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, 2006. Visos teis s saugomos.
Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.
Platinti pakeist tekst ar tik dal lankstinuko draudžiama.
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Visariono jud jimas (taip pat žinomas kaip Paskutinio Testamento
Bažny ia, Vieningo tik jimo bendruomen , „Visariono sekta“)
formuojasi Piet Rusijoje, Krasnojarsko krašte esan iose Sajan
priekaln se, ir per pokomunistines Ryt bei Centrin s Europos šalis
plinta Vakarus. Jud jim galima priskirti „Mesianistin ms ir naujojo
apreiškimo grup ms“. Jud jimo nari bendruomen ( j gyventi
išvyk ir nemažai lietuvi ) kuriasi Piet Sibire. Visarionininkai tiki, kad
j lyderis Visarionas – antr kart žem at j s Kristus, o jo
skelbiamas mokymas ištaiso kit religij tr kumus bei tobulai
užbaigia ir išreiškia dvasinio pasaulio ties .
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Jud jimo k r jas Visarionas – centrin fig ra jud jime. Sekdami jo
raginimu pasek jai palieka savo gyvenam sias vietas, artimuosius,
darb ir pasirenka netradicin bei radikal gyvenim Sibire. Pa ioje
Sibiro bendruomen je Visarionas laikomas tiesos kriterijumi, neretai
– ir pa ia Tiesa. Tikintieji bes lygiškai pakl sta kiekvienam Visariono
žodžiui ir siekia vykdyti visus jo sakymus (visarioninink vadinamus
statymais). Kas jis?
Sergejus Anatoljevi ius Toropas gim 1961 m. Buv s Krasnojarsko
krašto Minusinsko miesto milicijos darbuotojas S. Toropas teigia,
kad 1991 m. sausio m nes jis buvo pakrikštytas dangaus t vo (jo
naujas vardas – Visarionas). S. Toropo teigimu, jam taip pat buvo
suteiktas palaiminimas visas pasaulio religijas suvienijan io naujo
tik jimo steigimui. Pirmojo Visariono pamokslo diena – 1991 m.
rugpj io 18 d. – oficiali jud jimo susik rimo data; t m nes
Visarionas suorganizuoja tikin i j grup . 1994 m. biržel jie
susivienija „Vieningo tik jimo bendruomen “, o 1995 m.
persiregistruoja „Paskutinio Testamento Bažny i “. Antroje 1994 m.
pus je iniciatyvin Visariono pasek j grup Krasnojarsko krašto
Kuragino rajone pasi lo sukurti „eksperimentin ekologin
gyvenviet “. Rajono administracija gyvenviet s statybai iš miško
fondo išskiria 250 ha žem s. Pradinio projekto metu kuriama
gyvenviet apskai iuota 120-iai šeim . Šiuo metu ia gyvena 42
šeimos.
Jud jimo nariai Visarion vadina Mokytoju, antruoju Kristaus
sik nijimu, dievo žodžio sik nijimu, Mesiju, Išgelb toju. Visariono
buvimas sutartinai suvokiamas kaip antrasis Kristaus at jimas,
ta iau tikin i j supratimu, skirtingai, nei kaip tai yra priimta
krikš ionyb je, Kristus n ra dievas (nors Visarion jo pasek jai visgi
sudievina).
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Visariono jud jimo nari , j organizuot bendruomeni ir centr
daugiausiai – Rusijoje ir buvusiose pokomunistin se valstyb se.
Remiantis šio jud jimo duomenimis, 2000 m. Rusijoje užregistruota
trylika vietini Paskutinio Testamento bažny i Krasnojarsko krašte,
Gelendžiko, Jekaterinburgo, Joškar-Ol s, Kazan s, Krasnodaro,
Samaros, So io, Uljanovsko ir kituose miestuose. steigtos Visariono
pasek j religin s organizacijos Kazachstane, Latvijoje ir JAV;
tikin i j centrai – Baltarusijoje, Ukrainoje, Moldavijoje, Bulgarijoje,
Vokietijoje, Australijoje ir Kanadoje. Lietuvoje visarioninink veikla
neorganizuota, šiuo metu save pasek jais vardinan i yra apie 50
asmen . Estijoje toki žmoni yra apie 30, Latvijoje – apie 200. Dalis
j siekia išvykti gyventi Sibiro bendruomen .
2006 m. duomenimis, kuriamoje Sibiro bendruomen je gyvena apie
5 t kstan ius tikin i j .
