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Οι άνθρωποι μιλάνε για τη μαρτυρική Σταύρωση του Χριστού ως την ύψιστη μορφή θυ‐
σίας. Πράγματι, οι διώκτες Του Τον συνέλαβαν, Τον αλυσόδεσαν, Του έβαλαν ακάνθινο
στεφάνι και αργότερα Τον σταύρωσαν. Αν κάποιος συλληφθεί, δεθεί και κακοποιηθεί
από την αστυνομία δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θυσιάστηκε, αφού δεν είχε άλλη επι‐
λογή. Ας προσέξουμε όμως εδώ ότι ο Χριστός ήταν ελεύθερος όταν πήρε τον δρόμο της
θυσίας. Και ότι η απόφασή Του αυτή ήταν εκούσια και αβίαστη. Θυσίασε την ευτυχία
Του, την ευημερία, τις ανέσεις, την ασφάλεια και τη θέση Του. Αντιμετώπισε με γενναι‐
ότητα την εχθρότητα και τη βαρβαρότητα των παντοδύναμων εξουσιαστών. Αρνήθηκε
να υποχωρήσει ή να συμβιβαστεί. Απαρνήθηκε τον εγωϊσμό του –το πλέον δύσκολο
πράγμα που μπορεί ο άνθρωπος να απαρνηθεί. Και μόνον γι’ αυτό αξίζει κάθε τιμής.
Θυσίασε εκούσια τις επιθυμίες που βασανίζουν το ανθρώπινο σώμα. Αυτή η θυσία είναι
μεγαλύτερη και σπουδαιότερη από τη θυσία του σώματος που υπόκειται σε βασανισμό.
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων πρέπει να σηματοδοτείται από τη θυσία τουλά‐
χιστον μιας ή δύο επιθυμιών σας και από την κατάκτηση τουλάχιστον των πλέον κατα‐
στροφικών παρορμήσεων του εγωισμού.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 24, 1972

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Στις 25 Δεκεμβρίου, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, πήγαν στο μέρος που γεννήθηκε τρεις
βασιλιάδες. Ο καθένας έκφρασε την προσωπική του άποψη για το νεογέννητο μωρό. Ο
πρώτος είπε, κοιτώντας Τον: «Τούτο το παιδί θα αγαπήσει πολύ τον Θεό!» Ο δεύτερος
είπε: «Ο Θεός θα αγαπήσει πολύ αυτό το παιδί!». Και ο τρίτος δήλωσε: «Αλήθεια, τούτο
το παιδί είναι ο Ίδιος ο Θεός!»
Ο πρώτος είδε το παιδί μέσα από τα φυσικά Του χαρακτηριστικά. Ο δεύτερος Το
είδε από νοητική άποψη. Και ο τρίτος από την πνευματική άποψη. Οι τρεις τούτες δη‐
λώσεις δείχνουν την προοδευτική πορεία του ανθρώπου προς τη Θεϊκή του ολοκλή‐
ρωση. Αυτό που απαιτείται καταρχήν, είναι η καταστροφή των ζωωδών και δαιμονικών
ιδιοτήτων που ενυπάρχουν στον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος σήμερα λατρεύει άψυχα ειδώλια και εικόνες αλλά δεν προσπαθεί να
αγαπήσει τον έχοντα σάρκα και οστά συνάνθρωπό του! Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα του
Ιησού. Παρόλο που βλέπει κανείς τους γείτονές του καθημερινά, δεν επιλέγει να τους
αγαπήσει. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον συνάνθρωπό του, που τον βλέπει
με τα φυσικά του μάτια, πώς θα μπορέσει να αγαπήσει κάτι που είναι πέρα από την
όρασή του; Μόνον ο άνθρωπος που αγαπάει τα ζωντανά πλάσματα που βρίσκονται
γύρω του μπορεί να αγαπήσει το αόρατο Θείο. Η αγάπη πρέπει να ξεκινάει με τη αγάπη
προς τις υπάρξεις που έχουν μορφή. Και μετά να διευρύνεται σε όλα τα όντα. Αυτό είναι
το πρωταρχικό στάδιο της πνευματικότητας.
