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Įžanga / Foreword:

Mokslinėje paradigmoje vis daugiau dėmesio skiriant inovacijoms ir ateičiai, norėtųsi stabtelti ir pabrėžti, jog XXI amžiaus 
II pusė pareikalaus ne vien techninių žinių ir sprendinių įgyvendinimo, bet ir tvarumo – dvasinis žmogaus ir žmonijos 
lygmuo turės būti kur kas labiau išvystytas. Dar XX amžiaus pabaigoje moksle buvo prieita prie išvados, kad, siekiant geros 
ateities, fizinį vartojimą turėtų pakeisti vadinamasis dvasinis vartojimas.
Kas yra tas dvasinis vartojimas? Skaičiusiems Hermano Hesės „Stiklo karoliukų žaidimą“ atsakymas į šį klausimą nesukels 
problemų. Dvasinis vartojimas – tai žmogaus ir žmonijos gebėjimas kurti realybę remiantis ne vaizdiniais, daiktais, kaip 
materialaus pasaulio artefaktais, bet veikiau abstrakčiomis idėjomis ir sąvokomis, pranokstančiomis empirinę patirtį. 
Vis dėlto teorija ne visada sklandžiai dera su praktika, todėl, siekiant dialogo tarp praktikos bei akademinės minties, II-oji 
mokslinė konferencija Šiluvoje buvo skirta krikščionybės ir inovacijų santykiui. Viena vertus, krikščionybė – įtakingiausia 
dvasinė praktika pasaulyje, kita vertus – jos praktinės impozicijos techninių ir socialinių inovacijų atsiradimui yra 
neginčijamos. Nepaisant to, dvasinis ir techninis pradai jos plėtroje, rodos, koegzistuoja esant nuolatinei dialektinei 
įtampai. 
Konferencija apėmė tiek teologinę inovacijų interpretaciją, atliepdama į sinodinio Bažnyčios kelio svarbą ir iššūkius, tiek 
pasaulietiniu požiūriu vertinamų realybę kuriančių dvasinių pradų aptarimą. Dalis pranešimų apėmė istorijoje vykusių 
inovacijų teologinį kontekstą. Išties – visa istorija kažkada buvo mįslinga ir slėpininga ateitis, todėl istorijoje vykusių 
procesų revizija ateityje mums padės atsakyti į fundamentalius gyvenimo prasmės ir kokybės klausimus. 
Išklausius konferencijos pranešimus belieka viltis, jog ateityje prieštaraujantys poliai tarp metafizikos ir fizikos bus sujungti 
į vientisą, integralią tikrovės viziją, o tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu leis geriau tvarkyti savo dvasinį ir materialųjį pasaulį.

Mokslinio komiteto pirmininko pavaduotojas dr. Kastytis Rudokas. 

With more and more emphasis on innovation and the future in the scientific paradigm, we should pause for thought 
and accept the fact that the second half of the 21st century will require not only the implementation of technical 
knowledge and solutions but also sustainability — the spiritual level of man and humanity will have to be much more 
advanced. Back at the end of the 20th century, science came to the conclusion that in order to achieve a good future, 
physical consumption should be replaced by so-called spiritual consumption.
What is spiritual consumption? Those who have read Hermann Hesse’s “The Glass Bead Game” will have no problem 
answering this question. Spiritual consumption is the ability of man and humanity to create reality based not on images, 
objects, as artefacts of the material world, but rather on abstract ideas and concepts that transcend empirical experience. 
However, theory is not always in line with practice; therefore, to foster a dialogue between practice and academic 
thought, the 2nd International Scientific Conference in Šiluva was devoted to the relationship between Christianity and 
innovation. On the one hand, Christianity is the most influential spiritual practice in the world; on the other hand, its 
practical implications for the emergence of technical and social innovations are indisputable. Nevertheless, spiritual and 
technical principles in its development seem to coexist in constant dialectical tension. 
The Conference covered both the theological interpretation of innovations, taking into account the importance and 
challenges of the synodal path of the Church, as well as the discussion of spiritual principles that create reality from a 
secular point of view. Some of the papers focused on the theological context of historical innovations. Indeed, all history 
was once an enigmatic and mysterious future; therefore, a revision of the processes that have taken place in history will 
help us in the future to answer the fundamental questions of the meaning and quality of life. 
After listening to the Conference papers, one can only hope that in the future, the opposing poles of metaphysics 
and physics will be combined into a single, integral vision of reality, and that faith and trust in God will lead to a better 
management of our spiritual and material world.

