
Webmisszió 
avagy az újmédia evangelizációs szerepe a fiatalok körében 

„Öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta.” 
 
Bizonyára legtöbbünk találkozott már az okostelefonok bújásának ne-
gatív hatásaival — sokunk saját magunkon is, mások csak környeze-
tükben tapasztalhatták meg, milyen, amikor egy-egy applikáció, web-
oldal vagy online folytatott kommunikáció a szó szoros értelmében 
beszippant, s érzékszerveink tompultan adják meg magukat a mo-
dern technika vívmányai előtt. Ám fontos meghallanunk az Evangé-
lium szavait, melyek arra intenek, okosak legyünk, „mint a kígyók”, 
s ne zárkózzunk el a világ dolgaitól, hanem használjuk és kamatoz-
tassuk bölcsen, jó célok szolgálatába állítva őket (Mt 10,16). „Vizsgál-
jatok meg mindent, a jót tartsátok meg” — fogalmazta meg Pál tömör 
bölcsességgel a legelső újszövetségi iratban (1Tessz 5,20). Az újmédia 
eszközeiben rejlő lehetőségek olyan talentumok, melyeket nemhogy 
érdemes, hanem szükséges is kiaknáznunk, megvizsgálva, melyeket 
és milyen módon lehet a misszió érdekében felhasználni — ha ezt el-
mulasztjuk, olyanokká válunk, mint az a szolga, aki föld alá ásta ka-
pott kincsét. Ennek szükségességére több pápa és teológus felhívta 
már a figyelmet. A modern kommunikációs felületek használata 
pedig nagyon is beleillik egyházunk evangelizációs feladatát illető 
önmeghatározásába: az elmúlt száz év számos új impulzust, illetve a 
minket körülvevő világra való határozott nyitást hozott magával — 
ezért érdemes röviden áttekintenünk az egyház missziós gondolko-
dásának közelmúltbeli alakulását; ezután tér rá az újmédia-misszió 
jelentőségére és legkiemelkedőbb példáira. 

A misszió modern felfogása sok szempontból új megközelítést tük-
röz a korábbi évszázadokhoz képest, azonban a II. Vatikáni zsinat, 
majd az azt követő pápák megközelítése nem jöhetett volna létre a 
megelőző évek teológiai gondolkodása, különösképp a 20. század 
missziós enciklikái nélkül, ahogyan erre James Kroeger is felhívja a 
figyelmet.1 A 20. század eleje óta azonban vitathatatlanul frissült és 
tágult a misszióról alkotott kép. Az egyik legfőbb változás az Ad 
Gentesben, a II. Vatikáni zsinat missziós dekrétumában jelenik meg. 
E szöveg immár egyértelmű kiindulási alapként tekint a misszió 
szerepére az egyházban. Itt hangzanak el azok a sokat idézett sza-
vak, miszerint a „zarándok egyház, mivel az Atyaisten terve sze-
rint a Fiú és a Szentlélek küldetéséből származik, missziós termé-
szetű” (AG 2). Ez a legalapvetőbb gondolat, melynek okán több 
szakértő paradigmaváltástól beszél a II. Vatikáni zsinat missziófel-
fogását illetően. Az egyház küldetését nem másból, mint a Szent-
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háromságból eredezteti, ezzel a missio Dei folyamatába kapcsolva 
azt. VI. Pál pedig 1975-ben az Evangelii Nuntiandiban már úgy fogal-
maz, hogy „az egyház létjogosultságát az evangelizáció adja” (14). 

