
 

Renungan Mingguan 
Edisi:  237 : 28 Januari – 3 Pebruari 2019 

   

 
 

 Where there is confidence there is love, 
where there is love, there is peace 

 
“Dimana ada kepercayaan maka disana ada kasih, dimana ada 

kasih disana ada kedamaian” 
 

 

 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Senin, 28 Januari 2019 
 
 
 

Orang-orang berpikir bahwa semakin banyak seseorang memiliki barang-barang duniawi maka semakin 
bahagia hidupnya. Namun, semakin keinginan meningkat, kekecewaan, dan masalah juga akan 
meningkat. Seharusnya ada batasan untuk keinginan, keterikatan, serta ambisi kita. Dunia sedang 
menderita dari begitu banyak masalah karena manusia tidak memberikan batasan pada keinginannya. 
Merupakan sebuah kesalahan dengan mencari berbagai jenis kesenangan dan kenyamanan yang tidak 
berkesudahan dalam hidup ini. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak dapat ditemukan dengan cara itu. 
Tanpa mengalami kesulitan dan masalah, bagaimana engkau akan mengetahui nilai dari kedamaian 
dan kesenangan? Hidup adalah sebuah pergantian yang terjadi secara terus menerus diantara 
kesenangan dan kesedihan, suka cita, dan duka cita, panas dan dingin. Kulit asam yang menutupi 
jeruk adalah untuk melindungi rasa manis yang ada di dalamnya. Oleh karena itu lihatlah 
penderitaan, kecemasan, dan kesulitan sebagai pelindung dari kedamaian serta kebahagiaan yang 
akan engkau alami nantinya. Pikiranmu adalah penyebab dari perbudakan dan kebebasan. 
 
(Divine Discourse, May 14, 1984) - BABA -  
 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 29 Januari 2019 
 
 
 

Hidup itu sendiri dapat diibaratkan seperti perusahaan terbatas. Semua perbuatan yang ada di 
dalamnya seharusnya diatur dengan batas yang dapat dipakai oleh setiap bagian di dalamnya. Ketika 
keinginan dikendalikan, maka kebahagiaan yang sesungguhnya dapat dialami. Bahkan dalam 
melakukan derma, batas juga harus diberlakukan. Hadiah yang engkau berikan seharusnya tidak 
melewati kemampuan keuanganmu. Serta tidak juga dibawah kemampuanmu. Jika engkau melewati 
batasanmu, engkau akan menghadapi masalah keuangan nantinya. Jika engkau kikir, engkau akan 
menolak untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan dari apa yang menjadi hak mereka. 
Selalulah ingat, amal atau derma seharusnya tidak hanya dibatasi oleh uang saja dan derma 
seharusnya tidak dilakukan secara sembarangan. Engkau harus berbagi sumber daya fisik, mental, 
dan spiritual dengan masyarakat yang membutuhkan dengan benar. Bantulah dengan spontan, 
sesuai dengan kebutuhan dari situasi yang ada. Mereka yang lapar harus diberikan makanan dan 
pakaian serta keringanan harus diberikan pada yang membutuhkan. Melalui berbagi dan 
pengorbanan seperti itu maka kesadaran akan Atma dapat dicapai. 
 
(Divine Discourse, May 14, 1984) - BABA -  
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 30 Januari 2019 
 
 
 

Engkau menulis di atas papan tulis (atau membuat sebuah spanduk), "Kebenaran adalah Tuhan." Ini 
tidaklah cukup. Engkau seharusnya memiliki hal ini terpatri di dalam hatimu. Upanishad mengajarkan 
pada kita, ‘Katakan kebenaran’ (Satyam Bruyat). Ini aspek fisik dari perintah. Pernyataan berikutnya 
yang mengikuti adalah: ‘Berbicara dengan kasih’ (Priyam Bruyat). Ini adalah aspek kebajikan yang 
sama pentingnya dimana engkau seharusnya mengatakan kebenaran dengan cara baik serta kasih 
dan bukan dengan kasar. Pernyataan selanjutnya adalah - Na Bruyat Satyam apriyam. Ini adalah aspek 
spiritual yang engkau seharusnya tidak abaikan. Engkau harus tenang dan menghindari mengatakan 
kebenaran ketika tidak dengan kasih. Pada saat bersamaan, hal ini karena akan menyenangkan yang  
lainnya, jangan mengatakan kebohongan atau setengah benar. Kebenaran adalah tidak berubah dan 
bersifat kekal. Keyakinan dalam nilai ini tidak ditemukan diantara manusia pada saat sekarang. 
Lakukan usaha yang tulus untuk bergabung dalam pergaulan yang baik yang mana akan 
membantumu memiliki pikiran yang baik dan diterjemahkan dalam perbuatan yang baik. Jalani 
hidup moralitas dan karakter yang baik. 
 
