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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, 29 Oktober 2018 
 

	Kasih Tuhan sepenuhnya tanpa mementingkan diri sendiri. Kasih Tuhan ini benar-benar suci, kekal dan 
sempurna. Kasih sayang manusia adalah mementingkan diri sendiri dan ternoda. Kasih yang seperti itu 
tidak bisa menyatu dengan kasih Tuhan. Hanya ketika engkau bebas dari egoisme, kesombongan, 
kebencian, dan iri hati maka Tuhan akan tinggal di dalam hatimu. Tanpa tyaaga (semangat pengorbanan) 
jika seseorang tenggelam dalam kesenangan duniawi dan menjalani hidup pada kehidupan yang biasa 
saja, semua bhaktinya adalah palsu dan sebagai sebuah penipuan diri. Bhakti seperti itu tidak akan 
membawa seseorang pada Tuhan. Saat sekarang dunia dipenuhi dengan orang seperti itu. Manusia 
menyatakan bahwa mereka mencintai Tuhan. Namun setiap orang mencintai Tuhan untuk kepentingan 
diri mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan Tuhan. Ini adalah benar-benar mementingkan diri 
sendiri. Engkau mencari segala sesuatu di dunia untuk kepentingan dirimu sendiri. Bahkan Tuhan dicari 
oleh orang yang seperti itu. Tuhan tidak bisa di dapat dengan mudah. Hati hanya memiliki satu 
tempat duduk saja. Hanya ada satu kamar untuk satu orang saja. Jika engkau menempatkan 
keinginan duniawi di atas kursi itu, bagaimana engkau dapat mengharapkan Tuhan untuk duduk 
disana? Tuhan akan duduk di atas kursi itu hanya ketika engkau membuatnya kosong dari apapun 
juga. 

(Divine Discourse, Aug 12, 1992) - BABA -  
 

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

	Elang diganggu oleh burung gagak semasih elang membawa ikan di paruhnya. Burung gagak akan 
terbang cepat untuk mencuri ikan dari paruh elang. Mereka mengejar elang kemanapun bertengger 
untuk istirahat. Pada akhirnya, elang melepaskan keterikatan pada ikan dan menjatuhkan dari 
paruhnya; burung gagak akan terbang mengejar ikan itu dan melepaskan elang dengan bebas. Jadi, 
hentikan kenikmatan dan burung gagak berupa kesombongan, iri hati, kecongkakan, dan kebencian 
akan terbang jauh, mereka hanya menginginkan bangkai saja. Praktikkan melepaskan keterikatan 
mulai dari sekarang, sehingga engkau dapat memulai perjalanan ketika panggilan datang, dan 
engkau tidak pernah mengetahui kapan itu akan terjadi. Kalau tidak, pada saat itu engkau akan 
meneteskan air mata, pada saat engkau memikirkan rumah yang engkau telah bangun, kekayaan 
yang engkau telah kumpulkan, ketenaran yang engkau telah kumpulkan, dan sesuatu yang tidak 
berharga yang telah engkau menangkan. Ketahuilah bahwa semuanya ini adalah hal-hal yang 
cepat berlalu: kembangkan keterikatan pada Tuhan yang akan bersamamu kemanapun engkau 
pergi. 

(Divine Discourse, Oct 10, 1964) - BABA -  



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

	Tingkatkan kedekatan pada-Ku di dalam hatimu dan engkau akan diberkati. Kemudian engkau juga 
akan mendapatkan pecahan dari cinta-kasih yang tertinggi. Jangan kehilangan kontak dan pergaulan; 
karena, hanya ketika batu bara mendapatkan kontak dengan bara api yang menyala maka batu bara 
itu akan menjadi bara api yang menyala. Engkau sejatinya beruntung, diberkati dengan sebuah 
kesempatan yang begitu besar. Kesempatan ini tidak akan datang pada dirimu lagi, waspadalah akan 
hal ini. Jika engkau tidak bisa dan tidak menyebrangi lautan penderitaan sekarang, kapan lagi engkau 
akan mendapatkan kesempatan yang seperti ini? Libatkan dirimu dalam disiplin spiritual, pemikiran 
spiritual, dan pergaulan spiritual. Biarkan masa lalu itu berlalu. Setidaknya mulai dari sekarang 
untuk mencari cara menyelamatkan dirimu. Jangan pernah menyerah pada keraguan atau 
ketidakmantapan. Jangan menjadi goyah dalam pikiran; jangan izinkan keyakinan menjadi 
memudar. Hal itu hanya akan menambahkan penderitaan yang sudah engkau alami. Pegang 
teguh – yang harus menjadi sumpahmu. 
 

