim.
Postrzeganie Boga, przyrody i człowieka oddzielnie to ignorancja. W rzeczywistości
mądrość polega na uświadomieniu sobie jedności między Bogiem, przyrodą
i człowiekiem. Tę jedność można najskuteczniej urzeczywistnić, praktykując pięć
wartości ludzkich i wprowadzając w życie ograniczanie pragnień. W ostatnich czasach
byliśmy świadkami wielu klęsk żywiołowych z powodu naszego ignorowania Matki
Ziemi i środowiska. Jednak te kataklizmy można złagodzić lub zatrzymać, postępując
zgodnie z zaleceniami Swamiego, co także przybliża nas do Boga i przyrody – naszej
prawdziwej tożsamości.
Aby zagłębić się w nauki Swamiego, w lipcu 2018 roku Międzynarodowa
Organizacja Sathya Sai (MOSS) zorganizowała w Prasanthi Nilajam pierwszą „Zieloną
Konferencję” (Go-Green Conference), w której uczestniczyło ponad 1200 delegatów
z około 70 krajów. Zgodnie z postanowieniami konferencji na całym świecie
zrealizowano wiele inicjatyw. Pięknie przedstawiono je w inspirującym i pouczającym
filmie wideo MOSS.
Prosimy obejrzeć lub pobrać film wideo o projektach MOSS na rzecz ochrony
środowiska, klikając na linku: https://sathyasai.org/environmental-sustainability.
Dzień 24 kwietnia jest dniem Śri Sathya Sai Aradhana Mahotsawam. 24 kwietnia
obchodzimy również Dzień Wartości Ludzkich MOSS. 22 kwietnia przypada
Międzynarodowy Dzień Ziemi. W związku z tym, z radością załączam materiał
z boskimi przesłaniami Bhagawana na ten temat.
Drodzy Bracia i Siostry, z tej pomyślnej okazji ofiarujmy naszą wdzięczność i kwiat
oddania naszemu pełnemu miłości Panu Bhagawanowi Śri Sathya Sai Babie oraz
służmy Matce Ziemi, chodząc delikatnie, poruszając się w nabożnym skupieniu
i z wdzięcznością korzystając z jej zasobów.
Dziękuję. Dżej Sai Ram.
Z pełnymi miłości pozdrowieniami
dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi
Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai.
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