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kokybiniai aspektai
Straipsnyje atskleidžiama 1999 m. atkurto religijos mokslo žurnalo SOTER mokslinių publikacijų problematika,
pateikiama jų struktūrinė analizė ir metodologija. Nagrinėjant publikuojamų mokslo darbų kiekybinius ir kokybinius aspektus, išryškinama teologijos mokslo svarba puoselėjant krikščioniškąją kultūrą, identifikuojama autentiškos išminties ir tiesos paieška gyvoje krikščioniškosios minties filosofinėje tradicijoje, charakterizuojami katalikiškojo ugdymo prioritetai švietimo sistemoje, apibūdinami liaudiškojo maldingumo, etnokultūros, krikščioniškojo
meno ir kultūros tyrinėjimai. Straipsnyje pozityviai vertinamas žurnalo SOTER mokslo sričių tarpdiscipliniškumas, mokslininkų tarptautinis ir tarpuniversitetinis bendradarbiavimas kaip reikšmingas įnašas į Lietuvos mokslo
ir krikščioniškosios kultūros raidą.
ćFBSUJDMFEFTDSJCFTUIFUPQJDTPGUIFTDJFOUJĕDKPVSOBM SOTER that was restored in 1999 and gives their structural analysis and methodology. Quantitative and qualitative analysis reveals the importance of theology science
in spreading Christian culture, the striving for wisdom and truth in Christian philosophy, priority of Catholic
FEVDBUJPO UIFSFTFBSDIPOGPMLEFWPUJPOT FUIOPDVMUVSF $ISJTUJBOBSUćFBSUJDMFHJWFTUIFFWBMVBUJPOPGJOUFSEJTciplinary fields of the SOTER, international and intercollegial communication as the contribution to Lithuanian
science and Christian culture.

ïWBEBT
Europos visuomeniniame-politiniame žemėlapyje 1989 m. įvykę pokyčiai, kai daugelis totalitarinio komunistinio režimo hegemoninės sistemos okupuotų kraštų pradėjo išsilaisvinimo kelią, – tai didžiojo persilaužimo metai, pradėję permainų laikotarpį kultūriniame
ir religiniame Rytų Europos šalių gyvenime. Politinė laisvė neatskiriama nuo žmogaus
sąžinės, proto ir minties laisvės. 1989 m. atkūrus Vytauto Didžiojo universitetą, po metų,
1990-aisiais, prie šio universiteto buvo atkurtas Teologijos fakultetas.
ÀWFOʊJBOU 7%6 BULʷSJNP EFÝJNUNFUʛ   N ,5' 7%6 UBSZCPKF CVWP OVTQSʒTUB
atkurti religijos mokslo žurnalą SOTER. Pirmojo numerio pratarmėje rašoma: „Žurnalas
SOTER, įkurtas 1924 metais, Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto
leidinys, iki 1940 metų buvo viena svarbiausių teologinių mokslo raiškos formų tarpukario Lietuvoje. Likviduotas kartu su nepriklausomybės ir laisvos minties galimybės praradimu – prieškarine valstybės okupacija – jis šiandien vėl atkuriamas jau nepriklausomoje
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Lietuvoje ir, švenčiant Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo dešimtmetį, skelbia, kad
yra pasirengęs tapti savo pradžios – ankstesnių 28 numerių – tąsa.“1
Bažnyčios dalyvavimas universitetiniame pasaulyje dėstytojams ir mokslininkams
leidžia užsiimti moksliniais tyrinėjimais. Bažnyčios dokumentuose rašoma, kad krikščioniškasis pašaukimas „yra ir pašaukimas apaštalavimui“2, o tai ypatingu būdu galioja
teologijos dėstytojams, kurie yra pašaukti, laikantis teologijos mokslui būdingų metodų
ir reikalavimų, ieškoti tinkamo būdo perduoti tikėjimo mokymą ir skelbti krikščioniškąją
doktriną savo laiko žmonėms3. Žmogiškoji kultūra yra atvira transcendentinėms tiesoms,
todėl teologijos fakultetai yra privilegijuota vieta ypatingam tikėjimo ir kultūros dialogui4. Šis dialogas negali likti vien teoriniame lygmenyje, nes reikalauja atsigręžti į visas
šiandienio pasaulio problemas, kurioms būdingas mokslinis tarpdiscipliniškumas. Nuo
1999 m. Lietuvoje leidžiamas religijos mokslo žurnalas SOTER atveria kelią ne tik teologijos mokslų tyrinėjimams, bet taip pat teikia galimybes teologijai rasti sąsajų su kitų
mokslų sritimis: filosofija, pedagogika, psichologija, kultūra ir religijotyra.
Straipsnio tikslas – atskleisti atgimusio SOTER mokslinių publikacijų autorių keliamos problematikos kiekybinius ir kokybinius aspektus.
