APIE NRTIC
NRTIC yra nevyriausybinė organizacija, teikianti informaciją ir
pagalbą asmenims, susidūrusiems su naujaisiais religiniais
judėjimais. Centro steigėjai yra psichologijos, teisės, religijotyros,
religijos sociologijos, religijos filosofijos, Bažnyčios istorijos bei
teologijos sričių specialistai.
NRTIC nepriima jokios paramos iš grupių, apie kurias teikia
informaciją visuomenei.
NRTIC teikia objektyvią informaciją apie naujuosius religinius
judėjimus (NRJ - kultus, sektas, alternatyvias religijas). Tokia
informacija suteikia galimybę daryti atsakingus pasirinkimus, mažina
socialinę įtampą, kuri kyla dėl NRJ veiklos. NRTIC,
bendradarbiaudamas su kitų sričių specialistais, siekia padėti
buvusiems ir esamiems NRJ nariams atkurti santykius šeimoje,
gauti kvalifikuotą psichologinę ar teisinę pagalbą. Mūsų tikslas –
plėtoti pilietinę visuomenę, grįstą pasitikėjimu ir tolerancija.
Organizacijos adresą ir telefonus pasiteiravimui rasite šio
lankstinuko nugarėlėje.
w w w . r e l i g i j a . l t – NRTIC tvarkoma išsamiausia svetainė apie
religiją ir naujuosius religinius judėjimus lietuvių kalba. Svetainėje
pateikiama religinio gyvenimo Lietuvoje analizė, religijos sociologijos,
religijotyros tekstai.
Atskira rubrika svetainėje skirta tiems, kuriems, susidūrus su
„sektomis“, reikalinga pagalba.

NEMOKAMOS KONSULTACIJOS
Konsultacijos teikiamos kiekvieną
pirmadienį ir antradienį
nuo 17 iki 19 val.
Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės patalpose
(Maironio g. 10).
Konsultuojama religinių ir pseudo religinių judėjimų
klausimais.
Nurodytomis valandomis informacijos taip pat galite teirautis
Vilniaus Bernardinų bažnyčios raštinės telefonu
(8~5)2609292

NAUJŲJŲ RELIGIJŲ TYRIMŲ
IR INFORMACIJOS
CENTRAS
Į mus galite kreiptis:
Paštu: Maironio g. 10,
LT-01124 Vilnius
El. paštu: info@religija.lt
Telefonu:
Milda Ališauskienė: (8~686) 13183
Donatas Glodenis: (8~685) 44611
Gediminas Pulokas: (8~650) 10158
Klausimus naujųjų religijų specialistams galite
užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje
www.religija.lt

Išleista Vilniaus m. savivaldybės
Sveikatos ir socialinės apsaugos departamentui parėmus.
© NRTIC, 2004. Visos teisės saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeistą tekstą ar tik dalį lankstinuko draudžiama.

Informacija apie naujuosius religinius
judėjimus

Suvienijimo
judėjimas
(S. M. Moono sekėjai)

KAS YRA SUVIENIJIMO JUDĖJIMAS?
Suvienijimo (susivienijimo) judėjimas – tai organizacijų, siekiančių
įgyvendinti Sun Myung Moono viziją pasauliui, visuma, populiariai
dar vadinama „munistais“. Judėjimo pradžia laikytini 1954 m., kai
Moonas įkūrė Šventosios Dvasios asociaciją pasaulio krikščionybei
suvienyti, geriau žinomą kaip Suvienijimo bažnyčią.
Vėliau, judėjimui plečiantis ir plintant po pasaulį, Moonas bei jo
sekėjai įkūrė ne vieną dešimtį su judėjimu susijusių organizacijų
(Universitetinė Principo studijavimo asociacija, Šeimų federacija už
taiką pasaulyje ir pan.).

KAS YRA JUDĖJIMO ĮKŪRĖJAS?
Yong Myung Moon gimė 1920 m. sausio mėn. 6 d. dabartinėje
Šiaurės Korėjoje. 1943 m. vedė Sun Kil Choi, 1952 m. su ja
išsiskyrė. 1960 m. vedė Hak Ja Han, dabartinę savo sutuoktinę.
Moonas judėjime yra laikomas Mesiju, kartu su žmona jie yra laikomi
„Tikraisiais tėvais“, per kuriuos Dievas „atstatysiąs pasaulį“.

