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Podsumowanie zdarzeń 

 
W dniach 4-7 listopada 2017 r. Nigeria dostąpiła błogosła-

wieństwa wizyty Bhagawana Baby w Subtelnym Ciele. Swami po 

raz trzeci uradował nigeryjskich wielbicieli swoją wizytą. 

Osoby towarzyszące Swamiemu wylądowały w Enugu w 

południe i na lotnisku zostały z miłością przyjęte przez ojca Char-

lesa Ogade i innych wielbicieli. Zanim zawieziono je do hotelu w 

pobliżu wioski Ebe w stanie Enugu, zostały przywitane krótkim 

afrykańskim tańcem. Po lunchu Komisarz Zdrowia, dr Fintan Eko-

chin, i Komisarz Rolnictwa, Emeka Edeh, przyjechali do hotelu, 

aby spotkać się z asystą Swamiego. Byli oni pełni podziwu dla 

toczących się prac oraz rozmaitych inicjatyw, które planuje się w 

Enugu. 

Następnego dnia, w niedzielę rano po śniadaniu asysta 

Swamiego udała się do aśramu JOY osadzonego z dala od osiedli 

na łonie natury. Po ich przyjeździe Swami, który już czekał w swo-

im pokoju, polecił ojcu Charlesowi poprowadzić niedzielną mszę 

w kaplicy w Jego boskiej obecności! To, co nastąpiło w kolejnych 

30 minutach, było naprawdę piękne! Następnie Swami szybko ob-

szedł teren aśramu i wrócił do kaplicy, aby spożyć lunch.  
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Wieczorem w kaplicy zebrało się ponad 200 osób. Dzieci z 

Heart of Love Children’s Home (Domu Dziecka Serce Miłości) i 

Embodiment of Love Academy (Akademii Ucieleśnienia Miłości) 

odegrały przedstawienie pt. „Światowy Parlament Religii,” a po 

nim śpiewały chwytające za serce pieśni. Następnie Sai Gargi wy-

stąpiła z recitalem antycznego tańca Bharatanatjam. Po niej 

przemawiał Śri B.N. Narasimha Murthy, a na koniec Swami 

uszczęśliwił wszystkich swoim boskim przesłaniem. 

6 listopada był pamiętnym dniem. Rano Swami otworzył 

Sarva Dharma Stupę (pomnik wszystkich religii) i zainaugurował 

pomieszczenia i wyposażenie Aruike Specialty Hospital (ASH, 

Szpitala Specjalistycznego Aruike), w tym: pomieszczenia lekarzy 

Obi Enyemaka (Dom Służby), kompleks laboratoriów, stołówkę i 

ambulans objazdowej kliniki. Odbyła się też uroczystość położenia 

kamienia węgielnego pod budynek nowej szkoły średniej komplek-

su Embodiment of Love Academy, której przewodniczył Komisarz 

Zdrowia, dr Fintan Ekochin. Architekt, Jai Naxis z Grecji, opowie-

dział o różnych częściach projektowanego budynku szkoły. 

Do istniejącego zespołu lekarzy ASH dołączyli dr Bharathi 

Jayram i dr Hanumanta Rao. Swami pobłogosławił też nowo naby-

ty 205-hektarowy teren przeznaczony na gospodarkę rolną, 

któremu nadał nazwę Nneani (Matka Ziemia). 

Okazję tę uświetniło wielu mówców: Isaac Tigrett, Komisarz 

Zdrowia dr Fintan Ekochin, prof. Basdan Onwubere – Przewodni-

czący National Cardiothoracic Centre of Excellence przy 

uniwersytecie UNTH w Enugu, Śri C. Sreenivas i Śri B.N. Narasi-

mha Murthy. Po ich wystąpieniach Swami pobłogosławił 

zebranych swoim boskim dyskursem. 

Ten poranny program zakończył wachlarz zapierających 

dech narodowych tańców Afryki przedstawionych przez uczniów 

Embodiment of Love Academy.  

Ostatnią sesją był wieczorny festiwal pieśni przedstawionych 

przez personel i uczniów Akademii. Swami niektórym towarzyszą-

cym mu osobom polecił grzecznościową wizytę u byłego 

Gubernatora Stanu, Ifeanyi Ugwuanyi, który podziwiał i wyrażał 

wdzięczność za ogromną humanitarną służbę świadczoną przez tę 

grupę całkowicie bezpłatnie. 

