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”Folk taler om Kristi offer, som vidnesbyrd på Hans korsfæstelse. Han blev 
omringet, bundet og kronet af folkemængden med en tornekrone, for senere 
at blive naglet til korset af dem, der havde taget Ham til fange. En person, der 
er bundet og slået af politiet, kan ikke sige, at han har ofret noget, for han er 
ikke en fri mand. Lad os koncentrere os om den offergave, som Jesus - af egen 
fri vilje - bragte, mens Han endnu var fri. 
  
Han ofrede Sin lykke, velstand, komfort, sikkerhed og position; Han trodsede 
de magtfuldes fjendskab. Han nægtede at give efter eller gå på kompromis. Han 
frasagde sig ’egoet’, som er det sværeste at slippe af med. Ær ham for alt dette. 
Han ofrede villigt de lyster, de ønsker og krav, som er årsag til, at kroppen giver 
mennesket kvaler; dette er opofrelse, som er større end ofringen af legemet 
under tvang. Fejringen af hans fødselsdag skal markeres ved, at I 
ofrer/eliminerer i det mindste et ønske eller to, og derved i hvert fald besejrer 
egoets mere katastrofale krav.”  

Sri Sathya Sai Baba, 24. december 1972 
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Den 25. december, da Jesus var født, ankom tre konger til hans fødested. Disse tre konger 
gav udtryk for tre forskellige opfattelser af den nyfødte baby. En af dem, der så på 
spædbarnet, sagde:  "Dette barn ser ud som en, der vil elske Gud." En anden konge sagde: 
"Gud vil elske dette barn." Den tredje konge erklærede: "Sandelig, dette barn er Gud selv." 
Den første betragtede barnet fra en fysisk synsvinkel. Den anden så barnet fra en mental 
synsvinkel. Den tredje erkendte fra en atmiske (spirituelle) synsvinkel.  
De tre erklæringer tilkendegiver, hvordan man kan udvikles fra det menneskelige til det 
guddommelige niveau. Det, der er nødvendigt, er tilintetgørelse af de dyriske og 
dæmoniske egenskaber i mennesket. Mennesket tilbeder i dag livløse idoler og billeder, 
men gør intet forsøg på at elske sine medmennesker af kød og blod. Dette var Jesu første 
budskab.  
 
Selvom man dag efter dag omgås sine naboer, vælger folk ikke at elske dem. Hvordan kan 
man tro, at en sådan person kan elske en usynlig Gud? Hvis et menneske ikke kan elske et 
medmenneske, der er synlig tilstede, hvordan kan mennesket da elske noget, der ikke er 
synligt? Dette er ikke muligt. Kun et menneske, der elsker de levende væsener omkring 
sig, kan elske det usynligt Guddommelige.  
Kærlighed må nødvendigvis begynde med kærlighed til væsener, der har en form. Den bør 
brede sig og omfatte alle væsener. Dette er det vigtigste trin indenfor spiritualitet. 
Åndelighed betyder ikke at være optaget af meditation, tilbedelse osv. Det indebærer total 
tilintetgørelse af de dyriske og dæmoniske kvaliteter i mennesket, og manifestationen af 
ens iboende guddommelighed.  
Når den tilknytning og det had - som mennesket er indhyllet i - fjernes, vil den iboende 
guddommelighed i mennesket, manifestere sig. Der er ingen grund til at søge efter det 
allestedsnærværende Guddommelige på noget bestemt sted. Når I selv er guddommelige, 
hvorfor da søge efter det Guddommelige andetsteds? Det er et tegn på uvidenhed.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1992  
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Overvej, hvilke åndelige øvelser, der vil gøre jer i stand til at styre de dyriske kvaliteter. 
2. Reflekter over, hvordan man manifesterer den iboende guddommelighed, der er til 

stede i os alle. 
3. Hvad er det største offer for en åndelig søgende? 
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Udvikle viden om de højere niveauer af bevidsthed og de højere eksistensplaner. Viden 
fører til færdighed. Fra færdighed i at bruge en sådan viden opnår man balance.   
 
