
Kokia organizacinė judėjimo struktūra?
Penktadienis, 04 Gegužė 2007 13:57 - 

1. ISKCON įkūrėjas-ačarja

    

Šri Šrimad A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada yra ISKCON'o įkūrėjas-ačarya. Tai reiškia,
kad jis savo knygomis ir mokymu sujungia ISKCON'ą su Brahma-Madhva-Gaudija sampradaya,
kad jo raštai, mokymas ir pavyzdinis elgesys išlieka pastovus ir nepakeičiamas visos ISKCON'o
veiklos ir mokymo pagrindas. Šrila Prabhupada įkūrė Tarptautinę Krišnos Sąmonės Bendriją
kaip Brahma-Madhva-Gaudija Vaišnavų sampradayos šaką, siekdamas įgyvendinti ankstesnių
dvasinių mokytojų troškimą - išplėsti Šri Čaitanyos Mahaprabhu misiją, sukuriant vieningą
pasaulinę pamokslavimo organizaciją. Šrila Prabhupada pateikė ankstesnių Vaišnavizmo
mokytojų filosofiją šiame amžiuje suprantama kalba, todėl Šrilos Prabhupados pamokymai yra
svarbūs kiekvienam ISKCON nariui. Jis yra ir visuomet išliks pamokantis dvasinis mokytojas
visiems ISKCON'o atsidavusiems. Šrilos Prabhupados knygos yra jo mokymo įsikūnijimas, todėl
jos laikomos standartinėmis visoms ISKCON ateities kartoms. Kiekvienas ISKCON'o dvasinis
mokytojas turi skatinti savo mokinius paklusti Prabhupados nurodymams.

    

Kaip įkūrėjas-ačarja, Šrila Prabhupada nurodė, kaip vadovauti organizacijai, bei bendradarbiauti
tarpusavyje, o taip pat davė kitus praktinius nurodymus, kurie formuoja ISKCON politikos
pagrindą. Jo žodžiai ir pamokymai apjungia visą judėjimą ir padeda išlaikyti tą pačią vystymosi
kryptį. Dar 1970 m. Šrila Prabhupada įkūrė GBC. Ją sudarė apie 12 atsidavusių, kurie turėjo
padėti Šrilai Prabhupadai valdyti bendriją, o po jo mirties imtis pilnos atsakomybės už
ISKCON'ą.

    

2. GBC - Valdančioji ISKCON'o taryba GBC susitinka kiekvieną pavasarį Majapuro mieste,
Indijoje. Ten priimamos rezoliucijos, kurių pagalba valdoma organizacija. Visos GBC rezoliucijos
priimamos lygiateisiu balsavimu. GBC taip pat kasmet išrenka GBC pirmininką, vicepirmininką ir
sekretorius, kurie organizuoja GBC susitikimus, darbotvarkę, tvarko korespondenciją. Šiuo metu
GBC turi apie 35 narius. GBC nariai skiriami į tikruosius ir į deputatus. Deputatai - tai įvairūs
regionų sekretoriai, šventyklų prezidentai, įvairių projektų vadovai, menedžeriai. Dalis rezoliucijų
skiria arba patvirtina asmenis, atsakingus už judėjimo vystymąsi įvairiose pasaulio dalyse arba
tam tikrose veiklos srityse. GBC nariai, atsakingi už tam tikras veiklos sritis, kaip ryšiai su
visuomene, pamokslavimas parapijiečiams, knygų leidimas etc., yra tikri savo srities
specialistai. Jų užduotis dalintis savo patirtimi ir vystyti šiuos barus visame ISKCON'e. Zoniniai
sekretoriai - GBC nariai prižiūri, kad visos šventyklos, esančios jų zonoje nenukryptų nuo
dvasinių standartų bei filosofinės doktrinos. Savo zonoje jie veikia visos Valdančios ISKCON'o
Komisijos vardu. Atsidavusiems toje zonoje, GBC zoninis sekretorius yra aukščiausias
autoritetas. Taip pat jie atsako prieš visą GBC už atsidavusių ir šventyklos veiklą.
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3. Šventyklos, pamokslavimo centrai ir kiti mažesni vienetai yra visiškai savarankiški ir patys
privalo organizuoti savo ekonominę, socialinę, politinę bei dvasinę veiklą, kad išlaikytų centrą ir
galėtų skleisti Krišnos sąmonę. Kiekvienas centras yra nepriklausomas nuo kitų centrų, nors
Nacionalinė Taryba gali padėti grupei centrų vienoje šalyje veikti bendrai ir darniai sutinkamai
su vietos įstatymais ir žmonių poreikiais. Šventykla yra ISKCON'o pamokslavimo veiklos
centras, kur atsidavusieji susirenka kartu tam, kad garbintų Aukščiausią Viešpatį Šri Krišną,
vadovaujami ISKCON įkūrėjo-ačarjos Jo Dieviškosios Malonybės A.C.Bhaktivedanta Svami
Prabhupados. Lietuvoje šiuo metu yra dvi šventyklos: Vilniuje ir Kaune. Šventyklos yra ne tik
garbinimo vieta, bet ir vieta, kur gyvena labiausiai pasišventę atsidavusieji. Kiekviena šventykla
turi tarybą arba prezidentą, kuriuos skiria ar tvirtina GBC zoninis sekretorius iš labiausiai
patyrusių vietos atsidavusiųjų tarpo. Į šventyklos tarybą paprastai įeina sekretorius, iždininkas,
ūkvedis bei atskirų padalinių vadovai. Tose vietovėse, kur nėra didelių šventyklų arba daugybės
atsidavusiųjų, gali būti įsteigti pamokslavimo centrai, kuriuose gyvena keli inicijuoti atsidavusieji,
skleidžiantys Krišnos Sąmonę. Pamokslavimo centras primena mini šventyklą, tačiau be tokio
prašmatnaus Dievybių garbinimo ir be didelių programų ar renginių. Laikui bėgant toks centras
gali tapti pilnaverte šventykla, kurioje reguliariai atliekamos apeigos.

    

4. Dar mažesnis vienetas yra Nama Hatta centras, kuriame viena ar kelios šeimos ar šiaip
prijaučiantys žmonės gali kartais susirinkti, pabendrauti, kartu pašlovinti Šri Krišną, ypač, kai
juos aplanko keliaujantys pamokslautojai. Nama Hatta centrai yra bhaktų (atsidavusių) ir
palankių žmonių susibūrimo vietos. Tiek žmonėms, organizuojantiems tokį centrą, tiek jame
besilankantiems nekeliami jokie reikalavimai. Kai Nama Hatta centro nariai pasiekia reikiamą
dvasinį lygį, jie gali įsteigti pamokslavimo centrą. Lietuvoje Nama Hatta centrai yra daugumoje
miestų ir netgi kai kuriuose kaimuose. Visos šventyklos, pamokslavimo ar Nama Hatta centrai,
restoranai, parduotuvės ir t.t. turi būti pripažinti ISKCON'e, jei jie nori naudoti tokius vardus kaip
"ISKCON", "Hare Krišna judėjimas", "Govinda" etc.
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