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, 2004. Visos teis s saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeist tekst ar tik dal lankstinuko draudžiama.
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uždarose kolonijose, tebepraktikuoja poligamij .

,
Pastar j dien švent j J zaus Kristaus Bažny ia, pla iai žinoma
kaip mormon Bažny ia, yra viena iš seniausi ir pastaruoju metu
spar iausiai plintan i nauj j religij .
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Mormon Bažny i k r Džozefas Smitas (Joseph Smith, 18051844), gyven s Niujorko valstijoje, JAV. Jo šeima buvo krikš ionys.
Mormonai tiki, kad keturiolikmet Džozef aplank pirmoji vizija. Jam
pasirod Dievas T vas ir J zus Kristus pasak , kad kol kas žem je
n ra tikros krikš ioni bažny ios ir tod l jis tur t neskub ti rinktis.
Septyniolikmet Smit aplank antroji vizija – jam apsireišk angelas
Moronis ir nurod auksini plokš i , kuriose senov s egiptie i
hieroglifais buvo aprašyta senov s Amerikos civilizacijos istorija,
užkasimo viet . Gav s plokštes, Smitas išvert tekst ir išleido j
pavadin s Mormono knyga.
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1830 m. Dž. Smitas Niujorko valstijoje k r Kristaus Bažny i , kuri
1838 m. pervadino Pastar j dien švent j J zaus Kristaus
Bažny i . Naujai kurta Bažny ia patyr persekiojimus, nes
mormonai praktikavo poligamij , bei buvo manoma, jog jie siekia
teokratinio valdymo. Taip pat didelio pasipriešinimo sulauk
mormon teiginys, jog Mormono knyga yra apreikštasis Dievo žodis,
prilygintinas Biblijai. Nepaisant opozicijos Bažny ia augo, ta iau d l
nuolatini persekiojim Smito sek jams ne kart teko išsikelti.
Po Dž. Smito nužudymo 1844 m. Bažny i buvo ištikusi kriz .
Antruoju Bažny ios prezidentu tapo Brighamas Jangas (Brigham
Young, 1801-1877), kurio vedini mormonai 1847 m. atsikraust
Druskos ežero sl n (Salt Lake Valley) ir ia k r Salt Lake miest
(Salt Lake City), dabartin s Jutos valstijos sostin . V liau B. Jangas
teisino poligamij , kurios slap ia laik si ir Dž. Smitas. Nepaisant
politinio spaudimo iš JAV vyriausyb s, B. Jango vadovaujami
mormonai paplito visoje Jutos teritorijoje ir tapo vyraujan ia religija.
Po Jango mirties, jo p diniai t s poligamijos tradicij , kol 1890 m.
to meto Bažny ios prezidento Vilfordo Vudrufo (Wilford Woodruff)
dekretu poligamin s šeimos buvo uždraustos. Antrasis Bažny ios
dekretas d l poligamini santuok buvo išleistas 1904 m., po to, kai
mormon valstijos atstovai pateko JAV senat . Po šio dekreto
paskelbimo poligamij praktikav Bažny ios nariai buvo ir yra
ekskomunikuojami. Ta iau ir šiais laikais keli t kstan iai nuo
pagrindin s Bažny ios atsiskyrusioms bendruomen ms
priklausan i žmoni Jutos, Arizonos ir Nevados valstijose,
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Mormon bendruomen s veikia daugumoje pasaulio valstybi , ir turi
apie 11 milijon nari . Mormon Bažny iai priklauso apie 80% Jutos
valstijos (JAV) gyventoj . Lietuv pirmieji mormon misionieriai
atvyko 1992 m., o 1993 m. buvo pakrikštyti pirmieji Bažny ios nariai.
2001 m. gyventoj surašymo duomenimis, mormonais save laik
197 Lietuvos gyventojai. M s šalyje veikia keturios bendruomen s
didžiuosiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaip doje ir Šiauliuose.
Prie bendruomeni veikia sekmadienin s mokyklos vaikams bei
suaugusiems. Kaip ir visame pasaulyje, Lietuvoje mormonai aktyviai
veikia labdaros srityje, remia vairias vaik globos organizacijas,
organizuoja nemokamas angl kalbos pamokas pageidaujantiems.