Rano 7 listopada 2017 r. asystę Swamiego odwieziono na 

lotnisko, skąd odlecieli do swoich krajów. 
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Niedziela, 5 listopada 2017 

Wieczorna sesja w kaplicy aśramu JOY  

Enugu, Nigeria 

Wyjątki z wystąpienia Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

 
Po obejrzeniu tego „Światowy 

Parlament Religii” przedstawionego 

przez dzieci zastanawiam się, czy doro-

śli mogliby być tak mądrzy jak dzieci. 

Jedność religii, wzajemne rozumienie 

się różnych religii, harmonia między 

ludźmi wyznającymi inne religie jest 

pilną potrzebą chwili. Jest to także jed-

no z przesłań Bhagawana Baby dla 

świata. 

Jean Pear Harlot przyjechał do Afryki, by prowadzić badania 

w lasach Konga Belgijskiego. Napotkał wędrujące po lesie stado 

słoni, w którym było słoniątko w wieku około sześciu miesięcy 

pozbawione trąby. Wszyscy wiemy, że słoń odżywia się tylko za 

pomocą trąby, a to słoniątko było najtłustsze wśród słoniątek. 

Naukowiec zastanawiał się, jak do tego doszło. Przez długi 

czas śledził stado. Zaobserwował, że każdy słoń, który zrywał 

owoc, najpierw podchodził do tego słoniątka bez trąby i karmił je. 

Całe setki słoni tak postępowało do czasu, aż słoniątko dawało 

znać, że już więcej nie chce. Mimo to inne słoniątka dalej przycho-

dziły i karmiły to słoniątko, zanim same zaczęły jeść. To dla nas 

bardzo pouczająca lekcja od natury. Swami powiada: „Natura jest 

największym kaznodzieją.” 

W zeszłym miesiącu w Argentynie Swami podał następujące 

przykazanie na czasy współczesne dla wszystkich, niezależnie od 

wyznawanej religii: „Jeśli jesteś wykształcony, twoim obowiąz-

kiem jest uczenie tych, którzy nie mają wykształcenia. Jeśli jesteś 

dobrze odżywiony, twoim obowiązkiem jest karmienie ludzi głod-

nych i niedożywionych. Jeśli jesteś zdrowy, twoim obowiązkiem 

jest opiekowanie się ludźmi chorymi. Jeśli jesteś bogaty, twoim 

obowiązkiem jest czynienie wszystkich bogatymi – szczególnie lu-

dzi ubogich.” 

Jest to esencja tego, o czym mówił Pan Jezus: „Błogosławie-

ni łagodnego serca, albowiem oni posiądą królestwo Boga.” 
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Niedziela, 5 listopada 2017 

Wieczorna sesja w kaplicy aśramu JOY  

Enugu, Nigeria 

Boski dyskurs 

 
 

 

Istnieje wiele wyznań, ale ścieżka jest jedna;  

istnieje wiele rodzajów szat, ale nić jest jedna; 

istnieje wiele rodzajów klejnotów, ale tworzące je złoto jest jedno;  

istnieje wiele gatunków krów, ale mleko, które dają, jest jedno;  

istnieje wiele gatunków stworzeń, ale pierwiastek życia jest jeden; 

istnieje wiele rodzajów kwiatów, ale oddawanie czci jest jedno; 

istnieje wiele kast, ale ludzkość jest jedna.  

(Wiersz telugu) 

 

Ludzkość, niezdolna pojąć jedności stworzenia i przyjąwszy 

style życia oparte na niewiedzy, pogrążyła się w zamęcie. Cóż wię-

cej mogę powiedzieć temu szacownemu zgromadzeniu zacnych 

mężczyzn i kobiet? 

Bóg stworzył ten świat na swój obraz. Bóg, który jest uciele-

śnieniem miłości, stworzył ten świat i nasycił go miłością. 

Popatrzcie gdziekolwiek na ten świat – na słońce, księżyc, gwiaz-

dy, rzeki, drzewa, wiatr, kwiaty – wszędzie zobaczycie tylko 

miłość. Żaden z tych aspektów stworzenia nie żyje dla siebie, lecz 

dla innych. Jest to pierwsza i najważniejsza cecha boskiej miłości – 

ona żyje z dawania i wybaczania, co jest prawdziwą naturą Boga 
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widoczną w każdym aspekcie tego stworzenia. Swami Wiweka-

nanda  powiedział: „Prawdziwie żyją tylko ci, którzy żyją dla 

innych. Ci, którzy tak nie postępują, są bardziej martwi niż żywi.” 

