Dagens citat juni 2022

1. juni 2022
Når man forstår den sandhed, at det samme guddommelige princip er
til stede i alt, vil der ikke være plads til forskelle og problemer. Fokuser
derfor altid på menneskehedens Guddommelighed. Alle
vanskeligheder opstår, når vi mangedobler vores forskelligheder idet
vi glemmer vores Guddommelighed. Derfor bør vi - i hjertet - indsætte
og forankre det guddommelige princip, som er det samme i alle.
Sathya Sai Baba, 31. maj 2008
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/seeing-unity-diversity-true-spirituality

2. juni 2022
Når ens ord er i overensstemmelse med ens tanker, bliver de til
sandhed. Når det talte ord bliver ført ud i handling, bliver det til ret
handling.
Sathya Sai Baba, 11. marts 1994
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-realisation-sense-control

3. juni 2022
Der er ingen som helst forskelle. Det højeste Selv, der er
tilstedeværende i jer, er tilstede i alle. Det er uden egenskaber. For at
erkende dette guddommelige princip, bør I fylde jeres hjerter med
kærlighed. Hjertet er som et kar. Fyld det med sandhedens,
kærlighedens og opofrelsens kvaliteter;
Da behøver I ikke bede om fred. Den vil automatisk manifestere sig
indefra.
I virkeligheden er kærlighed, sandhed etc. i jeres indre. I bør
manifestere dem fra jeres eget indre. I kan ikke tilegne jer dem udefra.
Sathya Sai Baba, 7. maj 2001
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love

4. juni 2022
I er alle legemliggørelser af Guddommelighed. Jeres form er
guddommelig. I og Gud er én. I er ikke forskellig fra Gud. Erfar denne
enhed. Sandhed er én. Enhed er sandhed. Enhed er
guddommelighed.
Sathya Sai Baba, 25. oktober, 2004
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/your-reality-your-own-self-not-elsewhere

5. juni 2022
Helligt, ukrænkeligt livssyn er første skridt på vej mod udfrielse.
Betragt alt hvad I ser, som værende guddommeligt. Lad jeres livssyn
være gennemtrængt af kærlighed. Et livssyn opfyldt af kærlighed er
kendetegnet for et sandt menneske. Alle er ét – vær ens over for alle.
I vil først være i stand til at kunne forstå enheden i mangfoldigheden,
når I udvikler et åndeligt livssyn. Et helligt livssyn vil give jer
erkendelsen af det guddommeliges tilstedeværelse i alt.
Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love

6. juni 2022
Alle er ét – alle er i deres inderste væsen guddommelige. Opgiv
mangfoldighed for at opnå enhed. De hellige tekster (Vedanta)
erklærer, at det Guddommelige princip er den underliggende enhed i
mangfoldigheden. Lyspærerne er mange, men den samme strøm
løber i dem alle. På samme måde eksisterer det guddommelige
princip i alt. Menneskets manglende evne til at forstå dette enhedens
princip er årsagen til dets uvidenhed. Sand menneskelighed ligger i
forståelsen af enhed i mangfoldigheden. I er nødt til at udvikle et
helligt livssyn for at kunne fremelske enhed.
Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love

7. juni 2022
I virkeligheden ser I Gud i menneskelig form overalt omkring jer. Jeres
livssyn vil kun blive helliggjort, når I udvikler den følelse, at alle er
legemliggørelser af Gud. Alt i denne skabelse er helligt. Alt, hvad I ser,
er alene en manifestation af Gud.
Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love

8. juni 2022
Et stykke chokolade har sødme, vægtfylde og form. Disse tre kan ikke
adskilles fra hinanden. Enhver lille del af det har sødme, vægtfylde og
form. Vi kan ikke finde formen i en del, vægtfylden i en anden og
sødmen i en tredje. Og når det bliver anbragt på tungen, genkendes
smagen, vægtfylden mindskes og formen ændres – alt sammen på
samme tid. På samme måde er den individuelle sjæl, det
guddommelige Selv og den Højeste Herre ikke adskilte. De er en og
den samme.
Prema Vahini, 1. del
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1

9. juni 2022
Der er intet i denne verden, der er permanent. Der er kun en enhed
(Gud), der er evig, om Hvem det siges, at Han med hænder, fødder,
øjne, hoveder, munde og ører gennemtrænger alt i hele universet. Der
findes kun Én, der altid er tilstedeværende.
Sathya Sai Baba, 14. april, 2006
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness

