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Mīlestībā un pateicībā, noliekot pie  
 
 
 
 

lotosa pēdām par godu 2021. gada Ziemassvētkiem 

 
 
Cilvēki runā par Kristus upurēšanos, par ko liecina Viņa piesišana krus-

tā. Viņu ielenca, sasēja un ar ērkšķu vainagu kronēja pūlis, kas Viņu vē-

lāk pienagloja pie krusta. Policijas sasiets un piekauts cilvēks nevar 

teikt, ka viņš ir kaut ko upurējis, jo viņš nav brīvs cilvēks. Bet pievērsī-

sim uzmanību upurim, ko Jēzus nesa pēc Savas gribas, būdams brīvs. 

Viņš ziedoja Savu laimi, labklājību, komfortu, drošību un stāvokli sa-

biedrībā; Viņš droši nostājās pret pasaules vareno naidīgumu. Viņš at-

teicās piekāpties vai iet uz kompromisu. Viņš atteicās no sava “ego”, no 

kura atbrīvoties ir visgrūtāk. Godiniet Viņu par to visu. Viņš labprātīgi 

upurēja vēlmes, ar kurām ķermenis nomoka cilvēku; tas ir lielāks upu-

ris nekā miesas upuris piespiedu kārtā. Viņa dzimšanas dienas svinības 

būtu jāatzīmē tā, ka arī jūs upurējat vismaz vienu vai divas savas vēlmes 

un uzvarat kādas sava ego postošākās tieksmes. 

 
Šri Satja Sai Baba, 1972. gada 24. decembrī 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/he-whom-christ-announced/
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Jēzus Kristus vēstījums 

lestībai jāsākas ar mīlestību pret būt-

nēm, kurām ir forma. Tas būtu jāattieci-

na uz visām dzīvām būtnēm. Tas ir garī-

guma primārais posms. Garīgums ne-

nozīmē iegrimšanu meditācijā, pielūg-

smē utt. Tas nozīmē pilnīgu dzīvniecis-

ko un dēmonisko īpašību izzušanu cil-

vēkā un spēju izpaust viņā iedzimto die-

višķību. Kad cilvēks atbrīvosies no naida 

un pieķeršanās kas viņu pārņēmuši, iz-

paudīsies cilvēkā mītošā dievišķība Sat-

Čit-Ananda. Nav nepieciešams visur-

esošo Dievišķo meklēt kādā konkrētā 

vietā. Ja tu pats esi dievišķs, kāpēc Die-

višķo meklēt citur? Tā ir nezināšanas 

pazīme. 

1. Pārdomājiet, kādas garīgās 

prakses jums ļaus ierobežot dzīv-

nieciskās īpašības. 

2. Pārdomājiet, kā izpaust katrā no 

mums mītošo dievišķumu. 

3. Kāds ir vislielākais upuris 

(ziedošanās), ko garīgais meklētājs 

spēj dot? 

25. decembrī, kad piedzima Jēzus, Viņa 

dzimšanas vietā ieradās trīs ķēniņi. Viņi 

pauda trīs dažādus viedokļus par jaun-

dzimušo. Viens no viņiem, skatīdamies 

uz zīdaini, sacīja: "Šis bērns izskatās kā 

tāds, kurš mīlēs Dievu." Otrs ķēniņš tei-

ca: "Dievs mīlēs šo bērnu." Trešais pazi-

ņoja: "Patiesi, šis bērns ir pats Dievs." 

Pirmais skatījās uz bērnu no fiziskā re-

dzējuma. Otrais redzēja bērnu no prāta 

jeb mentālā viedokļa. Trešais redzēja no 

Atmiskā (garīgā) skatpunkta.  

Šie trīs paziņojumi norāda, kā var pāriet 

no cilvēciskā līdz dievišķajam līmenim. 