Straipsnio uždaviniai: 1) išryškinti teologijos mokslo svarbą puoselėjant krikščioniškąją kultūrą; 2) identifikuoti autentiškos išminties ir tiesos paiešką aktualizuojant
filosofijos tradiciją; 3) charakterizuoti katalikiškojo ugdymo prioritetus švietimo sistemoje; 4) pagrįsti liaudiškojo maldingumo, etnokultūros, krikščioniškojo meno ir kultūros
tyrinėjimus; 5) pateikti žurnalo SOTER mokslinių publikacijų struktūrinę analizę ir metodologiją.
Metodai: publikacijų mokslinei problematikai tirti ir tarpdisciplininei diferenciacijai
sisteminti bei apibendrinti taikyti kokybiniai, kiekybiniai ir statistiniai tyrimų metodai:
išsami aprašomoji turinio (content BOBMJ[ʐ NBUFNBUJOʐTUBUJTUJLB .JDSPTPę&YDFMQSPgrama).

5FPMPHJKPT NPLTMP TWBSCB QVPTFMèKBOU LSJLĂäJPOJĂLàKà LVMUĄSà
Vykdydama evangelizaciją tarp tautų, Bažnyčia susiduria su įvairiomis kultūromis ir įsitraukia į įkultūrinimo procesą. Tai nėra tik paprastas išoriškas Evangelijos pritaikymas
tarp tautų, bet vidinis autentiškas kultūrinių vertybių perkeitimas, įtraukiant jas į krikščionybę, ir krikščionybės įšaknijimas įvairiose žmogiškosiose kultūrose.
Bažnyčia per įkultūrinimą turi tapti suprantamesnė tautoms, bet išlikti transcendencijos ženklu, o svarbiausia – išsaugoti krikščioniškojo tikėjimo savitumą ir vientisumą.
Taigi Bažnyčią visame jos istoriniame kelyje, apimdamas visą misijinį gyvenimą ir įvairius
misijos ad gentes vykdytojus, kaip reikšmingas pastoracinis procesas lydi įkultūrinimas.
Supažindindama įvairiausias tautas su Kristaus slėpiniu, Bažnyčia įsitraukia į socialinį bei
kultūrinį pasaulį, pažįsta reikšmingiausias kultūrinės raiškos formas, atranda jose vertybes
ir įveikia aplinkos sąlygotus ribotumus. Kartu įkultūrinimo procese visuotinė Bažnyčia
pati praturtėja naujomis raiškos formomis bei vertybėmis tokiose įvairiose krikščioniškojo gyvenimo srityse kaip evangelizacija, kultas, teologija, karitatyvinė veikla. Tai nėra savo
kultūrinės tapatybės atsisakymas, bet būtinybė suprasti, įvertinti, skatinti ir evangelizuoti
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aplinkos, kurioje vykdoma pastoracija, kultūrą ir gebėjimas su ta aplinka bendrauti perimant gyvenseną, kuri būtų ir Evangelijos liudijimo, ir solidarumo su žmonėmis ženklas.5
Šis didelės pusiausvyros reikalaujantis pastoracinis procesas yra ne vien išskirtinai mokslinių tyrimų ar kelių specialistų, bet visos Dievo tautos darbas, subrendęs bendruomenėje
ir besiskleidžiantis kaip bendruomeninio gyvenimo raiška6. Išskirtinė Bažnyčios pareiga – saugoti, kad nebūtų iškraipomi tikėjimo objektyvūs reikalavimai, ugdyti aukštos erudicijos dvasininkus ir nuosekliai šviesti katalikus pasauliečius. Šią pareigą Bažnyčia atlieka
pasitelkusi teologijos mokslą.
Šioje Bažnyčios misijoje išryškėja ypatingas teologo pašaukimas. Bažnyčios mokymo
dokumentuose rašoma: „Tikėjimas iš savo prigimties kreipiasi į protą, nes apreiškia žmogui tiesą apie jo lemtį ir parodo kelią į ją. Apreikštoji tiesa pranoksta mūsų pažinimo galias.
Nė viena mūsų sąvoka galiausiai neprilygsta jos neišmatuojamai didybei (plg. Ef 3, 19).
Vis dėlto apreikštoji tiesa kviečia protą – Dievo dovaną, skirtą tiesai įsisavinti, – įžengti į
jos šviesą ir kartu tam tikru mastu suprasti tai, kuo tikima.“7 Teologijos išskirtinumas kitų
mokslų kontekste, taip pat ir religijotyros kontekste, yra tai, kad mokslas ir autoritetas
vienas kitam neprieštarauja. Popiežius Benediktas XVI, apmąstydamas, kas iš tikrųjų yra
teologija, teigia esminę teologijos ypatybę, tai yra domėjimąsi tuo, ko nesame patys išradę, kas gali būti mūsų gyvenimo pagrindas būtent dėl to, kad „eina pirma mūsų ir mus
remia, vadinasi, yra didesnis už mūsų pačių mąstymą“8. Be išankstinės duotybės teologija
neegzistuoja, ji savo esme suponuoja auctoritas, nes pralaužia savojo mąstymo apytaką ir
traukia jį viršun, ten, kur savo jėgomis mąstymas negali pakilti. Teologas pašauktas pripažinti šią išankstinę duotybę ir ja remiantis prisiartinti „prie teisingo gyvenimo, teisingo
savo paties supratimo“.9
Todėl teologu negali vadintis bet kuris religijomis susidomėjęs žmogus, bet vien mokslininkas, kuris perteikia tikėjimą bendrystėje su Magisteriumu, saugančiu tikėjimo paveldą.
