
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. juli 2022 

Mens I spadserer hen ad vejen, kan I holde øje med jeres skygge, der falder 

på mudder eller snavs, huller eller jordknolde, torne eller sand, våde eller 

tørre pletter af jord. I er upåvirkede af skyggens skæbne, ikke sandt? 

Skyggen bliver heller ikke snavset. Den bekymrer sig ikke det mindste om, 

hvor den falder, eller hvad den vader igennem. Vi ved, at skyggen og dens 

oplevelser ikke er evige eller sande. På samme måde må I blive overbeviste 

om, at ”jeg” ikke er andet end skyggen af det Absolutte. I er i bund og grund 

Dagens citat juli 2022  



ikke dette ” jeg”, men selve det absolutte: Dette er midlet mod sorg, slid og 

slæb, elendighed og smerte. 

Sathya Sai Baba, 1. august, 1956  

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

 

 

2. juli 2022 

Den største hindring på overgivelsens vej er egoisme og følelsen af min og 

mit eller besiddertrang. Det er noget, der har været iboende jeres 

personlighed siden tidernes morgen, som sender sine fangarme dybere og 

dybere i forbindelse med erfaringerne fra det ene liv efter det andet Det kan 

kun fjernes ved hjælp af skelneevnens og forsagelsens to rensemidler.  

Hengivenhed er det vand, der vasker tidsaldrenes snavs væk, og sæben – 

bestående af gentagelse af Guds navn, meditation og yoga (enhed med det 

Guddommelige) – vil hjælpe med til at fjerne det hurtigere og mere effektivt. 

Det langsomme og vedholdende træk vil med sikkerhed vinde i dette løb.  

Sathya Sai Baba, 1. august, 1956  

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

 

 

3. juli 2022 

I ser mange ting i drømme, og I opnår mange ting i drømme: magt, penge, 

status og omdømme; men når I vågner, begræder I ikke tabet, selvom alt - 

mens drømmen stod på - forekom jer meget virkeligt og gav jer ægte 

tilfredshed og glæde. Det var en ”drøm”, siger I til jer selv; hvad forhindrer jer i 

at behandle de besiddelser, som I har samlet i jeres livs vågentilstand med 

den samme nonchalance? Fremelsk den holdning, og I kan forlade denne 

verden med et smil, når tæppet falder på denne drømmelandsscene.    

Sathya Sai Baba, 1. august, 1956  

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

 

 

4. juli 2022 

I er alle legemliggørelser af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed, men I er 

uvidende om det og forestiller jer, at I er dette eller hint individ, underlagt 

denne eller hin begrænsning! Dette er myten, der må opgives, for at det 

guddommelige liv kan begynde.  

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


Det guddommelige liv tillader ikke de mindste urenheder i karakteren eller de 

mindste selvbedrag i intellektet. Derfor må folk, der er dedikeret til det, lægge 

vægt på at være forbilleder og eksempler.  

Sathya Sai Baba, april, 1957 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/divine-life 

 

 

5. juli 2022 

Udvisk de grundlæggende årsager til bekymring, frygt og uvidenhed. Først da 

kan jeres sande personlighed bryde igennem.  Bekymring bliver fjernet ved 

troen på Herren - den tro, der fortæller jer, at hvad der end sker, er til jeres 

eget bedste, og at Herrens vilje sker.  

Sathya Sai Baba, 1. august, 1956  

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

 

 

6. juli 2022 

Forsøg ikke at finde fejl hos andre, opgiv at bagtale og skade andre. Væk 

ikke forargelse i nogen, føl ikke misundelse eller had. Vær altid sød af gemyt 

og i tale. Fyld jeres ord med hengivenhed og ydmyghed. 

Sathya Sai Baba, 24. juli, 1965 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy 

 

 

7. juli 2022 

Den åndeligt søgende bør i dag forsøge at plante frøet af Herrens navn i et 

velforberedt hjerte, fri af egoismens torne, og vande det med kærlighed, 

indhegne spiren med tro, nære det med gødningen ved gentagelse af 

Herrens navn, fra mantraets udvoksede træ - plukke lyksalighedens frugt og 

nyde dens sødme. 

