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God is the Eternal Power, omnipotent, and 

omniscient 
 

“Tuhan adalah kekuatan yang bersifat kekal, Mahakuasa, dan 
ada dimana-mana” 

 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 24 Desember 2018 
 
 
 

Apa yang seharusnya manusia peroleh hari ini? Yaitu memperluas hati sehingga dapat dipenuhi dengan 
kasih yang mencakup semuanya. Hanya dengan demikian perasaan kesatuan dalam spiritual pada semua 
manusia dapat dialami. Dari perasaan kesatuan akan lahir kasih pada Tuhan. Kasih sayang ini akan 
membangkitkan kebahagiaan yang suci di dalam hati yang tidak terbatas, tidak terlukiskan dan kekal. 
Untuk semua bentuk kebahagiaan, kasih sayang adalah sumbernya. Hati tanpa kasih adalah seperti tanah 
yang tandus. Kembangkan kasih di dalam hatimu dan sucikan hidupmu. Apapun kesarjanaan atau 
kekayaanmu, semuanya itu tidak ada nilainya tanpa kasih. Tanpa bhakti maka semua pencapaian adalah 
sia-sia untuk menyadari Tuhan. Manusia mengharapkan akan kebebasan. Kebebasan yang sejati 
berarti bebas dari keinginan. Hari ini manusia tidak bisa pergi ke dalam hutan untuk melakukan olah 
tapa atau bermeditasi serta latihan spiritual yang lainnya. Jalan spiritual yang paling mudah bagi 
semua orang adalah dengan mendedikasikan seluruh perbuatan mereka kepada Tuhan. 

(Divine Discourse, Dec 25, 1994) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 25 Desember 2018 
 
 
 

Ada sebuah lingkaran cahaya yang sangat besar yang menerangi langit saat Jesus lahir. Ini berarti 
bahwa Beliau yang datang untuk mengatasi kegelapan kejahatan dan kebodohan telah lahir, bahwa 
Beliau akan menyebarkan cahaya kasih di hati semua manusia. Ketika engkau merayakan kelahiran 
Jesus, ambillah ketetapan hati untuk mengarahkan hidupmu dalam melakukan pelayanan kasih 
kepada mereka yang lemah, tidak berdaya, menderita serta dengan kemurahan hati. Peganglah ideal 
yang Jesus ajarkan dan jalankan di alam kehidupanmu sehari-hari. Bagaimanapun cara Natal 
dirayakan sekarang memperlihatkan berapa jauh manusia telah menyimpang dari ideal yang mulia 
ini! Hari tengah malam dimuliakan, penerangan disusun, pohon natal disiapkan, namun 
kemudian, apakah engkau menghabiskan sisa malam dengan mengisi dirimu dengan 
kebahagiaan Tuhan? Sucikan hatimu, lakukan perbuatan yang suci, dan bersikap kasih kepada 
setiap orang. Itu adalah cara terbaik merayakan Natal. 

(Divine Discourse, Dec, 24, 1972) - BABA -  
 
	



	

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 26 Desember 2018 
 

Perwujudan kasih ilahi! Ketika pikiran diarahkan pada benda-benda di dunia, ini disebut dengan 
Anuraga (keterikatan) dan saat pikiran diarahkan pada Tuhan, ini disebut dengan Prema (bhakti atau 
kasih). Kasih adalah buah dari kasih. Kasih hanya sebanding dengan kasih. Kasih hanya dapat 
memberikan kasih. Kasih tidak dapat dijelaskan dengan puisi. Kasih tidak dapat dibuktikan dengan 
pikiran atau dibicarakan melalui kata-kata. Oleh karena itu Weda menyatakan bahwa kasih yang murni 
melebihi pikiran dan perkataan. Kasih adalah tak ternilai dan mulia tidak terlukiskan. Rasa manis dari 
kasih adalah tak terkalahkan. Naskah suci menjelaskan nektar (Amrit) sebagai rasa manis yang tidak 
terlukiskan. Namun kasih adalah jauh lebih manis daripada nektar. Kasih hanya bisa diperoleh 
melalui kasih. Kasih adalah sebuah permata yang berharga yang hanya bisa didapat dalam 
genggaman kasih dan tidak di tempat lain. Kerajaan kasih terletak di dalam hati yang diliputi 
kasih. Kasih dapat dialami hanya dalam pikiran mengalir dengan kasih dan hati diliputi dengan 
kasih. 
 

