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Santrauka 

Rimutis Tamulevičius. Naujoji evangelizacija ir jos įgyvendinimo galimybės 

internetiniame forume X.  

Magistro darbo vadovas doc.dr. Artūras Lukaševičius  
Darbe aptariama naujoji evangelizacija ir jos įgyvendinimo galimybės internetinėje erdvėje 

(forume X). Darbe  aptariami Katalikų Bažnyčios naujosios evangelizacijos dokumentai. Taip pat 

pateikiama samprata apie naująją evangelizaciją. Išskiriamas didelis poreikis evangelizuoti ne tik 

netikinčius, bet ir save laikančiais katalikais, bet atitolusiais nuo Gyvojo Dievo. Naujoji 

evangelizacija turėtų būti pradėta nuo kerigmos – tikėjimo pagrindus teikiančios katechezės.  

Pirmoje darbo dalyje išskiriami Katalikų Bažnyčios dokumentai apie naująją 

evangelizaciją.  

Darbe plačiau aptariamas Ad gentes modelis ir jo keturi įgyvendinimo etapai. Šis modelis 

atskleidžia praktines galimybes, kaip gali būti įgyvendinama naujoji evangelizacija.  

Vienas iš būdų skelbti Evangeliją yra šiuolaikinės medijos. Kaip žinome, internetu 

naudojasi plati mūsų visuomenės dalis. Katalikų Bažnyčia savo dokumentuose ragina išnaudoti šią 

galimybę skelbiant evangeliją.  

Antrojoje darbo dalyje aptariami Katalikų Bažnyčios dokumentai apie šiuolaikines 

medijas. Apibūdinamas santykis tarp Bažnyčios ir interneto. Apžvelgiamos evangelijos skelbimo 

galimybės įvairiuose socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip tinklaraščiai (blogai), socialiniai 

tinklapiai (Facebook), vaizdo kanalai (Youtube), tinklalaidės (podcast) ir mikroblogai (Twitter), 

svetainės ir forumai.  

Išskiriamas praktinis Bažnyčios bei Bažnyčios vyresniųjų vaidmuo naudojantis 

šiuolaikinėmis medijomis skelbti evangeliją.  

Atliktame tyrime pateikta rezultatų analizė apie internetinio X forumo galimybes skelbiant 

Gerąją Naujieną šiame forume. Atskleidžiama vieno forumo, kaip iš daugelio galimybių, svarba 

žmonių tikėjimui ir atsivertimui. Aptariamos galimybės forumo veiklai pagerinti. 

Darbo gale pateikiamos tyrimo išvados apie šiuolaikinių medijų panaudojimo galimybes 

įgyvendinant Naująją Evangelizaciją.  
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Summary 

 Rimutis Tamulevičius – The new evangelization and its fulfillment possibilities in the 

internet forum X. 

 Assisting professor doc.dr. Artūras Lukaševičius. 

 The main question researched in this paper is the new evangelization and the ways to 

fulfill it in the internet forum X. The documents of the Catholic Church’s new evangelization are 

reviewed. Also the concept of the new evangelization is provided. There is a great need to preach 

not only to unbelievers but to those who hold themselves Catholics, but actually have grown apart 

from the Living God. The new evangelization should commence with the Kerygma – the catechesis 

that the belief is based upon. 

 In the first part of the thesis the documents of the Catholic Church on the new 

evangelization are accentuated.  

 The Ad Gentes model is explored in detail together with the four steps of its 

implementation. This model reveals the practical possibilities to practice the new evangelization. 

 One of the ways to preach the Gospel is through the mass media. The major part of 

our society uses the internet. The Catholic Church encourages using it as one of the ways to reach 

people with the Gospel.  

 The objective of the second part of this thesis is to discuss the Catholic Church’s 

documents concerning the media. The nature of the relation between the Church and the internet is 

also described. The author reviews the possibilities to preach the Gospel in various social websites 

such as blogs, social sites (Facebook), video channels (Youtube), podcasts and microblogs (Twitter) 

and other websites and forums.  

 The practical role of the Church and Church elders in using the media to evangelize is 

also explored.  

 The research includes the analysis of the results about the possibilities to preach the 

good news via the forum X. The significance of this forum as one of the possible ways to influence 

people – to change their beliefs is revealed. Also the ways to improve the forum’s activities are 

explored.  

 In conclusion, the possibilities to benefit from the mass media in the fulfilling the new 

evangelization are extracted from the research.    
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ĮVADAS 
 

“Lietuva katalikiškame pasaulyje priklauso tai didelei grupei valstybių, kuriose pagrindinė 

problema yra nominaliosios katalikybės augimas. Jonas Paulius II taip apibūdina šią padėtį: 

"atskiros pakrikštytųjų grupės praranda gyvo tikėjimo prasmę, ar netgi, žiūrint iš pašalies, jau 

neatrodo esančios Bažnyčios narėmis, [jų] gyvenimo būdas yra nutolęs nuo Kristaus ir jo 

Evangelijos" (BKV 58). Ši situacija apima didžiąją dalį Vakarų pasaulio, tame tarpe ir Lietuvą. 

Svarbiausias šios situacijos požymis – žmonės sakramentalizuoti, tačiau jų tikėjimas paviršutiniškas 

arba jo beveik nėra; tikėjimo praktikavimas labai nepilnas, o kasdienis gyvenimas mažai skiriasi 

nuo nekrikštytųjų“ (Lukaševičius, 2004). 

Kaip pakeisti tokią padėtį? “Naujoji evangelizacija yra Jono Pauliaus II duotos gairės, 

apibūdinančios Bažnyčios veiklą krikščioniškumą prarandančioje aplinkoje” (Lukaševičius, 2004). 

Didžiausias dėmesys naujojoje evangelizacijoje skiriamas pirminiam Evangelijos skelbimui, t. y. 

kerigmai, ir tikėjimo pagrindus teikiančiai, vadinamajai “bazinei”, katechezei (Lukaševičius, 2004). 

Pastoracinė instrukcija Communio et progressio (toliau CP) teigia, kad visuomenės 

komunikavimo priemonės „tiesiog būtinos mūsų visuomenės giliems bei dažnai daugialypiams 

ryšiams ir veiklai“ (CP 6). 

Trumpai tariant, Bažnyčia pozityviai vertina pačias medijas, o jų vartojimą laiko neišvengiamu ir 

būtinu. Bažnyčios dokumentuose formuluojama, kad medijos svarbios katalikams dėl trijų 

priežasčių: 

●   jos padeda Bažnyčiai atsiverti šiuolaikiniam pasauliui; 

●   jos skatina pokalbį Bažnyčioje; 

● galiausiai jos leidžia Bažnyčiai suprasti mūsų laikų mąstyseną ir žmones, nes ji Dievo 

įpareigota skleisti išganymo naujieną žmonėms suprantama kalba, išeities tašku 

pasirinkdama labiausiai juos jaudinančius klausimus” (CP 125). 

Pagal Bažnyčios dokumentus, medijų, kuriomis skleidžiama informacija visuomenėje, 

tikslas yra žmonių visuomenės pažanga ir bendrystė (CP 1). 

Problema: Šiuolaikinė visuomenė daug naudojasi internetu, tačiau ši galimybė 

nepakankamai išnaudojama Naujajai evangelizacijai įgyvendinti.  

Tyrimo objektas: Naujoji evangelizacija  

Tyrimo tikslas:  Apibūdinti Katalikų Bažnyčios mokymo nuorodas dėl Naujosiois 

Evangelizacijos ir įvertinti jos įgyvendinimo galimybes internetiniame forume X. 
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Tyrimo uždaviniai :  

1. Išnagrinėti Katalikų Bažnyčios dokumentus apie Naująją evangelizaciją. 

2. Atskleisti Naujosios evangelizacijos struktūros modelį Ad gentes. 

3. Išnagrinėti Katalikų Bažnyčios dokumentus apie šiuolaikines medijas. 

4. Atskleisti interneto svarbą įgyvendinant Naująją evangelizaciją. 

5. Apibūdinti Naujosios evangelizacijos pritaikymą internetiniame forume X. 

6. Įvertinti Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybes forume X. 

Tyrimo metodai 

• Mokslinės literatūros analizė; 

• Dokumentų analizė; 

• Anketavimas; 

• Statistinių duomenų aprašomoji analizė. 

Tyrimo organizavimas ir eiga 

Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybėms internetiniame X forume ištirti 

pasirinktas kiekybinis tyrimas. Paruošta anketa pateikta forumo X dalyviams. Gauti duomenys 

apdoroti programa MS Excel. 

Gautų rezultatų reikšmingumas 

Tyrimo metu gauti rezultatai bus svarbūs administruojant šį forumą. Žinant esamą situaciją, 

galima Naująją evangelizaciją pritaikyti pagal amžiaus grupes, besilankančių šiame forume 

poreikius, tokiu būdu pritraukiant naujų narių. Evangelija gali būti skelbiama žmonėms neišeinant iš 

namų, bet kuriuo metu. Galima pasiekti plačią auditoriją.  

Darbe naudojamų sąvokų žodynėlis  

Naujoji evangelizacija - Evangelizacija –procesas, kuriuo dėka Bažnyčia, akinama 

Šventosios Dvasios, visame pasaulyje skelbia bei skleidžia Evangeliją (BKV 48). Bažnyčia 

egzistuoja, kad evangelizuotų, t. y. neštų Gerąją Naujieną į visas žmonijos sritis, jos poveikiu 

perkeistų iš vidaus ir atnaujintų pačią žmoniją“ (EN 14). Greta nuolatinės, niekuomet nenutrūkusios 

ir nenutrauktinos (evangelizacijos)  ieškome ir naujos evangelizacijos, kuri būtų suvokiama 

pasauliui, nerandančiam prieigos prie „klasikinės” evangelizacijos. Evangelija reikalinga visiems, ji 

nėra skirta tik apibrėžtam žmonių būriui, todėl esame įpareigoti ieškoti naujų Evangelijos nešimo 

visiems kelių (J. Ratzinger, 2000). 

Naujoji evangelizacija yra Jono Pauliaus II nurodytos gairės Bažnyčios veiklai 

nukrikščionėjančioje aplinkoje, t. y. tradiciškai krikščioniškuose kraštuose, kuriuose vis labiau 

įsigali sekuliarizmas (žr. RM 33, BKV 58–59). Jonas Paulius II frazę naujoji evangelizacija pirmą 

kartą pavartojo praeito amžiaus devintojo dešimtmečio viduryje. Nuo to laiko naujoji evangelizacija 

yra viena iš pačių svarbiausių sąvokų, apibūdinančių Jono Pauliaus II pontifikatą. Jo metu naujosios 
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evangelizacijos tema buvo minima praktiškai visuose Bažnyčios dokumentuose, skirtuose 

pastoracijai ar katechezei. Savo pirmtako pradėtą veiklą toliau tęsia popiežius Benediktas XVI. 

(Lukaševičius A. 2009  m. 44 psl.) 

Naujoji evangelizacija pabrėžia, kad ne tradicijos, rožančius, bažnyčios pastatai, kunigai, 

vienuolės, ritualai ar šventės yra tikėjimo esmė. Pasak kun. G. Jankūno, tai tik įrankiai, kurie turi 

padėti žmogui suprasti esmę. Naujoji evangelizacija reikalauja, kad kiekvienas krikščionis gerai 

susipažintų su Šventuoju Raštu, su Dievo žodžiu ir savo gyvenimą pakeistų (Pokalbis Ateitininkų 

namuose su vysk. Kęstučiu Kėvalu, kun. Gediminu Jankūnu ir Grasilda Reinyte, 2013) 

Evangelizacija, arba Evangelijos skelbimas, yra keliomis prasmėmis vartojama sąvoka. 

Plačiąja prasme evangelizacija yra Gerosios Naujienos apie Jėzaus atneštąjį išganymą perdavimas. 

Evangelizacija šia prasme yra labai plati sąvoka, apimanti iš esmės viską, ką daro Bažnyčia: 

mokymas, sakramentai, artimo meilė. Taigi plačiąja prasme evangelizacija yra visa Bažnyčios 

vykdoma tikėjimą skatinanti ir ugdanti veikla. Siaurąja prasme sąvoka evangelizacija sutampa su 

kerigma – pirminiu Gerosios Naujienos skelbimu. Šia prasme sąvoka evangelizacija dažniau 

vartojama populiariojoje krikščioniškoje literatūroje ir neformalioje kalboje (Lukaševičius A. 2009, 

psl. 10) 

Kerigma – (gr. garsus šūksnis, skelbimas), NT žodis, šalia kitų sąvokų žymintis 

Evangelijos skelbimą. NT jis priklauso ankstyvųjų krikščionių misijinei kalbai bei reiškia skelbimo 

aktus ir turinį (Vorgrimler H. 2003, psl. 275). Kerigma – pirminė evangelizacija, vedanti į 

atsivertimą (BKV 88). 

Kerigma (gr. kērygma [κήρυγµα: Mt 12, 41; Rom 16, 25, 1 Kor 15, 14; 2 Tim 4, 17 ir kt.] – 

tai, kas skelbiama, skelbimas, žinia) yra krikščioniškame žodyne vartojamas terminas, reiškiantis 

pirminį Gerosios Naujienos skelbimą, centrinės Evangelijos žinios skelbimą ir kartu tos žinios 

turinį. Galimas būdas santraukos forma išreikšti kergimą yra randamas viename iš ankstyviausių 

tikėjimo išpažinimų, esančių 1 Kor 12, 3: „Jėzus yra Viešpats“; toliau plečiant tai reikštų „Kristus“, 

„Dievas“, „Išgelbėtojas“ (taip pat plg. Fil 2, 11) (Lukaševičius A. 2009, psl. 11). 

Medija – tai nauja sąvoka, pradėta plačiai vartoti tik XX a. devintojo dešimtmečio 

viduryje. Yra daug skirtingų sąvokų, kurios apobūdina, kas yra medija. L. Šulcienė medijas 

apibūdina taip: kaip angliško žodžio „media“ (pilnojo jo forma :mass media“) lietuvišką 

atitikmnenį. Jis reiškia žiniasklaidą arba masinės informacijos priemones: spaudą, radiją, televiziją, 

internetą etc. Platesne prasme medija yra žodžio „mediumas“ vedinys: medium – lot. vidurinis, 

vidury esantis tarpininkaujantis. Šiuolaikinė mokslinė terminologija mediumą supranta kaip 

komunikacijos tarpininką arba priemonę. Tai  - komunikacijos ar informacijos sklaidos terpė. 

Medija yra komunikacijos priemonė, informacijos siuntėjo ir gavėjo tarpininkas (Šulcienė L. psl.2) 
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Darbe naudojami sutrumpinimai 

AN –Pastoracinė instrukcija Aetatis Novae dėl visuomenės komunikavimo priemonių 

minint pastoracinės instrukcijos Communio et progressio 20-ąsias metines. Popiežiškoji 

visuomenės komunikavimo priemonių tarnyba. (1992). 

BKV – Dvasininkų kongregacija. Bendrasis katechezės vadovas. 1997. 

CP – Popiežiškoji visuomenės komunikavimo komisija. Communio et progressio. 

Pastoracinė instrukcija: Katalikų interneto tarnyba (2000). 

EG – Šventasis Tėvas Pranciškus. (2014) Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium 

(liet. „Evangelijos džiaugsmas“) apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje. 

ELE – Jonas Paulius II. Enciklika Laborem exercens.  

EN – Evangelii nuntiandi. Apaštališkasis paraginimas: Katalikų interneto tarnyba (1999). 

ERM – Enciklika Redemptoris missio. 

GS – Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumentai. (1965). Pastoracinė konstitucija apie 

Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes. 

IM – Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumentai. (1963). Dekretas dėl visuomenės 

komunikavimo priemonių Inter Mirifica. 

KBK – Katalikų Bažnyčios katekizmas (2012). Lietuvos Vyskupų Konferencija. Vilnius, 

2012. 

LG – Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dokumentai. (1964). Dogminė konstitucija apie 

Bažnyčią Lumen Gentium. 

NMI – Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas Novo millennio ineunte.  

NT - Naujasis testamentas 

RM – Jonas Paulius II. Enciklika Redemptoris Missio (1990). 
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1. BAŽNYČIOS KVIETIMAS NAUJAJAI EVANGELIZACIJAI 

1.1. Bažnyčios dokumentai apie naująją evangelizaciją 

Popiežius Jonas Paulius II frazę naujoji evangelizacija pirmą kartą panaudojo XX amžiaus 

viduryje. Nuo to laiko naujoji evangelizacija yra viena iš svarbiausių sąvokų, apibūdinančių Jono 

Pauliaus II pontifikatą. Jo metu naujosios evangelizacijos tema buvo minima praktiškai visuose 

Bažnyčios dokumentuose, skirtuose pastoracijai arba katechezei. Savo pirmtako veiklą toliau tęsė 

popiežius Benediktas XVI (Lukaševičius, psl. 44, 2009). 

Skelbimas, liudijimas, mokymas, sakramentai, artimo meilė, padarymas mokiniais – visi 

šie aspektai yra vienintelės Evangelijos perteikimo būdai ir priemonės ir evangelizacijos elementai. 

XX amžiaus pabaigoje staiga paaiškėjo, kad daugumai vadinamųjų krikščioniškųjų ir 

katalikiškųjų kraštų būtina išgirsti kerigmą. Nors dauguma žmonių ten yra krikštyti ir priėmę kitus 

sakramentus, jų elgesys, mąstymas, pasaulėžiūra, pasaulėjauta mažai kuo skiriasi arba visai 

nesiskiria nuo nekrikštytųjų (Lukaševičius, 2009). Tokie žmonės vadinami  “nominaliais 

katalikais”, tai yra jie tik vadinasi katalikais, bet negyvena, nesielgia, nemąsto kaip katalikai 

(Lukaševičius, 2009). Tokių žmonių pastoracija yra labai panaši į pastoraciją misijų kraštuose, kur 

žmonės apie Kristų ir Bažnyčią nėra nieko girdėję. Tuose kraštuose pastoracija vyksta pagal ad 

gentes modelį. Nominaliųjų katalikų pastoracija taip pat vyksta pagal panašų modelį: jiems reikia 

išgirsti ir priimti kerigmą ir po jos einančią tikėjimo pagrindų katechezę (Lukaševičius, 2009). 

Bažnyčia visados evangelizuoja ir niekuomet nėra nutraukusi evangelizacijos. Ji kasdien 

švenčia Eucharistijos slėpinį, teikia sakramentus, skelbia gyvenimo žodį – Dievo žodį ir įsipareigoja 

teisingumui bei meilei (Ratzinger, 2001). 

Svarbiausias naujosios evangelizacijos uždavinys – gaivinti tikrąjį krikščionišką tikėjimą 

dabartinės „apnuodytos“ (sekuliarizuotos) kultūros kontekste, misijų veiklą pirmiausia sutelkiant į 

tuos, kurie, anot popiežiaus Benedikto XVI, „nors buvo pakrikštyti, bet nutolo nuo Bažnyčios ir 

gyvena be krikščioniškų vertybių atramos“. Šiems žmonėms reikia padėti asmeniškai susitikti su 

Viešpačiu, kuris vienintelis „gali užpildyti mūsų egzistenciją giliąja prasme ir ramybe“, suteikti viltį 

ir džiaugsmą visoms gyvenimo plotmėms (Buika, 2012). 

Bažnyčiai šiandien gyvybiškai svarbu eiti skelbti Evangeliją visiems, visur, visomis 

progomis, nesvyruojant, noriai ir be baimės (EG 23). 

Popiežius. Pranciškus apie naująją evangelizaciją išskiria tris aspektus: liudijimas, niekas 

sutikęs Kristų negali tos patirties laikytis sau. Susitikimas, atviros durys. Esmingumas, centre 

Kristus. 

