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Človek, ki ga premaguje jeza, ne more doseči ničesar. Dela napake in se zapleta v slaba 
dejanja. Vsi ga prezirajo. Ljubezen je Bog in Bog je ljubezen. Brez ljubezni človek ne 
more obstajati. 
 
Pomanjkanje ljubezni je vzrok vseh razlik nasprotovanj in sporov na svetu, še zlasti v 
današnjem času. Mnogi ljudje pravijo, da današnji svet pestijo bridkosti, izgube in težave. 
Sam nisem takega mnenja. Povem vam, vse to je samo iluzija. V resnici ni prav nobenega 
nemira ali bridkosti na tem svetu. Vidim le mir, mir in samo mir, vsepovsod. Kadar imamo 
mir v srcu, bomo lahko opazili mir vse naokrog. Nemir, žalost, jeza itd., so reakcija, odsev 
in odmev stanja našega notranjega bitja. Probleme in težave, jezo in nemir si naredimo in 
ustvarimo sami. To niso naravni pojavi. 
 
KAKO JE BOGU IME? 
Ko vas nekdo vpraša kako vam je ime, mu odgovorite. (Svami je v tistem trenutku vprašal 

študenta, ki je sedel nasproti Njega, kako mu je ime. Fant je odgovoril 'Vikas'.) V resnici to ni 
njegovo pravo ime. Če na podoben način vprašate še druge, bo vsak povedal različno ime. 
Vendar pa bi Bog, če bi hotel navesti Svoje ime, rekel »Aham Brahmasmi« (Jaz sem Bog). 
Pravzaprav bi morali vsi ponoviti to isto ime, saj smo vsi utelešenja božanskega Jaza. Vsa 
naša imena nam izberejo starši. Ne rodimo se z nobenim določenim imenom. Tisti, ki ne 
morejo prepoznati te resnice, ne morejo doseči srečnega življenja. 
 
Utelešenja ljubezni! Ljubezen je pravzaprav drugo ime Boga. Dejansko, Ljubezen, Atma, 
Prema, Aham, ali Brahman – vsa ta imena imajo isti pomen. Ničesar drugega ni na tem svetu 
razen ljubezni. Toda, na žalost ne moremo razumeti, kaj dejansko pomeni ljubezen. 
Smatramo, da je ljubezen posvetne narave. Smatramo, da je fizična. Dejstvo pa je, da se 
nikakor ne nanaša na fizično raven. Ljubezen je božanska resnica. Vi niste ena oseba, ampak 
tri: tista, za katero mislite, da ste; tista, za katero drugi mislijo, da ste; in ta, ki ste v resnici. 
Kar mislijo drugi, je samo njihova predstava. Božanska iskra v človeku, notranji jaz, je edina 
resnica. 
 
LASTNO IME NAM JE DODELIL NEKDO DRUG 
Kdo je ta notranji prebivalec? To je »Jaz«. Ta »Jaz« je isti pri vseh. Kristjani molijo h križu 
(┼). Križ je simbol, ki opominja ljudi, naj se znebijo svojega ega. Nihče ni različen od vas. 
Torej, vedno se morate držati resnice, da smo vsi eno. Tisto, kar je rojeno zaradi posledic 
dejanj iz preteklosti, oziroma, zaradi karme, in se razvija in končno umre (se pravi fizična 
telesa), vse to je neresnično. To pomeni, da ste vi sami venomer Bog, in sicer v skladu z 
vedsko izjavo Aham Brahmasmi (Jaz sem Brahmam/Bog). Samo takrat, ko sebe sprejemate 
kot Boga, lahko spoznate to resnico. Do takrat boste omejeni na različna imena, /.../ ki so vam 
jih podelili vaši starši zaradi prepoznavanja. Vsekakor ste na svet prišli brez kakršnegakoli 
imena.     
 
Kadar kdo vpraša starše novorojenega otroka, kako mu je ime, lahko dobi odgovor, da mu še 
niso izbrali imena. To dokazuje, da nam lastno ime ni prirojeno, ampak nam ga dodeli nekdo 
drug. Imamo ga zaradi osebne identifikacije. Na milijone in milijone ljudi naseljuje ta planet, 
toda kaže, da nihče izmed njih ni prepoznal resnice, da je Bog. Svoja življenja, na žalost, 
preživljamo z imeni, ki so nam jih dali drugi. 
 