Megfigyelhető az is, hogy míg korábban csupán a távoli, idegen 
országokba történő, döntően klerikusok és szerzetesek által vég-
zett, kifejezetten az egyház struktúráinak meghonosítását célzó tö-
rekvéseket nevezték missziónak, evangelizáción pedig elsődlege-
sen az igehirdetést értették, VI. Pál az Evangelii Nuntiandiban Isten 
egész népének küldetésére alkalmazza az evangelizáció kifejezést, 
s tulajdonképpen ezzel rokonértelemben a missziót is. Ő kísérelte 
meg az evangelizáció komplex és tág fogalmának meghatározását: 
evangelizálni annyit tesz, mint a Jó Hírt elvinni „az emberiség min-
den csoportjához”, és az Evangélium „benső erejével” átalakítani 
őket, hogy Krisztusban új emberekké legyenek (EN 18). További je-
lentős előrelépés a világiak fontos szerepének felismerése: az evan-
gelizáció minden megkeresztelt ember feladata. Ez a feladat pedig 
nem jöhet létre sem a megszólítani kívántak konkrét körülményei-
nek, adott helyzetének figyelembe vétele, sem pedig új utak foly-
tonos keresése nélkül. Az Evangelii Nuntiandi rávilágít: „korunk em-
bere szomjazza a hitelességet. Főleg a fiatalság irtózik attól, ami 
mesterkélt és hamis. Leginkább az igazságosságot és a becsületes 
cselekvési módot értékeli”, ezért az egyháznak ehhez méltó módon 
kell élnie (76). 

Szent II. János Pál pápa Redemptoris Missio kezdetű enciklikájá-
ban három missziós szituációt különít el: az első a missio ad gentes, 
mely az egyház korábbi felfogása nyomán „azokra a népekre, nép-
csoportokra, szociális-kulturális összefüggésekre irányul, amelyek-
 ben Krisztus és az Ő Evangéliuma ismeretlen, vagy ahol hiányoznak 
a beérett keresztény közösségek”. A második szituáció a lelkipász-
tori szolgálat, mely a hitet buzgón megélő keresztények és közös-
ségeik lelki növekedésének segítését jelenti. A harmadik pedig egy 
„közbülső helyzet”, mely a hitüktől eltávolodottak csoportját céloz -
za — ebben az esetben „új evangelizációra”, vagy „ismételt evan-
gelizációra” van szükség. Hozzáteszi, e három helyzet között nem 
húzhatóak éles határok, illetve, hogy a befelé és a kifelé irányuló 
misszió folyamatosan ösztönzik egymást (34). 

Korunkban a misszióról a legfrissebb színeket Ferenc pápa fes-
tette fel az egyház palettájára. 2013-ban napvilágot látott az Evan-
gelii Gau dium, a Szentatya első apostoli buzdítása, amely már nyel-
vezetében is különbözik a korábbi dokumentumoktól: közvetlen 
stílusban, érzékletes képekkel, találó hasonlatokkal és retorikai kér-
désekkel tarkított szövegben buzdít az önmagunkból való kilépésre 
és az „üdvös decentralizációra”. Hangsúlyozza, hogy kreativitás, 
új utak és módszerek keresése nélkül nem lehet sikeres az evange-
lizációs küldetés. Bátorságra biztat, mely legyőzi az önmagába zár-
kózás kísértését, kilép a komfortzónából. Megjegyzi, szívesebben lát 
olyan egyházat, mely „megsebesült és bepiszkolódott, miközben ki-
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ment az utcákra”, mint olyat, mely belebetegszik „a zártságba és a 
kényelembe, mert a saját biztonságához ragaszkodott” (49). Új ki-
fejezésként jelenik meg nála a „megtérő lelkipásztorkodás”, mely az 
egyház struktúráit egészében helyezi a misszió szolgálatába. A do-
kumentum kezdő szavainak üzenete is végigvonul a szövegen: az 
Evangélium megtapasztalásának öröme kell, hogy a továbbadásra 
sarkalljon. Arra biztat a pápa, óvakodjunk a „temetői lelkiállapot-
tól”, amely apránként „múzeumi múmiákká” alakítja át a keresz-
tényeket (83). A pápa hangsúlyozza a Szentlélek fontosságát, a vi-
lágiak, a nők missziós szerepét, az inkulturáció jelentőségét, 
valamint a szegényekről való gondoskodást és a társadalmi béke, il-
letve a közjó érdekében végzett munkálkodást. 

Az egyháznak fel kell használnia az adott kor kommunikációs és 
médiaeszközeit — beleértve a közösségi médiát —, hogy minden 
lehetséges csatornán jelen legyen, hirdetni tudja az Evangéliumot, 
és kapcsolatokat teremtsen. 