I må erkende, at dette liv er et stadie i den lange pilgrimsfærd, og at vi nu opholder os på 
et hotel, et midlertidigt tilflugtssted, som også har en vagtmand.  
Sindet er vagtmanden. Så derfor, føl jer ikke varigt knyttet til sindet eller kroppen. Denne 
'negative' krop har den 'positive' Guddommelighed i sit indre. Når I bliver altomfavnende 
uendelig kærlighed, vil det Guddommelige manifestere sig i og gennem jer. Forsøg at være 
som Jesus.  
 
Jesus var en person, hvis eneste glæde var at sprede Guddommelig kærlighed, tilbyde 
Guddommelig kærlighed, modtage Guddommelig kærlighed og leve igennem 
Guddommelig kærlighed.  
Der er forskellige teorier om Jesu fødselsdato baseret på den ”lysende stjerne, der viste sig 
ved Hans fødsel.” Det fortælles, at stjernen er synlig en gang hver 800 år. Dens 
tilsynekomst havde intet at gøre med Jesu fødsel. Der er ingen regel om, at når 
Guddommelig energi eller Guddommelig inkarnation nedstiger til jorden, skal en stjerne 
vise sig. Det er udelukkende hengivnes opfattelse.  
Men Jesus var selv en 'stjerne' af uendelig stor værdi, som spredte glans af uendelige 
dimensioner. Hvorfor postulere en mindre strålende glød?  
 
I dag er det Jesu fødselsdag, der fejres midt i decembers snefald med lys, juletræer og 
bønner. Men det er nyttesløst at bede bare én dag og glemme Gud resten af året. Det er 
en tom forestilling; det udstråler ikke fra hjertet. Vi er kun sande kristne, når vi lever i 
overensstemmelse med Kristi lære og praktiserer det i dagligdagen. Selv, hvis vi kun følger 
to af Hans læresætninger, ville det være nok.  
Kristus sagde: "Alle liv er ét, min kære søn! Vær ens overfor alle."  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1979  
 
 
 
Til eftertanke  
1. Reflekter over Jesu Kristi liv og reflekter over, hvilken af Hans kvaliteter, som er 

iøjnefaldende for os.  
2. Hvordan kan vi praktisere Jesu Kristi lære og efterleve Hans budskab? 
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Fremelsk kærlighed til Gud. Alle andre former for kærlighed er slet ikke kærlighed, men 
kun flygtige og midlertidige tilknytninger. Menneskets største tåbelighed er at glemme sin 
Guddommelighed. Alle burde indse, at de kommer fra Gud.  
 
Alle er Guds børn. Alle bør søge at komme nærmere og nærmere Gud. Det er åndelig 
øvelse (Sadhana). I skal fornemme og føle, at Gud dvæler i jeres hjerte. I skal udvikle 
medfølelse i hjertet, for uden det - er hjertet kun en sten.  
 
Det er Jesu budskab: Budskabet om kærlighed. Kærlighed er Gud. Lev i kærlighed. Start 
dagen med kærlighed. Tilbring dagen i kærlighed. Afslut dagen med kærlighed. Dette er 
vejen til Gud.  
Kun den person, der er fyldt med kærlighed, vil være Herren kær. I dag er hengivne fra 
mange lande til stede her. Uanset hvilken glæde I måtte have oplevet her, skal I 
vedligeholde og nære den, når I rejser tilbage til jeres lande. Dette er blevet givet ved Guds 
nåde. Du kan modtage glæden gennem kærlighed og kærlighed alene. Når I rummer den 
kærlighed, er jeres nærhed til Gud sikret for evigt.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1979  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Hvordan kan vi blive Herren kær?  
2. Hvordan kan vi praktisere guddommelig kærlighed og dele med alle?  
3. Hvad er vejen til Gud?  
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Spiritualitet betyder ikke udelukkende at synge bhajans og udføre nogle tilbedelses-
handlinger. Fremelsk ædle kvaliteter. Vær altid hjælpsom over for andre og opnå et godt 
omdømme. Jesus fik et sådan godt ry ved at ofre sit legeme på korset. 
I bør også være forberedte på et lignende stort offer. Jesus Kristus udviklede ædle 
kvaliteter. Han gav beskyttelse til mange fattige og nødlidende mennesker med et kærligt 
hjerte. Faktisk søgte adskillige mennesker tilflugt i Ham. Undervejs I den proces, var Han 
nødt til at stå ansigt til ansigt med flere fjenders vrede. 
 