10. juni 2022
I dag er mennesket fanget i verdslige anliggender og ignorerer
åndelighed. Hvis I har et spirituelt livssyn, vil I vide, at det er den
samme Gud, der er til stede overalt. Alt, lige fra jord til himmel, er intet
andet end Gud. Selv denne blomst, dette krus, denne mikrofon og
denne dug, som I ser her, er alle aspekter af guddommelighed.
Det Guddommelige gennemtrænger alt og alle i dette univers.
Sathya Sai Baba, 14. april, 2006
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness

11. juni 2022
Der er kun en ting, der er evigt - og I er nødt til at bede om det. Men
hvem beder I for? I beder for jer selv – ikke for Gud.
I virkeligheden beder I til jer selv, fordi Gud er i jer. På grund af jeres
identifikation med kroppen, tror I, at I er en hengiven, og at Gud er
adskilt fra jer. Der er ingen forskel mellem den hengivne og Gud. Hvad
I end ser, er det Gud; hvor I end går hen, er Gud dér. Hvad I end
foretager jer, er det for Gud.
Sathya Sai Baba, 14. april, 2006
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness

12. juni 2022
Det Guddommelige er selve legemliggørelsen af retfærd og det er kun
igennem retfærd, at Han kan tilbedes. Og retfærd er i sig selv en
blomsterkrans bestående af hellige handlinger, hellige ord og hellige
tanker. Gør jer fortjent til omdømmet at være god, tjenstvillige og
effektive i at gøre det gode.
Sathya Sai Baba, 3. april, 1971
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/raamaayana-family

13. juni 2022
Del med andre den viden og de færdigheder, I har opnået, de ideer og
idealer I har haft gavn af, og den glæde I har vundet ved hjælp af
disciplin og pligttroskab. At dele vil ikke svække disse eller nedtone
deres værdi. Derimod, vil de i højere grad skinne og blive tilføjet
yderligere glans.
Sathya Sai Baba, 21. april, 1983
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/your-divine-destiny

14. juni 2022
Uanset hvilket arbejde, I udfører derhjemme, hvad enten det drejer sig
om at feje gulvet eller lave mad, så omdan det til en form for åndelig
praksis. Fyld enhver handling med kærlighed til det Guddommelige,
og giv den til Gud.
Sathya Sai Baba, 23. Marts, 1989
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/live-your-role

15. juni 2022
Uanset hvilke handlinger, der - fra morgen til aften - bliver udført, bør
de være indviet, i tilbedelse af Herren.
Lige som man er omhyggelig med kun at plukke friske blomster og at
holde dem rene og stadig farvestrålende, således bør man også
uophørligt bestræbe sig på at udføre handlinger, der er rene og
ubesmittede.
Prema Vahini, 1. del
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1

16. juni 2022
For at kunne høste selv-tilfredshed med jeres handlinger, er I nødt til
at fremelske tro. Når der er tilfredshed, er der villighed til opofrelse.
Gennem opofrelse erkendes det Guddommelige. Jeres tro bør være
urokkelig, ligesom tilfældet var det med Pandava-brødrenes tro på
Krishna*
(Krishna var en Guddommelig inkarnation, som levede for ca. 5000 år siden).
Sathya Sai Baba, 14. april, 1989
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/name-redeems

17. juni 2022
Alt er en genspejling af den indre Væren. Jeres iboende natur er altid
ren og pur. I forurener den, fordi I følger den verdslige vej og fylder
jeres hjerter med verdslige følelser. Hjertet er altid rent, stabilt og
uselvisk. Det bliver for det meste forurenet på grund af fravær af et
helligt livssyn, af det uhellige I lægger øre til og uhellig tale. I kan kun
bevare dets renhed - når I gør brug af de fem sanser på en ansvarlig
og hellig måde.
Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love

18. juni 2022
Når I foretager handlinger, der renser jeres sind, bliver fred jeres
ejendom. Alle åndelige øvelser har til formål at rense jeres sind. I vil
først opnå fred, når jeres sind er rent.
Sathya Sai Baba, 26. juli, 1996
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/virtues-are-foundation-peace

