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Drodzy przyjaciele! 

 

Niech Bóg obdarza was błogosławieństwem w Nowym Roku! Chcielibyśmy wyrazić naszą 

wdzięczność za wasze stałe wspacie, które okazujecie modlitwą, swoim życiem, 

zaangażowaniem, przyjaźnią, pracą i wszelkimi działaniami promującymi chrześcijańskie 

wartości. 

 

Takie działania są zawsze potrzebne – także jeśli są prowadzone przez internet, który stał 

się czymś więcej niż wirtualną rzeczywistością i odgrywa ważną rolę w naszym życiu. 

Nasze powołanie, by być solą dla ziemi, dotyczy także internetu. Sieć internetowa 

zadziwia różnorodnością – możliwość działania chrześcijan w internecie także. Poniżej 

napiszemy o kilku. Zapewniamy, że to bardzo proste! 

Pamiętajmy o swoim powołaniu chrześcijanina, gdy aktywnie udzielamy się w internecie. 

 

Dla odnowionej Europy, 

Wasz zespół ‘Europy dla Chrystusa!’ 

 

P.S. Pamiętajcie o codziennym Ojcze Nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskich 

wartościach! 
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Chrześcijanie online: jak wykorzystywać internet do 

promowania chrześcijańskich wartości 

 

Efekt kulki śniegu: alarmowanie 

Internet pozwala na natychmiastowy i darmowy kontakt z całym światem. Dlatego warto 

go wykorzystać do stworzenia ‘masy krytycznej’ ludzi świetnie poinformowanych o 



najważniejszych zagadnienieniach związanych z chrześcijaństwem. Stwórz grupę 

mailingową zaangażowanych chrześcijan, do których możesz wysłać informacje w razie 

potrzeby.  Wyobraź sobie: ty zaalarmujesz 20 osób, każda z nich kolejne 20, inna kolejne 

20 i tak dalej... w ciągu kilku godzin setki tysięcy chrześcijan w Europie może zostać 

zaalarmowanych i być gotowymi, by stanąć w obronie wartości chrześcijańskich! Dzięki 

temu chrześcijanie będą lepiej słyszaną i reprezentowaną grupą społeczną. 

  

Rozsyłanie maili: promocja dobrych inicjatyw i wydarzeń 

Trzeba ludzi do wspierania dobrych pomysłów. Wydarzenia trzeba rozgłaszać. Im więcej 

chrześcijan się przyłączy, tym większa będzie siła oddziaływania. Rozsyłajmy więcej maili 

o interesujących wydarzeniach. 

 

Debaty online: wyraź chrześcijański punkt widzenia 

Tysiace ludzi czyta debaty online na najbardziej popularnych stronach internetowych. 

Opinie tam wyrażane mogą mieć ogromny wpływ na opinie czytelników. Dlatego tym 

bardziej trzeba, aby zabierali głos chrześcijanie!  Zwykle nietrudno to zrobić, a jedynie 

czasem wymagana rejestracja jest z reguły darmowa. Stworzenie listy twoich loginów i 

haseł może ci bardzo ułatwić korzystanie z takich forów. 

W dyskusjach zachowaj uprzejmość, spokój i życzliwość właściwą chrześcijanom. Wyrażaj 

‘głos rozsądku’. Jeżeli czyjaś odpowiedź  będzie obraźliwa, pomódl się za piszącego, a 

potem spokojnie mu odpowiedz. Życzliwe i zdroworozsądkowe odpowiedzi mogą 

przekonać tych, którzy nie podzielają perspektywy chrześcijańskiej. 

  

Głosowanie online: głosuj i informuj innych chrześcijan 

 Ankiety stanowią dla ustawodawców źródło informacji o tym, co ludzie myślą i czego 

oczekują. Często przeprowadza się je przez internet. Zawsze bierz w nich udział! Jeśli 

kwestia szczególnie dotyczy chrześcijan, poinformuj innych o możliwości oddania głosu. 

