NRTIC yra nevyriausybin organizacija, teikianti informacij ir
pagalb asmenims, susid rusiems su naujaisiais religiniais
jud jimais. Centro steig jai yra psichologijos, teis s, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažny ios istorijos bei
teologijos sri i specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupi , apie kurias teikia
informacij visuomenei.
NRTIC teikia objektyvi informacij apie naujuosius religinius
jud jimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimyb daryti atsakingus pasirinkimus, mažina
socialin tamp , kuri kyla d l NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kit sri i specialistais, siekia pad ti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuot psichologin ar teisin pagalb . M s tikslas –
pl toti pilietin visuomen , gr st pasitik jimu ir tolerancija.
Organizacijos adres ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugar l je.
w w w . r e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetain apie
religij ir naujuosius religinius jud jimus lietuvi kalba. Svetain je
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analiz , religijos sociologijos,
religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetain je skirta tiems, kuriems, susid rus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

Konsultacijos teikiamos kiekvien
pirmadien ir antradien
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s patalpose
(Maironio g. 10).
Konsultuojama religini ir pseudo religini jud jim
klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis
Vilniaus Bernardin bažny ios raštin s telefonu
(8~5)2609292

mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskien : (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158
Klausimus nauj j religij specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetain je
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldyb s
Sveikatos ir socialin s apsaugos departamentui par mus.
© NRTIC, 2005. Visos teis s saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeist tekst ar tik dal lankstinuko draudžiama.
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Jehovos liudytojai yra vienas geriausiai žinom krikš ioniškosios
kilm s jud jim , atsisakan i kai kuri esmini ortodoksin s
krikš ionyb s ties . Jehovos liudytojai labai pabr žia savo
išskirtinum , save laiko vieninteliais tikrais krikš ionimis, instituciniu
lygiu nepalaiko joki kontakt su kitomis konfesijomis ir sakosi
atkuri tikr j apaštališk j laik krikš ionišk j organizacij .
Jehovos liudytojai visose šalyse išsiskiria klasikiniu aprangos
stiliumi, aktyviu savo religijos propagavimu – stengiasi platinti
daugeliu pasaulio kalb leidžiamus žurnalus Atsibuskite ir Siono
sargybos bokštas. Kalb dami su žmon mis siekia pabr žti Dievo
vardo „Jehova“ svarb žmogaus amžinajam likimui, dažnai po du
vaikšto po butus ir staigas, skelbdami savo mokym ir si lydami
literat r .
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Jehovos liudytoj k r jas – arlzas T. Raselas (Charles Taze
Russell). Raselas užaugo tikin ioje krikš ioni presbiterion
(reformat ) šeimoje, ta iau, kaip teigia pa i Jehovos liudytoj
šaltiniai, atsisak tradicin s krikš ionyb s, ne stengdamas priimti
doktrinos apie amžinojo pragaro galimyb . Jis gim 1852 m. JAV,
Pitsburge, o 1870 m. jau k r savo Biblijos studij grup , iš kurios
ilgainiui išsirutuliojo dabartin Jehovos liudytoj organizacija.
1879 m. grup , vadovaujama . Raselo prad jo leisti žurnal „Siono
sargybos bokštas ir Kristaus dalyvavimo šauklys“, gyvuojant iki ši
dien . Maždaug tuo pat metu jo vadovaujama grup pasivadino
„Sargybos bokšto Biblijos ir traktat bendrija“ ir sik r Brukline, kuris
v liau virto Jehovos liudytoj pasauliniu centru. . Raselas savo
organizacijai vadovavo iki 1916 m., t.y. iki pat mirties. Nuo 1916 iki
1942 m. organizacijai vadovavo Džozefas Ruterfordas (Joseph P.
Rutherford), kuris 1931 m. j pavadino Jehovos liudytojais. Jo
vadovavimo metu iš esm s baigta formuoti doktrina ir organizacijos
strukt ra, kurios veikimo principai nepakito iki šiol.
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Jau . Raselo laikais jo vadovaujama organizacija misionieriavo
daugelyje pasaulio krašt , ta iau tokio pob džio veikla ypa
sustipr jo po II – ojo Pasaulinio karo. Jehovos liudytoj centras šiuo
metu yra JAV, Brukline. Jehovos liudytojai veikia praktiškai visose
pasaulio šalyse, skirtinguose regionuose bendruomen s renkasi
karalyst s sales, kur vyksta mokymai bei pamaldos. Jehovos
liudytojai rengia didelius kasmetinius renginius, kurie suburia vien
viet keli aplinkini šali sek jus. Pasaulyje Jehovos liudytoj yra

