
skdd - Oficin: jay tiszteletteljesség!
bhagavati mex: Jay Kedves lelki testvéreim!
Itt vagyunk Olaszországban Gurumharajal. Gurumaharaj lediktálta a mai napi csetet. Sríla Gurumaharaj 
Ki Jay! 
Kedves bakták! Vrinda Család vasárnapi összejövetele ki jay! Úgy érzem, nagy örömömre szolgál, hogy 
mindannyiótokkal beszélhetek. Ezen a reggelen meditációval kezdjük a napot. Érdekes, amikor egy lelki 
közösséget vezetsz, mert nagyon nehéz az, hogy mindenki kedvére tégy. Összehasonlításképp vegyük a 
cirkuszi akrobatát, aki egy vékony kötélen sétál. Minden képességét és tehetségét kihasználja, hogy 
teljesítsen. Inspirálja az önátadása, hogy saját kreativitása által gyarapodjék, hogy fejlessze a képességeit 
addig a pontig, amit úgy hívunk, hogy átesik a spontán Istenszeretet szolgálatába. Ez bizonyos tekintetben 
egy „lehetetlen küldetés!” Mindazon felül, ha úgy gondolod, hogy vannak a különféle egók, vanakik 
önmagukban a különc világuban élnek, és a gondolkodás nélküli világukban mi történik a világ körül, a 
transzcendentális világban.
Ma reggel olvastam egy kicsit Csajkovszkitól a művészeti arculatában, miközben egész idő alatt arra 
gondoltam, hogy alkotok a művészetben egy közösséget. A művészet vezetésében egy családot. Ebben a 
világban létezik támogatás és ez a támaszték különböző kapcsolatokból fakad. Elfogadni a segítséget 
elengedhetetlen, ha valaki adja. Az Édesanya támogatja gyermeke fejlődését, amikor tejet ad neki. Az 
Édesanya-fia kapcsolatban, ez jelenti a kiteljesedést. A kiteljesedés az, amikor a gyermek fejlődik és 
felnő, és amint felnőtté válik, az egy csoda. Amikor felnőtté válik egy gyermek, csak nézhetjük azt, és 
ámulhatunk „ óh ez a gyermek ismétli ezeket a szavakat, tud varrni stb…”
Az élet a fejlődés állapotainak csodálata, saját lényünkben, ami hordozza a kielégítő eredményeket. A 
lelki élet ilyen módon a művészi képesség bevetése által, a lélek fejlődése. Tökéletesedni mindaddig, 
amíg egy tiszta bhaktává fejlődik, és rákapcsolódik a lelki világra. Ez a mi igazi célunk. A fejlődés 
lényege elérni az örök tudat világát. Ha ez nem egy isteni csoda, nem hinném azt, hogy képes vagy 
kiszabadulni valamilyen úton-módon ebből a világból. Azért mert valahogy néha annyira kötődünk, 
annyira zavarosnak látszik minden, hogy nincs kiút. De tudjuk a halál, mintha maga a változás lenne. Ám 
a kiút nem feltétlenül egy fejlődés, de legalább egy változás. Ki tudunk menekülni ebből. Nem számít, ha 
újra reinkarnálódsz, vagy ha ott van egy lelki világ, mert amíg a halál órája ott leselkedik, csak az önálló 
célok fejlődése él, amelyek tervezettek vagy ránk mértek a társadalom és etika által. Próbáld meg 
felváltani az erkölcsi és etikus célokat. Nem tudod. Az etikában ott a sokféle igény. Az etika 
szempontjából az embernek már majdnem tiszta hívőnek kell lennie. Ebben az értelemben senki sem 
tagadhatja le a célokat teljesen. Egy bűnöző mindig meg fogja találni a módját, a kívánatossal szemben, a 
helyes ellenkezőjét. Hé, mindig megtalálják a módját, hogy másokat hibáztassonak, kifgásokat talál 
önmaga védelme érdekében, a gyarlóság cselekedete mások mellett.
