
 

Renungan Mingguan 
Edisi:  244 : 18-24 Maret 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, 18 Maret 2019 
 
 
 

Jangan bersedih bahwa Tuhan sedang mengujimu dan menempatkanmu pada cobaan berat dalam 
menjalani ujian, karena hanya saat engkau diuji maka engkau dapat memastikan dirimu sendiri akan 
keberhasilan atau menjadi sadar akan keterbatasanmu. Engkau kemudian dapat memusatkan pikiran 
pada bagian yang engkau kurang dan memberikan perhatian yang lebih intensif, sehingga engkau 
dapat melewati ujian itu saat engkau diuji kembali. Jangan belajar untuk ujian di saat-saat akhir; 
belajarlah dengan baik sebelumnya dan bersiap dengan pengetahuan yang diperlukan, dan 
keberanian dan kepercayaan diri akan muncul dari pengetahuan dan keahlian. Apa yang telah 
engkau pelajari sebelumnya harus diulang-ulang kembali di dalam pikiran, hanya sebelum ujian; 
itu yang seharusnya dilakukan. Ini adalah jalan menuju kemenangan. 
 
(Shivaratri Discourse, March 1963) - BABA -  
 

 

 

Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Selasa, 19 Maret 2019 
 
 
 

 Engkau dapat memberikan kebahagiaan (Ananda) dengan perkataanmu, hanya jika engkau telah 
mencapai keadaan Ananda untuk dirimu sendiri. Sebuah lampu menyala dalam sebuah wadah 
dengan lima lubang: itu adalah simbol dari seseorang yang memiliki pelita kebijaksanaan yang 
bersinar melalui lima indera. Jika wadah itu ditutupi dengan kain tebal maka tidak ada cahaya yang 
keluar. Kain penutup itu adalah anjana (kebodohan), dari tamas (kemalasan dan kedunguan). 
Hilangkan penutup ini maka lampu itu bersinar dengan lemah melalui indera – itu adalah simbol dari 
rajas (hasrat dan aktivitas). Hilangkan wadah itu; itu berarti hilangkan identifikasi dengan tubuh 
(dehatma-buddhi), kemudian Atmajyoti (cahaya jati diri) bersinar dengan terang. Cahaya ilahi 
atau kebahagiaan Tuhan akan selalu ada disana, namun ditutupi oleh wadah dan kain penutup. 
Ananda adalah karaktermu yang asli, tanda dari dirimu yang sejati, kenyataanmu yang 
sesungguhnya.  
 
( Divine Discourse, Jul 29, 1964) - BABA -  
 
 
 
 



Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Rabu, 20 Maret 2019 
 
 
 
 

 Nama Tuhan menyelamatkan dan membebaskan! Ini adalah baju besi melawan serangan gencar dari 
kesombongan dan kasihan pada diri sendiri. Ketika engkau mulai mengulang-ulang nama suci Tuhan 
atau mantra suci dengan sistematis dan menetapkan pandangan batinmu pada wujud yang 
menggambarkan nama, engkau akan menemui banyak tantangan, pikiran yang mengganggu, dan 
daya tarik. Semuanya itu harus diabaikan, dilewati serta diperlakukan dengan enteng. Kuatkan 
kebiasaanmu, berpegang pada disiplinmu, dan tingkatkan tata kelola batinmu. Bergaulah lebih 
banyak dalam pergaulan yang baik dan saleh. Kerbau yang tidak patuh harus diikat dan dijinakkan, 
dan hidungnya harus ditindik dipasang tali kekang; kerbau itu harus dilatih untuk menarik barang 
yang berat dan menjadi pelayan yang jinak bagi majikannya. Beberapa orang menyalahkan enam 
kekaburan batin sebagai musuh yang mengerikan dan menasihatimu untuk mengusirnya 
sekaligus. Namun Aku menasihatimu untuk memperlakukannya sebagai pelayan yang jinak, dan 
mengarahkannya untuk berguna bagi tujuanmu yang mulia. 
 
 
 

(Divine Discourse, Nov 21, 1962) - BABA -  
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Kamis, 21 Maret 2019 
 
 Nama Tuhan memiliki banyak keampuhan. Dengan mengulang-ulang nama Tuhan, kualitas-Nya 
dapat dengan mudah diingat. Sucikan lidahmu dengan pengulangan nama suci Tuhan. Lidah juga 
harus menggunakan ucapan yang lembut dan baik yang akan menyebarkan kepuasan hati dan suka 
cita. Berhati-hatilah dengan perkataanmu. Binatang memiliki tanduk, serangga memiliki sengat, 
hewan buas memiliki cakar dan gigi taring, namun senjata yang paling hebat yang engkau miliki 
untuk menyerang adalah lidahmu. Luka yang disebabkan oleh lidah sangat sulit untuk disembuhkan; 
luka itu membusuk di dalam hati dalam waktu yang lama. Luka yang diakibatkan oleh lidah adalah 
lebih berbahaya dari sebuah bom atom. Berbicaralah sehingga bahasamu semanis perasaanmu. 
Buatlah perkataan menjadi benar dan menyenangkan (Satyam bruyat; priyam bruyat). Namun untuk 
kepentingan menyenangkan yang lain, jangan berbicara kebohongan atau melebih-lebihkan. Sinisme 
akan menuntunmu membicarakan sesuatu untuk mencari masalah serta membawanya pada nama 
buruk dan seburuk pujian yang bersifat menjilat yang membuatmu berlebih-lebihan serta 
melewati batasan kebenaran. 
 