Vice-chairperson of the Scientific Committee  Dr. Kastytis Rudokas.
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Pagrindinis pranešimas
Doc. dr. Vaidas Petrulis

Keynote paper
Assoc. Prof. Dr. Vaidas Petrulis

XX a. šeštojo dešimtmečio Šiaurės Amerikos lietuvių disputas dėl tautinio stiliaus sakralinėje architektūroje

Vien iš Vokietijoje buvusių vadinamųjų displaced persons (DP) stovyklų iki 1956 m. į Šiaurės Ameriką persikėlė bemaž 40 
tūkstančių lietuvių. Pabėgusi nuo sovietinės okupacijos, šeštajame XX a. dešimtmetyje lietuvių emigrantų bendruomenė 
laipsniškai įsivirtino ir tapo pajėgi įgyvendinti gana stambius visuomeninius projektus. Dažniausiai tai buvo naujų 
bažnyčių statyba. Egzilyje atsidūrusi tarpukario Lietuvos architektų karta bažnyčių statybą regėjo kaip galimybę tęsti 
sovietinės okupacijos grubiai nutrauktą lietuviškosios architektūros raidą. Buvo formuojamas lūkestis, kad šie pastatai 
įvairių kartų emigrantams pasiūlys simbolinę bendrabūvio vietą bei tautiniu pagrindu kurs lietuvių bendruomenę 
vienijantį naratyvą. Visuomeninių pastatų statybos taip pat matytos kaip galimybė tarptautinėje aplinkoje įtvirtinti 
Lietuvos vardą ir taip pasiųsti politinę žinutę, skirtą platesnei auditorijai.
Nepaisant to, kad siekis architektūrinėmis priemonėmis reprezentuoti ir konsoliduoti lietuvių bendruomenę bent 
jau naujųjų emigrantų buvo daugmaž vieningai priimtinas, dėl būdų, kaip tai galėtų būti įgyvendinta, buvo karštai 
diskutuojama. Netekus urbanistinio, kultūrinio bei gamtinio konteksto, pirmiausia buvo pasirinkta aktyviai naudoti su 
lietuviškumu siejamą simboliką. Vis dėlto daugelis intelektualų tiesmuką lietuviškosios ornamentikos bei moderniųjų 
statybos technologijų jungtį traktavo kaip laikmečiui netinkančią, esminius modernizmo architektūros principus naiviai 
ignoruojančią strategiją. Būtent šio laikotarpio lietuvių išeivijos intelektualinis disputas siekiant apibrėžti tautinio stiliaus 
gaires yra pagrindinis pranešime pristatomo tyrimo objektas.

The Dispute of North American Lithuanians of the 1950s over the National Style in Sacred Architecture

Almost 40,000 Lithuanians had moved to North America from the so-called displaced persons (DP) camps in 
Germany alone by 1956. After escaping the Soviet occupation, in the 1950s, the Lithuanian emigrant community 
gradually established itself and became capable of carrying out relatively large-scale social projects. Most often, it was 
the construction of new churches. The interwar generation of Lithuanian architects in exile saw the construction of 
churches as an opportunity to continue the development of Lithuanian architecture that had been rudely interrupted 
by the Soviet occupation. The expectation was that these buildings would offer a symbolic place of coexistence for 
emigrants of different generations and would create a narrative uniting the Lithuanian community on a national 
basis. The construction of public buildings was also seen as an opportunity to consolidate the name of Lithuania in the 
international arena and thus send a political message to a wider audience.
Despite the fact that the ambition to represent and unite the Lithuanian community by architectural means was more 
or less unanimously accepted at least by the the new emigrants, the ways in which this could be achieved were hotly 
debated. After the loss of the urban, cultural, and natural context, the first thing that was chosen was to actively use the 
symbolism associated with Lithuanianness. However, many intellectuals treated the straightforward combination of 
Lithuanian ornamentation and modern construction technologies as a strategy that was inappropriate for the times, 
naively ignoring the fundamental principles of modernist architecture. It is the intellectual dispute of the Lithuanian 
diaspora of this period that is the main research object presented in the paper with the aim  to define the guidelines of 
the national style.
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Diskusija ir nesutarimai. Tarp Bažnyčios praeities, dabarties ir ateities
Dr. Katarzyna Wasiutyńska

Discussion and Controversy. Between the Past, Present, and Future of the Church
Dr. Katarzyna Wasiutyńska

Šventoji Dvasia – inovatorė? Dvasinis sinodinio kelio aspektas

Bažnyčioje vykstantis sinodinis procesas atspindi principą Ecclesia semper reformanda. Vieniems sinodinis kelias suteikia 
daug vilties ir įkvepia gyvą atsidavimą šiam procesui, kitiems jis kelia nuogąstavimų dėl nepagrįsto Katalikų Bažnyčios 
doktrinos kvestionavimo, pasirinktų sinodinio kelio metodų ir jų taikymo būdų.
Tai įvertinus kyla klausimas – kaip galime atpažinti, ką iš tiesų Šventoji Dvasia šiais laikais sako Bažnyčiai, ir kaip šioje 
situacijoje galima efektyviausiai panaudoti žmogiškuosius išteklius, pasitelkus dvasinę ir ganytojišką įžvalgą?
Pranešimo tikslas – aptarti ir išskirti specifinius sinodinio kelio aspektus, kurie įgalintų praktiškai pagerinti krikščioniškąjį 
gyvenimą ir bendrystę.

The Innovative Action of the Holy Spirit? The Spiritual Dimension of the Synodal Process

The ongoing synodal process is part of the ecclesial renewal according to the principle of “Ecclesia semper reformanda”. 
In some, it raises a lot of hope and inspires a lively commitment; in others, the fear of questioning Catholic doctrine and 
practice, or disbelief in the effectiveness of the methods taken. The question then arises of how to recognize what the 
Spirit is saying to the Church at the present time and how to use human tools, among them the widespread methods of 
group dynamics, for spiritual and pastoral discernment. The purpose of this reflection is to highlight specific elements of 
the synodal process that can be applied in the practice of Christian life striving for ever deeper communion.

