
 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. 

Re l ig i ja . 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 

NRTIC teikia nemokamas konsultacijas religinių ir 

pseudo religinių judėjimų klausimais. Dėl konsultacijų 

prašome teirautis telefonu arba el. paštu. 

 

 

 

 
 

Šio lankstinuko leidimas finansuotas pagal 2007–2013 m. 

Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo 

programą (PROGRESS). Daugiau informacijos rasite:  

http://www.religija.lt/nrtic-dalyvavimas-progress-projekte  

 

 
 

Į mus galite kreiptis: 

Paštu: Traidenio g. 10-1,  

LT-08119 Vilnius 

El. paštu: info@religija.lt 

Telefonu: 

Milda Ališauskienė: 8 686 13183 

Donatas Glodenis: 8 685 44611 

 

Klausimus naujųjų religijų specialistams  

galite užduoti NRTIC žiniatinklio svetainėje  

Religija.lt   

 

 

© NRTIC, 2014. Visos teisės saugomos.  

Dauginti ir platinti leidžiama nekomerciniais tikslais.  

Platinti pakeistą tekstą ar tik dalį lankstinuko draudžiama. 
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KAS TAI? 

Bahajų tikėjimas yra Irane, islamo kontekste kilusi religija, 

turinti savitus naujos pasaulio religijos bruožus.  

TRUMPA BAHAJŲ TIKĖJIMO ISTORIJA 

Bahajų tikėjimui pagrindus padėjo Mirza Huseinas Ali Nuri 

(1871-1892), kuris 1844 m. tapo Saido Ali Muhamedo 

(1819-1850) sekėju. Saido Ali Muhamedo, pasiskelbusio 

Dievo pasiuntiniu ir pasivadinusio Babu, t.y. vartais, 

vadovaujamas naujasis religinis judėjimas sulaukė žiaurių 

persekiojimų, kuriuos sekė paties Babo nužudymas. Po jo 

mirties Mirza Huseinas Ali Nuri pasivadino Baha-Ula ir 

tęsė Babo darbus. 

Babo vardas reiškė, kad jis turi priėjimą prie dvyliktojo ar 

paslaptingojo Imamo. Šis pareiškimas sukėlė 

pasipriešinimų bangą tarp persų, kuri lėmė jau minėtą Babo 

nužudymą. Po Babo mirties jo sekėjai taip pat persekioti 

Persų valdžios, kuri nesutiko, kad Babas buvo naujasis 

Khalimas, pradėsiantis naują religinės žmonijos istorijos 

erą. Prieš mirtį Babas išpranašavo, kad po jo ateis „Visų 

amžių pažadėtasis“. 

1852 m. du Babo sekėjai pasikėsino nužudyti šachą. Po šio 

įvykio buvo įkalintas Babo įpėdinis Mirza Huseinas Ali 

Nuri, pasivadinęs Baha-Ula, nors jis nebuvo susijęs su 

minėtu pasikėsinimu. Kalėjime Baha-Ula patyrė 

apreiškimą, kurio metu jam buvo perduota žinia, kas jis yra 

Pažadėtasis. Tuomet Baha-Ula paskelbė apie Bahajų 

tikėjimo bendruomenės įkūrimą. Apie savo apreiškimą 

Baha-Ula pranešė 1863 m., kai išvyko i Bagdado į 

Stambulą. Apie savo apreiškimą Baha-Ula informavo 

pasaulio valstybių lyderius laiškais. Per savo gyvenimą 

Baha-Ula buvo ne kartą išsiųstas iš įvairių Turkijos ir 

Sirijos miestų, nes kvestionavo Islamo tikėjimo tiesas. 

Nepaisant nuolatinių persekiojimų bahajų bendruomenė 

augo ir plėtėsi į įvairias pasaulio šalis. 

KUR BAHAJAI VEIKIA IR KIEK JŲ YRA? 

Bahajų bendruomenės veikia daugumoje pasaulio 

valstybių, ir 2013 m. turėjo daugiau nei 7 mln. narių. 

Daugiausia bahajų gyvena Azijoje, Afrikoje bei Pietų 

Amerikoje. Bahajai yra didžiausia religinė mažuma Irane.  

Lietuvoje pirmą kartą bahajų tikėjimas paminėtas 1937 m. 

Lietuvos enciklopedijoje po bahajės, žurnalistės ir 

esperanto kalbos puoselėtojos Martos Root vizito. Bahajai 

Lietuvoje lankėsi ir 1973 m., o 1989 m. šalyje apsistojo 

Helen Smith ir subūrė šio tikėjimo sekėjus. 1990 m. buvo 

suformuota pirmoji Vilniaus vietinė dvasinė asamblėja, 

1999 m. išrinkta pirmoji Nacionalinė Lietuvos dvasinė 

asamblėja. 2001 m. buvo įregistruota pirmoji Lietuvos 

bahajų religinė bendruomenė.  

Šiuo metu bahajų bendruomenės veikia Vilniuje, 

Ukmergėje ir Klaipėdoje, pavieniai tikintieji gyvena Kaune 

ir Palangoje. Lietuvos gyventojų surašymų duomenimis, 

2001 m. šalyje buvo 31 bahajų tikėjimo atstovas, 2011 m. – 

29 šio tikėjimo atstovai. Pačios bendruomenės duomenimis, 

2014 m. pradžioje ji turėjo 40 narių. 

KUO JIE TIKI? 