Tikroji teologinio tyrimo laisvė įgyvendinama neperžengiant Bažnyčios tikėjimo ribų. Siekiant geresnio tikėjimo supratimo, nauji teologų pasiūlymai, kol jie tampa priimtini visai
Bažnyčiai, gali pareikalauti daugybės pataisų bei objektyvių diskusijų, kurių aplinka turėtų
būti broliškas dialogas ir nesavanaudiškas pasirengimas modifikuoti savo nuomonę.10 Tuo
tarpu Magisteriumo užduotis ne priešintis mąstymui, bet padaryti vietos įžengiančiai tiesai
ir atskleisti mums dovanoto atsakymo autoritetą. Taigi kad būtų galima autentiškoji teologija, teologo bendrystė su Magisteriumu reikalauja nuolankaus klusnumo, klausymosi ir
klausymo, ne reikšti tai, kas sava, bet „laikyti erdvę atvirą Kito kalbėjimui, – Kito, be kurio
aktualaus žodžio visa kita virsta tuštuma“11. Iš čia kyla ypatinga svarba gerai pažinti ir teisingai interpretuoti Bažnyčios mokymo dokumentus. Teologijos siela yra laikomos Biblijos
studijos, nes kiekvienas amžius turi savaip naujai stengtis suprasti šventąsias knygas. Todėl
reikšminga pradžia galima laikyti pirmojo SOTER numerio pirmąją publikaciją, kurioje
analizuojami nauji Biblijos tekstų literatūrinės analizės metodai12. Popiežiškosios Biblijos
komisijos dokumente Biblijos aiškinimas Bažnyčioje pateikiami įvairūs Biblijos aiškinimo
metodai, jų prieitys ir vertinimas, todėl autoriaus publikacijoje13 pristatoma retorinė analizė
ir šios analizės pavyzdžiai praplečia akiratį, atskleidžia naujas galimybes suprasti Biblijos
žodį ir įkvepia tyrinėtojams drąsos taikyti naujus Biblijos aiškinimo metodus. Senojo Testamento kančios teologiją, veiksnius, lėmusius jos raidą, biblinių skundų (raudų) aplinkybes,
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pobūdį ir prasmę analizuoja S. Poniškaitis14. Vatikano II Susirinkimo nutarimai, kuriuos
analizuoja A. Kajackas15, V. Sidaras16, A. Genutis17, J. Krupa18, ir vėlesnės popiežių enciklikos, aptartos A. Narbekovo19, A. Lukaševičiaus20, J. Dębińskio21, K. Kėvalo22, A. Baniulio23
mokslo darbuose, yra ir išlieka dogminės, moralinės, pastoracinės teologijos, Bažnyčios istorijos, teisės ir krikščioniško socialinio mokymo pagrindas.
Teologijos mokslas išskiria biblinę, istorinę, fundamentinę, sisteminę ir praktinę teologiją24. Analizuojant per dešimt metų religijos mokslo žurnale SOTER paskelbtas teologijos
mokslo publikacijas, išryškėja teologijos mokslininkų pasirenkamos tyrinėjimų kryptys
ir keliamų klausimų aktualumas. Bažnyčios istorija (21 proc.), bažnytinė teisė (18 proc.),
moralinė ir pastoracinė teologija (13 proc.), dvasingumo teologija ir pašaukimų pastoracija (12,5 proc.), fundamentinė, ekumeninė, dogminė teologija (11 proc.), Bažnyčios
socialinis mokymas (10,5 proc.), Bažnyčios dokumentų analizė (10,5 proc.), liturgika
(3,5 proc.). Kadangi krikščioniškojo ugdymo mokslo darbai analizuojami kitame skyriuje,
katechetikos, tikybos mokymo, universitetinės sielovados publikacijos nėra įtrauktos į šią
procentinę teologijos mokslo publikacijų lentelę (žr. 1 pav.).
