
Пр ва ме ђу на род на кон фе рен ци ја 
о ди ги тал ним ме ди ји ма и пра во
слав ној па стир ској бри зи, одр жа

на је у пе ри о ду од 7–9 ма ја 2015. го ди не 
у Ати ни, под по кро ви тељ ством Па три
јар ха ва се љен ског г. Вар то ло ме ја и уз 
бла го слов до ма ћи на Ми тро по ли та гли
фа дског г. Па вла. Пр ву кон фе рен ци ју те 
вр сте у све ту ор га ни зо ва ле су ин тер нет 
стра ни це „Пемп ту си ја“ из Грч ке, „OCN 
– Ort ho dox Chri stian Net work“ из Аме ри
ке и „Bo go slov.ru“ из Ру си је. Уче ство ва
ло је 75 пре да ва ча из 21 зе мље, ко ји су 
пред ста вља ли све по ме сне Пра во слав не 
Цр кве. На кон фе рен ци ји је ис так ну то да 
ми си о на ре ње пре ко ин тер не та пред ста
вља ве ли ки иза зов, јер из ла зак у сај бер 
про стор зах те ва од го ва ра ју ћу при пре му 
и по себ не усло ве. На кон фе рен ци ји су 
ис так ну те не га тив не стра не по пут зло у
по тре бе, пре ко мер не упо тре бе ин тер не
та. На гла ше не су и опа сно сти ко је пре те 

чо ве ку као лич но сти, као и од нос вер
ни ка пре ма Бо гу и Цр кви у но вој ствар
но сти ко ју кре и ра ју но ве тех но ло ги је. 
Ме ђу тим, мно ги уче сни ци су на гла си ли 
иза зов за ми си о на ре ње ко ји про из и ла зи 
из но вих дру штве них усло ва, ко је об ли
ку ју са вре ме не тех но ло ги је. Исто вре ме
но је пру же на мо гућ ност да пра во слав ни 
ми си о на ри, ко ји су до шли са свих стра на 
све та, пред ста ве сво је ин тер нет про јек те 
из обла сти ди ги тал них ме ди ја и њи хо
вог на чи на ко ри шће ња за фор ми ра ње 
истин ске хри шћан ске све сти. То ком ра
да су раз ма тра на и дру га срод на пи та ња, 
као што су по у зда ност цр кве них ин фор
ма ци ја, као и нео п ход ност пре но са цр
кве них бо го слу же ња. Би ли су при сут ни 
и струч ња ци, ко ји су из не ли сво ја зна ња 
о кон крет ним пи та њи ма ко ја су уско по
ве за на са упо тре бом ин тер не та. На кра
ју, као што је при знао на уч ни од бор кон
фе рен ци је на сво јој за вр шној сед ни ци, 
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по сто јао је успе шан и пло до но сан ди ја
лог, уз бо га ту раз ме ну ми шље ња и ви ше
ди мен зи о нал но да ва ње пред ло га, ко ји 
би мо гли да ис так ну и оја ча ју реч са вре
ме ног Пра во сла вља у но вим ди ги тал
ним ме ди ји ма. Сви уче сни ци, пре да ва
чи, го сти и пу бли ка су по хва ли ли иде ју 
ор га ни за то ра за са зи ва ње кон фе рен ци је 
ова кве при ро де, као крај ње нео п ход не 
за ствар ност ко ју об ли ку ју са вре ме на 
сред ства ко му ни ка ци је. Спе ци ја ли зо
ва ни тим пре во ди ла ца је пру жио услу ге 
си мул та ног пре во ђе ња кон фе рен ци је са 
грч ког, ен гле ског и ру ског је зи ка. Та ко ђе, 
сва три да на кон фе рен ци ја је пре но ше
на ужи во пу тем ин тер не та, да би има ли 
при ли ку да је пра те за ин те ре со ва ни из 
це лог све та, ко ји ни су би ли у мо гућ но
сти да до ђу у Грч ку.

