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1. maj 2022  
 
Uanset hvilken religion, det drejer sig om, lægger den hovedvægten 
på enhed, harmoni og sindsligevægt. Fremelsk derfor kærlighed, 
tolerance og medfølelse, og giv udtryk for sandhed i alle daglige 
aktiviteter. Dette er budskabet Jeg giver jer med Mine velsignelser. 
 

Sathya Sai Baba, 12. juli, 1983 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/unity-and-purity-message-ramzan 
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2. maj 2022 
 
Den allervigtigste kvalitet er renhed. I dag er alting forurenet. Vandet, 
luften og alle fem elementer er forurenede. Som følge heraf er 
menneskesindet også forurenet. Hvordan kan renhed opnås? Lad 
jeres sind være opfyldt af tanker om Gud, tilegn alle jeres handlinger 
til Gud og anse Gud for at være jeres indre tilskyndelse. 
 
Sathya Sai Baba, 23. november, 1993 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-patience-perseverance-steps-divinity 

 
 
3. maj 2022 
 
Gud ser ikke hvor velhavende eller hvor lærde, I er. Han er kun 
optaget af oprigtigheden og renheden i jeres sind og hjerter, og hvor 
helhjertet og ægte jeres kærlighed er. 
 
Sathya Sai Baba, 3. juni, 1990 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/vedic-wisdom 

 
 
4. maj 2022 

 
Et klart spejl reflekterer solens stråler. Vi kan se solens billede blive 
genspejlet i det rene vands vindstille overflade. På samme måde 
åbenbares den hellige vision af det Højeste Selv for et uforstyrret og 
roligt sind, hvor alle tankebølger har lagt sig. Et rent og helligt hjerte vil 
genspejle Herrens Guddommelige herlighed. 
 
Sathya Sai Baba, maj 1979 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/messenger-god 

 
 
5. maj 2022 
 
Mennesket har I virkeligheden tre legemer: det fysiske, det mentale og 
det åndelige. I er derfor ikke én person, men tre:  
1) Den I tror, I er, dvs. kroppen, 2) Den, andre tror I er, dvs. sindet, og 
3) den I virkelig er, dvs. det højeste Selv.  
Jeres sande form er det højeste Selv – ikke kroppen eller sindet. 
 
Sathya Sai Baba, 6. maj, 2008 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-

her-happy   

 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-patience-perseverance-steps-divinity
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/vedic-wisdom
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/messenger-god
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-her-happy
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-her-happy


 

 3 

6. maj 2022 
 
I dag fejrer vi Easwaramma* Dag for at udbrede moderskabets ære. 
Verden opretholdes af mødres bønner. En kvindes bønner er mere 
magtfulde end tusinde bønner fra mænd, fordi kvinder er rene og 
varmhjertede. Forårsag aldrig mishag hos jeres mor. Skad aldrig 
hendes følelser. Da vil Gud hjælpe jer i alle jeres bestræbelser. 
*) Sathya Sai Babas moder. 
 
Sathya Sai Speaks, bind 34, kap. 8, 6. maj 2001, Easwaramma Dag 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prayers-mothers-sustain-world 

 
 
7. maj 2022 
 
Easwaramma plejede altid at videregive alt, hvad hun havde. Hun var 
legemliggørelsen af opofrelse. Hun talte altid kærligt til dem, der kom 
til hende. Når hengivne følte sig nedtrykt, fordi Swami havde overset 
dem, trøstede hun dem ved at sige: ”Hvad Swami end gør, er det til 
jeres eget bedste.”  
 
Sathya Sai Speaks, bind 25, kap. 9, 6. maj, 2000, Easwaramma Dag 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/easwaramma-embodiment-love-and-sacrifice 

 
 
8. maj 2022  
 
Glem aldrig jeres mor og bevar kærligt hendes form i jeres hjerter. 
Hvor I end måtte befinde jer, så lad jeres hjerter være gennemtrængt 
af kærlige følelser til jeres mor.  
 
Sathya Sai Baba, 6. maj, 2008 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-

her-happy 

 

 

9. maj 2022  
 
Ethvert barns fremmeste pligt er at opfylde sin mors ønsker og gøre 
hende glad. Dernæst at tjene alle så godt som overhovedet muligt. I 
behøver ikke udføre nogen som helst tjenesteaktivitet, der ligger ud 
over jeres formåen eller ydeevne. For det tredje, hvis I erfarer, at jeres 
næste lider, bring dem da trøst. Forsøg at hjælpe og gøre dem glade. 
 
