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Velkommen til 2010’s første nummer af Nyt
fra Hare Krishna, der traditionen tro udkommer
en uge ind i det nye år på grund af decembers
travle julemaratontid. På side 3 på Prabhupadas
side fortsætter vi med I Bhagavatams lys, en
oversættelse af hans bog Light of the Bhagavata,
som han udgav i 1961. Vi har som tidligere
nævnt valgt at bringe oversættelsen af hele
bogen som serie i Nyt fra Hare Krishna. I dette
nummer er vi kommet til sjette afsnit og regner
med fire eller fem afsnit endnu.
Side 7 tager også tråden op i en fortsat serie,
nemlig Suhotra Maharajas essay om kristendom
og Krishna-bevidsthed, hvor dette er andet
afsnit.
I december kunne ISKCON fejre sit 40-års jubilæum i England. Revati Devi Dasi og Danesh
Dasa fortæller fra den store festival på side 12.
Forsidebilledet er også derfra. Det er taget af fire
af de første seks hengivne, der kom til England:
Gurudasa, Malati, Yamuna og Syamasundara.
Kommunikationsprincipper for ISKCON
er titlen på en artikel, der starter på side 14.
Den er skrevet af Anuttama Dasa, ISKCON’s
kommunikationsminister. I artiklen lægger han
grunden til den forståelse, som vi vel egentlig
alle bør have i mente hele tiden, nemlig at alt, vi
gør og siger, hele tiden kommunikerer til resten
af verden, hvad Hare Krishna er og står for.
Samtidigt giver han nogle gode råd om, hvordan
man bedst griber det an, hvis man skal udtale
sig offentligt på Hare Krishnas vegne.
De fleste af jer har sikkert allerede hørt,

hvordan ni hengivne blev arresteret under Københavns klimatopmøde i forbindelse med den
store klimademonstration den 12. december
2009. På side 18 fortæller Tejasvi Krishna om
dramaet, der udspandt sig.
Til slut et par småting. Selv om der på forsiden
af sidste nummer af Nyt fra Hare Krishna stod
november 2009, var det altså december 2009.
Vi beklager fejlen.
Angående temanummeret Jorden er rig,
som vi udgav i november, har flere af vores
læsere hjulpet os med bidrag, så vi kan trykke
og uddele et større
antal af det. Planen
I dette nummer
var, at det skulle
2
have været klar til Redaktionelt
klimatopmødet,
men problemer og Srila
forsinkelser om- Prabhupadas side
3
kring trykningen
gjorde, at vi først Er kristendom og
får det nye oplag Krishna-bevidsthed
i begyndelsen af uforenelige?
7
januar, hvor vi så
vil gå i gang med ISKCON Londons
at udsende ek40 års jubilæum
12
semplarer til bl.a.
Folketinget, pres- Kommunikationssen og spændende
principper for
personer. En stor
14
tak til jer, der har ISKCON
gjort dette muligt.
Hengivne arresteret
Ld.
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Srila Prabhupadas side
I Bhagavatams lys, 6
Dette er sjette afsnit i oversættelsen af Light of the Bhagavata, som Srila Prabhupada skrev i 1961 over kapitel 20 fra Srimad-Bhagavatams 10. Bog. Kapitlet
fortæller om efteråret i Vrindavana. Ved beskrivelsen af hvert naturfænomen er
der en sammenligning med, hvordan det illustrerer en bestemt filosofisk pointe.
Hvert vers ledsages af et maleri, som den kinesiske malerinde Madame Li lavede til bogen.
Tekst 25
Herren gengældte følelserne hos Vrindavana-skovens indbyggere. Når det regnede,
søgte Herren ly ved træernes fødder eller i
hulerne og nød smagen af forskellige frugter
med Sine evige ledsagere, kohyrdedrengene.
Han legede med dem, sad med dem og spiste
frugter sammen med dem.

delige identitet i det åndelige rige og nyde livet
med det højeste åndelige væsen, Guddommens
Personlighed.
I Vrindavana nyder alle levende væsener –
kohyrdedrengene, kohyrdepigerne, skoven,
træerne, bjergene, vandet, frugterne, køerne og
alle andre – livet åndeligt i samvær med Herren,
Sri Krishna. De er samtidigt ét med og forskellige fra Herren. I sidste ende er de ét i forskellige
mangfoldigheder.

At et levende
væsen bliver
et med Gud er
ikke altid udtryk for, at det
smelter sammen med Herrens eksistens.
At blive et med
Gud vil sige at
opnå ens oprindelige, åndelige kvalitet.
Medmindre
man opnår åndelig kvalitet, kan man ikke
komme ind i Guds rige. Medlemmerne af den
upersonalistiske skole forklarer deres ide om
enhed med eksemplet med flodens vand, der
blander sig med havvandet. Men vi må huske
på, at nede i havets vand er der levende væsener,
der ikke blandes sammen med vandets eksistens, men beholder deres separate eksistens og
nyder livet i vandet. De er ét med vandet i den
forstand, at de har opnået kvaliteten af at leve
nede i vandet. På samme måde er den åndelige
verden ikke uden sine separate forskelligheder.
Et levende væsen kan bevare sin separate ån-

Tekst 26
Herren nød i selskab med Herren Baladeva
og de andre kohyrdedrenge og sad somme
tider med dem på den samme klippeflade.
Når de sad der, spiste de simpel mad som ris,
dal, grønsager, brød og ost, som de havde med
hjemmefra og delte imellem sig i venskabelige
udvekslinger.
I Bhagavad-gita
udtrykker Herren
Sin villighed til at
acceptere frugt,
blomster, blade og
vand fra Sin hengivne, når de gives
til Ham med hengiven kærlighed.
Herren kan spise
alting og hvad som
helst, for alting
er intet andet end
en omdannelse af
Hans egen energi.
Men når der skal
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gives noget til Ham, må ofringen komme fra
udvalget af spiselige ting, som Herren har beordret. Vi kan ikke give Herren det, som Han ikke
har foreskrevet. Guddommens Personlighed, Sri
Krishna, kan ikke ofres noget, der ligger udenfor
sortimentet af gode fødevareemner som ris, dal,
hvede, grønsager, mælk og mælketilberedninger
og sukker. I Jagannatha Puri gives Herren en
sådan mad, og i alle skrifterne omtales de samme
fødeemner overalt.
Herren er aldrig sulten, og Han har ikke brug
for mad for at fylde Sin slunkne mave. Han er
fuldstændig i Sig selv. Men alligevel spiser Han
altid barmhjertigt den mad, der gives Ham af
Hans hengivne med oprigtighed og kærlighed.
Kohyrdedrengene medbragte simple fødevarer
hjemmefra, og Herren, der tjenes konstant af
hundreder og tusinder af lykkegudinder, er altid
glad for at acceptere sådanne enkle madretter
fra Sine hengivne venner. Herrens slægtninge
kommer alle kun fra Hans hengivne, og de
eksisterer i forskellige transcendentale forhold
som venner, forældre og elskere. Herren opnår
transcendental glæde ved at acceptere tjenester
fra Sine forskellige grader af hengivne, der
befinder sig i forskellige grader af rasaer [stemninger eller forhold]. Disse transcendentale
rasaer genspejles forvrænget i den materielle
atmosfære, og derfor søger det åndelige levende
væsen alene ud af uvidenhed forgæves efter den
samme lykke i materie.

Det animalske fedtstof, som den menneskelige
krop har brug for, kan fås fra koens mælk.
Komælk er meget vigtigt for menneskelig
energi, og samfundets økonomiske udvikling
afhænger af tilstrækkelig korn, tilstrækkelig
mælk og tilstrækkelig transport og fordeling
af disse produkter. Herren Sri Krishna lærte os
igennem Sit personlige eksempel vigtigheden
af kobeskyttelse, som er beregnet ikke blot på
det indiske klima, men på alle mennesker over
hele universet.
Mindre intelligente mennesker undervurderer
værdien af koens mælk. Komælk kaldes også
gorasa eller saften fra koens krop. Mælk er den
mest værdifulde form for gorasa, og af mælk
kan vi tilberede mange vigtige og værdifulde
fødevarer til opretholdelse af den menneskelige
krop. Menneskesamfundets drab af køer er en
af de værste former for selvmordspolitik. De,
der er ivrige efter at kultivere den menneskelige
ånd, må først vende deres opmærksomhed imod
kobeskyttelse.
Hvis vi virkelig ønsker at kultivere den menneskelige ånd i samfundet, må vi for det første
have førsteklasses intelligente mennesker til at
lede samfundet, og for at udvikle vore hjerners
finere væv må vi kunne optage vitaminværdier
fra mælk. Hengivne tilbeder Herren Sri Krishna
ved at tiltale Ham som brahmanaerne og køernes velønsker. Den mest intelligente klasse af
mennesker, der til fuldkommenhed har opnået
viden i åndelige værdier, kaldes brahmanaer.
Intet samfund kan gøre
fremskridt i transcendental viden
uden styringen
fra sådanne
førsteklasses
mennesker,
og ingen hjerne kan tilegne
sig den dybe
form for viden
uden gode hjernevæv. For at udvikle sådanne vigtige

Tekst 27
Efter den gode regn var dyrenes græsgange fulde af grønt græs, og både tyrene
og køerne lagde sig fuldt tilfredse ned i
græsset. Køerne, der blev ledsaget af
deres kalve, så ud til at være trætte
af at græsse på grund af deres fulde
yvere. Stille og roligt hvilede køerne
og kalvene sig, imens de tyggede
drøv.
Beskyttelse af køerne og græsgange
til dem er blandt samfundets altafgørende
behov og nødvendig for folks velfærd generelt.
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hjernevæv har vi behov for en tilstrækkelig
mængde mælk og mælkeretter. I sidste ende
har vi brug for at beskytte koen for at oppebære
den største gavn af dette vigtige dyr. Beskyttelse
af køer er derfor ikke blot et religiøst instinkt,
men måden at sikre menneskesamfundet den
største fordel.

har problemer med maven efter at have drukket mælk, foreskriver lægen den samme mælk i
form af yoghurt, der er intet andet end behandlet
mælk. På samme måde er den materielle verdens
midlertidige skabelse utvivlsomt fuld af lidelser,
men når den accepteres ud fra dens forhold til
den Højeste Herre, bliver det hele velbehandlet ligesom yoghurten. Alt, der accepteres i
fuldstændig Gudsbevidsthed, har sin åndelige
værdi, og ved den Almægtiges nåde formindskes
dets materielle virkning i takt med forøgelsen
af åndelig bevidsthed. Dette er måden, hvorpå
man kultiverer den menneskelige ånd.

