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GURUFOLKET
Det er just ikke en hvilkensomhelst befolkningsgruppe i dette land, man har
lysttil at sammenlignemed nyomvendte

lige lys" nr. L: "Han frelser osl Hvad
frelser Han os fra ? Fra illusion, selvbedrag, morke, egoisme, had, angst,
konkurrence og krig. Hvad frelser Han
os til ? Til Lys, Sandhed og Kerlighed.
Til Sand Bevidsthed om Lyksaligheden
i os selv. ". Samme tryksag slutter af
med fplgende karakteristik af Guru Mah i , i ' , j i ' s b u d s k a b :" D e t t e e r g a v e n , s o m
besvarer alle sporgsm5l, som fjerner al
bekymring, og skaber det rigeste liv,
som er muligt". Det eneste han beder
os om, er "at vi kommer tjl ham uden
svig i hjertet, og virkelig @nsker a'(.

kristne. Men en sidan sammenligning
er ikke helt omsonst til en ydre karakteristik af gurufolket. Dets tilhengere
er glade som nyomvendte kristne, lykken synesat strAle ud af gjnene, deres
vished om at have fundet frem til sandheden - kundskaben- er enorm, og
med den storste frimodighed benytter
de den forste og bedste lejlighed til at
vidne om det guddommelige lys, som
findes i alle, og som deres frelser, vor
tids Messias, den nu 15-6rige dreng,
guruen Maharaj Ji, har vist dem og 0nsker at vise enhver. The perfect Master
er kommen og vil i sin uendelige n5de "bruge trykkemaskiner, jetfl/, tv,
telefoner og biler til deres virkelige

kende Sandheden".
Megetaf dette lyder jo hett velbekendt.
Mange nyomvendte kristne har sagt det
samme eller noget, der li3ger meget
tet op ad dette, om Jesus og det liv,
han har skenket dem. Havde jeg for
min egen del ikke vidst, hvad jeg skulle hore, da jeg sidste efterAr lukkede
op for radi,ren, kunne jeg godt ind imellem have troet, at jeg lyttede til
kristne, der aflagde deres vidnesbyrd
om deresfrelser, JesusKristus. Men derr
udsendelsesfrelser havde det fremmed-

formil: At prise Ham, som har givet
os liv - At fortrlie alverden, at menneskehedens Frelser er levende iblandt
os". Og det lyder i fortsattelsen af gu-

artede navn Guru Maharaj Ji,
Hvem er han da, denne guru, som fir
tusindvis af mennesker verden over ikke blot i @sten - til at stromme ti1

rufolkets danske organ "det guddomme-

sig,
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ia,

fir

mange til

at selge alt,

L,€REREN:
hvad de ejer, i tjenesten for at udbrede
hans lere ? Efter gurufolkets egne op-

Hans titel er satguru, hvilket betyder
"sand fordriver af morke og ibenbarer

lysninger hevdes Marahaj Ji at have
givet Kundskaben til 5 millioner mennesker siden han var 8 5r. Og hvordan
er den l&re, der f. ela, fir en Grtlnbaum junior til at opgive sit tidligere

af Lys". Det er navnet for den helligste person i menneskeheden, Han kan
vise os Gud; kun gennem sgnnen kan
man kende Gud; han er ordet, der er
blevet kod, Han erklarer morket i det
menneskelige sind total krig, da oprindelse til al krig er at s@geher. Han

liv, d€t der var praget af politisk radikalitet og en provokerende opfgnel,
den Ole, som i 60'erne skabte en ikke

giver mennesker Kundskab, "og kundskaben viser os, at vi allerede har Det
Guddommelige Lys skinnende lige meF
lem Ojnene", jfr, bevegelsens navn Di-

ubetydelig furore ved sit tpjsmideri i
centrum af KObentravn? En omvendelse,
sor.rer lige si opsigtsvakkende som visse andre samfundskritikeres omvendelse
til Kristus i den senete tid.
I korte trak skal vi forsgge at tegne

vine Light Mission.

hovedomridsetaf lareren, laren og lar
li:igene og si vurdere den fo4 os helt

Ikke lareren, men laren, kundskaben,
skal modtages, I en satsang, dvs. en
taleafendiscipel som selv kender sandheden gives hvad Maharaj Ji sammenligner med en indsprojtning, der virker

