
	
	

 

An ounce of practice is worth more than  
a ton of preaching 

 

 
“Satu ons praktik lebih bernilai daripada satu ton kotbah” 

 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 25 Desember 2017 
 

Yesus sangat murni dan sakral. Melupakan ajaran Yesus dan menyatakan cinta kepada-Nya, sama sekali 
bukan merupakan cinta-kasih. Engkau semua harus ingat: "Tuhan itu Satu. Cinta-kasih adalah Tuhan. 
Hiduplah dalam Cinta-kasih." Tidak ada gunanya hanya memohon nama Yesus dan berdoa kepada-Nya 
tanpa memperhatikan pesan-Nya yang paling penting: "Tuhan ada di dalam setiap orang. Janganlah 
mencerca siapapun. Janganlah menyakiti siapapun." Inilah pesan mulia Yesus. Yesus mengorbankan 
hidup-Nya untuk menegakkan "Perdamaian di bumi dan amal baik di antara semua manusia." Tanpa 
perdamaian, manusia tidak dapat mencapai kemajuan dalam bidang apapun, baik itu material, spiritual, 
atau moral. Apa yang dibutuhkan dunia saat ini adalah kekuatan cinta-kasih penebusan dan pemersatu 
yang telah diberikan Yesus – cinta-kasih yang terus-menerus berkembang luas dan merangkul lebih 
banyak orang. Umat manusia hendaknya menjadi satu keluarga. Maka dunia kemudian akan menjadi 
surga. Oleh karena itu, mulai saat ini dan seterusnya, tinggalkan gagasan sempit mengenai agama, bangsa, 
kasta, atau kepercayaanmu, dan kembangkan pandangan yang luas. Aku menginginkan engkau 
semuanya bahagia. 
 

(Divine Discourse, Dec 25, 1985) - BABA -  
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 26 Desember 2017 
	

Yesus adalah welas asih (karuna) yang datang dalam wujud manusia. Beliau menyebarkan semangat 
belas kasih dan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang tertekan dan menderita. Jalan 
kebaikan selalu menimbulkan munculnya kejahatan. Tetapi seseorang hendaknya tidak goyah atau 
takut saat lawan menghambat jalan kebaikan. Penolakannya memberi kegembiraan, hal itu 
membangkitkan sumber kekuatan tersembunyi dan membawa berkat untuk memperkuat upaya ke 
arah kebaikan. Kegembiraan merupakan selang waktu antara dua rasa sakit. Kita harus berjuang 
dengan kesulitan untuk merasakan kegembiraan kemenangan. Yesus adalah sasaran dari begitu 
banyak rintangan besar dan Beliau menangkis mereka semuanya. Yesus adalah cinta-kasih yang 
berinkarnasi. Ia mewujudkan cinta-kasih dalam bentuk pelayanan. Yesus memakai dirinya dalam 
pelayanan seperti itu. Hati yang penuh welas asih sebenarnya adalah kuil Tuhan. Kembangkan welas 
asih. Sediakan makanan bagi orang yang lapar, berikan penghiburan kepada orang yang bersedih, 
dan berikan penghiburan kepada orang sakit dan mengalami penderitaan. Hiduplah dalam cinta-
kasih. Jadilah orang baik, berbuat baik, dan lihat yang baik. Inilah jalan menuju Tuhan. 
 

(Divine Discourse, Dec 25, 1981) - BABA -  

Edisi : 180 (25 - 31 Desember 2017) 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 27 Desember 2017 
 

Kembangkanlah perasaan persaudaraan untuk semuanya. Tuhan itu satu. Cinta-kasih itu satu. Cinta-kasih 
sejati melampaui kasta, warna kulit, dan kepercayaan. Kebenaran adalah satu. Tujuannya adalah satu. Oleh 
karena itu, semua jalan harus mengarah pada satu Tuhan. Lalu, bagaimana engkau bisa bertengkar dan 
berselisih dengan saudara-saudaramu? Budaya kita telah menekankan cara-cara yang benar di mana 
engkau harus menghabiskan energi dan uang-mu - untuk melayani orang-orang yang menderita, orang-
orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, buta huruf, yang tidak memiliki tempat tinggal, dan mereka 
yang tidak memiliki pakaian. Budaya kita mengecam pengeluaran energi dan uang untuk kemegahan, 
pembalasan dendam, persaingan, dan kemenangan material. Kekayaan harus dipegang dengan keyakinan 
dan digunakan untuk meningkatkan persaudaraan manusia dan kebapaan Tuhan. Ini juga dengan jelas 
mengungkapkan bahwa tidak ada yang seharusnya dilakukan untuk merusak keyakinan seseorang 
terhadap Tuhan atau dirinya sendiri. Keyakinan dapat diibaratkan sebagai tanaman yang lemah dan ia 
memerlukan semua pemeliharaan yang bisa engkau berikan.  
 

(Divine Discourse, May 12, 1969)  - BABA - 
	
	
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 28 Desember 2017 
 

 Kemunafikan semakin merajalela saat sekarang dalam bidang spiritual bahkan melebihi sebelumnya. Ada 
besi dan magnet. Magnet akan menarik besi pada dirinya karena itulah takdir bagi keduanya. Namun, jika 
besi diliputi dengan karat, maka daya tarik magnet tidak akan bisa berjalan dengan cukup kuat untuk 
menarik besi menjadi lebih dekat. Ketamakan untuk kesenangan sensual pastinya adalah sebagai karat itu! 
Kesenangan sensual bertindak sebagai debu yang menarik karat dimana karat itu pada akhirnya akan 
menghancurkan besi itu sendiri dan merubah sifat alaminya. Jadi, besi harus diuji dan dibersihkan secara 
terus menerus. Kemudian, ketika besi bersentuhan dengan magnet, maka besi bisa mendapatkan kualitas 
dari magnet dan mencapai pencariannya. Pencapaian itu adalah yang terbaik bagi keduanya yaitu magnet 
dan besi. Debu dari ketamakan sensual dapat dicegah dengan tetap menjaga pergaulan yang baik dan 
menjalankan kebenaran dari tingkah laku yang baik yang seseorang pelajari dari pergaulan yang baik 
ini!  
  

