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Życzenia i przesłanie na Nowy Rok
Drodzy Bracia i Siostry!
Pełne miłości Sai Ram dla Was wszystkich.
Jesteśmy w trakcie okresu świątecznego, wspaniałego czasu w roku, gdy z naszą rodziną
i przyjaciółmi obchodzimy święte dni, takie jak Boże Narodzenie, Chanuka czy Śankranti oraz
z każdym dzielimy się naszą radością i miłością. Jest to również czas, w którym z wdzięcznością
opisujemy błogosławieństwa, jakimi obdarzył nas Pan na płaszczyźnie osobistej, rodziny i organizacji.
To był naprawdę wspaniały rok dla Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai (SSIO) dzięki obfitej łasce
naszego kochającego Pana i ciężkiej pracy wolontariuszy Sathya Sai. Jesteśmy pełni pokory wobec
faktu, że to był niezwykle święty rok z cudownymi osiągnięciami i pozytywnymi zmianami.
Chciałbym omówić niektóre ważniejsze wydarzenia 2015 roku, który rozpoczął się od
16 światowych prekonferencji zorganizowanych w 16 krajach na całym świecie w ramach
przygotowań do X Światowej Konferencji pod hasłem: „Miłość jest źródłem; miłość jest drogą; miłość
jest celem”. Światowe prekonferencje, odbywające się od stycznia do września 2015 roku,
przyciągnęły tysiące wielbicieli z 11 stref Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai, obejmujących
123 kraje. Było to dla mnie pełne pokory doświadczenie, że mogłem widzieć i poznać przykładną
i bezinteresowną pracę wykonywaną przez członków Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai na
całym świecie, ich uwielbienie dla Pana Sai, a także ich głębię zrozumienia jego nauk.
Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai kontynuowała swoje nieustanne działania w zakresie
pomocy humanitarnej na całym świecie. W kwietniu niszczycielskie trzęsienie ziemi nawiedziło Nepal,
dosięgając około 8 mln ludzi. Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai odpowiedziała natychmiast
pełną miłości bezinteresowną służbą dla ofiar, zapewniając im żywność, schronienie, ubranie i opiekę
medyczną. Organizacja Sri Sathya Sai z Indii również z zapałem przystąpiła do działań w ramach
pomocy humanitarnej. Działania ratunkowe po klęsce żywiołowej w Nepalu potrwają do 2016 roku
do czasu przywrócenia normalności w wielu społecznościach. Podobnie, Międzynarodowa
Organizacja Sathya Sai wspierała wysiłki w ramach pomocy humanitarnej w stanie Tamil Nadu po
ostatnich ulewnych deszczach i powodziach w październiku i w listopadzie 2015 roku.
W czasie Guru Purnima w Prasanthi Nilajam odbyła się konferencja na temat Edukacji Duchowej
Sai (Sai Spiritual Education Conference). Nauczyciele i dyrektorzy z 48 krajów zebrali się, aby zanurzyć
się głęboko w różne aspekty programów edukacji Sathya Sai oraz omówić przyszłe cele, zadania
i działania. Uczestnicy konferencji wyjechali przekonani, że otrzymane informacje wzbogacą
innowacyjne programy Edukacji Sathya Sai i praktykę wartości ludzkich.
W 2015 roku powstał nowy społeczny komitet pomocowy (Public Outreach Committee) do
poszukiwania sposobów dzielenia się przesłaniem, miłością i dziełami Bhagawana z całym
społeczeństwem. Największą służbą, jaką możemy wypełniać, jest upowszechnianie jego świętych
i słodkich nauk dla dobra ludzkości.
W listopadzie złożyliśmy u boskich lotosowych stóp skromne ofiary w postaci publikacji zbioru
Divine Nectar (Boski nektar) oraz dorocznego raportu Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai z lat
2014-2015. Pierwsza publikacja zawiera przełomowe dyskursy na różne tematy, a druga –
1
© Organizacja Sathya Sai w Polsce

http://www.sathyasai.org.pl/aktualnosci.php?tekst=t5.5.34#Nowy_Rok_2016

przedstawia wspaniałe i uwznioślające działania służebne wykonywane przez oddanych
wolontariuszy Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai na całym świecie. Z okazji 90. urodzin
Bhagawana uruchomiono nową stronę internetową Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai
(www.sathyasai.org). Jest przystępnym urządzeniem mobilnym, dynamiczna, a będzie głównym
centrum informacji – służąc członkom Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai na całym świecie.
Wielkim finałem w 2015 roku były cudowne obchody 90. urodzin Bhagawana, X Światowa
Konferencja, Międzynarodowa Wystawa oraz Międzynarodowy Program Przywództwa Młodzieży
Sathya Sai (Sathya Sai International Youth Leadership Programme) zorganizowane w listopadzie
w Prasanthi Nilajam. Oprócz barwnych i inspirujących programów kulturalnych z różnych części
świata, interesujący i radujący serce występ w Sai Kulwant Hall dała światowej klasy orkiestra Sai
Symphony, reprezentująca połączone style zachodniej i wschodniej muzyki.
Po drodze było kilka wyzwań – jak mówi Swami: Test is My Taste (testy to mój smak). Z radością
informuję, że członkowie i osoby funkcyjne Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai sprostali tym
wyzwaniom z godnością, ze spokojem i z miłością – charakterystycznymi cechami poszukiwaczy
duchowych.
Ogólnie rzecz biorąc, mieliśmy znakomity rok. Wasz wkład i ciężka praca sprawiły, że ten 2015 rok
stał się pasjonujący i przyjemny. W boskiej misji nastąpił znaczący postęp. Jesteśmy tymi, którymi
jesteśmy dzięki Wam, a nasza praca odzwierciedla to, co wnosicie do organizacji każdego dnia. Wasze
nieustępliwe dążenie do doskonałości zmieniło wszystko, wyraźnie pokazując usprawnienia we
wszystkich aspektach naszej organizacji. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie i cieszę się na wspólną
pracę w 2016 roku.
W tym czasie uczyńmy postanowienia na nadchodzący 2016 rok:
 Ponownie ofiarujmy siebie, koncentrując się tylko na Swamim, kontemplując go jako
uniwersalnego guru i Boga, a także powtarzając jego imię jako naszą sadhanę.
 Zdecydowanie podążajmy za naszym mistrzem, Bhagawanem Śri Sathya Sai Babą,
abyśmy nie zeszli ze duchowej ścieżki.
 Zanurzmy się głęboko w jego naukach, a co najważniejsze, praktykujmy je w naszym
codziennym życiu.
 Wreszcie oddajmy się całym swoim sercem, duszą, umysłem i siłą wykonywaniu jego
pracy i kontynuujmy boską misję.
 Swami powiedział, że wielu zostało wezwanych, ale niewielu wybranych. My
jesteśmy tymi wybranymi, aby mu służyć. Nasze życie będzie uświęcone i odkupione dzięki
darzeniu go miłością, wypełnianiu jego pracy i praktykowaniu jego nauk.
Życzę Wam i Waszym rodzinom szczęśliwego i świętego świątecznego czasu oraz budującego
Nowego Roku, przepełnionego miłością, pokojem i radością. Dziękuję.
Dżej Sai Ram!
Z miłością w służbie Sai
dr Narendranath Reddy (M.D.)
Przewodniczący Rady Prasanthi
Tłum. Dawid Kozioł
grudzień 2015
(is)
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