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I. Trumpas dalyko aprašymas  
Ar tikintiesiems naudinga skaityti grožinę literatūrą, domėtis menu, privalu būti pilietiškais?  

Kokios pozicijos krikščionims derėtų laikytis politikos, ekonomikos, socialinio teisingumo ir pan. 

klausimais? Ar Evangelija ir kultūra yra darnoje, ar nuolatiniame konflikte, ar galimi kitokie tarpusavio 

sąveikos variantai?  Krikščioniškas santykis į supančią plačiąją kultūrą – ši tema visada buvo aktuali 

nuo pat krikščionybės atsiradimo laikų. Bažnyčios viduje nuolatos vyko ir dabar tebevyksta diskusija 

šiais klausimais tarp įvairių stovyklų, deklaruojančių skirtingus požiūrius. Ši tema ypatingai aktuali 

XXI a. Vakarų Bažnyčiai, nes krikščioniškos žinios skleidimo misiją ji priversta tęsti intensyviai 

besimainančios ir vis labiau sekuliarėjančios kultūros akivaizdoje.  

Evangelijos ir kultūros kursas supažindina su krikščionybės ir kultūros sąveikos problemomis, 

apžvelgia skirtingas krikščioniškas pozicijas, suteikia įvadines kultūrologijos žinias, bei pasiūlo gaires, 

padedančias formuluoti įvairių kultūrinių reiškinių krikščionišką vertinimą bei komunikuoti 

evangelines tiesas nūdienos visuomeniniame kontekste. 

 

II. Tikslai  

A. Supažindinti su Evangelijos ir kultūros kolizijos problematika ir įvairiais alternatyviais 

krikščioniškais sprendimo būdais.   

B. Suteikti įvadines žinias, supažindinančias su kultūros hermeneutika. 

C. Skatinti studentą reflektuoti šiuolaikinės kultūros realijas iš teologinės perspektyvos. 

D. Mokytis formuluoti ir pagrįsti bibliniais argumentais asmeninį požiūrį į įvairius kultūrinius 

reiškinius ir jį tinkamu būdu komunikuoti. 

E. Ugdyti analitinį mąstymą, lavinti skaitymo, teksto referavimo ir rašymo įgūdžius. 

 

III. Dalyko struktūra 
A. Įvadas, temos aktualumas, kultūros apibrėžimai.  

B. Skirtingų istorinių krikščioniškų pozicijų kultūros atžvilgiu apžvalga.  

C. Reformacija ir kultūra.  

D. Šiuolaikinės vakarietiškos kultūros bruožai. 

 

IV. Reikalavimai  
Pažangus studentas stengsis susikonspektuoti paskaitose dėstomą medžiagą, perskaityti privalomus 

skaitinius, atliks su šiais skaitiniais susijusias užduotis bei nurodytus darbus raštu, aktyviai dalyvaus 

paskaitose, diskusijose. 
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A.  Rašto darbai:  
 
Data 

 
Rašto darbai 

 
Skaitiniai 

Iki III sesijos 

(lapkričio 18 d.) 
 

(Iki II sesijos 

pasirinkti temą 
ir suderinti su 

dėstytoju) 

 

3-4 psl. rašto darbas Nr.1: Kultūrinė ir 

teologinė analizė gerai žinomo ir įtakingo 
kultūros veikėjo, jo kūrybos arba atskiro 

kūrinio. 

Rekomenduojama rašto darbo struktūra:  

 Įžanga. 

 Kultūrinė hermeneutika:  

o Kūrėjo/kūrinio pristatymas, apžvalga, 

įtakos aptarimas. 

o Kokia filosofinė/meninė srovė 
reprezentuojama? Kokia autoriaus 

pasaulėžiūra, vyraujančios idėjos?  

o Kaip susipažinimas su kūrėju/kūriniu 

padeda labiau suprasti šiuolaikinę kultūrą, 
vyraujančius visuomenės mąstymo 

modelius?  

