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Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiamieji Vyriausybės ir Seimo Vadovai
bei nariai.

  

  

Lietuvos Krišnos sąmonės bendrija Jus ir visus Lietuvos žmones sveikina minint mūsų
valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejų. Ši simboliška data kiekvienam Lietuvos žmogui primena
apie padėtus laisvės ir nepriklausomybės pamatus, kurie išsaugojo mūsų gimtąją kalbą, raštą,
nevaržomą minties, tikėjimo, sąžinės laisvę bei kitas teises, suteikė Tautai suverenitetą. Ši
proga kviečia pasidžiaugti tautos gyvybingumu, ištverme, Dievo globa, taurių asmenybių šviesa,
pasiaukojimu, didvyriškumu.

  

  

Dvidešimto amžiaus pradžios Lietuvos atgimimo istorija ir po jos sekęs sunkus, pilnas
išbandymų šimtmetis parodo, kokie esame trapūs ir kartu – stiprūs, kai remiamės tikėjimu ir
amžinomis vertybėmis. Dabarties lyderiai dažnai lyginami su praeities herojais, vertinamos jų
moralinės savybės, lyderystė, ateities vizija. Vediniame šventraštyje „Bhagavad-gita“ Viešpats
Krišna karvedžiui Ardžunai mini tokias lyderio savybes kaip drąsa, galia, ryžtas, sumanumas,
gebėjimas neatsitraukti sunkią akimirką, dosnumas ir sumanus vadovavimas. Tai – savybės,
kurių paprastai tikimasi iš valstybės vadovų. Prieš 100 metų Lietuvos valstybės vedliams šių
savybių netrūko.

  

  

Krišnos sąmonės judėjimas aktyviai kovojo prieš sąžinės ir žodžio laisvės suvaržymus
sovietinės okupacijos laikotarpiu. Kaip ir kiti tikintieji, judėjimo nariai betarpiškai patyrė sovietinių
represinių struktūrų persekiojimus: tardymus, kratas, šalinimus iš aukštųjų mokyklų ir
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darboviečių, nuolatinį spaudimą etc., todėl nuoširdžiai vertina iškovotą tautos nepriklausomybę
ir laisvę.

  

  

Taip pat mes džiaugiamės savo kukliu indėliu šioje nepriklausomybės siekimo ir išsilaisvinimo
kovoje: skatinome žmones būti ir išlikti savimi, nebijoti reikšti savo nuomonę, laisvai išpažinti
savo tikėjimą, prisidėjome ugdant moralines, dorovines visuomenės narių savybes, puoselėjant
dvasingumą, skatinant ir ugdant žmogiškumą, padėjome skurstantiems, morališkai palūžusiems
ar žalingų įpročių vergais tapusiems mūsų visuomenės nariams. Pajutę Sąjūdžio dvelksmą,
rėmėme jį, stovėjome susikibę rankomis Baltijos kelyje, budėjome prie LR Seimo artėjant
Sausio 13-ajai.

  

  

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejus – tai proga, kviečianti naujai iškelti
svarbiausius valstybės raidos klausimus, galimybes ir pasirinkti teisingus, sėkmingus ir
ilgalaikius sprendimus. Suvokdami Jūsų, kaip lyderių, atsakingų už visos tautos, kiekvieno jos
nario sąmoningumo augimą, vaidmenį, kviečiame niekada neužmiršti savo atsakomybės, vengti
trumparegiškų ar populistinių sprendimų, ugdyti garbingą, teisingą ir tautos pasitikėjimą
skatinantį valstybinį mąstymą.

  

  

Mums Lietuva – Tėvynė, todėl taip pat norime prisidėti prie bendražmogiškų moralinių vertybių
saugojimo, pilietinės ir dvasinės šalies pažangos. Norime kartu su visais Lietuvos žmonėmis
kurti unikalią bei įvairiaspalvę šalies kultūrą, prisidėti prie žmonių geranoriškumo, atjautos,
tolerantiškumo, tautos moralės ir dorovės ugdymo.
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Dėkojame už Jūsų darbą Lietuvai, jos žmonėms.

  

  

  

Lietuvos Krišnos sąmonės bendrijos vardu,

  

Dainius Vaičiūnas
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