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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Krišnaizmas yra labiausiai žinomas rytietiškos kilm s religinis
jud jimas, kuris veikia vakarietiškoje kult rin je aplinkoje. Iš kit
Vakarus atkeliavusi rytietišk jud jim jis išsiskiria glaudžiomis
s sajomis su daugiaamže hinduistine tradicija bei tuo, kad krišnaitai
neapsiriboja priva iomis religin mis praktikomis, bet taip pat
kultivuoja ir tam tikr specifin vieš subkult r . Krišnaitai išsiskiria
ryškia apranga, tik jiems b dinga šukuosena, savitu gyvenimo b du,
mityba, o visuomen s d mes labiausiai traukia spalvingos eisenos,
kuri metu viešai garbinamas Krišna.
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Tarptautin s Krišnos s mon s bendrijos (International Society for
Krishna Consciousness - ISKCON) k r jas – Šrila Bhaktivedanta
Svami Prabhupada (Shrila Bhaktivedanta Swami Prabhupada). Kaip
skelbia jud jimo šaltiniai, Prabhupada yra inicijuotas mokytoj sekos
atstovas, t siantis XVI a. Indijos dvasinio mokytojo, hinduizmo
reformatoriaus Mahaprabhu aitanjos tradicij . Svamis
Prabhupada gim 1896 m. Kalkutoje (Indija), 1933 m. tapo oficialiai
inicijuotu mokiniu. Nors buvo ved s, 1950 m. atsisak šeimyninio
gyvenimo ir dav atsiskyr lio žadus. Paskatintas mokytojo, siek
Ved (hinduizmo šventraš iai) išmint perteikti angl kalba. 1965 m.
atvyko JAV. 1966 m. k r Tarptautin Krišnos s mon s bendrij ,
kurios id jos ypa patrauk hipi kartos jaunim . Intensyviai
rašydamas bei skleisdamas savo mokym Prabhupada 12 met
praleido keliaudamas po pasaul , – iki savo mirties 1977 metais.
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Dar prieš mirštant Svamiui Prabhupadai, jo organizacija jau tur jo
filialus daugelyje pasaulio krašt ir gana stabili organizacin
sistem . ISKCON centras šiuo metu yra Indijoje, Vakar Bengalijoje.
Krišnos s mon s jud jimas yra žinomas d l intensyvios veiklos, j
sudaro daugyb strukt r – ašramai, mokyklos, šventyklos,
institutai, žem s kio bendruomen s, labdaros fondai. vairiais
skai iavimais, jud jimas turi nuo 200 t kst. iki 1 mln. nari 75
pasaulio valstyb se (neskai iuojant Indijos vaišnav ).
Lietuvoje pogrindžio s lygomis Krišnos s mon s jud jimo sek jai
veik jau nuo 1979 met . Šiuo metu šalyje yra apie 300 jud jimo
nari , oficialiai veikia dvi jud jimo bendruomen s, taip pat jud jimo
nari iniciatyva kurtas fondas Har Krišna: maistas k nui ir sielai,
užsiimantis labdaringa veikla. Vilniuje kurta ir visuomenin
organizacija Ved kult ros studij centras, užsiimantis šviet jiška
veikla, o Kaune – analogiška organizacija Ved kult ros centras.
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Prabhupados tekstas Bhagavat-Gita, kokia ji yra ir to paties
autoriaus parengtos Šrimad-Bhagavatam, Šri-Išopanisad bei kitos
knygos jud jime laikomos autoritetingiausiomis. Krišnaitai savo
k r j pripaž sta autentiškiausiu šio laikme io hinduizmo
interpretatoriumi. Tod l min tos knygos yra vis pirma gerbiamos
kaip autoriniai jud jimo k r jo darbai, pareigojantys sek jus juos
atsižvelgti, kai kalbama apie religinius klausimus. Leidiniai sudaryti
vienu principu – kiekviename skyriuje pirmiausia pateikiama
nedidel hinduist šventraš io teksto ištrauka sanskrito kalba, toliau
– teksto transliteracija, Prabhupados atliktas pažodinis bei
literat rinis vertimas ir išsam s komentarai.
Krišnos s mon s jud jimo teologija kyla iš vaišnav tradicijos
hinduizme, kuri susiformavo XI–XII a. Jud jimo k r jas Prabhupada
interpretuojamas kaip guru-parampara (dvasini meistr ) dinastijos
t s jas, kildinamas iš jau min tojo Šri aitanja (1485–1533), kuris
savo ruožtu suvokiamas kaip Krišnos inkarnacija. Vaišnav tradicija
hinduizme išsiskiria personalistinio Dievo samprata. Jud jimo
doktrina kalba apie Absoliut (Aukš iausi j ) Dievo Asmen , kuris
tapatinamas su Krišna. Tai skiriasi nuo kit hinduizmo sistem , kur
Krišna t ra vienas Aukš iausios Dievyb s aspekt . Krišnos
s mon s jud jime b tent Krišna simbolizuoja pirmaprad Dievo
Asmen , iš kurio kyla visa, kas egzistuoja.
Pasak krišnait , Visatos k rimas yra vairi energij , kuri šaltinis ir
valdovas yra Krišna, žaismas. Žemesniosios energijos yra
materialioji tikrov , kuri n ra gryna iliuzija. Ta iau ši tikrov yra
nesavarankiška, kiekviename materialiame objekte gl di Krišna, jo
egzistencijos ir gyvybingumo šaltinis. Iliuzija gimsta tada, kai dvasin
b tyb (žmogiškasis asmuo) „ klimpsta“ šit materiali j tikrov ,
suteikia jai reikšm , kurios ji neturi, ir papuola veiksmo ir
atoveiksmio (karmos) d snio veikim (šio d snio valdomi žmon s,
save tapatinantys tik su šiapusine tikrove, vadinami karmiais). Taip,
suteikus reikšm materialiai tikrovei, s mon pajungiama kokiam
nors gyvuliškam ar net „augališkam“ principui, ir dvasia papuola ilg
atgimim ir persik nijim rat , iš kurio turi galimyb ištr kti tik v l
atgimdama žmogumi. Išsilaisvinimo kelias iš esm s yra vienas –
atsiduoti Krišnai ir su meile jam tarnauti. Atsidav s Krišnai asmuo
tampa tyru bhaktu, kuriuo r pinasi pats Krišna. Bhaktas – tai siela,
kuri visiems laikams atsidav Viešpa iui.
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Gana griežtas ir asketiškas krišnait gyvenimo b das yra skirtas tikti
Krišnai, prisipildyti „Krišnos s mone“, kuri paskutin gyvenimo
akimirk ištikimuosius perkels transcendentin Krišnos karalyst .
Tod l atsidavusysis Krišnai (bhaktai) praktikuoja bhakti jog .
Krišnait sitikinimu, proto ir jusli aktyvumo užgniaužti ne manoma,
bet galima jas išgryninti, pertvarkius s mon . Nereikia kovoti su
jusl mis, reikia jas pajungti. Kelias tok pajungim veda per keturi
„didži j “ šiapusinio pasaulio malonum atsisakym . Pirmiausia
„atsidavusysis“ turi b ti labai d mesingas maistui. Krišnaitai yra
laktovegetarai, t.y., jie nevalgo m sos, žuvies, kiaušini ir j
produkt , bet vartoja visus pieno produktus. Antra, krišnaitai visiškai
nevartoja joki svaigal (net tabako, kavos ar juodos arbatos).
Tre ia, jie nežaidžia azartini žaidim ir, ketvirta, laikosi griežtos
seksualin s savikontrol s. Lytinis gyvenimas, pasak krišnait , turi
b ti skirtas išskirtinai prad ti vaikams: draudžiami tokie lytiniai
santykiai, kuri tikslas yra tik malonumas. Asketiškais taip pat galima
laikyti ir daugyb ritual , – pavyzdžiui, „Hare Krišna“ mantros
kartojim iki 1780 kart per dien .

