Šri Šri Nitai Gaurasundaros namai

Penktadienį po harinamos buvo sukviestas ypatingas atsidavusių susirinkimas, kuriame
šventyklos taryba papasakojo apie naują šventyklos projektą. Mūsų dvasiniai mokytojai ir GBC
JŠ Bhakti Čaitanja Svamis ir JŠ Nirandžana Svamis pageidauja, kad šventykla Vilniuje būtų toje
vietoje, kur dabar ir randasi. Paskutinio susitikimo su jais Baltijos Vasaros Festivalio metu jie dar
kartą patvirtino savo norą – šventykla randasi labai geroje pamokslavimui vietoje ir atsidavusieji
turėtų dėti pastangas išpirkti šiame pastate butus ir taip įgyvendinti didelės šventyklos Vilniuje
projektą.
Ateities vizija – visas pastatas priklauso šventyklai ir jau padarytas planas, kaip jį visą
sėkmingai panaudoti pamokslavimui. Kadangi pastatas nėra architektūrinis paminklas, jį galima
ir perstatyti, taip atsiveria dar naujos galimybės.
Atsidavusiems buvo pateikta Šatakulos prabhu parengta skaidrių šou prezentacija, išklausyti
pasiūlymai ir pradėta nauja kampanija, kurios tikslas – kad Vilniaus Viešpačiai Šri Šri Nitai
Gaurasundara turėtų tinkamus, jaukius namus, kuriuose galėtų priimti daug svečių. Radha
Krišna prabhu pateikė keletą brėžinių su pirminėmis idėjomis, kaip visą pastatą panaudoti
Krišnos sąmonės judėjimui – jame būtų erdvus altorinis, vegetarinė svetainė-restoranėlis su
parduotuve, jaukus kiemelis su Žiemos sodu. Pastate turėtume erdvesnį Vedų kultūros centrą,
Šrilos Prabhupados kambarį, kuriame galėtume priimti garbius svečius. Taip pat numatytos
patalpos brahmačariams, brahmačarinėms, atvykstantiems pamokslautojams apgyvendinti.
Virtuvė persikeltų iš rūsio į pirmą aukštą ir ją taip pat galima būtų panaudoti „Harė Krišna
maistas kūnui ir sielai“ (FFL) misijai, o iš kiemo pusės galima būtų organizuoti ir prasado
platinimą. Palėpėje galima įrengti gyvenamuosius kambarėlius ir erdvią džiovyklą. Prie įėjimo –
žiemos sodą, o iš galinės pusės – automobilių stovėjimo aikštelę.

Taigi, vizija nuostabi ir įkvepianti. O šiai dienai užsibrėžtas pirmasis tikslas – išpirkti butą
antrame aukšte virs dabartinio altorinio, kadangi jo savininkai jau nori jį parduoti, ir, mokytojų
nuomone, mums tai dabar gyvybiškai svarbus žingsnis. Šiame bute galima būtų laikinai įrengti
patalpas atvykstantiems pamokslautojams ir brahmačariams, nes šventykloje vis dar
neturėjome kur jų priimti. O vėliau ten būtų įrengtas erdvus altorinis.

Taigi, žingsnis pirmas, bet nelengvas, ir tam tikrai reikės kiekvieno iš jūsų pagalbos. Kviečiame
pasinaudoti šia unikalia, kartą gyvenime pasitaikančia galimybe padėti Šrilos Prabhupados
judėjimui įgyti palankią pamokslavimui vietą.
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