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Jud jimo šventraštis – naujojo mesijo Visariono bei jo „apaštalo“
Vadimo kuriamas Paskutinis Testamentas, laikomas visas religines
tradicijas siekian ia sujungti vieninga dvasine Tiesa. Pirminius savo
mokymo elementus Visarionas atskleidžia 61 nurodymais (iš esm s
tai – išpl sti 10 Dievo sakym ). Nurodym skai ius vis did ja.
Jud jimo nari tik jimas formuojamas iš laisvai interpretuot religini
id j . Tik jimo supratimas evoliucionuoja priklausomai nuo jud jimo
nari ir lyderio Visariono poreiki ; dievo samprata n ra aiškiai
suformuluota. Jud jimo mokymo esm yra Visariono
perinterpretuota krikš ionyb . Jud jimo mokymas taip pat pasižymi
sinkretiškumu, jungia vairius ezoterini , (pseudo)krikš ionišk ir kit
religij mokym aspektus. Religin Visariono doktrina evangelines
alegorijas savyje jungia su E.Blavatskajos teosofija, Rerich
filosofija, Ciolkovskio kosmizmu, jogos asketizmu ir Daniilo
Andreevo fantazijomis. Visarioninink tik jime blogio (velnio)
prigimtis – turin ios gali materializuotis neigiamos žmoni mintys.
Jud jimo doktrinoje egzistuoja rojus ir pragaras, siel persik nijimas
(pripaž stama tik žmogaus persik nijimo žmog forma). Teigiama,
kad per 10 gyvenim (reinkarnacij ) pilnai paaišk ja asmens
dvasios situacija. Arba ji, tapus dvasiškai tobula, priimama roj ,
arba yra sunaikinama (patenka pragar ).

Jud jimo kosmologijoje Visata valdoma 5 pagrindini j g . Tai b t :
1. Moraliai neutralus Absoliutas, suk r s kosmos ir po j išplit s
racionaliomis besiel mis esm mis. 2. Motina Žem – visos Žem je
gyvenan ios b tyb s savo asmenin se sielose kartu su Motina
Žeme turi tos pa ios bendros dvasios blyksnius. 3. Dangiškasis
T vas – viso moralinio g rio ir dvasin s šviesos šaltinis. 4. Dievo
S nus, savaime gim s iš Dvasinio Šaltinio susijungimo su Motinos
Žem s energija. 5. N ra visiškai aišku, kas sudaro penkt j kosmin
j g , ta iau ja gali b ti laikomas ir pats Visarionas („mistiniu“ b du
atsiriboj s nuo savo, kaip Dangaus T vo S naus, vaidmens).
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Visariono jud jimas Rusijos Piet Sibire kurtoje ekologin je
gyvenviet je formuoja nauj , alternatyv civilizuotam, ideal j „rojaus
Žem je“ pasaul . Toks pasaulis kuriamas kaip atsakas dabartin ,
orientuotos materialinius poreikius visuomen s, situacij .
Visariono išrinktoje vietoje steigiamos bendruomen s tikslas –
palaipsniui atsiriboti nuo Senojo Pasaulio bei visuomen s –
intensyviu fiziniu bei dvasiniu darbu sukurti k rybišk , menus ir
amatus vystan i Naujojo Pasaulio meistr visuomen .
Visarionininkai orientuojasi bendrum gyvenime. Asmenin
m stym siekia sulieti su kit nari m stymu, asmenin jausmin
pasaul - su kit nari jausminiu pasauliu. Bendruomen s nari
turtas taip pat turi tapti bendras. Tikintieji griežtai laikosi Visariono
nurodym bei Paskutinio Testamento skelbiam ties . Jud jimo
mokyme akcentuojama ekologiška gyvensena. Tai juos skatina
keisti vartotojišk poži r ir mokytis gyventi Žem je – atsargiai elgtis
su gamta, netrikdyti jos ekologin s pusiausvyros. Visarionininkai –
vegetarai arba veganai (vegetarai, kurie nevalgo ir pieno produkt ),
nevartoja alkoholio, tabako, narkotini medžiag .
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Žiniasklaidoje nuolat pasirodo prieštaring atsiliepim apie Sibire
kuriam bendruomen , destruktyv poveik joje gyvenantiems
tikintiesiems, buvusi bendruomen s nari problemas gr žtant atgal
visuomen . Taip pat pabr žiama per didel Visariono taka
pasek jams, nekritiškas j m stymas vertinant jud jimo id jas bei
realyb .
Kita vertus, didel dalis informacijos apie Visariono jud jim
subjektyvi ir atspindi išankstin neigiam nuostat . Dažnai panašaus
pob džio straipsniuose Visariono jud jimas aprašomas
vienpusiškai, reali situacij ne sigilinama.