A tömegkommunikációban rejlő lehetőség kiaknázása tulajdon-
képpen nem napjaink felfedezése, s jelentőségét a Szentszék sem 
hagyta figyelmen kívül. XII. Piusz pápa már 1948-ban létrehozta az 
ún. Oktató és Vallásos Filmezés Pápai Bizottságát, melynek feladatait 
később a rádió és televízió területére is kiterjesztette. A II. Vatikáni zsi-
nat külön dokumentumban foglalkozott a tömegkommunikációs esz-
közökkel. Az Inter Mirifica kezdetű határozata vezette be a tömegtájé-
koztatási világnapot „annak érdekében, hogy az egyház sokféle 
apostolkodása a tömegtájékoztató eszközökkel kapcsolatban hatá-
sosabb lehessen” (18). VI. Pál pápa 1964-ben a Pápai Bizottságot Tö-
meg kommunikáció Pápai Tanácsa néven szervezte át. Ez a tanács 
a Communio et progressio kezdetű lelkipásztori határozatban (1971) a 
közösségi kommunikáció teológiai alapelveit fogalmazta meg. A húsz 
évvel később megjelent, Aetatis novae kezdetű lelkipásztori határozat az 
Inter mirifica és a Communio et progressio szempontjainak sajátos ötvö-
zésével vállalkozik új helyzetfelmérésre a század végéhez közeledve. 
2002-ben pedig a Tanács két dokumentumban is foglalkozik az inter-
net felhasználásával. Ferenc pápa 2015. június 27-én kelt motu propri-
ójával létrehozta a Kommunikációs Titkárságot, hogy valamennyi va-
tikáni kommunikációs szervet egyetlen dikasztériumba tömörítsen.2 
A pápa hangsúlyozta, újra kell gondolni a szentszéki információs rend-
szert, mivel a jelent a digitális eszközök jelenléte és fejlődése jellemzi. 
2018 óta a Kommunikációs Dikasztérium nevet viseli az intézmény. 

XXIII. János pápa már 1959-ben a Princeps Pastorumban megem-
lítette, hogy a keresztény tanítás széles körben való ismertté tételé-
hez igénybe veendőek a modern kommunikáció eszközei (10). Az 
Ad Gentes még elsősorban a missziós hírek közvetítése kapcsán em-
líti a tömegmédiumokat (36), az Evangelii Nuntiandi azonban már 
egyértelműen rávilágít, a tömegkommunikációs eszközök haszná-
lata nélkülözhetetlen, s ha őket „az Evangélium szolgálatába állítjuk, 
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szinte a végtelenségig kitágíthatja az Isten szavának hallgatóságát” 
(45). Karakteres meglátást fogalmaz meg a Redemptoris Missio a „mo-
dern Areopagusok” kapcsán. Az ApCsel 17 alapján nevezi így azo-
kat az új helyeket és csatornákat, melyeken a kor kultúrájában hir-
detni kell az Evangéliumot — az első ilyen modern Areopagusként 
a tömegkommunikációt jelöli meg (37). 

A média ágazatain belül speciális területet képvisel a New Media 
(új média), avagy magyarosított kifejezéssel „újmédia”, mely a 21. 
századi kommunikáció és információáramlás legmeghatározóbb esz-
köze. Nehezen körülhatárolható valóságot értünk e kifejezésen. Az 
egyik meghatározási kísérlet szerint az újmédia „olyan tömegkom-
munikációs eszközök és szolgáltatások összessége, amelyek lehetővé 
teszik az interaktív hozzáférést és a médiatartalmak személyre sza-
bását”.3 Egyfajta új digitális forradalomról beszélhetünk, hiszen az 
újmédia az internet segítségével ledönti a megjelenése előtt tapasztalt 
kommunikációs akadályokat, és minden korábbi elképzelést felül-
múló interaktivitást tesz lehetővé. Az újmédia alapja kétségkívül az 
interaktív közösség.4 Itt említhetők többek között a weblapok, blo-
gok, hírlevelek, különféle közösségi kommunikációs és tartalomme-
gosztó médiafelületek, illetve mobilalkalmazások. 