I.

Dokt. Gintaras Sungaila

PhD student Gintaras Sungaila

Origenistinė kontroversija: inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien

Origenas (185–254 m.) pagrįstai gali būti vadinamas pirmuoju sistemišku krikščionių filosofu ir teologu, inovatyviai 
jungusiu to meto mokslą su krikščioniškuoju pasaulėvaizdžiu ir plėtusiu šio pasaulėvaizdžio horizontus savo tyrimais. 
Dėl to jis pateko į konfliktą su fundamentalistiškai mąstančiais krikščionimis, o vėliau, jo sekėjams vystant doktriną ir 
plėtojant konfliktą, Origenas buvo pasmerktas ir po mirties (553 m).
Mūsų laikų Ortodoksų Bažnyčioje Origeno vardas vėl aktualizuojamas tradicijos ir inovacijos konflikto kontekste. Jis 
minimas teologą Aleksejų Osipovą drausminančioje Rusijos Bažnyčios rezoliucijoje; archimandritas Rafailas Karelinas 
kalba apie „šiuolaikinį origenizmą“ – ši samprata tapo locus communis antimodernistiniame diskurse.
Pranešimo tikslas – inovacijos ir tradicijos konflikto kontekste panagrinėti istorinę origenizmo kontroversiją ir palyginti 
istorinį konfliktą su šiuolaikiniu, taip pat aptarti, kaip origenizmo sąvoka vartojama šiuolaikiniame antimodernistiniame 
diskurse.

The Origenist Controversy: The Conflict of Innovation and Tradition in the First Centuries of Christianity and Today

Origen (185–254) can rightly be called the first systematic Christian philosopher and theologian who innovatively 
combined the science of his time with the Christian world view and expanded the horizons of that world view through 
his research. This brought him into conflict with fundamentalist Christians, and later, as his followers developed the 
doctrine and escalated the conflict, Origen was condemned posthumously (553).
In the Orthodox Church of our time, Origen’s name is again actualized in the context of the conflict between tradition 
and innovation. His name is mentioned in the resolution of the Church of Russia disciplining the theologian Alexei 
Osipov; Archimandrite Raphael Karelin speaks of “modern Origenism”, a concept that has become the locus communis 
in anti-modernist discourse.
The aim of the paper is to examine the historical controversy of Origenism in the context of the conflict between 
innovation and tradition and to compare the historical conflict with the contemporary one, as well as to discuss how 
the concept of Origenism is used in contemporary anti-modernist discourse.
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Dr. Modris Lācis

Dr. Modris Lācis

Mokymo Knygos atradimas: paveldėtos tradicijos atnaujinimas

Mokslinių tyrimų rezultatai tiksliųjų mokslų sferoje aiškiai suponuoja, jog didžioji dauguma išradimų, kurie tampa 
pritaikomi kasdieniame mūsų gyvenime, yra visiškai susiję su dabartine situacija ir sprendžia ne ateities, bet dabarties 
problemas. Tokie išradimai paprastai būna skirti siaurai specifinei sričiai, tačiau jos pačios vystymasis ir kaita, savo 
ruožtu, yra susijusi su atradimais ir tobulėjimu kitose, rodos, tolimose veiklos srityse. Taigi būtent tarpdiscipliniškumas 
tampa prielaida bendrajai mokslo pažangai. 
Šis principas aktualus ir krikščionybei, kuriai rūpi spręsti dabartines Bažnyčios problemas, ieškoti paradigmos kaitos. 
Jos sprendimai turi apimti ir ganytojišką, ir dogminį aspektus. Remiantis Mokymo knygos atradimo aprašymu 
(2 Kar 22, 3–23; 2 Kr 34, 8–33), pranešime siūloma panagrinėti keletą Šventojo Rašto istorijos aspektų, atskleidžiančių 
visuomenės problemų sprendimo tikrovę iš inovatyvumo perspektyvos. 
Bažnyčia ieško atsakymų į aktualius šiandienos klausimus ir siūlo savitą pokyčių, reformų ir atsinaujinimo procesų 
įvertinimą. Inovatyvūs popiežiaus Pranciškaus siūlymai ir prieigos prie egzistuojančių ganytojiškų praktikų sulaukia 
ir entuziastingo priėmimo, ir prieštaravimų. Sinodinis kelias, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris laetitia, 
Amazonės sinodas, enciklika Laudato si yra derlingas laukas kūrybiniam teologiniam diskursui plėtoti siekiant jį 
įgyvendinti kasdieniame krikščionio gyvenime. Remdamasi šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paraginimais, Bažnyčia 
pasauliui siūlo viltingos ateities viziją.