Πνευματικότητα δεν σημαίνει μέριμνα για διαλογισμό, λατρεία κ.λπ. Σημαίνει την
εξάλειψη των δαιμονικών και ζωωδών ενστίκτων του ανθρώπου και την εκδήλωση της
εγγενούς θεϊκής του φύσης. Όταν η προσκόλληση και το μίσος που κατέχουν τον άν‐
θρωπο εξαλειφθούν, θα εκδηλωθεί αυτόματα η Θεότητα που ενυπάρχει μέσα του. Δεν
υπάρχει κανενός είδους ανάγκη να ψάχνετε για τον πανταχού Παρόντα Θεό σε κάποιο
συγκεκριμένο μέρος. Όταν εσείς οι ίδιοι είστε ο Θεός, προς τι η αναζήτηση του Θεού
κάπου έξω από σας; Αυτό αποτελεί σημάδι άγνοιας.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1992

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
Καλλιεργήστε τη Γνώση των υψηλότερων επιπέδων συνειδητότητας και των υψηλότε‐
ρων επιπέδων ύπαρξης. Η Γνώση αυτή οδηγεί στην εσωτερική μεταμόρφωση, την ισορ‐
ροπία και την ειρήνη.
Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η ζωή αυτή είναι ένα στάδιο ενός μακρινού προσκυ‐
νηματικού ταξιδιού και ότι τώρα βρισκόμαστε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα προσωρινό μέ‐
ρος για να αναπαυτούμε –το σώμα. Αυτό το μέρος έχει και έναν φύλακα –τον νου. Γι’
αυτό, μη θεωρείτε ότι είστε ούτε το σώμα ούτε ο νους και μην προσκολλάστε σε αυτά.
Μέσα σε αυτό το σώμα κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Όταν θα νιώσετε τη θεία, απέραντη
αγάπη, τότε θα εκδηλωθεί μέσα σας και μέσα από εσάς ο Θεός.
Προσπαθήστε να μοιάσετε στον Ιησού. Η μοναδική χαρά του Ιησού ήταν να ζει με
Θεϊκή Αγάπη και να δίνει Θεϊκή Αγάπη. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το μέρος της
Γέννησης του Ιησού, που βασίζονται στο «φωτεινό αστέρι που εμφανίστηκε όταν γεννή‐
θηκε». Λέγεται ότι είναι ορατό μια φορά κάθε 800 χρόνια. Η εμφάνισή του όμως δεν
υποδηλώνει τη Γέννηση του Ιησού. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι κάθε
φορά που η Θεϊκή Ενέργεια κατεβαίνει στη Γη, πρέπει να εμφανίζεται και ένα αστέρι.
Πρόκειται για άποψη των πιστών και μόνον. Ο Ίδιος ο Ιησούς υπήρξε ένα «Αστέρι» ανε‐
κτίμητης αξίας, που σκόρπιζε παντού την ακτινοβολία της άπειρης διάστασης. Προς τι
μία άλλη κατά πολύ λιγότερο αστραφτερή ακτινοβολία;
Σήμερα είναι τα Γενέθλια του Ιησού, που γιορτάζονται εν μέσω των Δεκεμβριανών
χιονονιφάδων, με φώτα, Χριστουγεννιάτικα δέντρα και προσευχές. Πόσο άχρηστο είναι,
όμως, να προσευχόμαστε μία μόνο μέρα και να ξεχνάμε τον Θεό τον υπόλοιπο χρόνο!