XVI. Benedek pápa több ízben beszélt a tömegkommunikáció, az 
újmédia és a közösségi hálózatok evangelizációs szerepéről a Tö-
megtájékoztatás Világnapjára fogalmazott üzeneteiben. A Szentatya 
nem egyszer említi, az új kommunikációs színterek az emberi élet in-
tegráns részeivé válnak, ezért természetes, sőt kifejezetten szüksé-
ges, hogy az egyház jelen legyen ezeken a felületeken. 2011-ben arra 
buzdította a fiatalságot, használják jó célra online jelenlétüket. Kie-
melte, hogy az új technológiák mélyebb kapcsolódást tesznek lehe-
tővé, áthidalva a távolságokat, ezért a papság új pasztorális kihívá-
sok előtt áll: úgy kell válaszolniuk az új jelenségekre, hogy az új 
médiát az Igének a korábbinál is hatékonyabb szolgálatába állítsák. 
Az audiovizuális eszközök legújabb generációja ugyanis alkalmas 
az Evangélium hirdetésére, s új távlatokat nyithat a párbeszéd és a 
katekézis számára is, hangsúlyozta 2010-ben. A cybertérbe való be-
lépés az igazi, személyes találkozások keresésének eredménye is 
lehet, ezért fontos a virtuális térben is a hitelesség, elkerülve bármi-
nemű hamis illúziókeltést. A közösségi oldalak sok esetben az emberi 
szív hiteles igényeit tükrözik: a kapcsolatteremtést, szórakozást, in-
tellektuális fejlődést, valamint ötletek és tudás megosztását. Segíthe-
tik a párbeszédet és az építő vitákat, melyek, ha tisztelettel és fele-
lősséggel történnek, képesek előmozdítani az emberek közti egységet 
és a harmonikus együttélést. Bizonyos weboldalak, alkalmazások és 
közösségi portálok kifejezetten ösztönzik felhasználóikat a reflexióra 
és kérdésfeltevésre, valamint teret adnak az imádságra, elcsendese-
désre, elmélkedésre és Isten szavának megosztására — olvashatjuk 
2012-es üzenetében. A közösségi hálók a tanúságtétel helyévé is vál-
hatnak, a keresztények ott tanúsított magatartásából fakadóan. Hoz-
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zájárulhatnak az emberi fejlődéshez is, segítve például a földrajzilag 
elkülönült keresztények összetartozásának érzését — elősegíthetik a 
lelkiségi és liturgikus szövegek és források megosztását, ezzel támo-
gatva az egymástól távol élő keresztények közös imádságát. Az on-
line kezdeményezések során meghívhatjuk az érdeklődőket további, 
„offline” programokra is. Ferenc pápa szintén buzdít az online vi-
lágban való keresztény tanúságtételre (például a 2014-es világnapra 
írt üzenetében), s hozzáteszi, ez a tanúságtétel az internetnek kö-
szönhetően eljuthat az emberi lét perifériáira. 

A pápai megnyilatkozásokból is egyértelműen kivehető, az egy-
háznak használnia, sőt, kifejezetten jól, kreatívan kell használnia az 
újmédia lehetőségeit, szem előtt tartva, hogy e felületek is az evan-
gelizáció terepét jelentik. Mind a plébániák, az egyházmegyék, a 
klérus tagjai, mind a világi hívek esetében fontos, hogy tudatosít-
sák, az online világban is küldetésük van, s minden lehetséges esz-
közt meg kell ragadni az evangelizációra. Meredith Gould felhívja 
a figyelmet: „Jézusnak nincs más online jelenléte, csak a tiéd”, azaz 
hangsúlyozza minden keresztény felelősségét az online világban 
való evangelizációban.5 E terület szintén oly gazdag és annyi lehe-
tőséget rejt, hogy e tanulmány csupán néhány hasznos, ötletes és 
figyelemreméltó gyakorlati példát mutathat be.  