BOŽANSKA VOLJA JE VZROK USTVARJENEGA SVETA 
Kaj je Bog? Notranji jaz. Bog se ne rodi in tudi ne umre. On je edina resnica. Vse ostalo pride 
in gre. Na primer, zaželel sem si, da bi ustvaril to verižico (Svami je v tem trenutku 

materializiral zlato verižico). Pojavila se je zaradi Moje božanske volje. Prej je ni bilo tukaj. 
Tako so vse stvari in vsa bitja na tem svetu nastali zaradi izražanja volje (sankalpa). Torej 
božanska volja je vzrok ustvarjenega sveta. 
 
Poleg tega tudi iluzija ustvarjanega sveta ali maya igra svojo vlogo. Kadar se združita maya in 
resnica, nastane kreacija. Brez maye ne more biti kreacije. Maya je podobna človekovi senci. 
Senca nas zavaja. Ob sončnem vzhodu je dolga, ko pa se sonce počasi dviguje, senca opoldne 
pade pod naša stopala. Tako je senca enkrat daljša in drugič spet krajša. Ne smemo torej sence 
zamenjati za svoje bistvo. 
 
Utelešenja ljubezni! Ljubezen je najbolj pomembna lastnost človeškega bitja. In vera je temelj 
te ljubezni. /.../ Celotna kreacija je manifestacija Božje ljubezni, pa naj gre za drobno mravljo 
ali mogočnega slona. Vse je Božja stvaritev. Še travna bilka se ne more zganiti brez Božje 
volje. Ljudje, ki ne prepoznajo te resnice, so zaslepljeni z nečimrnostjo zaradi  svoje 
inteligence in zaradi predsodkov.  
 
NAČIN DELOVANJA BOŽANSKE VOLJE 
Toda nihče, naj bo še tako mogočen, ne ve, kaj mu prinaša prihodnost. Kako je nastala ta 
travna bilka? Nič drugače kot po Božji volji. Podobno je tudi vsako človeško bitje rojeno 
samo zaradi Božje volje. Nobena kreacija ni mogoča brez Boga. Ko pogledate zemljo poleti, 
je videti izsušena. Toda, s pričetkom deževnega obdobja zemlja ozeleni, vidimo različne 
rastline. Od kod so prišle? Zaradi dežja. Dež je prišel iz oblakov. Oblake povzroči sonce. 
Sonce samo izvira od Boga. Tako ima celoten ustvarjeni svet svoj izvor v Bogu. Nobenega 
zraka, sonca, dežja, ali rastlin ne more biti brez Boga. 
 
Čeprav vemo to resnico, se še vedno nagibamo k temu, da bi pozabili na Boga. Po drugi strani 
pa si zapomnimo vse ostalo. To ni prav. Nikoli ne pozabite na Boga. Če pozabite na Boga, je 
isto kot bi pozabili na vse. Kajti Bog je izvor in vzrok vsega. Danes, na žalost, pozabljamo na 
izvor oz. temeljni vzrok celotnega stvarstva. 
 
TEMELJ, STENE, STREHA IN ŽIVLJENJE V HIŠI 
Kjer ni temeljev, ne more biti zidov. Če ni zidov, ne more biti strehe. V hiši brez strehe ne 
moremo živeti. Torej, na prvem mestu, najpomembnejši, je temelj. Na tej osnovi stojijo stebri 
in končno se postavi še streha. Podobno lahko rečemo, da je zaupanje vase ali samozavest 
temelj hiše; pomirjenost s samim seboj je stena hiše, požrtvovalnost je streha in, na koncu, 
samospoznanje je življenje v hiši. Tako vsaka stvar potrebuje svojo osnovo. To je temeljna 
resnica. Danes pozabljamo na to temeljno resnico. 
 
SAI POVE ZGODBO O JEZUSU 
Jezus je bil sin Jožefa in Marije. Ko je bila Marija še noseča, sta morala z Jožefom potovati v 
Betlehem zaradi popisa prebivalstva, ki ga je ukazal rimski cesar. Celo pot sta morala jezditi 
na oslu. To je bilo naporno potovanje. Ko sta končno prišla v Betlehem, se je že znočilo. Bila 
sta utrujena, a nikjer ni bilo prostora, da bi se spočila. Jožef je iskal in iskal primeren prostor, 
vendar ga ni mogel najti. Na koncu je odšel do nekega hleva in potrkal na vrata. Lastniku je 
razložil, da je Marija tik pred tem, da bo rodila. Gostilničar jima je nerad odstopil prostor v 
kotu, kjer sta prenočila. Tisto noč je Marija rodila dečka. Za novorojenca sta uredila zasilno 
ležišče iz starih oblek in suhega listja. 