Δεν είναι παρά ένα κενό φαντασμαγορικό σόου. Δεν βγαίνει μέσα από την καρδιά. Μό‐
νον όταν ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του Χριστού, μόνον όταν τις εφαρμόζουμε
στην καθημερινή μας ζωή, μπορούμε να αποκληθούμε γνήσιοι Χριστιανοί. Και αν μπο‐
ρέσουμε να ακολουθήσουμε έστω και δύο διδασκαλίες Του, θα είναι αρκετό. Ο Χριστός
είπε: «Κάθε ζωή είναι η Μία ζωή, αγαπημένε Μου Γιε! Να φέρεσαι το ίδιο σε όλους!»
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1979

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ – ΖΗΣΤΕ ΜΕ ΑΓΑΠΗ
Να καλλιεργείτε την αγάπη σας για τον Θεό. Όλες οι άλλες μορφές αγάπης δεν είναι
αληθινή αγάπη. Πρόκειται για φευγαλέες και προσωρινές προσκολλήσεις.
Η μεγαλύτερη ανοησία του ανθρώπου είναι που ξεχνάει τη Θεϊκή του φύση. Όλοι
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι προέρχονται από τον Θεό. Όλοι είναι παιδιά του
Θεού. Όλοι πρέπει να προσπαθούν να πηγαίνουν όλο και πιο κοντά Του. Αυτό είναι
πνευματική άσκηση.
Προσπαθήστε να νιώσετε ότι ο Θεός είναι ο Κάτοικος της καρδιάς σας. Να καλλιερ‐
γείτε τη συμπόνια. Χωρίς συμπόνια η καρδιά δεν είναι παρά μία πέτρα. Αυτό είναι το
μήνυμα του Ιησού, το μήνυμα της Αγάπης. Η Αγάπη είναι Θεός ‐ Ζήστε με Αγάπη. Αρχί‐
στε τη μέρα σας με αγάπη! Περάστε τη μέρα σας με αγάπη! Τελειώστε τη μέρα σας με
αγάπη! Αυτός είναι ο δρόμος προς τον Θεό. Μόνον εκείνος που είναι γεμάτος αγάπη
είναι αγαπητός στον Κύριο.
Σήμερα, βρίσκονται εδώ πιστοί από πολλά μέρη του κόσμου. Την ευτυχία που νιώ‐
θετε εδώ, να τη διατηρήσετε και όταν επιστρέψετε στα σπίτια σας. Αυτή είναι η Χάρη
του Θεού. Μπορείτε να την αποκτήσετε μέσα από την αγάπη και μόνο. Όταν έχετε αυτή
την αγάπη, η εγγύτητά σας με τον Θεό θα έχει εξασφαλιστεί για πάντα.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1979

ΝΑ ΜΙΛΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
Πνευματικότητα δεν σημαίνει απλά να κάνετε μπάτζανς και να τελείτε κάποιες μορφές
λατρείας. Πρέπει να καλλιεργείτε ευγενείς ιδιότητες. Πάντα να βοηθάτε τους άλλους και
να αποκτήσετε έτσι ένα καλό όνομα. Ο Ιησούς κέρδισε ένα τέτοιο καλό Όνομα θυσιάζο‐
ντας το ίδιο Του το σώμα στον σταυρό. Έτσι κι εσείς, να είστε πάντα έτοιμοι για μια
τέτοια μεγάλη θυσία.
Ο Ιησούς είχε πολλές ευγενείς ιδιότητες. Προστάτεψε τους φτωχούς και τους άπο‐
ρους με μια καρδιά γεμάτη από αγάπη. Πολλοί βρήκαν σε Κείνον το καταφύγιό τους.
Μα στη συνέχεια, έπρεπε να αντιμετωπίσει την οργή και το μίσος των εχθρών Του. Να
βοηθάτε τους συνανθρώπους σας ακόμα κι αν χρειάζεται να υποβληθείτε σε κάποιες
δυσκολίες. Ποτέ να μην τους κακολογείτε, αφού ο ίδιος Εαυτός είναι παρών σε όλους.