(Divine Discourse, Sep 2, 1991)  - BABA - 
 

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

	Setiap orang memiliki keyakinan pada kekuatan kasih. Ketika orang-orang bertanya, "Bagaimana kami 
dapat mengembangkan kasih kami kepada Tuhan?" Jawabannya adalah: "Hanya ada satu jalan saja – 
mempraktikkan kasih yang engkau yakini, kemudian kasih itu akan berkembang." Karena engkau 
tidak mempraktikkan apa yang engkau yakini maka keyakinanmu menjadi semakin lemah. Sebuah 
tanaman akan tumbuh hanya ketika disirami secara teratur. Ketika engkau menanam benih kasih, 
engkau dapat membuatnya menjadi tumbuh hanya dengan menyiraminya dengan kasih setiap hari. 
Pohon kasih akan tumbuh dan menghasilkan buah kasih. Manusia saat sekarang tidak menjalankan 
tindakan tersebut yang dapat mengembangkan kasih. Ketika engkau berharap kasih untuk Tuhan, 
engkau harus secara terus menerus mempraktikkan bhakti dengan kasih kepada Tuhan. Bhakti 
seharusnya mengalir dari hati, seperti halnya para Gopika. Banyak sekali bhakti yang 
disampaikan saat sekarang bersifat palsu. Kembangkan bhakti yang murni dan tulus serta 
sucikan hidupmu. 
 
  

(Divine Discourse, 2 Sep 2, 1991) - BABA - 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 28 Desember 2018 
	

Alam di sekitar kita dan dengan kita adalah pakaian dari Tuhan. Kita memiliki bukti akan keindahan, 
kebaikan, kebijaksanaan, dan kekuatan di sekitar kita kemanapun kita memandang. Namun seni 
dalam memahami-Nya adalah aneh bagi kita, sehingga kita menyangkal-Nya dan hidup di dalam 
kegelapan. Kita bisa mendengarkan semua jenis musik yang berasal dari semua stasiun penyiaran 
dunia, namun semuanya itu tidak mengganggu telingamu kapanpun juga. Engkau tidak menyadari 
stasiun yang ada. Namun, jika engkau memiliki sebuah pemancar penerima dan menyesuaikannya 
dengan panjang gelombang dengan tepat maka engkau dapat mendengar siaran itu! Jika engkau 
gagal untuk menyesuaikannya dengan benar, engkau akan mendengarkan suara bising dan 
bukannya siaran berita! Begitu juga, keilahian ada dimana-mana – diatas, disekitar, dibawah, 
disamping, sama dekat dan juga jauhnya. Untuk menyadari keilahian itu, engkau tidak memerlukan 
sebuah mesin (yantra) namun sebuah formula yang ampuh (mantra). Meditasi (Dhyana) adalah 
menentukan tempat dari stasiun penyiaran dengan tepat, cinta kasih adalah pencarian 
gelombang dengan benar, dan menyadari kenyataan sejati dan kebahagiaan adalah seperti 
mendengarkan siaran dengan jelas dan jernih serta menyenangkan! 
 