Sathya Sai Speaks, bind 2, kap. 14 / Guddommelig tale, 27. juli, 1961, Guru Poornima 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-grateful-doctors 

 

 

8. juli 2022 

En jernstang synker i vand, men ved at hamre den til en hul beholder vil den 

flyde lystigt og endda bære en vis vægt. På samme måde synker menneskets 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/divine-life
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-guide
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-grateful-doctors


sind let i sansernes hav. Slå det hult, ved at hamre på det med Herrens navn, 

og det vil flyde sikkert på vanskelighedernes hav. 

Sathya Sai Speaks, bind 2, kap. 14 / Guddommelig tale, 27. juli, 1961, Guru Poornima 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-grateful-doctors 

 

 

9. juli 2022 

Mennesket er opslugt af tiden. Gud er tidens herre. Så søg tilflugt i Gud. Lad 

Gud være jeres guru, jeres vej, jeres Herre. Tilbed Ham, adlyd Hans 

befalinger, giv Ham jeres taknemmelige hyldest, fasthold Ham i jeres 

hukommelse. Dette er den letteste vej til at erkende Ham som jeres egen 

virkelighed. Dette er den eneste vej. 

Sathya Sai Baba, 2. juli, 1985  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-only-sadguru 

 

 

10. juli 2022 

Stavelsen “gu” betegner en, der transcenderer alle egenskaber. ”ru” betegner 

en, der ingen form har. Kun Gud kan anses som værende den, der er 

hinsides egenskaber og former. Sagt på en anden måde betyder termen 

”guru” den, der fjerner uvidenhed. 

Sathya Sai Baba, 9. juli, 1998 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/quest-truth 

 

 

11. juli 2022 

Jeres sande guru er Gud alene. Han transcenderer alle egenskaber (gunaer). 

Han er hinsides alle former. Han er den eneste, der kan fjerne uvidenhedens 

mørke og tænde den Højeste Visdoms lampe. 

Sathya Sai Baba, 7. juli, 1990  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-within 

 

 

12. juli 2022  

Guruen, er den åndelige lærer der fjerner den fundamentale uvidenhed, som 

skjuler kendskabet til denne sandhed for os. Poornima eller fuldmånedagen 

er blevet fastsat til at ære den åndelige lærer - for effekten af kundskaben er - 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/be-grateful-doctors
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-only-sadguru
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at gøre en ende på den brændende smerte og i stedet sprede kølig 

opmuntring og trøst over menneskets sind.  

Sathya Sai Baba, juli, 1965 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy 

 

 

13. juli 2022 

Uanset hvor I befinder jer, og hvad I end gør, så betragt jer selv som 

redskaber for det Guddommelige og handl i overensstemmelse med det. I 

behøver ikke at vente et helt år for at fejre Guru Poornima. Betragt ethvert 

øjeblik i jeres liv med den hensigt at tilegne det Herren. Dette er vejen til at 

opleve det Guddommelige hele tiden og alle steder. Dette er sandt 

guddommeligt Livssyn  

Sathya Sai Baba, 7. juli, 1990  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-within 

 

 

14. juli 2022 

Når I først har sikret jer en åndelig vejleder, så overlad alt til denne – selv 

ønsket om at opnå udfrielse. Han kender jer mere, end I selv nogen sinde 

selv vil blive i stand til. Han vil lede jer i det omfang, det er bedst for jer. Jeres 

eneste pligt er at adlyde og kvæle tilbøjeligheden til at glide væk fra Ham. 

Sathya Sai Baba, 24. juli, 1964  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-guide 

 

 

15. juli 2022 

Hinsides alle begrænsninger i tid og sted er guruen ren bevidsthed, væren. 

Hans bevidsthed er altgennemtrængende. Det vil sige, at Gud alene er den 

sande Guru (Sadguru).  

Sathya Sai Baba, 2. juli, 1985 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-only-sadguru 

 

 

16. juli 2022 

Guddommelig kærlighed er kilden, der nærer alle dyders rødder. Når hver 

enkelt af jeres handlinger, ordene I ytrer, tankerne, der former jeres ønsker 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-within
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-guide
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/god-only-sadguru


og følelser – når alle disse trækker næring fra de rødder, der går dybt ned i 

kærlighedens indre kilder, da vil I være lykkelige og sunde, og I kan give ly og 

skygge til mangen udmattet dødelig. 