19. juni 2022
Opfat ikke noget som værende ondt, men se kun det gode. Hør ikke
noget som værende ondt, men hør kun det gode. Tal ikke dårligt om
nogen eller noget, tal kun det gode. I må ikke gøre noget ondt, men
kun gøre det gode. Dette er sand åndelig øvelse.
Sathya Sai Baba, 14. april, 1994
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/time-god-make-best-use-it

20. juni 2022
Når sort trækul kommer i kontakt med ild, bliver det rødt som ilden. At
være i helligt selskab betyder, nærhed med Gud. I kan finde
fuldbyrdelse i livet ved at udvikle nærhed til Gud og ved at udføre
tjeneste.
Sathya Sai Baba, 30. april, 1997
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/chant-name-god-and-experience-divinity

21. juni 2022
Åndelig praksis er fremelskelsen af Guddommelig kærlighed. Vær fuld
af kærlighed – smag den opstemthed, som kærlighed kan give.
Mennesket er legemliggørelse af kærlighed: Det tørster efter
kærlighed, og det finder ægte glæde ved at give og modtage uselvisk
kærlighed.
Sathya Sai Baba, 14. november, 1976
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/global-bhajan

22. juni 2022
I udfører alle mulige former for tilbedelse, forsagelse og opofrelse;
men hvad nytter alt dette? De kan ikke beskytte og nære jer, hvis I er
berøvet den guddommelige kærligheds kvalitet. Det vil da blot være
spild af tid og energi. Det, som I er nødt til at nære og udvikle, er
kærlighed. Hvis I har kærlighed, kan I overvinde alt. Ud over
kærlighed er der intet, der kan nære og støtte jer.
Sathya Sai Baba, 14. april, 2006
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness

23. juni 2022
I behøver ikke være afhængig af en anden for at kunne lykkes med
meditation, gentagelse af Guds navn - heller ikke afvente en kontakt til
en eller anden vismand for at modtage et mantra fra ham til recitation.
Bed til Gud i jeres indre, og I vil modtage vejledning.
Sathya Sai Baba, 1970, Dasara
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/students-and-saadhana

24. juni 2022
Alle skal en dag herfra. Det øjeblik bør ikke være et kvalfuldt øjeblik;
man bør forlade denne verden med ynde, med et smil og et buk. For
at være i stand til at kunne det, er en masse forberedelse nødvendig.
At tage herfra og efterlade alt, hvad der er opsamlet i løbet af et langt
liv, er en hård opgave, så forbered jer på det ved - fra nu af - at give
slip på tilknytning til den ene ting efter den anden.
Sathya Sai Baba, 1. august, 1956
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-guide

25. juni 2022
Fred er allerede til stede i jeres hjerte. I vil opleve den, når I fjerner
tilknytningens smuds og det had, der dækker det.
Sathya Sai Baba, 26. juli, 1996
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/virtues-are-foundation-peace

26. juni 2022
Ægte meditation er at glemme sig selv totalt. Det er at glemme
følelsen af identifikation med kroppen fuldstændig. Man er nødt til
totalt at opgive tilknytning til sanserne. Først da vil sindet være stabilt.
Sathya Sai Baba, 6. juli, 2009
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/three-assets-you-must-safeguard

27. juni 2022
Gud er allestedsnærværende. Han er den indre drivkraft i hver eneste
partikel i universet. Se Ham i alt, tjen Ham i alt. Nær ærbødighed for
Ham i alt. Bed: ”Lad hele verden have fremgang lad hele
menneskeheden være lykkelig.”
Sathya Sai Baba, juli 1974
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/many-voices-and-voice

28. juni 2022
Hvis I udvikler en fast tro på Gud og overgiver jer til Hans vilje, vil Han
ikke svigte jer. Dette er betydningen af begrebet ærbødighed overfor
den Guddommelige vilje.
Sathya Sai Baba, 14. juli, 1984
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/bliss-divine-love

29. juni 2022
Fyld jeres hjerte med et hvilken som helst guddommeligt navn. Da vil
der ikke være plads til, at andre tanker kan trænge ind. Jeres hjerte er
som en enkelt stol. Når først I har ladet guddommelig kærlighed tage
plads, vil ingen ond tanke kunne trænge ind i hjertet.
Sathya Sai Baba, 26. juli, 1996
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/virtues-are-foundation-peace

30. juni 2022
Bevar altid glædestrålende Herrens navn på jeres tunge og i sindet.
Det vil holde sindets krumspring under kontrol.
Sathya Sai Baba, 9. juni, 1970
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/ripe-fruit