(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 29 Desember 2018 
Perwujudan ilahi! Jangan membuang-buang harimu dalam mencapai kekayaan dengan kepemilikan 
materi, yang sering menjadi penghalang dalam perjalanan hidup. Uang datang dan pergi; moralitas 
datang dan tumbuh! Uang bukanlah kekayaan yang sejati; uang menghilangkan nilai, uang 
membesarkan ego dan memperkeras hati. Jika engkau tidak mengizinkan uang berputar maka akan 
dapat merusak kesehatanmu! Jangan salah paham, karena Aku sedang mengatakan hal ini hanya 
karena kasih sayang-Ku untukmu! Pencapaian duniawi mengembangkan kesombongan, memisahkan 
satu manusia dari yang lainnya! Hatimu mengecilkan ruang lingkup kesadaran ilahi! Kasih yang 
mengembang dan meluas adalah kehidupan ilahi. Tuhan hanya dapat disadari melalui kasih. 
Tanpa kasih di hatimu, hatimu adalah sebuah padang pasir; Tuhan tidak akan tinggal disana. 
Taburlah benih kasih yang suci; dan akan mekar dalam welas asih dan toleransi, serta 
menghasilkan buah kedamaian yang kekal (shanti). 

(Divine Discourse, Dec 25, 1970) - BABA -  
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 30 Desember 2018 
Engkau tidak lahir ke dunia ini untuk menyombongkan diri sebentar di atas panggung kehidupan, 
makan, dan menikah. Engkau datang ke dunia ini sehingga engkau dapat bersuka ria dihadapan 
Tuhan, melalui latihan cinta kasih dan meningkatkan kasih itu sendiri. Jika engkau menyangkal Tuhan 
dengan marah, engkau sedang mengeringkan untaian kasih di dalam hatimu. Bumi adalah sebuah 
perusahaan yang sangat besar, pabrik yang sibuk yang menghasilkan cinta kasih. Dengan sarana 
Sadhana (latihan spiritual), adalah memungkinkan untuk menghasilkan cinta kasih dan mengirimkan 
kasih itu kepada jutaan dan jutaan orang yang memerlukannya. Semakin banyak kasih itu dibagi maka 
semakin dalam jadinya, semakin manis rasanya dan semakin besar suka citanya. Seseorang dapat 
mendekati Tuhan dan tinggal dalam kehadiran-Nya dengan sarana cinta kasih, karena Tuhan 
adalah cinta kasih, dan ketika seseorang hidup dalam kasih, itu berarti dia hidup dalam Tuhan 
dan dengan Tuhan. 
  
(Divine Discourse, Jan 1, 1971) - BABA - 
 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 31 Desember 2018 
Dalam berbagai jenis keadaan, jaga agar perasaan dan tindakanmu tetap suci, mulia, dan ideal. Tetap 
jaga agar semua perbuatanmu adalah untuk kebaikan yang tertinggi bagi semuanya. Hatimu adalah 
pusat dari perasaan yang suci. Hati diliputi dengan welas asih. Adalah welas asih yang memunculkan 
perasaan yang suci. Engkau harus mengembangkan welas asih, menyebarkan lentera kasih dan 
meningkatkan perasaan keilahian. Tanpa menjalankan hal ini, bagaimana engkau dapat 
mengharapkan waktu untuk memberikanmu kebahagiaan? Jika engkau mengharapkan hasil yang 
baik, engkau harus meningkatkan perasaan yang baik. Dengan hati yang suci, kemantapan dalam 
pikiran, dan tindakan tanpa mementingkan diri sendiri, engkau dapat menjadi penerima karunia 
Tuhan, yang mana akan menghilangkan berapapun jumlah penderitaan dalam sekejap. Oleh 
karena itu selalulah membedakan dan melakukan tindakan yang akan memberikan karunia 
Tuhan, yang mana sebagai balasannya akan memberkatimu dengan kedamaian dan 
kebahagiaan! 
(Divine Discourse, Jan 1, 2001) - BABA - 

 

	
	

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)	

Hadiah yang dipersembahkan kepada Tuhan harus murni, stabil, 
dan tanpa mengharapkan balasan	