Boskiego pierwiastka miłości nie można urzeczywistnić głosze-

niem, mówieniem ani pisaniem, a jedynie praktyką. Przez praktykę 

można go doświadczyć. 

Od rana doświadczaliśmy boskiej miłości, która przepełnia 

całe to miejsce. Słońce świecące na niebie odbija się w sadzawkach 

tak jak boska miłość, która przenika cały kosmos, odbija się tutaj w 

czystych sercach ludzi, którzy służą bezinteresownie, a wśród nich 

szczególnie wyróżnia się ojciec Charles. Od dzieciństwa miał wiele 

możliwości uprawiania wszelkich zawodów i nawet stania się 

człowiekiem bardzo bogatym i sławnym. Jego fizyczny ojciec – nie 

ten w niebie – zawsze chciał, żeby syn zajął się medycyną lub pra-

cował w innym zawodzie, przez co podtrzymałby rodzinną 

tradycję, bogactwo i sławę. On jednak wybrał inną ścieżkę i został 

księdzem, gdyż poszedł za wezwaniem serca, a nie głowy. Głowa 

powie wam jedną rzecz dzisiaj, inną jutro, a jeszcze inną pojutrze; 

ciągle się zmienia zależnie od sytuacji, okoliczności lub ludzi z 

otoczenia. 

Serce natomiast mówi cią-

gle to samo, nigdy od tego nie 

odstępując. On słuchał serca i 

dzięki temu dzisiaj wielu innych 

może także słuchać swojego ser-

ca. W sercu pielęgnował wiele 

pragnień służenia ludzkości na 

coraz to inne sposoby. Osoba, 

która ma tak bezinteresowną mi-

łość na pewno otrzymuje wspar-

cie całego stworzenia, włącznie 

ze wsparciem samego Boga. 

Trzy lata temu, gdy Swami przybył tu po raz pierwszy, on 

przechodził bardzo, bardzo trudny czas. Nikomu o tym nie mówił. 

Uśmiechał się i sam to wszystko znosił. Jednak Swami, który 

mieszka wewnątrz człowieka, wie wszystko, nie potrzebując, by 

mu ktokolwiek mówił. Gdy Swami przybył, ojciec Charles znaj-

dował się w bardzo trudnej sytuacji. Wtedy Swami własnymi 

rękami podniósł go w górę do nieba, gdzie pozostaje do dzisiaj. 

(Oklaski) Dobrej pracy nigdy nie powinniście kończyć. Dobra pra-

ca to praca Boga. Przez ręce innych ludzi On, być może w sposób 

niewidzialny, przyjdzie, będzie z wami, pomoże wam i wesprze. 

Miejcie odwagę i wierzcie, że jest On przy was obecny w stopniu 
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większym niż ktokolwiek inny i dlatego nie ma potrzeby bać się 

lub martwić o cokolwiek. Dalej maszerujcie naprzód tą ścieżką 

służenia ludzkości dotąd, aż nie osiągniecie celu – boskiego celu, 

którym jest wasze własne urzeczywistnienie. 

W tych dzieciach widzę wielu dalszych takich aspirantów na 

duchowej ścieżce. Wielu z nich wyrośnie i zostanie przez was 

ukształtowanych na kolejnych ojców Charlesów, którzy podejmą 

zadanie ratowania ludzkości przez liczne działania służebne i 

oddawanie czci. 

Przy tej okazji może nie być niewłaściwe wyjawienie, że gdy 

dzisiaj rano on modlił się, przybyli tu wszyscy bogowie. Gdy 

mówicie „Sai,” Sai odpowiada: Ojee! Znaczy to, że On odpowiada 

w chwili, gdy wypowiadacie Jego imię. I nie tylko On, ale wszyscy 

Jego wspólnicy. Byli więc tutaj apostołowie, anioły, Chrystus i 

Jego Ojciec w niebie. Całe zgromadzenie było tu obecne w postaci, 

jaką mogliście lub nie mogliście zobaczyć swoimi fizycznymi 

oczami. (Oklaski) Gdybyście naprawdę wierzyli, że Bóg żyje tylko 

do czasu, kiedy istnieje Jego ciało, a nie dłużej, nie budowanoby w 

Jego imieniu żadnych kościołów. Jezus żył w ciele krótko, ale On 

wiecznie żyje w swoim duchu, dla którego wszyscy świętujecie, o 

którym mówicie i któremu do dzisiaj oddajecie cześć. 