Sathya Sai Speaks, bind 39/Kap. 8, 6. maj, 2006, Easwaramma Dag 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-08.pdf 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prayers-mothers-sustain-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/easwaramma-embodiment-love-and-sacrifice
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-her-happy
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/respect-and-honour-your-mother-and-make-her-happy
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume39/sss39-08.pdf
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10. maj 2022 

 
Med hellige følelser og guddommelige tanker bør I fremelske 
kærlighedens ånd i jeres indre. Gud findes ikke udelukkende i et 
tempel eller i et refugium etc. Sandhed er Gud. Kærlighed er Gud. 
Retfærd er Gud. Når I tilbeder Gud ved at følge disse principper, vil 
Han da straks manifestere Sig. Der er ingen tvivl om dette. Elsk Gud 
helhjertet. Bed til Gud og bliv ven med Ham. I kan opnå alt, hvis I har 
Gud som jeres ven. 
 
Sathya Sai Baba, 18. marts, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/start-new-year-spirit-love 

 
 
11. maj 2022 
 
Legemliggørelser af Kærlighed! Godhed er ensbetydende med god 
opførsel, god adfærd, god disciplin og god karakter. Sandhed, 
retfærd, fred, kærlighed og ikke-vold er i sandhed menneskets fem 
livsprincipper. 
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 
 
12. maj 2022 
 
Der optjenes ingen fordele ved at tilegne sig information, der ikke 
fører jer til livets højeste mål. Der findes tusinder af intellektuelle, 
forskere og fremragende undervisningsspecialister i verden i dag; 
men al denne verdslige viden og disse kvalifikationer vil være det rene 
spild, hvis man ikke kender sig selv. Menneskets primære pligt består 
i at forstå, hvem man virkelig er. 
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 

 

13. maj 2022 
 
Buddha erklærede, at alle lige fra begyndelsen burde fremelske en 
ren livsindstilling. Det er først, når mennesket har et rent livssyn, at det 
kan slippe af med urenheder i kroppen, tale og sind. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/start-new-year-spirit-love
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
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14. maj 2022 
 
Den første fordring til ethvert menneske er at have et helligt livssyn. 
Den anden kvalitet, der er nødvendig, er at have rene tanker. Alle bør 
have rene tanker. Kun den person, der har udviklet renhed i sin 
livsanskuelse, kan have renhed i tankerne. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
15. maj 2022 
 
Efter at have opnået renhed i livssyn og det man tænker, er den tredje 
fordring hos ethvert menneske at udføre uselviske handlinger. Alle 
burde udføre rene handlinger. Gennem hellige handlinger vil 
mennesket blive i stand til at erkende sit inderste væsen. Mennesket 
er ikke blot en legemliggjort væren med en krop. Ved hjælp af sin 
kompetence til at udvikle evnen til at se det gode, at kunne nære gode 
tanker og udføre gode handlinger, har det styrken til at kunne 
transformere menneskelighed til Guddommelighed. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
16. maj 2022 
 
Buddha erklærede, at alle burde stræbe efter opnåelsen af det 
højeste gode. Spirituel praksis er ensbetydende med nedbrydelsen af 
onde tilbøjeligheder i mennesket og tilegnelsen af gode og hellige 
egenskaber. Ægte spirituel praksis består i at udrydde al ondskab i 
mennesket. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
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17. maj 2022 
 
Hvad menes der med fuldkommen sindsligevægt? Det vil sige at 
behandle glæde og smerte, fremgang og tab med samme sind. 
Sindsligevægt er enhed med det Guddommelige. At betragte lys og 
mørke, glæde og smerte, tab og vinding, ros og ris med samme sind 
er fuldkommen sindsligevægt.  
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
18. maj 2022 
 
Buddha anså opofrelsens ånd som den sande spirituelle praksis. 
Opofrelse er midlet til at opnå frihed fra den verdslige tilværelses 
trældom. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
19. maj 2022 
 
Den buddhistiske bøn skal forstås korrekt. Når buddhisterne siger: 
”Buddham sharanam gachchami, Dharmam sharanam gachchami, 
Sangham sharanam gachchami,” er bønnens virkelige betydning: 
”I er nødt til at vende jeres sind i retning af ret handlemåde. Og den 
rette handlemåde bør stile mod at tjene samfundet. Når dette er sket, 
bliver selve samfundet forædlet. 
 