A védőszárny az Édesanya, az Édesapa, a fiad, a tanár, a tanuló, a sadhaka. Mindannyian a különböző 
szintek összefüggései. Ahányszor csak tanulni akarsz valamit, meg kell találnod azt a valakit, aki tud 
támogatni ebben a tanulási folyamatban. Ha senki sem pártfogol téged, akkor magadra számíthatsz. A 
Srímad Bhagavatam szerint nagyon eladósodottak vagyunk. Lekötelezettjei vagyunk azoknak, akik 
működtetik a földet, azoknak, akik magot vetnek és nézik, ahogy az étel a házunk ajtaja elé jön. Szóval 
megenni egy tál leveset, az eladósodást jelent. Ha így vélekedsz „nem vagyok adósa senkinek!” 
„ Tévedsz!” Mindig adósok vagyunk. Adósai a fogorvosunknak, annak ki megfontoltságot szerzett, annak 
ki bölcsességeket írt. Ha beszélsz németül, tartozunk azoknak, akik írták és fejlesztették ezt a nyelvet. Ha 
megértjük, hogy valami magasabb, az Univerzum kényszerítésének valamije, akkor megértjük, hogy 
kölcsön vettünk mindent. Lévén, hogy a hátralékunk nem kellemetlen. 
Az Édesanya, aki annyi mindent megtett, akinek annyi mindennel tartozunk, ez nem-e kellemetlen. Éppen 
ellenkezőleg, színültig tele a szívünk hálával és ott a hajlandóság is, hogy tegyünk másokért. Azért mert 
ha te, a saját fejlődésedben nem vagy hajlandó vállalni a felelősséget, és azt, hogy másokat támogass, 
akkor azt úgy hívom, szűkkeblű vagy (azaz, smucig). Ha Te egy ilyen ember vagy, akkor az szégyenletes. 
Mindent elfogadtál és most nem akarsz semmit sem tenni másokért? Ez lehetetlen, nem számít ki vagy.
Felnőttél a végtelen elemek és néped kegye által az Isteni elrendezésben, és mit kell mondani az Anya 
Természetről, Aki önnön magából adott a létünkért. Összeségében, ez az egész a Föld Anya áldása, 
hiszen mi vagyunk az egyetlenek, akiknek meg kell tanulnunk, hogyan tegyük jobbá. Ez elvárható tőled, 
úgy mint tanítványtól. Hajlandó vagy a legjobbat tenni az élethelyzeteidben a legjobb képességed által. 
Ez az, hogy Te hol vagy, hogy aki Te vagy. Fejleszd a készségeidet. Végsősoron ez fejleszti a szeretet 
kifakadozásának képességét. A nagyságodban, a végtelen képességedben képes vagy adni másoknak 
mindazt, amit kaptál, ez a Te szíved, a lelkiismereted, a szereteted. Ez az egyetlen gyarapodás az, ami 



igazán fontos a lelki életedben. Mert Picassová vagy Dalivá válni a művészet nívójában, vagy a 
tudományos találmányok készítőjévé vagy Róma városának vezetőjévé válni, de ezek nem jelentik azt, 
hogy el fogod nyerni a lelki életet. A tudatosság hihetetlen alapelvében van a fejlődés, ahol a szeretet 
világa biztosított, oly módon, hogy amit kapsz, megosztod azt, terjeszted azt. Akkor megkaphatod a 
szeretet nyitott forrását, amely minden irányba folyik. Más szóval minden nép kapcsolatban áll veled. 