Nie potrzebujecie wielkich kościołów. Na tym świecie ist-

nieje wiele kościołów ozdobionych złotem, srebrem i wszelkiego 

rodzaju cennymi dekoracjami. Nie w takich miejscach Chrystus 

znajdował szczęście czy chciałby do nich przychodzić i mieszkać. 

On raczej zamieszka w sercach prostych ludzi w prostych kościo-

łach, którzy pielęgnują wzniosłe ideały i prowadzą wspaniałą 

służbę, a nie w tych kościołach, w który tylko prawi się kazania, 

śpiewa i odmawia modlitwy. To w ogóle nie cieszy Boga. On 

raczej jest szczęśliwy, przebywając tam, gdzie w Jego imieniu 

sprawuje się opiekę nad Jego dziećmi, a nie w gigantycznych 

kaplicach rozsianych po świecie. 
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Bądźcie pewni, że dopóki służycie Jego dzieciom, Bóg zaw-

sze będzie z wami – bliżej was nawet niż wasz cień – do końca 

czasu. Wierzcie i bądźcie przekonani, że oczekuje się od was tylko 

służenia innym – tak jak czynił to Pan i Jego syn. Tak postępować 

powinniście wszyscy, gdyż taka jest sama natura Boga i Jego stwo-

rzenia. Być jak On jest najlepsze, co możecie zrobić – bądźcie 

kochający, usłużni, bez strachu i wahania. Zróbcie krok naprzód, a 

ja zrobię sto kroków, by zapewnić, że będziecie mogli osiągnąć to, 

na się zdecydowaliście. 

W przyszłości miejsce to stanie się ważnym duchowym cen-

trum bezinteresownej służby dla całej Nigerii. Ludzie będą tłumnie 

przyjeżdżać z daleka, aby zobaczyć, co tu się dzieje. Wielu nie 

będzie mogło uwierzyć, że w tym kraju taka rzecz jest możliwa. 

Jednak, gdy to zobaczą, nie będą mieli innego wyboru, jak tylko 

uwierzyć. Będą przychodzić do was i pytać: „Jak to wszystko się 

stało? Co zrobiliście, by tak było? Jak można takie rzeczy osią-

gnąć?” Wówczas, gdy będą zadawali takie pytania, odpowiadajcie 

odważnie: „Mam Boga przy sobie, przede mną, za mną, obok 

mnie, nade mną, pode mną i w Jego obecności oraz z Jego łaską 

mogliśmy wszystko to osiągnąć.” Jak powiedziałem, w przyszłości 

wyrośnie z tego wielkie drzewo. Teraz jest to mała sadzonka, ale z 

czasem urośnie. (Oklaski) 

Moje serce przepełnia radość, której to wy mi dostarczyli-

ście. Jest to moja błogość, mój pokarm. Zjadłem tu obfite 

śniadanie, lunch i obiad, z racji wielkiej radości tego rana, a także 

wczorajszego wieczora. Z niecierpliwością czekam na przedsta-

wienie przez dzieci dalszych pieśni i tańców podczas otwierania 

kolejnych pomieszczeń i wyposażenia w szpitalu oraz rozpoczęcia 

następnej fazy edukacji w postaci szkoły wyższej. Wszystko to 

nastąpi do następnego roku, gdy Swami tu przybędzie. Potrzeba 

jeszcze jednego skoku, aby wszystko było gotowe na przybycie 

Swamiego i na otwarcie. Krok po kroku, krok po kroku i możemy 

odbyć dowolnie daleką podróż. Pracujmy razem. 

Nie prowadź mnie, gdyż ja mogę nie iść za tobą;  

nie idź za mną, gdyż ja mogą nie prowadzić; 

raczej pracuj ze mną; procuj obok mnie jako mój przyjaciel. 

Będziemy pracować ręka w rękę i pokonamy całą drogę. 

Niech dzieje się wiele, wiele dalszych dobrych rzeczy. Niech 

będzie więcej służenia. Niech z tego świętego miejsca będzie wię-

cej pożytku dla ludzkości. 