L.ffi,EN:

afgorende pistand fra gurufolkets side,
at deres perfect Masters lare ikke stir
i modsetning til Jesu enkle 1ere, men
at Maharaj li og Jesus i bund og grund
siger det samme og giver den samme

Ojeblikkeligt. Han er selv "hqj" og opfordrerandre: rI bor 5live hoie". Kund-,
skaben, han skenker, er en praktisk

oplevelse.
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metode til at opleve det, sproget mangler midler til at udtrykke. Den giver
fred, lykke og g0r disciplene karlige.

sv&r€: Han er en slags messias, sidan
som der i historien altid har veret og
altid vil vare mennesker, der foregiver
a t v e r e m e s s i a s ,m e n e n s l a g s m e s -

Denne kundskab fir man ikke ved at
tro, men ved at se, Det er gurufolkets
pistand, at Jesus ikke ville starte en

si a s

ny religion. Det vil Maharaj Ji heller
ikke. Han, Jesus og andre fuldkomne
mestre siger det samme. Si: "Hvilken
religion I tilhorer er ligegyldigt'.
Eller

LERLINGENE:
Fra alle samfundslag rekrutteres disciplene. Her i Danmark ikke mindst fra
sikaldte intellektuelle laedse. En "mahatma" er en pe$on, der ved Guru Maharaj Ji's nide skanker Kundskab til
folk,

Overct pi disciplenes
rangliste og er at sammenligne med en
af Jesu apostle. Disciplene vil helst
v i d n e , men gir dog ikke af vejen for
en diskussion, selv om de klart under
streger, at det, de taler om, ikke kan

efter

kristen

tankegang en

En sidan vurdering af guruen vil gurufolket naturligvis ikke kunne godtage.
En anti-messias giver da ikke menne-

som det lyder i et par verslinier: "TEttere end dit eget hjerte/ lever Gud- /
og venter kun pi, at du/ vender blikket/ indad, hvor han bor, / ikke udad. /
Vil du gerne til det sted l/ ce til Ham,
der kender det/ og som/ kan vise digl
det -/ inden i dig, "

er

mod- messias. Mellem ham og Jesus er der kort og godt en korsfestelse
og legemlig opstandelse ti1 forskel.

sker fredi Pistand stir mod pistand. Et
gir det ikke an at benegte, og det er,
at gurufolket oplever noget. Og denne
oplevelse af fred og lykke psykologisk
set er lige si sterk som kristnes indre
vished, ia, miske sterkere (stadigvak
for en psykologisk betragtningsmide).
Deres oplevelse er i hvert fald sterkere
kristnes oplevelse,
end "almindelige"
lige sd sterk som "karismatiske kristnes"
oplevelse for nu at benytte mig af en
forgrovning.
Da det er umuligt

Han stir

at komme

til er

kendelse af et budskabrssandhedsvardi
ud fra en miling af den oplevelse, det
skanker, skal vi nu fongge at bedomme, om gurufolkets henvisning til visse
bibeltel<ster er rimelig,

beskrives med ord, men mi opleves.
VOR TIDS MESSIAS?
tilstrek@ersikkert

ANTYDNINGER:
Da det vrimler med bibelhenvisninger
bAde i gurufolkets publikationer og vid-

keligeTtil at hovedparten af dette blads
Ieggre vil slutte, at det er umuligt at
haimonisere Maharaj Ji's lere med Jesu
forkyndelse og gerning. Hvad der nemlig er fundamentalt for oo: Jesu jordi-

nesbyrd, skal vi i meget grove trak pege pa nogle af de punkter, hvor et oplagt bibelmisbrug forekommer, Ar et
sldant misbrug forefindes er vel ik-ke
si underligt, nir guru Maharaj Ji selv
siger: "Jeg har en Bibel og Jeg har last
lidt af Bibelen, Netop fornylig leste

ske gerning, hans lidelse, dOd og opstandelse, hvorved han tog menneske-

Jeg det forste kapitel af Johannesevangeliet, og det er si smukt", (l) Nuvel,
nogle af hans mahatmaer synes at ken-

hedens straf pi sig og forsonede os med
Gud, spiller ingen rolle for gurufolket.
Efter denne konstatering kunne man si
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de mere til kristendom, omend ogsi de
fejlfortolker de bibelsketelater fuldstendrgt.
Et er nemlig at have en falles terminologi, noget helt andet er det indhold
man lagger i de samme ord, F. eks.
findes modsetningsparretlys - mprke i
si godt som alle religioner, og dog er
indholdet vidt forskelligt. Altsi: benyttelsen af samme udtryk er langt fra udtryk for samme indhold.

