
 

Renungan Mingguan 
Edisi:  215 : 27 Agustus – 2 September 2018	

	 	 	

 

The best way to love God is to serve God 
 

“Cara terbaik untuk mengasihi Tuhan adalah melayani Tuhan” 
 

 

	

	

	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 27 Agustus 2018 
 

	Bhakti membantumu untuk mencapai kebahagiaan dalam penyatuan dengan Tuhan dengan cara yang 
paling mudah melalui menyalurkan kepada-Nya gejolak batin, dorongan indria, dan emosi. Berbagai jenis 
bentuk pemujaan kepada Tuhan di tempat suci menggambarkan tentang konsep ini. Engkau akan 
menemukan berbagai jenis upacara, mulai dari ‘Membangunkan Tuhan’ di pagi-pagi sekali sampai pada 
‘Menempatkan Tuhan di tempat tidur’ di larut malam. Upacara-upacara ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan kecenderungan bhakti dalam pikiran yang bimbang. Setiap bagian upacara ini membantu 
sublimasi emosi yang sesuai namun dengan cara yang sangat menawan. Dalam keagungan pengalaman 
itu, gejolak emosi yang lebih rendah menurun dan menghilang. Perasaan keduniawian dan kasar dari 
kehidupan biasa menjadi ditingkatkan pada keadaan pemujaan dan dedikasi pada kehadiran Tuhan 
yang Maha Kuasa. Tuhan membangkitkan emosi yang engkau kaitkan dengan-Nya. Ketika Tuhan 
dipahami sebagai yang paling dicintai seperti halnya Jayadeva, Thukaram, Surdas, Radha, dan Meera 
memahami-Nya, maka Tuhan akan mewujudkan diri-Nya sendiri sebagai yang paling disayangi dan 
mencurahkan kebahagiaan! 

(Dharma Vahini, Ch 10, The House of God) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 28 Agustus 2018 
 

	Engkau menyebut pemberian makanan dengan nama Anna-dana. Namun tidak ada yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan derma apa yang telah diberikan oleh Tuhan atau menjadi bangga 
akan hal ini atau bahkan merasa bahwa mereka telah memberikan sesuatu dalam derma. Tuhan 
memberikan hujan, membantu pertumbuhan tanaman muda, dan mematangkan bijinya; apa hak 
yang engkau miliki dengan menyebut semuanya itu adalah milikmu dan memberikannya sebagai 
derma? Ini bukanlah dana (derma) yang engkau lakukan; engkau hanyalah mempersembahkan rasa 
syukur atau terima kasih kepada Tuhan! Engkau puas dengan panen yang engkau dapatkan dengan 
mempersembahkan makanan dari hasil panen ini kepada Tuhan dalam wujud manusia (Narayana)! 
Kemudian menyebutnya dengan Narayana Seva! Itu menjadi lebih benar. Setiap orang darimu adalah 
bagian dari tubuh yang disebut dengan alam semesta. Jalankan pekerjaanmu tanpa mengeluh 
serta menggerutu; bekerja dengan penuh kerjasama dengan semuanya. Hanya dengan demikian 
alam semesta akan sehat dan bahagia. Kasih dan hanya kasih saja yang dapat mengikatmu dan 
yang lainnya kepada Tuhan, dan Beliau sejatinya adalah perwujudan dari kasih. 

(Divine Discourse, Jan 28, 1975) - BABA -  
	

	



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 29 Agustus 2018 
 

	Pikirkan dengan lebih mendalam fungsi dari tempat ibadah, katakanlah tempat suci. Tempat suci 
adalah pusat dari disiplin, dimana peminat spiritual dituntun langkah demi langkah untuk mencapai 
sebuah pandangan kebenaran. Tempat suci adalah sekolah bagi jiwa, akademi untuk peningkatan 
pembelajaran naskah suci, Lembaga dari pengetahuan - super, dan laboratorium untuk menguji nilai 
kehidupan. Tempat suci adalah rumah sakit untuk penanganan dan penyembuhan tidak hanya untuk 
penyakit kelahiran-kematian yang ada pada individu begitu lama, namun bahkan lebih banyak 
gangguan jiwa yang kuat yang mengganggu mereka yang tidak mengetahui rahasia dalam 
mendapatkan kedamaian. Tempat suci adalah tempat olahraga dimana orang-orang diperbaharui 
dimana semuanya disembuhkan seperti keyakinan mereka yang bimbang, pendirian yang goyah 
serta ego yang meningkat. Tempat suci adalah cermin yang memantulkan standar estetis dan 
pencapaian. Tujuan dari tempat suci adalah untuk membangkitkan keilahian dalam diri manusia, 
dan juga meyakinkan manusia untuk percaya bahwa wujud fisik dimana mereka hidup adalah 
rumah Tuhan. 
 