Tekst 28
Det fuldstændigt smukke landskab efter
regntiden var forførende for alles øjne inklusive Sri Krishnas, alle årsagers årsag.

Tekst 29
Således kom regntiden til en ende. Efteråret
begyndte, og der var ikke flere skyer på himlen. Alle vandreservoirerne blev krystalklare,
og vinden var ikke længere hård. Herren
Krishna levede sammen med Sin ældre
bror, Herren Baladeva, i Vrindavana på
denne lykkebringende
årstid.

Vi bør altid påskønne den Højeste Herres
skabende energi. Den smukke natur er, selv
om den er materiel og derfor midlertidig, altid
fyldt med skaberens pragt. En bestemt gruppe
filosoffer fordømmer den materielle skabelse
som falsk. Ifølge dem er Brahman sandhed,
men skabelsen er falsk. Det er ikke godt. Den
midlertidige skabelse er også en relativ sandhed.
Den er i virkeligheden det midlertidige billede
af den evige skabelse. Den glemsomme sjæl har
ingen viden om den åndelige skabelse, der er
kendt som sanatana-dhama, men den midlertidige skabelse giver en ide om denne oprindelige
skabelse. Herrens hengivne får derfor det bedste
ud af en dårlig handel ved at bruge den midlertidige skabelse i Herrens tjeneste.
Alting udstrømmer som forskellige energier
fra Herren, og derfor bør alting engageres i
Hans tjeneste alene. Så snart selv midlertidige
ting engageres i Hans tjeneste, antager de en
permanent værdi. Metoden med at engagere sig
sådan i Herrens tjeneste er, hvad vismændene
kalder cikitsitam eller ”velbehandlet”. Hvis vi

Når himlen er fri for
alle skyer, er der ikke
længere nogen forskel
imellem den hidtil tildækkede del af himlen
og den del, der aldrig
var dækket. Når det levende væsen, der nu er
dækket af den materielle naturs kvaliteter, på
samme måde er befriet
fra uvidenhed, lidenskab og såkaldt godhed, bliver han et med
den Absolutte Sandhed.
En sådan enhed kaldes
mukti eller frihed fra det
materielle livs lidelser.
Der er fem forskellige
slags mukti. Uperso-5-

nalisterne foretrækker at smelte sammen med
Transcendensens eksistens, men personalisterne
eller de hengivne udsletter ikke deres individualitet, og derfor nyder Herrens hengivne hver
især åndelig mangfoldighed på den åndelige
himmels planeter.
Den materielle himmel er også den åndelige
himmel, men den er dækket af den materielle
naturs kvaliteter. Denne materielle natur er også
Herrens midlertidige skabelse, ligesom skyen er
en skabelse af solen. Når de materielle kvaliteters sky klarer op, siges den materielle natur at
være blevet tilintetgjort.
Der er to slags levende væsener, nemlig de
betingede og de rene. Den materielle natur
skabes for de betingede levende væseners skyld,
og de anbringes i den for at blive rene, ubetingede sjæle. De, der bliver ubetingede igennem
hengiven tjeneste, kommer til Guds evige rige,
og de, der forpasser chancen, rådner i passive
materielle tilstande, hvor de somme tider er
manifesterede og somme tider umanifesterede.
Herren Sri Krishna nedstiger for at få de betingede sjæle tilbage.

Det er noget i stil med en lang trappe, og de
opadgående trin har forskellige navne som reguleret arbejde, transcendental viden, mystiske
evner og i sidste ende bhakti-yoga eller hengiven
tjeneste. Bhakti-yoga er ren og ublandet, da den
står fuldstændigt over alle indledende trin. En
sådan uforfalsket hengiven tjeneste til fordel
for den Højeste Herre udfoldedes i Vrindavana,
da Herren nedsteg der, og derfor er den yoga,
som Vrindavanas gopier udviste, den højeste
ublandede kærlighed til Guddommen, bhaktiyogaens fuldkommenhed. At avancere til stadiet
af kærlighed, som gopierne er eksemplet på, er
meget vanskeligt, men dette stadie er opnåeligt
for oprigtige betingede sjæle.
Desværre reducerer billige nybegyndere
gopiernes transcendentale ekstaser til et ydre
skuespil og trækker dem ned på det verdslige
plan af perverterede manifestationer og bereder
dermed vejen til helvede igennem sådanne uglesete karikaturer. Seriøse elever af yoga praktiserer imidlertid alvorligt, hvorved de opnår den
højeste fuldkommenhed i bhakti-yoga, således
som det står i Bhagavad-gita (6.47):

Tekst 30
Om efteråret beriges alle vandreservoirerne med voksende lotuser. Det mudrede
vand bliver igen klart og prydet, ligesom
faldne, betingede sjæle på ny bliver åndeligt
berigede i hengiven tjeneste.

yoginam api sarvesam
mad-gatenantaratmana
sraddhavan bhajate yo mam
sa me yuktatamo matah
(Fortsættes i næste nummer)

Vi bør ikke være skuffede i vores livs mudrede
materielle eksistens, for så snart vi frivilligt
vender os til Herrens hengivne tjeneste, bliver
hele vort liv klart ligesom vand om efteråret.
Berøvet vort forhold til Gud er vore liv golde,
men så snart det mudrede sind klares op igennem åndeligt selskab eller kultivering af den
menneskelige ånd, forsvinder det materielle
livs trefoldige lidelser med det samme. Dermed
modnes kundskabens lotus gradvist, og denne
gradvise udviklingsproces indvarsler transcendental lyksalighed.
Hele den åndelige proces kaldes teknisk for
yoga eller sammenlænkning med den Højeste.
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Er kristendom og Krishnabevidsthed uforenelige? Del 2
Af Suhotra Maharaja
Dette er anden del af et essay, som Suhotra Maharaja skrev om kristendom og Krishna-bevidsthed
omkring 1980 (se 12.2009 for første del). Desværre har vi ikke den originale engelske artikel, men
kun en gammel dansk oversættelse, hvorfor nogle af referencerne kan være mangelfulde. Artiklens
centrale indhold er dog alligevel ubestrideligt.
Kritikere af katolicismen hævder, at for at
konsolidere den romerske kirkes magt og få
den accepteret som statsreligion i det romerske
kejserdømme fjernede de romerske censorer
visse kristne læresætninger, som kunne have
været kontroversielle for den materialistiske
Kejser Konstantin. Som en kommentar til denne
forsætlige ændring af sandheden skriver G.J.
Ousley i forbindelse med De Tolv Helliges
Evangelium: ”Hvad disse [censorer] gjorde,
var i evangelierne omhyggeligt at slette visse af
Herrens forkyndelser, som de (eller Konstantin)
ikke havde til hensigt at følge, såsom dem, som
indebar forbud mod kødspisning og indtagelse
af stærke drikke.”
I forlængelse deraf fordømte de romerskkatolske apologeter gnostikerne, som fulgte
disse principper strengt, som kætterske kultdyrkere. Som resultat faldt den højtudviklede
gnostiske lære i sidste ende i unåde hos de fleste
kristne. Hvad der end er tilbage af åndelighed
i Det Nye Testamente, kan ikke desto mindre
i alle tilfælde føres tilbage til de gnostiske
skrifter, som var rige på esoteriske lærdomme
om Jesus Kristus. Som Pfleiderer skriver: ”Det
var ikke rigtigt at fordømme gnosticismen som
modstridende og ødelæggende i sin indflydelse
på kristendommen. Tværtimod havde den den
mest livskraftige indvirkning på kristendommens udvikling.”1
Kirkemødet i Nikæa førte kristendommen
ind på en strengt agnostisk kurs. ”Agnostisk”
betyder slet og ret ”uden viden” (a: uden; gnosis: viden). Nutidens kristne har ingen viden