Discovered Book: Renovation of the Inherited Tradition

When doing research into the phenomenon of invention in the fields of technology and exact sciences, it becomes 
obvious that a great number of inventions that are implemented in real life are closely related to the current situation 
and correspond to the problems that we are actually confronted with. Inventors are basically connected to their field: 
they are usually specialists and experts in it. However, frequently, the next step in the development of that field is linked 
to the discovery in some other fields. Such an interdisciplinary approach contributes to the development of science. 
Problems require solutions, and when they emerge, it is necessary to choose the most appropriate one. 
This principle is also related to Christianity: the present problems of the Church call for solutions, for a change of 
paradigm. These solutions must emerge at both a dogmatic level and a pastoral level. Starting with the book 
discovered in the ruins of the temple (2 Kings 22:3–23:3; parallels: 2 Chr. 34:8–33), the author suggests to follow several 
points in the Holy History that show innovative approaches to dealing with new problems.
What are the possibilities and criteria for the evaluation of changes, reforms, and renewal? The creativity of theology 
seeks answers to these questions, and the Church offers its suggestions and solutions to modern society. Pope Francis’ 
innovative approach to the existing pastoral practice generates both controversy and enthusiastic acceptance. The 
Synodal Way, the apostolic exhortation Amoris Laetitia, the Amazon Synod, and the encyclical Laudato Si are a ‘fertile 
field’ for creative theological research and its implementation in everyday life. Following the courageous, fresh, and 
inspirational perspective on the world given to us by Saint Pope John Paul II, the Church today offers a vision of the 
future full of hope and confidence.
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Stebuklas versus mokslas. Slėpinys versus aiškumas
Prof. dr. Kęstutis Zaleckis

Miracle Versus Science. Mystery Versus Clarity
Prof. Dr. Kęstutis Zaleckis

Bažnyčios pastatų vietos mieste simetrijos kodas (pasirinktų miestų pavyzdžiu)

Pristatomas tyrimas remiasi idėja, kad miesto viešųjų erdvių konfigūracija dažniausiai lemia galimus jų naudojimo 
scenarijus. Tyrimo tikslas – analizuojant Vilniaus Senamiesčio (1738 m.) ir Kauno Senamiesčio (1798 m.) kaip struktūrų, 
tiksliausiai atspindinčių pirminius miestų genotipus, planus patyrinėti, kuo ypatingos bažnyčių vietos mieste, kokius 
galimus gretimų erdvių naudojimo scenarijus jos siūlo, ir nustatyti, ar šiuose dviejuose miestuose situacija skiriasi.
Tyrimui pasirinktas simuliacinis erdvės sintaksės modelis, kuris žvelgia į miestą kaip į erdvių tinklą ir, naudodamas 
matematinę grafų teoriją, remdamasis geometrine konfigūracija bei matematinės simetrijos tarp įvairių erdvių 
koncepcija, leidžia kiekybiškai aprašyti ir interpretuoti įvairius funkcinius erdvių potencialus, pvz., patrauklumą tranzitui, 
pasiekiamumą, matomumą iš gretimų erdvių ir t. t. Tyrime naudojami du miesto viešųjų erdvių tinklo grafai: ašinis ir 
vizualinis. Pirmasis apibendrintai simuliuoja po visą miestą judančių žmonių elgesį, antrasis leidžia įvertinti ir nedidelių 
erdvinių konfigūracijų pokyčių (pvz., gatvės susiaurėjimo) poveikį tokioms jų charakteristikoms kaip dinamiškumas, 
kompaktiškumas, statiškumas ir kt. 
Tyrimo metu nustatyta, kad tiek Vilniuje, tiek Kaune bažnyčios pastatytos geriau pasiekiamose erdvėse nei kiti tų miestų 
pastatai, mažiau asimetriškose vietose ir „šalia svarbaus kelio“. 
Vilniaus atveju išryškėjo ir tai, kad, įvertinus detalias erdvių charakteristikas, bažnyčios pasirodė esančios savotiškai 
paslėptos, jų suradimas reikalauja tam tikrų pastangų ir žinių arba gali būti netikėto atradimo situacijos pagrindu; 
erdvės greta jų yra gana dinamiškos, t. y. skatinančios judėti keliu kažkur toliau ir pan. Kauno bažnyčių išdėstymui, pasak 
modelio, panašus „paslaptingumo“ aspektas nėra būdingas. 
Apibendrinant tyrimą konstatuotina, kad pasirinkti simuliaciniai modeliai leidžia išryškinti individualius miesto ypatumus 
ir identifikuoja Vilnių kaip labiau individualaus ieškojimo pastanga ir atradimo netikėtumu paremtą piligrimystės 
miestą. Ateityje, vystant tyrimą, būtų įdomu naudotus matematinius modelius trianguliacijos principu sujungti su kitais 
požiūriais į miesto erdvių ir konkrečiai piligrimystės scenarijus.