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1 pav. Teologijos mokslo publikacijos

Nenuostabu, kad per pirmąjį atkurto SOTER dešimtmetį Lietuvos mokslininkų dėmesį traukė Bažnyčios istorija, šios tematikos straipsniai sudaro 21 proc. visų teologijai
skirtų publikacijų (žr. 1 pav.). Per pusę amžiaus Lietuvoje trukusią okupaciją vykdyta prievartinė visuomenės ateizacija, varžyta Bažnyčios pastoracinė veikla, naikintas tarpukario
nepriklausomoje valstybėje sukurtas religinių organizacijų tinklas. Todėl, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, teologų ir istorikų pastangos buvo nukreiptos praeityje nenagrinėtiems Bažnyčios istorijos puslapiams atskleisti. Siekdami iškelti iš užmaršties parapijų,
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vienuolynų, iškilių Bažnyčios asmenybių veiklą, religijos studijas, krikščioniškąjį ugdymą,
mokslininkai tyrinėja parapijų ir vienuolynų archyvus, garsių vyskupų, kunigų ir katalikų
švietėjų raštus, laiškus, amžininkų prisiminimus. P. Puzaro25, A. Motuzo26, A. Kajacko27,
V. Kamuntavičienės28, K. Žemaičio29, R. Šviedrio30 ir kt., S. Bytauto31, A. Grickevičiaus
ir A. Vasiliauskaitės32, P. Chudziko33 tyrimuose analizuojama parapijų, vienuolynų pertvarka ir dalyvavimas šviečiamojoje veikloje bei religinių organizacijų istorinė reikšmė
ir gyvybingumas nuo XVI iki XX a. Bažnyčiose ir vienuolynuose saugomų archyvų tyrinėjimų tikslas atkreipti ne tik Lietuvos praeitimi besidominčių žmonių ir istoriją studijuojančių studentų, bet ir klebonų dėmesį, kad jie pasidomėtų savo parapijų archyvais,
kuriuos reikia saugoti ir sutvarkyti. Turtinga įtakingiausių ordinų istorija atskleidžia
reikšmingą jėzuitų ir pranciškonų įtaką mokslo ir švietimo raidai ne tik Lietuvoje carinės
priespaudos metais, bet ir emigracijoje JAV ir Kanadoje, kai Lietuvą okupavo sovietai.
K. Žemaičio34 tyrimai išryškina, kokį didelį socialinį ir politinį vaidmenį XX a. tarpukario
Lietuvoje suvaidino Katalikų akcija, kurioje dalyvavo ir kunigai, ir pasauliečiai. Telkdami mokslo žmones, katalikų inteligentai jungėsi į organizacijas, kurios vykdė švietimo ir
karitatyvines programas, ugdė krikščionišką ir pilietinį sąmoningumą, kūrė katalikišką
universitetą, įsteigė Katalikų mokslo akademiją. XX a. Katalikų akcija turėjo gerai organizuotas institucijas, vykdė įvairiopą religinę, ekonominę, kultūrinę ir šviečiamąją veiklą,
kuri svarbi visos Europos istorijoje. W. Guzewicziaus35 publikacijoje pateikiama Katalikų
akcijos ugdomoji veikla, remiantis Lomžos vyskupijos istorine medžiaga. A. Vasiliauskienės36, K. Žemaičio37, V. Kamuntavičienės38, V. Selenio39, W. Makośo40 mokslo darbuose
vertinama, kokį dvasingumo ir pilietiškumo indėlį į Bažnyčios ir kasdienį gyvenimą įnešė
tokios asmenybės kaip prof. P. Dovydaitis, vysk. M. Reinys, vysk. A. Karosas, Z. Ivinskis,
tėvas K. Višinskis ir kt. to meto dvasininkai bei visuomenės veikėjai.
Svarbi ne tik teisiniu ir politiniu, bet taip pat filosofiniu bei religiniu požiūriu Bažnyčios ir valstybės santykio tema. Tarpukario Lietuvos valstybės ir Bažnyčios santykių
pasiekimus ir skaudžių nuosmukių priežastis, remiantis istoriniais faktais, įvertina K. Žemaitis41. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje neatsiejama nuo istorinių Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių diplomatinių pasirinkimų ir Vakarų Bažnyčios krikšto, kurį publikacijoje
analizuoja S. Bytautas ir K. Žemaitis42. P. Janausko43 publikacijoje išryškėja, kad visoje
Lietuvos kaip valstybės istorijoje svarbus Romos Katalikų Bažnyčios požiūris į Lietuvą,
Lietuvos hierarchų santykis su Šventuoju Sostu ir Katalikų Bažnyčios pozicija. Išskirtinę
vietą Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijoje užima Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika
(nuo 1972 m. iki 1989 m. išleistas 81 leidinio numeris) – pogrindžio leidinys, pasiekęs
ir laisvąjį pasaulį bei atskleidęs SSRS okupacijos metais patirtą melą, klastą ir agresiją.
V. Narkutės44 tyrime pateikiama Kronikos ir jos vaidmens kovoje už religinę laisvę istorinė
analizė. Katalikų Bažnyčios dvasininkų ir pasauliečių persekiojimas atskleistas I. Miklaševič45 tyrime, kuriame nagrinėjami Lenkijos Liaudies Respublikos vidaus reikalų ministerijos Saugumo tarnybos ir Lietuvos TSR KGB bendradarbiavimo, sekant Bažnyčią 7-ajame
dešimtmetyje, aspektai.