Кон фе рен ци ја је за вр ше на у не де љу, 10. ма
ја, ка да је слу же на Све та Ли тур ги ја у Цр кви 
Пре све те Бо го ро ди це Фа не ро ме ни у Ву љи

аг ме ни ју. Слу жио је Ми тро по лит Ки са мо са 
и Се ли но са г. Ам фи ло хи је као пред став ник 
Па три јар ха ва се љен ског Вар то ло ме ја, а за јед
но са њим су би ли и Ар хи е пи скоп охрид ски 
и Ми тро по лит скоп ски г. Јо ван, Ми тро по лит 
Зук ди ди ја и Ца и си ја г. Ге ра сим, Ми тро по лит 
Гли фа де г. Па вле, г. Па њер, Епи скоп Тер мо пи
ла г. Јо ван, Епи скоп Па тре г. Јо сиф, Епи скоп 
Бо ри со ва г. Бе ња мин, Ста рац Је фрем, игу ман 
ма на сти ра Ва то пе да, и мно ги све ште ни ци.

Пред став ни ци Срп ске Пра во слав не 
Цр кве на овој кон фе рен ци ји би ли су Ар
хи ман дрит Га ври ло, игу ман ма на сти ра 
Ле па ви на и члан Ми си о нар ског оде ље ња 
при Си но ду Срп ске Пра во слав не Цр кве, 
и др Дра ган Ка ран, про фе сор са Пра во
слав ног бо го слов ског фа кул те та у Бе о
гра ду. Из ла га ње Ар хи ман дри та Га ври ла 
на кон фе рен ци ји да је мо у на став ку. 

Уредио Архимандрит Гаврило,  
игуман манастира Лепавина

На конференцији у Атини: Архимандрит 
Гаврило и Митрополит Кисамоса и Селиноса 
г. Амфилохије  (извор: zapisi-reportaze.com)
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Из ла га ње оца Га ври ла
Ком пју тер ској тех но ло ги ји у по

чет ку ни сам био на кло њен. Имао 
сам не по ве ре ње пре ма ра чу на

ри ма као и пре ма ин тер нет тех но ло ги
ја ма. У ма на сти ру Ле па ви на жи вео сам 
мо на шки жи вот ис пу њен мо ли твом и 
ве зао се ис кљу чи во за бо го слу жбе ни 
жи вот. По по слу ша њу сво ме над ле
жном ми тро по ли ту, кра јем 90их го
ди на про шлог ве ка по чео сам да учим 
о ком пју те ру. На кон што сам са знао 
ви ше о ин тер не ту, уви део сам ко ли ке 

су ми си о нар ске мо гућ но сти на ње му. 
При ме тио сам да ин тер нет има мно
го зам ки, али сам их пре ва зи ла зио не 
сум ња ју ћи ни у јед ном тре нут ку у ве
ли ку ми си о нар ску при ли ку ши ре ња 
ре чи Бо жи је на ин тер не ту. У по чет ку 
сам се по све тио и ак тив но ра дио на 
ма на стир ском вебсај ту и бло гу по све
ће ном све то гор ским те ма ма, као и уре
ђи ва њу вир ту ал не три би не ко ја је би ла 
пре те ча да на шњим „чат со бе“ Укљу чи
ва њем у „чат со бе“, ко ри сни ци су ди
ску то ва ли ис кљу чи во на ду хов не те ме 
ко је сам по ста вљао, гра де ћи та ко сво
је ду хов но зна ње. Вебсајт ко ри стим у 
про мо тив не свр хе број них тек сто ва, а 

Ју тјуб ка нал за про мо ци ју вла сти те ви
део про дук ци је. Ко ри стио сам се Скај
пом и од ду хов них раз го во ра во ђе них 
на ње му об ја вио две књи ге, а са да се 
кон цен три шем на дру штве не мре же, 
ко је ми слу же као сна жно ми си о нар
ско сред ство. На дру штве ној мре жи 
Феј сбук да нас имам 142.000 кон та ка та 
ко ји ма сва ко днев но ми си о на рим. То 
су кон так ти ко ји су до шли до ме не, без 
да сам ја фи нан сиј ски ула гао у про мо
ци ју сво је Феј сбук стра ни це. Са ши ре

њем Феј сбу ка за ин те ре со вао сам се за 
ту мре жу. По што у пр во вре ме ни сам 
при ме ћи вао на њој ду хов не са др жа је, 
од лу чио сам да об ја вљу јем по сто ве ис
кљу чи во са хри шћан ском те ма ти ком. 
Да нас, пре гле да ва ју ћи не ке од сво јих 
142.000 Феј сбук кон та ка та, мо гу да ка
жем да 99% њих има ју из ра зи то кул
тур но и при стој но по пу ње не про фи ле, 
што ода је при стој не и про ду хо вље не 
лич но сти.