Αν συμπεριφέρεστε άσχημα στους άλλους, είναι σαν να συμπεριφέρεστε άσχημα στον
ίδιο τον εαυτό σας. Αν δεν τους συμπαθείτε, μείνετε μακριά τους. Αλλά ποτέ να μην
τους προσβάλλετε! Όσες καλές πράξεις και αν κάνετε, αν δεν αποβάλλετε τις κακές ιδιό‐
τητές σας, δεν θα έχουν καμιάν αξία.
Αν δεν μπορείτε να προσφέρετε κάποιο καλό στους άλλους, τουλάχιστον να τους
μιλάτε όμορφα. Δεν μπορείτε πάντα να βοηθάτε τους άλλους, αυτό που, όμως, μπορείτε
να κάνετε είναι να τους μιλάτε όμορφα και με ευγένεια. Αν δείτε κάποιον να υποφέρει,
προσπαθήστε να τον βοηθήσετε. Σήμερα είναι η σειρά του, αλλά αύριο μπορεί να έρθει
και η δική σας σειρά! Πάντα να το έχετε αυτό στον νου σας. Κανείς δεν μπορεί να ξεφύ‐
γει από τον πόνο και τα βάσανα! Πάντα να προσεύχεστε για την ευημερία των άλλων.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 2002

Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ
Ο Ιησούς συμβούλεψε έναν από τους πιο αγαπημένους Του μαθητές, τον Πέτρο, να ζει
με αγάπη, αφού ο Θεός είναι Αγάπη. Ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό, μόνον όταν
γίνει ο ίδιος ενσάρκωση της Αγάπης, της Αγάπης που δεν ζητάει απολύτως τίποτα, ούτε
καν ευγνωμοσύνη, προς ανταπόδοση. Η Αγάπη γίνεται αυθόρμητα θυσία και υπηρεσία.
Όταν ο Πέτρος άκουσε τις παροτρύνσεις αυτές από τον Δάσκαλό του, ένιωσε να ανα‐
βλύζει από μέσα του μια πρωτόγνωρη χαρά και μια καινούργια σημασία της λέξης χαράς
(Joy): Πρώτα ο Ιησούς (Jesus), μετά οι άλλοι (others) και τελευταίοι εσείς (yourselves).
Κι όμως, δείτε τη σημερινή κατάσταση του ανθρώπου: αγαπάει πρώτα το εγώ του, μετά
τους άλλους και τελευταία τον Ιησού! Όταν στον νου υπάρχει μόνον ο Θεός, ο κόσμος,
που δεν είναι παρά η προβολή του νου, χάνει την εγκυρότητά του και ο άνθρωπος ενώ‐
νεται με την Πηγή του, όπως το κύμα ενώνεται με τον ωκεανό.
Ο Ιησούς κήρυξε τη δύναμη της πίστης και, τελικά, πιστός στη θεία Του υπόσταση,
θυσίασε την ίδια Του τη ζωή. Όταν οι μαθητές Του άρχισαν να κακοποιούν τους βασα‐
νιστές Του, Εκείνος τους ζήτησε να σταματήσουν: «Όλοι είναι ένα, γιε Μου! Να φέρεσαι
το ίδιο σε όλους!» Με ένα όραμα που χάρισε στον Παύλο, που ήταν διώκτης Του, τον
έκανε να μεταμορφωθεί σε έναν μετανοημένο μαθητή, γεμάτο πίστη και ζήλο. Μόνον
όταν πιστέψουμε ότι το σύμπαν όλο διαπερνάται από τον Θεό, θα μπορέσουμε να απο‐
κτήσουμε τη δύναμη να πολεμήσουμε τις δυνάμεις του κακού.
