
Avatások rendszere

A javaslatot a VT 1/2011.09.02. sz. határozatával fogadta el, majd a VT131009/3 és a VT150408/2 

határozatával módosította.

Bevezetés

1. A GBC testület meghatározta az ISKCON avatásai szabályait melyek közösségünk minden 

tagjára vonatkoznak. Ezzel az ISKCON törvénykönyv 7. fejezete foglalkozik és minden 

kérdésben ez számít irányadónak.

2. Jelen szabályozás az első és a második lelki avatás gyakorlatát fekteti le.

A. Első avatás

I. A Tanácsadó rendszer

1. Annak érdekében, hogy segítsük és támogassuk a Krisna-tudat iránt érdeklődők lelki 

előrehaladását minden közösségünkhöz csatlakozót a tanácsadó rendszerbe irányítunk, 

melyben megkapják a szükséges képzést a fő filozófiai tanításokról, a Krisna-tudat 

gyakorlati alkalmazásáról és az egyház missziójáról.

2. A tanácsadó rendszerben részt vevők elfogadnak egy konkrét személyt (tanácsadó vagy 

prédikátor vagy nama-hatta vezető) aki lelki vezetőként – továbbiakban tanácsadó -  segíti 

őket.

II. Az avatásra való felkészülés

Annak érdekében, hogy a közösségünk tagjai megfelelő megértéssel rendelkezzenek az avatásról és 

felkészüljenek egy lelki tanítómester követésére, a felkészülési szakaszban a következő 

kritériumokat kell teljesíteniük:

 1 Legalább 1 éven keresztül aktív szolgálatot kell ajánlania a közösség felé egy tanácsadó 

irányítás alatt. Abban az esetben ha a bhakta egy másik yatraból érkezik ahol már legalább 6

hónap aktív szolgálatot végzett, akkor 6 hónap aktív szolgálatot kell végeznie.



 2 Aktívan részt kell venniük a tanácsadói rendszerben.

 3 A felkészülési szakasz alatt a bhaktának siksa fogadalmakat kell tenniük.

 4 A bhaktáknak be kell mutatniuk, hogy lojálisak az ISKCON, az MKTHK és annak vezetése 

felé.

 5 Meg kell érteniük és el kell fogadniuk Srila Prabhupada mint az alapító acarya helyzetét.

 6 Ki kell fejleszteniük azt a vágyat, hogy komolyan fejlődjenek a lelki életben.

 7 Meg kell érteniük egy lelki tanítómester elfogadásának fontosságát.

 8 El kell sajátítaniuk az alapvető filozófiai tanításokat és viselkedési szabályokat.

III. Tanítvánnyá válás - próbaidő

1. A felkészülési időszak lejártával a bhakta kérjen engedélyt a tanácsadójától arra, hogy 

megközelítsen egy ISKCON avató lelki tanítómestert azzal a vággyal, hogy később a 

tanítványa lehessen.

2. A bhaktának követnie kell a Guru Asraya siksa fogadalomtételre vonatkozó előírásokat.

3. Ha a tanácsadója támogatja a kérvényt akkor a bhakta írjon egy bemutatkozó levelet a lelki 

tanítómesternek melyet a tanácsadóján keresztül juttasson el a lelki tanítómesternek. A 

bhakta tanácsadója írjon egy ajánló levelet a lelki tanítómesternek.

4. Amennyiben a lelki tanítómester nem zárkózik el a kapcsolattól a bhakta tanítvány jelölté 

válik. A tanácsadónak le kell tisztázni a tanítvány jelölttel, hogy jelölté válása nem 

garantálja azt, hogy a későbbiekben avatást fog kapni a lelki tanítómestertől. A jelöltség arra 

szolgál, hogy a lelki tanítómester és a tanítvány jelölt megismerhesse egymást és kapcsolatot

építhessenek ki egymással.