Taigi gausios Bažnyčios istorijos publikacijos moksliniame žurnale SOTER yra svarus
indėlis, siekiant suvokti Lietuvos valstybės istorinę raidą krikščioniškos Europos kontekste, ir galimybė atlikti tolesnius istorinius tyrinėjimus.

129

130

7ZUBVUBT4UFQPOBT7"*ä*Ą/"4

Šiuolaikinio pasaulio problemos kelia teologijai metodų pliuralizmo, proto ir tikėjimo
santykio, subjektyvumo, autoriteto, tradicijos, filosofinės tiesos ir kt. klausimus, į kuriuos
bando atsakyti fundamentinės teologijos mokslininkai. Daug fundamentinės teologijos
tyrimų paskatino naujas teologijos požiūris į nekrikščioniškas religijas. Ekumeninio sąjūdžio pastangos per dialogą suprasti atsiskyrusiųjų Bažnyčių tikėjimo ir mokymo skirtumus, nustatyti jų kilmę ir padidinti tikėjimo bendrystę domina vis daugiau teologų.
A. Lukaševičiaus46, J. Dębińskio47, R. Dulskio48, B. Brzezińskio49 publikacijose nagrinėjamos Vatikano II Susirinkimo, XX a. pabaigos Bažnyčios dokumentų, deklaracijos Dominus Jesus ištarmės apie tikinčiųjų ir netikinčiųjų bendradarbiavimo galimybes, gilinamasi
į kristologinius ir ekleziologinius aspektus, siekiama geriau pažinti Rytų krikščionybės
dvasinį lobyną ir panaudoti jį pašaukimų sielovadai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą dar labiau skatina globaliau pažvelgti į įvairių krikščioniškų konfesijų vertybes ir kurti
autentišką ekumeninį dvasingumą. J. Dębińskio50, R. Dulskio51, R. Skinkaičio52 mokslo
darbuose ekumeninės problemos analizuojamos kaip iššūkis, skatinantis praplėsti akiratį,
kelti klausimus apie krikščioniškojo tikėjimo esmę, radikalizuojant tikėjimą kasdienybėje,
nagrinėjama Rytų tradicijos ir Vakarų Europos krikščioniškų konfesijų laikysena Marijos
kulto atžvilgiu. Šios publikacijos parodo, kad kai kurie autoriai specializuojasi teologinės ekumenijos su Rytų ar reformacinėmis Bažnyčiomis srityse, tačiau nors ekumeninė
teologija kaip sisteminės teologijos disciplina pirmiausia siejama su dogmatika, etika ir
socialine etika, visos teologinės disciplinos, kurios persiėmusios ekumenine dvasia, kartu
apima nemaža Biblijos, istorijos ir praktikos elementų.
Gilinimasis į tikėjimo tiesas neįmanomas be fundamentalios teologinės disciplinos –
dogmatikos, kurios raida neatsiejama nuo Bažnyčios Tėvų mokymo, teologijos ir dogmų
istorijos. Šiai disciplinai žurnale SOTER skirti V. Sidaro53, A. Širinskienės54, A. Ramono55,
V. Karaliūnaitės56, R. Skinkaičio57, J. Krupos58, R. Oželio59, E. Matulewicz60, J. Bolewskio61
mokslo darbai. Juose analizuojama dogmos extra Ecclesiam nulla salus sampratos kaita,
kristologijos, sakramentologijos, mariologijos raidos ypatumai, gimtosios nuodėmės realumo suvokimas.
Gyvenimo formavimas pagal tikėjimą reikalauja praktinių elgesio taisyklių, todėl moralinė teologija argumentuotai reiškia su etinėmis problemomis susijusius Magisteriumo
pareiškimus ir tradicijos liudijimus. Specialioji moralinė teologija apima visas žmogiškojo gyvenimo sritis nuo gimimo iki mirties. Egzistencinė pasirinktų veiksmų reikšmė,
sutuoktinių atsakomybė perduodant gyvybę, kūno teologija ir žmogaus lytiškumo deramas įtraukimas į asmens gyvenimą, požiūris į eutanaziją A. Narbekovo62 moksliniuose
tyrimuose rodo, kad Bažnyčiai rūpi žmogus visose jo gyvenimo srityse, ir reikalauja „iš
naujo peržvelgti Bažnyčios moralinio mokymo visumą, idant būtų primintos kai kurios
pagrindinės Katalikų doktrinos tiesos, kurioms šiandien iškyla iškraipymo arba atmetimo
pavojus“63. Gyvybės ir paties žmogiškojo asmens nuvertinimas, šiuolaikiniai iššūkiai šeimai analizuojami J. A. Sobkowiako64, T. Rogalewskio65, A. Baniulio66 moralinės teologijos
mokslinėse publikacijose. Pastoracinės teologijos E. Danilevičiaus67, A. Lukaševičiaus68,
V. S. Vaičiūno69 mokslo darbuose taip pat išryškintas šeimos institucijos nuvertinimas ir
ją ardantys veiksniai, tinkamas jaunuolių paruošimas būsimai šeimai; ieškant naujų veiksmingų pastoracinio darbo metodų, remiantis Bažnyčios dokumentais, gvildenami šeimų
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pastoracijos sprendimo būdai. Pasinaudojant teologinėmis ir antropologinėmis dogminės
teologijos įžvalgomis, kartu atsižvelgiant į įvairius antropologinių ir gamtos mokslų atradimus, moralinės ir pastoracinės teologijos moksliniai tyrimai ne tik atskleidžia įvairių
žmogiškųjų veiksmų pasekmes, bet ir suteikia aiškius orientyrus žmogui, siekiančiam galutinio tikslo.
