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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Naujoji apaštal Bažny ia, kartais sutrumpintai minima kaip Apaštal
Bažny ia.
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Naujosios apaštal Bažny ios (toliau - NAB) pradžia 1826 – 1832 m.
siejama su dviem asmenimis - katalik kunigu Džordžu Lutzu
(George Lutz), dirbusiu Bavarijoje, ir Londono presbiterion kunigu
Edvardu Irvingu (Edward Irving). E. Irvingas sukuria pirmin
bendruomen s strukt r , kurioje svarbiausios pozicijos atitenka
dvylikai apaštal , šventint , remiantis priva iais apreiškimais.
Bendruomen tik jo, kad šie „apaštalai“ sulauks Antrojo Kristaus
at jimo, ta iau jau 6 – ajame XIX a. dešimtmetyje tapo aišku, jog
bendrijai reikia daugiau veikian i apaštal , kuriuos šventinti pirmieji
dvylika nesutiko. Tod l 1863 m. Hamburge susirink Vokietijos
bendruomeni atstovai šventino savo apaštal , ta iau d l to
bendrijoje vyko skilimas. Tie metai ir laikomi Naujosios apaštal
Bažny ios gyvavimo pradžia. Šiuo metu bendrijai vadovauja
Vyriausias apaštalas (j renka visi apaštal kolegijos nariai), kuris
reziduoja Ciuriche (Šveicarija). Jis šventina kitus apaštalus, jei to
reikia šiai bendrijai. Dabar pasaulyje veikia daugiau kaip 200 NAB
apaštal .

*

+

$

&

NAB veikia visame pasaulyje. Šiuo metu bendrij sudaro apie 10
milijon nari . Organizacija suskirstyta teritoriniu principu, kiekvienai
teritorijai vadovauja Vyriausiojo apaštalo paskirtas apaštalas.
Lietuvoje NAB yra žinoma nuo XX a. pradžios (1902 m.
bendruomen sik r Karaliau iuje, 1906 m. – Šilut je). Ta iau
sovietme iu NAB bendruomen s nustojo gyvavusios ir atsik r tik
1991 m. Pirmus 5 – 6 metus po atsik rimo NAB Lietuvoje vadovai
skelb , jog j bendrijai priklauso apie 6000 nari . Ta iau 2001 m.
gyventoj surašymo duomenimis NAB nariais pasivadino tik 436
Lietuvos gyventojai. Tok didžiul skirtum galima paaiškinti ir tuo, jog
NAB nariais laikomi visi, kurie pri m taip vadinam „Šventojo
paženklinimo“ sakrament . Tuo tarpu tik nedidel dalis toki žmoni
v liau liko aktyviais NAB nariais.
Naujoji apaštal Bažny ia esant galimybei stengiasi steigti savus
maldos namus, nesinaudoti nuomojamomis sal mis. Šiuo metu
NAB maldos namai veikia Vilniuje, Kaune, Klaip doje, Šilut je,
Kybartuose, Šiauliuose ir kai kuriuose kituose miestuose ir
miesteliuose. NAB apaštalai ir vyskupai daug keliauja po pasaul ,
lankydami atskiras bendruomenes, taip pat steigdami naujas.