Suhotra Maharaja

om, hvem Kristus virkelig var, og hvad han i
virkeligheden lærte.
I dag anser kristne f.eks. den anskuelse, at
Jesus hverken led eller døde på korset, for
Gudsbespottelig. De fastholder, at korsfæstelsen
er den vigtigste side af Guds barmhjertighed
mod menneskeheden, og at Kristus led fysisk
for vore synder, så vi nu kan fortsætte med at
synde i hans navn. Det underliggende motiv for
denne tro er åbenbar. Kristne er utilbøjelige til
at følge nogen form for regler, der begrænser
deres sansenydelse, og ønsker derfor frelse på
den enklest mulige måde, nemlig ved at have
Jesus til at lide for dem på korset.
I mangel på åndelig forståelse er den kristne
ide om opstandelsen i virkeligheden blevet til
en forherligelse af den fysiske krop. Uden viden
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om den evige sjæl, sådan som den åbenbares i Kristi fremtræden i ”materiel” skikkelse var
Thomas’ gerninger af Leucius eller i Bhagavad- blot en lila, en guddommelig leg, som han selv
gita (”For sjælen findes der hverken fødsel eller udtrykte det:
død.”), identificerer moderne kristne nu livet
”Engang legede jeg med alting og kunne almed den materielle krop. Deres forståelse af ligevel aldrig tage skade......” Og videre: ”Dette,
Kristus er begrænset til de mest elementære og som jeg nu åbenbarer mig i, er ikke, hvad jeg
håndgribelige sansefornemmelser. De tror, at er. Det, som jeg er, vil I få at se, når I er komKristi legeme var en almindelig sæk kemikalier met til mig.”
som et hvilket som helst andet menneskes, og
Til dem, som troede, at han virkeligt var blevet
at han blev helbredt og evig
naglet til korset for at blive
tre dage efter sin død. Med
dræbt, sagde Jesus: ”Jeg
hans nåde kommer hver sand
blev anset for at være det,
kristen på lignende måde
jeg ikke er. Jeg var ikke
Overalt hvor der i Mid- det, som jeg var for mange.
til at blive belønnet med en
evig fysisk tilværelse i sin delalderen fandtes gnostisk De siger andre ting om
opstandne materielle krop, fejllære som troen på rein- mig; lumpne ting, som jeg
med hvilken han vil komme karnation eller forsagelse ikke har gjort mig fortjent
til at opleve sansenydelse i af kød og vin i kosten, blev til.” I denne beretning af
himlen med sine opstandne de hensynsløst udryddet af Leucius om korsfæstelsen
familiemedlemmer og ven- Inkvisitionen.”
gik Johannes ned fra Oliener.
bjerget efter at have fået
Kilden til denne tro er
denne viden fra Jesus i
klar. Oprindeligt skelnede
dennes åndelige skikkelse,
den gnostiske lære om Ordet
og han smilede til alle de
(Kristus) klart imellem materie og evig ånd og andre, som stod og så på og troede, at Jesus var
identificerede Kristus som en budbringer fra ved at dø.
det evige åndelige rige. Kirkens agnosticisme
Den særegne romerske form for agnosticisme
har fordunklet dette, så nutidens kristne er ude (der bogstaveligt betyder uvidenhed), som forbiaf stand til at forstå ånd (dvs. liv) og materie gik den sande transcendens ved Kristus og hans
som to forskellige ting. Evigt liv betyder nu læresætninger, resulterede i mange andre bedrag
ifølge moderne kristen logik en evig fysisk i religionens navn. I takt med kristendommens
krop. Kulminationen på denne absurditet er den udbredelse fra Rom til landene i det nordlige
groteske læresætning om adventismen, ifølge Europa opstod behovet for kristne tjenere, som
hvilken sande kristnes grave vil åbne sig ved kunne oversætte Bibelen fra græsk og latin til
Kristi genkomst og de døde kroppe rejse sig og de nye proselytters modersmål. Dette førte til
følge med Herren til himlen.
endnu større afvigelser fra Kristi oprindelige
Moderne kristne agnostikere må således budskab.
siges at gå direkte imod Kristus, siden de ikke
Eksempelvis findes der nu nitten henvisninger
er villige til at ændre deres syndige vaner og til Kristi og hans disciples påståede kødspisning
avancere til den åndelige platform ved at følge i Karun Jacobs engelske udgave af evangelierne,
deres herres instruktioner. I stedet trækker de som engelsktalende kristne påberåber sig, når de
Kristus ned på en materiel, fysisk platform og forsvarer deres kødspisning. Alligevel betyder
bruger hans død som et påskud for at fortsætte ikke et af disse ord ”kød” i den oprindelige
med at bryde hans bud.
græske oversættelse: brome (anvendt 4 gange)
Sådanne materialistiske, ateistiske grovheder betyder mad; brusimus (anvendt 1 gang) betyder
fordømmes i Johannes’ gerninger af Leucius. det, som kan spises; brosis (anvendt 4 gange)
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”

”

betyder mad eller spisningens handling (dette at
spise); prosphagion (anvendt 6 gange) betyder
noget at spise; trophe (anvendt 6 gange) betyder
næringsmiddel; phago (anvendt 3 gange) betyder at spise. Alle disse ord er blevet oversat til
”kød” eller sat i forbindelse med kødspisning.2
Den romersk-katolske kirke havde stor interesse i at bibeholde de europæiske massers
uvidenhed. Ved at gøre Jesu lære til intet andet
end et spørgsmål om blind tro på kirkelige
læresætninger blev kristendommen en nem
religion at udbrede. Helt naturligt voksede
kirkens vælde, magt og indflydelse, siden den
ikke satte spørgsmålstegn ved fundamentale
syndige vaner som kødspisning og beruselse,
som var vidt udbredte i Europas såkaldte kultur.
Den katolske bibel, forkortet og forvansket af
kirkefædrene, blev igennem århundrederne et let
mål for yderligere misfortolkninger med politiske og økonomiske mål for øje. Ikke mange ved
i dag, at Vatikanets arkiver har liggende mindst
40 hyldekilometer af urørte og uoversatte gamle
kristne og jødiske skrifter, som i århundreder
har været gemt væk fra almenhedens øjne,
tilsyneladende for at forhindre problemfyldte,
doktrinære stridigheder i at komme for dagens
lys og vende op og ned på mange århundreders
hævdvundne katolske teser.
Overalt hvor der i Middelalderen fandtes
gnostisk fejllære som troen på reinkarnation
eller forsagelse af kød og vin i kosten, blev de
hensynsløst udryddet af Inkvisitionen. Samtidigt begyndte kirkens biskopper at sælge deres
mægtige lægmænd verdens første livsforsikringsbrev, en garanti for evigt liv til gengæld
for en bestemt sum penge. Givetvis kunne en
kirke, som var så baseret på bedrageri, hykleri
og synd såvel som undertrykkelse af sandheden
med vold, ikke fortsætte til al tid uden at løbe ind
i alvorlige vanskeligheder. Reaktionen kom med
den protestantiske reformation i 1500-tallet.
Hvor voldsom og forbitret den protestantiske
fejde end var, formåede den dog på ingen måde
at genetablere den oprindelige forståelse af
Bibelen, der blot blev befriet fra den katolske
kirkes tolkningsprivilegium, som i stedet

blev placeret i hænderne på lægmænd. Bibelen
forblev mere eller mindre, som den altid havde
været siden dens sanktionering af de romerske
censorer. Ingen blandt de protestantiske forkyndere formåede at afdække dens oprindelige
betydning, som var gået tabt for over tusinde
år tilbage. Resultatet af Reformationen var til
syvende og sidst endnu mere besynderlige bibelske tolkninger end tidligere. Mange af nutidens
kristne samfund stammer fra den tid, og ingen
af dem kan siges at være nået frem til nogen
væsentlig forståelse af Kristi sande transcendens
og hans budskab til verden.
Kristi forsvundne pagt
Herren Krishna, Guddommens Højeste
Personlighed, udtaler i Bhagavad-gita (4.7):
”Når der er opgang for irreligion og nedgang
for sand religion, nedstiger Jeg for at befri de
rettroende, straffe de onde og genoprette de
religiøse principper.”
Jesus Kristus, Guds søn, siger (Joh. 5.19):
”Sønnen kan ikke gøre noget af sig selv, men
han gør udelukkende, hvad han ser Faderen
gøre, thi hvad Han gør, det gør han ligeledes.”
Og videre: ”Og Faderen har givet sønnen magt
til at holde dom.” (Joh. 5.27)
Jesus Kristus var en reformator, som på
Guds anmodning nedsteg for at genindføre
religionens ægte principper i jødernes regi, da
disse havde afveget fra den rette vej. Der findes
tilstrækkeligt med henvisninger i Bibelen til
støtte for dette. Men det fremgår ikke klart,
hvori degenereringen i jødedommen bestod, og
hvilke reformerende foranstaltninger Jesus ville
indføre. Skyldes det, at nutidens kristne religionssamfund er lige så uvidende om deres egen
religions sande betydning, som deres jødiske
forfædre var det på Jesu tid?
Udviklingen af den jødiske religion, som den
beskrives i Det Gamle Testamente, følger en
række pagter mellem Gud og mennesket, hvorigennem mennesket skulle forlade verdsligheden
og overlade sig helt til Guds vilje, tjene Ham og
synge Hans lovsang. Målet for jødedommen var
aldrig tomme ceremonier, men ren hengivenhed:
-9-