5. A tanítvány jelölteknek rendszeres szolgálatot kell ajánlaniuk.

6. A bhaktáknak a megközelített lelki tanítómester felé rendszeresen kell kommunikálniuk. A 

jelölt jelölté válása után leghamarabb 6 hónap elteltével, a tanácsadóján keresztül kérheti a 

lelki tanítómestertől, hogy engedélyezze számára azt, hogy mondhassa a lelki tanítómester 

pranama mantráját.

7. Ezután a bhaktának Guru Asraya siksa fogadalmat kell tennie. A tanítványok kötelesek - 

lehetőség szerint - rendszeres szolgálatot végezni a lelki tanítómesterüknek, rendszeresen 

kommunikálni vele.



8. A lelki tanítómester elfogadása nem mentesíti a bhaktákat a többi lelki vezető – azaz a helyi 

GBC, az egyház vezetése, a tanácsadó, stb – követése alól.

9. Néha előfordul, hogy valaki aki már elfogadott egy lelki tanítómestert esetleg később 

meggondolja magát és mástól szeretne avatást kapni. A tanítványnak ezt a tudtára kell adnia 

a tanácsadójának, a régi lelki tanítómesterének és az új leendő lelki tanítómesterének.

IV. Első avatás – harinama diksa

 1. A TT helyi bizottsága évente két alkalommal azokat a bhaktákat javasolja avatásra

 a) akik már legalább 6 hónapja Guru Asraya fogadalmat tettek ésRendszeres szolgálatot 

ajánl a helyi közösség számára és sadhanáját a külön határozatban meghatározott 

sztenderdeknek megfelelően végzi.

 b) a TT helyi bizottsága ellenszavazat nélkül  egyetért azzal, hogy avatásra javasolhatók

 c) Önkéntesek és misszionárius esetében a helyi TT döntéséhez az IT jóváhagyása 

szükséges.

 d) Az egyházi alkalmazottak esetében a TT kérje ki a munkaadó írásos véleményét is.

 2. A bhaktáknak meg kell írniuk az ISKCON avatási vizsgáját, illetve 2015 Janmastamit 

követően e helyett el kell végeznie az ISKCON Tanítványi Kurzust és vizsgát kell tennie 

annak anyagából a kurzus végén.

 3. Az avatásra javasolt bhakták neveit az ajánlással együtt a TT helyi bizottságának titkárai 

küldik meg a lelki tanítómesterek számára.

 4. A lelki tanítómestereknek vissza kell jeleznie a titkár felé, hogy a listából kiknek fog 

harinama diksát adni.

 5. Az avatandó bhaktáknak fel kell ajánlaniuk a murtiknak a tulasi fából készült japájukat és 3 

soros kanthi-malajákuat.

 6. A japa láncot 4-5 nappal az avatás előtt el kell juttatniuk a lelki tanítómesterüknek, hogy az 

tudjon rajta japázni.

 7. A tanítvány az avatás napján a yajnán puja tiszta új ruhában jelenjen meg.

 8. A tanítvány az avatási ceremónián vagy az után ajánljon guru daksinát a lelki 

tanítómesterének.



V. Különleges esetek

Azokban az esetekben amikor a bhakták újra avatásban részesülnek, ágyhoz kötöttek, közel állnak 

a testük elhagyásához a TT helyi bizottságának javaslatára el lehet térni az általános menettől.

 1. újra avatás esetén mivel a bhakta többnyire jól ismert tagja a közösségnek nem kell 6 

hónapot várni amíg avatásra javasolható. Ebben az esetben a bhakta írásban jelezze a TT 

felé, hogy avatást kíván elfogadni és a TT egyhangú beleegyezése esetén a bhakta avatásra 

javasolható.

 2. Amennyiben a bhakta közel áll a testének elhagyásához és a TT egyhangúlag támogatja, 

hogy avatásban részesüljön akkor a lelki tanítómestert értesíteni kell a helyzet sürgősségéről 

és ő dönt arról, hogy avatást ad-e a bhaktának.