У Феј сбук све ту, ко ји је пре пла вљен 
и мно гим гру па ма са не при хва тљи вим 
по ру ка ма, бо рим се за при су ство хри
шћан ске ду хов но сти. Сма трам из ра зи
то ва жним да хри шћан ска ми сао бу де 
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та мо за сту пље на у ба рем јед на ком од
но су као што су при сут не и оста ле ре
ли ги је или пак ате и стич ка на че ла. Сво
јим ак тив но сти ма и де ље њем кон та ка та 
на сво јој Феј сбук стра ни ци ме ђу соб но 
по ве зу јем мла де љу де и та ко им отва
рам мо гућ ност да ме ђу соб но про ши ре 
ду хов не ви ди ке и по знан ства са љу ди
ма истих дру штве них и ре ли гиј ских 
схва та ња. Осим ди рект них кон та ка та, 
Феј сбук пру жа мо гућ ност да мо је ми
си о нар ске об ја ве ви ди и до не ко ли ко 
сто ти на хи ља да Феј сбук чла но ва. Они 
у крат ко вре ме по де ле мо је об ја ве и са 
сво јим кон так ти ма, та ко број љу ди до 

ко јих до пи ре мо ја ду хов на по ру ка не
рет ко до спе и до ми ли јун кон та ка та. Као 
сна жан ми си о нар ски алат ко ри стим 
и тех но ло ги ју ин тер нетра ди ја – Ра
дио Бла го ве сти. То је тре нут но нај слу
ша ни ји ма на стир ски ра дио у Срп ској 
пра во слав ној цр кви са око 500 днев но 
при ја вље них IP адре са слу ша ла ца. Сва
ко днев но уре ђу јем ра дио про грам са 
ин тер вју и ма епи ско па, ду хов ним раз
го во ри ма и ис кљу чи во ду хов ном му зи
ком. (По не кад за про грам свог ин тер нет 
ра ди ја узи мам еми си је са сај та Пемп ту
си је и сај та Бо го слов.ру ко је се пре во де 
на срп ски и чи та ју као аудио фор ма). У 
ве чер њим са ти ма по ста вљам еми си је о 

здра вљу, јер сма трам да љу ди, ако же ле 
во ди ти ду хов ни жи вот, мо ра ју во ди ти 
бри гу и о те ле сном здра вљу.

Да бих што ефи ка сни је де ло вао у ци љу 
ши ре ња ре чи Бо жи је, за слу ша ње ра ди
ја слу ша о ци ма сам по ну дио и мо бил не 
тех но ло ги је. За ан дро ид мо бил ну плат
фор му по ну дио сам сво јим слу ша о ци ма 
апли ка ци ју за слу ша ње ма на стир ског 
ин тер нетра ди ја. Та ко вер ни ци има ју 
иде ал ну мо гућ ност да у би ло ко је вре
ме слу ша ју 24ча сов ни ра дио про грам 
без об зи ра у ко јим де лу све та бо ра ви ли. 
Ра дио им је до сту пан пу тем мо бил не 
апли ка ци је у град ском пре во зу, при ли

ком во жње би ци кла или ре кре а тив ног 
тре нин га, али и у бол ни ца ма, где љу
ди ма тре ба ду хов на по др шка, а не ма ју 
мо гућ ност да до ђу до ре чи Бо жи је. Мој 
кон цепт ин тер нет ми си о на ре ња има 
ути цај на мла де јер им пру жа нео п хо
дан при ступ са вре ме ним тех но ло ги ја
ма, а па ра лел но им пру жа мо гућ ност да 
са зна ју о тра ди ци о нал ним вред но сти
ма, без ко јих, сма трам, мла ди не би тре
ба ло да од ра ста ју у са вре ме ном све ту. 
По треб но је спо ји ти са вре ме но и тра
ди ци о нал но, јер се без тра ди ци о нал них 
вред но сти гу би мо рал на свест, ко ја је 
нео п ход на у гра ђе њу здра вог ду хов ног 
и све тов ног жи во та. 
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За кључ ци до не ти на 
кон фе рен ци ји

Ор га ни за ци ја кон фе рен ци је би ла 
је на нај ве ћем мо гу ћем ни воу. Са
да се сви на да мо да ће мо са рад њу 