A Word on Fire nem hétköznapi weboldal — sokkal inkább egy glo-
bális „médialelkészség”, melynek központja Chicagóban található. 
Egyszerű, ám forradalmi célja nem más, mint evangelizálni a kul-
túrát. Egy közismert jezsuita püspök, Robert Barron vezeti, aki szá-
mos videót készít szinte hihetetlennek tűnő mennyiségű témában: 
kereszténységről, szentségekről, teológiáról, lelkiségről, filozófiáról, 
filmekről, irodalmi alkotásokról, társadalmi kérdésekről beszél You-
tube csatornáján, melyek rövid, igényes, ismeretterjesztő és gondo-
latébresztő összefoglalásai az adott témáknak. Nem titkolt céljuk a 
nem hívők, szkeptikusok megszólítása is. Barron leírja, számos ne-
gatív kommenttel találkozott a videók kapcsán, elsősorban termé-
szetesen fiatalok részéről (nem véletlen, hogy a 2018-ban tartott ifjú-
sági szinóduson mondott beszédében szintén a videók kapcsán 
szerzett tapasztalatai nyomán fogalmazta meg a fiatalok evangeli-
zációját érintő stratégiai elveit). Ugyanakkor, mivel az ilyen reakci-
ókra válaszolni is tud, egyedülálló lehetőség nyílik meg előtte.7 Olyan 
emberekkel elegyedik párbeszédbe, akik soha be nem tették volna 
lábukat az egyház intézményeibe. Nem egy közülük valódi értéke-
ket kereső ember, akik talán saját legnagyobb meglepetésükre, az ott-
honuk kényelméből folytatnak eszmecserét egy katolikus pappal az 
élet és hit kérdéseiről. Így, Ferenc pápa buzdításával összhangban az 
aktuális helyzetekre épít Barron videó-missziója, ugyanis a látoga-
tók az anonimitás és a képernyők nyújtotta biztonságérzetben is-
merkedhetnek meg a katolikus egyház állásfoglalásaival. E videók 
mellett számos egyéb tartalom érhető el a honlapon: homíliák, kü-
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lönféle blogbejegyzések, cikkek. Vásárolhatók továbbá plébániák szá-
mára evangelizációt segítő szakmai, ismeretterjesztő anyagok a ka-
tolikus hit legfőbb témaköreinek mentén. Ezek rendkívül igényes, 
magas minőségű tartalmakkal szolgálnak azok számára, akik pél-
dául egy katekumen vagy plébániai felnőtt hittanos csoport számára 
kívánnak interaktív előadást tartani. A Word on Fire nem titkolt célja 
a pozitív egyházkép erősítése. Steve Grunow atya, egyik munkatársa, 
úgy fogalmaz, ha az egyház nem mutatja be magát hitelesen és bát-
ran az újmédia kontextusában, mások fogják ezt megtenni helyette, 
s ezek közt bizonyára lesznek ellenséges és téves megközelítések is. 

Fontos, hogy a Word on Fire nemcsak a weboldalon és a Youtube-
on van jelen, hanem két népszerű közösségi hálón, a Facebookon és 
a Twitteren is, így még szélesebb körűvé és interaktívabbá téve te-
vékenységüket. Robert Barron pedig egyénileg is megtalálható a 
Youtube mellett a Facebookon, a Twitteren, sőt az Instagramon is, 
mely a fiatal generációk körében egyre népszerűbbé, a Facebooknál 
is kedveltebbé válik. 

A Word on Fire tartalmai tehát egyfelől az „ad gentes”, azaz a ke-
reszténységtől távol állók megszólítását célozzák, másfelől viszont 
ugyanannyira építőek és hasznosak lehetnek a gyakorló hívők, 
vagy a megkeresztelt, de hitüktől eltávolodottak számára is. Ez 
utóbbi csoportot célozza kifejezetten a következő példa. 