apie 5 milijonai.
Lietuvoje pirmoji Jehovos liudytoj bendruomen buvo registruota
1935 m. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 4 t kst. Jehovos liudytoj
organizacijos nari , Girait s gyvenviet je, netoli Kauno sik r s
Jehovos liudytoj vietinis centras, vadovaujantis j veiklai m s
šalyje, „karalyst s sal s“ egzistuoja beveik visuose Lietuvos
miestuose. Lietuvi kalba leidžiami Jehovos liudytoj žurnalai,
broši ros, mokymui ir misionieriavimui skirta literat ra.
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Autoritetingais tekstais Jehovos liudytojai laiko protestantiško
kanono Biblij , Bruklino vadovaujan iosios korporacijos leidžiamus
žurnalus, broši ras, kitus aprobuotus tekstus. Jehovos liudytojai
naudoja sav Biblijos vertim New World Translation, kuriame
savitai išverstos vietos, kurios gali prieštarauti Jehovos liudytoj
doktrinai. Vietoje žodžio „Viešpats“ Naujojo Testamento vertime
dažniausiai naudojamas tikrinis vardas „Jehova“, teigiant, jog
„sugedusi krikš ionyb ty ia iš m Dievo vard iš Naujojo
Testamento.“
Jehovos liudytoj teologija siejasi su ankstyvosios krikš ioniškosios
Bažny ios eretišku laikytu arijon mokymu, neigusiu J zaus
Kristaus dieviškum ir tuo pa iu - Šven iausiosios Trejyb s doktrin .
Jehovos liudytojai pasaulio istorij traktuoja kaip teismin tyrim ,
kuriame Dievas Jehova grumiasi su Š tonu d l teis s valdyti
žmonij . Pirmasis žmogus – Adomas – nepaklus s Jehovos planui,
tod l žmonij teis tai m valdyti Š tonas. J zus Kristus – tobulas
Dievo k rinys, žmogus – pakluso Jehovai, ir k r organizacij ,
kurios sek jai yra teis ti Dievo Karalyst s paveld tojai.
Kristus buvo tik žmogus, nes jei b t buv s Dievu, Š tonas netur t
galimyb s Jo sugundyti ir tuo pa iu Jehovos pretenzijos valdym
tapt nepagr stomis. Nesugund s, bet vis d l to nužud s
tobuliausi j žmog ir kovodamas prieš jo kurt , o arlzo T. Raselo
atkurt teising j organizacij , Š tonas valdo žem neteis tai. Tod l
visos religin ar politin s sistemos dabar pakl sta Š tonui, o teisieji
– tik tie, kurie seka Jehovos liudytoj organizacijos centro Brukline
nurodymais. Šis centras atstovauja Jehovos vyriausyb žem je.
Neilgai trukus šiandienin pikta daikt sistema bus sunaikinta, ir
tuomet pasaul valdys dangiškoji vyriausyb , kuri sudaro 144 t kst.
išrinkt j , vadovaujami Dievo Jehovos ir J zaus Kristaus. Visi,
nepaklus Jehovai, neliudij Jehovos vardo bus sunaikinti, o
ištikimieji liudytojai – prikelti amžinam gyvenimui žemiškame rojuje.
Jehovos liudytoj mokyme praktiškai n ra vietos krikš ioniškosios
malon s sampratai, pasikliaujama radikalaus teisingumo ir griežto
determinizmo principais.

.

(

Jehovos liudytojai gyvena griežtai, kone asketiškai – jie ner ko,
nevartoja svaigi j g rim , nepripaž sta skyryb galimyb s. Jehovos
liudytojai didel savo laiko dal skiria misionieriavimui. Jis vykdomas
asmeniškai kontaktuojant su žmon mis, vengiant naudotis masin s
komunikacijos priemon mis. Kiekvienas Jehovos liudytojas
skatinamas tapti visalaikiu pionieriumi, t.y., žmogumi vis savo laik
paskyrusiam organizacijos tikslams ir jos išlaikomam. Jehovos
liudytojai turi lankyti užsi mimus karalyst s sal se. Religinis j
gyvenimas yra labai aktyvus.
Jehovos liudytojai neturi duoti priesaikos valstybin ms staigoms,
negali dalyvauti politin s sistemos k rime, partij veikloje. Jie yra
griežti pacifistai, negalintys imti ginklo rankas. Vengia kraujo
perpylimo, nes laiko tai Biblijoje esan io draudimo „vengti kraujo“
sulaužymu. Jehovos liudytojai skatinami skaityti vis pirma savo
organizacijos leidžiam literat r , ver iam beveik visas pasaulio
kalbas, kurioje siekiama atsakyti visus organizacijos narius
galin ius dominti klausimus, bei kit bendruomen s vadov
aprobuot literat r .
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Organizacija, ypa kai kuriuos pokomunistin s erdv s žmones,
patraukia savo radikalumu ir tam tikro saugumo garantijomis: ia
duodami aišk s, vienareikšmiai ir paprasti atsakymai gan
sud tingus gyvenimo prasm s klausimus bei garantuojama, jog
iškilus b dai žmogus nebus paliktas vienas - jam pad s tik jimo
bendražygiai.
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Jehovos liudytojai susilaukia gan daug ir ne visada pagr stos
kritikos. Vis tik yra tikrai problemini j veiklos ir doktrinos aspekt .
Pirma, d l griežto religinio gyvenimo b do ir tam tikros „teisuoliškos“
laikysenos, dažnai kyla problemos šeimose, kuri vienas narys
tampa Jehovos liudytoju. Antra, d l vengimo perpilti krauj kai
kuriais atvejais gali iškilti pavojus žmogaus sveikatai ar net gyvybei,
ypa jei kraujo perpylimui nerandama alternatyv . Tre ia, Jehovos
liudytojai, save atskirdami nuo likusios visuomen s dalies, sukelia
tampas savo nekompromisine laikysena, atsiribojimu, bei bet kokio
kitokio gyvenimo b do smerkimu.
Pastaruoju metu Jehovos liudytoj leidiniuose ryšk ja tendencijos
atrasti minimal dialog su kit paži r žmon mis, paaiškinti savo
paži ras ir nuostatas.