Ir nepieciešams iznīcināt dzīvnieciskās 

un dēmoniskās īpašības cilvēkā. Cilvēks 

mūsdienās pielūdz nedzīvus elkus un 

attēlus, bet pat nemēģina mīlēt savus 

līdzcilvēkus no miesām un asinīm. Šī ir 

pirmā Jēzus vēsts. Lai gan cilvēks redz 

savus kaimiņus dienu no dienas, viņš 

neizvēlas viņus mīlēt. Kā var noticēt, ka 

šāds cilvēks spēj mīlēt neredzamo Die-

vu? Ja cilvēks nevar mīlēt līdzcilvēku, 

kurš ir redzams viņa acu priekšā, kā gan 

viņš var mīlēt to, kas viņam nav re-

dzams? Tas nav iespējams. Tikai cil-

vēks, kurš mīl dzīvās būtnes sev visap-

kārt, var mīlēt neredzamo Dievišķo. Mī-
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Šī dzīve ir īslaicīgas atpūtas vieta 

laižas uz Zemes.  

Tas ir tikai pielūdzēju viedoklis. 

Taču Jēzus pats bija bezgalīgi vēr-

tīga “zvaigzne”, kas izplatīja neie-

domājamas dimensijas spožumu. 

Kāpēc izvirzīt citu, mazāk spožu 

mirdzumu? Šodien ir Jēzus dzim-

šanas diena, kuru svin decembra 

sniegputenī ar gaismiņām, Ziemas-

svētku eglēm un lūgšanām. Bet ir 

bezjēdzīgi lūgties tikai vienu dienu 

gadā un pārējā laikā Dievu aiz-

mirst. Tā ir kā tukša izrāde; tas ne-

staro no sirds. Mēs esam īsti kris-

tieši tikai tad, kad dzīvojam saska-

ņā ar Kristus mācībām un prakti-

zējam to ikdienas dzīvē. Pat ja mēs 

sekojam tikai divām Viņa mācī-

bām, ar to būtu pietiekoši. Kristus 

ir teicis: “Visa dzīvība ir Viens ve-

selums, mans dārgais dēls! Attie-

cies vienādi pret visiem." 
Šri Satja Sai Baba,  

1979. gada 25. decembris 

…………... 

Pārdomām 

1. Pārdomājiet Jēzus Kristus dzīvi 

un pārdomājiet, kuras no Viņa 

īpašībām mums ir īpaši svarīgas. 

2. Kā mēs varam praktizēt Jēzus 

Kristus mācības un dzīvot saskaņā 

ar Viņa vēstījumu? 

Šī dzīve ir īslaicīgas atpūtas vieta 

Attīstiet zināšanas par augstāka-

jiem apziņas līmeņiem un augstā-

kiem eksistences plāniem. Zināša-

nas aizved pie prasmēm. Prasmīgi 

pielietojot šīs zināšanas, cilvēks ie-

gūst līdzsvaru.  

Jums jāatzīst, ka šī dzīve ir kāds 

posms mūsu garajā svētceļojumā 

un, ka pašlaik mēs atrodamies 

viesnīcā, pagaidu atpūtas vietā, ku-

rai ir arī sargs. Šis sargs ir prāts. 

Un, nejūtieties vienmēr piesaistīti 

prātam vai ķermenim. Šajā “nega-

tīvajā” ķermenī atrodas “pozitīvā” 

dievišķība. Kad jūs kļūstat par vis-

aptverošu bezgalīgu Mīlestību, 

Dievišķais izpaudīsies jūsos un 

caur jums. Centieties līdzināties 

Jēzum. Jēzus bija cilvēks, kura vie-

nīgais prieks bija izplatīt Dievišķo 

Mīlestību, piedāvāt Dievišķo Mī-

lestību, saņemt Dievišķo Mīlestību 

un dzīvot ar Dievišķo Mīlestību.  

Ir dažādas teorijas par Jēzus dzim-

šanas datumu, balstoties uz "spožo 

zvaigzni, kas parādījās Viņa dzim-

šanas brīdī". Tā ir redzama reizi 

800 gados. Redzamajai zvaigznei 

nebija saistība ar Jēzus dzimšanu. 