Tymi słowami błogosławieństw dla całego personelu, dla 

dzieci i dla członków tego kościoła kończę dzisiejsze moje wystą-

pienie. 
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Poniedziałek, 6 listopada 2017 

Poranna inauguracja pomieszczeń ASH 

Szpital Aruike, Enugu, Nigeria 

Wyjątki z wystąpienia Isaaca Tigretta 

 

Słowa „Bóg” i „darmo” chodzą w 

parze. Zatem „dolary” i „Bóg,” „naira” 

(nigeryjska złotówka) i „Bóg” nie pasują 

do siebie. 

Podążam za Sai Babą już prawie 

45 lat. Oglądałem jeden cud za drugim. 

Najpierw On zapowiada, że coś się zda-

rzy, a potem to się zdarza. W co teraz 

wierzę? Wierzę w wiarę. To, co dzisiaj 

tutaj widzieliście, jest zarodkiem. Jest 

małym nasieniem i będzie rosło. Wierzcie 

mi – będzie rosło. 

Gdy zaczynaliśmy budować szpital w Puttaparthi, działo się 

to w najbiedniejszym stanie i w samym środku pustyni. Dosłownie 

każdy mówił: „To nigdy się nie uda. Nigdy nie będziecie mogli 

robić operacji na otwartym sercu w tego rodzaju atmosferze.” Nikt 

nie wierzył, ale Sai Baba nie ustawał. Ja miałem w tym małą rolę 

do odegrania. Niewiele robiłem, ale przyglądałem się jak ten szpi-

tal rośnie. Gdy go otwieraliśmy, robiono tam tylko operacje serca. 

Swami powiedział: „Musimy robić to powoli. Chcemy, żeby było 

właściwie. Zaczniemy od serca, następnie przejdziemy do jelit i 

innych wewnętrznych części ciała; później zajmiemy się oczami.” 

Dzisiaj wykonuje się tam 12 czy 13 różnych medycznych procedur, 

ale dojście do ostatniej zajęło 18 lat.  

Najcudowniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że lecze-

nie w szpitalu jest bezpłatne. Do dzisiaj przyjęto tam całkowicie za 

darmo prawie 4 miliony pacjentów. 

Tylko Bóg może czegoś takiego dokonać. Duchowość to 

indywidualna podróż. Wszyscy jesteśmy w tej podróży, a każda 

jest inna. Tutaj podróż właśnie się zaczęła. Fundamenty zostały 

położone. Zobaczycie jaki ma potencjał. Będziecie oglądać jak w 

ciągu 2 – 3 lat urzeczywistnia się i w końcu staje się tym, co zosta-

ło pierwotnie ogłoszone. Wiem, że stanie się to dzięki wierze i 

dzięki Bogu. 



13 

 

 

 
 

Poniedziałek, 6 listopada 2017 

Poranna inauguracja pomieszczeń ASH 

Szpital Aruike, Enugu, Nigeria  

Wyjątki z wystąpienia Śri C. Sreenivasa 

 
Komisarz powiedział: „Gdy za 

coś odpowiada Bóg, dziać się może 

tylko dobrze.” Wszechświat współpra-

cuje z wami. Ta prawda dotyczy 

zarówno obszaru nauki, jak i ducho-

wości. Dla mnie osobiście znaczy to 

bardzo wiele, gdyż moja czcigodna 

matka służyła w Afryce. Swoje najlep-

sze lata poświęciła dla sąsiedniej 

Ghany, gdzie stała na czele Szpitala 

Komfo Anokye w Kumasi, rozwijając 

go od początkowo bardzo małego.  

Nie kto inny, a nasz Mistrz wyjawił mi, że serdecznym pra-

gnieniem mojej matki było to, by coś zostało zrobione dla tego 

pięknego kontynentu. Jakimż spełnieniem jest ta chwila dla nas, 

którzy przybyli tu z daleka! Z ludźmi Ebe, z ludźmi tego regionu, 

zajdziemy dowolnie daleko. Znaczą oni dla nas więcej niż nasza 

własna rodzina. Są najdrożsi Bogu, więc uważamy, że Bóg pobło-

gosławił nas tą możliwością służenia im. 

Opieka zdrowotna to ogromny globalny problem. Gdy ja tu 

przemawiam, mój zespół udaje się na cztery dni do Syrii i Iraku, by 

tam leczyć. Jesteśmy jedynym zespołem na świecie, który wyrusza 

do tej części świata objętej działaniami wojennymi. To bardzo 

śmiałe zadanie – trzeba operować z karabinem przyłożonym do 

skroni! 