 
 
 

( Divine Discourse, Jul 29, 1964)  - BABA - 
 

 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Jumat, 22 Maret 2019 
 
 Meminta Tuhan untuk menghilangkan masalah duniawimu; tidak ada yang salah dengan hal itu. Hal 
ini adalah jauh lebih baik daripada meminta kepada yang lainnya yang menyebabkan kehilangan 
harga diri dan rasa hormat. Untuk kepentingan pemungutan suara, manusia memegang kaki semua 
orang; jika manusia sujud dan memegang kaki Tuhan, maka hal ini akan memberikan lebih banyak 
suara, karena mereka yang memohon kepada-Nya akan dituntun oleh seorang pelayan Tuhan. Engkau 
dapat menghubungi-Ku dengan telephone, namun Aku tidak akan ada bagi mereka yang tidak 
memiliki kerinduan yang tulus dan mantap pada Tuhan. Bagi mereka yang mengatakan "Tidak! 
Engkau bukanlah Tuhanku," Aku mengatakan "Tidak." Bagi mereka yang mengatakan, "Iya," Aku 
juga menggema dengan berkata "Iya." Jika Aku ada di dalam hatimu, Aku akan bisa dihubungi 
dengan telephone. Namun ingatlah, Aku memiliki kode pos dan sistem telephone tersendiri. 
Semuanya ini dioperasikan dari hati, langsung ke hati. Ada peraturan untuk menjalankan 
sistem itu, yang dijelaskan dalam naskah-naskah suci. Engkau dapat menemukannya disana.  
  

(Divine Discourse, Jul 29, 1964) - BABA - 
 



 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Sabtu, 23 Maret 2019 
 

 Untuk menapaki jalan bhakti, seseorang tidak membutuhkan kesarjanaan, tidak kekayaan, dan tidak 
juga kerasnya pertapaan. Katakan kepada-Ku, apa yang menjadi silsilah dari Valmiki, kekayaan dari 
Kuchela, kesarjanaan dari Sabari, usia dari Prahlada, dan status dari Gajaraja, dan pencapaian dari 
Vidura? Kasih yang murni (Prema) — itu semuanya yang mereka miliki dan hanya itu yang diperlukan. 
Rahmat Tuhan adalah sebuah lautan – sangat luas dan tidak terbatas. Dengan disiplin spiritualmu, 
pengulang-ulangan nama Tuhanmu, meditasi dan peningkatan kebajikan secara teratur, rahmat ini 
diubah menjadi awan kebenaran. Awan ini menyirami manusia sebagai curahan hujan prema, yang 
berkumpul dan mengalir sebagai banjir kebahagiaan (ananda) kembali lagi ke lautan rahmat 
Tuhan. Ketika prema memeluk manusia, kita menyebutnya dengan welas asih, kualitasnya bukan 
karena kasihan namun simpati— simpati yang membuat seseorang bahagia ketika yang lainnya 
bahagia dan merasa sedih saat yang lainnya tidak bahagia.  
 
 

( Divine Discourse, Mar 24, 1958) - BABA -  
 
 
 
Wacana Harian Bhagawan Sri Sathya Sai Baba (Thought For The Day) - Minggu, 24 Maret 2019 
 
 Banyak yang bersedih hati berkata: “Disebutkan bahwa dengan mendapatkan kesempatan bertemu 
dengan orang suci (darshanam) menghancurkan dosa yang ada (papa nashanam). Saya telah 
mendapatkan berkali-kali kesempatan melihat orang suci, namun nasib burukku tidak meninggalkan 
saya dan saya sedang menderita bahkan lebih menderita dari sebelumnya.” Benar, engkau mungkin 
telah mendapatkan kesempatan melihat orang suci, dan engkau telah menabur benih segar yang 
kemudian dijaga dari sejak hari itu – benih kasih, keyakinan, bhakti, pergaulan baik, gagasan yang 
mulia, mengingat nama Tuhan, dan sebagainya, dan engkau telah belajar seni penanaman yang 
intensif dan persiapan lahan. Sekarang engkau telah menabur benih pada lahan yang sudah 
dipersiapkan dengan baik yaitu hati yang bersih. Bukankah engkau harus menunggu sampai panen? 
Sampai panen baru bisa terjadi, seperti engkau mengkonsumsi biji padi-padian yang sudah 
tersimpan dari panen sebelumnya, masalah dan kecemasan adalah tanaman yang engkau simpan 
saat panen sebelumnya! Oleh karena itu jangan bersedih hati dan kehilangan keyakinan. Tetap 
teguh dalam sadhanamu!  
 
( Shivaratri Discourse, March 1963) - 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 
 