Sathya Sai Baba, 15. maj, 1997 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation 

 
 
20. maj 2022 
 
Troen på Gud er meget fundamental for mennesket. I kan måske stille 
jer spørgsmålet, hvem Gud er, og hvor Gud er. Sandhed er Gud. 
Sandhed er en og den samme for alle uanset social rang, tro, religion, 
sprog, nationalitet og ideologi.  
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/purity-path-liberation
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world


 

 7 

21. maj 2022 
 
Den bedste måde at elske Gud på er at elske alle og tjene alle. 
Menneskets fremmeste pligt er at tjene sine medmennesker og bringe 
dem glæde. Jeres liv vil kun kunne blive udfriet, hvis I involverer jer i 
samfundstjeneste. Den højeste spirituelle praksis består i at 
transformere kærlighed til tjeneste. 
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 
 
22. maj 2022 
 
Mennesket kan kun hæve sig op til det Guddommeliges niveau ad 
tjenestevejen. Når mennesket ikke er i stand til at forstå 
menneskelighed, hvordan skulle det så kunne være i stand til at forstå 
Guddommelighed? Allerførst, kend dig selv. 
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 

 

23. maj 2022 
 
Livet som menneske er ædelt, da det i sit inderste er guddommeligt. I 
virkeligheden er mennesket og Gud ikke to forskellige enheder; de er 
en og den samme. 
 
Sathya Sai Baba, 18. november, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world 

 
 
24. maj 2022 
 
Det er Mit ønske, at I skal følge hvert eneste ord, jeg siger, med 
ærbødig opmærksomhed, for jeres glæde er Min føde. I kan kun opnå 
lyksalig glæde ved at følge de anvisninger, Jeg giver jer, og det er 
grunden til, at Jeg er specifik med hensyn til, at I bør lytte omhyggeligt 
og tage alt ind i hjertet, hvad Jeg siger til jer. 
 
Sathya Sai Baba, februar1955 

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

 
 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/youth-should-transform-world
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender
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25. maj 2022 
 
Herren er et bjerg af kærlighed. Uanset antallet af myrer, der drager 
afsted med småstykker af sødme vil de ikke kunne være i stand til at 
udtømme Hans overflod. Han er et ocean af barmhjertighed uden 
nogen begrænsende kystlinje. 
 
Sathya Sai Baba, februar 1955 

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

 
 
26. maj 2022 
 
Hvad I end gør, så gør det ikke for at behage andre, men for at 
behage den Iboende i jeres hjerter – for jeres indre tilfredsheds skyld. 
Det vil sige, at handle i overensstemmelse med det jeres samvittighed 
byder. Alle sådanne handlinger vil glæde det Guddommelige. 
 
Sathya Sai Baba, 14. april, 1989 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/name-redeems 

 

 
27. maj 2022 
 
Folk skal allerførst skaffe sig af med selvinteresse og selvoptagethed. 
De må åbne sig for kærlighed, overbærenhed og medfølelse, og 
forsøge at leve i indbyrdes harmoni.  
 
Sathya Sai Baba, 25. december, 1990 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity 

 
 
28. maj 2022 
 
Ens nutid er ikke andet end følgen af ens fortid og vaner, dannet over 
denne lange periode. Men uanset arten af den tilegnede karakter kan 
den ganske bestemt modificeres ved at ændre den sædvanlige 
proces af tanker og forestillinger. 
 
Sathya Sai Baba, Prema Vahini, del 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1 

 

 
 
 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/total-surrender
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/name-redeems
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1
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29. maj 2022 
 
Ved en bevidst indsats kan vaner ændres, og karakteren forædles. 
Folk har altid i sit indre, inden for deres rækkevidde, evnen til at 
udfordre deres onde tilbøjeligheder.  
Gennem uselvisk tjeneste, forsagelse, hengivenhed, bøn og 
ræsonnement kan de gamle vaner, der binder mennesker til jorden, 
afskaffes, og nye vaner, der fører dem på den guddommelige vej, kan 
indarbejdes i deres liv.  
 
Sathya Sai Baba, Prema Vahini, del 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1 

 

 
 
30. maj 2022 
 
Det skal siges, at det blot at læse bøger eller tidsskrifter ikke i sig selv 
vil give evnen til at kunne skelne. Det, der ses, høres eller læses, skal 
omsættes i praksis i det virkelige liv. 
 
Sathya Sai Baba, Prema Vahini, del 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1 

 

 

 
31. maj 2022 
 
Jeres fjender er ikke udenfor jer. Det er jeres dårlige tanker, der er 
jeres værste fjender - og tanker, baseret på sandhed, er jeres bedste 
venner. Men i dag er folk ikke på venskabelig fod med de tanker der 
er baseret på sandhed, der i sit inderste væsen - er guddommelige. I 
er nødt til at blive venner med den evige sandhed. Den evige sandhed 
betyder væren, den evigt-eksisterende Gud. De verdslige venner og 
fjender ændrer sig med tiden; men væren er den sande og evige ven. 
Denne ven er altid med jer, i jer, omkring jer, over jer og under jer og 
beskytter jer, ligesom øjenlåget beskytter øjet. 
 
Sathya Sai Baba, 18. marts, 1999 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/start-new-year-spirit-love 
 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/start-new-year-spirit-love