Nav likuma, ka noteikti jāparādās 

zvaigznei, brīdī, kad Dievišķā ener-

ģija vai Dievišķais iemiesojums no-
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bam, ko būsiet paveikuši, nebūs vērtī-
bas, ja nespēsiet atteikties no savām 
sliktajām īpašībām.  
Ja jūs nevarat izdarīt neko labu citiem, 
vismaz runājiet labus vārdus. Jūs neva-
rat visiem izpatikt, bet jūs varat vienmēr 
runāt labvēlīgi un laipni. Ja pamanāt 
kādu ciešanās, mēģiniet viņam palīdzēt. 
Šodien ir viņa kārta, bet rīt tā varētu būt 
jūsējā. Vienmēr paturiet to prātā. Ne-
viens nevar izbēgt no sāpēm un cieša-
nām. Vienmēr lūdzieties par visu cilvē-
ku labklājību. 

Šri Satja Sai Baba,  
2002. gada 25. decembris 

Pārdomām 
   

1. Kā var praktizēt apzināti runāt 
laipni? 

2. Pārdomājiet apgalvojumu "Jūsu 
paveiktajam labajam darbam ne-
būs vērtības, ja neatteiksieties no 
sliktajām īpašībām". 
3. Kāpēc citu nievāšana ir slikta ga-
rīgajam meklētājam? 

Garīgums nenozīmē vienkārši padzie-
dāt badžanas un veikt dažas pielūgsmes 
darbības. Izkopiet cildenas īpašības. 
Vienmēr esiet citiem izpalīdzīgs un (tā-
dējādi) nopelniet savam vārdam labu 
slavu. Jēzus savu labo  vārdu izpelnījās, 
ziedojot Savu ķermeni pie krusta. Arī 
jums ir jābūt gataviem tik pat lielam 
upurim. Jēzus Kristus attīstīja sevī cil-
denas īpašības. Ar mīlošu sirdi viņš 
sniedza drošību vairākiem nelaimīgiem 
un trūcīgiem cilvēkiem. Vairāki šādi cil-
vēki meklēja patvērumu pie Viņa. Šajā 
procesā Viņam bija jāsastopas ar vairā-
ku ienaidnieku dusmām. Jums būtu 
jāpalīdz cilvēkiem, pat ja jums ir jāpie-
dzīvo dažas grūtības. Nekad neiesaistie-
ties citu  noniecināšanā, atcerieties, ka 
viena un tā pati Ātma caurstrāvo katru 
dzīvo būtni. Ja jūs slikti izturieties pret 
citiem, tas nozīmē vardarbību pašam 
pret sevi. Ja jums kādi cilvēki nepatīk, 
turieties tālāk no viņiem, bet nekad ne-
apvainojiet tos. Nevienam labam dar-

4 

Vienmēr runājiet laipni 

Tagad šeit atrodas pielūdzēji 
(bhaktas) no daudzām valstīm. Lai 
vai kādu laimi jūs šeit esat piedzī-
vojuši, jums tā ir jāuztur, kad at-
griezīsieties atpakaļ savās zemēs. 
Tā ir Dieva svētība. To var iegūt ar 
mīlestību un tikai ar mīlestību. Ja 
jums ir šāda mīlestība, jūsu tu-
vums Dievam tiek nodrošināts uz 
visiem laikiem. 