oRpET BLEVK@D:
Et af de oftest citerede bibelafsnit er
Johannesevangelietsprolog: "I begyndelsenvar Ordet, og Ordet var hoe Gud,
o g Ord et v ar G ud.. . " (1 ,1 ) o g 1 ,1 4 :
"Og Ordet blev kOd.., " samt 1, Joh.
4 ,2 : ".. . enhv er ind, d e r b e k e n d e ra t
Jesuser Kristus, kommen i kodet, er
a f Gu d " .
Jeg skal nu give en prgve pi, at fortolkninger en vanskeligkunst.,, og helt
umulig, dersom man ikke er pi linie
med telaterx indholdi samtidig skal vi
se, at skgnt gurufolket og kristenfolket
kan udtrykke sig med nojagtig samme
ord (f. eks. vi kan kun komme til at
kende Gud, nir han kommer til jorden
i menneskeskikkelse, nir ordet bliver
kod) er der en afgrundsdybklOft i for
stielsen af indholdet,
Gurufolket: I Joh, 1,1 er Ordet ikke
Jesu Kristus, for hvis han var det, ville det betyde, at han var Gud, hvilket
si ville implicere, at han, spm ellers
kaldes sonnenville vere fOdt fOr faderen, hvilket er umuligti Ordet er heller
ikke Bibelen, for den er ikke fra evighed af. "Si Ordet var en oprindelig vibration, uden begyndelseog uden slutning, uden skabning og uden gdeleg-

gelse". Og i fortsettelse heraf: "Vi lever pi grund af Ordet, som Gud ytrer
inden i os, i vore hjerter. Og hvad er
det ord ? Vi ml realiseredet ord". Dette ord er det, Maharaj Ji giver kundskab om: "Det er min KundskabI mo&
tager. ,. si derfor: modtag min Kuridskab, ikke migl" Hvordanskal rnan fin:
de Ordet=Gud=denrene og fuldkomne
energi? Svar: "Gud er inden i".
nes:Jesuser Ordet, jfr. L. Joh. "[9!g
1,1-3.
Hvadgurufolket ikke g0r, g@rJohannes,
nemlig fastholder paradokset;Jesusg
Gud og han var hos Gud, jfr, paradoks e t me l l e m Joh. L0,30: " . ,,Jeg og Faderen, vi er 6t" og t4r28: ", , , thi Faderener stgrreend jeg", Jesusn6jes ikke med at fortalle sandheden,men han
(L7,L7, 14,6).
eriisin personsandheden
O r d e t h o s J o h a n n ees r a l t s i i n g e n
"vibration",
men en person.
Ordeter ikke inden i mig, men kommer udefra til mig, kommer fra Gud.
Jesusbringer ikke blot en lbenharing,
men er selv Abenbaringen,han forteller ikke blot om lyset og sandheden,
men er selv lyset og sandheden.Derfor: at hore Jesuord, "kundskab", sandheden, er at tage imod Jesus,Jesus
sagdealdrig, hvad MaharajJi g0r: modtag min l&re, ikke mig. Tvertimod
sagdeJesus:Tro 91 mig (14,1). Hvor
dan skal man finde Ordet = Jesus
Gud = som er en person? Svar: "Se ikke ind i dig selv, men hor om Ordet =
Jesus,der pi korset tog dine synder pA
sig",
JESUSIGISTUS
Gurufolket: Dobbeltnavnet JesusKristus
'r'ar menneske,
udtrYkker, at Je s u s
havde en krop, som ingen betYdning
h a r , o g K r i s t u s , a t h a n h a v d ed e n
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guddommeligeind, som alene har betydning, Denne 6nd manifesterer sig i
forskellige kroppe i forfaldstider. Den
ind, som tog bolig i Jesus, har nu taget bolig i guru Maharaj Ji.
Kristenfolket:En sAdanskelnen er fuldt
forstielig, og findes allerede i begyndelsenaf det 2. irh. (doketerne:meIF
nesketJesusdode, Kristus = 6nden dode
ikke, da den havde forladt Jesr:sfor
korsfestelsen), men er alligevel hedensk. Gudsmennesket
JesuiKristus dode. Dette uhgrte, som alle de nytestamentlige bqger peger henimod, spiller
ingen rolle for gurufolket. Naturligvis
ikkel Sandhedenfindes jo allerede i
dem. Gud er i mennes.ket,og der er
ingen Gud udenfor mennesket, i hvert
fald ingen personlig Gud, JesuKristi fader. I skarp kontrasthertil havder Bibelen, at Gud en gang for alle sendte til sine troende ved sit ord og sin And,
sin eneste son, en gang blev han for
og engang skal komme i herlighed, s6nedret og hlnet, en gang dode han, og ledes er Gudsriget ligeledes noget, der
en gang for alle tog han hele menne- kom nar ved Jesu virksomhed pi jorskehedens
straf pi sig. Om man nu vil den, er nu, og skal komme i al dets
tro det eller eji
kraft - engang, Gudsrige-tanken kan
aldrig skilles fra Jesu person, (Til forstielse af denne meget vigtige tanke,
som af. en eller anden grund i vore

