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1.2.2022 

 
Nogle af de begivenheder, der forekommer i denne verden, kan ryste jeres tro på 
Gud. Men hvis I holder fast i jeres tro, kan I modigt møde enhver situation. 
 

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

 

2.2.2022 

 
Udvikl tro på Gud uanset navn eller form. Gud har mange navne, men Gud er blot én. 
Smykker kan være forskellige, men guld er ét. Tab ikke guldet af syne. Uden guld kan 
I ikke fremstille smykker. 

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

 

3.2.2022 

 
Udvikl tro som jeres fremmeste kvalitet uanset om den giver jer de ønskede resultater. 
Føj kærlighed til den tro. "Jeg er dig, og du er Mig, Jeg og du er én". 
 

Sathya Sai Baba, 26 december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea


4.2.2022 

 
I er som fuldmodne frugter. Men, frugterne må nødvendigvis indeholde sød saft. 
Uden denne søde saft kan det ikke være en frugt. I må alle indeholde denne søde 
kærligheds saft. Hvis der ikke er nogen sød saft, vil folk blot tage en bid af frugten 
og smide den væk. Fyld derfor jeres hjerter med kærlighedens søde saft. 
 

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

 

5.2.2022 

 
Fyld jeres liv med hengivenhed til Gud og udvikl denne indstilling: ”Jeg er ikke denne 
krop. Det er en klædning, som Jeg har taget på.  Det er Gud indeni, der handler i Mit 
liv.” Gud er ”i jer, med jer, omkring jer, over jer, under jer”. Udvikl fuld tro på det 
Guddommelige. Da kan I opnå hvad som helst i livet.  

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

 
6.2.2022 
 
Mere end uddannelse vil det spirituelle liv på alle måder beskytte et menneske. Blottet 
for den spirituelle indstilling er al jeres uddannelse og akademiske grader 
udelukkende spild. Deres værdi er lig nul. 

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/devotion-panacea 

7.2.2022 
 
Hovedårsagen til alle de vanskeligheder mennesket oplever er, at man glemmer sin 
spirituelle virkelighed og identificerer sig med kroppen. Kroppen er blot den iboende 
ånds klædning. Ved at fordybe sig i kropsbevidstheden udvikler mennesket egoisme 
og begærlighed, som fører til, at mange dårlige kvaliteter fremmes.  
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1988 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-key-human-unity 

 
8.2.2022 
 
Mediter altid på det guddommelige navn, ikke blot tænke på det, meditér. Meditation 
bør være med kærlighed til Gud. Uden kærlighed vil jeres meditation ikke føre til den 
ønskede virkning. Jeres kærlighed til Gud bør være uophørlig hele døgnet. 
 

Sathya Sai Baba, 23. februar, 2009 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-god-and-meditate-him 

 
 
 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-god-and-meditate-him


9.2.2022 
 
Alle bør betragte sig selv som Guds budbringer og forsøge at føre et mønsterværdigt 
liv. Det betyder, at man må opgive selviskhed og egeninteresse. Det er måske ikke 
let. Men med Guds nåde bør det være muligt gradvist at nærme sig Gudsrealisering. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1988 
 https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bamboo-bower 

10.2.2022 

 
Stræb, det er jeres pligt. Længsel, det er jeres vilkår. Kæmp, det er jeres opgave.  
Hvis blot I gør dette, oprigtigt og vedholdende, kan Gud ikke længere holde sig tilbage 
fra Gudsrealisationens belønning.  

Sri Sathya Sai Baba, 16. februar, 1977 
The victory of victories | Sai Speaks (sathyasai.org) 

 

11.2.2022 

 

Betragt jer selv som børn af den ene Gud. I kan tilbede Gud i hvilken som helst form 

I vælger, men erkend sandheden, at Gud blot er én. Afholdelsen af helligdage som 

jul er en mulighed for at erkende vigtigheden af kærlighed og harmoni blandt 

mennesker. 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1988 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bamboo-bower 

12.2.2022 

 
Kun de som kan udøse medfølelse til deres medmennesker kan gøre fordring på en 
plads i Guds Nåde. Dette er også den højeste spirituelle disciplin. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1970 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bring-me-pain 

13.2.2022 

 
Glæde er et interval mellem to lidelser. Reducer jeres verdslige ønsker. Udvikl et 
ønske om at nå Gud. Påmind jer selv om kærlighed til Gud og forøg derved jeres 
glæde. Hvis ønskerne forøges, forøges jeres lidelse også, og glæden mindskes 
ligeledes i tilsvarende grad. 

Sathya Sai Baba, 23. november, 2000 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-my-only-wealth 

 

14.2.2022 

 

Den, der har vedvarende ihukommelse af Gud med kærlighed og hengivenhed, vil 
altid være glad, hvad enten man befinder sig i en landsby eller storby, flyver i himlen 
eller er i en skov, for Gud danser i ens hjerte og skænker glæde. 

 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1992 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/unity-based-divinity 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bamboo-bower
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/victory-victories


15.2.2022 

 
Herren vil vejlede alle, der indsætter Ham som sin vognstyrer. Han vil ikke betragte 
den plads som værende uden betydning. Han er den evige vognstyrer, som er 
kommet for at blive alles vognstyrer. Han er Herren for alle dem, som søger en 
Mester, en støtte. Sjælen er Mesteren i alle. 