Šri Satja Sai Baba,  
1979. gada 25. decembris 

 

Pārdomām 

   

1. Kā mēs varam kļūt dārgi Tam 
Kungam? 

2. Kā mēs varam praktizēt dievišķo 
mīlestību un dalīties tajā ar  
visiem?  
3. Kāds ir ceļš pie Dieva? 

Attīstiet mīlestību pret Dievu. Vi-
sas pārējās mīlestības formas nav 
mīlestība, bet tikai īslaicīgas un 
pārejošas pieķeršanās. Cilvēka lie-
lākā muļķība ir aizmirst savu Die-
višķību. Katram ir jāsaprot, ka visi 
nākam no Dieva. Visi ir Dieva bēr-
ni. Ikvienam jācenšas tikt tuvāk un 
tuvāk Dievam. Tā ir garīgā prakse 
(Sadhana). Jums jāsajūt, ka Dievs 
mājo jūsu sirdī.  Ikvienam ir jāat-
tīsta līdzjūtība sirdī, bez tās sirds ir 
tikai kā akmens. Tā ir Jēzus vēsts: 
Mīlestības vēsts. Mīlestība ir Dievs. 
Dzīvojiet mīlestībā. Sāciet dienu ar 
mīlestību. Pavadiet dienu ar mīles-
tību. Pabeidziet dienu ar mīlestību. 
Šis ir ceļš pie Dieva. Tikai mīlestī-
bas piepildīts cilvēks būs dārgs 
Tam Kungam.  

Mīlestība ir  Dievs  -  dzīvo mīlestībā 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-morality-need-hour/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-and-morality-need-hour/
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
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5 

par mācekli pilnu ticības un deg-

smes, kurš nožēlo izdarīto. Tikai 

tad, kad mēs skatāmies uz Visumu 

kā Dieva caurstrāvotu, mēs iegūs-

tam enerģiju cīnīties ar ļaunajiem 

spēkiem. Daudzi cilvēki, kas ga-

diem ilgi nodarbojas ar lūgšanām 

un svētceļojumiem, brīnās, kāpēc 

viņi nav spējuši apzināties Dievu. 

Nav nepieciešams iet apkārt pa-

saulei, meklējot Dievu. Dievs mek-

lē patiesu pielūdzēju. Dievbijīgs se-

kotājs, kas apzinās Dieva visuresa-

mību, arī atradīs Viņu visur. Ir jā-

būt stingrai pārliecībai, ka nav 

tādas vietas, kur Dievs nebūtu klā-

tesošs. Tā ir patiesa ziedošanās zī-

me. Meditācija un lūgšana nozīmē 

sevis attīrīšanas līdzekli. Bet tie ne-

ved uz Dieva apzināšanos. Nelokā-

ma ticība Dievam sniedz neizsakā-

mu svētlaimi. Nedrīkst piekāpties 

šaubām, kas grauj ticību. Mīlestī-

bas spēks ir bezgalīgs. Tas var uz-

varēt jebko. 
Šri Satja Sai Baba,  

1986. gada 25. decembris 
    

……………….. 

Pārdomām 

 

1. Kā mēs dzīvē atrodam īstu prie-

ku? 

2. Kādas ir attiecības starp ticību, 

mīlestību un ziedošanos? 

3. Pārdomājiet labumu, ko jūsu 

dzīvē sniedz meditācija un lūgšana. 

Vienam no saviem izcilākajiem 

mācekļiem Pēterim, Jēzus ieteica 

dzīvot mīlestībā, jo Mīlestība ir 

Dievs. Cilvēks var piedzīvot Dievu 

tikai tad, kad viņš kļūst par Mīles-

tības iemiesojumu. Kad viņš ne-

alkst pēc pateicības negaida to ne 

no viena atpakaļ. Mīlestība spontā-

ni kļūst par ziedošanos un kalpoša-

nu. Kad Pēteris uzklausīja šos Sko-

lotāja pamudinājumus, viņš atklā-

ja, ka viņā uzliesmoja jauns prieks 

un vārds “prieks” (joy - angļu v.) 