Πολλοί, ενώ κάνουν για χρόνια προσευχές και προσκυνήματα, αναρωτιούνται γιατί
δεν μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν τον Θεό. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κάνουμε
τον γύρο του κόσμου αναζητώντας τον Θεό. Ο Θεός είναι που αναζητά έναν γνήσιο πι‐
στό. Ο πιστός που έχει επίγνωση της πανταχού παρουσίας του Θεού θα Τον βρίσκει πα‐
ντού. Να έχετε σταθερή πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μέρος στο οποίο να μη βρίσκεται ο
Θεός. Αυτό είναι αληθινή αφοσίωση. Ο διαλογισμός και η προσευχή έχουν αξία ως μέσα
εξαγνισμού. Όμως δεν χαρίζουν την πραγμάτωση του Θεού. Πρέπει να έχετε ακλόνητη
πίστη στον Θεό. Αυτή η πίστη χαρίζει απερίγραπτη ευδαιμονία. Μην παραδίνεστε στις
αμφιβολίες που υπονομεύουν την πίστη. Η δύναμη της Αγάπης είναι απεριόριστη. Μπο‐
ρεί να κατακτήσει τα πάντα.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1986

ΘΥΣΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
Η θυσία αποτελεί επίσης μία όψη του καλού χαρακτήρα. Είναι μία από τις ιδιότητες με
την οποία πρέπει να διαποτιστούν οι νέοι. Συχνά, οι πράξεις φιλανθρωπίας εκλαμβάνο‐
νται ως πράξεις θυσίας. Όμως υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ θυσίας και φιλανθρω‐
πίας. Οι φιλάνθρωποι δίνουν απλά ένα τμήμα των απολαβών τους στους άλλους. Με
τις πράξεις φιλανθρωπίας κανείς δεν παραιτείται από όλα που έχει στην κατοχή του.
Ούτε και θα καταδικασθεί κανείς να γεννηθεί στη φτώχεια, αν δεν κάνει φιλανθρωπίες
στην τωρινή του ζωή.
Προχωρώντας ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, μερικοί κρατούν για τον εαυτό τους μόνον
όσα τους είναι απαραίτητα για να ζήσουν και προσφέρουν τα υπόλοιπα στην κοινωνία.
Αυτοί οι άνθρωποι κερδίζουν τη υψηλότερη εκτίμηση του κόσμου. Τα Ιερά Κείμενα ορί‐
ζουν ότι ένα μέρος από τα υπάρχοντα πρέπει να προσφέρεται στους φτωχούς και τους
ανήμπορους. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να συσσωρεύει εκατομμύρια με ιδιοτελείς, σκλη‐
ρούς, άδικους και αθέμιτους τρόπους. Τα πλούτη δεν πρέπει να αποκτώνται με ανήθικα
μέσα που απομυζούν το αίμα των φτωχών. Κάποια στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος θα
καταστραφεί και θα εξαθλιωθεί. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Οι νέοι δεν πρέπει να γίνο‐
νται σκλάβοι μιας τέτοιας ανήθικης ζωής ούτε και πρέπει να υιοθετούν την εκμετάλ‐
λευση ως μέσο επιβίωσης.
Sathya Sai Vahini

ΑΛΗΘΕΙΑ – ΚΑΛΟΣΥΝΗ ‐ ΟΜΟΡΦΙΑ
Η Αλήθεια είναι Θεμελιώδης. Όλες οι θρησκείες διακήρυξαν ότι κανείς δεν πρέπει να
παραβαίνει τον λόγο του, ότι πρέπει να τον τιμάει, να θεωρεί τα λόγια του ως την ίδια
την αναπνοή του και να τηρεί τις υποσχέσεις του ως τον μεγαλύτερο θησαυρό του. Αυτή
είναι και η διδασκαλία του μεγάλου αυτοκράτορα και νομοθέτη Μάνου, ο οποίος συνέ‐
ταξε τον Κώδικα της Δίκαιης Συμπεριφοράς (Ντάρμα Σάστρα).