Symmetry Code of the Location of Church Buildings in the City (Example of Selected Cities)

The presented research is based on the idea that the configuration of urban public spaces usually determines possible 
scenarios of their use. The aim of the research is to analyse the plans of Vilnius Old Town (1738) and Kaunas Old Town 
(1798) as structures that most accurately reflect the original genotypes of the cities, to explore how special the places of 
churches in the city are, what possible scenarios for the use of adjacent spaces they offer, and to determine whether the 
situation in these two cities is different.
The research is based on the simulation model of space syntax, which looks at the city as a network of spaces and, using 
mathematical theory of graphs, geometric configuration and the concept of mathematical symmetry between various 
spaces, makes it possible to quantify and interpret various functional potentials of spaces, such as transit attractiveness, 
accessibility, visibility from adjacent spaces, etc. The research uses two graphs of the network of urban public spaces: 
axial and visual. The former generally simulates the behaviour of people moving around the city, while the latter allows to 
assess the impact of small changes in spatial configurations (e.g., narrowing of the street) on their characteristics such as 
dynamism, compactness, staticity, etc. 
The research has revealed that churches in both Vilnius and Kaunas are located in more accessible spaces than other 
buildings in those cities, in less asymmetrical places and “near an important road”. 
In the case of Vilnius, it has also emerged that, after assessing the detailed characteristics of the spaces, the churches 
have turned out to be somewhat hidden, their finding requires certain efforts and knowledge or may be the basis of an 
unexpected discovery situation; the spaces adjacent to the churches are rather dynamic, i.e., encouraging one to move 
along the road somewhere further, etc. According to the model, a similar aspect of “mystery” is not characteristic of the 
arrangement of the churches in Kaunas. 
Summing up the research, it should be noted that the selected simulation models make it possible to highlight the 
individual peculiarities of the city and identify Vilnius as a city of pilgrimage based more on the effort of individual search 
and the surprise of discovery. In future research, it would be interesting to combine the used mathematical models 
with other approaches to the scenarios of urban spaces and, more specifically, to pilgrimage scenarios following the 
triangulation principle.

II.
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Dokt. Gabrielius Edvinas Klimenka

PhD student Gabrielius Edvinas Klimenka

Kaip inovatyvios technologijos keičia realybės suvokimą: ar tikrai gyveno bibliniai milžinai?

Naujosios technologijos leidžia kurti fiktyvią realybę, pasireiškiančią pradedant elementariomis kompiuteriu 
redaguotomis nuotraukomis ir baigiant deepfake (liet. gilusis padirbinys) technologijomis. Vaizdo redagavimo 
programomis įmanoma sukurti realistiškai atrodančius vaizdo bei garso įrašus, kokybiškai sukeičiant veidus vaizdo 
įraše ar nuotraukose, jomis taip pat įmanoma sintezuoti žmogaus balsą. Panašaus pobūdžio technologijos įprastai 
naudojamos šantažui, propagandai, dezinformacijai arba pramogai, tačiau taip pat esama bandymų jas panaudoti 
siekiant apginti krikščionišką tikėjimą ar Šventąjį Raštą. Pastarosios itin paveikios tiems krikščionims, kurių kritinis 
mąstymas nėra deramai išlavintas. 
Pranešime nagrinėsime vieną, daugiau ar mažiau periodiškai žiniasklaidoje pasirodantį atvejį, t. y. mėginimus įrodyti, 
esą archeologai aptiko biblinių milžinų kapavietes su palaikais, kuriuos „mokslas“ siekia nuslėpti. Tokio pobūdžio vaizdais 
ir pranešimais paprastai dalinamasi kreacionistinės pakraipos protestantų aplinkoje, tačiau kartais jais patiki ir katalikai. 
Tokių klastočių publikavimu siekiama apginti krikščionišką tikėjimą, nes jei „anomis dienomis žemėje buvo milžinų“ 
(Pr 6, 4) tuomet ir visa kita Šventajame Rašte yra tiesa. Tačiau tai yra klastotė, tad jų kūrėjai krikščionys diskredituoja 
krikščionišką tikėjimą kaip tokį bei kuria fiktyvią realybę, kuria vėliau gyvena dalis krikščioniško pasaulio. Pranešime 
sieksime atsakyti, kaip ir kokiu laipsniu klastočių platinimas kuria fiktyvią realybę bei simuliuoja apologetiką.

How Innovative Technologies Are Changing the Perception of Reality: Did Biblical Giants Really Live?

New technologies make it possible to create a fictitious reality ranging from elementary computer-edited photographs 
to deepfake technologies. Video and photo editing applications can create realistic-looking video and audio recordings 
by swapping faces in a video or a photograph or by synthesising human voices in a high quality manner. Similar 
technologies are commonly used for blackmail, propaganda, disinformation, or entertainment, but there have also been 
attempts to use them to defend the Christian faith or the Scriptures. Such technologies have a profound impact on those 
Christians whose critical thinking has not been adequately trained. 
The paper examines one case that appears more or less periodically in the media, i.e., attempts to prove that 
archaeologists have found burial sites of biblical giants with remains that “science” tries to conceal. Such images and 
messages are usually shared in the environment of creationist Protestants, but sometimes Catholics also believe them. 
The purpose of publishing such fakes is to defend the Christian faith because if “there were giants in the earth in those 
days” (Gen. 6:4), then everything else in the Scriptures is also true. However, this is a fake; therefore, Christians who create 
fakes discredit the Christian faith as such and create a fictitious reality that is then lived by a part of the Christian world. 
The paper aims to answer how and to what extent the dissemination of fakes creates a fictitious reality and simulates 
apologetics.