Popiežius Pranciškus kviečia apibrėžti evangelijos stilių, kuris atsilieptų į dievo Žodžio 

paraginimą: „visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“ (Fil. 4, 4) (EG 18). 



 
 

10 

Popiežius Pranciškus atkreipia dėmesį, kad kartais perteikiant tiesą apie Dievą ir žmogų, kai kada 

liekame ištikimi formuluotei, tačiau neperteikiame turinio. Reikia atminti, kad reikšti tiesą galima 

įvairiomis formomis. Ir pasirodo, jog norint šiandieniniams žmonėms perteikti Evangelijos naujieną 

jos nekintama reikėme, būtina atnaujinti raiškos formas (EG 41). 

Živil ė Matulevičienė: „Kalbant apie naująją evangelizaciją Lietuvoje, reikia paminėti vieną 

labai išskirtinį dalyką, į kurį dėmesį atkreipė ir tėvas Raniero Cantalamessa, buvęs Lietuvoje: 

panašu, kad pasauliečiai Evangelijos žinia dega net smarkiau nei kunigai. Įvairių projektų dėka 

pasauliečiai pasitarnauja kunigams, visam pašvęstajam luomui, kad jis galėtų atnaujinti savo 

buvimą bažnyčioje. Tai išskirtinis dalykas, tą atpažįsta visi svečiai, atvykstantys iš užsienio. 

Pamatę, kokius projektus vykdo pasauliečiai, sako, taigi tarsi atvirkščiai turėtų būti. Dauguma tame 

įžvelgia laiko ženklus. Šiame susitikime dalinomės apie tai ir mūsų patirtis buvo sutikta labai 

gražiai, šviesiai, sulaukė didžiulio paskatinimo. Kaip ir mūsų centras iškilo iš „apačios“, gimė iš 

pasaulietinės iniciatyvos, tai panašu, kad pagrindinis variklis naujosios evangelizacijos srityje visgi 

yra pasauliečiai.“  

Popiežius kviečia Bažnyčią į Naująją Evangelizaciją. Naujoji Evangelizacija yra 

Popiežiaus nurodytos gairės Bažnyčios veiklai nukrikščionėjančiuose kraštuose (ERM 33; BK V, 

58-59 ir kt.). Tai pagrindinis planas, apimantis visą Bažnyčios veiklą tradiciškai krikščioniškuose 

kraštuose, kuriuose vis labiau įsigali nominalioji krikščionybė (Lukaševičius, 2004). 

Popiežius Benekditas XVI 2010 metų spalio mėnesį įsteigė naują Popiežiškąją naujosios 

evangelizacijos tarybą. Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos įsteigimas yra pranašiškas 

ir realistinis žingsnis, nes įvardijama tai, kas Bažnyčios laukia ateityje. Gyvename laikmečiu, kada 

baigiasi viena žmonijos istorijos fazė ir prasideda kita, pasižyminti daugybe pozityvių elementų, bet 

taip pat nutolimu nuo tikėjimo, religiniu abejingumu, kurį galima pavadint praktinio ateizmo 

prielaida. Iš kitos pusės, pamatinių tikėjimo turinių nežinojimas neišvengiamai nulemia tokį elgesį 

ir tokius moralinius sprendimus, kurie nesuderinami su tikėjimo esme. 

(http://lt.radiovaticana.va/news/2010/10/14/arkivyskupas_fisichella_apie_popie%C5%BEi%C5%A

1k%C4%85j%C4%85_naujosios_evangelizacijos/lit-430377). Benediktas XVI, ieško atsakymo į 

klausimą: kaip Bažnyčiai atnaujinti savo skelbimą tarp tų pakrikštytųjų, kurie nebesuvokia 

priklausymo krikščioniškai bendruomenei prasmingumo, kurie tapo nūdienos subjektyvizmo 

aukomis užsidarydami individualizme, be visuomeninės ir socialinės atsakomybės.  

Vatikano II Susirinkimo metu palaimintasis Paulius VI į pasaulio vaikinus ir merginas 

kreipėsi Žinia, kad baigiamasis susirinkimas baigiamąją žinią nori adresuoti pasaulio vaikinams ir 

merginoms. Jūs perimsite fakelą iš savo tėvų rankų ir gyvensite pasaulyje didelių istorijos pervartų 

laikotarpiu. Perimdami tai, kas geriausia, iš savo tėvų bei mokytojų pavyzdžio ir mokymo, ugdysite 

rytojaus visuomenę: kartu su ja išsigelbėsite arba pražūsite. Todėl karštai statydinkite pasaulį, 
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geresnį už šiandienį“ (Benediktas XVI, 2013) 

Popiežius Jonas Paulius II jau prieš 29 metus ėmė kalbėti apie naująją evangelizaciją, 

pranašiškai įžvelgdamas, kad ateina laikas, kai teritorijose, kur Evangelija kažkada jau buvo 

paskelbta, kur kultūros pamatas persmelktas krikščioniškomis vertybėmis, gyvas tikėjimas nyks ir 

kad reikės naujosios evangelizacijos, naujo skelbimo. Dabar šis pranašiškas žodis tampa kūnu. 

Popiežiaus Benedikto XVI įsteigta Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba spalio 15-16 

dienomis naujuosius evangelinės žinios skelbėjus sukvietė į Romoje vykusį susitikimą „Nauji 

Evangelijos skelbėjai naujajai evangelizacijai – Viešpaties Žodis vis auga ir plinta“, o 2012 m. vyko 

šiai temai skirtas Vyskupų sinodas.  

Popiežius Pranciškus išskiria tris Naujosios evangelizacijos aspektus: pirmenybė 

liudijimui, ėjimas kitų link, pastoracinio plano būtinybė. Reikia krikščionių, mūsų dienų žmonėms 

regimai liudijančių Dievo gailestingumą bei švelnumą kiekvienai būtybei. Visi žinome, kad šių 

dienų žmogaus krizė ne paviršutiniška, bet gili. Štai kodėl naujoji evangelizacija, kviečianti drąsiai 

plaukti prieš srovę ir nuo stabų atsigręžti į Dievą, negali išsiversti be gailestingumo. Naujoji 

evangelizacija reiškia iš naujo pajudėti praradusiųjų tikėjimą ir gyvenimo gilios prasmės pojūtį link. 

Vis dėlto Bažnyčioje negalima visa tai palikti atsitiktinumui ar improvizacijai. Būtina visiems 

įsipareigoti parengti pastoracinį planą, primenantį esminius dalykus ir orientuotą į tai, kas esminga, 

tai yra į Jėzų Kristų. 

Robertas Šalaševičius: „Išties čia labai aiškiai atsiskleidžia naujosios evangelizacijos ir 

šventumo ryšys. Naujoji evangelizacija tai ne kažkokios priemonės, technikos, triukai, kurie 

priverstų žmogų įtikėti Dievą, bet kuomet yra tikras autentiškas šventumas, kai atsiversdamas 

žmogus leidžia Dievui ateiti į šį pasaulį per savo gyvenimą, apsisprendimus, meilę Dievui. Kuomet 

šventumas yra tikras, tuomet Evangelijos skelbimas tampa tikrai vaisingas. Tai nėra nauja, nes per 

du tūkstančius krikščionybės metų ilgalaikių rezultatų davė ir vaisingiausi buvo evangelizaciniai 

projektai, kuriuos vykdė šventieji. Istorija pilna tokių pavyzdžių. Todėl kalbant apie naująją 

evangelizaciją būtina akcentuoti visų pašaukimą į šventumą, nes tik tokiu būdu šiandien galima 

paskelbti Evangeliją taip, kad netikintys žmonės atpažintų joje tą žinią, kurios trokšta jų giliausia 

sielos dalis. Tai žinia apie Dievą.“ 

Kaip pereiti iš ‘administracinio’ parapijos modelio į ‘bendruomeninį’? Apie šias problemas 

ir būdus, kaip Bažnyčia turi jas spręsti, jau daug metų kalba Jonas Paulius II (žr. RM 33; BKV 58). 

Popiežius kviečia Bažnyčią į Naująją Evangelizaciją. Naujoji Evangelizacija yra Popiežiaus 

nurodytos gairės Bažnyčios veiklai nukrikščionėjančiuose kraštuose (žr. RM 33; BKV 58-59 ir kt.). 

Tai pagrindinis planas, apimantis visą Bažnyčios veiklą tradiciškai krikščioniškuose kraštuose, 

kuriuose vis labiau įsigali nominalioji krikščionybė. Naujosios Evangelizacijos tema liečiama 

daugumoje paskutinio dešimtmečio dokumentų katechetinėmis ir pastoracinėmis temomis. 
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1.2. Ad gentes modelis 

Misijos Ad gentes (toliau AG) šiandieninės sampratos ištakos slypi II Vatikano dekrete „Dėl 

Bažnyčios misijinės veiklos Ad gentes“. Šio dokumento 10-18 paragrafai nurodo pastoracinio darbo 

etapus, kuriuos vykdo pastoracinis darbuotojas (misijonierius, kunigas, katechetas) misijų 

kraštuose. Praktinės šio modelio gairės yra pateiktos Bendrajame katechezės vadove (BKV,46 ir 

57). Šis dokumentas į žmogaus dvasinį gyvenimą žvelgia kaip į tikėjimo, arba atsivertimo, kelionę.  

Misija ad gentes pirmiausia apibrėžia Bažnyčios veiklą ten, kur apie Kristų, Evangeliją ir 

Bažnyčią žmonės dar nieko nežino.  

BKV 90 teigia, kad Ad gentes modelis yra pagrindinis visos evangelizacijos veiklos 

modelis. Šis modelis suteikia pastoraciniam darbui bendrą kryptingą struktūrą. 

Nors Bažnyčia ir turi išganymo priemonių pilnatvę, jos veikime „esama... laipsnių“ (AG 6). 

Susirinkimo dekrete Ad gentes aiškiai atskleista evangelizacijos proceso dinamika: krikščioniškasis 

liudijimas ir artimo meilė (AG 11–12), Evangelijos skelbimas ir kvietimas atsiversti (AG 13), 

katechumenatas ir įsikrikščioninimas (AG 14), krikščionių bendruomenės ugdymas sakramentais ir 

tarnystėmis (AG 15–18) Atsižvelgiant į į pradinę evangelizuojamojo padėtį, palaipsninį tikėjimo 

augimą ir subrendimo situacijas, „veikimo būdas gali būti skirtingas, atsižvelgiant į aplinkybes (AG 

6). Tokia yra Bažnyčios įskiepijimo ir statydinimo dinamika (BKV 47). 

Misija ad gentes yra pavyzdinis modelis visos misijinės veiklos, kurią vykdo Bažnyčia. Ad 

gentes yra būtent ta misijinė veikla, kurią Jėzus tiesiogiai perdavė Bažnyčiai Didžiuoju siuntimu. 

Naujoji evangelizacija negali užimti misijos ad gentes vietos. Ad gentes ir toliau lieka visos 

misijinės veiklos pavyzdinis modelis ir pirminė užduotis (Lukaševičius A. 2009  psl. 45). 

Ad gentes yra pats bendriausias visos evangelizacinės veiklos modelis, taigi jis bus reikšmingas ir 

darbui naujosios evangelizacijos sąlygomis.  

Ad gentes modelis pateikia krikščioniškosios misijos formą. Kiekviename etape 

asmuo, kuriam yra skirta evangelizacija, atsiliepia savitai. Remiantis BKV (56) tikėjimo ir 

atsivertimo procese galima išskirti keturis svarbius momentus: a) susidomėjimą Evangelija; b) 

atsivertimą; c) tikėjimo išpažinimą ir d) tobulėjimo kelią arba nuolatinį atsivertimą. Šie momentai 

yra lygiagretūs Ad gentes modelio etapams. 

Bažnyčia ragina pirmiausiai atsiliepti į svarbiausius žmonių poreikius, rūpintis ir 

mylėti nesiekiant naudos ir skleisti brolišką vienybę( AG, 1965). 

Dvasia iš tiesų yra pagrindinis Bažnyčios visos misijos veikėjas; Jos darbas puikiai 

matomas iš misijų ad gentes ir yra akivaizdus jau ankstyvojoje Bažnyčioje (RM 21). 

Tuo pačiu misija Ad gentes yra pateikiama kaip pats bendriausias ir pagrindinis 
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sielovadinis modelis. Visas pastoracinis procesas sugrupuotas į 4 etapus (1 stulpelis). Atskirai 

pateiktas pastoracinio darbuotojo veiklos konkrečiame etape aprašymas (2 stulpelis) ir siekiamas 

pastoracinio darbo rezultatas (3 stulpelis). 

      1 lentelė 

Sielovadinio modelio pastoracinis procesas (Lukaševičius, 2004, psl. 46) 

Etapas Veikla, kurią vykdo pastoracinis 

darbuotojas (misionierius, 

kunigas, katechetas, ir t. t.) 

Klausytojo atsiliepimas, įvykstantis jam 

bendradarbiaujant su Dievo malone (šio 

atsiliepimo siekia pastoracinis darbuotojas) 

I  Krikščioniškasis liudijimas 

tiesoje ir meilėje 

Rimtas susidomėjimas krikščionybe 

II  Pirminis Evangelijos skelbimas 

(kerigma). 

Pirminis atsivertimas 

III  Tikėjimo pagrindus teikianti 

katechezė. 

Tikėjimo pagrindai (prasideda nuolatinis 

atsivertimas) 

IV  Sakramentinis bendruomeninis 

gyvenimas (pastoracinis 

darbuotojas vykdo jį 

palaikančią pastoracinę veiklą). 

Dalyvavimas sakramentiniame 

bendruomeniniame gyvenime (toliau vyksta 

nuolatinis atsivertimas, vedantis į 

krikščioniškąjį brandumą). 

 

      2 lentelė 

Arba galimas toks Ad gentes Bažnyčios misijų veiklos modelis: 

Krikščioniška 

liudijimas ir artimo 

meilė 

Evangelijos 

skelbimas ir 

kvietimas atsiversti 

Katechumenatas ir 

įsikrikščionijimas 

Krikščionių 

bendruomenės 

ugdymas 

sakramentais ir 

tarnystėmis 
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Lietuvoje praktiškai visi žmonės yra girdėję apie Kristų ir Bažnyčią, bet nemaža dalis 

katalikų savo priklausymą Bažnyčiai supranta kaip atsitiktinį, kultūriškai sąlygotą, gyvenimui 

realios įtakos neturintį dalyką. Tokiems žmonėms reikia pradėti pačioje pradžioje – tai yra 

reikalingas rimtas susidomėjimas krikščionybe. Tai, kad jo trūksta, rodo viena ar kita forma 

pasitaikantys krikštytų katalikų šie ar panašūs klausimai ir teiginiai: 

● Argi visos religijos nėra vienodai geros? 

● Argi neužtenka būti geru žmogumi, kam dar ta religija? 

● Argi išsilavinęs šiuolaikinis žmogus gali būti giliai ir nuoširdžiai tikintis katalikas? 

Nuoširdžiai tiki tik tamsūs ir neišsilavinę žmonės. 

● Argi įmanoma suderinti katalikišką tikėjimą su mokslo pasiekimais ir moderniu 

šiandieniniu gyvenimu? 

●  Sutinku, kad Jėzus buvo geras ir išmintingas žmogus, bet netikiu, kad Jis buvo 

Dievas. 

●   Jeigu Dievas ir yra, tai Jis tam tikra paslaptinga visaapimanti energija, o ne katalikų 

dogmose vaizduojama Trejybė, ir pan. (Lukaševičius, 2004, psl. 71). 

Atsivertimo kelionę keliaujančiam žmogui yra reikalinga ne formali, bet reali 

bendrakeleivių bendruomenė. Tai žmonės, gerai pažįstantys vieni kitus ir (Lukaševičius A. 2004, 

psl. 74) padedantys vieni kitiems dvasinėje kelionėje. Dažnai tai yra nedidelė grupelė žmonių, kurie 

reguliariai renkasi kartu melstis, skaityti Šventąjį Raštą, kalbėtis apie gyvenimo su Dievu sėkmes ir 

nesėkmes. Bažnyčios dokumentai ypač pabrėžia vadinamųjų bazinių bažnytinių bendruomenių 

naudingumą šioje srityje. 

Pagrindinė vietinė bendruomenės forma yra parapija. Parapijai paprastai priklauso nuo 

kelių iki keliolikos ar net keliasdešimt tūkstančių asmenų, būtina, kad joje veiktų įvairios mažesnės 

grupelės ir bendruomenės. Aptardamas jau minėtas bazines bažnytines bendruomenes, BKV duoda 

nurodymą, tinkamą ir kitoms bendruomenės formoms: „maža bendruomenė yra tinkama vieta 

priglausti tuos, kurie jau baigė katechetinį parengimą (BKV 30). Kad tai vyktų, parapijos gyvenimo 

centre turėtų būti „bendruomenių bendruomenė" - daugybė įvairių maldos grupelių ir 

bendruomenėlių, į kurias žmonės renkasi pagal savo pomėgius, poreikius, amžių, išsilavinimą ir t. t. 

Visas šias grupeles vienija ganytojo, tai yra klebono, asmuo ir bendras dalyvavimas sekmadienio 

Mišiose. Ne visi parapijos nariai priklausys kokiai nors grupelei, tačiau priklausantys veiks kaip 

„druska".31 Grupelių atsiradimas Lietuvos parapijose yra laipsniškas, lėtas ir daug darbo 

reikalaujantis procesas. Tačiau eiti šiuo keliu yra būtina. Visiems katalikams reikia patirti 

krikščionišką bendrystę, kurią jie turėtų rasti parapijos grupelėse. Be gyvo bendruomeninio 

gyvenimo mūsų parapijos liks nepatrauklios visoms amžiaus grupėms, ypač jaunimui. Ad gentes 
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sėkmę nulems tai, kiek bendruomeniškumo jauni žmonės ras Bažnyčioje. Parapija yra pagrindinė 

vieta, kur tas bendruomeniškumas turėtų reikštis.  

Pasak Lukaševičiaus A. atlikus tyrimą “Ad gentes modelio taikymas šiandienos jaunimo 

pastoracijoje Lietuvoj“ (2004) padarytų išvadų apie Ad gentes modelį matome, kad: 1. Nors 

Lietuvoje praktiškai visi žmonės yra girdėję apie Kristų ir Bažnyčią, daugeliui jaunų krikštytų 

katalikų reikia įžengti į pirmąjį ad gentes etapą - rimtą susidomėjimą krikščionybe. 2. Daugumai 

Lietuvos katalikų, ypač jaunimui, reikalingas antrasis ad gentes etapas - kerigma, kviečianti į 

asmeninį ryšį su Dievu per Jėzų Kristų. 3. Katechezė, trečiasis ad gentes etapas, bus aktuali 

jaunuomenei tik tuomet, jei įvyko pirminis atsivertimas, kurio siekiama antrajame etape. 4. 

Pirmiausia reikia stengtis atgaivinti ir ugdyti parapijų bendruomeniškumą. Ketvirtojo ad gentes 

etapo tikslas yra nuolatinis atsivertimas. Šis procesas bus labai sunkus ar net praktiškai neįmanomas 

be tikros krikščioniškos bendrystės išgyvenimo. 5. Ad gentes modelis yra praktiškas, nesudėtingas, 

gerai atitinkantis Lietuvos situaciją. Jį nesunkiai galima pritaikyti kaip veiksmingą priemonę 

planuojant šiandienę Lietuvos jaunimo pastoraciją. 
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2 BAŽNYČIA IR ŠIUOLAIKIN ĖS MEDIJOS 
2.1. Bažnyčios dokumentai apie šiuolaikines medijas 

Tiesioginis Dievo kalbėjimas žmogui yra medija. Dievas kalba su kūrinija per žmoniją. Ji 

yra medija, perduodanti Dievo žodžius. Dievo pasirinktas pranašas – Jo Žodį perduodantis žmogus 

– yra medija.Rašto m edija yra dar viena medija, kurią Jis pasirenka. Biblija yra rašytinis Žodis. 

