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Sai Ram beste lezers, 
 
Het moment dat het nieuws ons bereikte dat Sri Sathya Sai Baba 
opgenomen was op de intensive care werden wij ons bewust van wat Hij 
heeft gezegd over Zijn fysieke vorm. 
 
Vandaag, 24 april 2011, kort nadat we de voorbereidingen voor deze 
nieuwsbrief hadden afgerond, kwam het bericht dat Sai Baba Zijn fysieke 
lichaam heeft verlaten na 28 dagen in het Super Speciality Hospital. Voor 
sommigen van ons was dit verbijsterend, ondenkbaar, ongeloofwaardig... 
terwijl anderen het onbegrijpelijke trachten te begrijpen; het mysterie van 
Baba’s handelen. 
Blijven beseffen wie Hij werkelijk is, is bemoedigend in roerige tijden als 
deze. Daarom bieden wij jullie deze nieuwsbrief met verheffende woorden 
van onze Meesters. 
 
Jai Sai Ram 
 
De redactie 

Sri Sai Mandi
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Gods genade verdienen en ons inspannen om Hem te realiseren. Niemand kan 
Gods plannen begrijpen of uitleggen; alleen Hij kan ze openbaren. 
 
Thyagaraja beschrijft dit als volgt:  
Nog geen grassprietje kan bewegen zonder Gods wil, 
Van een mier tot Brahma, God doordringt alles, 
Sommigen begrijpen dit niet en beroemen zich op hun intelligentie, 
Niemand, hoe machtig ook, weet wat er het volgende moment zal gebeuren. 
(Telugu gedicht) 
 
Niemand kan voorspellen wanneer God Zijn genade over iemand laat komen. 
Alleen God kent het antwoord op vragen als wie, wanneer, waarom en hoe. 
 
Liefde is de essentie van Mijn lessen 
Bid in stilte en oprecht. Dan zullen je gebeden zeker verhoord worden. God is 
niet ergens in een verre uithoek. Hij is altijd in jouw hart. Hij kan alles 
bewerkstelligen. Hij staat altijd klaar om iedere taak welke dan ook, groot of 
klein, uit te voeren voor Zijn devotees. Jullie zijn allemaal Zijn kinderen. 
Hij zal dus altijd je gebed verhoren. Jezus leerde ons, ‘jullie zijn allemaal 
kinderen van God. Als je daar van overtuigd bent kun je alles voor elkaar 
krijgen. Je hoeft geen omvangrijke boeken te lezen. Vul je hart met liefde en 
laat het verder over aan Gods Wil. Je zult zeker succes hebben van al je 
inspanningen. 
 
Belichamingen van Liefde 
Liefde is de essentie van Mijn lessen. Mijn kracht is de kracht van liefde. Er is 
niets sterker dan liefde. Als je liefde ontwikkelt kun je met het grootste gemak 
de uitdagingen van het leven aan. God is altijd bij je, in je en om je heen en 
zorgt altijd voor je. 
Iedere zware taak wordt eenvoudiger met de hulp van gebed. 
Bedenk wel dat je gebed oprecht moet zijn. Zeg wat je op je hart hebt. Breng 
gedachten, woorden en daden op een lijn. 
Heb vertrouwen dat Swami altijd in jou is en dat Hij altijd naar je gebeden 
luistert. Als je aanneemt dat Swami zich buiten jou bevindt, hoe kan Hij je 
gebed dan horen? 
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Bedenk elk moment van je leven dat Ik je een stap voor ben... als je je dat ten 
volle beseft en daaruit put, is dat kracht... jij bereikt je doel... en Mijn wil zal 
schitteren en jou het plezier geven dat je hebt gehandeld met vertrouwen en 
devotie en Mijn taak hebt afgemaakt. 
 
Je moet in jezelf geloven... net zoals je in Mij gelooft... je moet de zuiverheid 
in jezelf liefhebben... net zoals je houdt van Mijn zuiverheid. Je moet weten 
dat er niets verkeerds kan gaan. 
Waar ben ik heengegaan? Waar zou ik heen kunnen gaan? Ik ben in jou, net 
zoals jij in Mij bent… Dat is mijn opzet vanaf het begin der tijden... en Mijn 
band met jou zal altijd blijven.  
 
Jij bent van Mij en dat mag je nooit vergeten... en Ik ben altijd van jou... zelfs 
als jij dat vergeet, weet Ik dat Ik jou toebehoor en vier ik onze eenheid. De 
mate waarin jij naar Mij komt zonder vraag... de mate waarin jij op Mijn 
zuiverheid leunt en het jou eigen maakt... de mate waarin jij Mijn 
aanwezigheid in jou erkent en uitdraagt... in de zelfde mate zul je zien dat het 
gehele universum Mijn vorm is... Mijn lichaam... Mijn wil… En dat alles door 
Mijn wil en Mijn liefde voor jou in deze invloedsfeer is geplaatst. 
 
Je lijdt pijn omdat je denken is gaan geloven in Mijn einde door het sterven 
van dit lichaam. Het laat je huilen... het maakt je wanhopig... het laat je 
verzinken in hulpeloosheid... maar vergeet niet dat je hart niet lang stil zal 
blijven. De woorden van waarheid die Ik in jou en in dit gehele universum heb 
geplant, zullen vertaald worden vanuit de kosmos. En ieder van jullie zal de 
kracht daarvan uitstralen en het denken terugvoeren naar de verheven taak 
waarvoor Ik kruimelsporen in elke uithoek van de wereld heb achtergelaten. 
 
Ik ben niet weggegaan... weet dat dit de absolute waarheid is! Ik ben daar 
waar jij bent en als jij jezelf vergeten bent dan zul je Mij niet zien, ondanks dat 
Ik waak over ieder moment, nu en altijd... 
 
Blijf gelukkig... Koester de zegeningen die ik over jullie heb uitgestort en 
waarmee Ik jullie heb begenadigd. Tranen zijn het instrument van de zwakke 
geest... dat is niet je wandelstok; noch is het de bril waarmee je ziet... alles 
behoort aan Mij... en Ik behoor aan iedereen. De toegewijde harten met een 
zuiver en liefdevol denken zullen Mij van tijd tot tijd roepen... alleen zij laten 
Mij met de kracht van hun zuiverheid nog een keer zichtbaar worden voor 
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