”Herre! Åbn mine læber, så skal min mund
I Fjerde Mosebog, hvor jødernes landflygtigforkynde din pris, thi i slagteoffer har Du ikke hed i ørkenen beskrives, sendte Gud dem manna
behag, og gav jeg et brændoffer, vandt det Dig fra himlen, så de ikke behøvede at spise kød. Alikke. Offer er for Gud en sønderbrudt ånd. Et ligevel længtes de mere efter kød end efter Guds
sønderbrudt, sønderknust hjerte agter Du ikke barmhjertighed. Gud blev vred og advarede dem
ringe, o Gud.” (Salmernes Bog, 51.17-18).
om, at de skulle komme til at spise kød, ”Indtil
Da mennesket må leve i den materielle verden, det står Eder ud af næsen, og I væmmes derved.”
og da det ofte er urent og ikke har overgivet (Fjerde Mosebog 11.20) Derefter sendte Gud
sig til Gud, åbnede pagten mulighed for dets dem kød. Men ”medens kødet endnu var imelgradvise renselse. Disse pagter blev reguleret lem tænderne på dem, før det endnu var blevet
af Gud og Hans profeter alt efter tid, sted og spist, blussede Herrens vrede op mod folket, og
omstændigheder.
Herren lod en meget hård straf ramme folket.”
Kapitel 1 i Første Mosebog omtaler, at men- (Fjerde Mosebog 11.33)
nesket oprindeligt levede hos Gud og ikke besad
På lignende måde finder vi i Esajas, at Gud
seksuelle begær. Gud gav mennesket herredøm- er vred på menneskene i Jerusalem, fordi de
met over dyrene og forsynede det med urters ændrede den hellige pagt til en undskyldning
frø og træers frugter som dets retmæssige føde. for sansenydelse. ”Hvad skal Jeg med jeres
Senere blev mennesket fordrevet fra Edens Have mange slagteofre” siger Herren. ”Jeg er træt
på grund af begær, og dermed begyndte dets af vædderbrændeofre, af fedekalves fedt, har
fald. I Første Mosebogs syvende kapitel finder ej lyst til blod af okser og lam og bukke.”
vi, at Gud tilintetgjorde menneskeslægten for (Es. 1.11). ”Eders nymånefester og højtider
dens ugudelighed gennem et voldsomt synde- hader Min sjæl. De er Mig en byrde, Jeg er
fald. Kun Noah, hans familie og dyrene i arken træt af at bære. Breder I hænderne ud, skjuler
overlevede. Som en følge af syndfloden nævnes Jeg øjnene for jer. Hvor meget I så end beder,
det, at Noah fik tilladelse til at spise kød, hvilket hører Jeg det ikke. Eders hænder er fulde af
næppe er underligt, eftersom al vækst på Jorden blod.” (Es. 1.14-15)
var blevet forstyrret.
Den store profet Daniel, rådgiver for kong
Læser man videre i Det Gamle Testamente, Nebukadnesar i Babylon, var streng vegetar og
finder man, at pagternes tendenser var at mind- drak ikke vin. Han ville ikke tilsnavse sig med
ske kødspisning, vindrikning og forgængelige hverken kongens kødretter eller hans vin, men
verdslige forlystelser. Anden og Tredje Mosebog ernærede sig udelukkende af grøntsager og vand
giver menneskene strenge restriktioner med (Dan. 1.3-21).
hensyn til kødspisning. Der findes komplicerede
Esserne og terapeuterne, to jødiske munkeorforskrifter for kødoffer tilligemed omfattende dener, som blomstrede kort før Jesu Kristi tid,
beskrivelser over efterfølgende tempeltjeneste. var også kendt for deres strenge afholdenhed.
Guds aftale med jøderne krævede, at det kød, De holdt sig fra kød, vin og utilladt sex og
som spistes af dem, ikke måtte indeholde blod, brugte al deres tid på at lovprise Gud og dishvilket praktisk taget er umuligt. Det er lettere kutere skrifterne. Alligevel blev de betragtet
at leve af grøntsager end at tømme et stykke som kættere af den tids ortodokse jøder, thi de
kød for den sidste bloddråbe. Disse forskrifter nægtede at være til stede i synagogerne under de
gav Gud som en indrømmelse til menneskenes rabbinske gudstjenester, hvor der foregik kødofbegær: ”Om du nu, når Herren din Gud har ringer. Jesus fremstod således i en tid med store
udvidet dine landemærker, som Han har lovet religiøse modsætninger. Sekter polemiserede
dig, og du får lyst til kød og siger, Jeg vil have over omstridte læresætninger og filosofier, og
kød at spise, så spis kun kød så meget du lyster.” den jødiske rettroenhed var overbelæsset med
(Femte Mosebog 12.20)
overmåde streng ritualisme.
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Midt i dette var Jesu lære enkel og ren og men ikke på dyr. På denne måde kunne de
gengav det dybeste indhold i Det Gamle Te- kristne fortsætte med at dræbe dyr uden sågar
stamente såsom ”I kan ikke tjene både Gud og at følge Det Gamle Testamentes forbehold og
mammon [Lukas 16.13],” og ”Søg først Guds åbne slagterier på samlebånd for at tilfredsrige og Hans retfærdighed, så skal alt det andet stille deres tunger. Til forsvar herfor citerer
[livets materielle fornødenheder] gives jer i de ofte steder i Det Nye Testamente som Patilgift. [Matt. 6.33]” Jesus underviste med andre storalbrevene (tre breve, som Paulus hævdes
ord i fuldstændig overgivelse til Gud uden ma- at have skrevet til Timotheus og Titus), hvori
terialistiske (selviske) motiver om sansenydelse askese og specielt afholdenhed fra fortæring af
i denne midlertidige verden.
kød omtales som ”djævelens doktriner”. Men
Som det står skrevet i Hebræerbrevet, tilbød forskning af så respekterede 1800-tals teologer
Jesus Kristus og Hans lære en ny pagt med Gud, som Schleimacher, Eichhorn, Bauer, Holzmann
en ny mulighed for menneskene for at blive ren- og Pfleiderer har dokumenteret, at disse breve
sede for synd og overlade sig helt til Gud. Pagten sandsynligvis er forfalskede på grund af deres
angående det jødiske kødoffer skulle ophøre, uklare tidsangivelser for de hændelser, som
og Kristus lod gælde: ”Thi det er godt at blive brevene gengiver, ejendommelige doktriner og
styrket i sit hjerte gennem nåde og ikke gennem sprog samt en forhastet historisk skildring af
offermåltider.” (Hebræerbrevet 13.9. I den en- kirkeordningen. Pfleiderer skriver: ”Disse tre
gelske bibeloversættelse er ”offermåltider” dog breve kan kun have sammenhæng med kirkens
blevet til ”kød”, imens det i den officielle danske stridigheder med den gnostiske bevægelse i det
oversættelse er blevet til ”bestemte spiser”: ”Thi andet århundrede.”4 Dette er over hundrede år
det er godt at hjertet styrkes ved nåden – ikke efter Paulus’ død, brevenes formodede forfatter!
ved bestemte spiser.”)
Helt åbenlyst er det ikke Paulus’ ord, men nogle
Kristi nåde var ikke billig. Hans pagt indebar dogmatiske forfalskninger fra censorerne.
fortsat en fast overenskomst mellem Gud og
Således er en meget væsentlig grund til Jesu
menneskene, hvorved menneskene skulle reddes fremkomst, nemlig ophøret med kødfortæring
af Jesu nåde og gøre Guds vilje. Som Jesus siger i religionens navn (”Jeg er kommet for at gøre
i Mattæus (7.21): ”Ikke enhver, der siger til mig, en ende på ofringen,”5 og ”At I afholder jer fra
’Herre, Herre,’ skal komme i himmerige, men afgudsofferkød og fra blod af kvalte dyr.”6),
den, som gør min himmelske Faders vilje.” Og blevet omgjort i Hans navn af kristne, som var
i Johannes Evangeliet (14.15): ”Hvis I elsker yderst villige til at afstå fra offerceremonier,
mig, så holder I mine befalinger.”
men ikke fra smagen af kød og blod. (Fortsættes
Der findes mange beviser på, at de ældste i næste nummer)
kristne (apostlene, Clement af Alexandria,
Johannes Krysostomos for at nævne nogle3)
(Endnotes)
holdt fast ved de hellige løfter om vegetarisme,
1
Se 1, s. 270
renhed og afholdenhed fra stærke drikke. Som
2
V.A. Homes-Gore, Why Kill for Food,
vi imidlertid allerede har set det, er disse Kristi IVC Publishers 1973
bud, specielt de, som angår fortæring af kød,
3
Johannes Krysostomos (ca. 347-407)
med fuldt overlæg blevet fejet under måtten af skrev: ”Vi kristne ledere praktiserer afholdenhed
kirken. Jesu pagt afskaffede det jødiske kødof- fra at fortære dyrekød for at føde vore kroppe…
fer, og pagten omfattede budet: ”Du må ikke Den unaturlige fortæring af kødmad er forureslå ihjel!”
nende.”
I Nikæa begyndte en lang kristen tradition for
4
Se fodnote 2, s. 376.
tekstforvanskning med kun at tillægge ordene
5
Fra De Tolv Helliges Evangelium
”slå ihjel” betydningen mord på mennesker,
6
Apostlenes Gerninger 15.29
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ISKCON Londons 40 års jubilæum
Af Revati Prema Devi Dasi & Danesh Dasa
Den 22. november
1969 er en vigtig dato i
Londons historie. Det er
dagen, hvor Srila Prabhupada installerede de
meget smukke Deiteter
Sri-Sri Radha-Londonisvara og officielt startede
tilbedelsen af Krishna i
London. Helt tilbage i Bhaktisiddhanta Sarasvatis tid var oprettelsen af et Krishna-tempel
i London et vigtigt mål for at kunne sprede
Gaudiya-vaisnava-filosofien, og selv om flere
hengivne gennem årene rejste fra Indien til
London, lykkedes det ikke, før Srila Prabhupada
sendte seks af sine unge disciple dertil i 1969. De
seks hengivne, Malati, Syamasundara, Janaki,
Mukunda, Yamuna og Gurudasa Prabhu, klarede
det, ingen andre havde klaret før dem, og gennem deres trofaste tjeneste og hårde arbejde blev
ISKCON’s første tempel i London oprettet.
I november blev 40-års jubilæet for ISKCON
London fejret i stor stil, og vi var en gruppe
hengivne fra Århus og København, der bestemte
os for at være med for at opleve festen, i hvert
fald dele af den. Festivalen varede en hel uge, og
hver dag var der forskellige arrangementer (som
f.eks. en bådtur på Themsen) og hyggeaftener,
hvor der blev talt om forskellige temaer (som

f.eks. Srila Prabhupadas
madlavning). Vi havde
desværre ikke mulighed
for at ankomme før fredag den 20. november, så
vi fik kun de sidste dage
med, men vi fik allerede
den første dag mulighed
for at høre flere timer
med historier fra de tidlige år i London. Alle
de tilstedeværende Prabhupada-disciple blev
bedt om at dele deres minder, og det gav os en
uforglemmelig oplevelse og en dejlig start på
vores lille pilgrimsrejse.
Lørdag var tidspunktet for den store gallaevent, der blev arrangeret i et gammelt ærværdigt teater, The Troxy, centralt i London. Der
var omkring 1800 gæster, og arrangementet
blev gennemført på en meget professionel og
æstetisk måde. Der blev serveret lækker indisk
prasadam, og programmet for aftenen var
fuldt af transcendental underholdning. Der var
bl.a. kirtana med Gaura Vani og hans gruppe,
As Kindred Spirits, der var teater og dans, der
var video-interviews med ældre hengivne, en
bevægende tale fra den lokale MP (Member of
Parliament for London og Westminster), som
erklærede, at templet i Soho Street var hans yndlingssted i London, og en smuk og inspirerende

Gaura Vani & As Kindred Spirits
synger og spiller mens der bliver danset.

