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Milí priatelia,  
 
nech Pán požehná váš nasledujúci rok. Pri tejto príležitosti nám dovoľte, poďakovať vám 
za vašu neustálu podporu a modlitby, za váš záväzok, vaše priateľstvo, vašu prácu 
a kresťanskú činnosť.  
 
Pre kresťana je dôležité byť aktívnym – aj prostredníctvom internetu! Internet je veľkou 
súčasťou sveta, v ktorom žijeme. V dnešnej dobe je internet viac než „virtuálnou“ 
realitou. Naše povolanie byť „soľou zeme“ sa vzťahuje aj na svet internetu. Internet je 
veľmi farebný a rôznorodý svet, tak ako sú rôznorodé aj druhy aktivít kresťanov na 
internete. Nižšie sa pokúsime vysvetliť niektoré možnosti, ako byť aktívnym kresťanom aj 
na internete. Je to jednoduchšie ako by sa mohlo zdať. 
 
Keď vstupujeme na internet, buďme kresťanmi so skutočným povolaním. Buďme 
„rybami“ v sieti! 
 
Za obnovenú Európu,  
 
Váš tím Európy pre Krista!  
 
PS: Nezabudnite na každodennú modlitbu Otčenáš za Európu postavenú na kresťanských 
hodnotách. 
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Ako využívať internet v prospech kresťanských záujmov 
 
Efekt snehovej gule: Navzájom sa informovať 
Prostredníctom internetu komunikujeme s celým svetom neskutočnou rýchlosťou a 
takmer zadarmo. Využívajme toto médium aj na to, aby sme pomohli vytvoriť masu 
kresťanov informovaných o základných kresťanských problémoch. Vytvorte si emailovú 
skupinu aktívnych kresťanov a promptne si navzájom rozosielajte informácie. Predstavte 
si, že vy rozošlete email 20 ľuďom, a každý z týchto ľudí osloví ďalších 20 ľudí, atď… za 
pár hodín budú zmobilizované stovky a tisíce kresťanov po celej Európe. Dôsledkom bude 
to, že kresťanov bude na verejnosti viac počuť.  
 
Preposielanie emailov: Podpora dobrých iniciatív a podujatí 
Dobré myšlienky a dobré iniciatívy potrebujú ľudí, ktorí ich budú podporovať. O 
podujatiach sa musí dozvedieť čo najväčšie množstvo ľudí. Čím viac ľudí sa pripojí, tým je 
kresťanská iniciatíva silnejšia. Preto neotáľajte, ale zaujímavé emaily preposielajte ďalej! 
 
Online-debaty: Zastávať kresťanský názor 
Online-debaty na populárnych webstránkach čítajú tisíce ľudí. Názory, ktoré sa tu 
prezentujú zároveň formujú a ovplyvňujú mienku ich čitateľov. Preto je dôležité, aby bol 
v debatách prítomný aj kresťanský pohľad na vec. Je veľmi ľahké zapojiť sa do niektorého 
z debatných fór, väčšinou je potrebná iba bezplatná registrácia. Je praktické, ak si človek 
spraví na jednom liste zoznam všetkých svojich prihlasovacích mien a zodpovedajúcich 
hesiel, ktoré sa po čase nazbierajú.  
Aj na internete je dôležité byť zdvorilý, pokojný a zotrvávať v láske k blížnemu. Buďte 
“hlasom rozumu”. Keď vás niekto svojím komentárom zraní, modlite sa zaňho a 
odpovedzte mu pokojným spôsobom. Priateľské a pokojné odpovede dokážu na vašu 
stranu nakloniť čitateľov, ktorí sledujú diskusiu iba z diaľky.  



 
 
 
Internetové ankety: Hlasujte a informujte ďalších kresťanov 
Ankety, ktoré sa nachádzajú na internete zároveň informujú aj tvorcov legislatívy o tom, 
čo si bežní ľudia myslia, aké sú ich želania a pod. Často prebiehajú dôležité ankety práve 
priamo na internete. Zúčastňujte sa ich! Ak je nejaký problém pre kresťana podstatný, 
informujte ďalších kresťanov o možnosti zapojiť sa do hlasovania. Výsledok, ktorý bude v 
náš prospech, je veľkou výhrou.  
 