Dievas prabilo į mus savo sūnumi: „Žodis tapo kūnu( Jn. 1, 14) (Šulcienė L. psl. 18). Jėzus yra 

medija.  

Mūsų pasaulyje, kupiname komunikacinio potencialo, naujajai evangelizacijai kyla 

įvairialypių iššūkių. Į tai atsižvelgdamas, enciklikoje Redemptoris missio pabrėžia, jog pirmasis 

šiuolaikinių laikų areopagas yra komunikavimo pasaulis, gebantis žmoniją suvienyti ir paversti – 

kaip mėgstama sakyti – „globaliniu kaimu“. Visuomenės komunikavimo priemonės pasidarė tokios 

svarbios, jog daugeliui tapo pagrindiniu vadovavimosi bei įkvėpimo šaltiniu formuojant asmeninį, 

šeiminį ir socialinį elgesį. Tai sudėtinga problema, nes tokia kultūra pirmiau negu iš turinių gimsta 

iš paties fakto, kad egzistuoja nauji komunikavimo būdai su iki tol negirdėtomis technikomis bei 

kalbomis (Jonas Paulius II, 2004).  

Mūsų epocha yra globalinio komunikavimo amžius, kai daugybė žmogaus egzistencijos 

momentų rutuliojasi per medijų procesus ar bent su jais susiliesdami. Apsiribosiu paminėdamas 

asmenybės ir sąžinės ugdymą, emocinių ryšių aiškinimą bei struktūravimą, mokomojo ir ugdomojo 

tarpsnio artikuliaciją, kultūros reiškinių plėtojimą bei skleidimą, socialinio, politinio ir ekonominio 

gyvenimo vystymąsi (Jonas Paulius II, 2004).  

Bažnyčia žvelgia į šią naująją komunikavimo priemonę realistiškai ir pasitikėdama. Kaip ir 

kitos komunikavimo priemonės, tai – įrankis, o ne tikslas kaip toks. Internetas teikia puikias 

evangelizacijos galimybes, jei juo naudojamasi kompetentingai ir gerai suvokiant jo privalumus bei 

silpnybes. Siūlydamas informaciją bei žadindamas susidomėjimą, internetas pirmiausia daro galimą 

pradinį susitikimą su krikščioniškąja žinia, ypač tarp jaunuolių, kurie kibernetinės erdvės pasaulį vis 

labiau laiko langu į pasaulį. Todėl svarbu, kad krikščionių bendruomenė ieškotų praktinių būdų, 

galinčių padėti užmezgantiesiems pirmąjį ryšį per internetą iš virtualaus kibernetinės erdvės 

pasaulio pereiti į realų krikščioniškosios bendruomenės pasaulį (Jonas Paulius II, 2002). 

„Manau, kad turėtų vykti evangelizacija internetu, per facebook, twiter ir kitas šiuolaikines 

medijas. Dar prieš dvidešimt metų tai buvo neįmanoma, o šiandien milijonai žmonių tuo naudojasi. 

Esu tikras, kad katalikai turi naudoti šias medijas taip pat.“ – teigia prof. M. Ruckis.  

Kultūros evangelizacija neatsiejama nuo medijų. 2013 metų gegužės 12 diną Popiežius 

Benediktas XVI susitikęs su Popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarybos nariais, 

dalyvavusiais Romoje vykusioje plenarinėje sesijoje, skirtoje naujosioms žinių sklaidos 
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technologijoms, sakė: „Net ir neatidus stebėtojas aiškiai mato, jog dabartiniame pasaulyje, būtent 

naujausiųjų technologijų plėtros dėka vyksta tikra komunikacijos revoliucija, kurią puikiai suvokia 

ir Bažnyčia. Per pastaruosius du dešimtmečius vykę pasikeitimai paskatino Bažnyčią dėmesingai 

analizuoti šioje srityje vykstančias permainas“ (Paršonis DŽ. 2009). 

Pasak Jono Pauliaus II, „neužtenka tik naudotis naujomis komunikavimo priemonėmis 

krikščioniškajai naujienai ir Bažnyčios mokymui skleisti, bet reikia integruoti Evangelijos Naujieną 

į šią šiuolaikinių komunikavimo priemonių sukurtą naująją kultūrą“ (Paršonis Dž. 2009). 

Benediktas XVI audiencijos dalyviams kalbėjo, kad šiuolaikinėje kultūroje svarbus ne tik 

pats kultūros turinys ir jos skelbiamos vertybės, bet taip pat naujas žodynas ir naujos komunikavimo 

priemonės. Svarbu skelbimo turinį padaryti suprantamą, pasitelkiant  instrumentus ir metodus, 

būdingus šiuolaikinei kultūrai ir mąstysenai. 

Kitas svarbus Bažnyčios veikimo naujų komunikavimo technologijų srityje aspektas – tai 

tiesos, bičiulystė, nesavanaudiškumo vertybių, pagarbos žmogaus asmens orumu ir gyvybei 

ugdymas. Šitaip skaitmeninės informacijos pasaulyje Bažnyčia stengias pasitarnauti šiuolaikiniam 

žmogui, stengiasi vykdyti šitokią specifinę „diakonystę“ šiuolaikinėje kultūroje (Paršonis Dž. 

2009). 

Galiausiai, susitikimo su Popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarybos nariais metu 

Benediktas XVI paminėjo ir kitą dalyką – šiemet sukankančias Vatikano filmotekos 50-ąsias 

metines. Palaimintojo Jono XXIII įkurtas vaizdo archyvas kaupia medžiagą, dokumentuojančią 

svarbiausius Bažnyčios gyvenimo įvykius. Seniausia filmotekoje saugoma dokumentinė kino juosta 

buvo sukurta 1896 metais (Paršonis Dž. 2009).  

2009 metų spalio pabaigoje Romoje vyko Popiežiškosios visuomenės komunikavimo 

tarybos plenarinė asamblėja. Tarybos nariai, konsultantai ir administratoriai aptarė bažnytinės 

visuomenės komunikavimo priemonių uždavinius ir galimybes (Srampickal J. 2009). 

Asamblėjoje dalyvavęs Jacobas Srampickalas SJ, Romos Popiežiškojo Grigaliaus 

universiteto Tarpdisciplininės socialinės komunikacijos centro direktorius, Bernardinai.lt pasakoja 

apie asamblėjos darbą bei apie iššūkius, kuriuos Bažnyčia sutinka visuomenės komunikavimo 

srityje. Jis pasakoja apie Popiežiškosios visuomenės komunikavimo tarybos parengtą dokumentą – 

naują Apaštališką instrukciją, kurią patvirtina popiežius. Dokumente yra svarbus papildymas – 

apžvelgiami visi dokumentai, kuriuos taryba buvo parengusi anksčiau apie visuomenės 

komunikavimą: pastoracinė instrukcija „Communio et progressio“ (toliau CP) 1971 m., dekretas 

„Inter Mirifica“ (toliau IM) 1963 m., pastoracinė instrukcija „Aetatis novae“ (1992 m.) (toliau AN)  

Šiame skaitmeniniame amžiuje turime būti pasirengę naujai pažvelgti į savo užduotį visuomenės 

komunikavimo srityje, taigi apžvelgėme visus išleistus dokumentus.  
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Vienas svarbiausių punktų buvo atnaujinti dokumentą, nes nuo to laiko, kai taryba parengė 

apaštalinę instrukciją AN prieš septyniolika metų, pasaulis labai pasikeitė. Dabar turime 

„skaitmeninę kultūrą“, mobiliųjų telefonų erą, yra masiškai išplitęs internetas. Mobilieji daro 

revoliuciją komunikacijoje – manau, kad juose telpa visos šiuolaikinės medijos – laikydami rankose 

mobilųjį telefoną, tuo pat metu galime pasiekti bet kurį pasaulio tašką, fotografuoti, žiūrėti video, 

žinias, skaityti žurnalus, rašyti laiškus, turėti personalinę komunikaciją (Srampickal J. 2009). 

Turime stengtis rasti, kaip tai panaudoti skleidžiant Jėzaus mokymą ir Bažnyčios vertybes. 

Ieškoti konkrečių idėjų. Turime rasti, kaip veiksmingai išnaudoti šį masmedijos tipą, kad 

palengvintume Bažnyčios darbą pasaulyje. 

Pastoracinėje instrukcijoje „Communio et progressio“ (CP) sakoma, kad medijų, 

kuriomis skleidžiama informacija visuomenėje, tikslas yra žmonių visuomenės pažanga ir 

bendrystė (CP 48). Žmonės gali „veikliai dalyvauti šiandienio pasaulio gyvenime bei 

įvykiuose. Šios priemonės naudingos visų lygių švietimui.” (CP 20) Medijos „griauna žmones 

anksčiau skyrusius laiko ir erdvės barjerus. Jos labiau suartina žmones ir stiprina jų tarpusavio 

ryšius“ (CP 8). Medijos iš esmės tarnauja tam, „kad žmonės, plėsdami tarpusavio ryšius, 

išsiugdytų didesnį bendrystės jausmą“. (CP 8). Bendrystė yra bet kurio komunikavimo 

pagrindinis tikslas. Bendrystė yra ir Bažnyčios tikslas: joje, „stiprinami žodžio ir sakramentų, 

artinamės prie galutinio susivienijimo, kai Dievas bus „viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28), 

vilties“ (CP 11). 

Pastoracinė instrukcija Communio et progressio teigia, kad visuomenės komunikavimo 

priemonės būtinos mūsų visuomenės giliems bei dažnai daugialypiams ryšiams ir veiklai (CP 

6).  

Medijos „padeda atsirasti naujiems ryšiams ir, taip sakant, kuria naują kalbą, leidžiančią 

žmonėms geriau vienas kitą pažinti ir lengviau vienam su kitu susitikti. Juo daugiau abipusio 

supratimo bei palankumo, juo sparčiau judama teisingumo ir taikos, geranoriškumo ir 

geradariškumo, abipusės pagalbos, meilės ir galop vienybės link. Todėl komunikavimo 

priemonės yra vienos iš veiksmingiausių jėgų bei galių, kuriomis žmogus gali pasinaudoti 

meilei, bendrystės išraiškai ir versmei, stiprinti“ (CP 12). Visuotinė komunikacija leidžia 

žmonėms dalintis vienas kito ir visos žmonijos rūpesčiais bei problemomis. Tokia 

komunikacija yra savitarpio supratimo būtina sąlyga (CP 19).  

Bažnyčia pozityviai vertina pačias medijas, o jų vartojimą laiko neišvengiamu bei 

būtinu. Netinkamas medijų naudojimas iškreipia harmoningą žmogaus prigimties 

funkcionavimą ir taip ją nuskurdina.  

Bažnyčia privalo rodyti savo mokymą bei veiklą visai žmonijai, kurios likimu ji 
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dalijasi; tai daryti ją įpareigoja teisė į informaciją ir aiškus dieviškasis priesakas. Be to, 

Bažnyčiai, pasak Vatikano II Susirinkimo, tenka pareiga „aiškinti laiko ženklus“, nes jie tam 

tikra prasme yra Dievo žodžiai ir išganymo istorijos vyksmo, vadovaujant dieviškajai 

Apvaizdai, dokumentas“ (CP 122). 

Dar vienas itin svarbus medijų aspektas, kuris, nežinia kodėl, dokumente Communio et 

progressio menkai teišreikštas, yra Dievo žodžio, arba Evangelijos skelbimas. Communio et 

progressio skelbimo aspektą pristato dviem įpareigojimais : 

Pirmasis įpareigojimas – rodyti savo mokymą bei veiklą visai žmonijai – kuris, matyt, 

apima Evangelijos skelbimą ir „padarymą“ Jėzaus mokiniais visų tautų žmones (Mt 28, 19), 

rodos, detalizuojamas kitoje dokumento dalyje esančiu tekstu: „Kristus pavedė apaštalams ir jų 

įpėdiniams padaryti jo mokiniais „visų tautų žmones“ (Mt 28, 19), būti „pasaulio šviesa“ (Mt 5, 

14) ir visur bei visada skelbti Evangeliją. Kaip Kristus savo žemiškojo gyvenimo laikotarpiu 

reiškėsi kaip tobulas „komunikuotojas“, ir apaštalai naudojosi jų laikams būdingomis 

komunikavimo priemonėmis, taip ir mūsų laikais apaštališkąją tarnybą reikia vykdyti 

pasitelkiant naująsias komunikavimo priemones. Sunku įsivaizduoti, kaip likti ištikimam 

Kristaus priesakui nepasinaudojant šių priemonių teikiamais privalumais bei galimybėmis kuo 

daugiau žmonių supažindinti su Evangelijos mokymais bei įsakymais“ (CP 126). 

Antrojo skelbimo įpareigojimo dokumentas neanalizuoja. Analizuojant Bažnyčios 

dokumentus, susidaro įspūdis, kad Evangelijos skelbimas pats savaime tarnauja kitam, 

aukštesniam tikslui – žmonijos brolybei ir bendrystei: „per komunikavimo priemones 

skelbiama Evangelija ypač pasitarnauja šiam tikslui , darydamas žmones broliais, Dievo Tėvo 

vaikais (CP 11) (Šulcienė L., psl. 22). 

CP ragina laikytis tam tikrų principų. Svarbiausia iš jų  - žmogaus svarbos akcentavimas. 

Žmogaus svarbos maksima ragina krikščionį: atsižvelgti į visas visuomenės grupes, suteikti 

objektyvią informaciją, ugdyti informacijos adresatą; saugoti žmogų nuo virtualumo pavojaus; 

apsaugoti asmenį.  

Visas veiksmų planas politiniam ir socialiniam lygmenyje ir tarptautiniame išdėstytas 

CP 84 – 95, 99 – 100. 

Inter mirifica (toliau IM) didžiausiu nuopelnu derėtų laikyti nubrėžtą bažnytinę 

atsakomybę už socialinės komunikacijos sritį, kuri iki tol buvo tik kritikuojama. Nors, kaip 

minėta, daugelis dekreto rekomendacijų ir po 50 metų nėra įgyvendintos, dokumentas įvardija 

vyskupų atsakomybę telkti ir koordinuoti katalikų žmogiškuosius ir medžiaginius resursus šioje 

srityje. Dekreto numatyta ir po Susirinkimo įsteigta Popiežiškoji visuomenės komunikavimo 

priemonių taryba irgi ilgus metus iš esmės nekontroliavo ir nekoordinavo net Šventojo Sosto 
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komunikacijos. Tiesa, parengė dekreto pabaigoje minimą ganytojiškąją instrukciją, kurią vėliau 

išplėtė ir Inter mirifica teorinę dalį esmingai pagilino popiežių Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II 

dokumentai Communio et progressio ir Aetatis novae (Vaišvilaitė). 

Pastoracinė instrukcija „Aetatis novae (toliau AN). 1987 metais, atsižvelgiant į 

pasikeitusias technologines sąlygas socialinėje komunikacijoje, Popiežiškosios tarybos plenarinėje 

asamblėjoje buvo pasiūlyta parengti papildymą pastoracinei instrukcijai „Communio et progressio“ 

pagal gautus atsakymus į 1986 metais episkopatams išplatintas anketas. Kaip šio siūlymo pasekmė 

1992 metais buvo paskelbta nauja pastoracinė instrukcija žiniasklaidai, pavadinta „Aetatis novae“ 

(Buika, 2012). 
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2.2. Bažnyčia ir internetas 
2. 2. 1. Internetas naujasis Evangelizacijos skelbimo forumas 

Bažnyčios domėjimasis internetu yra jos ilgalaikio domėjimosi visuomenės komunikavimo 

priemonėmis ypatinga apraiška. 

Laikydama šias priemones istorinio mokslinio proceso, leidžiančio žmonijai atrasti „vis 

daugiau visoje kūrinijoje glūdinčių išteklių ir vertybių” (GS 34) rezultatu, Bažnyčia dažnai reiškė 

įsitikinimą, jog tai, tariant Vatikano II Susirinkimo žodžiais, „nuostabiausi technikos išradimai” 

(IM, 1), jau nemažai prisidėję prie žmogiškųjų poreikių tenkinimo ir galintys prie to dar labiau 

prisidėti. 

Tad Bažnyčios požiūris į komunikavimo priemones iš pagrindų teigiamas. Net ir 

smerkdama rimtus piktnaudžiavimus, Popiežiškoji visuomenės komunikavimo priemonių taryba 

savo dokumentuose stengėsi iškelti aikštėn, kad „vien kritiška Bažnyčios nuostata <…> nėra nei 

pakankama, nei tinkama” (Foley J. 1989). 

1971 metais paskelbtoje pastoracinėje instrukcijoje dėl visuomenės komunikavimo 

priemonių Communio et progressio, cituojant popiežiaus Pijaus XII 1957 metų encikliką Miranda 

prorsus, pabrėžiama: „Bažnyčia laiko šias priemones ‘Dievo dovanomis’, nes jos pagal dieviškosios 

Apvaizdos planą susaisto žmones broliškais ryšiais, kad jie per tai prisidėtų prie Dievo išganomojo 

darbo” (CP,2). Mes irgi laikomės tokio požiūrio, ir toks yra mūsų požiūris į internetą. 

Bažnyčia laiko žmogiškojo komunikavimo istoriją savotiška ilga žmonijos kelione, 

prasidedančia „puikybės įkvėpto Babelio bokšto sumanymu ir jo sukelta sumaištimi bei tarpusavio 

nesupratimu (Pr 11, 1–9)” ir atvedančia „iki Sekminių ir kalbų dovanos, o drauge Jėzumi 

grindžiamo komunikavimo atkūrimo, veikiant Šventajai Dvasiai” (Jonas Paulius II, 2000). Kristaus 

gyvenime, mirtyje ir prisikėlime „žmonių vienybės giliausias pagrindas ir provaizdis yra Dievas, 

tapęs mūsų žmogiškuoju broliu” (CP 10). 

Šiuolaikinės visuomenės komunikavimo priemonės yra kultūriniai veiksniai, šioje 

istorijoje atliekantys svarbų vaidmenį. Vatikano II Susirinkimo žodžiais, „nors žemiškąją pažangą 

turime rūpestingai skirti nuo Kristaus karalystės augimo, kiek toji pažanga gali prisidėti prie 

geresnio žmonių visuomenės sutvarkymo, tiek ji didžiai svarbi Dievo karalystei” (GS 39). 

Žvelgdami į visuomenės komunikavimo priemones iš tokio žiūros taško, matome, kad jos 

naudingos „dvasios poilsiui bei lavinimui, Dievo karalystės plėtimui bei stiprinimui” (IM 2).  

Šiandieniniame gyvenime internetas, yra vienas iš veiksnių, lemiančių revoliucinius 

pokyčius prekybos, švietimo, politikos, žurnalistikos, tautų ir kultūrų tarpusavio santykių srityse – 

pokyčius, susijusius ne tik su žmonių komunikavimo būdu, bet ir su pačia jų gyvenimo samprata. Šį 

dokumentą lydinčiame dokumente „Interneto etika” šie dalykai aptarinėjami jų etiniu aspektu 
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(Jonas Paulius II, 2002). Čia svarstome interneto implikacijas religijai ir pirmiausia Katalikų 

Bažnyčiai. 