 Teologinė hermeneutika: 

o Idėjinio turinio, pasaulėžiūros 
įvertinimas Biblijos šviesoje. 

o Sąlyčio taškai su krikščioniška 

pasaulėžiūra. 
o Krikščioniški atsakymai į 

kūrėjo/kūrinio keliamus klausimus. 

 Apibendrinančios refleksijos, naudingi 

atradimai, išvados. 

 

Pagalbiniai skaitiniai/pavyzdžiai: 

 Schaeffer F., „Asmenybė ir kultūra“ 
(ištrauka iš knygos Dievas, kuris yra, pdf); 

 Lahayne H., „Tikėjimas, viltis, meilė. Apie 

Ingmaro Bergmano kelią nuo abejonės iki 
netikėjimo“ 

http://www.prizme.lt/index.php?option=com

_content&task=view&id=285&Itemid=89 
 Ablaß A., „Woody Allenas – režisierius, 

komikas ir Dievo ieškotojas“ 

http://www.prizme.lt/index.php?option=com

_content&task=view&id=172&Itemid=80 
 Rookmaaker H. R. „Paskutiniai žingsniai 

moderniojo meno link“ (ištrauka iš knygos 

Modernus menas ir kultūros mirtis) 
http://www.prizme.lt/index.php?option=co

m_content&task=view&id=353&Itemid=9

5 

 Marc van der Poel, „Hobitų tėvas. „Žiedų 
valdovo“ autoriaus Tolkieno tikėjimas ir 

gyvenimas“ 

http://www.prizme.lt/index.php?option=com
_content&task=view&id=82&Itemid=60 

 

ir pan. 

 0,6 KR 0,1 KR 
 
Iki sausio 12 d. 

 
3-4 psl. rašto darbas Nr. 2 apie 
krikščioniškos bendruomenės ir  šiuolaikinės 

(lokalios) kultūros sąveiką, dialogą; apie 

tikėjimo žinios skleidimą nūdienos kultūrinių 

iššūkių akivaizdoje.  
Rekomenduojama rašto darbo struktūra:  

 Įžanga. 

 Kas yra kultūra? Įvairių krikščioniškų 

pozicijų kultūros atžvilgiu apžvalga. Kuri 

pozicija labiausiai priimtina ir kodėl? 
(trumpas I-III sesijų medžiagos aptarimas; 

asmeninės refleksijos). 

 Šiuolaikinės vakarietiškos kultūros 

bruožai (IV sesijos tema). Kultūrinio 
konteksto Lietuvoje analizė.  

 Kaip tęsti krikščionišką misiją, 

komunikuoti Evangelijos žinią šiandienos 

kultūrinių iššūkių akivaizdoje (asmeninės 

refleksijos). 

 Apibendrinančios refleksijos, išvados. 

 
Pagalbiniai skaitiniai:  

 Boice J.M., „Krikščionybė ir kultūra“ 

https://www.lksb.lt/en/straipsnis/krikscionyb

e-ir-kultura 

 Keler T., „Naujasis miesto krikščionis“ 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-

08-18-tim-keller-naujasis-miesto-
krikscionis/2974 

Carson D.A., „Postmodernizmo pavojai ir 

žavesys“  
http://inx.lv/JlPH 

 Келлер Т., „Деконструкция дифитер-

верований“ 

http://www.reformed.org.ua/2/554/Keller 

 Fellows A., „Narcisizmo kultūra“ (pdf).  

