
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
NAUJŲJŲ  RELIGIJŲ  TYRIMŲ 

IR  INFORMACIJOS  
CENTRAS 

Informacija apie naujuosius religinius 
judėjimus 

 

 

Sathya Sai Babos 
organizacija  

 



KAIP JIE VADINAMI? 

Tarptautinė Sai organizacija, arba Sathya Sai Babos sekėjai. (Sai 
Baba reiškia „dieviškieji tėvas ir motina“ arba „dieviškasis Viešpats“.) 

KAS YRA JŲ ĮKŪRĖJAS? 

Sai organizacijos įkūrėjas – Bhagwan Sri Sathya Sai Baba, gimė 
1926 m. lapkričio mėn. 23 dieną Putapartyje, Indijoje. Oficialiai 
organizacijos pradžia yra nurodoma 1940 m. spalio mėn. 29 diena, 
kai Sathya Narajanas Rajuin pasiskelbė esantis Sathya Sai Baba, 
pirmojo Shirdi Sai Babos (Shirdi yra Indijos kaimas), mirusio 1918 
m., inkarnacija. Pirmasis Sai Baba buvo laikomas šventuoju, 
stebukladariu, jis dėjo daug pastangų induistų ir musulmonų 
vienybei pasiekti, aiškino induizmo tradicijas bei raštus. Praėjusio 
amžiaus 7-ajame dešimtmetyje Sai Baba pasiskelbė esantis 
avataras, t.y. Dievo įsikūnijimas. Sathya Sai Baba vadinamas įvairiai 
– šventuoju, pranašu, bei stebukladariu dėl, pasak sekėjų, jo atliktų 
stebuklų (jis gydė ligonius, prikeldavo mirusius, atlikdavo įvairių 
statulėlių, religinių simbolių atvaizdų bei „šventųjų pelenų“ – vibučio – 
materializaciją. Vibutis yra tapęs svarbia Sathya Sai Babos kulto 
dalimi, yra tikima, kad jis gali stebuklingu būdu atsirasti prie avataro 
paveikslų, esančių sekėjų namuose. Yra tikima, kad Sai Baba gali 
akimirksniu persikelti iš vienos vietos į kitą, sugeba keisti savo 
pavidalą, pasakojama, kad jį yra matę vienu metu keliose vietose. 

KUR ŠI ORGANIZACIJA VEIKIA? 

Apie 1950 m. Sai Babos idėjoms pasklidus pasaulyje Indijoje buvo 
įkurta Prasanthi Nilayam gyvenvietė, skirta šio guru sekėjams, vėliau 
išaugusi iki miesto. Iki 1980 m. Sathya Sai Baba aktyviai keliavo po 
pasaulį skleisdamas savo idėjas. 1966 m. Didžiojoje Britanijoje buvo 
įkurta pirmoji Sai organizacija. Manoma, jog pasaulyje yra apie 10 
tūkst. Sai Babos sekėjų centrų, kurie, pačios organizacijos 
duomenimis, vienija apie 80 mln. žmonių.  

Sai Babos organizacija Lietuvoje buvo įkurta 1990 metais. Šiuo 
metu jos centrai veikia Vilniuje ir Kaune, yra grupė Panevėžyje. 
Organizacija leidžia žurnalą „Sai kelias”. 2001 m. Lietuvos gyventojų 
surašymo duomenimis, šalyje yra 107 Sri Sathya Sai Babos 
organizacijos nariai, tačiau manoma, jog tikrųjų jo sekėjų gali būti 
daugiau, nes, pagal šio guru mokymą, organizacijos nariai gali ir 
toliau tapatintis su religine tradicija, kurioje užaugo.  

KUO JIE TIKI? 

Pagrindinė Sathya Sai Babos mokymo mintis: „Yra tik viena religija – 
meilės religija, yra tik viena kalba – širdies kalba. Yra tik viena rasė – 
žmonijos rasė. Yra vienas Dievas ir jis yra visur”. Praplėsdamas šią 
mintį jis teigia, kad yra vienas Dievas, tik skiriasi jo vardai – Alachas, 
Krišna, Višnu, Kristus ir t.t. Nesvarbu, kaip jis yra vadinamas, 
svarbiausia, kad žmonės būtų tikintys, nes netikintieji yra 
klaidingame kelyje. Šiame mokyme akcentuojamas asmeninis 
kiekvieno žmogaus atsidavimas Sai Babai kaip dievo įsikūnijimui. 
Tačiau jis pats nėra Dievas, tik tarpininkas atsidavimo Dievui 
ugdymo procese (bhakti). Yra išskiriamos įvairios atsidavimo formos: 
galima kartoti Dievo vardą arba mantras daugybę kartų, skaityti 
šventuosius raštus, giedoti Viešpačiui giesmes, medituoti ar 
kontempliuoti, šnabždėti ištraukas iš šventųjų raštų, sėdėti tyloje ir 
valyti savo mintis siekiant mokšos, t.y. išsivadavimo iš karmos 
dėsnio. Taip pat yra skatinama pasiaukojama meilė ir labdaringa 
veikla, o ne atsiribojimas nuo pasaulio, nors pats judėjimo įkūrėjas 
gyvena atsiskyręs ir laikosi celibato. Sekėjai turi būti atsidavę 
mokytojui, aukoti Dievui įvairias aukas. Taip pat yra tikima, jog 
egzistuoja ryšys tarp mokytojo ir jo mokinių. Šis ryšys vadinamas 
bhakti, t.y. procesas, kurio metu Dievas bendrauja su jam 
atsiduodančiu besimeldžiančiuoju.  