I
l

GUDSRIGEINDENI JER?
Ja, det stir der ganskerigtigt i Luk.
kredse er sterkt negligeret, se E, Ut17,21. Dog gAr det ikke an ar hange
nems lererige artikel i pro-Fide, nr.
den bibelske gudsrige-tanke op pi et
4/73.)
vers, og da slet ikke dette, som gurufolkgt gor, da forskellige oversattelsesmulighederforeligger: inden i, iblandt, eller: indenforrakkevidde. Med rKKETRo_-FoRSrSE
Pi dette punkt foreligger en skrigende
Jesus er Guds rige kommet ner (Mk.
L,15). Gudsrigetskrefter er virksomme modsetning.
i og med Jesujordiskeliv (Mk. 12,28), Gurufolket: Det er ikke nOdvendigt at
og det skal engang komme i kraft og tro. Satguru Maharaj Ji fAr dig til at
herlighed, jfr. bOnnen:Komme dit rise, at vide. Man skal fgrst se sandhege (= Kom, Herre Jesusi)Mt. 6,1.0. den, si tror man den bagefter.
Som Jesusengangkom, og nu kommer Kristenfolket: Med Paulus siger vi, at

vi ved, vi ikke er hjemme hos Herren,
s6 lange vi vandrer her pi jorden "thi i tro vandrer vi her, ikke i skuen"
(2. Kor, 5,7, jfr. 1, Kor. 13,12). Det
kristne liv er et liv i tro, og tro er
"overbevisningom ting, man ikke ser"
(Hebr, 11,1), Havdegurufolketret, vil1e det kristne heb vare tilintetgjort.
Men hibet er en intergrerende bestanddel af den kristne tro. Med Peters ord:
"Ham elsker I uden at have set hami
pd ham tror I uden nu at se ham, og
over ham skal I fryde jer med en usigelig og forherliget glede, idet I nir
troensmil, jeressjeles frelse." (1. Pet.
1, 8 - 9 ).
KODETSOI'STANDELSE
I forlengelse af hvad der lige er nevnt,
kan det ikke undre, at gurufolket ikke
har et hib om opstandelse,og da slet
ikke kOdetsi Hvad der ellers plejer at
forekomme hyppigt, nir man taler med
ikke- kristne, nemlig en latter ad det,
man bekendertroen pi, har jeg kun en
gang modt hos gurufolket: da jeg bekendtetroenpi kodetsopstandelse,kunne de ikke holde sigl Som kristne kender vi ikke den hedenske adskillelse
mellem legeme og 6nd, Hele mennesket er skabt af Gud. Hele mennesketer
faldet. Og hele mennesket, legeme og
5nd1 skal genopsti. Hvordan?Det ved
GU D:

er jeg verdens lys" - altsi er han ikke lyset for al fremtidi Hertil siger vi:
SA tes da Jesu afskedstale, Joh. 13- 17
og S€, hvad Helligindens gerning bestir i, jfr. Hebr. 13, 8.
Eller de vil sige: Det du nevner fra Bibelen, sagde Jesus ikke, men er de
kristnes omfortolkningi Vi svarer: hvor
ved I det fra ? Plejer apostle at forandre larerem budskab? Forandrer I guru Maharaj Ji's budskab eller gor en
'mahatma det? Nih, ikke, men det har
Jesu "mahatmaer" heller ikke Bjort.
Heraf burde der sluttes, at gurufolkets