Mások iránti szeretetet, vagy ha nem ezt a reakciót kapod, úgy mint eredményt, ami a  fejlődés létének 
természetéből származik. Az alkotás egésze erről szól, támogatás, fejlődés. És mi vagyunk az iskolák 
úttörői. A Krsna tudat azt jelenti, edzetten a lelki szeretet úttörőivé válni. Aki az úttörői kötelékben 
elindul, hogy tegyen valamit, amit lehet, hogy nem várnak el tőled, de az egyetlen vágyad legyen neked 
és neked. A munkás teszi a dolgát és fizetséget kap, Ha nem dolgozik, nem kap fizetést. De senki sem 
hívja a munkást úttörőnek. Előfutárnak lenni a becsület munkája, valaki, aki végzi a hivatását, amiben 
eredményeket ér el ugyanazon okból az nem fogja latolgatni: ezt és ezt teszem, amiért ez és ez jár. Nem 
gyárt eszményeket a szeretetért. A szeretet úttörői. A szeretet áldozatai. Ezek az emberiség fejlődésének 
valódi elemei. És ha az egyházaink nem léteznének, nem eredményezne útbaigazítást, ha nem lenne élő 
fája a templomoknak, akkor nem felelnének meg a valós céljaiknak. Ezek a azok a területek, amelyek a 
lelki élet előhírnökei. Valóban tanulni szeretnél ebben az életben, meg akarod tanulni, hogyan kell 
áldozatot hozni, akkor próbáld megtanulni azt, amit a mi lelki tanítóink adtak át számunkra. Ez a 
legnagyobb ajándék, maga az élet. Nem könnyű. Egy útépítőnek lenni sosem volt könnyű feladat. Légy 
Te az első, aki felfedez valamit, bizonyítsd be. De ebben az értelemben mi a szeretet hírdetése? 
A szeretet pionírja az, aki eljön és azt mondja másoknak: „Szia barátom, láttalak.” „De miért ha nem 
ismersz rám?” „És én sem ismerlek téged?” De mi mindanynian fivérek és nővérek vagyunk kezdetektől 
fogva. 
A Gurum elmondta nekem: „Menj, és vidd hírül ezt az üzenetet minden testvérednek (fivérednek és 
nővérednek) az egész világban. Te vagy az egyetlen. Ezért annyira örülök, mert rádtaláltam és hogy így 
tudok végezni egy kevés úttörői munkát, hogy meghívhatunk Téged a vasárnapi összejövetelre (partira) 
és átadhatom neked ezt a könyvet. Kérlek vizsgáld meg, mit gondolsz erről és vedd a bátorságot, hogy 
találkozz vele.”
Ez a meghívónk  a úttörőink munkájához. Prédikálj, hogy legyen úttörő. Kapcsolat az emberekkel. 
Kockázat és a szabadság világa. Ha nem kockáztatunk, akkor sohasem találkoztunk volna ennyi 
csodálatos bhaktával, olyanokkal is, mint akik kapcsolódnak a chatre. Valaki vette a bátorságot és azt 
mondta: „Szia, gyere mi egy család vagyunk. Itt vagyunk, hogy meghívjunk téged, hogy megismerd a 
szív lelki szeretetét és azt akarjuk, hogy tudd, hogy erre neked is van lehetőséged. Tőled nem akarunk 
semmit, de Neked annál többet akarunk adni. Mi csak azt akarjuk, hogy képes légy felismerni a bőséget, 
ami benned van, és fejlődj úgy, ahogy egy virág bimbója, a Nap tündöklése alatt. Amely napon 
megjelenik egy ember szívében Krsna Szent neve, az a szív kivirul és ez az ember elindul, hogy belépjen 
a világba, ahol a szeretet örökkévaló. Ezért teljes szívemből kívánom, ez az egyetlen értelme, az 
asramjaink hű hatása. Ám elég sokszor van, amikor egyesek azt gondolhatják, ez lehetetlen. Mint 
mondtam: „Lehetetlen küldetés.” 
Túl sok egó harcol és akik gondatlanok. Jöjj Guru és adj több tanácsot és többen mondják is: igen, igen, 
nagyszerű, nagyszerű, igen és Amen és sarkon fordulnak és semmi.
Vannak koncertek, szankirtanok, különböző oldalakon erőfeszítések, de nem ott, ahol igazán 
áramolhatna. Világos, hogy valami mindig folytatódik, mert ha nem történne folytatás, akkor nem tudnád 
fizetni a bérleti díjat, már pedig akkor lehúzhatod a redőnyt. Mindig van sürgető körülményünk. Ez nem 
könnyű. Van egy német mondás, ami azt mondja: „Nem könnyű egyedül, de együtt már könnyebb.” 