ieguva jaunu jēgu. “J” nozīmēja Jē-

zu, un vispirms šie vārdi lika vi-

ņam  mīlēt Jēzu. “O” nozīmēja ci-

tus, kuri ir jāmīl kā nākamie. “Y” 

nozīmēja sevi pašu, kuru vajadzētu 

mīlēt kā pēdējo. Bet paskatieties uz 

cilvēka situāciju šodien. Cilvēks 

vispirms mīl sevi, pēc tam citus un 

kā pēdējo mīl Jēzu! Kad prātu aiz-

ņem Dievs, objektīvā pasaule jeb 

apkārtējā vide, kas ir tikai prāta 

produkts, zaudē savu nozīmību, un 

cilvēks kā okeāna vilnis, saplūst ar 

savu Avotu. Jēzus rādīja un sludi-

nāja ticības spēku un visbeidzot 

sniedza visaugstāko upuri - Savu 

paša dzīvību. Kad Viņa mācekļi 

vērsās pret Viņa mocītājiem, Viņa 

balss brīdināja viņus atturēties. 

"Viss ir Viens veselums, mans dēls! 

Esi vienāds pret visiem." Ar vīziju, 

ko Viņš dāvāja Pāvilam, kurš viņu 

bija noliedzis, Viņš pārvērta viņu 

Dievs ir visuresošs 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/truth-and-faith
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/truth-and-faith
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dzība. Nevajadzētu savtīgā, bezjūtī-
gā, negodīgā un netaisnīgā veidā 
kā alkatīgam skopulim krāt miljo-
niem rūpiju, neņemot vērā šo no-
rādījumu. Agri vai vēlu šāds sko-
pulis kļūs par katastrofas un de-
gradācijas upuri. Tas ir neizbēga-
mi. Bagātība, kas uzkrāta ar nego-
dīgiem līdzekļiem, ir nabadzīgo 
ļaužu izmantošanas rezultāts. Jau-
niešiem nevajadzētu kļūt par šādas 
netaisnīgas eksistences vergiem, 
un viņiem arī nevajadzētu pieņemt 
šādu izmantošanu kā līdzekļu iegū-
šanas veidu. 

Satja Sai Vahini 
 

Pārdomām 
 

1. Kāda ir atšķirība starp labdarību 
un ziedošanu? Kā ziedošanos pa-
darīt par mūsu ikdienas dzīves ne-
atņemamu sastāvdaļu? 

2. Kā vajadzētu izmantot savu ba-
gātību? 

Ziedošanās ir arī rakstura iezīme. 
Tā ir viena no īpašībām, ko jaunie-
šiem vajadzētu uzņemt sevī. Bieži 
tiek uzskatīts, ka labdarība un fi-
lantropiskas darbības veiktas kā 
ziedojums, taču pastāv liela atšķirī-
ba starp labdarību un ziedošanos. 
Labdarībā cilvēki atdod citiem ti-
kai daļu no sava labuma. Šajā kate-
gorijā ietilpst zemes dāvināšana, 
pārtikas izdalīšana, fiziskā darba 
ieguldījums, izglītības un zināšanu 
izplatīšana. Veicot labdarību, ne-
viens cilvēks nekad neatsakās no 
visa, kas viņam ir. Ja cilvēks neveic 
labdarību, nav jāuzskata par sodu 
tas, ka viņš piedzimis nabadzīgs. 
Kāpjot soli augstāk, daži patur sev 
tikai pašu nepieciešamāko un pā-
rējo atdod sabiedrībai. Šādi cilvēki 
pasaulē gūst visaugstāko cieņu. 
Mūsu svētie raksti nosaka, ka daļa 
no mantas ir jāpiedāvā nabagiem 
un tiem, kam nepieciešama palī-

Ziedošanās un labdarība 

mi. Vēdās šīs trīs īpašības ir aprak-
stītas kā Satjam, Šivam, Sunda-
ram. Tādējādi, lai gan tiek lietoti 
dažādi vārdi, to galvenais mērķis ir 
vienāds. Garīgā disciplīna ietver sevī 
vienotības atzīšanu, kas ir šķietamās da-
žādības pamatā  un dievišķības apzinā-
šanos. 