Sathya Sai Speaks, bind 7Guddommelig tale, 28. juli, 1967, Guru Poornima 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/roots-deep 

 

  

17. juli 2022 

Tilstræb at være Gud nær, så nær som jeres egen familie, beregn ikke 

antallet af timer I har tilbragt på at tjene Ham. Føl jer ikke plaget over, at Han 

ikke har belønnet jer. Vær altid til Hans tjeneste, det vil sige at gøre det gode 

og være det gode.  

Sathya Sai Baba, 24. juli, 1965 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy 

 

 

18. juli 2022 

Kærlighedsprincippet i jer er yderst helligt. Men på grund af vildfarelse, 

forurener I det og mindsker derved jeres eget værd.  

Guld i sin pureste form er funklende og yderst værdifuldt, men hvis I tilsætter 

metaller som sølv, kobber, messing osv. mindskes guldets glans så vel som 

dets værdi. På samme måde er mennesket som det pure guld, men når det 

knytter sig til verdslige begær, mister det sit værd så vel som sin glans. Når I 

fremelsker de menneskelige værdier, sandhed, retfærd, fred, kærlighed og 

ikke-vold, vil I opnå en ophøjet position og folk vil respektere jer, hvor I end 

er.  

Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love 

 

  

19. juli 2022 

Foruren ikke jeres sind med verdslige ønsker. I har opnået denne 

menneskefødsel som et resultat af fortjenstfulde handlinger udført i tidligere 

liv. Misbrug den ikke. Menneskelivet er yderst  værdifuldt. Oprethold dets 

værd ved at praktisere de menneskelige værdier. 

Sathya Sai Baba, 7. maj, 2001 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/roots-deep
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/attain-gods-grace-through-sacrifice-and-love
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20. juli 2022 

Herren Krishna fremsatte denne guddommelige erklæring: ”Den evige 

Guddommelige højeste bevidsthed (Atma) i alle væsner er en del af Min 

Væren. Føl derfor ikke, at I er forskellige fra Gud. Gud bor i jer. Faktisk er I 

Gud.” 

Sathya Sai Baba, 14. april, 2006  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness 

 

 

21. juli 2022 

Mennesket udvikler kærlighed til mange ting i denne verden. I virkeligheden 

er der intet i denne verden, som I skulle have et ønske om. Ønsker er 

årsagen til al lidelse hos mennesket. Som der siges: ”Mindre bagage, mere 

komfort.” Når der er bagage, kan I ikke slippe for vanskeligheder. Her 

henviser bagage til verdslige relationer og ønsker. Først, når I gør jer fri af 

verdslige bindinger, kan I være lykkelige. 

Sathya Sai Baba, 14. april, 2006 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness 

 

 

22. juli 2022 

Elsk altid, skad aldrig. Gør ikke noget, der er i strid med kærlighedsprincippet. 

Kærlighed er Gud. Lev i kærlighed. Anse kærlighed som Gud. Hils på alle 

som I møder, uanset hvem I møder – selv hvis vedkommende er jeres fjende. 

Elsk selv jeres fjende. Uanset hvem I hilser på, vil det nå Gud, for Gud er i 

alle. Med disse hellige følelser, nær ikke had mod nogen.  

Sathya Sai Baba, 14. april, 2006 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness 

 

 

23. juli 2022 

Alle bør have tro på det Guddommelige. Troen er grundlæggende for enhver, 

uanset om man tror på Gud eller er ateist. Folk kan bedømme ting som gode 

eller dårlige ifølge deres egen præferencer. Men for Gud er alle ting ens. Intet 

i denne verden vil forekomme dårligt, hvis man ser det fra det Guddommelige 

perspektiv. Set fra et verdsligt perspektiv, vil der være forskelle på godt og 

ondt.  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/happiness-holiness


Sathya Sai Baba, 1970, Dasara 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/students-and-saadhana 

 

 

24. juli 2022 

Hjertets renhed er mere vigtigt end ritualer og bodsøvelser. Fremelsk et 

livssyn, der vil udvide jeres hjerter og sætte jer i stand til at hjælpe andre og 

ikke skade dem. Dedikér alle handlinger til Gud. Opofrelse er sand forening 

med det Guddommelige. At nyde ting uden at dele med andre er en sygdom. 