DE VIL S A S I G E
Lad disse antydninger vare nok. Nir
for
kristne tilbageviserden spekulapivetolkning, som dog undertiden kan stotres af radikal "kristelig" teologi, vil de
svsr€: Okay, det Jesussagde, var gyldigt for 2000 Ar siden, ikke for os,
hvortil vi replicerer: hvor ved I det fra ?
Fra Joh. 9,5: "Mens jeg er i verden,
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forsog pi at harmonisere deres mesters
kundskab med Jesu liv og gerning ikke
blot er umulig, men fra et kristelig etisk synspunkt forkasteligt. De kristnes
"Master" har lart sine troende ikke at
benytte sidanne midler til at overvinde
andre ideer, ismer og ideologier, og
jeg vil skamme mig, dersom jeg misforstod guuens lare si meget, som hans
disciple misforstir Bibelen.
ET GUDS UNDER
At blive en gurudiscipel er nok vanskeligt, krever en vis anstrengelse og koncentration,

men er mulig for enhver.
Sandheden er jo inden i os. Et Guds
under er ikke nodvendigt. Oplevelsen
trakker i sig selv: at leve i et slags
"gudsrige" her og nu uden vanskeiigheder og bekymringer.
For at blive en kristen skal der imidlertid ske et indgreb fra Guds side, ogsA hvis en gurudiscipel skal frelses, selv
om han taler samme sprog som os.
Hvad gor vi Si, nir vi moder ham,
iykkelig som han er ?

Havder, at vi har en oplevelse, som
er sterkere end hans ? Det er muligt,
at nogle kristne kan gore dette - Er-

ligti - jeg for min del kan ikke gg;:e
det uden at v&re uerlig,
Nuvel: Uanset hvordan vi nu har det
som kristne, si siger en eventuei oplevelse i sidste instans intet om vort
forhold ti7 GUD, intet'. Absolut intet!
Med baggrund i den vished, som HelIigAnden, der ikke er en skeptiker, har
givet os, skal vi mpde ham, som et-

hvert andet menneske, med den gode
nyhed om en, der kom udefra, fra den
levende Gud, og gav sit liv for os. Og
som nu lever for os. For kun gennem
budskabet om ham, der gav sit liv for
os, ja, for hele verden, kan vi og alle mennesker til aile tider kalde Gud
vor Far. Om vi "oplever" det, elier
ej:
til, hvis man gir frem efter den auto-

Vorklippe
ui slippe
umulig

rlseicde kalender. Men hvilke halvandet irj
uendelig meget rigere synes
jeg at v€re nu, end da jeg begyndte,
stor gave er blevet givet mig, en
oplevelse uden sammenligning. Tenk,
i tjeneste for ham, som har al magt
i himmel og pi jord, ham, som har

en

sin trone i det hOje, og som dog skuer
ned i det dybe (S1. 1LB), som kender
alt si godt, og som aldrig bliver uat,
som overoser sine tjenere med nide,
nir de mindst venter det og dog nanger mest til detj Dette er vist enhver
KFS -sekreters erfaring.
Mangetankermelder sig, nir man stir
overfor at skulle sige farvel, man tan-

Lars Brixens tanker
ved sin fratradelse som
rejsesekretari KFS

ker pi de forskellige KFS-grupper, man
ikke langere kommer rundt til, de
mange KFS'ere man har talt med, bedt
sammen med, haft det festligt med,
dem man fik lov at vejlede, de mange
hvis tillid

man i hgj grad npd.
Ogsi mange spgrgsmil dukker op, nir
man tanker tilbage. Fik man sagt det,
som skulle siges, pi den rigtige mide I
Lykkedes det at gore Jesusstor ? Var det
ikke bare mig selv, som var ude efter

En underlig fornernmelse. Det er f9rst
langsomt ved at gi op for mig, at jeg
faktisk er holdt op som KFS-sekreter.
I det ene Ojeblik synesjeg, at jeg dir-

aret Fik folk mere indsigt i Guds ord,

lig nok er begyndt, i det neste er
det, som om det har varet i lange tider - men halvandet ir blev det da

eller

blev de blot forvirrede ved det,
fik
sagt ? Fik de hjalp, som bad
ieg
om hjalp I
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