Sai organizacijos doktrina yra lyg „universali religija“, tinkanti žmogui, 
išpažįstančiam bet kurį tikėjimą, o tikrasis sekėjas, anot Sai Babos, 
yra tas, kuris išlieka ištikimas savo religijai. Yra teigiama, jog 
bendražmogiškos vertybės prema, shanti, ahimsa, sathya ir dharma 
(meilė, taika, ramybė, tiesa ir pareiga) yra visų religijų pagrindas. 
Pasak Sai Babos, šios vertybės suteikia atsakymus į visus 
egzistencinius žmogaus klausimus ir nušviečia jo kelią į lemtį.  

Religijų tyrinėtojai teigia, kad pagrindinius savo mokymo akcentus 
Sai Baba perėmė iš induizmo – čia aptinkame tuos pačius 
pagrindinius principus, vertybes, tik jau šiek tiek pakeistus. 
Pavyzdžiui, jis atsisakė induizmo kastų sistemos ir pripažįsta vieną – 
visos žmonijos kastą. Skleidžiama visų žmonių lygybės idėja, 
nepaisant jų rasės ar tikėjimo, taip pat teigiama, jog vyrai ir moterys 
yra lygūs, tačiau tai visai nesusiję su šiuolaikine feministine 
ideologija. Labai svarbus judėjimo doktrinos akcentas yra teisinga 
mityba: Sai Babos sekėjai yra vegetarai, nes nenori kankinti ar žudyti 
jokio gyvio; jie taip pat yra ir abstinentai. 

Judėjimo simbolis – lotoso žiedas su penkiais vainiklapiais, šventieji 
raštai – Sai Babos kalbos, užrašytos sekėjų. 

KAIP JIE GYVENA? 

Organizacijos nariai veikia trijose srityse – dvasinėje, švietimo ir 
tarnavimo visuomenei. Dvasinė sritis – tai asmeninė arba grupių 
dvasinė veikla – maldos, meditacija, giesmių giedojimas. Švietimo 
sritis – tai Sai Babos literatūros ir visų religijų šventraščių 
studijavimas, tokių studijų ratelių organizavimas, žmogiškųjų vertybių 
ugdymo programos vykdymas. Tarnavimo visuomenei sritis – tai 
pagalbos labiausiai vargstantiems, apleistiems ir vienišiems 
žmonėms teikimas.  

Sai Babos sekėjai turi ir su savimi nešiojasi judėjimo įkūrėjo 
nuotrauką. Kai kurie namuose įrengia atskirą kambarį, kuriame yra 
jam paklota lova bei paruoštas valgis. Didžiausios Sai Babos 
bendruomenių šventės yra judėjimo įkūrėjo gimimo diena (lapkričio 
23 d.) bei Kalėdos. Per pirmąją šventę vyksta šlovinimo apeigos, 
pasilinksminimai. Kiekvienam išeinančiam svečiui yra duodamas 
gabalėlis Sai Babos pyrago bei mažas pakelis vibučio. Iškilmingai 
yra švenčiamos ir Kalėdos, šios šventės metu Putapartyje vyksta 
procesijos, uždegama tūkstančiai žvakių. 

KAS ĮSIJUNGIA Į JUDĖJIMĄ? 

Sathya Sai Babos organizacijos nariu gali tapti kiekvienas žmogus, 
priimantis jo mokymą ir norintis pagal jį gyventi. Pasak religijų 
tyrinėtojų, Sai Babos mokymu dažniausiai susidomi viduriniosios 
klasės atstovai, kosmopolitai – europiečiai bei šiaurės amerikiečiai. 

IŠĖJIMAS IŠ JUDĖJIMO 

Sai organizacijos narystė nėra griežta, dažnai susidomėję Sai Babos 
idėjomis nebūtinai tampa šios organizacijos nariais, tiesiog gyvena 
savo įprastą gyvenimą bei lankosi savo religinėje bendruomenėje.  

PROBLEMOS, KONTROVERSIJOS 

Sathya Sai Babos judėjimas neišvengė kontroversijų. Indijoje yra 
įkurta organizacija, kuri kovoja su stebukladariais, tarp jų ir su 
Sathya Sai Baba. Buvo išleistos vaizdajuostės apie jo nepavykusius, 
apgaulingus „materializacijos” atvejus. Buvo išleistos knygos, 
kuriose buvę Sathya Sai Babos sekėjai pasakojo savo atsiminimus 
apie sukląstotas „stebuklingas patirtis” šioje organizacijoje. Taip pat 
iš lūpų į lūpas yra perduodamos istorijos apie Sathya Sai Babos 
seksualiai išnaudojamus berniukus, kurie mokosi Sai kolegijoje, 
veikiančioje prie Putaparthi ašramo. 