 
JEZUS V TEMPLJU 
Dečka so poimenovali Jezus. Srečno je odraščal pod ljubečim okriljem matere Marije. Ko je 
bil še mlad fant, sta morala Jožef in Marija odpotovati v Jeruzalem na semenj. Jezus se je 
pomešal med množico in nista ga mogla najti kljub nenehnemu iskanju. Starša sta bila zelo 
zaskrbljena. Na koncu se je Jezus vrnil k njima. Na vprašanje kje je bil toliko časa, je 
odgovoril, da je šel v bližnji tempelj, kjer je poslušal govor svečenika. Svečenik ga je poučil: 
“Ti sam si Resnica. Zapomni si.”  
 
SREČANJE Z RIBIČI 
Kasneje je Jezus dolgo časa v samoti potoval naokrog, razmišljujoč o tem nauku. Nekoč je 
prišel do reke, kjer je sedelo nekaj ribičev. Najprej je zagledal Petra. Jezus ga je vprašal: 
»Kako ti je ime?« Odgovoril je: »Moje ime je Peter. To je moj oče.« (pokazal je na starega 
moža, ki je sedel zraven). Starec je izdeloval ribiške mreže. Jezus se je spoprijateljil s Petrom. 
Peter je potarnal Jezusu: »Včeraj smo ves dan lovili ribe, a nismo dobili niti ene.« Jezus je 
odgovoril: »Pojdite na to in to mesto, našli boste obilo rib.« Jezus je ribiče tudi spremljal na 
tem ulovu. Kot je napovedal, so ujeli veliko rib. Ribiči so se čudili: »Kako vzvišen je Jezus! 
Vse mu je poznano.« 
 
Od takrat naprej so Jezusa sprejeli kot svojega učitelja. Čeprav mlad po letih, je bil po 
modrosti precej starejši. Zato so vsi do potankosti sledili njegovim besedam. Celotna 
tamkajšnja ribiška skupnost je smatrala Jezusa za svojega duhovnega učitelja ter se nanj 
obračala z velikim spoštovanjem. Celo veliki duhovni mojstri se na začetku kažejo kot 
običajni ljudje. Ko se postopoma razkrivajo, ljudje prepoznajo njihovo pravo naravo in se 
začnejo zbirati okoli njih v velikem številu. Tako je bilo tudi v Jezusovem primeru. 
 
Ribiči so, pod vodstvom Jezusa in z njegovo pomočjo, imeli obilen ulov in zato obogateli. Z 
njihovim bogastvom je raslo tudi ljubosumje ostalih. Tekmovali so med seboj za njegovo 
pomoč in vodenje. Nekateri ljudje pa so postali ljubosumni na Jezusovo popularnost in so ga 
smatrali za svojega sovražnika. Poročali so glavnemu duhovniku, da Jezus nima čudežnih 
moči in da zavaja ljudi. Jezusa so pozvali pred sodišče in ga zasliševali: »Kako si pridobil te 
moči?« Jezus je odgovoril: »Vse to je Božja volja.« Jezus je potoval s svojimi učenci ter 
pridigal svojo doktrino ljubezni in moralnih načel. Spraševali so ga: »Kdo si ti?« Odgovoril 
je: »Jaz sem Jezus.« 
 
ZAROTA IN KRIŽANJE 
V jezi zaradi Jezusovega obnašanja in njegovega nauka, je bila proti njemu podana smrtna 
obsodba. Hoteli so ga križati. Guverner, ki je bil človek dobrega srca, se s tako obsodbo ni 
strinjal. Obžaloval je, da bi bil Jezus, kot velik in plemenit mož, križan, čeprav ni ničesar 
slabega storil. Jezusu je rekel: »Ti si vzvišen človek. Tile ljudje kamnitega srca te skušajo 
ubiti brez določenega razloga.« Jezus je odgovoril: »Srečen sem, ker si vsaj ti prepoznal, da 
sem dober človek.« 
 
Na koncu, v času njegovega križanja, se je približala mati Marija in začela jokati. Jezus jo je 
tolažil, rekoč: »Zakaj jočeš, mati? Telo je kot vodni mehurček. Naj naredijo z njim kar hočejo. 
Ti misliš, da me ti ljudje hočejo ubiti. Nikoli ne bom umrl. Nihče me ne more ubiti.« Marija je 
odgovorila: »Mar nisi sin mojega telesa?« Jezus je odvrnil: »Seveda. Na fizični ravni sem v 
sorodstvu s teboj, kot tvoj sin. Toda v resnici ‘Jaz sem Jaz’. Vsi ste mi kot otroci. Vsi ste 
utelešenja Božanskosti.« 
 