Ο Πλάτωνας είναι ο πλέον γνωστός από τους μαθητές του Σωκράτη. Ο Αριστοτέλης
ήταν μαθητής του Πλάτωνα. Ο Αλέξανδρος υπήρξε μαθητής του Αριστοτέλη. Ο Πλάτων
εισηγήθηκε ένα σύστημα πολιτικής διακυβέρνησης βασισμένο στην ηθική, τη δικαιο‐
σύνη και την αμοιβαία ανεκτικότητα, ως μέσον για την ευημερία της κοινωνίας. Απέ‐
δωσε μέγιστη σημασία στην Αλήθεια, την Καλοσύνη και την Ομορφιά, καθώς αποτελούν
τις πλέον θεμελιώδεις αρετές. Στις Βέδες αυτές οι τρεις ιδιότητες έχουν περιγραφεί ως
Σάτυαμ ‐ Σίβαμ ‐ Σούνταραμ. Αν και οι λέξεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους, η ουσία
τους είναι η ίδια. Πνευματικότητα είναι η αναγνώριση και η συνειδητοποίηση της Ενό‐
τητας που υπόκειται της φαινομενικής πολλαπλότητας.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1990

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
Εκείνη την εποχή, οι ιερείς των ναών της Ιερουσαλήμ είχαν διαφθαρεί και είχαν μετα‐
τρέψει τους ναούς του Θεού σε οίκους εμπορίου. Ο Ιησούς τούς ξεσκέπασε δημόσια και
προσπάθησε να σταματήσει τις βίαιες και ανόσιες πρακτικές τους. Όλες οι μορφές ήταν
στα μάτια Του Θεϊκές Μορφές και δεν μπορούσε να ανεχθεί καμιά πράξη που διέψευδε
αυτή την αλήθεια. Γι’ αυτό, όταν Τον ρώτησαν ποιος είναι, έδωσε την απάντηση: «Εγώ
και ο Πατέρας Μου είμαστε Ένα!» Ο Ιησούς προσπάθησε να διδάξει την Πατρότητα του
Θεού και την Αδελφότητα των ανθρώπων.
Οι ιερείς που ήταν προσκολλημένοι στον τύπο των παραδόσεων και αυτοί που κα‐
τείχαν την εξουσία θεώρησαν τον Ιησού ως έναν ψευδοπροφήτη και προσπάθησαν με
κάθε μέσο να ματαιώσουν την αποστολή Του. Παρόλη την εναντίωση, όμως, ο Ιησούς
δεν κλονίστηκε. Συνέχισε να αποτελεί παράδειγμα της ζωντανής Αλήθειας και να εξα‐
γνίζει την κοινωνία.
Πολλοί μαθητές Τον ακολούθησαν, αλλά, όπως συνέβαινε πάντα στην ιστορία και
συνέβη και στις ζωές των Ράμα, Κρίσνα, Ιησού και Μωάμεθ, οι μαθητές, όσο κοντινοί
και να είναι, σπάνια διαπνέονται από πλήρη αφοσίωση. Οι περισσότεροι είναι πιστοί
«μερικής απασχόλησης»! Ο Ιησούς είχε 12 μαθητές οι περισσότεροι από τους οποίους
είχαν πλήρη πίστη και ζούσαν σύμφωνα με τις διδασκαλίες Του. Όμως ο Ιούδας υπό‐
κυψε στην απληστία. Πρόδωσε τον Κύριό Του για 30 αργύρια! Στη συνέχεια δεν μπόρεσε
να βρει καμιά χαρά στη ζωή. Ο νους του δεν μπόρεσε να βρει ξανά τη γαλήνη και κατέ‐
φυγε στην αυτοκτονία. Η προδοσία από ανθρώπους που προσποιούνται ότι είναι πιστοί
παρουσιάζεται σε όλες τις εποχές. Διεφθαρμένοι, άπληστοι και γεμάτοι εγωισμό άνθρω‐
ποι πρόδωσαν και συκοφάντησαν τους Δασκάλους τους.