KUR ŠI ORGANIZACIJA VEIKIA?
Šiuo metu judėjimas veikia daugumoje pasaulio šalių. Pasak
judėjimo šaltinių, judėjimui priklauso apie 3 mln. narių, tačiau aktyvių
narių skaičių geriausiai atspindi Moono palaimintų porų skaičius,
kuris šiuo metu siekia apie 100 tūkst., taigi suaugusių judėjimo narių
galėtų būti apie 200 tūkst.
Lietuvoje Suvienijimo judėjimo šaknys siekia 1991 m. Šiuo metu
judėjimą Lietuvoje sudaro dvi bendruomenės, susikūrusios 1992 ir
2002 m. Judėjimo branduolį sudaro apie 30 asmenų, su judėjimu
susijusių asmenų galėtų būti apie 60, Moono sutuoktų porų – apie
10.
Be judėjimo religinių bendruomenių, Lietuvoje veikia šios su judėjimu
susijusios asociacijos: Jaunimas už dorą visuomenę, Universitetinė
Principo studijavimo asociacija, Šeimų federacija už taiką pasaulyje,
Religijų ir tautų federacija už taiką pasaulyje.

KAIP ĮSIJUNGIAMA Į JUDĖJIMĄ?
Į judėjimą dažniausiai įsijungia idealistiškai nusiteikę jaunuoliai,
kuriuos patraukia Moono šeimos vertybės bei pasaulio suvienijimo,
taikos idėjos. Užsienyje atlikti sociologiniai tyrimai rodo, kad į
judėjimą įsitraukia maždaug apie 10% asmenų, dalyvavusių
intensyviuose judėjimo seminaruose. Iš jų didžioji dalis palieka
judėjimą per keletą metų.

Moono sekėjai ieško naujų narių, skleisdami jo idėjas. Judėjimo
narius galima sutikti gatvėje, kai yra renkamos aukos „studentų
organizacijai, skaitančiai paskaitas apie ‚tyrą meilę‘“, arba
apsilankius jų organizuojamose „tyros meilės“ paskaitose.
Potencialūs judėjimo nariai iš pradžių supažindinami su
patrauklesniais judėjimo mokymo aspektais, dažnai neminimas
judėjimo įkūrėjas ar religinė jo prigimtis. Labiau susidomėjusiems yra
atskleidžiami judėjimo idealai, įkūrėjo asmenybė ir dalyvavimo
judėjime galimybės. Apsisprendę tapti judėjimo nariais prašomi
įsipareigoti jo idealams ir veiklai.

KAIP JIE GYVENA?
Judėjime esama keletas įsitraukimo lygmenų. Aktyviausiai įsitraukę
nariai gyvena judėjimo nuomojamuose butuose ir beveik visą laiką
skiria organizacijos veiklai. Kiti aktyvūs nariai gyvena namuose. Taip
pat yra su judėjimu mažiau susijusių asmenų, kurie tiesioginėje
judėjimo veikloje nedalyvauja, tačiau propaguoja vieną ar keletą
judėjimo veiklos aspektų.
Labiausiai atsidavę nariai taip pat leidžia Moonui parinkti jiems
sutuoktinį. Sutuoktiniai paprastai parenkami iš kitų tautų ar net kitų
rasių, taip pabrėžiant judėjimo siekį įveikti tautines, religines ir
rasines perskyras. Dažniausiai būsimieji sutuoktiniai vienas kitą
pamato tik per vestuves.
Didžiąją laiko dalį judėjimo nariai praleidžia gatvėse rinkdami
pinigus, siūlydami paaukoti pinigus už įvairius mažmožius, liudydami
bei bandydami pritraukti susidomėjusius į narius. Taip pat judėjimo
nariai organizuoja įvairias paskaitas bei seminarus.
Kadangi tikima, kad Moonas yra Dievo išrinktas ir siųstas mesijas, jis
yra ir vienvaldis judėjimo vadovas. Atskirose šalyse judėjimui
vadovauja regioniniai ir tautos mesijai. Kiekvienoje bendruomenėje
egzistuoja aiškūs hierarchiniai laiptai. Bendruomenės nariai skiriami į
esančius aukštesnėje, „Abelio pozicijoje“ ir esančius žemesnėje,
„Kaino pozicijoje“. Pastarieji turi paklusti esantiems aukštesnėje
pozicijoje.