I bør hjælpe andre, selv hvis I bliver nødt til at gennemgå nogle vanskeligheder. Giv aldrig 
efter for at tale dårligt om andre, for den samme Atma gennemtrænger alle levende 
væsener. Hvis I udnytter andre, svarer det til at misbruge jer selv. Bryder I jer ikke om 
dem, så hold jer fra dem, men misbrug dem aldrig. Alt godt arbejde, udført af jer, vil ikke 
være til nogen nytte, hvis I ikke giver afkald på dårlige kvaliteter. 
 
Kan I ikke gøre noget godt mod andre, så tal i det mindste venligt. Man kan ikke altid 
imødekomme, men I kan altid tale imødekommende. Oplever I, at nogen lider, så forsøg 
at hjælpe dem. I dag er det deres tur, men i morgen kunne det blive jeres. Hav altid dette 
i tankerne. Ingen kan undslippe smerte og lidelse. Bed altid for alles velfærd.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 2002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Hvordan kan man bevidst øve sig i at tale imødekommende?  
2. Reflekter over udsagnet "Godt arbejde, udført af jer, vil ikke være til nogen nytte, hvis 

I ikke opgiver dårlige egenskaber".  
3. Hvorfor er det - at tale dårligt om andre - uheldigt for en åndelig søgende? 
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Jesus rådede en af sine fremmeste disciple - Peter - til at leve i kærlighed, for kærlighed er 
Gud. Mennesket kan kun erkende Gud, når man selv bliver legemliggørelsen af kærlighed, 
som ikke søger noget eller forventer så meget som taknemmelighed til gengæld. Kærlighed 
bliver umiddelbart til selvopofrelse og tjeneste. Da Peter lyttede til sådanne formaninger 
fra Mesteren, oplevede han, en ny glæde vælde frem i sit indre og en anderledes betydning 
af ordet 'joy' glæde. 
'J' betød Jesus, og ledte Ham til at elske Jesus først.  
'O' betød de andre, som dernæst skal elskes.  
'Y' betød jer selv, der kun bør elskes til sidst.  
Men betragt menneskets tilstand i dag. Man elsker sig selv først, dernæst andre og Jesus 
sidst! Når sindet er beskæftiget med Gud, mister den objektive verden eller naturen - som 
kun er et produkt af sindet - sin gyldighed, og mennesket - bølgen på havet – vender 
tilbage til sin Kilde.  
 
Jesus påviste og forkyndte troens kraft og påtog sig i sidste ende det højeste offer - selve 
livet. Da Hans disciple begyndte at overfuse Jesu plageånder, advarede Hans stemme dem 
om at afstå fra det. "Alle er ét, min søn! Vær ens over for alle." Ved et indre syn - som 
Han skænkede Paulus, hvor han spottede og hånede Jesus - transformeredes han til en 
angrende discipel, fuld af tro og begejstring. Det er kun, når vi betragter universet som 
gennemsyret af Gud, at vi får styrke til at bekæmpe ondskabens kræfter. Mange 
mennesker, der i årevis engagerer sig i bønner og pilgrimsrejser, undrer sig over, hvorfor 
de ikke har været i stand til at erkende Gud. Det er unødvendigt at rejse jorden rundt for 
at søge efter Gud. Gud leder efter den oprigtige hengivne. Den hengivne, der er bevidst 
om Guds allestedsnærværelse, vil finde Ham overalt. Hengivne må have den faste 
overbevisning, at der ikke er noget sted, hvor Gud ikke er til stede. Det er det virkelige 
tegn på hengivenhed. Meditation og bøn har værdi som middel til at rense sig selv. Men 
de fører ikke til gudsrealisation. Urokkelig tro på Gud giver ubeskrivelig lyksalighed. Man 
skal ikke give plads for tvivl, som underminerer troen. Kærlighedens kraft er uendelig. 
Den kan erobre alt.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1986  
 
