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1.3.2022 

De åndeligt søgende mennesker, som higer efter Guddommelig nåde, bør ikke 

juble, når deres glæde øges, ej heller blive modløse, når lidelse bliver deres 

skæbne. ”Din vilje, ikke min” bør være menneskets vedvarende fordring til sig selv. 

 
Sathya Sai Baba, 29. februar, 1984 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/message-shivaraathri 

 
2.3.2022  
Den verdslige livsanskuelse vil bedrage jer og bringe jer i vanskeligheder og sorg.  
I ved ikke hvilke ting, der vil tilfredsstille jeres indre længsler, og I forsøger at 
besidde alt, hvad der tiltrækker jeres øje. Når I tørster efter tanken om Gud og 
samvær med hengivne, da er I på den ædlere vej.   

Sathya Sai Baba, 14. januar, 1962 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attitude-not-solstice-direction 

 

3.3.2022 

Hengivenhed er den letteste og mest naturlige måde at vinde Hans nåde på og også 
at erkende, at Han gennemtrænger alt - i virkeligheden er alt! Fuldstændig 
overgivelse, at overlade alt til Hans Vilje, er den højeste form for hengivenhed. 
 

Sathya Sai Baba, februar, 1955 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attitude-not-solstice-direction


4.3.2022 

Når hengivenheden lige er brudt frem som et ungt træ, er en indhegning nødvendig 
for at beskytte den sarte plante. Den indhegning er Religion og dens regler, 
bestemmelser og restriktioner, vejledninger og påbud. 

Sathya Sai Baba, februar, 1955 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

 

5.3.2022 

Der er tre typer af hengivenhed. Fuglemetoden, hvor den hengivne, ligesom en fugl 
der slår ned på den modne frugt i træet, er for utålmodig og på grund af denne 
utålmodighed, taber frugten, som falder ud af dens greb. Abemetoden, hvor aben 
trækker den ene frugt efter den anden frem og af ren og skær usikkerhed ikke er i 
stand til at beslutte sig for, hvilken frugt den ønsker, således tøver den hengivne 
også, ændrer sit mål alt for ofte og mister alle muligheder for succes. Myremetoden, 
hvor den hengivne - som myren, der langsomt men sikkert bevæger sig hen imod 
sødmen – ligeledes bevæger sig direkte, med udelt opmærksomhed, mod Herren 
og vinder Hans Nåde! 

Sathya Sai Baba, februar, 1955 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

 

6.3.2022 

Hengivenhed og tro er de to årer, med hvilke I kan bringe båden over det verdslige 

livs hav. Da et barn en aften var på vej i seng, sagde barnet til sin mor:  

”Mor! Væk mig, når jeg bliver sulten”. Og moderen svarede: ”Det er der ingen grund 

til, din sult vil vække dig”. På samme måde - når sulten efter Gud kommer, vil den 

vække jer og få jer til at søge den føde, I har brug for. 
Sathya Sai Baba, februar, 1955 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

 

7.3.2022 

Kærlighed kan kun strømme ud fra hjertet og ikke fra nogen anden kilde. 

Kærligheden er udødelig, sødmefyldt, lyksalig og uendelig. Et hjerte fyldt med 

kærlighed er grænseløst. Ligesom floder med forskellige navne og former løber ud i 

oceanet og bliver et med det, flyder kærlighed i mange former ind i hjertets ocean og 

bliver ét med det. 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1995 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/realise-god-through-pure-love 

 

8.3.2022 

Kærlighed er kilden for alle former for lyksalighed. Et hjerte uden kærlighed er som et 
ufrugtbart stykke land. Fremelsk kærligheden i jeres hjerter og frels jeres liv. Uanset 
jeres lærdom eller rigdom, er de værdiløse uden kærlighed. Uden hengivenhed er alle 
andre bedrifter til ingen nytte for at kunne opnå erkendelsen af Gud. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1994 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/realise-god-through-pure-love


9.3.2022 

Medbring hengivenhed og læg den her - og tag spirituel styrke med herfra! Jo mere I 
udfører sådanne handlinger, desto gladere er Jeg. Kom med det I har, nemlig jeres 
smerter og sorger, bekymringer og ængstelse, og tag imod glæde og fred, mod og 
tillid fra Mig.  