Kresťanský názor: Zvážte založenie svojho vlastného blogu  
Blogy sú jednou z možností, ako vyjadriť svoj vlastný názor. Niektoré blogy sa stali veľmi 
známymi a významne prispievajú k formovaniu verejnej mienky. Je veľkou výhodou, že 
vďaka vyhľadávačom môže váš blog získať vysokú čítanosť. Týmto spôsobom môžete 
prezentovať kresťanský názor veľmi efektívne. Blogy sú výborným prostriedkom na 
vytváranie networkingu, pretože kto sám bloguje zároveň rád číta aj blogy ďalších 
blogerov, vytvára linky, a pod. Keď budete často čítať ostatné kresťanské blogy 
a umiestnovať na nich svoje komentáre (hlavne pri „veľkých“ blogoch), získate si tak 
vlastných čitateľov svojho blogu, svoju internetovú podporu a svoj vlastný vplyv.  
Vytvoriť si blog je veľmi ľahké. Obyčajne sa treba iba zaregistrovať, vybrať si meno 
blogera a svoj vlastný dizajn. Blog si možno vytvoriť aj na webstránkach 
www.blogger.com a www.wordpress.com (obe sú bezplatné). 
 
Kresťanské fakty: Zvážte vytvorenie svojej vlastnej webstránky 
Ak vás nejaká téma obzvlášť zaujíma, mali by ste zvážiť založenie svojej vlastnej 
webstránky, ktorá by poskytovala aktuálne a presné informácie. Aj keď sami neovládate, 
ako sa tvoria webstránky, existujú bezplatné manažment-systémy (CMS) a aj bez IT 
znalostí si založenú webstránku veľmi jednoducho dokážete aktualizovať.  
 
Kresťanské linky/odkazy: Zväčšite vyhľadávanosť kresťanských webstránok 
pomocou vyhľadávačov 
Mnohí ľudia získavajú informácie pomocou použitia internetového vyhľadávača. 
Vyhľadávače zobrazia výsledky vyhľadávania aj podľa toho, koľko webstránok odkazuje 
na konkrétnu webstránku. Ak máte svoj vlastný blog alebo webstránku, pomáhate 
kresťanským webstránkam stať sa populárnejšími práve pomocou vytvorenia odkazov na 
ne.  
 
Internetová encyklopédia: Prispejte na www.wikipedia.org 
Wikipedia je pre mnohých ľudí hlavným zdrojom encyklopedických informácií. Je to 
internetová encyklopédia, editovaná každým, kto chce prispieť. Niektoré informácie v nej 
sú zaujaté proti kresťanskej viere. Veľa informácií o kresťanstve vo Wikipedii chýba. Nové 
informácie do Wikipedie môžete pridať pomocou tlačítka “edit”.  
 
Existuje veľa ďalších možností. Mohli by ste napríklad zverejniť na www.youtube.com 
nahrávku dobrej kázne alebo rozhovoru. Môžete robiť networking a využívať ho na 
výmenu informácií a spoluprácu (napr. www.facebook.com) a mnoho ďalších aktivít... 
 
Prosím pamätajte na nasledovné:  

• Svojím časom neplytvajte. Naša činnosť na internete je dôležitá, pokiaľ nezaberá 
väčšinu nášho času a energie. Internet je síce akoby ďalším svetom, ale nie je to 
miesto, kde sa odohrávajú naše životy. 

• Keď zasielate emaily a forwardy väčšej skupine ľudí, je vhodné pridať na konci 
emailu vetu, v ktorej požiadate ľudí, aby vám napísali, ak si neželajú dostávať od 
vás podobné informácie. V niektorých krajinách je to dokonca legislatívne 
upravené.  

• Keď si vytvoríte svoj blog alebo webstránku, zvážte vytvorenie “disclaimera”, 
ktorým vyhlásite, že nezodpovedáte za obsah webstránok, na ktoré odkazujete. 