Ακούμε για τον Ιούδα ο οποίος έζησε πριν 2000 χρόνια. Αλλά στη σημερινή εποχή,
οι άνθρωποι έχουν καταληφθεί από τη μανία του χρήματος και οι Ιούδες έχουν πολλα‐
πλασιαστεί. Επιδιώκουν τη συσσώρευση άχρηστου υλικού πλούτου, τη στιγμή που οι
πραγματικοί θησαυροί που χρειάζεται να συγκεντρώνει ο άνθρωπος είναι ο καλός χα‐
ρακτήρας, η καλή συμπεριφορά και η θεία γνώση. Γη και κτίρια, ασήμι και χρυσός, δο‐
λάρια και άλλα νομίσματα είναι εφήμερα και ασήμαντα. Μπορεί κανείς να τα κατέχει
μόνον όσο βρίσκεται εν ζωή. Όμως οι τρεις αυτοί θησαυροί είναι αιώνιοι, θα σας στηρί‐
ζουν και θα σας ενδυναμώνουν μέχρι να ενωθείτε με το Άπειρο.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1979

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΝΟΤΗΤΑΣ
Όλες οι θρησκείες δίδαξαν την ενότητα ως τον δρόμο για την ευημερία της κοινωνίας.
Η ευημερία του κόσμου συνδέεται άρρηκτα με την ευημερία της κοινωνίας. Η Αυτο‐
πραγμάτωση και η Αυτογνωσία μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσα από την προσφορά
στην κοινωνία,. Ατυχώς η κοινωνία σήμερα κλυδωνίζεται από διαμάχες, συγκρούσεις
και χάος.
Όλες οι θρησκείες έχουν διακηρύξει το μεγαλείο και τη σπουδαιότητα της πνευμα‐
τικής αγνότητας. Όλες καλούν τους πιστούς να ακολουθήσουν το μονοπάτι της Αλήθειας
και όλες διδάσκουν ότι οι καλές ιδιότητες είναι θεμελιώδεις για τον άνθρωπο. Έτσι, τη
στιγμή που η ουσία όλων των θρησκειών είναι μία και η αυτή, όταν όλα τα Ιερά Κείμενα
κηρύττουν την ίδια Αλήθεια και όταν ο στόχος της κάθε ανθρώπινης προσπάθειας είναι
ένας και ο αυτός, πού μπορεί να βασίζονται οι διαφορές μεταξύ τους; Μπορεί να μονο‐
πάτια να διαφέρουν, ο προορισμός, όμως, είναι ένας και ίδιος για όλους.
Είναι σημάδι παρακμής του ανθρώπου το ότι, παρά την ύπαρξη τούτων των αλη‐
θειών, επιδίδεται σε διαμάχες και ταραχές λόγω θρησκευτικών διαφορών. Όταν βρέχει,
το νερό της βροχής είναι αγνό και καθαρό. Όταν όμως πέφτει στα βουνά, τις πεδιάδες,
τα ποτάμια, τη θάλασσα παίρνει διάφορα ονόματα και μορφές, ανάλογα με την περιοχή
στην οποία πέφτει. Αλλά το ίδιο το νερό δεν αλλάζει τη σύστασή του. Κατά τον ίδιο
τρόπο, με βάση τη διδασκαλία των ιδρυτών των διαφόρων θρησκειών, λαμβάνοντας υ‐
πόψη τις απαιτήσεις της εποχής και των περιστάσεων των χωρών και των ειδικών ανα‐
γκών των ανθρώπων των χωρών αυτών, θεσπίστηκαν ορισμένοι κανόνες και κανονισμοί.
Από αυτή την άποψη, μια πίστη δεν μπορεί να θεωρείται ανώτερη και μια άλλη κατώ‐
τερη. Το πρωταρχικό καθήκον του ανθρώπου είναι να έχει κατά νου αυτές τις ιερές α‐
λήθειες και να τις εφαρμόζει με ειλικρίνεια στη ζωή του.
Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα,
December 25, 1990
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