Е-МИСИЈА
Прва међународна конференција

Дигитални медији
и православна
пастирска брига

УЧЕСНИЦИ, ПРЕДАВАЧИ, ГОСТИ И ПУБЛИКА СУ ПОХВАЛИЛИ
ИДЕЈУ ОРГАНИЗАТОРА ЗА САЗИВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ОВАКВЕ
ПРИРОДЕ, КАО КРАЈЊЕ НЕОПХОДНЕ ЗА СТВАРНОСТ КОЈУ
ОБЛИКУЈУ САВРЕМЕНА СРЕДСТВА КОМУНИКАЦИЈЕ

П

рва међународна конференција
о дигиталним медијима и право
славној пастирској бризи, одржа
на је у периоду од 7–9 маја 2015. године
у Атини, под покровитељством Патри
јарха васељенског г. Вартоломеја и уз
благослов домаћина Митрополита гли
фадског г. Павла. Прву конференцију те
врсте у свет у организовале су интернет
странице „Пемпт усија“ из Грчке, „OCN
– Orthodox Christian Network“ из Амери
ке и „Bogoslov.ru“ из Русије. Учествова
ло је 75 предавача из 21 земље, који су
представљали све помесне Православне
Цркве. На конференцији је истакну то да
мисионарење преко интернета предста
вља велики изазов, јер излазак у сајбер
простор захтева одговарајућу припрему
и посебне услове. На конференцији су
истакну те негативне стране попут злоу
потребе, прекомерне употребе интерне
та. Наглашене су и опасности које прете
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човеку као личности, као и однос вер
ника према Богу и Цркви у новој ствар
ности коју креирају нове технологије.
Међу тим, многи учесници су нагласили
изазов за мисионарење који произилази
из нових друштвених услова, које обли
кују савремене технологије. Истовреме
но је пружена могућност да православни
мисионари, који су дошли са свих страна
света, представе своје интернет пројекте
из области дигиталних медија и њихо
вог начина коришћења за формирање
истинске хришћанске свести. Током ра
да су разматрана и друга сродна питања,
као што су поузданост црквених инфор
мација, као и неопходност преноса цр
квених богослужења. Били су прис утни
и стручњаци, који су изнели своја знања
о конкретним питањима која су уско по
везана са употребом интернета. На кра
ју, као што је признао научни одбор кон
ференције на својој завршној седници,

На конференцији у Атини: Архимандрит
Гаврило и Митрополит Кисамоса и Селиноса
г. Амфилохије
(извор: zapisi-reportaze.com)

постојао је успешан и плодоносан дија
лог, уз богат у размену мишљења и више
димензионално давање предлога, који
би могли да истакну и ојачају реч савре
меног Православља у новим дигитал
ним медијима. Сви учесници, предава
чи, гости и публика су похвалили идеју
организатора за сазивање конференције
овакве природе, као крајње неопходне
за стварност коју обликују савремена
средства комуникације. Специјализо
вани тим преводилаца је пружио услуге
симултаног превођења конференције са
грчког, енглеског и руског језика. Такође,
сва три дана конференција је преноше
на уживо пу тем интернета, да би имали
прилику да је прате заинтересовани из
целог света, који нис у били у могућно
сти да дођу у Грчку.
Конференција је завршена у недељу, 10. ма
ја, када је служена Света Литургија у Цркви
Пресвете Богородице Фанеромени у Вуљи