на ста ви ти пре ко ин тер не та. Те ме љи ове 
са рад ње су по ста вље ни то ком ова три 
да на за вре ме пре да ва ња, ди ску си ја, 
па у за и уче шћа у нај ви шем об ли ку ко
му ни ка ци је, Све тој Ли тур ги ји. Са рад
ни ци Пемп ту си је, Ort ho dox Chri stian 
Net workа и Бо го сло ва, ко ји пред ста вља
ју је згро са рад ње, ве ру ју да је ова кон
фе рен ци ја са мо по че так. То ком ра да 
кон фе рен ци је су по ста вље на мно га пи
та ња ко ја се од но се на ко ри шће ње ин
тер не та, ко ји пред ста вља ве ли ки про
на ла зак чо ве ка, је дан ме диј и сред ство 
у слу жби љу ди. Ово сред ство се мо же 
ис ко ри сти ти за до бро, да се реч Бо жи ја 
„ши ри и до но си мно ге пло до ве“. То ком 
ова три да на пре да ва ња и окру глих сто
ло ва су ис так ну ти про бле ми и ри зи ци 
ко ји на ста ју због не ра зум не упо тре бе 
ин тер не та, али су на гла ше не и ње го ве 
по зи тив не стра не. Мно ги уче сни ци су 
кон ста то ва ли да су глав не од ли ке на
шег до ба „ди ги та ли за ци ја“ жи во та, од
но сно ула зак тех но ло ги је у све сфе ре: 
рад, ин фор ми са ње, обра зо ва ње, при ја
тељ ство и ме ђу соб не од но се. Та ко је то
ком кон фе рен ци је пру же на мо гућ ност 
ин тер нет ми си о на ри ма, ко ји су до шли 
са свих кра је ва све та, да пред ста ве сво је 
ин тер нет ми си о нар ске про јек те, и по
де ле са оста лим уче сни ци ма сво је бо га
то ис ку ство и укус пло до ва свог тру да. 
При ка за ни су на чи ни ис ко ри шћа ва ња 
мо гућ но сти са рад ње ди ги тал них ме ди
ја за фор ми ра ње истин ске хри шћан

ске све сти, за ства ра ње ди ги тал них 
би бли о те ка за на па ја ње жед них зна ња 
са истин ских из во ра хри шћан ске тра
ди ци је, за ти по ло ги ју пу бли ке, а да ти 
су и за кључ ци о зах те ви ма са вре ме ног 
чо ве ка. Кроз све то чак је уче сни ци ма 
пру же на при ли ка да упо зна ју јед ну ди
мен зи ју, ко ја још ни је са гле да на у це ли
ни, тј. ми сли се на од нос пра во слав ног 
мо на штва и ин тер не та, ње го во са гле
да ва ње са стра не аскет ске тра ди ци је и 
пред ло ге ко је да ју мо на си и мо на хи ње.

Тре ба има ти на уму да је ин тер нет са
мо јед но сред ство и за то га не би тре
ба ло ко ри сти ти не про ми шље но, већ на 
аскет ски на чин, што зна чи да би тре ба
ли би ти во ђе ни ду хом раз бо ри то сти, 
уз др жа но сти и од го вор но сти пре ма 
ње му. Са мо та ко ће мо про ћи кроз илу
зи ју вир ту ел ног, а на ше де ло ва ње ће 
има ти опи пљи ве и ко ри сне по сле ди це 
по ствар ни жи вот. Мно ге су из не ли ве
о ма вред не пред ло ге о пер спек ти ва ма 
раз во ја и ко ор ди на ци ји ра да ин тер нет 
стра ни ца ду хов ног са др жа ја. Та ко је по
ста вљен пред лог на став ка ра да кон фе
рен ци је на дру ге на чи не, али и фор ми
ра њу јед ног стал ног рад ног те ла, чи ја би 
уло га би ла да да је са ве те, об у ча ва и раз
ме њу је ин фор ма ци је ме ђу уред ни ци ма 
тих ин тер нет стра ни ца, за ко је је вред но 
на по ме ну ти да углав ном ра де на до бро
вољ ној ба зи, под сти ца ни ис кљу чи во 
ми си о нар ском рев но шћу. Из ра же на је 
и нео п ход ност про ве ре од стра не не ког 
не за ви сног те ла ових ин тер нет стра ни
ца, да ли на пра ви лан на чин и истин ски 
ду хов но из гра ђу ју сво ју јав но сти. 
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