Sathya Sai Baba, februar, 1955 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

 
10.3.2022 

“Jeg” – eksisterer i alle. Det er det individualiserede Højere Selv i hver enkelt; det er 
det Universelle, som genspejles i den enkelte. Så når I siger: ”jeg gør det for at glæde 
mig selv” gør I det i virkeligheden for at glæde ”Jeg” - det Højere Selv i jeres indre, 
nemlig Gud. 

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

 
11.3.2022  

Mennesker må trygt holde fast ved den tanke at ”kærlighed er Gud og Gud er 

kærlighed”. Lev i kærlighed. Det er opgaven for alle. Der, hvor kærligheden får 

overhånd, vil freden vokse. For at fremme kærligheden er det første, der er 

nødvendigt, tro. 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1991 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness 

 

12.3.2022 

Det er ikke nødvendigt at søge efter Gud alle vegne, eftersom Gud bor i alle væsener. 
Kroppen bør derfor betragtes som Guds tempel. 

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

 
13.3.2022 

Der findes kun én Gud og Han er allestedsnærværende. Der findes kun én religion, 
kærlighedens religion. Der findes kun ét sprog, hjertets sprog. Denne Gud må 
nødvendigvis visualiseres ved hjælp af vedvarende spirituel disciplin. 
 

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

 
14.3.2022 

Mennesket er et produkt af sit sind. Sindet består af en mængde tanker. Tanker fører 
til handlinger. Handlinger er kilden til de glæder og sorger, der opleves i det daglige 
liv. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1991 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness 

 

 

 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness


15.3.2022 

Ved konstant kontrol af tanker og ønsker kan mennesket forædle sig selv og hæve sit 
bevidsthedsniveau. Menneskets viljestyrke vil forøges i samme udstrækning, som 
ønskerne reduceres. 

Sathya Sai Baba, 23. februar, 1990 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/what-avatars-mean 

 
16.3.2022 

Gensidig respekt, et afbalanceret sind og overbærenhed er de grundliggende 
kvaliteter, der er nødvendige for ethvert menneske. Kun en person med disse tre 
kvaliteter kan anses for at være et sandt menneske. Det er af afgørende betydning, 
at alle og enhver burde fremelske disse tre hellige kvaliteter.  
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1990 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity 

 
17.3.2022 

Når forhindringerne på sandhedens vej er lagt ned, er udfrielse opnået. Det er derfor 
frigørelse er noget, der kan vindes her og nu. Man behøver ikke vente på den 
fysiske krops opløsning for at opnå det. Handling må ikke føles som en byrde, for 
den følelse er et sikkert tegn, som viser, at følelsen modarbejder jeres natur.  
Ingen handling, som hjælper jer i jeres udvikling, vil tynge jer. Det er kun, når I går 
imod jeres inderste natur, at I føler det som en byrde. Der vil komme en tid, hvor I vil 
se tilbage på jeres bedrifter og sukke over formålsløsheden ved det hele. 
 

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

 
18.3.2022 

For en verdslig person vil et menneske - beruset af Gud - virke vanvittig, og personen 
vil le ad vedkommende. Men for mennesket, der er optændt af Gud, vil den verdslige 
verden forekomme sindssyg, meningsløs, vildledt, blind.  
Af al dette vanvid, der plager mennesket, er begejstring for Gud den mest gavnlige. 
 

Sathya Sai Baba, februar, 1955 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender 

 

19.3.2022 

I ethvert menneske er kærlighed til stede som en stråleglans, der skinner i følelserne. 
Kærlighed er liv, og liv er kærlighed.  
Ligesom evnen til at brænde er naturlig for ild, evnen til at køle er naturlig for vand, er 
kærlighed et naturligt træk hos mennesket. Uden den ophører man med at være 
menneske. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1993 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-love-prevail 

 

 

 

 



20.3.2022 

Mennesket må holde fast ved den tanke, at ”kærlighed er Gud, og Gud er kærlighed”. 
Lev i kærlighed. Dette er opgaven for alle. Hvor kærlighed er udbredt, vil freden vokse. 
For at fremme kærlighed, er tro den første forudsætning. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1991 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness 

 

21.3.2022 

Nogle mennesker udvikler tro, når deres ønsker bliver opfyldt. Hvis deres ønsker 
ikke opfyldes, mister de tro og tillid. Den type indstilling er ikke god. Hold fast i jeres 
tro, uanset om jeres ønsker bliver opfyldt. Bevar jeres tro omhyggeligt.  
Tro kan udrette undere. Den kan få en blind person til at se, en stum til at tale.  
Tvivl aldrig på troens kraft. 