Ennek értelmében valamit együtt alkotunk. És akkor ott jön egy PremKishor(jámbor német) minden nap, 
egész évben ugyanazt teszi, mindig Krsnát imádja és sohasem dühös, mindig mosolyog.
Azon töprengsz: hol van ez? Mi a türelmének és a kitartásának a forrása? De hát ez bámulatos.
Tehát az úttörő munka azt jelenti, hogy az együtt dolgozók pédáját követjük. Azt gondolom, hogy 
iskolákban és egyetemeken szemléltetjük a munkánkat Berlinben. Ez valami fantasztikus. Szintén valami 
csodálatos a Vrinda-Kunja programjai, amit terveztünk. 
Ha látok egy teljes parkoló helyet, olyankor a gyomrom kavarog egy kissé, de ez olyasvalami, amit meg 
kell munkálnunk, hogy valami csodálatosat tegyünk. Csajkovszkij azt mondta: egyszer meg kell próbálni 
Istent szolgálni, az igazságot, hogy a dolgok szépségét érzékelhessük. Úgy vélem ez egy szép imádság. 
Mert lehet látni azt, hogy az igazság mindenhez kapcsolódik, így nem láthatod a csodálatos igazságot a 
dolgokban. Nem, ott van egy ékesség nekem, az összejövetelünk, az egyéniséged, ez a legmagasabb 
szépség. Ennek bármi másnál több értéke van. Noha minden más szurtos volna. De ez nem így van. 



Megannyi szép dolgot tettünk Narasimha oltárán, mint az istenségek imádása vagy a templomok 
megújítása és mindenféle munka a farmokon. Mindig láthatod a hatalmas erőfeszítéseket, amit a bhakták 
folyamatosan mozgó projektjeik tanúsítanak. Másfelől azt is látjuk, hogy számos dolgon lehet javítani egy 
kicsit több fegyelemmel. Voltaképpen megkapjuk Isten funkcióját, mert az emberek ide jönnek a Varna 
Asram jelentéséért vagy a Hindu Védikus kultúráért, az emberek jönnek és tudják ki Prabhupada és mi 
volt a munkássága. Uram! Ez fantasztikus. Képesek vagyunk az embereket elvinni a műhelyek területeire. 
Ahol rengeteg olyan dolog van, amit a meglátásainkkal vagy energiáinkkal megterveztünk. És még nem 
is beszéltünk Indiáról vagy Dél-Amerikáról, ahol nem csak egy éden él, de egy édenkerti csapattal 
mennyei területekre juthatsz, ha szeretnél, és idővel úttörővé válhatsz. Például: el tudsz menni a Titicaca-
tó közepének szigetére ahol gyakorlatok programjait végezheted. Ott nincs fény, és ha el akarsz oda jutni, 
evezéssel/kenuval kell menned, a semmiből kell mindent megteremtened és a bakták már megtették ott 
ezt. Jelenleg 4 Truly-nk van, amit az egyre növekvő kenderből készítettek, és ugyabból az anyagból 
készítettek csónakokat. Az oldalán egész falvakat építettek a peruiak. Szóval ily módon számos projekt él 
több oldalról. Egy úttörői munka Prema Mandalában volt (Chile-i elmélet), amikor a nagy földrengés egy 
évnek ezelőtt történt. Ott volt a családunk és praszádot osztottunk az embereknek, akik a földrengés 
áldozatai voltak. 150 ember volt a farmunkon. Ez nem sok emberrel történt meg. De a körölményeken túl, 
ott szegénység volt. A szegénység jó dolog. A szükség fellendíti az úttörő lelkiségét. És merthogy mi egy 
lelki taposó iskola vagyunk. A legnagyobb szükségben úgymint a drog függőség rabjai, valaki látja 
szükségességét a másik oldalnak. Mindazoknak, akik boldogtalan családból jönnek, nagy szükségük van 
rá. Mindazoknak, akik öngyilkossági gondolatokkal küzdenek, nagy szükségük van rá. Mindazoknak, 
akik nem látják életük jövőjét, nagy szükségük van rá. Mindazoknak, akik kétségbeesettek ebben a 
társadalomban, nagy szükségük van rá. Mondd meg nekem, hány ember tudja, hogy szüksége van erre? 