Šri Satja Sai Baba,  
1990. gada 25. decembris 

   

Pārdomām 

 

1. Pārdomājiet dzīves situācijas, 
kurās mēs varam meklēt vienotību 
(veselumu) šķietamās daudzveidī-
bas vietā. 
2. Pārdomājiet par patiesību, la-
bestību un skaistumu kā svarīgiem 
meklētāja pamattikumiem. 

Patiesība ir visa pamatprincips. Vi-
sas reliģijas ir vēstījušas, ka neviens ne-
drīkst lauzt savu doto vārdu, ka cil-
vēkam ir jāpilda dotie solījumi un, 
ka pateiktie vārdi jāuzskata par sa-
vas dzīvības elpu. “Turēt doto vār-
du” ir vislielākā bagātība. Tās bija 
pamata mācības, ko deva lielais Li-
kuma devējs, imperators Manu 
(Dharmašastru autors). Platons bi-
ja galvenais Sokrāta māceklis. 
Aristotelis bija Platona māceklis 
un Aleksandrs savukārt bija Aris-
toteļa skolnieks. Morālē, taisnīgu-
mā un savstarpējā iecietībā balstītu 
politisku sistēmu Platons slavēja 
kā tādu, kas veicina sabiedrības 
labklājību. Patiesībai, Skaistumam 
un Labestībai kā galvenajiem tiku-
miem viņš piešķīra vislielāko nozī-

Patiesība, labestība un skaistums 

https://www.sathyasai.org/sites/default/files/pages/discourse-writing/vahini/sathya-sai-vahini/sathya-sai-vahini.pdf
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/love-sacrifice-unity
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rast prieku. Viņa prāts nedeva vi-

ņam mieru, un viņam bija jāmeklē 

patvērums pašnāvībā. To cilvēku 

nodevība, kuri izliekas, ka dievbijī-

gi pielūdz, turpinās jau kopš se-

niem laikiem. Korumpēti, alkatīgi 

un savtīgi cilvēki izplata melus par 

saviem Kungiem. Mēs dzirdam par 

Jūdu pirms 2000 gadiem. Bet Kali 

laikmetā cilvēki ir apsēsti ar nau-

du, un Jūdas ir savairojušies. Viņi 

cenšas krāt bagātības, kam nav 

vērtības, taču trīs īstie dārgumi, 

kas jāsavāc, ir labs raksturs, laba 

rīcība un zināšanas par Dievu. Ze-

me un ēkas, sudrabs un zelts, dolā-

ri un citas valūtas ir īslaicīgas un 

nenozīmīgas. Tie ir īpašumi tikai 

līdz mūža beigām. Bet šie trīs dār-

gumi paliks, uzturēs un stiprinās 

jūs, līdz jūs sasniegsiet savienību 

ar Bezgalīgo. 
Šri Satja Sai Baba,  

1979. gada 25. decembris 

……………….. 

Pārdomām 

 

1. Kā doma “Es un mans Tēvs 

esam Viens” var ietekmēt mūsu 

pasaulīgo rīcību?  

2. Pārdomājiet Jēzus attiecības 

ar Viņa mācekļiem.  

3. Kādi ir trīs patiesie dārgumi, 

kas jāiegūst?  

Tajos tālajos laikos Jeruzalemes 

svēto tempļu priesteri bija kļuvuši 

samaitāti un komercializējušies. 

Viņi bija palikuši lepni un savtīgi. 