,
Mormonai tiki Diev T v , Jo S n J z Krist ir Švent j Dvasi
kaip tris atskirus asmenis. Yra tikima, kad Dievas T vas buvo vienas
iš daugelio kit diev , buvo ved s ir tur jo material žmogaus k n .
J zus Kristus, pasak mormon , yra pirmasis Dievo dvasinis vaikas,
kuris buvo prad tas kaip ir visi žmon s, ir kuris ne visada buvo
Dievu.
Mormonai tiki, kad jie yra dvasiniai Dievo palikuonys ir, kad visi
žmon s anks iau gyveno kartu su Dievu. Gyvenimas žem je, pasak
mormon , yra skirtas susipažinimui su Viešpaties planais ir yra dalis
išganymo plano. Šios išganymo dalies tikslas – kad visi Dievo vaikai
gal t pajusti fizin egzistencij bei mirt ir v liau gal t gr žti prie Jo
amžiams. Gyvenimas žem je yra „testas“, kuris padeda nuspr sti,
ar žmon s yra verti gr žti gyventi su Dievu, tod l labai svarbu
išnaudoti visas jo teikiamas galimybes – mokytis, ugdyti savo
talentus, vykdyti paskirt sias misijas, kurti b simos amžinos šeimos
pamatus.
Mormonai tiki, kad po mirties j dvasia atsiskiria nuo k no ir eina
dvasi pasaul laukti prisik limo. Po prisik limo dvasia, v l
susijungusi su k nu, patenka teism , kuriame yra nusprendžiama,
ar žmogus vertas gyventi su Dievu T vu ir Jo S numi amžinyb je.
Teisme yra nusprendžiama kuri dangaus karalyst keliaus
nemirtingum gav s žmogus. Egzistuoja trys dangaus karalyst s.
pirm j karalyst gali patekti tie, kurie s moningai atmet J zaus
Kristaus evangelij ir padar rimtas nuod mes, tokias kaip
neištikimyb , melagyst ir žudymas ir d l j nesigail jo. Šie žmon s
niekada nebus kartu su J zumi Kristumi ar Dievu T vu. Antroji
karalyst skirta tiems, kurie garbingai gyveno Žem je, ta iau buvo

užsi m savo žemiškais darbais ir neliudijo J zaus. Šie žmon s gali
b ti kartu su S numi, ta iau negal s b ti kartu su T vu. Tre ioji ir
svarbiausia karalyst yra vis mormon siekinys. Ji skirta tiems,
kurie dr siai liudijo J z ir buvo pakrikštyti. ši karalyst gali pakli ti
tik susituok mormon šventykloje. ia patek s gali vis amžinyb
b ti kartu su T vu ir S numi. Mormonai tiki, jog amžinas gyvenimas
yra didžiausia Dievo dovana žmon ms, o Išganymo planas yra
b das t dovan gauti. Taip pat yra tikima, kad kiekvienas žmogus
gali tapti Dievu ir tur ti vis gali ir šlov , kuri turi Dievas T vas.
Bažny ios nariu yra tampama po krikšto. Mormon šeimose vaikai
krikštijami aštuoneri met . Taip pat Bažny ios nariu galima tapti
atsivertus arba po mirties. Krikštas po mirties yra ypatingas
mormon doktrinos elementas. Yra tikima, jog visos dvasios,
laukian ios prisik limo ir teismo, tur s galimyb priimti arba atmesti
Evangelij ir krikšto apeigas, kurios mirusiojo vardu buvo atliktos.
Pomirtinis krikštas, turi b ti atliekamas šventyklose (pasaulyje yra
apie šimt mormon šventykl .)
Kasdieniniame gyvenime mormonai privalo laikytis tam tikr taisykli
– nevartoti narkotik ir alkoholini g rim , ner kyti, negerti kavos ir
arbatos. Jaunuoliai turi išlikti skaist s iki santuokos, vengti
pornografijos, nekalb ti nešvankybi ir nelošti. Visi Bažny ios nariai
privalo mok ti dešimtin – vien dešimt j dal savo pajam –
Bažny iai. Šio sakymo d ka mormon Bažny ia tapo viena
turtingiausi pasaulyje.
Mormon Bažny ioje n ra apmokamos dvasininkijos, tikintieji yra
kvie iami atlikti savo pareigas Bažny ioje laisvalaikiu. Visi jaunuoliai,
vaikinai sulauk 19, o merginos – 21 met , pusantr arba dvejus
metus tarnauja misijose. misijas vykstama už savo l šas, taigi
kiekvienais metais apie 40 t kst. Bažny ios nari darbuojasi visame
pasaulyje skleisdami mormonizm .
Šeimos suk rimas yra atsakingas žingsnis mormon jaunuoli
gyvenime, nes tikima, kad šventyklose pašventintos santuokos, kaip
ir sukurtosios šeimos santykiai, nesibaigia mirtimi, o išlieka ir
amžinyb je. D l šios priežasties yra labai svarbu bandyti kurti
„amžin šeim “ ir stengtis gyventi taip, kad gal tumei gr žti pas
Diev T v .
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Tiek mormonizmo doktrina, tiek Bažny ios istorija dažnai buvo
kritikuojamos d l daugyb s prieštaravim . Mormon Bažny ios
vadovyb ne kart tur jo patikslinti arba naujai interpretuoti
mormon Bažny ios istorij bei doktrin . Kai kurie mokslininkai
mormonai buvo ekskomunikuoti (atskirti nuo mormon Bažny ios)
už kritines žvalgas.