És akkor jönnek a Vasinava úttörők, akik azt mondják: Nem, ez a krama hálója a világban, mert mi a Kali 
Yugában vagyunk és el kell döntenünk, hogy menedéket veszünk-e a Szent Név által és így jönnek majd 
igaz úttörők, a lelkünk gyarapodásában. Mert ha te még mindig unatkozol, lusta vagy a hideg ráz és Isten 
felé mindent és mindenkit megpróbálsz hibáztatni, ez így nem működik. Akkor ott azt kell mondanom: 
Ilyen módon nem gyarapodhatsz.
Van, hogy megcsodálunk egy fát, ami sok gyümölcsöt ad. Sőt azt is, ahogyan árnyékot nyújt még 
azoknak is, akik megmetszették a lombozatát. A fa egy nagyszerű példa az alázatosságra, annak adására 
és abban való részvételre. Félj, légy lusta és hibáztass másokat, ám ez nem igazi lelkiség, ez nem úttörői 
munka, az nem egy szívügy, hanem a fejlődés visszautasítása. Ily módon a lelki tanítómesterrel nem tudsz 
előre haladni. Az ember feladata egy lelki tanítómester előtt, kövesse a rábízott szolgálatot, kérdéseket 
tegyen fel, és ajánlja fel alázatosságát. Az a valaki, aki az igazak útját éli, részese lehet ennek az 
igazságnak, mert látta az igazságot, és az csodálatos. De mert Te nem tudod ki látta az igazságot, ez úgy 
ellenőrizhető csak, ha ő a szeretet úttörője. Így eloszlathatóak a kétségek, mert a szeretet úttörőinek 
szolgálata, akinek szintén az a szándéka, hogy szolgálja a szeretet úttörőit, éppen ez ennek az iskolája. 
Amikor az ember azt megkapja az ihlet forrásából. 
Édesanyád nem támogatott mindig téged? Nem mondta mindig neked, öltözz fel szépen, légy kedves 
másokkal, ne verekedj a bátyáddal, legyél tiszta, kicsit felelőségteljesebb, mosd el a tányérod evés után, 
ne legyél piszkos, mennyi mindent tett az Édesanyád? Ő mindig mindenben támogatni fog téged A-tól Z-
ig, támogatni, támogatni, támogatni, mert az Édesanyák segítenek bennünket, segítenek bennünket, és ez 
egy úttörő munka. Soha nem hallod, amikor egy Édesanya azt mondja a fiának: „Vegyél egy kis LSD-t 
vagy igyál (alkoholt).” Nem, az Édesanyák nem mondják az ő gyermekeiknek, legalábbis az Anyák 
általánosságban(akik szívűkben is Édesanyák), éppen ellenkezőleg azt mondják, „ne tedd ezt, teszed le de 
rögtön!„ Az életed harccal töltöd el a jó dolgokért. Van közületek bárki olyan akinek az Édesanyja rossz 
tanácsot adott? Emelje fel a kezét kérem. Senki sem fogja azt mondani, hogy az Édesanyád nem 
védelmezett, óvott. Bizonyos esetekben az Anya beteg volt vagy kábítószer függő, és nem tudta 
megszervezni a saját életét. Az édesanyák és Édesapák segítik a gyermeküket maximális áldozattal és a 
szülők, akik nem hoznak áldozatot, kétségbevonhatóan rossz szülők lesznek. Mint tanároknak, egyetlen 
feladatuk a diákok segítése, de ha nem végzik azt, akkor elveszik tőlük a tanítási engedélyüket, olyan 
hamar, amint felismered, vagy megérted, hogy a tanár nem jóakarója a gyermekednek. Akkor leválasztod 
gyermekeid a felügyeletükből, mert alkalmatlan személyiségek, akikre nincs szükségünk. Ha a tanárok 
szexuálisan zaklatják a gyermekeket, vagy nem segítik elő a fejlődésüket, akkor eltávolítja őket a hatóság. 