агменију. Служио је Митрополит Кисамоса
и Селиноса г. Амфилохије као представник
Патријарха васељенског Вартоломеја, а зајед
но са њим су били и Архиепископ охридски
и Митрополит скопски г. Јован, Митрополит
Зукдидија и Цаисија г. Герасим, Митрополит
Глифаде г. Павле, г. Пањер, Епископ Термопи
ла г. Јован, Епископ Патре г. Јосиф, Епископ
Борисова г. Бењамин, Старац Јефрем, игуман
манастира Ватопеда, и многи свештеници.
Представници Српске Православне
Цркве на овој конференцији били су Ар
химандрит Гаврило, игуман манастира
Лепавина и члан Мисионарског одељења
при Синоду Српске Православне Цркве,
и др Драган Каран, професор са Право
славног богословског факултета у Бео
граду. Излагање Архимандрита Гаврила
на конференцији дајемо у наставку. 
Уредио Архимандрит Гаврило,
игуман манастира Лепавина
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Излагање оца Гаврила
К
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омпју терској технологији у по
четк у нисам био наклоњен. Имао
сам неповерење према рачуна
рима као и према интернет технологи
јама. У манас тиру Лепавина живео сам
монашки живот испуњен молитвом и
везао се искључиво за богослужбени
живот. По послушању своме надле
жном митрополит у, крајем 90-их го
дина прошлог века почео сам да учим
о компју теру. Након што сам сазнао
више о интернет у, увидео сам колике

Ју тјуб канал за промоцију влас тите ви
део прод укције. Корис тио сам се Скај
пом и од ду ховних разговора вођених
на њему објавио две књиге, а сада се
концентришем на друштвене мреже,
које ми служе као снажно мисионар
ско средс тво. На друштвеној мрежи
Фејсбук данас имам 142.000 контаката
којима свакодневно мисионарим. То
су контакти који су дошли до мене, без
да сам ја финансијски улагао у промо
цију своје Фејсбук странице. Са шире

су мисионарске могућнос ти на њему.
Приметио сам да интернет има мно
го замки, али сам их превазилазио не
сумњајући ни у једном тренутк у у ве
лик у мисионарску прилик у ширења
речи Божије на интернет у. У почетк у
сам се посветио и активно радио на
манас тирском веб-сајт у и блогу посве
ћеном светогорским темама, као и уре
ђивању вирт уа лне трибине која је била
претеча данашњим „чат собе“ Укључи
вањем у „чат собе“, корисници су ди
ску товали искључиво на ду ховне теме
које сам пос тављао, градећи тако сво
је ду ховно знање. Веб-сајт корис тим у
промотивне сврхе бројних текс това, а

њем Фејсбука заинтересовао сам се за
ту мреж у. Пошто у прво време нисам
примећивао на њој ду ховне садржаје,
одлучио сам да објављујем пос тове ис
кључиво са хришћанском тематиком.
Данас, прегледавајући неке од својих
142.000 Фејсбук контаката, могу да ка
жем да 99% њих имају изразито кул
турно и прис тојно попуњене профиле,
што одаје прис тојне и прод у ховљене
личнос ти.
У Фејсбук свет у, који је преплављен
и многим групама са неприхватљивим
порукама, борим се за прис уство хри
шћанске духовности. Сматрам изрази
то важним да хришћанска мисао буде

5/2015

тамо заступљена у барем једнаком од
нос у као што су прис утне и остале ре
лигије или пак атеистичка начела. Сво
јим активностима и дељењем контаката
на својој Фејсбук страници међусобно
повезујем младе људе и тако им отва
рам могућност да међусобно прошире
духовне видике и познанства са људи
ма истих друштвених и религијских
схватања. Осим директних контаката,
Фејсбук пружа могућност да моје ми
сион
 арске објаве види и до неколико
стотина хиљада Фејсбук чланова. Они
у кратко време поделе моје објаве и са
својим контактима, тако број људи до

здрављу, јер сматрам да људи, ако желе
водити духовни живот, морају водити
бригу и о телесном здрављу.
Да бих што ефикасније деловао у циљу
ширења речи Божије, за слушање ради
ја слушаоц
 има сам понудио и мобилне
технологије. За андроид мобилну плат
форму понудио сам својим слушаоц
 има
апликацију за слушање манастирског
интернет-радија. Тако верници имају
идеалну могућност да у било које вре
ме слушају 24-часовни радио програм
без обзира у којим делу света боравили.
Радио им је доступан путем мобилне
апликације у градском превозу, прили