Bahajai tiki, kad yra vienas nepažinus ir nenusakomas 

Dievas. Apie jo egzistavimą liudija įvairūs pranašai, tarp jų 

Zaratustra, Mozė, Buda, Jėzus, Krišna ir Mahometas. 

Paskutinis Dievo pranašas šioje pranašų eilėje – Baha-Ula, 

kurio vaidmuo – šviesti žmoniją, kaip tai darė ir ankstesni 

pranašai. Bahajai tiki, kad Dievas nuolatos siunčia 

pranašus, kurie yra tos pačios dvasios apraiškos.  

Pagrindiniai bahajų tekstai – Babos ir Baha-Ulos raštai. 

Tačiau kadangi visų religijų tekstai suprantami kaip sukurti 

Dievo, bahajai skaito visus tekstus siekdami įžvelgti, kaip 

Baha-Ula išpildė jų pranašystes. 

Bahajai tiki, kad 1844 m. buvo esminiai metai žmonijai, 

nes tais metais Babas sulaukė žinios iš Dievo. Šie metai 

laikomi žmonijos brandos metais. Bahajai tiki, kad 

senuosius laikus keičia naujieji, kurių metu bahajų principai 

bus įgyvendinti. Pagrindiniai bahajų principai yra 

nepriklausoma tiesos paieška, žmonių rasės vienovė, 

religijų vienybė, mokslo ir religijos harmonija, lyčių 

lygybė, privalomas švietimas, universali kalba, prabangos 

ir skurdo panaikinimas, universali taika, išankstinių 

nusistatymų panaikinimas. 

Bahajų tikėjimas moko, kad gyvenimo šiame pasaulyje 

tikslas – kuo plačiau atskleisti tokias dvasines savybes kaip 

teisingumas, kantrybė, meilė, išmintis, atjauta, 

patikimumas, skaistumas ir meilė. Gyvenimas šiame 

pasaulyje skirtas dvasiniam tobulėjimui, jo metu dvasiškai 

ugdoma ir brandinama siela. Tikima, kad tobulėti galima 

mokantis iš žmonijos dvasinių mokytojų, kurie yra kurios 

nors religijos pradininkai. 

Bahajai tiki, kad po mirties žmogus lieka gyvas kaip 

dvasinė būtybė ir toliau tobulėja dvasiniuose pasauliuose 

siekdamas galutinio tikslo – susijungti su Dievu. 

Gyvenimas šiame pasaulyje yra suprantamas kaip 

pasirengimas gyvenimui kitam pasaulyje. Bahajai tiki, kad 

dangus ir pragaras, apie kuriuos kalba kai kurios pasaulio 

religijos, tėra metaforos.   

KAIP JIE GYVENA? 

Bahaju tampama tuomet, kai žmogus savo laisvu 

apsisprendimu išreiškia norą prisijungti prie bahajų 

bendruomenės, pripažįsta Baha-Ula Dievo pasiuntiniu šiam 

amžiui ir stengiasi laikytis jo mokymų. Nacionalinei 

dvasinei asamblėjai patvirtinus žmogaus narystę, jis 

laikomas registruotu nariu. Registruoti nariai įgyja teisę 

balsuoti bahajų rinkimuose kasmet renkant vietines ir 

nacionalines dvasines asamblėjas, tarnauti bahajų 

institucijose bei aukoti bahajų fondams.  

Be registruotų narių, bendruomenės veiklose dalyvauja 

daug ieškančiųjų žmonių – bahajų draugų, kurie, kartu su 

bahajais, stengiasi kurti geresnę visuomenę. Jie nėra 

registruoti nariai, todėl neturi anksčiau minėtų teisių, taip 

pat iš jų nereikalaujama laikytis bahajų įstatymų.  

Bahajai tiki, kad žmogaus gyvenimas yra kelionė link 

Dievo. Nuolatinė tikėjimo praktika yra šios kelionės 

sudėtinė dalis. Tikėjimo praktika apima kasdienines 

maldas, šventųjų raštų skaitymą, meditaciją ir 

pasninkavimą kartą per metus.  

Bahajų bendruomenėse nėra dvasininkų, todėl savo 

tikėjimo tiesų bahajai mokosi patys skaitydami ir 

susitikdami kartą per savaitę. Kiekvienas bahajas gali būti 

išrinktas vietinės dvasinės asamblėjos nariu. 

Darbas suprantamas kaip sudėtinė bahajų tikėjimo 

praktikos dalis, kaip tarnystė žmonijai. 

Kasdieniniame gyvenime bahajai laikosi Dešimties Dievo 

įsakymų; jiems draudžiama lošti, vartoti alkoholį ir 

narkotikus, skleisti gandus, jie siekia būti garbingi, teisingi, 

tarnauti artimui. Lytiniai santykiai galimi tik tarp 

susituokusių vyro ir moters.  

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS 

Bahajų tikėjimą išpažįstantieji daugiausia prieštaravimų 

sulaukia Irane, kur jie laikomi Islamo šiizmo atskala. Kai 

kurie bahajų tikėjimo aspektai prieštarauja Islamui, pvz., 

įsitikinimas, kad po pranašo Mahometo buvo daugiau 

pranašų, kad Baha-Ulos raštai pranoko Koraną. Skirtingai 

nei judėjams ir krikščionims, bahajams draudžiama 

praktikuoti savo tikėjimą Irane. 