Moralinės teologijos reikalavimai atkreipia dėmesį į prigimtinį įstatymą, kuris pasirodo kaip amžinojo Dievo įstatymo žmogiškoji išraiška. Kad krikščioniški idealai ir normos
gali būti įgyvendinami kasdieniame gyvenime, įrodo žmogiškojo šventumo pavyzdžiai.
Krikščioniškasis dvasingumas remiasi Šventosios Dvasios veikimo daugialypumu – tai
vienuoliškasis, pasauliečių, misijų, biblinis, judaistinis, ekumeninis, stačiatikių dvasingumas. Svarstant dvasingumo istoriją aprėpiamos tokios įvairios temos, kaip mistikos,
maldos formų, charizmatinių proveržių ir sąjūdžių istorija. Bažnyčios pripažinti šventieji
nėra vien tik mistikai. Tai asmenys, kurie, tobulai sekdami Dievo meile, dalyvavo sprendžiant savo laikmečio visuomenines, bažnytines ir politines problemas. Todėl jų pavyzdys
kreipia Bažnyčios žvilgsnį į mumyse gyvenantį Trejybės slėpinį, kurio šviesą turėtume
įžiūrėti ne tik savo širdyje, bet ir mus supančių brolių bei seserų veiduose, gebant jausti
gilią mistinio Kūno vienybę ir traktuoti savo tikėjimo brolį kaip „dalį savęs“. Dvasingumo
teologijai ypač svarbi pašaukimų pastoracija, apimanti parapijas, ugdymo vietas bei šeimas ir skatinanti „dėmesingiau apmąstyti esmines gyvenimo vertybes, kurias įgyvendina
kiekvieno asmens atsakas į Dievo kvietimą, ypač tada, kai jis kviečia visiškai save dovanoti
ir visas savo jėgas atiduoti Karalystės reikalui“70. Mistinis krikščionio gyvenimas, didžiųjų
Bažnyčios mokytojų kelias į šventumą, kunigų dvasingumas, Europos globėjos Kotryna
Sienietė ir Brigita Švedė, valstybės veikėjų ir politikų globėjas Tomas Moras kaip šventumo pavyzdžiai politiniame gyvenime, marijoniškojo dvasingumo modeliai, pasišventimo
Marijai vaidmuo religinei ir žmogaus asmenybės brandai, naujas požiūris į pamaldumą
Švč. Mergelei Marijai, sekant jos pavyzdžiu; antropologijos ir personalizmo įnašas į teologinio pašaukimo sampratą, pašaukimų teologijos ir sielovados aktualumas šiandienos
žmogui ir visuomenei, pasauliečių vaidmuo pašaukimų sielovadoje, medijos poveikis
šiuolaikinio žmogaus dvasingumui, kristologinis dvasingumo matmuo ir kt. temos svarstomos R. Dulskio71, K. Trimako72, P. Chudzico73, K. Peko74, E. Danilevičiaus75, E. Matulevicz76, S. Urbańskio77, H. Misztalio78, W. Kalinowskio79, K. Burskio80, M. Chmielewskio81
dvasingumo teologijos ir pašaukimų pastoracijos tyrimų mokslinėse publikacijose.
Dieviška valia Bažnyčia įsteigta ir tvarkoma kaip bendruomenė, valdoma Petro įpėdinio ir vyskupų, veikiančių išvien su juo. Tikintieji, per krikštą priimti į Bažnyčią, sudaro
Dievo tautą ir savu būdu dalyvauja pranašiškoje ir karališkoje Kristaus kunigystėje, todėl
yra pašaukti vykdyti misiją, kurią Dievas patikėjo Bažnyčiai pasaulyje, ir savo pareigas
vykdo per teisės nurodymus. Kadangi dieviškasis išganymo Apreiškimas skleidžiasi tarp
žmonių visais laikais ir visose vietose, visi tikintieji turi pareigas ir teises, kurias apibrėžia
visuotinės Bažnyčios įstatymai, skelbiami oficialiame leidinyje „Actorum Apostolicae SeEJTDPNNFOUBSJPPďDJBMJi3FMJHJKPTNPLTMPäVSOBMF405&3 domėjimąsi bažnytinės teisės
kanonais atskleidžia mokslininkų tyrimai, sudarantys 18 proc. visų teologijai skirtų publikacijų (žr. 1 pav.).