Tako je Jezus dosegel najvišjo stopnjo duhovnega razvoja. Prestal je vse preizkušnje. Jezus ni 
bil samo človek. On je v resnici utelešenje božanskosti. Toda nekateri ljudje niso mogli 
prepoznati njegove božanskosti, prav tako kot sedaj. Tudi zdaj nekateri ljudje imajo vero v 
Boga, drugi pa ne. Nekateri Boga častijo, drugi kritizirajo. Vse je odvisno od njihove vere. Če 
smatraš kamen za Boga, ta avtomatično postane Bog. 
 
LJUBEZEN IN VERA  
Jezus je v svojem času prestal precej preizkušenj in trpljenja. Proglasili so ga za odrešenika in 
mesijo revnih in zapostavljenih. Pomagal jim je na mnogo načinov. Nekega dne, ko je prečkal 
puščavo, se mu je približala revna žena in prosila za hrano. Dal ji je kruh, rekoč: »Vzemi.« Ko 
ga je nekdo vprašal, od kod je prišel kruh, je odgovoril, da je bila to Božja volja.  
 
Nič ni večjega od Božje volje. Vse je samo volja Boga. Prva in osnovna dolžnost človeka je, 
da spozna Božjo voljo in se ji podredi. Tisti, ki so imeli vero v božjo voljo, so bili zaščiteni, 
ostali pa ne. Torej, vera je temelj vsega. 
 
Ljudje v današnjem času so slepi, izgubili so obe očesi vere. Vera je temelj celotne kreacije. 
Kdor ima vero in ljubezen, taki osebi bo dano tudi vse ostalo. Torej, najpomembnejše za 
vsakogar je, da razvija vero. Nekateri ljudje imajo vero, vendar nimajo ljubezni. Vera brez 
ljubezni nima pomena. Ljubezen in vera morata biti skupaj kot magnetna pola, ki se 
medsebojno privlačita. 
 
Utelešenja ljubezni! Najpomembnejše je, da negujete svojo vero. Brez vere ne more biti 
življenja. /.../ Samo kadar imate vero, lahko dosežete karkoli v življenju. Celo zdaj je kar nekaj 
ljudi, ki so napredovali v življenju zaradi trdne vere v Jezusa. 
 
STALIŠČE DO BOGA 
Nekateri ljudje postanejo verni, ko se jim izpolnijo želje. Če se jim želje ne izpolnijo, izgubijo 
vero. Tak način obnašanja je napačen. Naj bo vaša vera trdna, ne glede na to ali so vaše želje 
izpolnjene ali ne. Skrbno ohranjajte svojo vero. Vera lahko dela čudeže. Lahko povzroči, da 
slepi spregleda; nemi spregovori. Nikoli ne dvomite o moči vere. Nekatere stvari, ki se 
dogajajo na tem svetu, bi lahko omajale vašo vero v Boga. Toda, če se svoje vere držite trdno, 
se lahko brez strahu soočite z vsako situacijo. 
 
Še sedaj nekateri ljudje smatrajo, da je to telo (Sai Baba), običajen človek. Če bi bilo to res, le 
kako bi se lahko vse te naloge, ki presegajo človeško zmogljivost, uresničile? Ne, ne. Narobe 
je misliti tako. To telo se vam lahko dozdeva kot le fizična entiteta. Zmota leži v vašem 
načinu gledanja, ne v Meni. Nekaj je narobe z vašim videnjem. Napaka je v vašem dojemanju, 
ne v Meni. Torej, spremenite svoj pogled, začnite pravilno dojemati. Če ste vi dobro, bom 
tudi Jaz dobro. Vsi ste v Meni. To je najosnovnejša resnica. Določene stvari uresničujem tako, 
da vas napravim za Svoje orodje. Kajti potrebujem ga, da lahko izvršim Svoje poslanstvo. 
Zato vas oblikujem. S tem ko vam dajem izobrazbo, znanje in modrost, vas vse razvijam v 
Svoje orodje. Torej, naj vsak od vas živi smiselno življenje s trdno vero v Boga.  
 