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

 

22.3.2022 

Styrk først og fremmest jeres tro. Uden tro er al slags tilbedelse og alle spirituelle 
discipliner nyttesløse, de er spild af tid. Fremelsk først kærlighed. Alt udvikler sig 
gennem kærlighed. Den kærlighed vil åbenbare jeres sande selv.  
Den kærlighed vil skænke jer lyksalighed. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1991 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness 

 

23.3.2022 

Der findes intet større end den Guddommelige Vilje. Alt er Guds vilje. Menneskets 
fornemste pligt er at erkende Guds vilje og bøje sig for den Guddommelig vilje.  
De, som udviklede tro på Guds vilje, blev beskyttet, mens andre ikke.  
Derfor er tro grundlaget for alt. 

Sathya Sai Baba, 26. december, 2007 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/anything-life-can-be-achieved-faith-god 

 

24.3.2022 

I skal føle, at Gud dvæler i hjertet. I skal udvikle medfølelse i hjertet, for uden den er 
hjertet blot en sten. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1996 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/realise-god-through-love 

 

25.3.2022 

Mennesker udvikler deres intellektuelle evner men bruger deres intelligens til forkerte 
formål. Viden uden ret adfærd er nyttesløs. Ene og alene handling uden kundskab er 
tåbelig. Derfor er det nødvendigt at forene viden med karakterudvikling.  

Sathya Sai Baba, 25. december, 1994 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0 

 

 

 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/develop-spiritual-oneness
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/anything-life-can-be-achieved-faith-god
https://saispeaks/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0


26.3.2022 

Spiritualitet betyder ikke fordybelse i meditation, tilbedelse m.m. 
Det indebærer fuldstændig tilintetgørelse af dyriske og dæmoniske aspekter i 
mennesket og manifestationen af den iboende guddommelighed.  
Når tilknytninger og had, som mennesket er indhyllet i, er fjernet, vil den iboende 
guddommelighed i mennesket, væren-bevidsthed-lyksalighed, manifestere sig selv. 
 

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

 

27.3.2022 

Mennesket higer efter frigørelse. Sand frigørelse betyder frihed for ønsker. I vor tid 
kan mennesket ikke tage ud i skovene - som en slags bodshandling, eller fordybe sig 
i meditation og andre åndelige øvelser. Den letteste spirituelle vej for alle mennesker 
er at vie alle handlinger til Gud. 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1994 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0 

 

28.3.2022 

Så kærlighedens frø i jeres hjerter, og det vil vokse til et stort træ, når tiden er inde. 
Gud er én. Gør jer ingen tanker om forskelle i tro eller race. Bring budskabet om enhed 
til alle hjem. Betragt kærlighed som jeres livsåndedrag og som det eneste formål med 
jeres eksistens.  

Sathya Sai Baba, 25. december, 1994 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0 

 

29.3.2022 

Hver hengiven har sin egen opfattelse af det Guddommelige. Herren kan ikke 
tillægges en enkelt bestemt form. Hans nåde tildeles den enkelte hengivne i   
forhold til dennes spirituelle bevidsthedsniveau.  

Sathya Sai Baba, 23. februar, 1990 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/what-avatars-mean 

 

30.3.2022 

Den højeste kvalitet i hvert enkelt menneske er kærlighed. 
Når kærlighed er fraværende, stikker aspekter som had og jalousi deres hoveder 
frem. Gør kærlighed til jeres livsåndedrag.  

Sathya Sai Baba, 25. december, 1993 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/let-love-prevail 

 

31.3.2022 

Kærlighed kan overvinde alt. Uselvisk, ren, ubetinget kærlighed fører mennesket til 
Gud. Selvisk og indskrænket kærlighed binder os til verden.  
Ude af stand til at begribe den rene og hellige kærlighed, er nutidens menneske offer 
for endeløse bekymringer på grund af sin tilknytning til verdslige genstande. 
 

Sathya Sai Baba, 25. december, 1995 
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/realise-god-through-pure-love 

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spread-message-love-0
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