 
Til eftertanke  
1. Hvordan finder vi ægte glæde i livet?  
2. Hvad er forholdet mellem tro, kærlighed og opofrelse?  
3. Reflekter over den værdi, som meditation og bøn giver i dit liv. 
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Opofrelse er også et karakteraspekt. Det er en af de kvaliteter, som unge bør tilegne sig. 
Det antages ofte, at velgørende og filantropiske handlinger er det samme som 
selvopofrelse, men der er enorm forskel på velgørenhed og opofrelse. Velgørende 
mennesker giver kun en brøkdel af deres gavmildhed til andre. Gaver, der drejer sig om et 
stykke jord, uddeling af mad, bidrag i form af fysisk arbejde og udbredelse af undervisning, 
uddannelse og viden hører til denne kategori. Gennem velgørenhed, er der ingen der 
nogensinde opgiver alt, hvad de har. Man er ikke ramt af en forbandelse, som at blive født 
ind i verden meget fattig, hvis man har undladt at udføre velgørenhedshandlinger.  
 
Går vi et trin højere, beholder nogle mennesker for sig selv, hvad der er retfærdigt og 
væsentligt, og giver resten væk til samfundet. Sådanne mennesker vinder den højeste 
anerkendelse i verden. Vores hellige tekster foreskrev, at en del af ens ejendele skulle ofres 
til de fattige og hjælpeløse. Forsømmes dette påbud, bør man ikke akkumulere millioner 
af rupier på en egoistisk, ubarmhjertig, unfair og uretfærdig måde, som en grisk krakiler. 
Før eller siden vil en sådan gnier blive et offer for katastrofe og fornedrelse. Det er 
uundgåeligt. Rigdom ophobet gennem unfair metoder er resultatet af blodig udnyttelse af 
de fattige. Unge mennesker bør ikke blive slaver af en sådan uhæderlig tilværelse og bør 
ikke anvende udnyttelse som en levemåde.  

   Sathya Sai Vahini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Hvad er forskellen mellem velgørenhed og opofrelse? Hvordan kan vi gøre opofrelse 

til en integreret del af vores daglige liv?  
2. Hvordan bør man anvende sin rigdom? 

 
 

 



8 
 

Sandhed er et grundlæggende princip. Alle religioner har erklæret, at ingen bør tale usandt, 
at mennesket skal holde sine løfter, at man bør betragte sine ord som sit åndedrag, og at 
det at holde sine løfter - er den største skat.  
Dette var den primære lære fra den store lovgiver, kejser Manu (forfatter af Dharmasastra).  
Platon var den fremmeste blandt Sokrates' disciple. Aristoteles var en discipel af Platon. 
Alexander var en elev af Aristoteles.  
Platon anbefalede et samfundssystem baseret på moral, retskaffenhed, gensidig 
overbærenhed, som styrende for samfundets velfærd. Han lagde størst vægt på Sandhed, 
Skønhed og Godhed som de grundlæggende dyder. I Vedaerne er disse tre kvaliteter blevet 
beskrevet som Sathyam, Sivam, Sundaram.  
 
Selvom der benyttes forskellige ord, er deres essentielle betydning den samme. Åndelig 
disciplin består i at anerkende den enhed, der ligger til grund for den tilsyneladende 
mangfoldighed, og at realisere guddommelighed.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Reflektere over livssituationer, hvor vi kan søge enhed på et sted med tilsyneladende 

forskellighed.  
2. Reflekter over sandhed, godhed og skønhed som vigtige grundlæggende dyder for en 

søgende.   
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På det tidspunkt, var præsterne i Jerusalems hellige templer blevet korrupte og 
kommercielle. De var forfaldet til stolte og egoistiske mænd. Jesus fordømte dem og 
forsøgte at udrydde de onde handlinger. For alle former var - i Jesu øjne - Guddommelige 
Former, og Han kunne ikke tolerere nogen som helst handling, stik modsat den status. 
Således også - da Han blev spurgt om, hvem Han var - kunne Han svare: "Jeg og min 
Fader er ét." Jesus forsøgte at lære alle om Guds faderskab og menneskets broderskab.  
 