(Divine Discourse, Mar 11, 1968) - BABA - 
 
 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 29 Desember 2017 
 

Apakah engkau menyukai suara burung gagak? Engkau segera mengusir burung gagak itu ketika burung 
gagak mulai mengeluarkan bunyinya! Bunyinya terdengar kasar dan juga terlalu keras! Sebaliknya, burung 
tekukur kelihatan seperti burung gagak, namun setiap orang suka mendengar suaranya yang lembut. 
Tuhan memberkatimu dengan sebuah lidah untuk mengungkapkan gagasan, ide, perasaan, keinginan, 
doa, suka serta duka citamu. Jika engkau marah, engkau menggunakan lidah untuk mengucapkan kata-
kata yang kasar dengan nada keras. Ketika engkau senang, engkau menggunakan lidah untuk berbicara 
dengan kata-kata yang sopan dan suara yang menyenangkan. Aku memintamu untuk menggunakan 
lidahmu hanya untuk kebaikanmu dan kebaikan yang lainnya. Jika engkau berbicara dengan kasar kepada 
yang lain, maka mereka juga memberikan respon dengan keras dan kasar; kata-kata amarah membawa 
pada reaksi yang lebih marah. Namun jika engkau menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan ketika 
yang lain marah kepadamu, maka mereka akan menjadi tenang dan menyesal karena menggunakan lidah 
mereka seperti itu. Jadi selalulah berbicara dengan sopan dan lembut!  
 
(Divine Discourse, May 16, 1969) - BABA -  
 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 30 Desember 2017 
 
Buatlah sebuah daftar semua hal yang telah engkau rindukan selama ini. Engkau akan menemukan 
bahwa engkau hanya menginginkan hal-hal yang sepele, untuk perbedaan sesaat dan ketenaran yang 
singkat. Mulai dari sekarang, engkau seharusnya hanya menginginkan Tuhan untuk pembersihan dan 
penyempurnaan dirimu sendiri. Engkau seharusnya menangis keras, meratap terhadap enam kobra 
yang berlindung di dalam pikiranmu, meracuni pikiran dengan bisanya yaitu – nafsu birahi, amarah, 
ketamakan, keterikatan, kesombongan, dan kebencian. Tenangkan enam ular kobra itu seperti yang 
dilakukan pawang ular dengan serulingnya yang bergoyang, musik yang dapat menjinakkan enam 
ular kobra itu adalah dengan melantunkan dengan keras nama suci Tuhan. Dan ketika enam ular 
kobra itu terlalu aktif bergerak dan menyakiti maka tangkap lehernya dan cabut taringnya seperti 
yang dilakukan pawang ular. Setelah itu enam ular kobra itu bisa menjadi mainanmu; engkau dapat 
menanganinya sesukamu. Ketika enam kekaburan batin ini direndahkan, engkau akan mendapatkan 
ketenangan hati. Engkau tidak akan terpengaruh lagi dengan kehormatan atau penghinaan, 
keuntungan atau kerugian, suka atau duka cita!  
 
( Divine Discourse, Mar 26, 1968) - BABA -  
 
	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 31 Desember 2017 
	

Kasih untuk Tuhan hanya dapat tumbuh dalam hati yang dirawat dengan baik dan bebas dari rumput 
liar. Jadi persiapkan hatimu melalui Namasmarana (pengulangan nama suci Tuhan terus menerus). Ini 
disebut dengan Chitta shuddhi yoga – Jalan kesadaran - pembersihan. Isi setiap detik dari waktu yang 
ada dengan arus Tuhan yang muncul dari nama Tuhan. Miliki nama suci Tuhan untuk selalu di 
lidahmu dan dalam nafasmu selamanya. Itu akan membangkitkan wujud-Nya, sebagai inti dalam dari 
segala sesuatu, setiap pikiran dan perubahan dari apa yang sedang terjadi. Namasmarana akan 
menyediakanmu pergaulan dengan Tuhan, dan terhubung dengan energi dan kebahagiaan-Nya yang 
tidak pernah berhenti. Namasmarana adalah Satsanga (pergaulan yang baik) yang memberikanmu 
keuntungan yang maksimal. Berbicara dengan Tuhan yang bersemayam di dalam dirimu, dan 
mendapatkan keberanian dan penghiburan dari-Nya. Tuhan adalah Guru yang paling tertarik dengan 
kemajuanmu. Jangan mencari Guru di luar dirimu, di tempat pertapaan atau tempat suci. Tuhan 
dalam dirimu adalah ayah, ibu, guru, dan sahabat. Tuhan adalah kasih; hiduplah dalam kasih – itu 
adalah arah yang ditunjukkan oleh para orang bijak.  
  
( Divine Discourse, Mar 01, 1968) - BABA - 
 
 

 

	
	

Pakailah kalung permata bhakti di lehermu,  
penuhi pikiran, perkataan, dan perbuatanmu  

dengan kasih Tuhan  
	

Illumine	our	soul	with	‘Lentera	Sai	(SAI+LENTERA).	Welcoming	universal,	tranquil,	peaceful	and	
wisdom	mind	(SAILENT+ERA).	Decorate	the	era	of	Sai	with	Love	(SAI+ERA)	