(Dharma Vahini, Ch 10, The House of God)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 30 Agustus 2018 
	

	Setiap burung, binatang, pohon, gunung, dan bintang, setiap cacing kecil memberikan pelajaran 
kepadamu, jika engkau memiliki keinginan dan rasa haus untuk belajar. Hal ini menjadikan dunia 
menjadi sebuah universitas sesungguhnya bagimu; dunia ini adalah sebuah Gurukul dimana engkau 
adalah murid dari lahir sampai mati. Sebagai contoh, pohon mengajarkanmu tentang kesabaran dan 
toleransi. Pohon menawarkan keteduhan bagi semuanya, tidak memandang usia, jenis kelamin, 
agama, bangsa, atau status ekonomi. Pohon membantu dengan buah dan keteduhan bahkan untuk 
mereka yang akan memotong batangnya! Lautan bergulung dan menggelora dalam suka cita yang 
besar di saat bulan purnama; lautan hanya mengetahui rasa penuh kepuasan akan kebahagiaan. 
Matahari mengangkat uap air dan menjadi awan dari lautan; lautan tidak merintih. Hujan dapat 
mengisi lautan dengan aliran sungai yang deras; namun lautan tidak bersuka ria. Lautan 
mengajarkanmu tentang keseimbangan batin. Perhatikan ombak saling bergulung satu dengan 
lainnya menuju tepi pantai dengan membawa bekas reruntuhan kapal laut, sampah botol dan 
ranting, untuk disimpan di darat. Ada sebuah perjuangan yang konstan, sebuah latihan spiritual 
yang patut dipuji untuk tetap membuat dirinya bersih – hal ini dapat engkau ambil. 
 
  

(Divine Discourse, Jul 26, 1972) - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 31 Agustus 2018 
 

	Tuhan yang merupakan Prema Swarupa (perwujudan kasih Tuhan) akan memberkatimu dengan 
semua yang engkau butuhkan meskipun engkau tidak meminta apapun. Tuhan mengetahui; Tuhan 
adalah ibu yang tidak menunggu sampai mendengar suara rintihan dari anak untuk disuapi. Kasih-
Nya begitu luas dan dalam; Tuhan mengetahui lebih dahulu setiap kebutuhan dan segera 
menolongmu. Engkau selalu berdoa dengan cemas dan menempatkan dihadapan-Ku daftar Panjang 
yang engkau ingin miliki. Keinginan ini terus meningkat tanpa akhir. Pemenuhan satu keinginan akan 
menuntun pada munculnya keinginan yang baru. Berjuanglah untuk mencapai pada tahapan ketika 
hanya keinginan-Nya yang berarti dan engkau adalah alat di tangan-Nya. Para Gopi menginginkan 
untuk mendengarkan hanya kemuliaan Krishna, pesona Krishna, kata-kata Krishna, kelakar Krishna, 
permainan, hiburan dan pencapaian serta karya dari Krishna. Ketika engkau mengisi dirimu 
dengan kasih untuk Krishna, engkau mencapai sarupya dan sayujya (persamaan dengan wujud 
dan terserap dalam Krishna). Berjuanglah untuk keberhasilan itu dan bukan untuk 
kemenangan yang kecil. 
 

( Divine Discourse, Jul 13, 1965) - BABA -  



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 1 September  2018 
 
	Orang-orang berpikir makna yang biasa dari ‘Krishna’ sebagai ‘seseorang yang gelap’ dan melupakan 
makna yang lebih mendalam dan sebenarnya dari nama Tuhan. ‘Krishna’ memiliki tiga makna. Yang 
pertama adalah ‘Krishyati iti Krishnah’ (seseorang yang memperkuat adalah Krishna). Apa yang harus 
diperkuat? Ladang hati seseorang (Hridaya-Kshethra). Sri Krishna mengolah ladang hati kita dengan 
membuang rumput-rumput liar dari sifat-sifat buruk, menyiraminya dengan kasih, membajaknya 
melalui latihan spiritual (Sadhana), dan menaburkan benih-benih bhakti. Makna yang kedua adalah 
“Karshati iti Krishnah” (seseorang yang menarikmu adalah Krishna). Krishna menarikmu melalui mata-
Nya, perkataan-Nya, permainan-Nya dan setiap tindakan-Nya. Melalui tindakan-Nya, Krishna 
melembutkan dan menenangkan hati bahkan hati yang diliputi dengan kebencian dan 
membuatnya menjadi suka cita. Makna ketiga dari ‘Krishna’ adalah ‘Kushyati iti Krishna’ 
(seseorang yang selalu bahagia). Krishna adalah selalu dalam keadaan bahagia! Jadi Guru suci 
Garga, memberikan nama anak itu dengan ‘Krishna.’ 

 
(Divine Discourse, Aug 14, 1990) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 2 September 2018 
 

 Untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan muncul dalam sebuah wujud yang paling mempesona 
sehingga Tuhan dapat menarik hati setiap orang dalam kasih. Jadi Sri Krishna dengan mudah mencuri 
ke dalam hati bahkan pada seseorang dengan hati yang paling keras sekalipun. Krishna adalah 'bada 
chitta chor' (pencuri hati yang paling hebat). Hati yang murni merindukan suara, wujud, seruling, 
senyuman, permainan, dan canda dari Krishna. Itu adalah bentuk olah tapa yang diberkati dengan 
karunia-Nya. Krishna hadir untuk menegakkan Dharma (kebajikan). Jadi apa yang Beliau sangat sukai 
adalah Dharma. Berjalan di atas jalan Dharma; itu adalah persembahan yang Krishna sangat senang 
menerimanya. Tuhan adalah yang paling dekat denganmu, karena Tuhan adalah Ibu, ayah, guru, 
teman, penuntun, dan penjaga. Memanggil-Nya dan Tuhan dengan segera menjawab. Dari fajar 
sampai sore, habiskan setiap menit dalam pergaulan-Nya. Seruling adalah favorit-Nya. Jadi 
dengan menjadi sebuah seruling dimana berlobang (terlepas dari keinginan), lurus (tidak ada 
kejahatan), dan Beliau akan menyelamatkanmu! 
  
(Divine Discourse, Aug 19, 1968) - BABA - 

 

 

 
 

 

	
	

Ketika kita memberikan pelayanan, kita harus 

merasa bahwa kita melayani 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)	