Traditionsbundne og egoistiske mænd betragtede Jesus som en falsk profet, og de forsøgte 
på alle måder at forpurre Hans mission. Jesus vaklede imidlertid ikke. Stillet over for 
modstand, fortsatte han med at være et eksempel på at efterleve sandhed og rense 
samfundet. Mange disciple fulgte Jesus, men hele vejen gennem historien har Rama's, 
Krishnas, Jesus og Muhammeds oplevelse været, at disciple - hvor tætte de end er - 
sjældent er fuldstændig dedikerede. De fleste er kun deltids hengivne. Jesus havde 12 
disciple, hvoraf de fleste havde tro på Ham og efterlevede Hans lære. Men Judas gav efter 
for grådighed. Han forrådte sin Mester for sølle 30 mønter. Han kunne ikke finde glæde i 
livet efter dette forræderi. Hans sind gav ham ingen fred. Han måtte søge tilflugt i 
selvmord.  
 
Folks forræderi, hvor man foregiver at forgude, har fundet sted i umindelige tider. 
Korrupte, grådige og egoistiske mennesker spreder løgne om deres egne Mestre. Vi hører 
om en Judas for 2000 år siden. Men i Kali-alderen er folk besat af penge, og folk som 
Judas mangedoblet. De søger at samle sølle rigdomme, hvorimod god karakter, god 
opførsel og kundskab om Gud er de tre ægte skatte, der skal samles. Jord og bygninger, 
sølv og guld, dollars og andre valutaer er midlertidige og ligegyldige. De er kun ejendele, 
så længe livet varer. Men disse tre skatte vil være vedvarende, opretholde og styrke dig, 
indtil du opnår forening med det Uendelige.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1979  
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Hvordan kan tanken om "jeg og min Fader er ét" påvirke vores verdslige handlinger?  
2. Reflekter over Jesu forhold til sine disciple.  
3. Hvad er de tre rigtige skatte, man bør erhverve sig?  
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Alle religioner udbredte enhed for at fremme samfundets velfærd. Verdens velfærd er 
forbundet med samfundets velfærd. Selvrealisering og selverkendelse kan kun opnås 
gennem socialt engagement. Desværre er samfundet i dag fyldt med stridigheder, kaos og 
konflikter. Alle religioner prædikede om åndelig renheds betydning.  
 
Alle religioner opfordrede folk til at følge sandhedens vej. De formidlede også, at gode 
kvaliteter er afgørende for mennesket. Så, når essensen af alle religioner er én og den 
samme, når alle skrifterne forkynder den samme sandhed, og når målet for alle 
menneskelige anstrengelser er ét, hvor er da grundlaget for eventuelle forskelle? Vejene er 
forskelligartede, men målet er det samme.  
 
Det er et tegn på menneskets fornedrelse, at det - på trods af disse sandheder - hengiver 
sig til konflikter og ophidselser på grund af religiøse forskelle. Når det regner, er vandet, 
der kommer ned, rent. Regnen falder på bjerge, sletter, floder, havet og så videre. Alt efter 
området, som regnvandet passerer igennem, vil dets navn og form gennemgå forandringer. 
På grund af disse forandringer skal man ikke tro, at vandet i sig selv er anderledes.  
Baseret på læren fra grundlæggerne af forskellige trosretninger, hvor de respekterede 
tidens krav og landenes omstændigheder, og i betragtning af de pågældende menneskers 
specifikke behov, blev der fastsat visse regler og bestemmelser. På grund af dette bør en 
tro ikke betragtes som overlegen og en anden underlegen. Menneskets primære pligt er at 
huske disse hellige sandheder og praktisere dem i sit liv.  

Sri Sathya Sai Baba, 25. december 1990  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til eftertanke  
1. Hvad er grundlæggende principper for enhed blandt alle religioner?  
2. Reflektere over konflikter - der opstår - som følge af manglende enhed i udøvelsen af 

forskellige religioner. 
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