A Catholics Come Home nevű kezdeményezés Tom Peterson katolikus 
médiaszakembertől ered, aki munkásságával a modern kommuni-
kációs eszközökkel történő újra-evangelizációt tűzte ki célul: első-
sorban olyan katolikusokat kíván megszólítani, akik távol kerültek az 
egyháztól és a hitüktől. Két alapvető eszközt használ: videoreklá-
mokat és egy weblapot. A reklámok a honlapra hívják fel a figyel-
met, a weboldalon pedig visszanézhető az összes videó. Időről időre 
új kisfilmeket tesznek közzé, 2016-ban például kifejezetten a millen-
niumi generációt szólították meg. Sokféle reklámfilm készült, me-
lyek különféle szemszögből közelítik meg az üzenetet. Némelyek az 
egyházi élet szépségét mutatják be, mások a fiatal katolikusok életét 
helyezik a középpontba, megint másokban egy-egy fiatal szólal meg 
röviden, s hívja fel a figyelmet arra, hogy az élet többet tartogat a vi-
lági javaknál és az egyszerű hétköznapi rutinnál, ha meghalljuk Isten 
hívását. Bizonyos videók a megtérést emelik ki, hangsúlyozva, Is-
tenhez mindig visszatérhetünk, bármilyen életút áll is mögöttünk. 
Találkozhatunk olyan reklámokkal is, melyben közéleti személyisé-
gek beszélnek hitükről, megtérésükről. Számos videó középpontjá-
ban megtért egykori ateisták, agnosztikusok személyes történetét is-
merhetjük meg. Ezek mellett számos kérdés és rájuk adott rövid, 
lényegre törő, az egyház álláspontját bemutató válasz olvasható, ért-
hető, világos stílusban. Kiemelt helyen találunk segítséget a gyónás-
hoz, valamint egy másik weboldalra továbbirányítva megkereshetjük 
a hozzánk legközelebbi templomokat és a szentmisék rendjét. Egy 
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korábbi felmérés eredményei szerint az olyan nem gyakorló katoli-
kusok közül, akik legalább egyet láttak az elkészített reklámok közül, 
több mint 53 százalék legalábbis elgondolkodott az egyházba való 
visszatérésen, vagy a további információszerzésen.9 

Az amerikai alapítású, Szent Pálról elnevezett papi missziós társa-
ság által üzemeltetett Busted Halo10 weboldal átfogó online műkö-
déssel és közösségi médiajelenléttel kívánja elősegíteni az evangeli-
zációt. A nézők és hallgatók felfedezhetik, mit jelent katolikusnak 
lenni a Busted Halo cikkei, videói, „podcastjai” (ismeretterjesztő hang-
anyagai), rádióadásai és közösségi médiatevékenysége által, me-
lyekkel a hétköznapi emberek katolicizmussal kapcsolatos kérdése-
ire kíván választ adni — természetesen ismét elsősorban a fiatalokat 
megcélozva. Az egyházzal még csak ismerkedő érdeklődőket és a hi-
tüket elmélyíteni vágyó katolikusokat egyaránt meg kívánja szólí-
tani, de fő célcsoportját a szervezett keretek közti vallásgyakorlattól 
távol lévő, vagy az évek során távol került húszas-harmincas kor-
osztály jelenti. Bemutatkozó videójukban hangsúlyozzák, az egy-
háztól egyre több ígéretes fiatal hívő távolodik el, mert úgy érzik, az 
egyház elvesztette aktualitását és relevanciáját korunkban. Ezzel 
szemben a Busted Halo célja, hogy felvegye a kapcsolatot a keresz-
ténységtől eltávolodott fiatalokkal, segítve az egyházról kialakított 
képük és hitüket illető meggyőződésük megújulását, valamint a kö-
zösségbe való visszatérésüket. A „What Works” című cikksorozatuk 
segít mélyebben megismerni olyan tevékenységek módját, mint a 
szemlélődő imádság vagy a Szentírás olvasása. A „Busted Halo Cast” 
hanganyagok a keresztény spiritualitást mutatják be fia tal felnőttek 
szemszögéből, a „Facts of Faith” pedig az egyház éle té nek és tanítá-
sának kevéssé ismert érdekességeit vonultatja fel. A „Church Search” 
funkció segít kiemelten fiatal felnőtteket váró helyi plébániákat ta-
lálni — ezzel ösztönözve az „offline” kapcsolatok kialakulását. A Bus-
ted Halo ezen kívül számos egyéb színes, érdekes videót kínál: virtu-
ális zarándoklatokat, interjúkat és könyvajánlókat, alapvető hitbeli 
ismereteket bemutató összefoglalókat.11 Weboldaluk mellett jelen 
vannak a Youtube-on, a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren és 
a Tumblr-ön is, ezzel is segítve az online kommunikációt. 