Ezért vannak a családvédelmi vagy gyermekjóléti hivatalok, amelyeknek joga van ahhoz, hogy 
eltávolítsák a szülői jogokat, ha azok nem teljesítik kötelességüket és felelősségüket.



Mint ahogy az úttörő tudja, mit jelent a felelősség, egy úttörő aktív, olyan, mint egy tűzoltó, aki eloltja az 
anyagi vágy tüzét. A Szent Név áldása, a lelkesedés nekátri cseppjei, a praszádam, ez az értelme és 
jelentése a mi templomainknak. A megalakulásunkért, a törekvéseinkért ha szükséges az életünk adnánk 
érte. Épp most vesztette el valaki az állását, mert azt monda: mi harcolni fogunk a végsőkig a Krsna 
tudatban, harcolunk az utolsó leheletünkig, amíg a tisztaság és szeretet nem győzedelmeskedik. Nincs 
értékesebb, mint az alázat szolgálata úttörőként. Kérlek ne feledd, amikor eljön az utolsó lehelet pillanata, 
akkor egy dolgunk van, nagyon tiszta szeretet úttörőivé kell válni, mert ha eljön a halálod pillanata, mert 
ha valaki még akkor is panaszkodik, a jövője kedvezőtlen lesz.. Ezért alkotnunk kell magunknak egy 
transzcendentális jövőt, az életünkben az érzékelésen túlit illetőleg magasabb nívókba fejlődni hazafelé, 
haza a JóIstenhez, ezt Sríla Prabhupada mondta. Nem mennék Brahma Loka világába, Sidha Loka 
világába, mert mi szeretjük a transzcendentális szeretetet…ezért követjük a szeretet úttörőinek ösvényét, 
mert ez az egyetlen ösvény, amely elvezet bennünket oda. Pontosan úgy, ha megbízható vagy, és 
nincsenek kétségeid, minden erőddel törtetsz előre és a felsőbb tudatosság fokára, ahol körülölel az 
egyetlen szeretet. Mert teljesen függünk ettől az energiától, a szeretet áramlásától. A szeretet a mi saját 
erőnk vagy energiánk, ami csak áramlik keresztül-kasul rajtunk úgy, mint lehetőség. De csak akkor árad, 
amikor felülről kapjuk az áldást. Ne essünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk; én vagyok a szeretet 
erejének teremtője és eldöntöm mikor szeretek, mikor nem. Nem csak te döntöd el, mennyit adsz. 
Imádkozzatok a Jóistenhez, áldást kérve, hogy a szeretete áramoljon rajtad keresztül.
A szeretet iskolájában minden harmónia, amiben kapcsolódunk a Legfelsőbb szeretet koncenrtjéhez, Aki 
áldását adja, felébreszti bennünk az inspirációt a hozzájárulásunkkal, és segít a ráhangolódásban. Ám ha 
úgy volna, hogy te lennél a válogatott szólóénekes, persze akkor is, ha éppen egyedül vagy a zenekar 
legalján, még azzal is hozzájárulsz. De amíg a szólista eléri zenei fénykorát, addig a zenekarnak meg kell 
valósítania a teljes hangverseny harmóniáját.
Ha valahol a mezőn sétálsz, nyiss egy templomot, ami olyan, mint a szóló bemutatója. Ezt egyszer meg 
kellene tenned, menj oda úgy, mint egy templom új elnöke. Ebben az esetben mindent meg kell tenned. 
Főznöd kell, leckét adnod, énekelned és a szomszédokkal összebarátkoznod. Rengeteg a teendő. Ezért 
templom rektornak lenni egy nagyszerű ajándék, ami számos dolgot lát el. Ez valóban egy nagy ajándék, 
ami nagy felelősséggel jár. Ez egy bőséges áldás, ami egyúttal hihetetlen. És ezt úgy akarom mondani, 
úgy értem, hogy az Édesanyánk, a mi Kedves Vaisnaviaink. Kérjük, vállaljonak nagyobb felelősséget. Ezt 
kérem személyesen, továbbítsátok az Édesanyák felé az Istagostikon: teljes szívemmel vállalom a 
felelősséget. Szükség van itt a nőiesség erejére. Itt szükségünk van az anyai szeretetre, amit Szaraszvati és 
Laksmi is ábrázol. Szükségünk van Rádharáni erejére. Rádharáni Ereje nagyon magas nívójú. 