Każde dziecko na tej planecie ma parę rodziców. Dziecko 

nie powinno być pozbawione pomocy tylko dlatego, że rodziców 

nie stać na leczenie. Każde dziecko na tym wielkim świecie ma 

prawo do życia, do zdrowego życia. To próbujemy zapewnić. 

Teraz szpital Aruike będzie miał stały zespół lekarzy w 

postaci dra Bharathi, wspaniałego ginekologa, i dra Hanumanta 

Rao, mądrego i uczonego kardiologa. 
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Poniedziałek, 6 listopada 2017 

Poranna inauguracja pomieszczeń ASH 

Szpital Aruike, Enugu, Nigeria 

Wyjątki z wystąpienia Śri B.N. Narasimha Murthy’ego 

 

 
W kwietniu tego roku, kiedy 

byliśmy w Grecji, Bhagawanowi 

zadano pytanie: „Cały świat, zarówno 

obszary bogate, jak i biedne, nękają 

liczne problemy, tragedie i katastrofy. 

Jakie jest na nie rozwiązanie?” Baba 

udzielił bardzo prostej odpowiedzi: 

„Zapewnijcie właściwą edukację każ-

demu dziecku narodzonemu na tym 

świecie. Wtedy wszystkie problemy 

świata rozwiążą się. Kluczem do tego 

rozwiązania jest dziecko.” 

W tym miejscu podejmuje się próbę zapewniania takiego 

kształcenia. Nie wszystkie dzieci, szczególnie w krajach rozwijają-

cych się, mogą otrzymywać choćby podstawowe wykształcenie. 

Prawdziwa edukacja to nie tylko materialna edukacja. Pan 

Jezus powiedział: „Jaką korzyść odniesie człowiek, gdy zyska cały 

świat, ale straci własną duszę?” Edukacja powinna więc uczyć 

ludzi ochraniania duszy – oprócz zarabiania na życie. Edukacja nie 

ma służyć tylko zapełnieniu żołądka, ale – jak mówi Bhagawan – 

„Edukacja ma prowadzić do osiągnięcia najwyższego celu.” 

Najwyższym celem każdego człowieka jest boskość, doś-

wiadczenie Boga. Edukacja ma uczyć tego, jak zarobić na życie, 

służąc na rzecz społeczeństwa. Ale ważniejszym pytaniem jest: 

„Co jest ostatecznym celem życia?” Ostatecznym celem życia jest 

to, co wyzwoli nas z wszystkich cierpień i nieszczęść. Tylko mą-

drość jedności z Bogiem może zapewnić nam wykroczenie poza 

wszystkie nieszczęścia i cierpienia. W tym zwiera się duchowa 

edukacja. 

Wprost przed tym pięknym kościołem, jak najbardziej we 

właściwym miejscu, znajduje się pomnik symbolizujący jedność 

wszystkich religii. Można tam zobaczyć symbole chrześcijaństwa, 

hinduizmu, buddyzmu i judaizmu, gdyż wszystkie religie mówią 

tym samym językiem, tj. językiem serca. 
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Poniedziałek, 6 listopada 2017 

Poranna inauguracja pomieszczeń ASH 

Szpital Aruike, Enugu, Nigeria 

Boski dyskurs 

 
 

 

Sarwe bhawantu sukhinaha, sarwe santu niramajaha,  

sarwe bhadranni paśjantu, ma kaśćid duhkha bhag bhawet. 

(Niech wszyscy będą szczęśliwi, niech wszyscy będą zdrowi, 

niech wszystkich spotyka pomyślność, niech nikt nie cierpi.)  

 

Ta modlitwa pochodząca ze starożytnej ziemi Indii mówi, że 

nikt nie powinien cierpieć, ani przechodzić trudności, lecz że 

wszyscy powinni być szczęśliwi. Ale nie stanie się tak dzięki samej 

modlitwie. Modlitwa taka powinna przejawiać się w postaci czynu 

w ramach służby. Wasz żołądek nie napełni się przez samo mó-

wienie o jedzeniu, słuchanie o nim czy myślenie o nim. Aby 

zaspokoić głód, trzeba coś ugotować i zjeść. Podobnie samo mo-

dlenie się o dobro dla ludzkości nie zadziała, o ile nie włożycie 

wysiłku i sprawicie, że ta modlitwa przejawi się w postaci służby. 