Elsősorban a vallásos, gyakorló hívők spirituális növekedését kí-
vánja támogatni és gazdagítani a Pray as You Go nevű, nagy-britan-
niai jezsuiták által fejlesztett program, mely elérhető weboldalu-
kon, valamint mobilalkalmazás formájában. Célja nagyon egyszerű: 
segítségnyújtás a napi imádsághoz. A szerkesztők három fő törek-
vése, hogy hallgatóik egyre inkább észrevegyék Isten jelenlétét az 
életükben, hallgassák Isten igéjét, és növekedjenek a vele való kap-
csolatukban. Mind a weboldalon, mind az alkalmazásban minden 
nap új hanganyag érhető el, mely tartalmaz egy szentírási szöveg-
részt, néhány hozzá kapcsolódó gondolatot, imaindító, személyes 

9Vö. Brandon Vogt: 
The Church and New 

Media, i. m. 38. 
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10A cím szó szerint törött 
glóriát jelent. Arra kíván 
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2.4. Pray as You Go12 

 
12Szó szerint fordítva 

„imádkozz, ahogy mész”, 
azaz „imádkozz útközben”. 
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kérdéseket, valamint általában kétféle, szakrális vagy klasszikus 
zenei részletet, melyek segítenek a befelé fordulásban és a lelki rá-
hangolódásban. Nagyböjtben, adventben hasonló felépítésű online-
lelkigyakorlatokat is feltöltenek. Igényes és értékes kivitelezés, le-
tisztult és kifinomult zenei világ jellemzi hanganyagaikat, melyek 
valódi spirituális tápanyagként szolgál, teljesen ingyenesen. Hon-
lapjukon elérhető a szerkesztők e-mail címe is, melyre bárki írhat 
véleményt, hozzászólást, kérdést. 

A Twitter internetes információcserét és kapcsolódást lehetővé tevő 
közösségi médiafelület, melyen keresztül a felhasználók rövid, 
„tweet” („csiripelés”) elnevezésű üzenetek segítségével kommuni-
kálhatnak. 2012 végén XVI. Benedek pápa is belépett a „csicsergők” 
közé, nem kevés sikerrel. Azóta Ferenc pápa is átvette elődjétől ezt 
a kommunikációs felületet, minden egyes nap új üzenettel szólva 
több millió követőjéhez. Itt érdemes megemlíteni a pápa videóüze-
netét, melyet amerikai pünkösdi protestánsok 2014-es találkozójára 
küldött. A felvétel a találkozón résztvevő barátja, Tony Palmer pro-
testáns püspök segítségével készült, aki iphone-jával rögzítette a 
Szentatya szavait. Ahogyan Zsupan-Jerome is megállapítja, bár mé-
dium által közvetített az üzenet, ez a fajta megnyilatkozás mégis 
egészen személyes és közvetlen légkört teremt.13 A pápa nem úgy 
beszél, mint aki felette áll az üzenet címzettjeinek, hanem rendkívül 
testvéri, baráti hangnemben szól hallgatóihoz. Ez a videó is azt mu-
tatja, végső soron az online kommunikáció a valódi, személyes em-
beri kapcsolatok irányába mutat. 

Fontos megemlíteni az Instagram szerepét, már csak azért is, mert a 
fiatalok körében lassan nagyobb népszerűségre tesz szert, mint a 
Face book. 2015-ben 300 millió aktív felhasználót számoltak, akik át-
lagosan 70 millió fényképet osztottak meg naponta.14 Az Instagram 
elsősorban okostelefonra letölthető alkalmazás — az összes funkció 
(tartalommegosztás és üzenetküldés) ugyanis csak így érhető el, de 
bizonyos tartalmak (mások tartalmainak követése és kommentírás) 
webes felületekről is megtekinthetők. Számos keresztény Instagram 
fiók található. Robert Barron (@bishopbarron), aki e felületen is jelen 
van, már szóba került, de említésre méltó példa a The Jesuit Post 
(@thejesuitpost), amelynek egyik fő Instagram-tevékenysége az 
„egyperces homília”. Ezt mindig más jezsuita atya tartja: rövid, de 
tartalmas videóban fogalmaznak meg gondolatokat az aznapi evan-
gélium kapcsán. Szintén aktívak a ferences misszionáriusok (@fran-
ciscanmissionaries), akik adott ünnepekhez és szentírási szaka-
szokhoz kötődő tartalmak mellett az aktuális tevékenységükről is 
beszámolnak videók vagy fényképek formájában. Megosztott tar-
talmaikhoz bárki hozzászólhat, feltehet kérdést, vagy megfogal-
mazhat véleményt. Ezek mellett a lehetőségek tárháza rendkívül 
gazdag, számos „nem hivatalos” kezdeményezés is jelen van. Bárki 
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létrehozhatja saját fiókját, s megoszthatja például a saját tapaszta-
latait egy-egy bibliai szakasz, társadalmi helyzet, szeretetszolgálati 
tevékenység kapcsán, vagy akár minden nap posztolhat egyet a 
kedvenc vallási témájú festményei és versei közül, így valóban min-
denki részese lehet az online evangelizációnak — hasonló lehetősé-
geket rejt minden közösségi médiafelület. 