Komunikavimo priemonių atžvilgiu Bažnyčia turi du tikslus. Vienas iš jų yra skatinti jų 

teisingą plėtotę ir teisingą naudojimą žmogiškosios sklaidos, teisingumo ir taikos labui – siekiant 

statydinti visuomenę bendruomeniniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu vadovaujantis bendruoju 

gėriu ir solidarumo dvasia. Atsižvelgdama į nepaprastą visuomenės komunikavimo svarbą, 

Bažnyčia trokšta „sąžiningo ir pagarbaus dialogo su komunikavimo priemonių atsakingaisiais 

darbuotojais” – dialogo, kurio objektas pirmiausia būtų komunikavimo politika (AN 8). „Bažnyčiai 

toks dialogas kelia reikalavimą suprasti visuomenės komunikavimo priemones – jų tikslus, 

metodus, darbo formas ir būdus, vidinę struktūrą – ir remti bei drąsinti komunikavimo priemonių 

darbuotojus. Toks geranoriškas supratingumas bei parama atveria galimybes teikti reikšmingus 

pasiūlymus, kaip šalinti kliūtis, stovinčias skersai kelio žmogaus pažangai bei Evangelijos 

skelbimui” (AN 8). 

Tačiau Bažnyčiai taip pat rūpi komunikavimas Bažnyčios viduje ir jos pačios 

komunikavimas. Toks komunikavimas aprėpia daugiau negu vien technikos dalykus, nes „remiasi 

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendryste” ir suvokimu, jog „trinitarinė bendrystė pasiekia 

žmoniją: Sūnus yra Tėvo amžinai ‘tariamas’ Žodis, ir Jėzuje Kristuje ir per Jį, Sūnų ir įsikūnijusį 

Žodį, Dievas dovanoja save ir savo išganymą kiekvienam žmogui” (Arkivyskupas Foley J. 

2000).macijos bei nuomonių srautas tarp ganytojų ir tikinčiųjų, nuomonės reiškimo laisvė, paisanti 

bendruomenės gėrio ir Magisteriumo vaidmens siekiant to gėrio, atsakinga viešoji nuomonė – visa 

tai yra ‘pagrindinės teisės į dialogą bei informaciją Bažnyčioje’ apraiškos” (arkivyskupas Foley J. 

2000). Internetas yra veiksminga technologinė priemonė šiai vizijai įgyvendinti. 

Tas instrumentas gali būti kūrybiškai taikomas įvairiems administravimo bei vadovavimo 

aspektams. Greta kanalų viešajai nuomonei reikštis atvėrimo, priešais akis turime specialistų 

konsultacijas, susirinkimų rengimą, bendradarbiavimo dalinėse Bažnyčiose bei pašvęstojo 

gyvenimo institutuose ir tarp jų vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu praktikavimą. 

Mokymas ir lavinimas yra dar viena galimybių bei poreikių ženklinama sritis. „ Šiandien 

kiekvienam reikia kokios nors nuolatinio mokymo naudotis komunikavimo priemonėmis formos: ar 

tai būtų asmeninės studijos, ar dalyvavimas organizuojamose programose, ar ir viena, ir kita. 

Mokant naudotis visuomenės komunikavimo priemonėmis, pirmiausia derėtų siekti ne supažindinti 

su technikomis, bet padėti išsiugdyti gerą skonį ir teisingą moralinį vertinimą. Kalbama apie sąžinės 

ugdymo aspektą. Bažnyčia tokį mokymą naudotis komunikavimo priemonėmis turėtų siūlyti per 

savo mokyklas bei ugdymo programas” (arkivyskupas Foley J. 2000 26). 

Mokymas bei lavinimas naudotis internetu turėtų būti plačios, Bažnyčios nariams 

prieinamos komunikavimo priemonių studijų programos dalis. Visuomenės komunikavimo 
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pastoraciniame plane, kiek įmanoma, tokio lavinimo galimybę reikia numatyti seminaristams, 

kunigams, pašvęstojo gyvenimo institutų nariams, pastoracijoje besidarbuojantiems pasauliečiams, 

taip pat mokytojams, tėvams ir studentams (AN 28). 

Pirmiausia jaunuolius būtina lavinti, „kad jie ne tik būtų krikščioniškuoju požiūriu geri 

recipientai, bet ir patys mokėtų komunikavimo priemonių ‘visuotinę kalbą’. Tada jaunuoliai tikrai 

taps visuomenės komunikavimo amžiaus, kuris pradeda aušti mūsų dienomis, visaverčiais 

piliečiais” (CP 107. Epochos, kurioje komunikavimo priemonės laikomos „dalimi 

tebesiskleidžiančios kultūros, kurios visos implikacijos tebėra suprantamos netobulai” (Jonas 

Paulius II, 1990). Tad interneto ir naujosios technologijos mokymas nėra vien supažindinimas su 

technika; jaunuoliai turi išmokti kibernetinės erdvės pasaulyje gerai orientuotis, remdamiesi 

sveikais moraliniais kriterijais kritiškai vertinti tai, ką jame randa, naudoti naująją technologiją savo 

visapusiškam tobulėjimui ir kitų labui. 

Internetas Bažnyčiai taip pat kelia tam tikrų ypatingų problemų – ne tik bendrojo pobūdžio, 

kurios aptarinėjamos šį dokumentą lydinčiame dokumente „Interneto etika” (Foley J. P. 2002). 

Pabrėžiant teigiamas interneto savybes, svarbu suvokti ir tai, kas nėra teigiama. 

Labai giliu lygmeniu „komunikavimo priemonių pasaulis kartais gali atrodyti abejingas ir 

net priešiškas krikščionių tikėjimui ir moralei. Iš dalies taip yra dėl to, kad komunikavimo 

priemonių kultūra taip persiėmusi tipiškai postmodernistine jausena, kad vienintelė absoliuti tiesa 

yra tai, jog nėra absoliučių tiesų, arba jei tokių yra, jos neprieinamos žmogaus protui ir todėl 

nereikšmingos” ( Jonas Paulius II, 2001). 

Tarp specifinių interneto keliamų problemų paminėtinos neapykantą kurstančios svetainės, 

skirtos religinėms bei etninėms grupėms šmeižti bei jas užsipuldinėti. Vienas iš taikinių būna 

Katalikų Bažnyčia. Kaip pornografija ir smurtas komunikavimo priemonėse, taip ir neapykantą 

kurstančios svetainės internete yra „nuodėmės sužalotos žmogiškosios prigimties tamsiosios pusės 

atspindžiai” (Foley. J. P. 1989). Pagarba laisvajai raiškai reikalauja iki tam tikro masto pakęsti net ir 

neapykantos balsus; nepaisant to, savireguliacija – ir prireikus viešosios valdžios įsikišimu – būtina 

nustatyti protingas to, ką galima sakyti, ribas ir priversti jų laikytis. 

Katalikiškomis save vadinančių internetinių svetainių gausėjimas kelia kitokio pobūdžio 

problemą. Kaip minėjome, su Bažnyčia susijusios grupės turėtų kūrybiškai veikti internete; čia taip 

pat būti turi teisę savo iniciatyva veikiantys gerai motyvuoti, apsišvietę asmenys ir neoficialios 

grupės. Tačiau, švelniai tariant, keliama painiava, kai ekscentriški doktrininiai aiškinimai, 

sinkretinės maldingumo praktikos ir „katalikiškumo” etikete paženklintas ideologinis 

advokatavimas neskiriami nuo tikrųjų Bažnyčios pažiūrų. Toliau pasiūlysime, kaip elgtis šiuo 

atveju. 
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Kai kuriuos kitus dalykus būtina dar gerai apmąstyti. Čia raginame imtis jų nuolatinių 

tyrimų bei studijų, įskaitant komunikavimo antropologijos ir teologijos plėtojimą (AN 8), specifiniu 

interneto aspektu. Greta studijų bei tyrimų, žinoma, galima ir reikia rengti pozityvų pastoracinį 

interneto naudojimo planą (NMI 39).  

Vieną iš tyrimų sričių nurodo balsai, atkreipiantys dėmesį į tai, kad platus vartojimo prekių 

bei paslaugų pasiūlos internete spektras gali aprėpti religijos sritį ir formuoti „vartotojišką” požiūrį į 

tikėjimo dalykus. Duomenys liudija, kad kai kurie religinių internetinių svetainių lankytojai it 

parduotuvėje atsirenka iš vartoti pritaikytų religinių paketų atskirus elementus, atitinkančius jų 

asmeninį skonį. „Kai kurių katalikų polinkis selektyviai laikytis” Bažnyčios mokymo kitose srityse 

yra pripažinta problema (Jonas Paulus II, 1987); būtina labiau informuoti, ar ir kiek internetas daro 

šią problemą opesnę. 

Kaip jau minėta, virtualioji kibernetinės erdvės tikrovė gali turėti nerimą keliančių 

padarinių religijai ir kitoms gyvenimo sritims. Virtualioji tikrovė neįstengia pakeisti Kristaus 

realaus buvimo Eucharistijoje, sakramentinės kitų sakramentų tikrovės ir bendrų pamaldų žmonių iš 

kraujo ir kūno bendruomenėje. Internete nėra sakramentų; ir net religinės patirtys, galimos čia iš 

Dievo malonės, yra nepakankamos, jei realiame pasaulyje nesąveikaujama su kitais tikinčiaisiais. 

Tai dar vienas studijų bei apmąstymų vertas interneto aspektas. Rengiant pastoracinį planą, sykiu 

reikia pasverti, kaip atvesti žmones iš kibernetinės erdvės į tikrąją bendruomenę ir kaip naudoti 

internetą mokant bei katechizuojant, kad jis palaikytų bei turtintų jų krikščioniškąjį įsipareigojimą.  

Apžvelgus interneto galimybių panaudojimą evangelijos skelbimui, pateikiu 

rekomendacijos naudojantis internetu. Religingi žmonės, kaip didesnės interneto publikos nariai, 

turintys savų teisėtų interesų, norėtų dalyvauti plėtojant šią naują priemonę ateityje. Nebūtina nė 

minėti, jog tai kartais vers juos koreguoti savo mąstyseną bei praktiką. 

Taip pat svarbu, kad žmonės visais Bažnyčios lygiais kūrybiškai naudotųsi internetu 

atlikdami savo pareigas ir padėdami vykdyti Bažnyčios misiją. Matant tiek daug teigiamų interneto 

galimybių, nevalia baugščiai laikytis nuošalėje iš technikos baimės ar dėl kitų priežasčių. „Metodai, 

lengvinantys jos [Bažnyčios] pačios narių tarpusavio komunikavimą bei dialogą, gali stiprinti tarp 

jų vienybės ryšius. Momentalus informacijos pasiekiamumas leidžia jai gilinti dialogą su 

šiuolaikiniu pasauliu. <…> Bažnyčia gali greičiau informuoti pasaulį apie savo įsitikinimus ir 

paaiškinti, kodėl ji laikosi tokios pozicijos tam tikros problemos ar įvykio atžvilgiu. Ji gali aiškiau 

išgirsti viešosios nuomonės balsą ir pradėti nenutrūkstamą diskusiją su ją supančiu pasauliu, per tai 

tiesiogiai įsitraukdama į daugelio žmoniją kamuojančių problemų sprendimo bendras paieškas” 

(Jonas Paulius II, 2001). 
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Todėl, baigdami šiuos apmąstymus, norėtume tarti keletą padrąsinimo žodžių konkrečioms 

grupėms – Bažnyčios vadovams, pastoracijos darbuotojams, ugdytojams, tėvams ir ypač 

jaunuoliams. 

Bažnyčios vadovams: asmenys, užimantys vadovaujančias vietas visose Bažnyčios srityse, 

privalo komunikavimo priemones išmanyti, tą išmanymą taikyti rengdami visuomenės 

komunikavimo pastoracinius planus (AN 23 – 33).  ir šioje srityje formuluodami konkrečią politiką 

bei programas, tinkamai šiomis priemonėmis naudotis. Prireikus jie patys turėtų išeiti ugdymo šioje 

srityje kursą; iš tiesų „Bažnyčiai būtų daug pasitarnauta, jei daugiau jos pareigūnų bei tarnautojų 

gautų išsilavinimą komunikavimo srityje” (Foley J. P. 2000, 26). 

Tai pasakytina ir apie internetą, ir apie senesnes komunikavimo priemones. Bažnyčios 

vadovai privalo naudotis „visomis ‘kompiuterinio amžiaus’ teikiamomis galimybėmis, idant 

tarnautų kiekvieno asmens žmogiškajam bei transcendentiniam pašaukimui ir taip pašlovintų Tėvą, 

iš kurio kyla visa, kas gera” (122). Jie turėtų taikyti šią įstabią technologiją įvairiose Bažnyčios 

misijos srityse, taip pat ištirti galimybes pritaikyti ją ekumeniniam ir tarpreliginiam 

bendradarbiavimui. 

Vienas ypatingų interneto aspektų, kaip matėme, yra kartais painiavą keliantis 

„katalikiškomis” besivadinančių neoficialių internetinių svetainių gausėjimas. Vietiniu bei 

nacionaliniu lygmeniu veikianti savanoriškos sertifikacijos dalyvaujant Magisteriumo atstovams 

sistema padėtų atrinkti doktrininio ar katechetinio pobūdžio medžiagą. Tokia idėja norima ne 

primesti cenzūrą, bet pasiūlyti interneto vartotojams patikimą priemonę, padedančią atsirinkti tai, 

kas išreiškia autentišką Bažnyčios poziciją. 

Pastoracijos darbuotojams: kunigai, diakonai, pašvęstojo gyvenimo institutų nariai ir 

pastoracijoje besidarbuojantys pasauliečiai privalo lavintis komunikavimo srityje, kad geriau 

suvoktų visuomenės komunikavimo poveikį pavieniams asmenims bei visuomenei ir išmoktų 

komunikavimo būdo, atsiliepiančio į komunikavimo priemonių kultūros žmonių jautrybes bei 

interesus. Šiandien aiškiai būtinas ir lavinimasis interneto srityje, įskaitant jo panaudojimą savo 

darbe. Jiems gali būti naudingos internetinės svetainės, teikiančios naujų teologijos žinių ir 

pastoracinių pasiūlymų. 

Komunikavimo priemonėse dirbantiems Bažnyčios darbuotojams, savaime suprantama, 

būtinas profesinis pasirengimas. Tačiau jiems reikia ir doktrininio bei dvasinio ugdymo, nes, „norint 

liudyti Kristų, svarbu pačiam su juo susitikti ir sutvirtinti asmeninį ryšį per maldą, Eucharistiją ir 

sakramentinį susitaikinimą, per Dievo žodžio skaitymą ir mąstymą, krikščioniškojo mokslo studijas 

ir tarnavimą kitiems” (Jonas Paulius II 2000). 

Ugdytojams ir katechetams: pastoracinėje instrukcijoje Communio et progressio buvo 

kalbėta apie katalikiškųjų mokyklų „neatidėliotiną pareigą” mokyti komunikuotojus bei visuomenės 
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komunikavimo recipientus atitinkamų krikščioniškųjų principų (CP 107). Ta pati žinia buvo 

pakartota daug kartų. Interneto nepaprasto paplitimo bei milžiniškos įtakos amžiuje tai kaip niekada 

būtina. 

Katalikiškieji universitetai, kolegijos, mokyklos ir visų lygių edukacinės programos turėtų 

siūlyti kursus įvairioms grupėms – seminaristams, kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, 

pasauliečių vadovams, mokytojams, tėvams ir studentams (AN 28) – ir aukštesnio lygio lavinimą 

komunikacinės technologijos, vadybos, etikos ir politikos srityse asmenims, besirengiantiems 

profesiniam darbui komunikavimo priemonėse ar vadovaujančioms pareigoms, taip pat tiems, kurie 

visuomenės komunikavimo srityje darbuojasi Bažnyčios labui. Be to, dėmesį į minėtuosius 

klausimus bei problemas siūlome atkreipti mokslininkams bei tyrinėtojams, atstovaujantiems 

atitinkamoms disciplinoms katalikiškosiose aukštesniojo mokslo institucijose. 

Tėvams: savo vaikų ir savo pačių labui „tėvai privalo įgyti nuovokaus žiūrovo, klausytojo 

bei skaitytojo įgūdžių ir juos praktikuoti būdami namie apdairaus naudojimosi visuomenės 

komunikavimo priemonėmis pavyzdžiai” (Foley J. P. 2000, 25). Vaikai ir jaunuoliai dažnai būna 

geriau už tėvus susipažinę su internetu, tačiau tai neatleidžia tėvų nuo rimtos pareigos prižiūrėti, 

kaip jų vaikai naudojasi internetu, bei jiems vadovauti tai darant (Jonas Paulius II, 1981). Jei jie 

sužinos apie internetą daugiau, tai išeis į gera. 

Tėvai taip pat privalo pasirūpinti, kad vaikams prieinamuose kompiuteriuose, jei tai 

finansiškai bei techniškai įmanoma, būtų naudojama filtravimo technologija, kad vaikai, kiek 

galima, būtų apsaugoti nuo pornografijos, seksualinių plėšrūnų ir kitokių grėsmių. Naudotis 

internetu be priežiūros neleistina. Tėvai ir vaikai turėtų kartu aptarinėti tai, ką kibernetinėje erdvėje 

matė bei patyrė; taip pat naudinga patirtimi dalytis su kitomis šeimomis, kurios vadovaujasi tomis 

pačiomis vertybėmis ir turi tuos pačius interesus. Pagrindinė tėvų pareiga yra padėti vaikams tapti 

kritiškais, atsakingais interneto vartotojais ir išvengti internetinės priklausomybės, dėl kurios 

nukenčia ryšiai su bendraamžiais ir pačia gamta. 

Vaikams ir jaunuoliams: internetas yra vartai į kerintį ir jaudinantį pasaulį, darantį galingą 

ugdomąjį poveikį; tačiau ne viskas kitoje vartų pusėje saugu, sveika ir teisinga. „Vaikus ir 

jaunuolius būtina mokyti naudotis visuomenės komunikavimo priemonėmis, kad jie gebėtų 

pasipriešinti pigiai nekritiško pasyvumo pagundai, draugų daromam spaudimui ir komerciniam 

išnaudojimui” (Foley J. P. 2000, 25). Jaunuoliai privalo įsipareigoti patys – taip pat savo tėvams, 

šeimoms ir draugams, savo ganytojams bei mokytojams ir galiausiai Dievui – tinkamai naudotis 

internetu. 

Internetas suteikia jauniems žmonėms didžiulę galimybę neįprastai jauname amžiuje daryti 

gera ir bloga sau ir kitiems. Jis gali jų gyvenimą praturtinti taip, kaip nė iš tolo neįsivaizdavo 
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ankstesniosios kartos, bei suteikia jiems galią savo ruožtu praturtinti kitus. Tačiau jis taip pat gali 

nugramzdinti jaunimą į vartotojiškumą, pornografines ir smurtines fantazijas, patologinę izoliaciją. 

Jaunuoliai yra, kaip dažnai sakoma, Bažnyčios ir visuomenės ateitis. Tinkamas 

naudojimasis internetu gali padėti jiems pasirengti savo pareigoms ir vienoje, ir kitoje srityje. 

Tačiau taip nenutiks savaime. Internetas nėra vien pramogavimo ir vartotojiškų poreikių tenkinimo 

priemonė. Tai įrankis naudingam darbui atlikti, ir jaunuoliai turi išmokti jį tokiu laikyti ir juo kaip 

tokiu naudotis. Kibernetinėje erdvėje jiems gali tekti eiti – bent tiek, kiek ir kitose srityse, – prieš 

srovę, praktikuoti kontrakultūrą ir net kęsti persekiojimus dėl to, kas teisinga ir gera. 

Visiems geros valios žmonėms: galiausiai norėtume pasiūlyti kelias dorybes, kurias turėtų 

puoselėti visi, norintys tinkamai naudotis internetu; jas praktikuoti privalėtų skatinti realistiškas 

interneto turinio vertinimas. 