Yamuna Devi Dasi talers, imens
Malati Devi Dasi og Syamasundara Dasa lytter.
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film om Srila Prabhupada i London.
Fire af de oprindelige seks hengivne var
til stede (Yamuna, Malati, Syamasundara og
Gurudasa), og de havde alle forberedt en tale,
som skulle indeholde et godt råd til de tilstedeværende gæster. Yamuna talte om vigtigheden
af åndelig renhed for at kunne prædike, Syamasundara om, hvordan Krishna kan give os
”magiske” oplevelser, Gurudasa om, hvordan
alle kan opnå noget stort ved at bruge deres
talenter i Krishnas tjeneste, og Malati om,
hvordan dagens tusinder af hengivne kan blive
ved med at ekspandere ISKCON i England i de
næste 40 år, hvis de er i stand til at samarbejde
med hinanden.
Denne pointe blev fremhævet af en af de tilstedeværende sannyasier, Radhanatha Swami, i
hans tale den næste dag, hvor han understregede,
hvordan de seks første hengivne havde overvundet en masse udfordringer simpelthen ved
at fokusere på samarbejde frem for uligheder.
Han beskrev de seks personligheder som meget
forskellige, og der blev også fortalt historier,
der understregede, hvilke barrierer de mødte i
deres tjeneste. Til trods for megen modgang var
de i stand til at holde fokus på det højere mål,
som var at glæde deres åndelige mester, Srila
Prabhupada, og gennem dette opnåede de stor
succes. For Radhanatha Swami var højdepunktet
fra gallaaftenen i The Troxy netop det øjeblik,
der demonstrerede dette sammenhold: Malati,
Syamasundara, Yamuna og Gurudasa stod sammen på scenen og ledede en fantastisk kirtana,

der fik alle de hundreder af gæster til at danse
og synge med af fuld hals.
Senere på aftenen fortalte arrangementets
konferencier, Kripamoya Prabhu, om en stor
undersøgelse, der var gennemført blandt Londons indbyggere. Spørgsmålet, der blev stillet,
var, hvilke billeder en film om London skulle
indeholde for at alle straks kan genkende, hvilken by det handler om. På førstepladsen over
ærketypiske London-billeder kom Big Ben, og
på andenpladsen var de berømte sorte taxier. På
en tredjeplads kom til alle gæsternes store overraskelse dansende Hare Krishna-hengivne! Folk
synes altså, at Hare Krishna-hengivnes daglige
harinama i Londons gader er mere karakteristisk
for byen end både de røde telefonbokse og dobbeltdækkerbusserne. For londonerne er London
altså ikke London uden de hengivne, noget der
siger meget om, hvor langt ISKCON er kommet
siden den dag i 1969, da seks unge mennesker
ankom, kun udrustet med et ønske om at glæde
deres åndelige mester.
Dagen efter var der igen fejring i ISKCON’s
tempel i Soho Street. Dagen var fyldt med smukke bhajanaer, abhiseka, overdådig prasadam og
timevis af snak om Krishna og Srila Prabhupada.
Der var også tid til en stor harinama, hvor flere
hundrede hengivne dansede og sang i Londons
gader. Denne dag afsluttede en hel uges fejring.
Det var tydeligt, at alle de hengivne var inspirerede og glade i Krishnas tjeneste, og at der var
et stærkt ønske om at fortsætte i pionerernes ånd
i de næste 40 år.

Den glade danske delegation
ved det smukt anrettede bord.