pamaldas žmon s kvie iami paprastai naudojantis skelbimais
žiniasklaidos priemon se.
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Naujoji apaštal Bažny ia išpaž sta pagrindines ortodoksin s
krikš ionyb s tik jimo tiesas – Šven iausiosios Trejyb s doktrin ,
Dievo S naus sik nijim , Jo atperkam j auk ir Prisik lim bei
Biblij kaip vienintel rašytin apreiškimo šaltin . Vis tik NAB identitetui
svarbiau kiti doktrininiai aspektai, kurie tapo NAB savastimi.
Bendrijos doktrinoje ypatinga reikšm skiriama taip vadinamajam
„Pirmajam prisik limui“, kuris vyks, kai J zus Kristus gr š Žem .
Jame pašaukti dalyvauti visi NAB nariai, pri m „Paženklinimo
Švent ja Dvasia“ sakrament . Po prisik limo vyks dangiškosios
Kristaus ir Bažny ios jungtuv s, po kuri pats J zus Kristus su
ištikimaisiais NAB nariais 1000 met valdysi s Žem , kurioje
siviešpatausianti taika ir ramyb . Po to vyksi s „antrasis“, t.y. vis
kada nors gyvenusi žmoni , prisik limas ir Paskutinysis teismas.
NAB ypating d mes skiria sakramentams. J yra trys – Krikštas,
Šventoji vakrien ir Paženklinimas Švent ja Dvasia. Past r j
sakrament gali teikti tik apaštalai, jis galina tikint j dalyvauti
„Pirmajame prisik lime“.
NAB doktrinoje itin didelis vaidmuo skiriamas apaštalams. kaip
išskirtinei bendruomen s hierarchinei institucijai (b tent jos buvimas,
anot NAB doktrinos, daro ši bendrij unikalia kit konfesij tarpe).
Vyriausiasis apaštalas yra priimamas kaip tikrasis apaštalo Petro
p dinis, „Viešpaties vietininkas Žem je“; jis ir vienyb je su juo
esantys apaštalai gali neklystamai interpretuoti Biblij . Apaštalai gali
skelbti „gyv j Dievo žod “, o be tokio skelbimo tas Žodis lieka tik
mirusia raide, negaivinama Šventosios Dvasios. Apaštalai pamald
metu teikia nuod mi atleidim visiems, kurie tiki ir tuo metu
dalyvauja liturgijoje.
NAB pamald liturgija labai paprasta, primenanti tiek katalik , tiek
presbiterion pamaldas: giesm s, bendra malda „T ve m s “, ilgas
ir b tinai ekspromtu sakomas pamokslas ir Šventosios vakarien s
šventimas - tai sakramentas, priimamas duona ir vynu bei reiškiantis
J zaus kan ios ir mirties atminim , vienijant savo gyvenim su
J zumi Kristumi. NAB pamaldose meldžiamasi ir už mirusius, nes
tikima, jog mir apaštalai kartu su Kristumi nuženg „ pragarus“ ir
t sia evangelizacin darb iki pat Paskutiniojo teismo dienos;
tikin i j maldos jiems padedan ios. NAB doktrina skelbia, kad
pragaran pasmerkt j b kl galutinai paaišk s tik po Paskutiniojo
teismo – tod l jie visi gali b ti išganyti. NAB skelbia, jog pamaldose
už mirusius prie „apaštal altoriaus“ sakrament priimti susirenka ir
Dievo malon s paliesti mirusieji, lydimi Dievo angel . NAB neturi ir

neorganizuoja joki aukšt j teologijos studij , bendrijos doktrina
pabr žia bes lygišk , vaikišk pasitik jim Dievu, veikian iu per
šiandien besidarbuojan ius NAB apaštalus. Skatinama „šeimynin “,
broliška – seseriška bendruomen s atmosfera. Laikoma, jog
akademin s teologijos studijos sutrikdyt ir sužalot vaikišk
tik jim , be kurio ne manoma patikti Dievui.
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Savo gyvensena NAB nariai neišsiskiria iš kit – jie neskatinami
atsiriboti savo gyvenimu b du ar nedalyvauti visuomenini problem
sprendime. Uolus NAB tikintysis lanko pamaldas savo maldos
namuose, praktikuoja individual maldingum . Labai didelis
d mesys skiriamas bendruomeniškumui, pabr žiamas NAB kaip
naujosios šeimos vaidmuo, nors bendruomenin s praktikos n ra
labai intensyvios ir NAB vadovai nesiekia kaip nors žeminti ar
demonizuoti kitaip tikin i .
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NAB nariai – tai daugiausia vidutinio amžiaus vidurin s klas s
pilie iai. Bendrija pasižymi intensyviu „vidin s labdaros“ praktikavimu
– turtingesni šali NAB nariai šelpia mažiau pasiturin ius savo
brolius ir seses iš vargingesni šali . Galb t ir tuo galima paaiškinti
spart NAB augim Lietuvoje pirmaisiais nepriklausomyb s metais
– dosni labdara gal jo b ti papildomas faktorius, kai kuriuos
asmenis paskatin s sitraukti NAB veikl .

,

$

Nors NAB n ra agresyvi religin bendrija, problem kelia jos
uždarumas. Doktrinoje skelbiama, kad bendrija - naujasis „Dievo
k rinys“, visiškai save patenkinanti organizacija, kuriai n ra jokio
reikalo bendrauti su kitomis krikš ioniškomis bažny iomis ir
bendruomen mis. Praktiškai ekumenininiai kontaktai - tik epizodiški.
NAB nariai puosel ja elitin s mon , nesigilina savo konfesin
tapatum . 1997 m. VU RSTC iniciatyva religijotyrininko D. Glodenio
atliktas tyrimas atskleid , kad dažnas žmogus, lankantis NAB
pamaldas Lietuvoje, neskiria šios bendrijos nuo Romos Katalik
Bažny ios. Tokiu b du jis tarsi apgaunamas išorini form
panašumo ir neskatinamas gilintis tik jimo turin . Tik tina, kad
tokios laikysenos galimyb atskleidžia pa ioje NAB ryšk jan i
religinio tapatumo kriz .