 0,6 KR   0,1 KR 

Viso: 1,2 KR 0,2 KR 

 

 

 

 

http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=89
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=89
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=80
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=80
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=95
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=95
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=353&Itemid=95
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=60
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=60
https://www.lksb.lt/en/straipsnis/krikscionybe-ir-kultura
https://www.lksb.lt/en/straipsnis/krikscionybe-ir-kultura
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-08-18-tim-keller-naujasis-miesto-krikscionis/2974
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-08-18-tim-keller-naujasis-miesto-krikscionis/2974
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-08-18-tim-keller-naujasis-miesto-krikscionis/2974
http://inx.lv/JlPH
http://www.reformed.org.ua/2/554/Keller
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B.  Skaitiniai ir jų apžvalgos: 
 
Data 

 
Skaitiniai 

 
Apžvalgos 

 
Iki II sesijos 

 

 Vanhoozer K. J., „Gerai surežisuotas 

pasaulis?“ (pdf);  
 

 Andrijauskas A., Kultūrologijos istorija ir 

teorija (knygos fragmentai, pdf); Pruskus V., 

„Kulturos samprata ir inkulturizacijos 
procesas...“ (pdf).                

3-4 psl. 
apžvalga 

 

1-2 psl. 
kultūros 
apibrėžimų, 
pag. sąvokų  
konspektas 

Perskaitęs kiekvieną 
užduotą skaitinį, 
studentas privalo 

parašyti apžvalgą, 
kurioje savais žodžiais 
glaustai apibendrintų 
perskaitytos 
medžiagos turinį ir 
pateiktų savo 
refleksijas, iškilusius 
klausimus, kritines 
pastabas.  
 
 

 
Iki III sesijos 
 

 Кайпер А., Христианское мировоззрение  

I-II sk. (pdf) arba 

Kuyper A., Lectures on Calvinism I-II sk. (pdf).  
 

2-3 psl. 
apžvalga 
 

 
Iki IV sesijos 

 

 Кайпер А., Христианское мировоззрение  

(pdf) arba 

Kuyper A., Lectures on Calvinism (pdf)  
toliau du skyriai pasirinktinai;  

 Andrijauskas A., Kultūrologijos istorija ir 

teorija (knygos fragmentai, pdf). 

2-3 psl. 

apžvalga 
 

 

1-2 psl. 

konspektas 

Viso: ~150 psl. skaitinių – 0,5 KR apžvalgos – 1,2 KR 

   
 
Iki sausio 20 d. 

 

 

 Lewis C.S. „Krikščionybė ir kultūra“ (pdf);  

 Schaeffer F., „Nauja religinė banga“ (pdf); 
 Coffey J., „Kritinis požiūris į kiną“ (pdf); 

 Rookmaaker H. R., „Laiškas  krikščioniui 

menininkui“ (pdf). 

Parašyti 3-4 psl. trumpą ataskaitą 

(užpildyti pateiktą lentelę), įtraukiant ir 

rašto darbų pagalbinius skaitinius (žiūr. 
A lentelę). 

Viso: ~35 psl. skaitinių – 0,1 KR  ataskaita – 0,3 KR 

 
D.  Vėliau po nurodytos datos atsiųsti darbai bus vertinami mažesniu pažymiu. 

E.   Privalomas dalyvavimas visose paskaitose: 12 valandų (0,5 KR). 

 
V. Vertinimas 

 
Galutinis pažymys bus išvedamas proporcionaliai sudėjus atliktų užduočių įvertinimus: 

A.  Privalomi skaitiniai ir apžvalgos – 40 %; 

B.  Rašto darbai – 60 %. 

 

VI. Naudingi skaitiniai  

1. Andrijauskas A., Kultūrologijos istorija ir teorija. Vilnius: VDAL, 2003.  

2. Carson D. A., Christ and Culture Revisited. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 2008. 

3. Carter C., Rethinking Christ and Culture: A Post-Christendom Perspective. Grand Rapids: Brazos 

Press, 2006. 