B. Második avatás

 1. 2 évvel az első avatás után a lelki tanítómester vagy a tanácsadó javaslatára a bhaktát 

második avatásra lehet jelölni. (Az etikettnek nem megfelelő, amikor a tanítvány második 

avatást kér a lelki tanítómestertől)

 2. Második avatásra javasolható az az első avatásban részesült bhakta aki

 a) továbbra is követi az első avatáskor tett fogadalmait

 b) törekszik arra, hogy a brahmanák tulajdonságait gyakorolja.

A br§hma£ák munkáját az alábbi, természetükbõl adódó tulajdonságok jellemzik: nyugodtság, 

önfegyelmezés, vezeklés, tisztaság, béketûrés, becsületesség, tudás, bölcsesség és vallásosság. (Bg. 18.42)

 c) példamutatóan követi a vallásos elveket és gyakorlatokat

 d) elfogadja és követi az ISKCON vezetését (GBC, VT, IT, TR, stb)

 e) Sikeresen letette a Bhakti-sastri vizsgát

 f) a TT helyi bizottsága , ellenvetés nélkül támogatja a második avatását

 g) Részt vesz a murti imádatban



C. Egyebek

Bemutatkozó levél tartalma

A lelki tanítómesternek írt bemutatkozó levélnek a következőket mindenképpen tartalmaznia kell.

1. A bhakta neve, életkora.

2. Mióta ismeri a Krisna-tudatot?

3. Milyen siksa fogadalmat tett?

4. Mióta követi a szabályozó elveket és mióta japázik 16 kört?

Avatás előtti vizsga kérdések

1. Melyek a képesítései egy hiteles lelki tanítómesternek?

2. Miért a meggyőződésed, hogy követned kell a lelki tanítómester utasításait ebben az 

életedben és akár életről életre is?

3. Miért imádja úgy az ember a lelki tanítómestert mint Istent?

4. Hiszel abban, hogy a lelki tanítómester az Abszolút Igazságot mondja? Ha igen, miért?

5. Milyen körülmények között kell elutasítani a lelki tanítómestert?

6. Melyek a képesítései és a felelősségei egy tanítványnak?

7. Milyen különleges helyzete van Srila Prabhupadanak az ISKCON-ban?

8. Miért fogadod el az Úr Krisnát mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségét?

9. Miért követjük a 4 szabályozó elvet?

10. Miért énekeljük a Hare Krisnát?

11. Mi a GBC testület helyzete?

12. Magyarázd el a különbséget a test és az önvaló között!



13. Mi az ISKCON, és miért kell az embernek az ISKCON-ban maradnia?

14. Olvastad-e a GBC állásfoglalását Srila Prabhupada helyzetével kapcsolatban?

15. Olvastad-e az „Autoritási vonalak az ISKCON-ban” című anyagot?

16. Megértésed szerint mik a legfontosabb pontok az „Autoritási vonalak az ISKCON-ban” 

című anyagban?

Avatásra való ajánló levél tartalma

A tanácsadó ajánlásának tanúsítania kell, hogy a tanítvány a tancsadó legjobb tudomása szerint 

alkalmas az avatásra, azaz kedvező odaadó szolgálatot végez legalább egy éve naponta 16 kört 

japázik, követi a négy szabályozó elvet, és rendszeresen (a sadhana elvárások rendszere szerint) 

látogatta a reggeli programot.

Avatási fogadalom

1. Minden nap legalább 16 kör Hare Krisna Maha mantrát japázok.

2. Követem a 4 szabályozó elvet, azaz

1. nem eszek húst, halat, tojást,

2. nem fogyasztok kábító és mámorító szereket,

3. nem játszok szerencsejátékot,

4. nem élek tiltott nemi életet.

3. Elfogadom a lelki tanítómesterem utasításit mint életemet és lelkemet.

4. A Brahma-Madhva-Gaudiya sampradájába kérek beavatást az ISKCON alapító acaryája 

közvetítésével és hű maradok a tanításaikhoz.

5. Hűséges maradok Srila Prabhupada utasításaihoz úgy, hogy hűséges maradok az ISKCON-

hoz és annak legfelsőbb vezetői testületéhez a GBC-hez.

6. Rendszeresen tanulmányozom Srila Prabhupada könyveit.
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