$

+'

Rytietiška jud jimo prigimtis patraukia ieškan ius, dvasingumo
trokštan ius, visuomen s sumaterial jim nepalankiai vertinan ius
meniškos prigimties žmones, kuriems nepakanka parapsichologini
ir teosofini „mistini “ atradim : jie ieško glaudžiau su autentiška
tradicija susijusios religijos.
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Nepaisant tikrai neagresyvios pasaul ži ros, krišnaitai neretai
susilaukia kritikos. Dažniausiai d l to, jog krišnait gyvenimo b das
ryškiai išsiskiria sekuliarizuotos visuomen s fone, be to yra svetimas
europinei kult rinei tradicijai. Kita vertus, patys jud jimo nariai
neretai turi polink izoliuotis nuo visuomen s, o tai kelia dar didesn
aplinkini tarum . Vis d lto, reikia pripažinti ir tai, kad per beveik
keturis gyvavimo dešimtme ius jud jimas buvo susid r s su ne
viena rimta vidaus problema. ia verta prisiminti li dnai pagars jus
dalies krišnait polink narkotin ms medžiagoms, taip pat aršius
konfliktus d l atskirais atvejais šokiruojan i vaik aukl jimo s lyg
jud jimo kurtose mokyklose, vaik seksualinio išnaudojimo atvejus,
kuriuos jud jimas yra viešai pripažin s ir pasmerk s. Dabartiniai
jud jimo lyderiai sitikin , kad tokio pob džio problemos jau praeityje.