Reikia būti protingam, norint aiškiai įžiūrėti šios naujos priemonės implikacijas – gėrio ir 

blogio potencialą – ir kūrybiškai atsiliepti į jos iššūkius bei galimybes. 

Reikia būti teisingam, ypač darbuojantis, kad išnyktų skaitmeninė praraja, šiandieniame 

pasaulyje skirianti informacijos požiūriu turtinguosius nuo neturtingųjų (Foley J. P. Interneto etika, 

10, 17 2002). To reikalauja įsipareigojimas tarptautiniam bendrajam gėriui ir ne mažiau 

„solidarumo globalizacija” (CP, 11). 

Reikia būti stipriam, drąsiam. Tai reiškia stoti už tiesą religinio ir moralinio reliatyvizmo 

akivaizdoje, palaikyti altruizmą ir dosnumą individualistinio vartotojiškumo akivaizdoje, ginti 

padorumą juslingumo ir nuodėmės akivaizdoje. 

Ir reikia būti santūriam, susitvardančiam, norint išmintingai ir tiktai geram naudoti šią 

įstabią technologinę priemonę – internetą. 

Apmąstydami internetą, taip pat visas kitas visuomenės komunikavimo priemones, 

primename, kad Kristus yra „tobulas komunikuotojas”. Bažnyčios požiūrio į komunikavimą ir 

turinio, kurį Bažnyčia įpareigota perduoti, norma ir modelis. „Tegu katalikai, besidarbuojantys 

visuomenės komunikavimo pasaulyje, vis drąsiau ir džiugiau skelbia Jėzaus tiesą nuo stogų, kad 

visi vyrai ir moterys išgirstų apie meilę – Dievo savęs apreiškimo per Jėzų Kristų, kuris yra tas pats 

vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius, šerdį” ( Arco A. 2010)   

Internetas – naujasis Evangelijos skelbimo forumas.  

„Kaip galėtume laiduoti, kad informacijos bei komunikacijos revoliucija, kurios pagrindinė 

varomoji jėga yra internetas, tarnautų žmogiškosios sklaidos bei solidarumo globalizacijai, tikslams, 

artimai susijusiems su Bažnyčios evangelizacine misija?” (Popiežiaus Jono Pauliaus II 2002). 

Šiuo momentu, paženklintu giliais istoriniais pokyčiais, popiežius tiesiogiai nurodo naują 

žmogiškojo bendrabūvio teritoriją, internetą, ir ragina „visą Bažnyčią drąsiai peržengti šį slenkstį”, 

skelbiant Jėzų Kristų (Jonas Paulius II, 2002).  
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Popiežiaus laiške, įveikiant sumišimą bei nuogąstavimus, nagrinėjama, kaip 

kompetentingai įžengti į kibernetinę erdvę, laikant atspirtimi visos Bažnyčios evangelizavimo 

veiklos esminį impulsą – Šventąją Dvasią, nusileidusią ant apaštalų Sekminių dieną. Šis 

misionieriškas potraukis skatino visų laikų krikščionis: „Bažnyčiai teko peržengti daug kultūrinių 

slenksčių, kurių kiekvienas reikalavo naujų jėgų ir vaizduotės Jėzaus Kristaus Evangelijai skelbti”. 

Bažnyčia istorijos tėkmėje pasitelkdavo vaizduotę, naudodamasi kiekvienoje situacijoje 

atsirandančiomis priemonėmis bei kalbomis ir per jas sudabartindama Kristų to laiko kultūrai. Ši 

mintis nuskamba popiežiaus Jono Pauliaus II kvietime nedvejojant įžengti į internetą kaip kultūrinį 

kontekstą, „irtis į gilumą”, į šį naują forumą, kur vyksta žmonių, daugiausia jaunų, tarpusavio 

dialogas bei susitikimas. ( Jonas Paulius II. 2002)  

Laiškas kviečia šiandienos naujuosius apaštalus „realistiškai ir su pasitikėjimu” eiti į šią 

plačią ir naują erdvę. Todėl popiežius iš naujo patvirtina tam tikrus kriterijus, galiojančius ir kitoms 

komunikavimo priemonėms, taip pat knygoms, ir čia tinka juos paminėti. Jis nurodo, kad internetas 

– kaip ir visa žiniasklaida – nėra „tikslas kaip toks”; tai žmogui tarnaujantis įrankis, tačiau jo 

veiksmingam naudojimui būtina aiškiai suvokti jo privalumus bei silpnybes. Šventasis Tėvas įspėja, 

jog išmintis neatsiranda vien tik iš duomenų bei informacijos kaupimo ir kad jokia komunikavimo 

priemonė negali pavaduoti asmeninio kontakto ir liudijimo (Jonas Paulius II 2002). 

Laiške taip pat nagrinėjami ypatingi kibernetinės erdvės aspektai. Pavyzdžiui, jame 

patvirtinama virtualių bendruomenių, kurios sukurtos internete siekiant palaikyti žmones 

„prasidedančioje tikėjimo kelionėje”, vertė. Taip pat vertinama tai, kad internete galima rasti 

daugybę bažnytinės informacijos šaltinių bei dokumentų. Per elektroninį paštą ir internetą žmonės 

gali plėtoti kontaktus, tai atveria „puikias galimybes Evangelijai skleisti”. Tačiau tuo pat metu 

parodoma, jog evangelizacija kibernetinėje erdvėje privalo vesti į asmeninį susitikimą, į „realų 

krikščioniškosios bendruomenės pasaulį”, kuriame savo fiziniu dalyvavimu esame bendrakeleiviai 

broliams bei seserims, kur veiksmingai perteikiamos vertybės, kur yra tikro dalijimosi, kuris yra 

žmogiškojo ir dvasinio augimo veiksnys, kuriame dalyvauja ir sakramentinis Bažnyčios gyvenimas 

ir „gili Dievo patirtis”, kurios negali pakeisti jokios žiniasklaidos priemonės. Laiškas kviečia mus 

nuodugniai ištirti, kas yra tikrasis komunikavimas ir ką reiškia skelbti krikščioniškąją žinią (Jonas 

Paulius II 2002) 

Kitas būdingas interneto reiškinio aspektas yra tai, kad jis „iš pagrindų perkeičia asmens 

psichologinį santykį su laiku ir erdve”. Būtent laikas ir vidinis giedrumas leidžia žmogui pranokti 

tai, kas regima, suvokti dalykų prasmę, svarstyti apie gyvenimą ir jo slėpinius, su didesne laisve 

augant į asmeninį brandumą. Todėl popiežius ragina žvelgti į pasaulį „kontempliatyviu žvilgsniu”, 

kuris yra vienintelis būdas paversti pabirų duomenų sankaupą į tikrą supratimą bei išmintį. Kaip 
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priešstata interneto vaizdų bei turinio žaltvykslėms popiežiaus Laiške primenama transcendentinė 

žmogaus vertė bei orumas (Jonas Paulius II 2002). 

Šios naujosios priemonės svarba ragina imtis socialinės atsakomybės, kuri leidžia nugalėti 

ir internetui būdingus didelius pavojus. Nepakanka vien geros valios. Laiške ryžtingai kreipiamasi į 

tikinčiuosius, piliečių visuomenę ir net viešąją administraciją, kurie turi garantuoti, kad informatika 

ir internetas būtų naudojami bendram labui: be išskyrimo ar nelygybės, pabrėžiant vertybių 

hierarchiją, saugančią vaikus ir silpnuosius; kad būtų puoselėjama dialogo bei dalyvavimo kultūra, 

kad tai taptų solidarumo varikliu. Popiežiaus žodžiai parodo, kaip Bažnyčia gali atlikti pagrindinį 

vaidmenį, padėdama informacinei visuomenei tapti žinių visuomene, siūlydama modelius bei 

vertybes ir pateikdama interneto vartotojams sprendimo kriterijus, pagal kuriuos jie galėtų atskirti 

tiesą nuo neteisingų dalykų, tikrovę nuo iliuzijos (Jonas Paulius II 2002). 

Rimti konfliktai, temdantys šiandienos pasaulio sceną, akina Šventąjį Tėvą klausti, ar 

internetas „tikrai gali skatinti dialogo, dalijimosi, solidarumo ir susitaikinimo kultūrą, be kurios 

neįmanoma klestėti taikai? Bažnyčia mano, jog gali”. Bažnyčia ir darbuojasi, siekdama šio tikslo, 

apsiginklavusi savo vieninteliu ginklu, „Kristaus, Taikos Kunigaikščio, Evangelija” (Jonas Paulius 

II, 2002). 

Romos katalikų Bažnyčia paskelbė internete jai priklausančių vaizduojamojo meno kūrinių 

katalogą. Meno kūrinių elektroninės paieškos sistemos kūrimo darbai truko šešiolika metų, tačiau ši 

sistema dar toli gražu ne tobula. Kataloge skaičiuojama apie 3,5 mln. objektų, tačiau į paieškos 

sistemą dar neįtraukti kūriniai, esantys kai kuriose vyskupijose, pavyzdžiui, Florencijos ir Neapolio 

(Italija). Ši paieškos sistema - bendras Bažnyčios ir valstybės projektas, kuriam skirta per 50 mln. 

eurų. Tinklapio naudotojai gali ieškoti objektų pagal kelias kategorijas: dailininko vardą, kūrinio 

pavadinimą ir tematiką, sukūrimo laiką. Kataloge - ne tik paveikslai ir skulptūros, bet ir liturginiai 

daiktai, krucifiksai, altoriaus ikonos ir kiti daiktai, saugomi beveik 64 tūkst. Italijos bažnyčių, 

esančių 216 vyskupijų, skelbia laikraštis „The Art Newspaper“. 

Vatikanas interneto pagalba skatins pagarbos, dialogo, draugiškumo kultūrą Kol kai kurios 

mūsų verslo įmonės ir jų rinkodaros specialistai dar diskutuoja apie interneto svarbą, viena 

konservatyviausių institucijų pasaulyje – Bažnyčia – ieško naujų būdų kaip šiandien bendrauti su 

tikinčiųjų bendruomene. Vatikano televizijos centro, Vatikano radijo ir Google Italija iniciatyva 

startavo Vatikano kanalas YouTube (nuoroda: https://www.youtube.com/user/vatican). Jame galima 

susipažinti su video įrašais apie Švenčiausiojo Tėvo Popiežiaus Benedikto XVI veiklą, kitus 

Vatikano įvykius. Video naujienose bus pristatoma Katalikų Bažnyčios pozicija svarbiausiais 

šiandienos pasaulio klausimais ir problemomis. "Benedict XVI: Networking promotes dialogue and 

solidarity". Nuoroda į video: https://www.youtube.com/watch?v=_aIijuXxhrQ. Pats Benediktas 

XVI pabrėžia interneto kaip komunikacijos kanalo svarbą. "Benedict XVI: internet can promote the 
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search for truth". Nuoroda į video: https://www.youtube.com/watch?v=NkbXNNGk6. Jo  

Šventojo Tėvo teigimu, šiandien daug jaunų žmonių ieško atsakymų ir prasmės savo gyvenime, 

Bažnyčia šiame informacinių technologijų amžiuje privalo ieškoti naujų būdų skleisti gerąją 

naujieną ir vilt į. "Benedict XVI: internet a new way to speak of God". Nuoroda į video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd6BZwSXcNo. Iki šiol pagrindiniai oficialūs komunikacijos 

kanalai buvo Vatikano televizija, Vatikano radijas, Vatikano interneto tinklapis. 74 

Vatikanas ir internetas. Nuo 1997 metų kun. Lucio Adrian Ruiz, argentinietis, darbuojasi 

Vatikano interneto tarnyboje, o nuo 2009 jai vadovauja ir yra atsakingas praktiškai už visą Šventojo 

Sosto buvimą interneto erdvėje. Jį kalbino italų dienraštis „La Stampa“. (Vatikano radijas). 75 

Mūsų darbas, pasakojo kunigas, yra būti tarsi „pasienio tarnyba“. Esame ta grandinės dalis, 

kuri teikia būtiną technologiją popiežiaus žodžiui, kad šis pasiektų tolimiausius žemės pakraščius. 

Tam tikra prasme esame popiežiaus rankos, kojos ir skaitmeninis balsas. Esame didelė šeima: kartu 

su Popiežiškąja socialinių komunikacijų taryba, Vatikano televizijos centru, Vatikano radiju, 

dienraščiu „l’Osservatore Romano“. Visur čia komunikacija yra studijuojama, apgalvojama ir 

aktualizuojama bendradarbiaujant su Šventuoju Tėvu petriškojoje tarnystėje (Vatikano radijas). 75 

Konkrečiau, jo žinyba, sakė kun. Ruiz, yra atsakinga už oficialiuosius Šventojo Sosto internetinius 

portalus, kurie baigiasi „.va“. Tokių šiuo metu yra apie trisdešimt, tačiau ruošiama dar dešimt. 

Didžiausias, labiausiai naudojamas ir pagrindinis yra www.vatican.va, savo ruožtu sudarytas iš 

daugiau nei pusės milijono puslapių su popiežių Mokymu. Kitas svarbus portalas yra 

www.news.va, naujienų ir žinių surinkėjas. Atskiros Šventojo Sosto dikasterijoms turi savo 

interneto portalus. Oficialūs interneto tinklalapiai sukuriami ir specialioms progoms, kaip kad 

www.annusfidei.va, skirtas Tikėjimo Metams. Visi šie portalai tarnauja ir visuotinės Bažnyčios 

poreikiams. 75 

Vatikanas internete yra nuo 1995 metų, kada buvo paskelbtas Jono Pauliaus II kalėdinis 

sveikinimas „Urbi et Orbi“. Taigi, Vatikanas yra internete nuo pat pradžių, šiam pradėjus vystytis ir 

augti. Bažnyčia suprato kokį kultūrinį virsmą sukels internetas ir jame dalyvauja, jį lydi, panašiai 

kaip dalyvavo ir lydėjo muzikos, architektūros ar dailės pasaulius. (Vatikanas ir internetas. 

Vatikano radijas). Apie Vatikano radiją plačiau 

http://lt.radiovaticana.va/news/2013/12/04/vatikanas_ir_internetas/lit-752718 

Pati Vatikano interneto tarnyba nėra didelė, joje darbuojasi per 30 žmonių. Šiuo metu jie 

glaudžiasi Vatikano prieigose, tačiau ruošiamos naujos patalpos pačiame Vatikane, kuriame taip pat 

yra visi techniniai įrengimai. Jo vadovaujama žinyba, pažymėjo kun. Ruiz, bendradarbiauja su 

visais, nes jų darbas neturi būti vien technologinis, jų užduotis yra kurti „susitikimo erdvę“ tarp 

popiežiaus ir Vatikano interneto portalų naudotojų. Kita vertus, reikia atsižvelgti į skirtingų kraštų 

situacijas: ne visur internetas yra vienodai spartus. Tačiau ir ten reikia sudaryti galimybes 
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tikintiesiems pasiekti popiežiaus žodžius (Vatikanas ir internetas. Vatikano radijas).  

Prisijungimų skaičius auga nuolatos, tai pastebima ir Pranciškui pradėjus savąjį pontifikatą. 

Ieškoma ne tik žodžių, bet ir vaizdų, nuotraukų. Įvairiomis progomis, kaip kad per Jono Pauliaus II 

beatifikaciją, prisijungimų skaičius šokteli milijonais. Daugiausia prisijungiama iš JAV, Ispanijos, 

Vokietijos, Brazilijos, pietų Korėjos, Meksikos, Kanados, Prancūzijos ir Kinijos. Pastaraisiais 

metais teko labai smarkiai išplėsti visos sistemos galimybes. Yra grėsmių saugumo požiūrio, tačiau 

ne tai svarbiausia. Džiugu, kad Šventojo Tėvo žodis, taip pat ir Twitter socialiniame tinkle, gali 

lydėti tikinčiuosius kasdienos gyvenime, - sakė Vatikano interneto tarnybos vadovas argentinietis 

kunigas Lucio Adrian Ruiz.  

Popiežiaus Benekdito XVI žinia 47-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo 

priemonių dienos proga apie apie socialinius tinklus – tiesos ir tikėjimo portalus naujosios 

evangelizacijos erdves (2013 m. gegužės 12-oji). „Brangūs broliai ir seserys! Artėjant 2013 m. 

Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai, norėčiau pasiūlyti jums keletą minčių apie 

vis svarbesnę tikrovę, susijusią su šiandieniu žmonių tarpusavio komunikavimo būdu. Norėčiau 

panagrinėti skaitmeninių socialinių tinklų plėtrą. Šie tinklai padeda kurti naująją „agorą“, atvirą 

viešąją erdvę, kurioje žmonės dalijasi idėjomis, informacija ir nuomonėmis ir gali rastis naujų 

bendruomenės santykių bei formų (Benekditas XVI 2013) 

Naudojamos išmintingai ir nuosaikiai, šios erdvės padeda skatinti dialogą ir debatus, kurie, 

jeigu plėtojami pagarbiai ir paisant privatumo, atsakomybės bei tiesos, gali sustiprinti vienybės 

saitus tarp žmonių ir veiksmingai prisidėti prie žmonių šeimos darnos. Keitimasis informacija gali 

virsti tikru komunikavimu, jungtys išsirutulioti į draugystę, ryšiai palengvinti bendrystę. Kadangi 

tinklai pašaukti įgyvendinti šį didžiulį potencialą, tai juose dalyvaujantys žmonės privalo stengtis 

būti autentiški, nes tose erdvėse dalijamasi ne tik idėjomis bei žiniomis, bet galiausiai ir pačiais 

savimi. 

Socialinių tinklų plėtra reikalauja įsipareigojimo: žmonės įtraukiami į santykių kūrimą ir 

draugystės rutuliojimą, į atsakymų į savo klausimus paiešką ir pramogas, taip pat trokšta 

intelektinių paskatų ir pasidalyti savo kompetencija bei žiniomis. Burdami žmones šių pamatinių 

poreikių pagrindu, tinklai vis labiau tampa paties visuomenės audinio dalimi. Tad socialinius 

tinklus maitina lūkesčiai, įsišakniję žmogaus širdyje. 

Socialinių tinklų kultūra ir komunikavimo formų bei stilių kaita kelia svarbius iššūkius 

norintiems kalbėti apie tiesą ir vertybes. Kaip ir kitų visuomenės komunikavimo priemonių atveju, 

įvairių raiškos formų reikšmę ir veiksmingumą paprastai lemia labiau jų populiarumas, o ne vidinis 

vertingumas ir svarba. Savo ruožtu populiarumas dažnai būna labiau susijęs su žinomumu ar 

įteigimo strategijomis nei su argumentavimo logika. Kartais negarsų protingą balsą nustelbia 

perdėm gausios informacijos gausmas, neleidžiantis jam patraukti dėmesio, kurį pasiglemžia 
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mokantys išreikšti save įtaigiau. Tad visuomenės komunikavimo priemonėms reikia įsipareigojimo 

tų, kurie suvokia dialogo, protingų debatų ir loginės argumentacijos vertę, žmonių, siekiančių 

puoselėti pokalbio ir raiškos formas, atitinkančias iškiliausius komunikavimo dalyvių lūkesčius. 

„Kult ūrinės įvairovės akivaizdoje žmonės ne tik turi susitaikyti su kitų kultūros egzistavimu, bet ir 

siekti būti jos praturtinti bei pasiūlyti jai tai, ką turi gero, teisingo ir gražaus“ (Kalba per susitikimą 

su kultūros pasauliu, Lisabona, “ (2010 05 12). 