Kadangi gausu bylų dėl bažnytinės santuokos paskelbimo negaliojančia, aktualu tyrinėti
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santuoką civilinių ir bažnytinių teismų praktikoje. K. Meilius82 teigia, kad ne visada įsigaliojęs Civilinis kodeksas vienareikšmiškai atsako į visus su bažnytinės santuokos institucija susijusius klausimus. Kanoniškąją jungtuvių formą, santuokinio sutikimo sampratą,
nurodant sutikimo trūkumus, pateikia P. Vaičekonis83. Santuoką ardančias kliūtis kanonų teisėje analizuoja K. Meilius ir R. Žilinskaitė84. Tikintiesiems kyla daug jurisdikcijos
klausimų dėl santuokos pripažinimo negaliojančia. Bažnyčia santuokinius ryšius supranta
kaip ontologinę tikrovę, kuri egzistuoja tarp dviejų žmonių, kai jie apsikeičia santuokiniu
sutikimu. Tokie ryšiai nėra tik moraliniai ir ištikimybės įsipareigojimai, bet „tokia tikrovė, kuri atsiranda davus sutikimą ir daugiau nebepriklauso vien nuo pačių sutuoktinių
tolesnių norų“85. Todėl, Bažnyčios nuomone, sugyventinių partnerystė neturi autentiškos
teisės institutui būdingos savybės – vidinio institucingumo, sutvirtinto viešu subjektų įsipareigojimų pareiškimu86. Santuokos institucijos sekuliarizavimas K. Meiliaus87 publikacijoje įvardijamas kaip pavojus šeimos stabilumui. Svarbu išsiaiškinti praktinius sunkumus
ir neapibrėžtumus teisminiuose ginčuose, kai sakramentinė santuoka pripažįstama civilinėje teisėje. Kai kurias bažnytinės santuokos pripažinimo civilinėje teisėje problemas nagrinėja V. Brilius88. Bažnyčia tvirtai gina pamatinius santuokos principus. S. Maksvyčio89
mokslinėje publikacijoje analizuojama vienumo ir neišardomumo reikšmė krikščionių
santuokoje parodo, kad Bažnyčia santuokos klausimu pasisako nedviprasmiškai ir gina
tradicines šeimos vertybes.
Teisinė organizacinė Bažnyčios sritis – neatskiriama jos gyvenimo dalis. Bažnytinių teismų hierarchinė struktūra, interdiktas, vyskupų konferencijų normatyvinė galia aptariama
P. Smilgio90 straipsniuose. Kaip teisinio mąstymo raidos ir teisinės kultūros pagrindą R. Pukenis91 analizuoja romėnų teisę monarchiniu jos laikotarpiu, nagrinėja Romos tautų teisės
(ius gentium) ypatybes ir jos santykį su prigimtine teise, kuri yra visų teisių šaltinis. Parengiamojo tyrimo svarbą baudžiamajame kanonų teisės procese atskleidžia R. Rumšas92.
Bažnyčią kaip teisiškai šventumui įpareigojančią instituciją analizuoja V. Brilius93, pateikdamas Bažnyčios santykių su jos narių šventumo formomis raidą. Bažnytinės kankinystės paskelbimo teisinius aspektus išdėsto H. Misztalis94. Nors kankinystė yra teologinė
tikrovė, bet kanonų teisė nustato ribas, kada šią antgamtinę tikrovę derėtų laikyti „kanonizuotu šventumu“. H. Misztalis95 aiškina, iki kokios ribos leistinas liaudies pamaldumas
šventuoju laikomam mirusiam asmeniui.