Der var lavet en hel udstilling af kager med
forskellige motiver, her af Srila Prabhupada.
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Kommunikationsprincipper
for ISKCON
Af Anuttama Dasa
Denne artikel er baseret på en foredragsrække, som Anuttama Prabhu gav under det europæiske
ISKCON Communications-møde i 1993 i Radhadesh, Belgien.
Denne artikel handler om nogle grundlæggende kommunikationsprincipper. Jeg diskuterer først brugen af kommunikationsprincipper i
vores mission, og hvordan de påvirker al vores
prædiken. Dernæst kommer jeg ind på nogle
gode råd, man kan benytte sig af, når man har
med medier at gøre.
Lad mig først kommentere de tvivl, nogle kan
have med hensyn til relevansen af dette emne.
ISKCON’s kommunikationsafdeling har hyret
professionelle konsulenter, fra hvilke vi har lært
nogle nyttige teknikker. Nogle af jer tænker måske: ”Hvorfor skal vi gå til ikke-hengivne for at
spørge dem om, hvordan man spreder Krishnabevidsthed? Hvorfor skal vi bruge ’materielle
formler’?” Faktisk havde de hengivne i USA en
Anuttama Dasa
lang diskussion om dette.
Som svar tænker jeg altid på eksemplet, da kategori. Ligesom jeg bruger denne mikrofon
Srila Prabhupada var i Mayapur. Mens den til at kommunikere med jer, bruger vi på samme
første bygning var ved at blive opført, boede måde nogle smarte principper til at finde ud,
Prabhupada i en lille stråhytte, hans bhajana ”Hvordan tænker mediefolk? Hvordan opfatter
kutir. En dag sagde han: ”Faktisk er der, hvor vi ikke-hengivne os?” Vi arbejder mod at forstå
er nu, i godhedens kvalitet. Det er transcenden- og anvende disse principper med det ultimative
talt.” Så pegede han på den bygning, som det tog formål at hjælpe folk til at påskønne og nyde
så megen tid og mange penge at opføre. ”Den godt af, hvad Hare Krishna-bevægelsen har at
bygning,” fortsatte han, ”er raja guna, liden- tilbyde.
skabens kvalitet. Men hvem vil komme og høre
os, hvis vi sidder her i denne hytte i godhedens
Alt, vi gør, er kommunikation
kvalitet? Ingen. Derfor bygger vi denne flotte
Dette er et meget enkelt, men afgørende
bygning, så mange folk vil komme.”
begreb. Alt, hvad vi gør i vores templer, alle
Prabhupada fulgte dygtigt i fodsporene på de udvekslinger, vi har med folk, er kommuBhaktivinoda og Bhaktisiddhanta Thakura, der nikation. Det er sådan, vi udvikler forhold til
begge er kendte for at have brugt alt materielt offentligheden. Hvordan vi svarer telefonen,
i Krishnas tjeneste. Efter min mening falder vores personlige fremtoning og den måde, vi
kommunikationsteknikker, og hvorledes de kan bliver opfattet af folk på harinama på, er alle
hjælpe i vores prædiken, også ind under den betydningsfulde. Kan I huske, hvordan hengivne
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for år tilbage gik med to forskellige farver have, at hun skulle tage imod bogen. Hun var
strømper og dhotier? Måske husker vi det ikke, imidlertid nysgerrig, så jeg forklarede lidt om
men det gør folk. De eksempler, hengivne viser Bhagavad-gita. Jeg bad hende om en donation
i deres forhold til andre mennesker, er yderst og forklarede, at vi brugte pengene til at trykke
vigtige. Hvis vi ikke forstår dette, kan det bringe bøger for og til at støtte uddeling af mad til tuvores mission i fare.
sinder af mennesker i byen. Hun spurgte: ”’Er
Her er et eksempel. For et par år siden fløj jeg det Food For Life?” Jeg svarede, at det var det.
tilbage til USA fra Indien med en af ISKCON’s Så spurgte hun: ”Har I en lastvogn, der kører
dygtigste bogdistributører. Han gik dagligt ud rundt i byen?’ Jeg sagde, at det havde vi. Hun
for at distribuere Srila Prabhupadas bøger, havde blev meget begejstret. ”Jeg har set den lastbil.
udvekslinger med folk og prøvede at få dem til Det er en smuk lastbil!” Hun stak hånden ned
at værdsætte Krishna-bevidsthed. Under hele i sin pung og fiskede ti dollars frem. Hun var
den otte timer lange flyrejse bragte stewardes- glad, og hendes kæreste var chokeret.
sen ham bestandigt ting at drikke, puder osv.,
Det er et faktum, at alt, hvad vi gør, påvirker
hvortil han ikke en eneste gang sagde: ”Må jeg vores evne til at prædike. Alle de forskellige
bede om?” eller ”Tak!” Jeg kunne se på hendes aktiviteter, vi foretager os, hænger sammen
ansigt, at næste gang en hengiven tilbød hende med hinanden. Det grundlæggende princip er,
en bog i lufthavnen eller på gaden, ville den at hvad end vi gør, har det et blivende indtryk på
blive afvist. Hvorfor? Fordi hun havde fået et folk. Hver udveksling er betydningsfuld. Hver
dårligt førstehåndsindtryk af, hvordan Hare person, vi har med at gøre, er vigtig. Vi er nødt
Krishna-hengivne er. Det vil afholde hende fra til at lære alle hengivne, at alt, hvad vi gør – hver
tage imod de bøger, vi tilbyder. Hun vil ikke gang vi har en udveksling med offentligheden,
ønske at besøge templet, for hun tænker: ”Jeg hver gang nogle besøger vores templer og lægved allerede, hvad Hare Krishna er for noget. Jeg ger mærke til renligheden (eller svineriet) – har
har mødt disse folk på et fly. De er ubehagelige. indflydelse på vores missionsarbejde.
Hvorfor skulle jeg læse en af deres bøger? De
giver mig en bog om at være guddommelig, men
Læg mærke til andres behov,
den fyr var ikke guddommelig.”
bekymringer og interesser
Et andet vigtigt, men ofte overset middel til
Det andet kommunikationsprincip er vigkommunikation er telefonen. Vi prøver at op- tigheden af at forholde sig til andres behov,
muntre folk til at komme til templet, men når bekymringer og interesser. Som Jesus sagde:
vi svarer telefonen, har vi tit så travlt og er så ”Lev i verden, men vær ikke af verden.” Vi må
uhøflige, at folk føler sig uvelkomne.
lære, at det er muligt at forstå andres opfattelser
Hvis vi er bevidste om, hvordan alle vores uden nødvendigvis at dele dem.
aktiviteter er kommunikation, har det mange
Hvis vi forsøger at forklare vores Food for
positive resultater. For eksempel tog jeg en jul Life-projekt, synes vi måske selv, at det mest
til Denver Lufthavn for at distribuere bøger betydningsfulde er, at maden smager fantastisk,
i nogle dage. Vi har et rigtigt godt Food For fordi Sri Krishnas mundvand er blandet i den.
Life-program i Denver. Det er USA’s næst- Det er et meget transcendentalt syn. Når vi imidstørste Food For Life, der uddeler cirka 2500 lertid giver maden til en journalist eller en, som
måltider om ugen og er kendt og påskønnet af besøger templet for første gang, og han eller hun
offentligheden. I lufthavnen henvendte jeg mig naturligt ønsker at vide, hvad det er, er det så,
til et ungt par og tilbød dem en Bhagavad-gita. hvad vi fortæller? Vi må huske på, at vores syn
Manden ville videre, men kvinden stoppede. kan have en anderledes virkning på andre folk,
Manden prøvede at få hende med sig. Han var end det har på os. Den måde, vi ser verden på,
ikke fjendtlig, men havde travlt og ville ikke og den måde, andre ser den på, er forskellig.
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Når man distribuerer bøger eller beskæftiger synligvis en smule forlegen, men det var meget
sig med andre prædikeaktiviteter, er man nødt til dygtigt gjort. Prabhupada talte på en måde, hun
at forholde sig til andre mennesker. Man må for- kunne forstå.
stå, hvad deres individuelle behov, bekymringer
og interesser er. Dette er især sandt, når man har
Kommunikationsrod
med medierne at gøre. En journalist har et arbejde,
Nu kommer vi til et tredje princip, der kaldes
der skal gøres, og folk, han skal stå til ansvar for, kommunikationsrod. En undersøgelse i USA
navnlig hans redaktør og hans seere eller læsere. konkluderede, at en gennemsnitsperson modVi må derfor præsentere vores nyhedsbudskaber tager atten tusinde forskellige meddelelser om
og arrangementer på en måde, som er både nyttig dagen. Det er en af grundene til, at når folk går
og interessant for medierne. Grammatisk kor- i seng om aftenen, kan de ikke sove eller lider
rekthed, om end vigtig, er ikke den eneste faktor, af hovedpine. De bombarderes med så megen
vi bør overveje. For at tiltrække interesse må vi information. Somme tider ringer vi måske til en
kommunikere med henblik på mediernes interesser journalist og siger: ”Kom forbi til Janmastami.”
og deres publikum.
Eller vi udsender en pressemeddelelse, der forNår man for eksempel taler i radioen, skal man tæller om et stort arrangement, hvor hundredvis
ikke kun henvende sig til intervieweren, men af mennesker deltager. Hvis de ikke dukker op,
også have i baghovedet, hvilke slags mennesker tænker vi straks: ”Disse folk er dæmoner. De
der lytter. Er det et onsdag morgen-program med kom ikke til vores begivenhed. Hvorfor forstår
ældre mennesker og hjemmegående husmødre de ikke, hvor vigtigt det er?” Her må vi huske på,
som lyttere eller en aftenudsendelse med et at deres liv er fyldt med rod. En gennemsnitsavis
mere blandet publikum? Vi må altid tænke i i USA modtager 2000 nyhedsmeddelelser om
disse baner, ellers kan vi risikere, at selv om vi dagen. Det er en stor mængde papir, der konkurtror, at vi har givet en glimrende præsentation rerer om avisernes opmærksomhed.
af vores filosofi, er det i virkeligheden ikke rigNogle gange hober min post sig så meget
tigt lykkedes os at komme igennem med vores op, at jeg blot har lyst til at tage hele bunken
budskab, for vi har ikke udtrykt os på en måde, og smide den ud. Jeg har altid en masse ting,
som andre kan forstå.
jeg gerne vil have læst, men når det bliver for
For nylig foretog vi en undersøgelse i USA, overvældende, smider jeg det hele ud og starter
hvor vi stillede en halv snes aviser tre eller fire forfra. På samme måde får journalister flere
spørgsmål for at klarlægge deres holdning til nyhedsmeddelelser, end de kan overkomme
Hare Krishna. På grundlag af den information at læse. Hvis de ikke kan lide udseendet af en
var vi i stand til at afgøre, hvordan vi skulle hen- konvolut, arkiverer de den lodret. Hvis de åbner
vende os til disse mennesker. Et andet eksempel den og ser, at den ikke er pænt skrevet, smider de
er, at når vi annoncerer begivenheder, sender den ud. Hvis de ikke kan forholde sig til, hvad
vi ofte to forskellige pressemeddelelser: en til der bliver sagt, smider de den ud. Hvorfor? Fordi
de vestlige medier og en anden til de asiatiske de er fuldstændigt overvældede af information.
aviser (vi har en stor indisk befolkning i USA). Når vi har med medier at gøre, skal vi holde det
Det er den samme begivenhed, men vi udtryk- meget enkelt.
ker os anderledes til New York Times end til The
For nylig gav en hengiven os nogle problemer
India Times. Igen kommer jeg til at tænke på i forbindelse med et af vores landbrug, hvor
Srila Prabhupada. En kvindelig journalist iklædt han havde boet, men var flyttet fra og blevet
en kort nederdel spurgte Prabhupada: ”Hvorfor meget kritisk overfor. Efterfølgende gik han til
barberer I jeres hoveder?”’’ Prabhupada svarede: medierne i et forsøg på at bringe os i vanske”Det er bedre at have et koldt hoved og varme ligheder, og han fik en avis til at skrive, at der
ben.” Alle lo, og pointen var klar. Hun var sand- foregik dyremishandling på vores gård. Det
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var helt ude af proportioner, men avisen bragte Fortæl så dine tre punkter og gentag dem. Når
artiklen. En hengiven fra gården ringede for journalisten stiller et spørgsmål, skal man svare
at bede mig om råd og sagde: ”Vi har allerede på en måde, der bringer de tre punkter, man
skrevet et brev til redaktøren.” Jeg spurgte ham, ønsker at fremsætte, frem. Afhængig af hvem
hvad der stod i det. Han svarede: ”Det er fem publikum er, og hvad man forsøger at opnå,
sider langt. Lad mig læse det op for dig.” Jeg skal man blive ved med at gå tilbage til disse
afbrød ham: ”Hvis jeg skal være ærlig, bør du tre hovedpunkter. Det betyder ikke, at man ikke
gøre det samme, som redaktøren vil gøre: smid svarer på deres spørgsmål. Det betyder ikke, at
det i papirkurven. De kommer ikke til at læse hvis de spørger, ”Hvad er det, du har i panden?”
det – det er for langt.”
svarer man: ”ISKCON er
Når man skriver et brev, er
en ægte religion.” Hvis
en kort indledning efterfulgt
man gør det, vil de tænke,
af tre hovedpunkter eller
Når man skriver et brev, at man er skør. Man kan
argumenter tilstrækkeligt. er en kort indledning efter- imidlertid svare sådan: ”I
Alt, der var brug for at sige
fulgt af tre hovedpunkter vores religion, der er en
i denne sag, var: ”I tager fejl
flere tusinde år gammel
på disse tre punkter, og vi eller argumenter tilstræk- tradition fra Indien, ser vi
vil gerne have, at I gør jeres keligt.
kroppen som Guds temlæsere opmærksomme på
pel. Disse mærker angiver,
det.” Hvis et brev indeholder
at kroppen er et tempel.”
for megen information, vil
På denne måde har man
det ikke blive trykt. Den samme regel gælder for svaret på spørgsmålet og samtidigt fremsat et
interviews. Man bør have tre bestemte punkter, af sine punkter.
man gerne vil formidle.
Dette kan ikke understreges nok. Når man
Jeg har haft mange oplevelser, hvor en journalist starter et interview, skal man altid huske sine
stiller snesevis af spørgsmål under et tredive mi- tre punkter. En journalist kommer måske for at
nutters interview, der i sidste instans sammenfattes skrive en historie om, hvor fantastisk Radhai tre sætninger eller et par minutter på radioen desh er, måske for at lave en afsløring af Hare
eller i fjernsynet. Somme tider er alt, hvad der Krishna, fordi han/hun ikke kan lide os, eller
bliver refereret, at vi kommer mudder i ansigtet, måske ved de intet om os, men vil bare have en
mændene går i kjoler, og kvinderne virker generte, interessant historie. Hvad end deres motiv er, har
på trods af, at jeg havde fortalt journalisten så de en bestemt hensigt med at møde os, så vi må
mange ting (Krishna spiller på fløjte, ISKCON ikke tænke: ”Lad der ske, hvad der end sker.” Vi
redder verden osv.). Hvorfor kom disse ikke med må også komme til interviewet med en hensigt:
i artiklen eller nyhedsrapporten? Svaret er, fordi vi er opmærksomme på deres publikum, og vi
1) alt, hvad vi gør, er kommunikation, 2) de har ønsker at fremstille vores budskab på en måde,
for meget rod, og 3) jeg fremhævede ikke de tre så de kan forstå det.
vigtigste punkter, jeg ønskede at fremsætte. Mens
Vi må aldrig glemme, at medierne er meget
jeg talte om, hvordan Krishna er blå og spiller på magtfulde. Når man holder et foredrag, kan man
fløjte, lagde journalisten mere mærke til hullerne have 100 eller 200 tilhørere foran sig, imens en
i mine sokker!
artikel i en større avis måske læses af en milJack Hilton, der er specialist i Tv-interviews lion mennesker og et fjernsynsinterview ses
og specielt i skrappe udsendelser, hvor de forsø- af ti millioner. Sikkert er det, at vi taler om at
ger at køre rundt med en, har et råd: sig det, sig påvirke et meget stort antal mennesker, så vores
det igen og sig det endnu engang. Gør på forhånd forbindelser til medierne må udvikles meget
op med dig selv, hvad dine tre hovedpunkter er. omhyggeligt og dygtigt.
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”

Hengivne arresteret
under klimademonstration
Fra den 7. til 18. december hvilede verdens
øjne på København under FN’s klimatopmøde
med deltagelse af en stor del af verdens førende
politiske ledere og tusinder af delegerede. Endnu
flere alternative grupper og aktivister flokkedes
til København til de alternative konferencer og
løbende demonstrationer under hele perioden.
Hengivne fra Hare Krishna bidrog under
klimatopmødet bl.a. med salg af prasadam
på den alternative kongres i DGI-byen. Smita
Krishna Swami fra Almviks Gård i Sverige og
Radha-Krishna Dasa fra Ungarn fik ligeledes
mulighed for at give oplæg på modkonferencen
på Christinia, hvor de præsenterede den vediske
livsstils bud på en bedre verden.
Konferencen nåede sit dramatiske højdepunkt
lørdag den 12. december, da ni hengivne sammen med næsten 1000 andre sagesløse borgere
blev arresteret under den store klimademonstration. Efterfølgende blev der skrevet om de
hengivne i mange af landets aviser, og TV2 interviewede Kesava Priya Devi Dasi og Caitanya
Candra Dasa i både TV-avisen og i Go’ morgen,
Danmark. Tejasvi Krishna Dasa fortæller:

Caitanya Candra Prabhu. Fra Folketinget gik
den store menneskemasse ud ad demonstrationsruten. Vi var midt i et stort karneval og
sang de hellige navne med større entusiasme
end nogensinde.
Da vi kom til Amager, så vi pludselig en halv
snes sortklædte unge løbe igennem mængden af
fredelige demonstranter efterfulgt af lyden af
politisirener og blinkende lys både foran og bag
os. Som ud af det blå kørte en kæde af armerede
politibiler op og lukkede gaden bag os af på
tværs, imens en anden række politibiler spærrede gaden af foran os. Fælden var smækket i!
Vi fornemmede, at noget alvorligt var ved at ske,
men fortsatte alligevel med kirtanaen. Folk blev
urolige, og flere sluttede sig til vores kirtana,
som var som et sikkert tilflugtssted midt i et hav
af uvished omkring os. Snart havde vi en gruppe
på 20 hengivne og demonstranter dansende i
rundkreds, og vore matajier tog ture på skift og
svingede rundt med demonstranterne. Atmosfæren var truende og trykket, hvilket blot gjorde os
mere besluttede på at fortsætte uanfægtet med
kirtanaen, som på det tidspunkt allerede havde
varet i tre timer. Selv om mine arme var trætte
efter at slået på mridanga-trommen i så lang tid,
Hengivne i lænker
fortsatte takterne med at komme.
Af Tejasvi Krishna Dasa
Med de hellige navne som vores eneste beLørdag den 12. december 2009 havde vi skyttelse kom kæden af politifolk tættere og
en stor harinama, hvor vi dansede og uddelte tættere på. Demonstranter blev en efter en taget
prasadam under den store klimademonstration, ud af mængden og lagt i håndjern på gaden. Alle
der havde deltagelse af over 90.000 mennesker blev anbragt i lange rækker foran hinanden på
fra Christiansborg til COP15-møderne i Bella- den kolde asfalt. Omsider fik den første af de
centret. Vi ankom i god tid, og snart dansede vi hengivne også sine hænder bundet på ryggen
entusiastisk i rundkredse og tiltrak en masse op- med plastremme, og snart var det min tur. To pomærksomhed fra folkemængden. Nogle sluttede litimænd fjernede mig fra kirtanaen og fortalte
sig til os med forskellige musikinstrumenter, mig, at jeg var ”berøvet min frihed”.
imens andre dansede glade i farverige dragter.
Flere hengivne såvel som mange andre deTilmed de hårde klimaaktivister blev draget af monstranter havde brug for at komme på toilet,
rytmen fra kirtanaen, der blev dygtigt ledet af hvilket politiet pure nægtede dem. Der gik over
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en time på jorden, før en forretning blev åbnet
og nogle få demonstranter fik lov til at besørge
sig. Endnu et par timer gik. Mange fik kramper
i benene, og en demonstrant fik et epileptisk
anfald og måtte køres væk i en ambulance. Politiet fortsatte med at give det samme svar: ”Bare
vent, busserne kommer snart og kører alle væk.”
Men før den første bus kom, havde vi allerede
siddet på den iskolde jord i tre timer. Vi rystede
og dirrede og tænkte på vores situation, imens vi
forsøgte at koncentrere vores sind om de Hellige
Navne. Vi er allerede fanget i denne krop, tænkte
vi, men nu, da vi yderligere var bundet, stod
dette endnu mere tydeligt. Den smule bevægelsesfrihed, som den illusoriske energi giver os i
denne verden, får os til at tro, at vi er uafhængige
herskere og nydere i al evighed. Hvor tåbeligt
dette er, stod klart for os alle. Tak Krishna for at
have sendt os dette øjeblik af soberhed. Med en
følelse af hjælpeløshed fortsatte vi med at chante
og bede om beskyttelse fra Herren.
Efter tre timer kom vi endelig op i en bus og
blev kørt til en midlertidig politistation, der var
specielt indrettet dertil under klimamødet. Der
blev vi i bussen i seks timer, indtil politiet kom
for at få vores personlige oplysninger. Vi fik
at vide, at vi ikke var anklaget for noget, men

blot var blevet ”præventivt arresteret”. Alt i alt
tilbragte vi otte timer i politiets varetægt.
I dagene, der fulgte, fik vi en masse bevågenhed af pressen. Kesava Priya Devi og Caitanya
Candra Dasa blev interviewet af både fjernsyn
og aviser, der fremhævede os som et eksempel
på, hvordan politiet uden skelnen arresterede
alle, ”selv” Hare Krishna. ”Vi er en revolutionær
bevægelse,” fik Kesava Priya også lejlighed til
at fortælle, ”men vores revolution er ikke med
vold, men med kærlighed, fred og respekt.”
Mediedækningen var meget favorabel og bragte
Hare Krishna på læberne af hele Danmark i en
uges tid.
Da vi var blevet løsladt efter prøvelserne og
stod på S-togsstationen, spurgte jeg templets
yngste bhakta, om han ville have gjort det
samme, hvis han havde været klar over, hvad
der havde været i vente. Han svarede bekræftende.
Kirtanaen før arrestationen blev filmet og kan
ses på youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=9HnCtBJ
QUhA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7ROgzeA
nYBo&feature=channel

Festdage i januar
Januar har mange festdage (se kalenderen på der, hvor Ganges løber ud i havet. Dette er
bagsiden), deriblandt både Sri Advaita Acaryas dagen, hvor Ganges første gang mødte havet i
og Herren Nityanandas fremkomstdage (hen- Den Bengalske Bugt. Ganges blev bragt ned til
holdsvis fredag den 22. januar og torsdag den jorden fra de himmelske planeter af Maharaja
28. januar). Med hensyn til Københavnstemplet Bhagiratha for at udfri Kong Sagaras 60.000
kommer der til at foregå noget på begge dage, sønner, der var blevet brændt til aske for deres
deriblandt særlige aftenprogrammer fra kl. 18. forseelse på dette sted imod Kapila Muni (Se
Alle er velkomne til at møde op.
Srimad-Bhagavatams 9. Bog, Kapitel 8-9). Der
Blandt de mange dage er der også nogle, som afholdes en stor fest på denne dag, og folk komsikkert ikke alle ved hvad dækker over. Ganga mer langvejs fra for at bade. Efter badet tilbedes
Sagara Mela den 14. januar er en festival fra Moder Ganges.
Bengalen og afholdes traditionelt på øen SaDen 20. januar er Vasanta Pancami, der margara på Makara Sankranti-dagen, da solen går kerer årets første forårsdag (i Indien i hvert fald).
fra Vandmanden over i Fiskens tegn. Sagara På denne dag bør man fejre forårets komme i
betyder egentlig ’hav’, og Sagara-øen ligger Vrindavana ved at ofre Krishna mange slags
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blade og blomster og friskspiret græs. Ligesom
Vrindavanas indbyggere bør man tegne mønstre
på Krishna og lave en særlig arati for Ham. Det
er godt at ofre gule blomster, ligesom Vrindavanas Deiteter bliver klædt i gult eller gulgrønt.
Mange steder som i Vrindavana, Mayapur,
Jagannatha Puri og Udupi klæder kvinderne
sig også i gult på denne dag, og man afholder
forskellige frugtbarhedsritualer, ligesom det er
en god dag til bryllupper. Samme dag er det
også Sarasvati-puja, hvor lærdommens gudinde,
Sarasvati, tilbedes.
Bhismastami den 23. januar er Bhismadevas
fremkomstdag. Se Srimad-Bhagavatam og
Mahabharata for mere om Bhisma.
Sri Krsna Madhura Utsava den 30. januar er
af de mange festivaler, hvor Herren Krishnas
rasa-lila fejres. På denne dag bør man udføre
fuld tilbedelse af Radha og Krishna med mange
blomster og anbringe Dem i en lille lund omgivet af gopierne.

Herren Nityananda (tekst: Den 28. januar er
det Herren Nityanandas fremkomstdag.)

Ordliste
acarya: mester, der lærer igennem sit eget eksempel
asrama: livsorden bestemt i forhold til ens stadie
i livet. Tempel eller kloster. De hengivnes private
område i et tempel. Tempelskole, hvor eleverne
bor i skolen
bhajana: tilbedelse. (overf.) stillesiddende sang (af
Hare Krishna)
bhakti: hengivenhed. Hengiven tjeneste
brahmana: en person fra den første af de fire
samfundsklasser, den intellektuelle
chante, chantning: fordansket fra engelsk ’to
chant’, der betyder at synge eller recitere
Deitet: (fordanskning af ’Deity’:) Guddom. Hellig statue
af Krishna.
dharma: natur, pligt. Populært oversat som religion
ekadasi: den ellevte dag efter fuld- eller nymåne
Gaudiya-vaisnavisme: Caitanyas religiøse tradition
gopi: kohyrdepige. Krishnas mest fortrolige
hengivne i Vrindavana
grhastha: en husholder eller gift menneske
harinama: Guds hellige navn, (overf.) optog
med sang af Krishnas hellige navne (egentlig
’harinama-sankirtana’)
japa: lavmælt fremsigelse af et mantra (ordret: mumlen).
japa-mala: kæde, man tæller på under japa
Kali-yuga: den nuværende tidsalder, den fjerde
af de fire tidsaldre. Den mest faldne og materialistiske tidsalder.

karmakanda: den frugtstræbende handlings vej
kichari: sammenkogt ret med ris, dal-bønner,
grøntsager og krydderier
kirtana: forherligelse, sang af Hare Krishna
(overf.) kombineret med dans
maya: illusion, kraft, energi. Oftest: Krishnas illusoriske energi
nama-hatta: gruppe af hengivne, der mødes
hjemme hos sig selv
prasadam: (overf.) mad, der er ofret til Krishna.
Ordret betydning: barmhjertighed
Ratha-yatra: traditionel vognfestival, specielt
kendt fra Jagannatha Puri
sadhu: en hellig mand
samadhi: bruges her i betydningen mindestempel
for en stor person efter hans død
sankirtana: fællessang af Hare Krishna. Caitanya
Mahaprabhus bevægelse kaldes også sankirtanabevægelsen. sannyasa: den forsagende livsorden
sannyasi: munk i forsagelsens livsorden
sastra: de åbenbarede skrifter
vaisnava: en hengiven af Visnu eller Krishna.
Refererer også til ’monoteist’.
yajna: offerhandling
yatra: ’tempel’ i betydningen organisation, institution eller menighed. Også festival, samling.
yogi: en, der praktiserer yoga, at forbinde sig med
den Højeste
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Krishna og frugthandleren