Jēzus viņus nosodīja un mēģināja 

izskaust ļaunos ieradumus. Jo Jē-

zus acīs visas formas  bija dievišķas 

formas, un Viņš nepieļāva neko, 

kas noliegtu šo uzstādījumu. Un tā, 

kad cilvēki jautāja, kas Viņš ir, 

Viņš varēja atbildēt: "Es un mans 

Tēvs esam Viens." Jēzus centās ik-

vienam mācīt Dieva tēvišķību un 

Cilvēku brālību. Tradīciju uzturē-

tāji un egoistiski cilvēki Jēzu uz-

skatīja par viltus pravieti un ar vis-

iem pieejamiem līdzekļiem pūlējās 

kavēt Viņa misiju. Jēzus tomēr ne-

šaubījās. Saskaroties ar pretspēku, 

Viņš turpināja būt par dzīvas Pa-

tiesības piemēru un attīrīt sabied-

rību. Jēzum sekoja daudzi mācekļi, 

tomēr vēsturiski gan Rāma un 

Krišna, gan Jēzus un Muhameds 

pieredzēja, ka mācekļi reti kad zie-

dojas pilnībā, lai cik arī būtu tuvi. 

Lielākā daļa bija tikai nepilna laika 

pielūdzēji. Jēzum bija 12 mācekļi, 

no kuriem lielākā daļa ticēja Vi-

ņam un dzīvoja saskaņā ar Viņa 

mācībām. Bet Jūda padevās alkatī-

bai. Savu Meistaru viņš nodeva  ti-

kai par 30 monētām. Pēc šīs node-

vības viņš vairs nevarēja dzīvē at-

Trīs īstie dārgumi, kas jāsakrāj 

https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
https://saispeaks.sathyasai.org/discourse/way-jesus
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lietus ūdens plūst, mainās tā no-

saukums un forma. Šo atšķirību 

dēļ nevajadzētu domāt, ka ūdens 

pats par sevi ir mainījies. Pamato-

joties uz dažādu ticību pamatlicēju 

mācībām, un ņemot vērā attiecīgā 

laikmeta likumus un valstiskos ap-

stākļus, kā arī ņemot vērā cilvēku 

īpašās vajadzības, tika izstrādāti 

noteikti likumi un noteikumi. Tā-

dejādi vienu ticību nevajadzētu uz-

skatīt par pārāku, bet citu par ze-

māku. Cilvēka galvenais pienā-

kums ir paturēt prātā šīs svētās pa-

tiesības un pielietot tās savā ikdie-

nas dzīvē. 
Šri Satja Sai Baba,  

1990. gada 25. decembris  

    
……………….. 

Pārdomām 

 

1. Kādi ir visu reliģiju vienotības 

pamatprincipi? 

2. Pārdomāt konfliktus, kas dažādu 

reliģiju praksē rodas vienotības 

trūkuma dēļ. 

Lai veicinātu sabiedrības labklājī-

bu, visas reliģijas sludina vienotī-

bu. Pasaules labklājība ir saistīta ar 

sabiedrības labklājību. Pašrealizā-

ciju un Sevis izzināšanu var iegūt 

tikai, iesaistoties sabiedrības dzīvē. 

Diemžēl, mūsdienu sabiedrībā val-

da nesaskaņas, haoss un konflikti. 

Visas reliģijas atzīst garīgās tīrības 

nozīmību. Visas reliģijas aicina cil-

vēkus ievērot Patiesības ceļu. Tās 

arī māca, cik būtiskas cilvēkam ir 

labas īpašības. Tātad, ja visu reliģi-

ju būtība ir viena un tā pati, un ja 

visi svētie raksti sludina vienu un 

to pašu patiesību, ka visu cilvēku 

centienu mērķis ir kopīgs, tad kur 

gan rodas pamats jebkādām atšķi-

rībām? Ceļi ir dažādi, bet galamēr-

ķis ir Viens. Tas, ka cilvēks, neska-

toties uz šīm patiesībām, iesaistās 

konfliktos un nemieros reliģisku 

atšķirību dēļ, liecina par viņa pa-

grimumu. Ja līst lietus, lejupnāko-

šais ūdens ir tīrs. Lietus līst kalnos, 

līdzenumos, upēs, jūrā un plūst tā-

lāk. Atbilstoši reģionam, caur kuru 

Vienotības un skaidrības lielā nozīme 

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