Socialiniams tinklams kyla iššūkis, kaip būti išties viską apimantiems: taigi jiems bus 

naudinga, jei juose dalyvaus tikintieji, trokštantys pasidalyti žinia apie Jėzų ir žmogaus kilnumo 

vertybėmis, kurios skatinamos jo mokymo. Juk tikintieji vis labiau suvokia: jei Geroji Naujiena 

nebus žinoma ir skaitmeninėje aplinkoje, tai jos gali nepatirti gausybė žmonių, kuriems ši 

egzistencinė erdvė yra svarbi. Skaitmeninė aplinka nėra paralelinis ar grynai virtualus pasaulis, tai – 

daugybės žmonių, pirmiausia jaunimo, kasdienės patirties dalis. Socialiniai tinklai yra žmonių 

sąveikos vaisius, bet sykiu savo ruožtu suteikia santykius kuriančiam komunikavimo vyksmui naujų 

formų: vadinasi, gilesnis tos aplinkos supratimas yra išankstinė reikšmingo dalyvavimo joje 

prielaida.  

Gebėjimas naudotis naujomis kalbomis būtinas ne tik tam, kad neatsiliktum nuo laikmečio, 

bet ir tam, kad be galo turtinga Evangelija atrastų raiškos formų, gebančių pasiekti visų dvasią ir 

širdį. Skaitmeninėje aplinkoje rašytinį žodį dažnai lydi vaizdai ir garsai. Veiksmingas 

komunikavimas, kaip antai Jėzaus palyginimai, turi užkalbinti ir vaizduotę bei emocinį jautrumą tų, 

kuriuos norime pakviesti susitikti su Dievo meilės slėpiniu. Be to, žinome, kad krikščionių tradiciją 

visada praturtindavo ženklai ir simboliai: galvoje, pavyzdžiui, turiu kryžių, ikonas, Mergelės 

Marijos atvaizdus, prakartėles, bažnyčių vitražus ir paveikslus. Svarbią žmonijos meninio paveldo 

dalį sukūrė menininkai ir muzikai, troškę išreikšti tikėjimo tiesas.  

Tikinčiųjų autentiškumą socialiniuose tinkluose parodo dalijimasis giliąja savo vilties ir 

džiaugsmo versme – tikėjimu į Jėzuje Kristuje apreikštą gailestingą ir mylintį Dievą. To dalijimosi 

esmė yra ne tik aiškiai išreikšti tikėjimą, bet ir jį liudyti perteikiant savo „pasirinkimus, 

preferencijas ir vertinimus, iš pagrindų derančius su Evangelija, net jei apie tai konkrečiai 

nekalbama“ (Benekditas XVI 2011). Ypač reikšmingas tokio liudijimo būdas būtų noras tarnauti 

kitiems būnant visada pasirengus kantriai ir pagarbiai atsakyti į jų klausimus ir abejones, kylančius 

jiems ieškant tiesos ir žmogaus egzistencijos prasmės. Socialiniuose tinkluose išnyrantys pokalbiai 

apie tikėjimą ir tikinčiuosius patvirtina religijos svarbą bei reikšmę viešuosiuose ir socialiniuose 

debatuose.  

Atvira širdimi priėmusiems tikėjimo dovaną radikaliausias atsakymas į žmogaus klausimus 

dėl meilės, tiesos ir gyvenimo prasmės – klausimus, kurių socialiniuose tinkluose tikrai netrūksta, – 

yra Jėzaus Kristaus asmuo. Natūralu, kad tas, kuris tiki, trokšta pagarbiai ir jautriai pasidalyti savo 
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tikėjimu su tais, kuriuos sutinka skaitmeninėje aplinkoje. Tačiau jei mūsų pasidalijimas Evangelija 

ir duoda gerų vaisių, tai galiausiai todėl, kad pirma visų mūsų pastangų širdis palyti pati Dievo 

žodžio galia. Pasitikėjimas Dievo veikimo galia visada turi būti didesnis už mūsų visą pasitikėjimą 

žmogiškosiomis priemonėmis. Skaitmeninėje aplinkoje, kur apstu karštų bei poleminių balsų ir 

kartais viršų ima potraukis prie sensacijų, mes irgi raginami rūpestingai atpažinti. Prisiminkime, kad 

Elijas Dievo balsą atpažino ne dideliame ir stipriame vėjyje, ne žemės drebėjime ar ugnyje, bet 

„švelnios tylos balse“ (plg. 1 Kar 19, 11–12). Turime kliautis tuo, kad pamatinis žmogaus troškimas 

mylėti ir būti mylimam, surasti prasmę ir tiesą – troškimas, paties Dievo įdėtas į žmogaus širdį, – ir 

mūsų laiko vyrus bei moteris visada ir visaip laiko atvirus tam, ką palaimintasis kardinolas 

Newmanas pavadino tikėjimo „švelnia šviesa“. 

Socialiniai tinklai gali būti ne tik evangelizacijos priemonė, bet ir žmogiškojo vystymosi 

veiksnys. Pavyzdžiui, kai kuriuose geografiniuose ir kultūriniuose kontekstuose, kur krikščionys 

jaučiasi izoliuoti, socialiniai tinklai gali sustiprinti tikrosios vienybės su pasauline tikinčiųjų 

bendruomene jausmą. Tinklai padeda dalytis dvasiniais ir liturginiais ištekliais, melstis labiau 

jaučiant artumą tų, kurie išpažįsta tą patį tikėjimą. Autentiškas ir interaktyvus įsitraukimas į 

klausimus ir abejones tų, kurie toli nuo tikėjimo, turėtų paskatinti mus pajusti poreikį malda ir 

apmąstymais Dievo akivaizdoje maitinti ne tik savo tikėjimą, bet ir veikliąją meilę: „Jei kalbėčiau 

žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys 

cimbolai“ (1 Kor 13, 1). (Benekditas XVI 2011). 

Skaitmeninėje aplinkoje yra socialinių tinklų, teikiančių šiandieniams žmonėms progų 

melstis, apmąstyti, dalytis Dievo žodžiu. Bet šie tinklai gali atverti vartus ir į kitus tikėjimo 

matmenis. Juk daugybė žmonių kaip tik dėl pradinių „online“ ryšių atranda tiesioginio susitikimo, 

bendruomeninės patirties ar net piligrimystės – tikėjimo kelionėje visada svarbių elementų – 

reikšmę. Stengdamiesi padaryti Evangeliją esamą skaitmeninėje aplinkoje, galime kviesti žmones 

maldai ar liturginiam šventimui burtis į konkrečias vietas, kaip antai bažnyčias ar koplyčias. 

Nuosekliai ir vieningai reikšti savo tikėjimą ir liudyti Evangeliją turime visoje tikrovėje, kurioje 

esame pašaukti gyventi, – ir fizinėje, ir skaitmeninėje. Kad ir kokiu būdu esame dėl kitų, esame 

pašaukti skelbti Dievo meilę ligi žemės pakraščių.  

Meldžiu, kad Dievo Dvasia jus visada lydėtų ir apšviestų, ir nuoširdžiai teikiu savo 

palaiminimą jums visiems, kad būtumėte tikri Evangelijos šaukliai ir liudytojai. „Eikite į visą 

pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk 16, 15). (Benekditas XVI 2011). 
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2. 2. 3. Socialinė medija kaip evangelizacija 

• Tinklaraščiai (blogai); 

• Socialiniai tinklalapiai (“Facebook”); 

• Vaizdo kanalai (“Youtube”); 

• Tinklalaidės (podcast) ir mikroblogai (“Twitter”); 

• Svetainės ir forumai. 

2. 2. 3. 1. Tinklaraščiai (blogai) 

Tinklaraštis (angl. weblog arba blog) – tai visiems internete prieinamas dienoraštis. Juos 

galima skirstyti į asmeninius ir teminius. Asmeniniai tinklaraščiai yra panašūs į dienoraščius 

pastabomis, išgyvenimais, mintimis ir kasdienio gyvenimo nuotykių aprašymais. Teminiai rašomi 

viena ar keliomis pasirinktomis temomis. Dažniausiai tinklaraščio centre yra atvirkščia 

chronologine tvarka paskelbti rašiniai (naujausi visada tinklalapio viršuje), o šonuose – įvairios 

nuorodos: kalendorius su aktyviomis dienomis, padedantis surasti įrašus pagal datą; naujų straipsnių 

ir lankytojų komentarų sąrašas; temos, kuriomis rašo autorius, ir autoriaus draugų, taip pat rašančių 

tinklaraščius, sąrašas. Pirmieji tinklaraščiai atsirado prieš 20 metų JAV, Lietuvoje – 2000 m., 

ketveriais metais vėliau. Šiandien pasaulyje yra per 200 milijonų tinklaraščių, Lietuvoje jų 

užregistruota dešimtys tūkstančių.  

Bažnyčiai tinklaraščiai gali labai pasitarnauti, nes pasiekia daug daugiau žmonių, negu 

tradicinė katalikiška žiniasklaida. "Whispers in the Loggia" kas savaitę aplanko tarp 90 000 ir 100 

000 skaitytojų, o labai gerbiamo "Jesuit America Magazine" tiražas 45 000 – jis taip pat turi puikių 

tinklaraščių. "Whispers" ir kitų katalikiškų tinklaraščių galima aptikti naršant internetą tiesiog savo 

namuose, o norint įsigyti tradicinės katalikiškos žiniasklaidos dažnai tenka apsilankyti bažnyčioje, 

užsiprenumeruoti juos, paskambinti. 

Svarbu nepamiršti, kad ne visi tinklaraštininkai yra žurnalistai ir ne visi žurnalistai yra 

tinklaraštininkai. Žurnalistams, ypač katalikams, internetas ir tinklaraščiai kelia ypatingų sunkumų. 

Kadangi tinklaraščiams svarbu greitis, kyla pagunda skelbti straipsnius, nespėjus jų iki galo 

patikrinti ar kurti juos vien iš pasipiktinimo. Kartais tinklaraščio sėkmė matuojama vien 

"apsilankymais". Kuo labiau kontroversiška tema, tuo didesnė tikimybė, kad tinklaraščio įrašas 

sulauks skaitytojų, nes paieškos sistemos reaguoja į tam tikrus raktinius žodžius, o kiti 

tinklaraštininkai dažniau įdeda nuorodas į kontroversiškus įrašus. Čia kyla pagunda pyškinti 

kontroversijas vien tam, kad pritrauktų daugiau skaitytojų. 

Katalikų žurnalistai pranašesni už kitus – jie puikiai išmano Bažnyčios veiklą, todėl gali 

padėti kitiems žurnalistams tomis temomis, kur Bažnyčia svarbi. Neoficialus tinklaraščio formatas 
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ir gyva diskusija taip pat gali sustiprinti asmeninius žurnalistų, jų skaitytojų ir kitų tinklaraštininkų 

santykius. 

Laikais, kai labai nepasitikima institucijomis nuo didžiųjų laikraščių iki pačios Bažnyčios, 

tinklaraščiai ir "Twitter" mikrotinklaraščiai leidžia žmonėms pajusti asmeninį ryšį su žinių ir 

nuomonių šaltiniu. Tinklaraščiai trykšta gyvybe ir atspindi žmonių įsitikinimus, o tradicinė 

žiniasklaida tai yra mažumėlę praradusi.  

Tinklaraščiai - unikali galimybė bendrauti su kitais, pasisakyti už katalikybę, bet svarbu 

nepamiršti, kad tinklaraščiai visada bus tokie pat kaip krikščionys, kuriuos formuoja Bažnyčia. 

• Pradžia 1996-1997 metais JAV, kai keletas internautų asmeniniuose tinklalapiuose kasdien 

pradėjo publikuoti savo naujienas. 

• Tai erdvė, kurią lengvai gali valdyti pats autorius, nevaržomai reikšdamas savo mintis, 

publikuodamas nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, sulaukdamas kitų interneto vartotojų 

komentarų. 

• Temų įvairovė – malda, apologetika, Biblija, liturgija. 

• Tai galimybė išklausyti ir diskutuoti, ypač lyderiams. 

• Pigu.  
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2. 2. 3. 2. Socialiniai tinklalapiai (“Facebook”) 

Facebook (angl. face – 'veidas', book – 'knyga'; pažodžiui Facebook – „veidaknygė“) – 

interneto platforma, interneto bendruomenė. Facebook užsiregistravę nariai gali patalpinti savo 

profilį (asmens aprašą), įkelti nuotraukų, paveikslėlių, video failų bei nurodyti ryšius su draugais, 

pažįstamais asmenimis ir kt. Bendruomenėje gali būti kuriami fotoalbumai, vidinės grupės (pagal 

interesus, pomėgius ir kt. kriterijus), keičiamasi žiniomis tarp grupės narių ir bendraujama kitomis 

formomis. Facebook – „veidaknygė“ pasižymi:  

• Sudarinėti grupes (temines ir maldos); 

• Būsenos atnaujinimai, remiantis citatomis ar patirtimi; 

• Komentarai, kurie nėra anonimiški; 

• Nuorodos į kitus šaltinius, vaizdo medžiagą, sąsajas; 

• Nemokama. (Viluckas T.) 

Wikipedia.org skelbiama tokia statistika:  

• 2011 m. birželio mėnesį Facebook buvo prieinamas 60 kalbų. 

• 2013 m. kovo mėnesį Facebook visame pasaulyje naudojosi daugiau nei 1,1 milijardas 

vartotojų visame pasaulyje. 

• Daugiau nei 50 % naudotojų prie savo puslapio prisijungia kiekvieną dieną. 

• Apie 70 % Facebook vartotojų gyvena už JAV ribų. 

Vatikanas tikėjimo žodžiui skleisti stengiasi išnaudoti ir šią virtualią erdvę. Naujai Vatikano įkurtas 

tinklalapis siūlo parsisiųsti svetainei "Facebook" ir mobiliesiems telefonams skirtų programų, 

kurios leidžia realiuoju metu stebėti popiežiaus Benedikto XVI kalbas ir pranešimus, išsiųsti 

atvirukų. Beje, praėjusių metų pradžioje Vatikanas įkūrė internetinės televizijos kanalą svetainėje 

"Youtube". 

Vatikano socialinių komunikacijų departamento sekretoriaus monsinjoro Paulo Tighe 

teigimu, bažnyčia, kuri nesugeba efektyviai bendrauti, nustoja būti bažnyčia. Kadangi daugybė 

jaunų žmonių šiandien naudojasi visai kitokiomis komunikacijos priemonėmis negu vyresnė 

auditorija, Vatikanas stengiasi palaikyti ryšį ir per jas. 

Kiek anksčiau patys Vatikano atstovai yra pripažinę, kad Bažnyčia nepakankamai 

i�naudoja interneto galimybes.  

Vatikanas sukūrė popiežiui Jonui Pauliui II skirtą svetainę socialiniame tinkle „Facebook“ 

ir paskelbė filmuotą archyvinę medžiagą apie popiežių „YouTube“. Taip ruošiamasi gegužės 1 

dieną numatytoms Jono Pauliaus II beatifikavimo apeigoms, kuriose laukiama dalyvauti pustrečio 

milijono tikinčiųjų. Popiežiui skirtą svetainę prižiūri Vatikano televizijos centras ir Vatikano 

radijas. „YouTube“ tinkle galima rasti filmuotos archyvinės medžiagos iš popiežiaus pontifikato. 
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Per vieną dieną „YouTube“ tinklapį http://www.youtube.com/giovannipaoloii buvo 

perž˛iūrėję mažiau nei 100 žmonių. O „Facebook“ svetainė 

http://www.facebook.com/vatican.johnpaul2 turėjo 133 gerbėjus. 

Lietuvių katalikų “Facebook” evangelizacija Norvegijoje.  Viena iš naujausių išeivijoje 

lietuvių sielovados misijų buvo pradėta praeitų metų rugsėjo 1 d. Norvegijoje. Vilniaus 

arkivyskupas kardinolas A. Bačkis paskyrė kun. Valdemarą Liskovskį Norvegijos lietuvių katalikų 

kapelionu. Jo pagrindinė raštinė yra Oslo vyskupijoje, bet jis aptarnauja 7 lietuvių bendruomenės 

telkinius, išsibarščiusius per Norvegiją – Kristiansand, Sandifjord, Stavanger, Bergen, Alesund, 

Trondheim ir Fraya sala Norvegijos jūroje (2 valandas skristi ir tada 2 valandas mašina važiuoti). 

Kaip ir kun. Donatui Klimašauskui iš Šiaulių vyskupijos, kuris paskirtas lietuvių kapelionu Anglijos 

viduriniam rajonui (Midlands) ir įsikūręs Birminghamo arkivyskupijoje, kun. Valdemarui reikia irgi 

pasiekti lietuvius katalikus visame Norvegijos krašte.  

Daugumai emigruojančiųjų lietuvių 21-45 m. amžiaus yra prieinamas socialinis tinklas – 

internetas ir “Facebook”. Kun Valdemaras, vos tik pradėjęs savo misiją, tuoj pat sukūrė “Katalikai 

Norvegijoje” “Facebook” puslapį, save pristatė ir paskelbė Mišių tvarkaraštį. Per du mėnesius jis 

jau turi 357 nuolatinius skaitytojus, neskaitant kiek kitų to lapo skaitytojų atsirado. Per 4 savaites 15 

porų jau užsiregistravo santuokos ruošos seminarams. “Facebook” yra galimybė “parapijiečiams” 

parašyti kapelionui savo klausimus ar komentarus, į kuriuos jis stengiasi atsakyti ir išlaikyti ryšį su 

savo “parapijiečiais”.  

Šiuo metu jis ieško savanorių visose misijų bendruomenėse, kurie padėtų kunigui 

suorganizuoti Mišių eigą ir katechetus, kurie bus atsakingi Pirmos komunijos bei Susitaikymo ir 

Sutvirtinimo sakramentų priėmimui. Plačiau apie tai rasite internete www.lietuviai.ca/sielovada.  
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2. 2. 3. 3. Vaizdo kanalai (“Youtube”) 

• Vaizdo kanalo atidarymas, ypač naudingas bendruomenėms 

• Dalinai nemokama (Viluckas).  

Vatikanas turės nuosavą YouTube kanalą. Romoje esanti mini valstybė, tai yra Vatikanas, 

ruošiasi susikurti nuosavą „YouTube“ kanalą. Katalikų tikintieji turės galimybę pamatyti popiežiaus 

Benedikto XVI kalbas ar kitus svarbius bažnyčios įvykius. 

Vatikano atstovai teigia, jog tokie veiksniai įtrauks į „Google“, kuriai priklauso 

„YouTube“, Vatikano televizijos centrą ir Vatikano radiją. Visa tai turėtų palikti nemažą žymę 

Vatikano gyvavimo istorijoje ir žengimą į technologijų pasaulyje, nes tai didelis žingsnis naujų 

technologijų link. Dar 1995 metais pasirodė oficiali Vatikano interneto svetainė, tačiau „YouTube“ 

kanalo atsidarymas neabejotinai susilauks daugiau dėmesio, negu įprastas tinklapis.  
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2. 2. 3. 4. Tinklalaidės (podcast) ir mikroblogai (“Twitter”) 

Twitter – nemokama trumparaščių (angl. microblogging) bei socialinių tinklų paslauga, 

leidžianti jos vartotojams siųsti ir skaityti trumpas žinutes (angl. tweets). Šis socialinis tinklas buvo 

sukurtas 2006 m., o jo idėją sumanė Džekas Dorsis, kai tuo tarpu Evanas Viljamsas iš pradžių 

didžiąja dalimi finansavo verslą.  

Twitter“ skelbia, jog turi daugiau nei 255 mln. bent kartą per mėnesį prisijungiančių vartotojų. 

Kai tuo tarpu Lietuvoje „Socialaus Marketingo“ atlikto tyrimo – kuriame sudalyvavo per 300 

interneto vartotojų – išdavos atskleidė, jog „50 % apklausos dalyvių nurodė, kad turi paskyrą šiame 

socialiniame tinkle, tačiau tik 20 % iš jų yra aktyvūs socialinio tinklo vartotojai.“ (Financial Times). 