Jesteście tu nie tylko po to, by modlić się o pomyślność świata, ale 

też aby działać w sposób, który przyniesie korzyść otaczającemu 

was światu. 
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Inną wzorcową ideą, której kultura Indii uczy świat, to wasu-

dhajwa kutumbakam (świat to jedna rodzina), czyli pojmowanie, że 

cała ludzkość jest jedną rodziną. Czy trzeba lepszego przykładu niż 

to zgromadzenie, w którym uczestniczą ludzie z całego świata, aby 

służyć mieszkańcom Ebe? 

Jesteście tu po to, by służyć ludziom na cztery sposoby. 

Pierwszy to annam, czyli pożywienie. Karmienie ludzi głodnych 

jest jednym ze sposobów służenia, gdyż niczego nie można nau-

czyć, gdy ludzie mają puste żołądki. Dlatego mamy tu Gary’ego 

Seatona z Australii, który będzie współpracował z ojcem Charle-

sem i zespołem ludzi ze wsi w celu zorganizowania gospodarstw 

rolnych zapewniających wyżywienie dla głodujących. 

Następnym polem służby jest arogjam, czyli zdrowie. 

Niczego nie dokonacie bez dobrego zdrowia. Sreenivas z grupą 

lekarzy będzie współpracował z wami dla zapewnienia ludziom 

dobrego zdrowia. 

 

Nie wystarczy dać ludziom samo jedzenie i zdrowie. Nawet 

zwierzęta jedzą, śpią, chodzą i rozmnażają się. Zatem robienie tych 

rzeczy nie kwalifikuje was do nazywania się ludzkimi istotami. 

Ludzie powinni mieć dobry intelekt, czyli dobre buddhi, 

bądź dobre myślenie. Człowiek powinien potrafić rozróżniać mię-

dzy dobrem a złem, między grzechem a przysługą, między 

boskością a światowością. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy macie 

właściwą edukację. Dlatego Narasimha Murthy pomoże ojcu Char-

lesowi w zapewnieniu takiego kształcenia, które będzie 

transformować ludzi w boskość. 
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Boskiej błogości można 

doświadczyć w sercu tylko 

wtedy, gdy żołądek jest pełen, 

ciało jest zdrowe, a umysł 

czysty. Dlatego sam Bóg jest 

tu, w tym kościele, by popro-

wadzić ludzi ku boskości, 

przez co darząc ich boską 

błogością. 

W związku z tym będą tutaj prowadzone rozmaite działania 

służebne w zakresie odżywiania, zdrowia, edukacji i boskiej błogo-

ści. Wszystkie one zależą od bezinteresowności miejscowych 

ludzi, takich jak ojciec Charles. On zaczął od marzeń o różnego 

rodzaju służeniu swojej społeczności. W tamtych czasach był sam, 

ale dzisiaj ma wokół siebie wielu ludzi, którzy go wspierają, gdyż 

pracuje dla Boga i dla nikogo innego. Ponieważ pracuje dla Boga, 

Bóg przysłał mu do pomocy służących. 

W przyszłości miejsce to rozwinie się do postaci centrum 

pielgrzymkowego całej Nigerii. Ludzie będą przyjeżdżać tu z dale-

ka, aby zobaczyć zdarzający się codziennie cud miłości. 

Życzę wam, abyście wszyscy zbliżyli się do Boga w waszym 

życiu codziennym dzięki kochaniu i służeniu innym. Tymi słowa-

mi życzeń kończę moje wystąpienie. 
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BIBLIOTEKA ONLINE I SUBSKRYPCJA 

NA BROSZURY Z ZAGRANICZNYCH WIZYT 

BHAGAWANA  

Broszury opisujące zagraniczne podróże Bhagawana Baby 

są zebrane w internetowej bibliotece. Aby je obejrzeć i pobrać lub 

zapisać się na otrzymywanie nowych broszur, prosimy odwiedzić 

stronę: http://www.saiprakashana.online. 

 

 

 

NOTA REDAKCJI 

Poszukujemy profesjonalnych osób do transkrypcji zapisów 

audio, tłumaczy i korektorów dyskursów Bhagawana we wszys-

tkich językach. Muszą oni podpisać kontrakt z Wydawcą, Sri 

Sathya Sai Premamruta Prakashana ®. Więcej informacji można 

uzyskać pod adresem: bhagawanspeaks@gmail.com. 

 

WYDAWNICTWO I DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK 

W sprawie publikacji – druku – dystrybucji prosimy pisać na 

adres: bhagawanspeaks@gmail.com 

 

http://www.saiprakashana.online/
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