Ved
Dandaniti
Devi Dasi

En dag kom en frugthandler gående ned ad vejen foran Nanda Maharajas hus med en kurv fuld
af friske frugter. Hun kaldte: “Hvis der er nogen, der vil have frugter, så kom og få dem hos mig!”
Barnet Krishna tog nogle riskorn i Sine hænder, sådan som Han havde set de voksne gøre det for
at bytte dem med frugt. Men Hans hænder var meget små, og Han var ikke så god til at holde fast,
så Han tabte de fleste af riskornene på vejen.
Herren var så smuk og charmerende, at frugtdamen blot fyldte Hans hænder og favn med så
mange frugter, som barnet kunne bære. Da hun kiggede ned i kurven, efter at hun var kommet
hjem til sig selv, så hun, at den var fyldt med juveler i stedet for frugt. Blot ved at give Krishna
nogle enkelte frugter fik hun en hel formue igen.
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Det Krishna-bevidste køkken
Transcendental madlavning og kogekunst
Ved Dandaniti Devi Dasi

Vegetarisk nøddefarsbrød
For nylig spurgte en veninde, om jeg vidste, hvordan man laver ”meatloaf” med tomatsovs.
Det måtte jeg indrømme, at jeg ikke gjorde. Men så faldt jeg over denne opskrift fra kogebogen A
Higher Taste. Det oprindelige navn på retten er ”vegetarian nutloaf”. Man laver en fars af hakkede
nødder, grønsager, ris, ost og krydderier og bager den i ovnen. De sidste 10 minutter bages retten
med tomatsovs og revet ost ovenpå.

Ingredienser
nøddefarsbrød:
1¼ dl hakket selleri
1¼ dl hakket grøn peberfrugt
1¼ dl valnødder
1¼ dl mandler (smuttede)
4½ dl kogt ris
3¼ dl revet cheddar/monterey jack cheese
1 spsk. tørret salvie
½ spsk. tørret timian
1 tsk. tørret basilikum
½ tsk. salt
¼ tsk. hing
1 tsk. sort peber
3¼ dl tomatsovs (se opskriften)

Fremgangsmåde:
Mal nødderne sammen. Bland de knuste nødder og risen. Tilsæt 2½ dl
revet ost. Tilsæt krydderier og skårne grønsager. Tilsæt 1¼ dl tomatsovs.
Rør det hele godt sammen.
Forvarm ovnen til 175 grader.
Kom ingredienserne i en smurt bageform.
Dæk med aluminiumsfolie og bag i 50 minutter. Tag folien af og
kom den resterende tomatsovs og ost ovenpå. Bag 10 minutter mere.
Server varm.
Tomatsovs
Kom ghee’en i en 1-liters gryde. Når den er varm, tilsæt sort peber og
hing. Tilsæt straks tomatpure. Tilsæt 1¼ dl vand, en knivspids sukker,
salt og basilikumblade. Kog over middelvarme i ½ time under jævnlig
omrøring.

Ingredienser
tomatsovs:
1 dåse tomatpure (250 g)
0,6 dl olie eller ghee
1 tsk. sort peber
en knivspids hing
1 tsk. salt
1 spsk. basilikumblade
1 knivspids sukker
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Hare Krishna-tempel

Århus

Skjulhøj Allé 44, 2720 Vanløse
Tlf. 4828 6446. Giro 617 0277
Email. tempel@krishna.dk
Søndagsfest hver søndag kl. 15:00.

Søndagsfester: kanya_bala@hotmail.com
Onsdagsmøder: daniel.laflor@gmail.com

Radio Krishna Århus
www.radiokrishna.dk
Frekvenser
Sendetider
Tlf: 86110999
98.7 Mhz
Mandag 22-01
Email:
89.5 Mhz
Tirsdag 22-01
mail@ananta.dk
Kabel (kanal 2):
Torsdag 22-01
Fredag 22-01 96.5 (Teledanmark) Girokonto:
94.8 (Stofa)
Søndag 22-01
998-9366

Radio Krishna, København

87,6 MHz, Hybridnet 90,6 MHz
ma-fre 9.00-14.00 samt 16.00-17.30
lø-sø 8.00-10.00
lø 16.00-17.00
ons 22.00-02.00
to-fre 22.00-00.00
Girokonto 292 3637. Tlf. 38101232. Email: yadu@
krishna.dk Hjemmeside: www.krishna.dk

ISKCON i Sverige

Festival of India
www.festivalofindia.dk - info@festivalofindia.dk

Hare Krishna Center,
Govindas Restaurang,
Govindas Butik
Fridhemsgatan 22, 11240 Stockholm
Tlf. +46 (0) 8-6549002
www.algonet.se/~govindas/
V/Fridhemsplan T-banestation.
Kveldsprogram hver kveld kl. 18.30.
Søndagsfest hver søndag kl. 16.00.
Restaurang: ma-fre 11-19, lø 12-19.
Butik: ma-fre 11-18, lø 12-18.
Korsnäs Gård 14792 Grödinge
Tlf. +46 (0) 8-53029800
www.tattva.com
Pendeltog fra Sthlm Central til Tumba Station, derefter
bus 727 til Korsnäs Gård.
Søndagsfest hver søndag kl. 13.30.

Almviks Gård
15395 Järna
Tlf. +46 (0) 8-55152050
Søndagsfest hver søndag kl. 13.00 med buskørsel fra
Järna Station kl. 12.00.
ISKCON Göteborg www.harekrishnagoteborg.com
Govindas vegetariska servering och Hare Krishna Tempel
Karl Johansgatan 57, S-414 55 Göteborg Tel +46 31 42 16 42
For festivaler og programmer, se:
www.harekrishnagoteborg.com.
ISKCON - Govindas www.govindas.just.nu
Prästgården i Olunda 74193 Knivsta
Tlf. +46 (0)18-102924
Mob. +46 (0)70-3441246
Søndagsfest 1.søndag hver måned kl. 15.30.

ISKCON i Norge:
Krishna’s Cousine
Kirkeveien 59b 0364 Oslo Tlf. +47 22606250 - 22446820 ma-fre 12.00-20.00
V/Majorstuen T-banestation. Søndagsfest oftest kun i forbindelse med festivaler, ring for information.

Jeg vil gerne abonnere på “Nyt fra Hare Krishna”.
Navn:.....................................................................................................
Adresse:..................................................................................................

300 kr. pr. år (12 numre )
Denne indmeldelseskupón sendes til:
“Nyt fra Hare Krishna”, Sørningevej 39,
Skamstrup, 4440 Mørkøv

www.krishna.dk www.harekrishna.dk www.iskcon.dk
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Alle henvendelser til:
Nyt fra Hare Krishna
Sørningevej 39, Skamstrup, 4440 Mørkøv, Tlf.: 5927 1930 girokonto 1-688-3204
E-mail: lalitanatha@krishna.dk

Januar 2009
Mandag 4.1.2010 Sri Ramacandra Kavirajas 		
		bortgang
Srila Gopala Bhatta Goswamis 		
		fremkomst
Tirsdag 5.1 Sri Jayadeva Goswamis bortgang
Onsdag 6.1 Sri Locana Dasa Thakuras bortgang
Søndag 10.1 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Sat-tila Ekadasi)
Mandag 11.1 Bryd fasten imellem 8:33–11:02
Torsdag 14.1 Ganga Sagara Mela
Onsdag 20.1 Vasanta Pancami
Srimati Visnupriya Devis fremkomst
Sarasvati Puja
Srila Visvanatha Cakravarti 		
		
Thakuras bortgang
Sri Pundarika Vidyanidhis fremkomst
Sri Raghunandana Thakuras 		
		fremkomst
Srila Raghunatha Dasa Goswamis 		
		fremkomst
Fredag 22.1 Sri Advaita Acaryas fremkomst (faste
		
til middag)

Lørdag 23.1
Søndag 24.1
Mandag 25.1
Tirsdag 26.1
		

Bhismastami
Sri Madhvacaryas bortgang
Sri Ramanujacaryas bortgang
Ekadasi (faste fra korn og bønner for
Bhaimi Ekadasi)
(faste til middag for Varahadeva)
Onsdag 27.1 Bryd fasten imellem 8:12–10:59
Herren Varahadevas fremkomst
Torsdag 28.1 Herren Sri Nityananda Prabhus 		
		fremkomst
(faste til middag)
Lørdag 30.1 Sri Krsna Madhura Utsava
Srila Narottama Dasa Thakuras 		
		fremkomst
Onsdag 3.2 Sri Purusottama Das Thakuras 		
		bortgang
Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati 		
		
Thakuras fremkomst
Tirsdag 9.2 Ekadasi (faste fra korn og bønner for
		
Vijaya Ekadasi)
Onsdag 10.2 Bryd fasten imellem 7:45–10:51
Sri Isvara Puris bortgang

Himalaya giver fødsel
Der gik et rygte om, at Himalaya snart ville give fødsel. Folk fra hele verden
strømmede til for at overvære begivenheden. Himalaya er verdens største bjerge,
så barnet må være et meget stort barn, måske et stort bjerg eller måske en stor
elefant.
Dagene gik, og spændingen steg for hver dag. Snart var hele verdens opmærksomhed rettet imod Himalaya. Ingen tænkte på og talte om andet. ”Tænk sig, at
Himalaya snart skal føde.”
Dagen, hvor fødslen ville ske, kom. Der lød en stor rumlen, Himalaya-bjergene
skælvede, nu kom det store øjeblik. Alles opmærksomhed veg ikke en tomme fra Himalaya, og alle
så det: fra et lille hul ved foden af Himalaya dukkede en lille rotte frem og pilede væk.
(Traditionel indisk historie med en ligefrem pointe: stor ståhej for ingenting. Også aktuel i forbindelse med Københavns overståede klimatopmøde.)