Természetesen van, és szolgáljuk is ezt. De az Édesanyai, a női átadás ereje, a vezetői képesség, és 
felelősség, ez az erő bizonyos módon nagyon erőteljesen jelen van az Édesanyákban, amire itt 
szükségünk van. Az egyik fontos köveletménye a templomod fejlődésének, ezt úgy el tudom képzelni. 
Nem arra gondolok, hogy a brahmacsáriknak és a férfiaknak itt nincs semmi beleszólási joguk…Éppen 
csak azt akarom mondani, hogy az erő ereje kiemelkedőbb kell, hogy legyen. És ha tényleg kezedbe 
veszed azt, hogy akik jönnek , azok képzett úttörőkké váljonak..nekünk határozottan kell mindent 
tennünk, és mondanunk: állj, mi a képzésed, hogy úttörővé válj? A lelki közösség mindig megismétli ezt. 
Minden a lemondás ÁLTAL, mindent Krsna irányába. Krsna van a középpontban. Krsna örömére 
énekelünk, Krsna örömöére hullajtjuk verejtékünk, Krsna derűjére szervezzük az Istagostikat. Krsna 
derüje, hogy van egy Govinda-Bauernhof-unk (Govinda –Farmunk). Krsna boldogsága, hogy valami 
fantasztikus dolgot akarunk művelni, valami kivételeset minden Vrinda-küdetésünk által. Az az öröm, 
amit Krsnáért teszünk minden templomban, az egy művészi Védikus Akadémia. Megannyi ötletem van, 
ha tudnád az összes feladatot, amit teszünk…Már szinte félek megemlíteni bármit is. Amit még ezidáig 
nem fejeztünk be. Szóval Bakták és Maták segítsetek nekem mindezt megszervezni, az irodák projekteit a 
megkünnyebbülésemre. A rendszer túl van már terhelve. De annyi mindent tudnál tenni. És ezek a dolgok 
nagyon értékesek. Különösen, amikor új könyvek kerülnek nyomtatásra vagy felvételre, ez nagyon fontos 
például. De az írott szó szintén nagyon értékes és fontos. És ez a mai cset, ha valaki figyel, talán meg 
fogja érteni, mit jelent a szeretet úttörőjévé válni. Talán úgy döntenek: „Részt akarok venni benne! Ezek 
nagyon jól hangzanak. Ez az, amit mindig is szeretettem volna.” 
De azt gondolom jobban meg fogod érteni, ha többet látsz a szeretetet szemeivel, és nyújtod a kezed majd 
azt mondod: Jöjj! Légy őrült! Most kell valaki, aki segít nekünk a valóságban, nekünk szükségünk van 
egy kapu elhelyezésére itt, szükségünk van valakire, aki segít nekünk a farmok fertőző kádjait kiüríteni, 
stb…készít hangoskönyvet meghallgatásra, az értékes. Jöjj! Szükségünk van valakire, aki verejtékkel 
áldoz Istenért. És szükségünk van valakire, aki hajlandó szeretettel növényeket ültetni. És mire van Neked 



szükséged? Magokra. Ezek azok a magvak, amelyeket a lelki tanítómestered ad számodra. Ez a Szent 
Név és a szolgálat magva. Amit az első helyen, amit a lelki tanítómester ad a Szent-Néven túl, az 
viselkedés, a szolgálat küszöbe. Ez az, ami igazán számít. Ezzel a kéréssel búcsúzom a mai napi csetről. 
Kérlek, továbbítsd ezt az üzenetet a templomodba. Sríla Prabhupada Ki Jay! Sríla Guru Maharaj Ki Jay!
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