KUO JIE TIKI?
Pagrindinis judėjimo doktrinos šaltinis yra Moono parašytas
„Dieviškasis principas“ bei Moono kalbos. Suvienijimo judėjimas
moko, kad gyvename istorijos kulminacijoje, kai žemėje yra
atstatoma Dievo karalystė. Šio atstatymo reikia, nes žmonijos tėvai
Adomas ir Ieva, pasak „Dieviškojo principo“, buvo sugundyti šėtono
nusidėti. Tam, kad būtų atstatyta dieviškoji tvarka, esą turi būti
sukurta tobula „Tikrųjų tėvų“ šeima. Pasak Moono, 1936 m. jam

apsireiškė Kristus ir prašė pratęsti jo nebaigtą misiją - sukurti žemėje
tobulą šeimą, kuri nebeturėtų dėl Ievos ir Adomo kaltės žmoniją
slegiančios gimtosios nuodėmės. Moono šeima ir esanti tokia šeima.
„Tikrieji tėvai“ suteikia palaiminimą kitų porų santuokoms, tokiu būdu
skleisdami palaiminimą ir išganymą. Iš pradžių palaiminimas buvo
skirtas tik toms šeimoms, kurias sukurdavo pats Moonas, vėliau jis
pradėjo suteikinėti palaiminimą ir kitoms šeimoms. Vaikai gimę
„palaiminimą“ turinčiose šeimose, pagal judėjimo mokymą, neturi
gimtosios nuodėmės, yra atpirkti bei išlaisvinti nuo nuopuolio
padarinių.
Paklusdami Moonui jo sekėjai tiki prisidedantys prie Dievo karalystės
žemėje – teokratinės valstybės Chion Il Guk - sukūrimo. Šio tikslo
siekiama skelbiant judėjimo vertybes bei plečiant jo socialinę ir
politinę įtaką.

IŠĖJIMAS IŠ JUDĖJIMO
Išėjimas iš Suvienijimo judėjimo, kaip ir iš kitų uždarų, išskirtine savo
skelbiamos doktrinos tiesa įsitikinusių grupių, gali būti sudėtingas ir
emociškai daug kainuojantis procesas. Šis procesas gali būti
skausmingas ir sudėtingas, jei asmuo buvo nutraukęs socialinius
ryšius su artimiausia aplinka ir investavęs į judėjimą.
Nėra žinoma atvejų kad judėjimas būtų fiziškai apribojęs savo narių
laisves ar sudarytų kliūtis pasitraukimui iš jo.

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS
Judėjimo įkūrėjas Moonas buvo ne kartą suimtas ir kalėjo.
Ankstyvieji įkalinimai Korėjoje buvo susiję su jo dalyvavimu
politiniame pasipriešinime japonų valdžiai bei su Moono įkurto
judėjimo nepopuliarumu; pavyzdžiui, yra gerai žinoma kontroversija
dėl tariamai Moono praktikuotų seksualinių ritualų, kuriuos aprašė
vienas iš pirmųjų judėjimo narių, o vėliau pats juos ir paneigė.
Moonas taip pat buvo areštuotas ir nuteistas JAV 18 mėnesių kalėti
už tariamą vengimą mokėti mokesčius. Pasak judėjimo, tuo metu
Moono sąskaitoje laikyti pinigai priklausė judėjimui ir todėl buvo
neapmokestinami, tačiau JAV teismai pritaikė Moonui griežčiausią
bausmę.
Judėjimas yra dažnai kaltinamas dėl naujų narių įtraukimo metodų
bei neetiško savo tapatybės slėpimo. Judėjimas taip pat kaltinamas
specialių manipuliavimo sąmone metodų („smegenų plovimo“)
taikymu įtraukiant naujus narius. Daug kritikos, ypač ankstyvojoje
judėjimo stadijoje, susilaukė tendencija izoliuoti naujus narius nuo
tėvų bei draugų. Patys judėjimo nariai teigia, kad organizacijoje
dalyvauja savu noru.