(140, 141, 142, 143, 144.) Remiantis Twitter bei Financial Time duomenimis, „Twitter“ yra vienas 

iš 10 lankomiausių interneto puslapių pasaulyje. O prie to ženkliai prisidėjo sparčiai augantis 

„Twitter“ žinučių skaičius. Pavyzdžiui, „Twitter“ pranešimų kiekvieną dieną 2010 m. buvo 

nusiunčiama tik 50 mln. o 2013 m. šis skaičius išaugo iki 500 mln 

Popiežius Pranciškus paminėjo savo sekėjų „Twitter“ bendruomenės padidėjimą iki 10 

milijonų, vertinant bendrai paskyras visomis kalbomis. Tai svarbus etapas Vatikanui siekiant 

skleisti evangeliją socialiniuose tinkluose. 

Šiuo atžvilgiu pontifikas yra populiaresnis už JAV dienraštį „The New York Times“ ir tik 

nedaug atsilieka nuo reperio Kanye Westo. 

Vatikanas jau seniai yra suinteresuotas naudotis naujausiomis technologijomis, palaikant 

ryšį su 1,2 mlrd. pasaulio katalikų ir skleidžiant tikėjimą. Radijo išradėjas Guglielmo Marconi 

(Guljelmas Markonis) Vatikano radiją įkūrė 1931 metais.  
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2. 2. 3. 5. Svetainės ir forumai   

Jie pasižymi šiais sąlyčio taškais:  

• Mąstymo pokytis 

• Komunikacija 

• Metanoia 

• Evangelija – Geroji žinia (Viluckas)  

Internetas – mūsų kasdienybė. Jau egzistuoja SMS karta – Web Generation (Viluckas)   

Keletas žymių žmonių citatų apie internetą:  

Popiežius Benekditas XVI: “Evangelizuoti šį ‘skaitmeninį žemyną“ (Viluckas).  

Gapo vyskupas Jean-Michel di Falco Léandri: “Nekurkime iliuzijų. Neslėpkime galvos 

smėlyje. Internetas kinta kartu su mūsų visuomene ir negali nekeisti Bažnyčios, negali nekeisti jos 

gyvenimo ir veikimo būdo, jei ji nori išlikti Kristaus liudytoja šiandieniniame pasaulyje.” 

(Viluckas).  

JAV prezidentas Billy Clinton: “Internetas kartu su demokratija yra aštuntas ir devintas 

pasaulio stebuklai”. (Viluckas)  

Rašytojas NICHOLAS CARR: “Niekada komunikacijos sistema neturėjo tokios didelės 

reikšmės mūsų gyvenimuose ir nedarė tokios didelės įtakos mūsų mintims, kaip šiandien daro 

internetas.” (Viluckas).  

Medijų teoretikas Marshallas McLuhanas: “Medijos nėra tik pasyvūs informacijos kanalai. 

Jos suteikia mąstymui medžiagos, tačiau kartu ir formuoja mąstymo procesus.” (Viluckas). 

Žurnalistė Anna Arco:“Jei Bažnyčia sugalvotų, kaip pajungti nežurnalistus 

tinklaraštininkus, galinčius rašyti apie Bažnyčią ir tikybą todėl, kad to nori iš meilės ir aistros, ji 

įgytų labai stiprų evangelizacijos įnagį, tai yra pasauliečių tikinčiųjų liudijimą.” (Viluckas).  

Jean-Michel di Falco Léandri; “Mes visi internete sudarome agorą, laisvą ir spontanišką 

erdvę, kur pasakoma viskas apie viską, kur visi gali diskutuoti apie viską; virtualią agorą, kurioje 

internautai susikuria idėją viena ar kita tema, tęsia savo piligrimystę, ieškojimą.”  (Viluckas)  



 
 

41 

Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizacijos įrankis 

Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizacijos įrankis, tarnaujantis Gerosios 

Naujienos skelbimui visame pasaulyje. Tai katalikiška radijo stotis, kviečianti į atsivertimą, 

vienijanti Dievo ieškančius ir jau Jį sutikusius žmones. 

Marijos radijas transliacijas pradėjo 2004 m. rugpjūčio 30 d. Kaune. Po mėnesio buvo 

įjungti siųstuvai Klaipėdoje ir Šiauliuose. 2005 m. birželio 29 programa pradėta transliuoti Vilniaus 

mieste ir apylinkėje. Gavęs  licencijas Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, Marijos radijas 2005 m. 

pavasarį tapo tarptautinės Marijos radijo  asociacijos (World Family of Radio Maria) nariu. 

Pagal pasaulinę Marijos radijo šeimos praktiką šis radijas išsilaiko klausytojų aukų dėka. 

Tokiu pat principu veikia ir Lietuvos Marijos radijas. 

Marijos radijas savo programą transliuoja visą parą. Atsižvelgiant į gausius žmonių 

prašymus, naktį kartojamos teologinės laidos ir maldos. Didžiąją dalį dieninės Marijos radijo 

programos sudaro originalios ir tiesioginės laidos. 

Visa programa transliuojama tik lietuvių kalba. Jei laidos parengtos kita kalba, jos yra 

išverčiamos į lietuvių kalbą. 

Interneto pagalba radijo gali klausytis ir ne Lietuvoje gyvenantys lietuviai. 

Marijos radijas yra  savanorystės fenomeną skatinantis ir ugdantis veiksnys, labai 

reikalingas ne tik bažnytinei bendruomenei, bet ir apskritai visuomenei. Jei nebūtų savanorių, 

Marijos radijas negalėtų transliuoti tokia apimtimi, kokia yra �iuo metu. 

Suvienydamas klausytojus ir visus besidarbuojančius radijo stotyje, Marijos radijas yra 

tarsi šeima. Tai atsispindi per nuoširdų bendravimą su įvairaus amžiaus klausytojais (jaunais ir 

senyvo amžiaus žmonėmis, šeimomis ir vaikais); vilties kultūros skleidimą Lietuvos žmonėms; 

supratingumą ir kantrybę atsakinėjant į klausytojų klausimus; pagarbą ir toleranciją kitokiai 

nuomonei ir pažiūroms; radijo stoties vadovų bei darbuotojų džiaugsmingą pasiaukojimą; 

solidarumą ir bendradarbiavimą tarp kolektyvo ir savanorių. Plačiau apie tai galima pasiskaityti 

internete www.lzs.lt/lt/naujienos/radijas  

Vatikane vykęs susitikimas „Nauji Evangelijos skelbėjai naujajai evangelizacijai – 

Viešpaties Žodis vis auga ir plinta“ – tai pirmasis viešas praėjusiais metais popiežiaus Benedikto 

XVI įsteigtos Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos inicijuotas tarptautinis susitikimas, į 

kurį susirinko daugiau nei aštuoni tūkstančiai dalyvių iš viso pasaulio. Pagrindinis šio susitikimo 

tikslas – pristatyti Šventajam Tėvui visų bažnytinių grupių atstovus, kurios jau kurį laiką darbuojasi 

naujosios evangelizacijos lauke, susipažinti ir pasidalinti patirtimi, švęsti bendrystės džiaugsmą. 

Pabrėžta ir masinių komunikacijos priemonių reikšmė, įnašas į pačios evangelizacijos vykdymo 

iniciatyvas.  
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3. NAUJOSIOS EVANGELIZACIJOS ĮGYVENDINIMO GALIMYBI Ų 

INTERNETINIAME FORUME X TYRIMAS 

Internetinis forumas X vienija įvairių denominacijų krikščionis, kurie prijaučia šiuolaikinei 

krikščioniškai muzikai ir/arba priklauso neformaliems judėjimams( roko gerbėjai, sunkiosios 

muzikos mylėtojai, gotai, baikeriai ir t. t.) 

Forumo narystė- neformali, kaip ir pats forumas. Kiekvienas krikščionis neformalas ar 

prijaučiantis neformalams krikščionis gali laikyti save forumo dalyviu ir nariu. 

Tyrimas atliekamas tarp forumo X  narių ir Facebooko dalyvių. 

3.1 Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybių internetiniame forume x 

tyrimo aplinka ir metodai 

Pasirinkau forumą X asmeniškai dalyvaudamas jo diskusijose nuo 2009 metų rugsėjo 

mėnesio. Per tą laiką stebėjau ir analizavau forumo dalyvių pasisakymus bei temų įvairovę. Per 

penkis metus stebėjau kaip kinta forumo diskusijos bei jo dalyvių aktyvumas. Taip pat dalyvavau ir 

gyvuose susitikimuose su forumo dalyviais: taip vadinamuose „meetuose“ bei susipažinau su jų 

gyvenimiška patirtimi ir išgyvenimais. Toks betarpiškas dalyvavimas leidžia man spręsti apie 

forumo dalyvių nuostatas ir bendrąją nuotaiką. 

Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybėms forume X ištirti pasirinktas kiekybinis 

tyrimas. Paruošta anketa pateikta forumo X dalyviams. Gauti duomenys apdoroti elektronine 

skaičiuokle MS Excel. 

Tyrimui pravesti buvo sudaryta anketa iš 12 uždarų klausimų. Pilnas anketos teksto 

pavyzdys pateikiamas prieduose.  

Pirmasis anketos klausimas atspindi demografinę tiriamųjų priklausomybę, jų amžių ir lytį. 

Respondentų amžiui nustatyti anketoje užduodamas klausimas.  

Du klausimai duoda atsakymus apie dalyvavusiųjų apklausoje aktyvumą forume. Tai 

klausimas apie dalyvavimo trukmę forume, kuriame yra galimi 6 atsakymai: metų laiko tarpas tarp 

1 ir 5 metų bei paliktas vienas variantas nesilankantiems forume. Kitas klausimas apie dalyvavimą 

forumo diskusijose intensyvumą. Galimi 4 atsakymo variantai: nuo 1-3 karto per dieną iki 1-3 karto 

per mėnesį, bei paliktas variantas tik skaitantiems forumą. 

Likusieji klausimai susiję su Ad gentes modelio etapais.  

5 ir 6 klausimai atitinka pirmąjį Ad gentes modelio etapą, kuriame evangelija skelbiama 

krikščioniškame liudijime tiesoje ir meilėje. 

7 ir 8 klausimai atitinka antrąjį Ad gentes modelio etapą, kuriame akcentuojamas pirminis 

Evangelijos skelbimas. 

9 klausimas atitinka trečiąjį Ad gentes modelio etapą, kuriame teikiama tikėjimo pagrindus 
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teikianti katechezė. 

9, 10, 11, 12 klausimai apima paskutinį Ad gentes modelio etapą, sakramentinį 

bendruomeninį gyvenimą. 

Atsakymai į klausimus suskirstyti pagal skalę, pradedant nuo „visiškai nesutinku“, „iš 

dalies nesutinku“, „neturiu nuomonės“, „iš dalies sutinku“ ir „visiškai sutinku“ 

Anketos klausimai buvo paskelbti internetiniame apklausų puslapyje manoapklausa.lt 
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3.2 Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybių internetiniame forume x 

tyrimo rezultatai ir j ų analizė 

Respondentai atsakyti į klausimus buvo kviečiami pačiame forume išsiuntus 72 vardinius 

pakvietimus dalyvauti apklausoje, bei facebook paskyroje forumo dalyviams paskelbus atvirą 

prašymą užpildyti anketą. .Į raginimą atsakyti į klausimus iki tyrimo pabaigos 2014 gruodžio 11 

dienos atsiliepė 32 respondenti. 

Demografiniai duomenys: didžiąją dalį apklaustųjų sudaro moterys – 51 %, vyrų – 49 %, 

vidutinis amžius – 29 metai. 

Iš atsakymų į klausimą kiek laiko lankosi forume matome, kad daugiausiai respondentų 

forume lankose mažiau nei 5 metus, tačiau nei vieno nėra besilankančio mažiau nei vienerius metus. 

Antroje vietoje yra besilankantieji mažiau nei tris metus. Iš to galima daryti išvadą, kad šiame 

forume visi dalyviai lankosi daugiau kaip metus, maža dalyvių kaita. Tačiau naujai prisijungusių 

dalyvių per vienerius metus neatsirado (1 pav.) 

 

1 pav. Respondentų, dalyvavusių apklausoje, pasiskirstymas pagal lankymosi forume trukmę  
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Apie aktyvumą dalyvaujant forume matome, kad didžioji dalis apklaustųjų yra tik pasyvūs 

skaitytojai, kitokiuose pasisakymuose nedalyvauja. Tačiau daugiau kaip 28 procentai respondentų 

nuo 1 iki 3 kartų per mėnesį dalyvauja diskusijose. Vieną tris kartus per dieną forumo diskusijose 

dalyvauja mažiausiai apklaustųjų, vos 6 procentai (2 pav.)  

 
2 pav. Respondentų, aktyvumas dalyvaujant forume 
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Bendraminčių forume tikėjosi rasti beveik 30 procentų apklaustųjų. Didžioji dalis 

respondentų, daugiau kaip 40 procentų, tik iš dalie sutinka su tokia. Tačiau yra nemaža dalis, apie 

12 procentų, kurie su tuo visiškai nesutinka, t. y. jie nesitiki šiame forume rasti bendraminčių (3 

pav.) 

 

3 pav. Respondentų lūkesčiai susirasti bendraminčių forume 
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Bendravimas forume nepadeda atrasti Dievo. Taip atsakė didžioji dalis respondentų į 

klausimą, ar bendravimas forume padeda atrasti Dievą. Antroje vietoje yra nuomonė, kad iš dalies 

su šiuo teiginiu sutinka. Tačiau tai sudaro mažiau nei puse palyginus su tais, kurie visiškai 

nesutinka (4 pav.). 

 
4 pav. Respondentų nuomonės pasiskirstymas, ar forumo pagalba galima atrasti Dievą 
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Į teiginį, kad bendraudamas forume rimtai susidomėjau krikščionybe beveik po lygiai 

pasiskirstė atsakymai visiškai nesutinku arba iš dalies sutinku. Visos kitos nuomonės sudaro tik 

mažą dalį galimų atsakymų variantų. 

Galime teigti, kad net 45.1 % (beveik pusę) respondentų bendraudami forume pradėjo 

domėtis krikščionybę daug labiau, nei anksčiau – vadinasi drąsiai galima teigti, kad diskusijų 

forumas X labai prisideda prie internetinės evangelizacijos sklaidos ir pasiekia labai gerų rezultatų 

(5 pav.). 

 

5 pav. Forumo dalyvių susidomėjimas krikščionybe 
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Bendravimas forume padėjo priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją. Didžiąją dalį nuomonių sudaro 

atsakymai visiškai nesutinku arba iš dalies sutinku. Šie atsakymai pasiskirstė beveik tolygiai  - 

daugiau kaip 40 procentų (6 pav.) 

 

6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal tai, kaip forumas padėjo priimti Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją 
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Bendravimas forume paskatino rengtis sakramentams apie 3 procentus respondentų. 

Didžioji dalis, daugiau kaip 60 procentų, su tokiu teiginiu visiškai nesutinka. Nemažai yra visai 

neturintys savo nuomonės, jie sudaro daugiau kaip 20 procentų respondentų. Tačiau beveik 10 

procentų respondentų respondentų iš dalies sutinka, kad bendravimas forume paskatino rengtis 

sakramentam (7 pav.) 

 
7 pav. Respondentų nuomonių pasiskirstymas, ar bendravimas forume paskatino rengtis sakramentams 
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Bendravimas forume paskatino ieškoti bendruomenės daugiau kaip 6 procentus forumo 

dalyvių. Didžioji dalis, daugiau kaip 40 procentų, su tokiu teiginiu sutinka iš dalies. Tačiau daugiau 

kaip 30 procentų respondentų su tuo visiškai nesutinka. Juos bendravimas forume nepaskatino 

ieškoti realiai besirenkančios bendruomenės (8 pav.) 

 
 

8 pav. Respondentų nuomonėforumo įtaką ieškant realiai besirenkančios bendruomenės 
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Bendravimas forume padeda susirasti bendruomenę, kuriai realiai priklauso apklaustieji 

paskatino 6 procentus respondentų. Daugiau kaip 20 procentų apklaustųjų sutinka iš dalies, beveik 

tiek pat procentų neturi savo nuomonės. O beveik 40 procentų respondentų visiškai su šiuo teiginiu 

nesutinka (9 pav.)  

 
9 pav. Bendravimas forume padėjo susirasti bendruomenę, kuriai dabar priklauso 
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Bendravimas forume paėjo gilintis į tikėjimo tiesas daugiau kaip 40 procentų respondentų, beveik 

tiek pat respondentų su šiuo teiginiu sutinka iš dalies. Tačiau yra šiam teiginiui ir nepritariančių, 

kurie sako, kad visiškai su tuo nesutinka, jie sudaro beveik 16 procentų (10 pav.) 

+  
10 pav. Respondentų nuomonė, kad bendravimas forume padėjo gilintis į tikėjimo tiesas 
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Bendravimas forume paskatino reguliariai dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose daugiau kaip 6 

procentus respondentų. Iš dalies su šiuo teiginiu sutinka daugiau kaip 30 procentų apklaustųjų. 

Tačiau yra ir visiškai nesutinkančių su šia nuomone. Jie sudaro beveik 16 procentų respondentų. 

Taigi, bendravimas forume skatina dalyvauti Šv. Mišiose (11 pav. ) 

 
11 pav. Bendravimas forume skatina dalyvauti Šv. Mišiose 

 

Paaiškinimas: Viso atsakymų yra visų atsakymų, pasirinktų pagal tam tikro klausimo dalyvius, 
suma. Kiekvieno atsakymo varianto procentinė išraiška yra apskaičiuojama padalinus šio atsakymo 
reikšmę iš visų atsakymų sumos.  

Tyrimo rezultatus pakomentavo forumo administratorius, teologijos licenciajatas Gabrielius 

(Edvinas) Klimenka. Su pilnu interviu tekstu galima susipažinti 2 priede. 
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Išvados 

1. Katalikų Bažnyčios dokumentai pabrėžia, kad būtina šiuolaikinėje visuomenėje būtina 

naujoji evangelizacija, nes žmonės nutolę nuo tikėjimo, nuo Gyvojo Kristaus. Žmonėms 

reikia skelbti Evangeliją ir supažindinti juos su pirminiai tikėjimo pagrindais.  

2. Naujosios evangelizacijos Ad gentes modelis, susidedantis iš keturių  etapų: 1. 

Krikščioniškasis liudijimas tiesoje ir meilėje. 2. Pirminis Evangelijos skelbimas (kerigma). 

3. Tikėjimo pagrindus teikianti katechezė. 4. Sakramentinis bendruomeninis gyvenimas 

(pastoracinis darbuotojas vykdo jį palaikančią pastoracinę veiklą) gali būti puikiai 

įgyvendinamas internetiniuose forumuose pagal visus nurodytus etapus.  

3. Katalikų Bažnyčios dokumentai ragina Bažnyčią kuo aktyviau panaudoti įvairias esamas 

socialinių medijų (internetas) įvairiapuses galimybes skelbiant Evangeliją. Pavyzdį rodo ir 

pats popiežius aktyviai dalyvaudamas, o tuo pačiu ir palaikydamas, šiuolaikinių medijų 

panaudojime. 

4. Įgyvendinant Naująją evangelizaciją didelę  reikšmę turi internetas. Tai plačiai prieinama 

priemonė beveik visiems visuomenės sluoksniams, galima naudotis šia galimybe 

neišeinant iš namų, evangelija gali būti skelbiama daugeliu kalbų, tai palyginus nebrangi 

bendravimo ir informacijos sklaidos priemonė, žmonės gali prisijungti prie tam tikrų 

grupių ar diskusijų bet kuriuo laiku, neribojama talpinamos informacijos kiekis ar jos 

turinys.  