којих допире моја духовна порука не
ретко доспе и до милијун контаката. Као
снажан мисионарски алат користим
и технологију интернет-радија – Ра
дио Благовести. То је тренутно најслу
шанији манастирски радио у Српској
православној цркви са око 500 дневно
пријављених IP адреса слушалаца. Сва
кодневно уређујем радио програм са
интервјуима епископа, духовним раз
говорима и искључиво духовном музи
ком. (Понекад за програм свог интернет
радија узимам емисије са сајта Пемпт у
сије и сајта Богослов.ру које се преводе
на српски и читају као аудио форма). У
вечерњим сатима постављам емисије о

ком вожње бицикла или рекреативног
тренинга, али и у болницама, где љу
дима треба духовна подршка, а немају
могућност да дођу до речи Божије. Мој
концепт интернет мисион
 арења има
утицај на младе јер им пружа неопхо
дан приступ савременим технологија
ма, а паралелно им пружа могућност да
сазнају о традиционалним вредности
ма, без којих, сматрам, млади не би тре
бало да одрастају у савременом свет у.
Потребно је спојити савремено и тра
диционално, јер се без традицион
 алних
вредности губи морална свест, која је
неопходна у грађењу здравог духовног
и световног живота.


септембар / октобар 2015

57

Е-мисија

Закључци донети на
конференцији

О

рганизација конференције била
је на највећем могућем нивоу. Са
да се сви надамо да ћемо сарадњу
наставити преко интернета. Темељи ове
сарадње су постављени током ова три
дана за време предавања, дискусија,
пауза и учешћа у највишем облику ко
муникације, Светој Лит ургији. Сарад
ници Пемптусије, Orthodox Christian
Network-а и Богослова, који представља
ју језгро сарадње, верују да је ова кон
ференција само почетак. Током рада
конференције су постављена многа пи
тања која се односе на коришћење ин
тернета, који представља велики про
налазак човека, један медиј и средство
у служби људи. Ово средство се може
искористити за добро, да се реч Божија
„шири и доноси многе плодове“. Током
ова три дана предавања и округлих сто
лова су истакнути проблеми и ризици
који настају због неразумне употребе
интернета, али су наглашене и његове
позитивне стране. Многи учесници су
констатовали да су главне одлике на
шег доба „дигитализација“ живота, од
носно улазак технологије у све сфере:
рад, информисање, образовање, прија
тељство и међусобне односе. Тако је то
ком конференције пружена могућност
интернет мисионарима, који су дошли
са свих крајева света, да представе своје
интернет мисионарске пројекте, и по
деле са осталим учесницима своје бога
то искуство и укус плодова свог труда.
Приказани су начини искоришћавања
могућности сарадње дигиталних меди
ја за формирање истинске хришћан
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ске свести, за стварање дигиталних
библиот ека за напајање жедних знања
са истинских извора хришћанске тра
диције, за типологију публике, а дати
су и закључци о захтевима савременог
човека. Кроз све то чак је учесницима
пружена прилика да упознају једну ди
мензију, која још није сагледана у цели
ни, тј. мисли се на однос православног
монаштва и интернета, његово сагле
давање са стране аскетске традиције и
предлоге које дају монаси и монахиње.
Треба имати на уму да је интернет са
мо једно средство и зато га не би тре
бало користити непромишљено, већ на
аскетски начин, што значи да би треба
ли бити вођени духом разборитости,
уздржаности и одговорности према
њему. Само тако ћемо проћи кроз илу
зију вирт уелног, а наше деловање ће
имати опипљиве и корисне последице
по стварни живот. Многе су изнели ве
ома вредне предлоге о перспективама
развоја и координацији рада интернет
страница духовног садржаја. Тако је по
стављен предлог наставка рада конфе
ренције на друге начине, али и форми
рању једног сталног радног тела, чија би
улога била да даје савете, обуч ава и раз
мењује информације међу уредницима
тих интернет страница, за које је вредно
напоменути да углавном раде на добро
вољној бази, подстицани искључиво
мисион
 арском ревношћу. Изражена је
и неопходност провере од стране неког
независног тела ових интернет страни
ца, да ли на правилан начин и истински
духовно изграђују своју јавности. 