(Divine Discourse, Oct 10, 1964)  - BABA - 
 

 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 1 Nopember 2018 
	

	Muliakan pengetahuan seperti halnya engkau memuliakan ayahmu, mengagumi cinta kasih seperti 
halnya engkau mengagumi ibumu, menjalin kasih sayang dengan Dharma (kebajikan) seolah-olah 
Dharma itu adalah saudaramu sendiri, membukakan isi hati dalam Daya (welas asih) seolah-olah itu 
adalah teman terbaikmu, miliki Shantam (ketenangan) sebagai belahan hatimu, dan perlakukan 
Sahana (ketabahan hati) seolah-olah sebagai putra tersayangmu. Keempat ini adalah yang menjadi 
sanak saudaramu yang sesungguhnya. Berjalanlah dengan mereka, hidup dengan mereka, jangan 
meninggalkan atau mengabaikan mereka. Hidup dengan sanak saudara ini adalah resep yang terbaik. 
Itu adalah atmosfer yang terbaik dalam memastikan disiplin dan tanpa keterikatan yang diperlukan 
dalam mengendalikan pikiran. Berdoa saja tidak akan membantu. Engkau harus menelan dan 
mencerna potongan roti yang dimasukkan ke dalam mulut; dengan mengulang-ulang saja nama 
makanan adalah tidak ada gunanya. Ibu memberikan makan dengan penuh kasih, namun anak 
harus menerimanya dengan riang dan senang. Ketika ibu pertiwi memiliki kasih sayang yang 
begitu besar, siapa yang dapat mengukur kasih sayang dari Ibu dari semua makhluk hidup, 
Jagatjanani? 
 
  

(Divine Discourse, Oct 09, 1964) - BABA - 
 

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

	Berbicara yang sebenarnya, engkau adalah perwujudan dari cinta-kasih. Biarkan aliran kasih mengalir 
dari satu hati ke hati yang lainnya. Pertimbangkan kasih adalah sebagai hidupmu. Ini adalah 
kewajibanmu yang utama. Engkau mungkin mencari kemana saja di dunia. Engkau tidak bisa 
menemukan apapun yang lebih besar daripada kasih. Kasih adalah kekuatan magnet ilahi yang ada 
dalam diri manusia. Semua kisah suci seperti Ramayana, Mahabharata, dan Bhagavata, memiliki kasih 
sebagai aliran di dalamnya. Kasih adalah kekuatan magnet yang dapat merubah bahkan musuhmu 
yang paling kasar menjadi sahabat yang tersayang. Kembangkan kasih sayang. Hal ini adalah lebih 
penting daripada Pendidikan duniawimu. Kasih adalah kehidupan. Tidak hanya itu, kasih adalah 
pelita. Kasih yang menerangi jalanmu dan membantumu mencapai tujuan. Perjalanan hidupmu 
akan menjadi aman ketika engkau membawa pelita kasih denganmu. Engkau tidak akan pernah 
menemukan kegelapan. Isilah hatimu dengan kasih. Kasih adalah Tuhan. Hiduplah dalam kasih. 
Ini adalah apa yang harus engkau pelajari hari ini. 
 

(Divine Discourse, Oct 17, 2003) - BABA -  
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 3 Nopember 2018 
 
	Engkau harus memperlakukan sesamamu sebagai suadaramu sendiri. Engkau layak dipanggil sebagai 
manusia hanya ketika engkau meningkatkan semangat persatuan. Dimana tidak ada persatuan, 
disana engkau akan menemukan permusuhan dan kebencian. Sesudah itu, prinsip kasih akan hilang 
semuanya. Harus ada persatuan dan kasih tidak hanya dalam saudara namun juga diantara suami dan 
istri, dan semua hubungan di dalam keluarga. Kewajibanmu yang paling utama adalah untuk berbagi 
kasih Tuhan dengan yang lainnya. Hanya kemudian engkau dapat menyadari makna dari kutipan 
yang luhur: “Persaudaraan manusia dan keyakinan Tuhan”. Namun, sangat disayangkan bahwa 
idealisme seperti itu tidak ditemukan hari ini. Bahkan jika engkau tidak percaya pada keyakinan 
Tuhan, namun engkau harus memiliki keyakinan pada persaudaraan manusia; praktikkan ini dan 
alami kebahagiaan dari hal itu. Bangsa kita, bharat akan mendapatkan kembali kemuliaannya 
yang sejati ketika kita mencapai persatuan yang seperti itu. 

 
(Divine Discourse, Oct 17, 2003) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 4 Nopember 2018 
 

 Tidak ada gunanya berbicara dengan manis jika tidak ada rasa manis di dalam hatimu. Rasa manis 
dalam perkataan dan rasa pahit di dalam hati bukanlah kualitas dari manusia. Seharusnya ada rasa 
manis dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ini adalah tanda dari manusia yang sesungguhnya. 
Ada kasih sayang di dalam hatimu, namun engkau tidak mampu mengungkapkannya dengan cara 
yang tepat. Engkau seharusnya mengisi hidupmu dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. 
Tidak ada yang lebih hebat daripada kasih di dunia ini. Manusia dianggap yang paling suci karena 
manusia memiliki kualitas kasih yang unik dalam dirinya. Namun engkau tidak mampu menyadari 
nilai dari kelahiran sebagai manusia. Tuhan mengambil wujud manusia dalam upaya untuk 
menyebarkan pesan kasih yang tanpa mementingkan diri sendiri. Sekali engkau memiliki kasih 
yang tanpa mementingkan diri sendiri di dalam hatimu, engkau dapat menaklukkan seluruh 
dunia. 
  
(Divine Discourse, Oct 17, 2003) - 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)	