Pontosan erre hívja fel a figyelmet Paul Tighe, a Kultúra Pápai Ta-
nácsának elnöke is: az egyházi szubszidiaritás elve a webes jelenlét 
esetében is érvényes — minden megkeresztelt ember missziós fel-
adata itt is meg kell, hogy mutatkozzon.15 Ahogyan már az Ad Gentes 
megfogalmazta, mindenki, aki az egyházhoz tartozik, felelős Krisztus 
örömhírének hirdetéséért — nincs ez másképp az online jelenlét ese-
tében sem. A pápai megnyilatkozások mellett minden szervezett 
missziós célú kezdeményezés, keresztény ifjúsági Facebook csoport, 
hittapasztalatokat megosztó blogger és a Facebookon jelen lévő, adott 
társadalmi és hitbeli kérdésekben állást foglaló keresztény hívő hoz-
zátartozik Isten népének a világhálón való tanúságtételéhez. 

� 

Ahogyan Brandon Vogt is megállapította, egyre gyorsuló korunk-
ban meg kell tanulnunk alkalmazkodnunk azok igényeihez, akik-
hez szólni kívánunk. Ez nem az egyházi tanítás megváltoztatását 
jelenti, hanem megoldási kísérletet a már Szent II. János Pál által 
megfogalmazott feladatra: a kereszténységtől eltávolodott tömegek 
újra-evangelizálását.16 Ha a 21. század Areopagoszában a fiatal fel-
nőttek anyanyelvét az újmédia jelenti, akkor az egyháznak szüksé-
ges elsajátítania ezt a nyelvet annak érdekében, hogy érthetően és 
befogadhatóan tudja megfogalmazni az üzenetét. Claudio Maria 
Celli bíboros, a Tömegkommunikáció Pápai Tanácsának egykori el-
nöke ezt a munkát a vatikáni Szent Péter-tér tapasztalatához ha-
sonlítja: az online misszióban gyakran úgy érezhetjük magunkat, 
mint a székesegyház fele hömpölygő soknyelvű, multikulturális so-
kaságban, mely egészen szédítően zsúfolt és nyüzsgő, már-már ka-
otikusan sokszínű.17 Azonban a homlokzaton és az oszlopok tetején 
álló győzedelmes Krisztus, valamint az őt szegélyező apostolok és 
szentek szilárd nyugalmat tükröző letisztult szobrai arra emlékez-
tetnek bennünket, hogy ebben a forgalmas és sokrétű tömegben 
nem vagyunk magunkra hagyva. A kolonnádok ölelő karjai jelzik, 
az Úr az Evangéliumba eresztett gyökereink által egységbe fog min-
ket, s felemel mennyei kommuniójába, tökéletlen és sokszor esetlen 
valóságunkban is. E misszióhoz pedig, ahogyan Ferenc pápa biztat, 
bátorságra van szükségünk, a félelmek és előítéletek levetkőzésére, 
valamint a Szentlélek őszinte szívvel való hívására, hogy ő segít-
sen kreativitásával az új utak felfedezésében, kapott talentumaink 
és lehetőségeink lehető leggyümölcsözőbb felhasználásában. Hogy 
amikor az aratás Ura elé állunk, elmondhassuk, ha töredékesen is, 
de legalábbis megkíséreltük kamatoztatni, amit ránk bízott.
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