Wygrana w takim głosowaniu to zawsze plus. 

 

Opinia chrześcijanina: rozważ stworzenie własnego bloga 

Blog to doskonały sposób na wyrażenie własnego zdania. Niektóre już są znane i mają 

znaczący wpływ na opinię publiczną. Zaletą bloga jest to, że twoja opinia może pojawić 

się w wyszukiwarce, kiedy ktoś wpisze pasujące zagadnienie. W ten sposób można 

dotrzeć do wielu z chrześcijańskim przesłaniem. Blog można też wykorzystać do 

stworzenia sieci znajomości  (tak zwany ‘networking’), ponieważ piszący blogi czytają 

nawzajem swoje wpisy i zamieszczają linki do swoich stron. Jeżeli regularnie czytasz 

blogi innych chrześcijan i zostawiasz swoje komentarze na stronach (szczególnie tych 

najważniejszych), zapewnisz sobie stałą grupę regularnych czytelników, wartościowe 

relacje i wpływ na opinie innych. 



Blogi łatwo stworzyć i prowadzić – zwykle wystarczy się zarejestrować i już można 

wybierać nazwę i wystrój strony. Najpopularniejsze strony, na których można stworzyć 

darmowy blog to: www.blogger.com i www.wordpress.com.  

 

Wydarzenia z życia chrześcijan: rozważ stworzenie własnej strony 

Jeżeli jakaś kwestia dotyka cię szczególnie, możesz stworzyć własną stronę, na której 

będziesz umieszczać aktualne i sprawdzone informacje. Istnieje kilka darmowych 

programów do wprowadzania tekstu na stronę, dzięki którym sam poradzisz sobie z jej 

uaktualnianiem. 

  

Linki do stron chrześcijańskich: usprawnij wyszukiwanie stron o profilu 

chrześcijańskim 

Wielu ludzi korzysta z internetowych wyszukiwarek, by znaleźć potrzebne informacje. 

Duże szanse na wytypowanie przez wyszukiwarkę ma strona, do której prowadzi wiele 

odnośników. Posiadając własnego bloga albo stronę z linkami do innych stron 

chrześcijańskich sprawisz, że staną się bardziej widoczne w internecie. 

  

 Encyklopedia internetowa: dodaj swój wpis do www.wikipedia.org 

Wikipedia, encyklopedia internetowa współtworzona przez każdego, kto chce, jest dla 

wielu głównym źródłem informacji. Zdarza się, że niektórzy autorzy wpisów wyrażają 

swoje uprzedzenia wobec chrześcijaństwa. Niektórych ważnych informacji o 

chrześcijaństwie po prostu brakuje. Wystarczy tylko wybrać opcję ‘edytuj’ i zacząć 

uzupełniać te braki. 

 

Jest wiele innych możliwości. Możesz zamieścić wideo z dobrego kazania albo 

wywiady na temat wiary na takich stronach jak www.youtube.com. Możesz korzystać z 

sieci wymiany i współpracy pomiędzy chrześcijanami (jak na przykład  

www.facebook.com i wiele innych) albo stworzyć własną. I tak dalej... 

 

Warto pamiętać: 

• Pilnuj czasu. Internet jest użyteczny, ale tylko jeżeli nie zabiera ci większości czasu i 

energii. Tak, świat internetu jest bardzo bogaty – ale twoje życie toczy się gdzie indziej. 

• Kiedy wysyłasz maile albo rozsyłasz je dalej do grup mailingowych, warto dodać przy 

końcu prośbę o informację, jeżli czytający nie chcą ich dostawać. W niektórych krajach 

jest to nawet wymagane przez prawo. 

• Jeśli tworzysz bloga albo stronę internetową, warto dodać zapis o zrzeczeniu się 

odpowiedzialności za treść stron, do których zamieściłeś linki. 

  



 

 