Prof. dr. Arvydas Ramonas

Prof. Dr. Arvydas Ramonas

Stebuklų kaip Mirabilia Dei reikšmė šių dienų visuomenėje

Biblinėje kultūroje stebuklai pirmiausia apibūdinami kaip išganingi Dievo ženklai. Psichologiniu požiūriu tai buvo 
stebėjimąsi sukeliantys nelaukti įvykiai, dažnai priskiriami dieviškajai galybei. Jėzaus gyvenime iš „nuostabių Dievo darbų“ 
buvo galima spręsti, kas Jis pats buvo ir ką darė, iš Jėzaus veiklos ir žodžių galima pasakyti, ką Dievas daro su žmogumi, 
pavyzdžiui, rankomis liečia raupsuotąjį (Mk 1, 41); kurčiajam įkiša į ausis pirštus ir paliečia liežuvį (Mk 7, 33); uždeda rankas 
ant sulinkusios moters (Lk 13, 13). Tuo parodoma, kad Dievas į žmogų kreipiasi konkrečiu „kūnišku“ (medžiaginiu) būdu. 
Tai pasakytina ir apie Jėzaus valgymą kartu su nusidėjėliais, rodantį Jo solidarumą su šiais žmonėmis – tai Dievo artumo 
ženklas visiems atstumtiesiems. Šie veiksmai rodo gelbstintį, gydantį ir atleidžiantį Dievo veikimą (Lk 11, 20). „Čia ir dabar“ 
priartėjo Dievo karalystė. 
Stebuklai vadinami „Dievo ženklu“, nurodančiu kitą tikrovę (Jn 1, 18). Pats Viešpats veikia per ženklus ir stebuklus. Taigi 
stebuklo tikslas – ne nustebinti stebėtojus, bet suteikti tvirtybės skelbti Evangeliją, liudyti krikščioniškąsias vertybes. Tas 
pats Dievas palydi tikinčiuosius (Bažnyčią) ir šiandien. Šventoji Dvasia lydi Bažnyčią jai plintant nuo Jeruzalės iki pasaulio 
pakraščių (Apd 1, 8). Tikintieji tiki, kad Jėzus, būdamas Dievo Sūnus, veikia kaip Dievas: Jam tereikia ištarti, ir žodis tampa 
realybe – tai yra stebuklas. Šiuolaikinėje visuomenėje Viešpaties „nuostabius darbus“ taip pat galima traktuoti kaip jėgą, 
įvykį, reiškinį, kuris išeina už ordo universalis logikos ir dėsnių ribų, kelia nuostabą, skatina kurti ir pasitikėti Dievu. Taip 
stebuklai šiandienos kultūroje įgyja psichologinę, ontologinę bei semantinę reikšmę.
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The Significance of Miracles as Mirabilia Dei in Today’s Society

In biblical culture, miracles are primarily described as God’s salvific acts. From a psychological point of view, these were 
surprising, unexpected events, often attributed to the divine power. In Jesus’s life, the “wonderful works of God” revealed 
who He was and what He was doing; Jesus’s actions and words showed how God behaved towards man, e.g., He touched 
the leper with His hands (Mark 1:41); He put His fingers in the deaf man’s ears and touched his tongue (Mark 7:33); or He 
laid His hands on the bent-over woman (Luke 13:13). This shows that God addresses man in a specific “physical” (material) 
way. This is also true of Jesus’s eating together with sinners, showing His solidarity with them as a sign of God’s closeness 
to all the outcasts. These actions show the saving, healing, and forgiving divine intervention (Luke 11:20). The Kingdom of 
God has come near “here and now”.
Miracles are called “a sign from God” indicating another reality (John 1:18). The Lord Himself works through signs and 
miracles. Thus, the purpose of miracles is not to surprise observers but to give them strength to preach the Gospel and to 
bear witness to Christian values. The same God accompanies believers (the Church) today. The Holy Spirit accompanies 
the Church as it expands from Jerusalem to the ends of the world (Acts 1:8). Believers believe that Jesus as the Son of 
God acts like God: all He has to do is say the word, and it becomes a reality — it is a miracle. In modern society, the Lord’s 
“wonderful works” can also be treated as a force, an event, or a phenomenon that goes beyond the logic and laws of the 
ordo universalis, causes wonder, and encourages creation and trust in God. This is how miracles acquire psychological, 
ontological, and semantic significance in today’s culture.

Dr. Kastytis Rudokas

Dr. Kastytis Rudokas 

Kultūrinio erdvėlaikio vystymasis kaip ištęstas laike stebuklas

Remiantis mokslininko ir dvasininko Johno Polkinghorneʼo (2005) mintimis, pasaulis yra stebuklas per se. Pranešime, 
remiantis kertiniais gamtos mokslų postulatais bei metafizikos prielaidomis, parodomas įprastų procesų nepaprastumas 
bei diachroninė jų prigimtis. Siejant Evangelijos ir mokslinių pasiekimų bei utopijų turinį parodoma, jog stebuklą nuo 
objektyviosios realybės teskiria laikiškumas ir laikinumas.
Toliau, miestą suvokiant kaip erdvę (kurioje visiškai šalia gali atsidurti skirtingais laikais sukurti artefaktai), turinčią 
potencialą singuliarumui (belaikiškumo būklei, kuri yra gimininga teologinei amžinybės sąvokai), yra pasiūloma taikyti 
penkių dimensijų miesto modelį. Kitaip tariant, siūloma į miesto raidą žvelgti ne tik per objektyviosios istorijos prizmę, bet 
ir per galimų alternatyvių laiko juostų prizmes.
Tyrime 5D modeliu apibrėžiamas konkretus ar abstraktus miestas, esantis savo superpozicijos būklėje ir galintis aprašyti ir 
pavaizduoti skirtingas vienos ir tos pačios priežasties pasekmes, priklausomai nuo išorinio konteksto.