5. X forume galioja beveik tos pačios galimybės, kaip ir kitoje internetinėje erdvėje. Pagal 

atliktą tyrimą  matome, kad žmonės juo domisi. Šis forumas padeda susirasti 

bendraminčių, skatina ieškoti realios bendruomenės bei veda Gyvojo Dievo link. Šiame 

forume svarbu: liudijimai, Evangelijos skelbimas, tikėjimo pagrindų išdėstymas ir vedimas 

link bendruomeninio gyvenimo.  

6. Naujosios evangelizacijos įgyvendinimo galimybės priklauso nuo forumo 

administratoriaus veiklos, jo pasaulėžiūros, gyvojo tikėjimo. Apie forumą paskelbti 

daugiau informacijos, kad prisijungtų naujų narių. Forumo dalyvius skatinti aktyviau 

dalyvauti forumo veikloje.  

7. Hipotezė, kad forumas X efektyvus vykdant naująją evangelizaciją pasitvirtino tik dalinai. 

8. Norint, kad forumas efektyviau vykdytų evangelizaciją, reikia ieškoti papildomų naujų 

formų bei būdų forumo veiklai.  
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Priedai 

1 priedas 
Apklausos "Forumo X dalyvių apklausa" anketa 
 
1. Duomenys apie Jus 
amžius  
lytis  
 
2. Kiek laiko lankotės forume? 
mažiau nei 1 metus  
mažiau nei 2 metus  
mažiau nei 3 metus  
mažiau nei 4 metus  
mažiau nei 5 metus  
forume nesilankau  
 
3. Aktyviai dalyvauju forumo diskusijose, rašau pasisakymus 
1-3 kartus per dieną  
1-3 kartus per savaitę  
1-3 kartus per mėnesį  
tik skaitau  
 
4. Ateidamas į forumą tik ėjausi susirasti bendraminčių 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
5. Bendraudamas forume atradau Dievą 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
6. Bendraudamas forume rimtai susidomėjau krikš čionybe 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
7. Bendravimas forume padėjo priimti J ėzų Krist ų kaip savo Gelbėtoją 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
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iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
8. Bendravimas forume paskatino rengtis sakramentams 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
9. Bendravimas forume skatina mane ieškoti realiai besirenkančios bendruomenės 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
10. Bendravimas forume padėjo susirasti tikinčiųjų bendruomenę, kuriai dabar priklausau 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
11. Bendravimas forume paskatino gilintis į tik ėjimo tiesas 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
12. Bendravimas forume skatina reguliariai dalyvauti sekmadienio Šv. Mišiose 
visiškai nesutinku  
iš dalies nesutinku  
neturiu nuomonės  
iš dalies sutinku  
visiškai sutinku  
 
 
Gauti respondentų atsakymai ir gautų duomenų apdorojimas yra pateikti 

http://manoapklausa.lt/surveys/results/619285922/. 
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 2 priedas 

 Interviu su teologijos licenciatu, forumo administratoriumi Gabrieliumi (Edvinu) Klimenka 

Gabrielius Klimenka( toliau GK):Gerai, taip 

Nežinau nuo ko pradėt 

Gerai, taip, respondentų statistika 

Kažkokio ypatingo pasiskirstymo, kad būtų vyrų ar moterų daugiau forume aš nepastebėjau 

asmeniškai, apie vyrus, moteris negaliu pasakyt kažką, bet dėl amžiaus, tai sutikčiau, kad 29 metai 

šiuo metu gali būti ir bendras ir forumo vidurkis ir apklausos vidurkis labai tikėtina gali būti toksai, 

kuris atspindėtų forumo bendrą vidurkį, nes forumas egzistuoja jau daug metų ir tie asmenys, kurie 

pradžioje buvo dvidešimties metų , tai jie dabar yra dvidešimt penkių ir tie , kurie buvo 

trisdešimties, dabar trisdešimt penkių ir tas skaičius amžiaus sakyčiau labai gerai atspindi forumo 

dalyvių amžiaus vidurkį.. 

Taip kiek laiko lankotės forume tai kaip suprantu didžioji dalis lankosi seniai 

Rimutis Tamulevičius(toliau RT): čia matyt aktyvūs nariai lankosi seniai 

GK: Nu gali būt, kad atsakinėjo aktyvūs nariai kurie lankosi, nes dabar šiuo metu dalyvauja nors 

nedaug bet senbuviai pagrinde. Nes daug kas pradžioje dalyvavo forume dabartinėje forumo 

veikloje nedalyvauja. Palauk, ne taip norėjau pasakyt. Jo senbuviai ir pastaruoju metu forume 

registracijos sumažėja ir tiesiog  per pastaruosius metus labai mažai buvo žmonių, tokių kur 

prisiregistravo, nes forumas kaip yra veikla nėra aktyvi ir natūralu kad galėjo atsakyti kurie dabar 

nuo seno dalyvauja ir penki metai, kad nu žmonės virš penkių metų dalyvauja labai tikėtina, taip 

labai tikėtina, taip norėjau pasakyti.  

Aktyviai dalyvauju forumo diskusijose, rašau pasisakymus 

Iš to, čia daugiausiai yra atsakiusių kad tik skaitoir tas yra akivaizdu sekant forumo veiklą tai šiuo 

metu aktyvių dalyvių, kurie disuktuotų pastoviai taip sakykim tai nėra iš tiesų daug, bet pagal tai ką 

aš matau prisiregistruodamas prie forumo, kad yra prisiregistravusių (prisijungusių) asmenų, tai 

panašu kad didelė dalis žmonių tikrai užsuka į forumą jį tiktai paskaityti, apskritai forumuose yra 

tokių dalyvių, kurie užsiregistruoja tam kad skaitytų svetimas žinutes. Ta prasme toks yra ir čia 

panašu, kad dalis žmonių iš tiesų atsakė teisingai, nu, tai ką jie daro daugiau kaip pusė respondentų 

seka ką diskutuoja kiti. Nu ir tikimės tai duoda naudą jiems. 

Ateidamas į forumą tikėjausi sutikti bendraminčių. 

 Šičia kadangi forumas jis vistiek vienija tam tikro tam tikros pakraipos krikščionis sakyčiau, tai yra 

krikščionys kurie yra daugiau ar mažiau susiję su neformaliais judėjimais, tai daugiausiai atsakyta į 

du klausimus, du labiausiai, ne kaip čia dabar pasakyt lietuviškai daugiausiai respondentų atsakė iš 

dalies sutinku arba visiškai sutinku, tai panašu, kad vis tik žmonės daugiausiai jungiasi nu tie kurie 

pagal anketą ir pagal kas diskutuojam, tie kurie daugiau mažiau siejasi su neformalais jiems 
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atėjimas į forumą tai iš esmės galėjo būti iš tiesų tas kad jie ieško bendraminčių, nes nori to ar 

nenori, vis tiek bažnyčioj nefrmalų padėtis šiek tiek sunkoka, nes labai dažnai jie yra nesuprantami 

ir todėl ieško vienas kito. Ir kaip rodo apklausa tai mažai buvo tokių, kurie ėjo neieškodami 

bendraminčių. Tiesiog dalis  yra tokių žmonių, kurie registruojasi į krikščioniškus forumus, 

nesvarbu jų tematika, svarbu, kad krikščioniškas. Ir tokių asmenų yra ir pagal tai ką aš matau 

diskusijose tai panašu kad yra dalis tokių žmonių, kurie tikrai registruojasi šiaip kad tik 

krikščioniškoj aplinkoj pabūti.  

Bendraudamas forume atradau Dievą 

Daugiausia atsakė visiškai nesutinku ir čia antroj vietoj yra iš dalies sutinku tai irgi, nu tiesiog iš to 

ką matom diskusijose tai akivaizdu, kad žmonės , didžioji dalis žmonių vis tik neina į forumą 

ieškodami Dievo, Dievo ieško gal kitokiais būdais, Tačiau, tai kad dalis žmonių vis tik atrado Dievą 

rodo kad tokia evangelizacijos sistema veikia, tai kad dalis didelė dalis respondentų atsakė visiškai 

nesutinku tai galėtų rodyti, kad žmonės 

RT:Jie jau gal buvo jau įtikėję. 

GK: Nes, įforumą pagrinde ateidavo žmonės po visokių jaunimo renginių, kurie, krikščioniškų 

jaunimo renginių, tai ten, sakykim Sielos, Jaunimo dienos ir panašūs renginiai kurių metu jie buvo 

kviečiami į forumą ir po to prisijungdavo, tai iš esmės darydami prielaidą, kad jie jau tie žmonės jau 

yra tikintys daugiau ar mažiau, tai panašu kad jie atėjo įjau tikintys į forumą ir dabar didelis kiekis 

respondentų galėjo atsakyti kad ateidamas į forumą neatradau Dievo, tiesiog jeigu žmogus jau turi 

Dievą, tai kam jį atrasti dar kartą?  

Tai Bendraudamas forume rimtai susidomėjau krikščionybe. 

Čia labai akivaizdus pasiskirstymas, kad  vieni visiškai atsakė visiškai nesutinku,kita dalis atsakė iš 

dalies sutinku. Tai nu irgi panaši padėtis, sakykim , nu jeigu žmogus buvo jau susidomėjęs 

krikščionybe tai jis visiškai galėjo atsakyti visiškai nesutinkuman ten labiau susidomėjau kažkuo tai 

nes jeigu aš jau iki tol domėjausi krikščionybe, tai ir man ten gyvenimo centras buvo, nu gyvenimo 

būdas buvo, tai jis galėjo atsakyti, kad jis galėjo atsakyti, kad nesutinku, kad forumas paskatino 

domėtis krikščionybe , o tai kad tokia pat dalis žmonės atsakė kad iš dalies sutinkutai vienas iš jų 

atsakė kad visiškai sutinku ir tas matosi irgi forumo diskusijose , nes tai kad žmonės, ką aš norėjau 

sakyti, a  kad , kadangi atėjo žmonės irgi tikintys iš renginių, tai galėjo būti, kad jiems nereikėjo iš 

naujo domėtis krikščionybe ar labiau susidomėti ja, nes buvo, angažavosi toje srityje. 

Bendravimas forume padėjo priimti Jėzų Kristų, kaip savo gelbėtoją 

Tiek pat respondentų atsakė, kad visiškai nesutinku ir tiek pat atsakė kad iš dalies sutinku , sakyčiau 

padėtis yra kaip ir analogiškame klausime juo labiau, kad praktiškai tiek pat respondntų atsakė taip 

pat 

RT: 13-14 
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GK, Taip 13-14 vienas skirtumas, nu vėlgi jei žmonės tikintys ateina į forumą, tai jie jau turi Jėzų 

kaip savo gelbėtoją, reiškia, kad vieniems nereikėjo jo atrasti, o tie kurie iš dalies sutinku, tai gal jie 

pačiam forume ir neatrado Jėzaus kaip tokio, kaip gelbėtojo, tačiau tai galėjo būti geras šuolis į 

atsivertimą, nes šiaip forume buvo tokių momentų, kur atsimenu žmonės diskusijų metu keisdavosi 

bendravimo metu, jo kažkokie virsmai vykdavo vis tiek . 

Bendravimas forume paskatno rengtis sakramentams 

Visiškai nesutinku daugiausiai atsakė, iš esmės keturi žmonės atsakė, kad sutinka kažkiek, na taičia 

padėtis galėtų būti tokia, kad vienas dalykas, kad didelė dalis dutrečdaliai respondentų atsakė, kad 

visiškai nesutinka, tai, jie gali būti, kad tai žmonės, kurie jau gavę pagrindinius sakramentus, 

ktiokiam sakramentui dar nesiruošia, nes neturi ką, news jaunimo daug, tiesiog nebuvo galimybės, 

kad forumas paskatintų ruoštis. Nes vieniems jau pasiruošęs, kitiems jis dar nesiruošia ruoštis. Kitas 

dalykas, kad forumas vis dėl to yra ekumeninis ir reiškia, kad kai kurie respondentai galėjo atsakyti, 

kad tiesiog jų bažnyčioje nėra sakramentų. Sakramentai nėra praktikuojami kaip tokie. Tai reiškia 

gavo krikštą ir viskas , ta prasme, kitų sakramentų kaip ir nėra pas juos. Tai reiškia, kad dalis 

respondentų galėjo būti iš kitų bažnyčių, nes protestantai pavyzdžiui, kurie neturi tiesiog 

sakramentųir todėl ir jie klausimas ar paskatino forumas rengtis sakramentams, ne, nes pas mus jų 

nėra. Nu tiesiog elementaru, galėjo būti taip 

Bendravimas forume skatina mane ieškoti realiai besirenkančios bendruomenės. 

Iš apklausos aišku, kad didelė dalis respondetų, nu kažkiek skatina, nes iš dalies sutinka didžioji 

dalis tai eiškia, kad vis tiek kažkokią įtaką forumas padaro bendruomenės ieškojimui. Kitas dalykas, 

kad kai kuriems, kad kai kurie jau turi bendruomenes irgi atsakymas galėjo būt visiškai nesutinku 

11 respondentų atsakė, tai beveik pusė žmonių, jie gal turi bedruomenes, nes vis tiek forumas yra 

krikščioniška erdvė, o krikščionys dauguma, didelė dalis krikščionių vis tiek turi savo 

bendruomenes ir tai reiškia kad tai irgi galėjo neskatinti, nes sakykim man vienu metu forumas ir tie 

susitikimai kuriuos mes turėdavom atstodavo bendruomenę, bet paskiau aš pavyzdžiui pats supratau 

kad man reikia kažkokių vat pastovių susirinkimų, kurių virtuali erdvė man negali atstot, tai vat aš 

pasirinkau bendruomenę ir tai mane asmeniškai taip paskatino kažkiek, nu ta prasme ta patirtis, 

kurią aš turėjau, jinai paskatino mane ieškoti gyvai besirenkančios bendruomenės. Tada 

Bendravimas forume padėjo susirasti tikinčiųjų bendruomenę, kuriai dabar priklausau 

Nu didžioji dalis respondentų atsakė kad visiškai nesutinku, tai čia vėl kaip ir praeitam klausime 

gali būti, kad jie tiesiog turi bendruomenes, tačiau 9 respondentai, tai čia beveik trečdalis atsakė kad 

sutinka arba iš dalies sutinka, tai reiškia kad forumas padarė vienokią ar kitokią įtaką darant 

sprendimą ieškant bendruomenės. Labai tikėtina, kad tie nariai jie susirado bendruomenę, kurios 

šliejasi prie forumo, pavyzdžiui ten sakykime baikerių bendruomenė ar dar kažkas. Čia 7 

respondentai neturi nuomonės, tai greičiausiai gali būti kad žmonės irgi tiesiog arba nesuradę 
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bendruomenės, arba rimtai nesvarsto to klausimo. Tiesiog arba turi bendruomenę ir jiems 

neaktualus klausimas visiškai gal buvo. 

Bendravimas forume pasaktino gilintis į tikėjimo tiesas. 

Šitas klausimas didžioji dalis du trečdaliai respondentų atsakė iš dalies arba visiškai sutinka tai 

jaučiasi forumo diskusijose, nes temos tikrai būna aktualios įdomios, ar ne ir tikrai gilios ir žmonės, 

kurie ten kur pavyzdžiui klausia neišdrįstų viešai pasakyti ar ne ar ten per kvailai nuskambės galvos 

ar panašiai, nu tiesiog forumas, ta virtuali tikrovė taip sakykim jinai leidžia žmogui šiek tiek 

nusimesti tas kaukes  ir drąsiau klausti tam tikrus klausimus ir iš forumo diskusijų tai yra panašu, 

kad tikrai žmonėms yra tikrai žmonėms tie klausimai, kuriuos viešai neužduotų gal ar ne, jiems 

buvo pateikti atsakymai arba buvo kartu ieškoma atsakymų ir vienu ar kitu atveju per forumą tikrai 

žmonės gilinasi, nes yra temos atskiros, kurios būtent tikėjimo dalykų pagilinimui ir apie tai žmonės 

diskutuoja ir aš manau, kad šitas labai gerai atspindi tokį.. 

RT: Situaciją 

Situaciją, taip, Forumas jis diskusijos, diskusijos skatina galvoti, tai yra reiškia, kad žmogus atėjęs į 

forumą religinį forumą diskutuoja jisai nori to ar nenori , vienu žodžiu, jeigu jisai diskusijos metu 

negavo nieko arba nepaskatino jo pasigilinti , tai reiškia tuščios diskusijos buvo.  Bet, nu ir kadangi 

didžiajai daliai tai vis tik padėjo gilintis, tai panašu, kad toks, tas evangelizacinis modelis kuris buvo 

pritaikytas čia jisai puikiai veikia, šiuo klausimu bent jau. 

Bendravimas forume skatina dalyvauti sekmadienio mišiose 

Didžioji dalis atsakė kad visiškai nesutinka, antroj vietoj būtų iš dalies sutinka ir du respondentai 

atsakė kad visiškai sutinka. Ką tai reiškia, nu tai tiesiog, vėlgi kadangi forumas ekumeninis yra, 

vėlgi galėjo dalis respondentų atsakyti, kad „aš mišiose nedalyvauju, nes pas mus pamaldos būna. 

Pavyzdžiui galėjo būti toksai dalykas, tada tie, kas forume dalyvauja iš katalikų tarpo iš apklausos 

panašu, kad tikrai skatina žmones dalyvauti Mišiose, nes tikrai nemažai respondentų trečdalis 

respondentų iš dalies arba visiškai skatina dalyvauti sekmadienio Mišiose iš katalikų tarpo, tai 

sakyčiau rezultatas yra geras. Nes, aišku reikia suprasti, kad tie kur dalis visiškai nesutinka kai 

kuriuos klausimus į šitą pavyzdžiui ten bendruomenės klausimu, tai nebūtinai reiškia, kad žmonės 

yra ne katalikai ar dar kažką, nes į forumą labai dažnai ateina ir neformalai, kurie šiaip yra 

netikintys žmonės ir kiek praktika rodo, diskusijų metu jie atranda kitaip tą tikėjimą, nebūtinai 

atsiverčia dar kažką, bet pradeda kitaip žvelgti į tikėjimą, tokių atvejų buvo ir tai kad vat pavyzdžiui 

čia manęs forumas neskatina visiškai neskatina dalyvauti sekmadienio Mišiose tai gali būti , kad 

atsakė žmonės kurie šiaip eęina į forumą, dalyvauja jame, bet jie dar nėra, nu kaip pasakyt, nepatyrę 

asivertimo arba tenai dar yra ėjimo link tikėjimo tokiame  

RT:.Truputį susiriša su ankstesniais atsakymais ne bendraminčių, o atradau Dievą 15 sako, kad 

atradau Dievą, 14 atsakė kad dalyvauja Mišiose  
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GK: Taip, čia labai geras pastebėjimas, nu tiesiog gali būti, kad žmonės vat sakau, kur atsakė 

neigiamai gali būti didelė dalis tų, kurie protestantai, didelė dalis tų, kurie vaikšto, eina į forumą, 

dalyvauja diskusijose arba skaito, bet nėra aktyvūs krikščionys arba sąmoningi krikščionys, arba 

apskritai yra netikintys žmonės , nes tokių, forumas , kadangi yra skirtas neformalams a ne 

krikščionims tai prie jo šliejasi ir krikščionys , kurie nėra neformalai ir šliejasi neformalai, kurie 

nėra krikščionys ir toks gaunasi, kad tokios dvi atšakos, kurios nu tarsi iš vienos pusės neformalai 

gali evangelizuoti neformalus, o iš kitos pusės tie patys neformalai gali auginti krikščionis, kurie 

kreivai žiūri į neformalus, toks gaunasi dvigubas darbas ir socialinis evangelizavimas ir dvasinis va 

taip.  

 