(Divine Discourse, Jul 18, 1997) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 31 Januari 2019 
 
Semua darimu menyia-nyiakan waktu. Waktu adalah Tuhan. Tuhan disebutkan sebagai Kala kalaya 
namah – Tuhan adalah penguasa waktu. Maka dari itu engkau seharusnya tidak menyia-nyiakan 
waktu dalam kegiatan yang tidak perlu. Sebagai contoh, berbicara berlebihan adalah menyia-nyiakan 
waktu. Ketika engkau menghidupkan radio dan mendengarkan semua program yang tidak perlu 
maka itu adalah menyia-nyiakan energi listrik. Tubuh adalah seperti sinyal penerima radio. 
Melantunkan nama Tuhan dan menyanyikan kemuliaan Tuhan akan dapat menangkap gelombang 
rahmat dan karunia. Namun ketika engkau terlibat dalam gosip yang tidak perlu, engkau menyia-
nyiakan waktu dan energi yang sangat berharga. Ketika engkau melakukan tindakan yang jahat atau 
tidak pantas, lagi-lagi engkau menyia-nyiakan energi dan mendapatkan akibat yang berbahaya 
juga. Sucikan hidupmu dengan menjunjung tinggi ideal kembar kebenaran dan kebajikan 
(Sathya dan Dharma). Daripada memberikan ceramah tentang hal ini, lebih baik jalankan dalam 
kehidupan. Propaganda adalah 'kuantitas' sedangkan menjalankan adalah 'kualitas'. Kualitas 
adalah selalu lebih penting. Satu sendok susu sapi adalah sangat lebih baik daripada satu tong 
susu keledai. 
 
(Divine Discourse, Jul 18, 1997)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 1 Februari 2019 
 

Jangan menghitung tetes air mata penderitaanmu; jangan merajuk akan kesedihanmu. Biarkan 
semuanya itu pergi melalui pikiranmu seperti burung yang terbang di langit tanpa meninggalkan 
jejak di belakang; atau seperti halnya kobaran api atau banjir besar yang ada di atas layar bioskop 
yang tanpa membakar atau membasahi layar. Engkau harus tidak kehilangan hatimu ketika engkau 
kecewa. Mungkin, keinginanmu sendiri yang salah atau pencapaian dari keinginan itu yang 
menempatkanmu pada situasi yang lebih buruk. Bagaimanapun juga, ini adalah kehendak Tuhan dan 
Beliau mengetahui yang terbaik. Kekecewaan dan kesulitan adalah seperti kulit dari pisang raja yang 
ada untuk melindungi rasa dan membiarkan rasa manis memenuhi buah itu. Dalam kesulitan 
yang begitu mengerikan, biarkan pikiranmu tenggelam dalam memikirkan keagungan dan 
kemuliaan dari diri yang sejati (Atma); itu akan membuatmu menjadi terjaga dan berani. Kelakar 
dari indera dan pikiran dapat ditangkap oleh cambuk kebijaksanaan pada diri yang sejati 
(Atma jnana). 
 
  

(Divine Discourse, Jan 22, 1967) - BABA - 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 2 Februari 2019 
 

Jadilah baik, lihat yang baik, dengarkan yang baik, bicara yang baik, dan lakukan yang baik. Dasar dari 
disiplin seperti itu adalah ‘berpikir yang baik’. Hal ini memerlukan pengendalian pikiran. Meditasi pada 
Tuhan adalah satu langkah untuk mencapai kemantapan pikiran. Konsentrasi diperlukan dalam setiap 
perbuatan bahkan seperti dalam berjalan di atas jalan, berbicara, membaca dsb. Engkau harus 
berkonsentrasi dengan bhakti yang terpusat pada Tuhan. Menjalankan pekerjaan sebagai ibadah juga 
sama dengan meditasi. Engkau harus melakukan semua perbuatan sebagai persembahan kepada 
Tuhan. Dan juga, ketika engkau memiliki perasaan bahwa keilahian ada di dalam dirimu, maka 
engkau tidak akan berpikir, melihat, mendengar, berbicara, atau berbuat sesuatu yang buruk. 
Memiliki keyakinan yang penuh pada keilahian di dalam diri adalah kepercayaan diri. Ini adalah 
dasar dimana dinding kepuasan diri dibangun dan atap berupa pengorbanan diri dipasang, 
sehingga rumah kesadaran diri bisa selesai dikerjakan. 
 
 

(Divine Discourse, Jul 18, 1997) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 3 Februari 2019 
 
Jika engkau membuat alasan bahwa engkau tidak punya waktu untuk berdoa, Aku mengatakan ini 
hanyalah kemalasan yang membuat engkau mengatakan hal itu. Bagaimana bisa tugas yang lebih 
rendah menegaskan waktu bahwa itu adalah tujuan kelahiranmu yang sah? Bangun setiap hari 
seolah-olah engkau bangkit dari kematian. Berdoalah seperti ini dengan duduk di atas tempat 
tidurmu, “Demikianlah saya dilahirkan. Jadikan saya berbicara dengan sopan, dengan perkataan yang 
manis, buatlah saya bertingkah laku dengan tenang dan nyaman kepada semuanya; izinkan saya 
melakukan perbuatan yang memberikan kebahagiaan dan membentuk gagasan di dalam pikiran 
yang bermanfaat bagi semuanya. Semoga hari ini bermanfaat dalam pelayanan-Mu ". Ingatlah janji ini 
sepanjang hari. Ketika engkau istirahat di malam hari, duduklah serta periksa dengan cepat semua 
pengalaman pada hari itu; periksa jika engkau menyebabkan penderitaan atau ketidaksenangan 
pada siapapun juga dengan perkataan atau perbuatan. Kemudian berdoa, "Saya sekarang 
berbaring dan jatuh di atas pangkuan-Mu. Maafkan saya atas segala kesalahan apapun juga; 
bawalah saya di bawah perlindungan kasih-Mu."  
 
(Divine Discourse, Jan 22, 1967) - 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) 

Miliki ketetapan hati untuk mengorbankan 
apapun yang engkau punya untuk kepentingan 
anak-anak yang berhati suci yang bersandar 

pada tuntunanmu 
 