Sathya Sai Baba, 1. januar, 1964 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/heroes-not-zeros 

16.2.2022 

 
Alene visdom kan skænke fuld frihed. Ligesom endemålet for kultur er udvikling, 
endemålet for viden er kærlighed, er endemålet for visdom således frihed. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1970 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bring-me-pain 

 
17.2.2022 

 
Sandheden er én uanset land eller religion. Sandhed eller Guddommelighed kan 
ikke ændre sig alt efter sted eller omstændigheder. Det er derfor, det siges: 
Sandhed er Gud. Den Sandhed er i vort indre. Den viden, som er hinsides det 
fysiske, har beskrevet den som væren-bevidsthed-lyksalighed. Menneskers navne 
og former kan skifte, men det højeste, som er væren-bevidsthed-lyksalighed, 
forandrer sig ikke. Den er evig og uforanderlig. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1988 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bamboo-bower 

 

18.2.2022 

 

Vi anser kærlighed for at have relation til verden. Vi betragter den som værende 

fysisk. I virkeligheden relaterer den overhovedet ikke til den fysiske verden. Det er 

den rene og skære sandhed: ”I er ikke en person, men tre. Den I tænker I er; den 

andre tænker I er og den I virkelig er.” Hvad andre tænker, er lutter indbildning. 

Selvet i jeres indre er den eneste sandhed. Hvem er dette Selv? Det er ”Jeg”. Dette 

”Jeg” er det samme i alle. 
Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/anything-life-can-be-achieved-faith-god 

 

19.2.2022 

 

Der er intet i denne verden, der ikke kan opnås med kærlighed. Jeg afslutter Min 

tale med velsignelsen om, at de guddommelige vibrationer fra dagens sange af det 

Guddommelige navn spreder sig til hele verden og skænker gode kvaliteter, gode 

vaner og god adfærd overfor alle mennesker. 
Sathya Sai Baba, 2. marts, 2003 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-unity-be-undercurrent-everywhere 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bring-me-pain


20.2.2022 

 
Jeg ønsker at råde jer til aldrig at give plads til, at egoet dominerer jeres handlinger. 
Hvor end der er ego, der ligger faren gemt. Slip derfor af med jeres ego og fremelsk 
ren og uselvisk kærlighed overfor alle som en.  

Sathya Sai Baba, 2. marts, 2003 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-unity-be-undercurrent-everywhere 

 

21.2.2022 

 

Den Guddommelige Vilje er den bestemmende faktor for det enkelte menneskes 

eller samfunds skæbne. Samfundet er i sig selv en afspejling af den Guddommelige 

Vilje. Det er først, når mennesket handler ud fra dette grundlag, at man vil være i 

stand til at udføre sine pligter fri for ego. Derfor er det menneskets højeste pligt at 

handle i overensstemmelse med den Guddommelige Vilje. Pligt er det spirituelle 

udtryk for den Guddommelige Vilje i forhold til samfundet. 
Sathya Sai Baba, 23. februar, 1990 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/what-avatars-mean 

 

22.2.2022 

 
I behøver ikke søge efter det allestedsnærværende Guddommelige et specielt sted. 
Når I selv er guddommelige, hvorfor da søge efter det Guddommelige andre steder? 
Det er et tegn på uvidenhed. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1992 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/unity-based-divinity 

 

23.2.2022 

 

Bliv bevidste om Ham som jeres indre tilskyndelse - det er nok. 
Sathya Sai Baba, 22. marts 1973 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-08.pdf 

24.2.2022 

 

Fraværet af gode tanker svækker viljestyrken. Mennesket kan ikke gennemføre selv 

simple opgaver med en svag vilje. For at kunne præstere noget som helst værdifuldt 

i livet må mennesket nødvendigvis styrke sin vilje. 
Sathya Sai Baba, 25. december 1994 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-33.pdf 

25.2.2022 

 

Fremelsk kærlighed til Gud. Alle andre former for kærlighed er slet ikke kærlighed 

men blot flygtige og forbigående tilknytninger. Menneskets største tåbelighed er at 

glemme sin guddommelighed. Alle burde erkende, at de kommer ”fra Gud”. Alle er 

børn af Gud. Alle burde søge at komme nærmere og nærmere til Gud. 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1996 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-53.pdf 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/what-avatars-mean
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-08.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-33.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume29/sss29-53.pdf


26.2.2022 

 

Der er en konstant søgen efter fred. Alle søger den. Men fred kan ikke opnås fra den 

ydre verden. Freden er i jeres indre. Det guddommelige i jeres indre er den eneste 

årsag til indre fred.  
Sathya Sai Baba, 25. december, 1991 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume24/sss24-30.pdf 

27.2.2022 

 

Hele skabelsen har sin oprindelse i Gud. Der kan ikke være nogen luft, sol, regn eller 

planter uden Gud. Selv om vi kender denne sandhed, har vi alligevel en tilbøjelighed 

til at glemme Gud. På den anden side husker vi ellers alt andet. Dette er ikke korrekt. 

I bør aldrig glemme Gud. Hvis I glemmer Gud, er det ensbetydende med, at I glemmer 

alt. For Gud er kilden og årsagen til alt. 
Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-22.pdf 

28.2.2022 

 

Der er en forskel imellem glæde og lyksalighed. I almindeligt sprogbrug er ”glæde” 

forbigående. Den kommer og går. Lyksalighed er noget der vælder frem indefra. Den 

opstår fra hjertet som følge af jeres forening med Gud. Hvis man føler sig adskilt fra 

Gud, kan man ikke erfare lyksaligheden. 
Sathya Sai Baba, 14. januar, 2005 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume24/sss24-30.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume40/sss40-22.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume38/sss38-01.pdf