Prepričani ste, da so vam izobrazba in akademski naslovi pomagali doseči nekaj v življenju. 
Takšno gledanje je popolnoma napačno. Koliko izobraženih ljudi je dandanes na svetu? 
Kakšno korist ima svet od njih? Dejstvo je, da svet od izobražencev ni veliko pridobil. Takšni 
ljudje so naredili več slabega kot dobrega. Bolj kot šolska izobrazba bo duhoven način 
življenja zaščitil osebo v vsakem pogledu. Brez duhovnega vidika so vaša izobrazba in 
akademski naslovi brez vsakega pomena. Njihova vrednost je nična. Zatorej izpolnite svoja 



življenja s predanostjo Bogu in se oprimite stališča: »Jaz nisem to telo. To je samo oblačilo, 
ki sem ga privzel. Znotraj mene je Bog, ki vodi moje življenje.« Bog je ‘v vas, z vami, 
okrog vas, nad vami, pod vami’. Imejte popolno zaupanje v Božanskost. Potem lahko 
dosežete karkoli v življenju. 
 
BOG JE EDEN Z VELIKO IMEN 
Dragi študentje! Vi ste kot popolnoma dozoreli sadeži. Toda sadež mora vsebovati sladek sok. 
Brez njega sadež ni, kar bi moral biti. Vsi morate vsebovati sladek sok ljubezni. Če ni te 
sladke vsebine, bodo ljudje samo ugriznili v sadež in ga vrgli stran. Torej, napolnite svoja srca 
s sladkim sokom ljubezni. 
 
Imejte vero v Boga ne glede na Njegovo ime in podobo. Čeprav ima veliko imen, je Bog 
samo eden. Nakita je lahko veliko, toda zlato je eno samo. Zato zlata ne bi smeli izgubiti iz 
uvida. Brez njega ne morete narediti nakita. 
 
Krepite vero kot vašo najpomembnejšo kvaliteto, ne glede na to ali vam prinaša želene 
rezultate ali ne. Tej veri dodajte ljubezen. »Jaz sem vi in vi ste Jaz; vi in Jaz smo eno«.  
 
SPREJMITE UČENJE 
»Volja Enega je bila, da postane mnogoterost« (Ekoham Bahusyam). Kdorkoli spozna to 
božansko enost, doseže popolno blaženost. Vsak študent naj krepi vero v Boga. Prepričan 
sem, da so se študenti pridružili tej šolski ustanovi ne samo zaradi izobrazbe in akademskih 
naslovov. Prišli so sem, da bi sprejeli Svamijevo učenje. Če boste sledili temu učenju s trdno 
vero v Svamija, boste uspešni pri vseh svojih prizadevanjih. Morali bi verjeti v Svamijeve 
nauke, jih ljubiti, oboževati in jim slediti. 
 
(Sai Baba je zapel pesem »Brez prepevanja Božjih imen ne more biti miru« (Hari Bhajan 

Bina Sukha Santhi Nahi) in nato nadaljeval svoj govor.) 

 
Kadar pojete svete pesmi, boste doživeli mir in zadovoljstvo. Torej, neprestano ponavljajte 
Božje ime v svojem srcu. Morda ne boste mogli vedno sedeti in ponavljati Božje ime s 
pomočjo moleka (džapa), morda ne boste mogli vedno sedeti in meditirati ali vaditi yogo; 
vendar se vedno spominjajte na Božje ime. Za povezavo z Bogom ni lažje poti kot je nenehno 
ponavljanje in premišljevanje o Božjem imenu (namasmarana). Otroci, odrasli in starejši – vsi 
lahko ponavljajo Božje ime. Torej, nadaljujte z namasmarano ves čas. Lahko študirate in si 
pridobivate naslove; toda ne pozabite tudi na svete pesmi. 
 
Ne smatrajte Jezusa za običajnega smrtnika. Glejte Boga v njem. Pogosto, ko koga omenjate 
rečete, »to je on« ali »to je ona«. Ne, to ni pravilen način poimenovanja. Moški ali ženske – 
»Vsi so Eno, zato izrazite svojo naklonjenost vsakomur.« 
 
/.../ Vsi ste deli Mene. Vi in Jaz smo eno. Niste različni od Mene. Jaz sem znotraj vas, z vami, 
nad vami, pod vami in okrog vas. Naj se prebudi v vas ta duh enosti in živite v skladu s tem. 
Upam, da sem bil dovolj razumljiv. V trenutku, ko boste odšli v svoje kraje, ne mislite: 
»Svami je tam, jaz sem pa tukaj.« Vedno imejte občutek “On je z menoj, v meni, okrog mene, 
nad mano in pod mano.” Vsi smo eno. 