De Hellige skrifter har erklæret, at udødelighed kun kan opnås gennem 

opofrelse og ikke på nogen andre måder. 

Sathya Sai Baba, 14. april, 1998  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/path-nirvana 

 

 

25. juli 2022 

Når mennesket erkender, at det er Gud, som er basis for hele denne 

superkonstruktion - som har designet og udtænkt alt dette - overgiver det sit 

ego til Ham. ”Din vilje ske,” erklærer det og overgiver sig fuldstændig til Hans 

plan. Det øjeblik - er det højeste øjeblik fyldt med glæde og lyksalighed.  

Sathya Sai Speaks, bind 7/Guddommelig tale, 28. juli 1967, Guru Poornima 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/roots-deep 

 

 

26. juli 2022 

Tjen alle og elsk alle. Tro fuldt og fast på, at det Guddommelige er i alle og 

før konstant denne tro ud i handling. Kun gennem vedvarende praksis, kan I 

udvikle denne hellige indstilling. Fyld jer med selvtillid og mod. Gør jeres liv til 

en fuldendt offergave til det Guddommelige, som er den virkelige kilde til alt, 

hvad I er og alt, hvad I har. 

Sathya Sai Baba, 7. juli, 1990  

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/guru-within 
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27. juli 2022 

Kærlighedsgnisten I jer skal værdsættes og næres, så den kan nå Gud. Da vil 

ethvert væsen være Gud, hver handling være Guddommelig, enhver reaktion 

I får fra den ydre verden vil være ladet med kærlighed og sødet med denne 

nektar. I elsker Gud i alle væsner, og Gud i alle væsner responderer med 

kærlighed. 

Sathya Sai Baba, 18. juli, 1970 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/objective-not-object 

 

 

28. juli 2022 

Lev med kærlighed, i kærlighed og for kærlighed. Da vil Herren, som er den 

personificerede Guddommelige kærlighed, skænke jer alt, hvad I behøver, 

skønt I ikke selv beder om noget. Han ved – Han er moderen, der ikke venter 

på at høre barnets klagende lyd om at blive madet. Hans kærlighed er så 

umådelig omfattende og dyb, at Han forudser ethvert behov og kommer 

straks med den hjælp, som I skal have. 

Sathya Sai Baba, 24. juli, 1965 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/spring-joy 

 

 

29. juli 2022 

Dag og nat må I bestræbe jer på - med renhed i krop, sind og ånd at erkende 

det Højeste Selv - ved at tjene alle levende væsner. Kroppen må opretholdes 

som værende et redskab i denne tjeneste. Men husk, I ikke er denne krop, 

denne krop kan ikke være jer. 

Dette er den højeste og helligste spirituelle grundsætning. I er det 

uforgængelige Guddommelige princip. 

Sathya Sai Baba, Prema Vahini, kapitel 1 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/prema-vahini-part-1 
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30. juli 2022 

Hvis en tændstik er gennemvædet af vand, hvordan vil den så kunne 

antændes, når den bliver strøget? Hvis sindet er gennemvædet af verdslige 

ønsker, hvordan vil det da kunne antændes til åndelig stræben? Hvis den 

Guddommelige kærlighed, - - som I er blevet skænket - er begrænset til 

verden, vil den snart være absorberet af misundelsens, grådighedens og 

ondskabens sand. Den Guddommelige kærlighed skal rettes mod Gud – først 

da kan den udvide sig, vokse, blive dybere, gøde alle jeres handlinger og 

være til gavn for alle omkring jer. 

Sathya Sai Speaks, bind 7/Guddommelig tale 28. juli 1967, Guru Poornima 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/roots-deep 

 

 

31. juli 2022 

De, der søger den ædleste vej og som fryder sig over tanker om Gud, bør 

tilstræbe kun at læse om helgener og vise personers livshistorier - samt 

bøger, der understøtter kontemplationen på det Guddommelige. Formålsløs 

læsning af alle mulige bøger, hvad der end ligger lige for, vil kun gøre 

forvirringen endnu værre.  Det gør ingen gavn – det giver ingen fred. 

Sathya Sai Baba, Prema Vahini, kapitel 1  

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