The Development of Cultural Space-Time as a Miracle Extended Over Time

According to the scientist and clergyman John Polkinghorne (2005), the world is a miracle per se. Drawing on the basic 
postulates of the natural sciences and the assumptions of metaphysics, the paper demonstrates the extraordinary and 
diachronic nature of ordinary processes. By linking the content of the Gospel with scientific achievements and utopias, it 
is shown that what separates a miracle from the objective reality is temporality and transience.
Further, perceiving the city as a space (in which artefacts from different times can be found in close proximity) with the 
potential for singularity (a state of timelessness akin to the theological notion of eternity), a five-dimensional model of 
the city is presented. In other words, it is proposed to look at the development of the city not only through the prism of 
objective history but also through the prism of possible alternative timelines.
In the study, the 5D model is used to define a concrete or abstract city, which is in its own state of superposition and can 
describe and represent different consequences of the same cause, depending on the external context.

Turinys/ Content



Mąstant naujaip. Krikščioniškosios minties įtaka kultūrai, filosofijai ir menui
Dokt. Mantas Tamošaitis

Thinking in a New Way. The Influence of Christian Thought on Culture, 
Philosophy, and Art
PhD student Mantas Tamošaitis

Kurti naują kultūrą: antikiniai meninės reprezentacijos principai šv. Augustino krikščioniškos kultūros vizijoje

Šv. Augustinas yra figūra, jungianti Antikos ir krikščioniškąją epochas: jo filosofinė kūryba apima bene visas Antikos 
filosofines problemas, bet jis įžengia į naują kultūros epochą, permąstydamas ligtolinę kultūrinę tikrovę krikščionybės 
šviesoje. Jo raštuose, ypač veikale De doctrina Christiana, galima įžvelgti naujos (krikščioniškosios) kultūros viziją. Tačiau 
tam, kad Augustinas sukurtų naują kultūros modelį, jam reikia rasti teorinę perspektyvą, kuri leistų pagoniškoje Romos 
kultūroje, pagrįstoje pagoniškomis praktikomis, institucijomis ir turiniais, sukurti visiškai naują kultūros modelį, grįstą 
krikščioniškais turiniais. Pranešime daugiausia dėmesio bus skiriama šios Augustino teorinės prieigos ir jo kuriamo naujo 
modelio rekonstrukcijai, atskleidžiant, kaip, atmesdamas pagoniškus turinius, bet netiesiogiai atsiremdamas į antikinius 
meninės kūrybos suvokimo principus, Augustinas sukuria krikščioniškos kultūros modelį, kurį šiandien būtų galima 
pavadinti imitatio Christi.

Creating a New Culture: Ancient Principles of Artistic Representation  in St. Augustine’s Vision of Christian Culture

St. Augustine is a figure that bridges the ancient and Christian eras: his philosophical work covers almost all the 
philosophical problems of Antiquity, but he enters a new cultural era by rethinking the cultural reality of the past in 
the light of Christianity. In his writings, especially in the work De Doctrina Christiana, one can see the vision of a new 
(Christian) culture. However, for Augustine to create a new model of culture, he needs to find a theoretical perspective 
that would allow him to create an entirely new model of culture based on Christian content within a pagan Roman 
culture based on pagan practices, institutions, and contents. The paper focuses on the reconstruction of this theoretical 
approach proposed by Augustine and the new model he is creating, with the aim to reveal how, rejecting pagan content 
but indirectly relying on ancient principles of understanding artistic creation, Augustine creates a model of Christian 
culture that today could be called Imitatio Christi.

III.

Prof. dr. Žanete Narkēviča

Prof. Dr. Žanete Narkēviča 

Vaizduotė – meistrystė, glūdinti žmogaus sielos gelmėje

Vaizduotė visais laikais buvo iššūkis filosofinei minčiai. Daugelis žymių filosofų suvokė  vaizduotės klausimą kaip vieną iš 
pagrindinių filosofijos – mąstymo ir pažinimo šaltinio – klausimų. Antai Aristotelis savo traktate Apie sielą pabrėžia, jog 
„be vaizdinių mąstymas tampa neįmanomas“, tuo tarpu I. Kantas Grynojo proto kritikoje vaizduotę vadina „gebėjimu, 
glūdinčiu žmogaus sielos gelmėse“ ir viso pažinimo šaknimi.
Vaizduotė kaip žmogaus sielos kūrybinė galia grindžia visą kūrybingą, inovatyvų veikimą visose meninės ir mokslinės 
veiklos srityse, nes ji leidžia išvysti ir išreikšti tikrovę naujaip. Pranešime parodoma fenomenologinio vaizduotės vertinimo 
svarba. Prancūzų filosofas Paulas Ricoeuras pabrėžia fenomenologinės prieigos svarbą, nes ji atveria galimybę vertinti 
laisvas vaizduotės variacijas, kurios sąmonei pristato tikrovės dalis potencialių galimybių pavidalu. Vaizduotė pasižymi ir 
socialine dimensija. 
Pranešime, sekant P. Ricoeuro ideologijos, utopijos ir tradicijos analize, apžvelgiama krikščioniškojo kūrybiškumo tradicija.
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Imagination — Art Hidden in the Depths of the Human Soul