4. Dičius K. T., „Reformacijos įtaka Vakarų kultūros pokyčiams (I-II dalys)“ [interaktyvus] [žiūrėta 

2016 m. rugsėjo mėn.]. Prieiga per internetą:  <http://inx.lv/JlPB> 

5. Eliot T. S., Notes Towards the Definition of Culture. London: Faber, 1948. 

6. Geertz C. Kultūrų intepretavimas. Vilnius: Baltos lankos, 2005. 

7. Geertz C., The Interpretation of Cultures. New York: Basic Book, 1973. 
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8. Kuyper A., Lectures on calvinism. Grand Rapids Michigan: Eerdmans publishing company, 2000. 

9. Liuteris M.,  Apie pasaulietinę valdžią, kiek privaloma jai paklusti [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. 
rugsėjo mėn.]. Prieiga per internetą: <http://www.liuteronai.lt/Istorija-ir-teologija/Martyno-Liuterio-

rastai/Apie-pasaulietine-valdzia-kiek-privaloma-jai-paklusti> 

10. Maceina A., Raštai. V tomas. Vilnius: Mintis, 1993. 

11. Niebuhr H. R., Christ and Culture. New York: Harper, 1951. 

12. Rookmaker H. R., Art and the Public today. Huemoz: L‘Abri, 1968. 

13. Rookmaker H. R., Modern art and the death of a culture. Crossway, 1994. 

14. Schaeffer F., „Menas Biblijoje“ // Prizmė – 1996, Nr. 4. 

15. Schaeffer F., Escape from reason. London: Inter-Varsity Press, 1968. 

16. Schaeffer F., The God Who is There. London: Hodder and Stoughton, 1968. 

17. Stott J., Coote R. (eds.), Down to Earth: Studies in Christianity and Culture. Eerdmans, 1980. 

18. Van Til H. R., The Calvinistic Concept of Culture. Grand Rapids Michigan: Baker Book House, 1972. 

19. Vanhoozer K. J., First Theology: God, Scripture & Hermeneutics. Downers Grove, IL: InterVarsity 

Press, 2002. 

20. Weber M., Protestantiškoji etika ir kapitalizmo dvasia. Vilnius: Pradai, 1997.  

21. Митер Х. Г., Основные идеи кальвинизма. С.-Петербург: Христианский мост, 1995. 

22. Нибур Х. Р.,  Христос и культура [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. gruodžio mėn.]. Prieiga per 

internetą:  <http://krotov.info/libr_min/14_n/nib/ur_01.htm> 

23. Рокмакер Х. Р., Современное искусство и смерть культуры. С.-Петербург: Мирт, 2004. 

24. Шеффер Ф., Бегство от разума [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. rugsėjo mėn.]. Prieiga per 

internetą:  <http://www.reformed.org.ua/2/428/Schaeffer> 

25. Шеффер Ф., Сущий - Имя Божье [interaktyvus] [žiūrėta 2016 m. rugsėjo mėn.]. Prieiga per 

internetą:  <http://www.reformed.org.ua/2/426/Schaeffer> 

Video-audio medžiaga: 

1. Carson D. A. „Lectures on Christ and Culture“ (audio):  
 https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/carson-lectures-on-christ-and-culture/ 

 
2. Schaeffer F. „How Should We Then Live“ (video 10 serijų):  
 https://www.youtube.com/watch?v=Z0Hr0RLHxnI&list=PLwSQACrrFBXMdq-A3mQIZBeIw9e8GNwAW 

 

3. Шеффер Ф. „Как же нам теперь жить“ (video 10 serijų, rus. k.): 
 https://www.youtube.com/watch?v=PfjwPqjOMDA&list=PLPGl5E0JyQg1NHQypUazmSBSIhT56psH7 

 

http://www.reformed.org.ua/author.php?wl=2&id_author=89
https://www.thegospelcoalition.org/blogs/justin-taylor/carson-lectures-on-christ-and-culture/
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Hr0RLHxnI&list=PLwSQACrrFBXMdq-A3mQIZBeIw9e8GNwAW
https://www.youtube.com/watch?v=PfjwPqjOMDA&list=PLPGl5E0JyQg1NHQypUazmSBSIhT56psH7