Imagination has always been a challenge for philosophical thought. Many prominent thinkers have seen the problem of 
imagination as a part of the main question of philosophy — the foundation of thinking and knowledge. So, in his treatise 
“On the Soul” (432a), Aristotle has to admit that “without images thinking is not possible”, and in his “Critique of Pure 
Reason”, Kant calls imagination an “art hidden in the depths of the human soul” (CPR, A 141/ B 180) and the common root 
of all knowledge.
Imagination as a creative capacity of the human soul is at the basis of all creative and inventive activity in all sciences, 
arts, and literature since it allows us to see and express the reality in a new way. The paper also outlines the importance 
of the phenomenological approach to imagination, which discovers its capability to function in as if modality. The 
French philosopher Paul Ricoeur considers this standpoint as the greatest contribution of the phenomenological 
reduction since it opens the way to understanding the activity of the free variation of imagination, which reveals things to 
consciousness in the dimension of their potential existence.
Imagination also has a strong social dimension. Following P. Ricoeur’s analysis of ideology, utopia, and tradition, the 
paper outlines the features of the creativity of Christianity.

Dokt. Rūta Giniūnaitė

PhD student Rūta Giniūnaitė 

Romano Guardinio nuoširdus žvilgsnis į inovatyvias technologijas Bažnyčios kultūros paveldo erdvėje

XXI amžiuje drąsiai pasitelkiamos inovatyvios technologijos siekiant išsaugoti Bažnyčios kultūros paveldą, jį papildant ar 
užpildant sunykusias jo erdves. Pranešimo tikslas yra iškelti inovatyvių technologijų panaudojimo problematiką Bažnyčios 
kultūros paveldo erdvėje, kuri yra neatsiejama piligrimystės kokybės dalis. Piligrimas savo kelyje sutinka daug apleistų 
Bažnyčios meno vertybių, dar daugiau tikisi iš kultūros paveldo paminklų šventoje vietoje, link kurios eina. Dažnai virtuali 
realybė ir kiti inovatyvūs sprendimai siekia atstoti ar varžytis su sakralios erdvės pajauta. Pranešime bus analizuojami 
konkretūs inovatyvūs Bažnyčios kultūros paveldo erdvės sprendimai Italijoje, Lietuvoje, Olandijoje ir kitur.
Atvejų analizei pasitelkiamas Romano Guardinio (1885–1968) trejopo matymo metodas (Lauterkeit des Blicks), 
įgyvendintas jo veikaluose, skirtuose šiuolaikinės kultūros ir technologijų santykiui su žmonių rase aptarti: Letters from 
Lake of Como (1927) ir The End of the Modern World (1950). Technologijų problemos sprendimą R. Guardinis mato 
liturgijoje: liturgija ne vien perteikia tai, ko Bažnyčia moko ir kuo tiki, bet joje yra ir ugdymo elementų, kurie mus moko, 
ką reiškia būti žmogumi. Popiežius Pranciškus teigia, kad Romano Guardinio mintis gali padėti atrasti krikščioniškos 
kultūros kriterijus šiuolaikiniame pasaulyje: ,,Esu įsitikinęs, kad Guardinis yra mąstytojas, galintis daug ką pasakyti mūsų 
laikų žmonėms, ir ne tik krikščionims.“

Romano Guardini’s Candid Look at Innovative Technologies in the Cultural Heritage Space of the Church

In the 21st century, innovative technologies are boldly used to preserve the cultural heritage of the Church by 
supplementing it or by filling its decayed spaces. The aim of the paper is to raise the issue of the use of innovative 
technologies in the cultural heritage space of the Church, which is an integral part of the quality of pilgrimage. On their 
way, pilgrims come across many neglected art treasures of the Church and expect even more from the cultural heritage 
monuments in the holy place they are heading towards. Often, virtual reality and other innovative solutions seek to 
replace or compete with the sense of the sacred space. The paper analyses specific innovative solutions for the cultural 
heritage space of the Church in Italy, Lithuania, the Netherlands, and elsewhere.
The case studies are based on Romano Guardini’s (1885–1968) method of triple vision (Lauterkeit des Blicks), which 
he implemented in the following works on the relationship of modern culture and technology with the human race: 
Letters from Lake of Como (1927) and The End of the Modern World (1950). Guardini sees the solution to the problem 
of technologies in the Liturgy: the Liturgy not only conveys what the Church teaches and believes, but it also contains 
educational elements that teach us what it means to be human. Pope Francis states that Guardini’s idea can help us 
discover the criteria of Christian culture in today’s world: “I am convinced that Guardini is a thinker who has much to say 
to the people of our time, and not only to Christians”.In the study, the 5D model is used to define a concrete or abstract 
city, which is in its own state of superposition and can describe and represent different consequences of the same cause, 
depending on the external context.
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