Krikščionybė yra Europos kultūros dalis, todėl Europos integracijos procese didelę
reikšmę turėjo įvairios krikščioniškosios Bažnyčios. Kiekviena Europos Sąjungos valstybė
pagal galiojančius įstatymus reguliuoja Bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių santykius su valstybe. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, formuojasi bažnytinė teisė kaip
valstybės teisės dalis, kuri ES šalyse yra skirtinga dėl istorinės patirties ir įsitikinimų. Svarbu suprasti valstybės ir Bažnyčios bei kitų religinių bendruomenių santykių reguliavimo
modelius, kuriuos mokslinėje publikacijoje analizuoja R. Rumšas96. Valstybės institucijų
nešališkumą, autonomiją ir vienos institucijos nepriklausomybę nuo kitos, bendradarbiavimą ir abipusį sutarimą išdėsto P. Staniszas97, nagrinėdamas Bažnyčios ir valstybės
santykių modelį Lenkijoje. Kai kuriose ES valstybėse didelę reikšmę turi islamas ir judaizmas, todėl bažnytinė teisė turi skirti šioms didžiosioms pasaulio religijoms atitinkamą
dėmesį. Kadangi Europoje yra daug mišrių šeimų, R. Pukenio98 publikacijoje išryškintos
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šių santuokų problemos, kai sutuoktiniui ne musulmonui tenka priimti islamo tikėjimą,
prarandant apsisprendimo laisvę. Taigi Europos kultūrinės įvairovės reiškinys, kai visuomenė vis labiau tampa daugiatautė, daugiarasė, daugiakultūrė, ne tik praturtina, bet kelia
vis naujų problemų, kurios neišvengiamai susietos su religijos laisvės samprata Katalikų
Bažnyčios ir Europos Sąjungos dokumentuose. Šiuos naujus iššūkius Bažnyčiai, susiduriant su nauju socialiniu, politiniu ir kultūriniu gyvenimu, analizuoja S. Bytautas99. P. Staniszo100 tyrime siekiama atsakyti į klausimus, susijusius su Bendrijos institucijų kompetencija Bažnyčių ir religijų atžvilgiu, ir nustatyti, ar atskirų valstybių tradiciniai ryšiai su
religinėmis denominacijomis gali kisti taip, kaip apibūdina Bendrijos institucijos, ar jos
turi teisę įvesti hierarchinę unifikaciją.
Bažnytinės teisės temų įvairovę tęsia Bažnyčios socialinio mokymo tyrimai. Šiandieninis žmogus gyvena individualistinėje kultūroje, kai gyvenimo esme tampa savo poreikių
tenkinimas, ieškojimas sau palankių vertybių, kartais dėl to atsisakant bendražmogiškųjų.
K. Meilius101, analizuodamas, ar laisvamanybė kaip politiškai privilegijuota ideologija nepažeidžia tradicinių religinių bendruomenių teisių, labai taikliai apibrėžia, kad siekiant
„paskiriems individams ar grupėms suteikti įvairių, būtent tik jiems parankių, išvestinių
teisių ir laisvių, aktyviai manipuliuojama visuotinai visiems žmonėms pripažįstamomis
teisėmis ir laisvėmis, kitaip sakant, net prigimtinėmis teisėmis“102. Tokiomis sąlygomis
tikinčiam žmogui sudėtinga savo pilietines pareigas vykdyti pagal krikščionišką sąžinę
atitinkančias vertybes. Todėl Bažnyčios pastoracija, kuri skirta konkrečiam žmogui, gyvenančiam konkrečiu istoriniu laiku, konkrečioje tautoje, kultūroje ir valstybėje, siekdama
laike ir istorijoje įgyvendinti išganingąjį Dievo veikimą, turi atsižvelgti ne tik į ekleziologinį, bet ir į visuomeninį-politinį Bažnyčios veiklos pobūdį. Taigi katalikai privalo pažinti
politinės sferos Bažnyčiai keliamus iššūkius. A. Eidukaitytės103 moksliniuose tyrimuose
atskleidžiamos katalikų dalyvavimo politikoje nuostatos, Bažnyčios misijos ir politinių
uždavinių santykio problematika, pasaulietiškumas, kuriuo vadovaujasi katalikų politinė veikla. Tyrimai pagrindžia, kad būtina katalikų dalyvavimo politikoje pastoracinė intelektualizacija, nes Bažnyčia teisėtai vykdo savo misiją politinėje realybėje, suteikdama
politikai moralinę dimensiją, saugodama tikinčiuosius nuo dualizmo, t. y. nuo tikėjimo
ir gyvenimo supriešinimo. Bažnyčios socialinis mokymas apima ne tik politinę, bet ir
ekonominę žmogaus egzistencijos dimensiją, kuriai skirtos K. Kėvalo104 mokslinės publikacijos. Socialinę sritį formuoja požiūris į žmogaus asmenį, jo esmę, sąžinės laisvę. Šiuos
probleminius aspektus moksliniuose darbuose analizuoja J. Juškevičius105, A. Narbekovas
ir B. Obelenienė106.
Liturgika – tai teologijos disciplina, įvairiais metodais analizuojanti liturgiją kaip gyvo
tikėjimo liudijimą, istoriniu aspektu tyrinėjanti jos įvairias pakraipas ir besigilinanti į
šiandieninio liturgijos įgyvendinimo bendruomenėse būdus107. Nors liturgikai per dešimt SOTER gyvavimo metų yra skirta palyginti nedaug publikacijų (žr. 1 pav.), vis dėlto
M. Puidoko108, Ž. Paulausko109, V. Karaliūnaitės110, D. Kalavinskaitės111 ir B. Ulevičiaus112
mokslinės publikacijos yra reikšmingi bandymai greta klasikinių temų aptarti mūsų dienomis aktualias simbolinės komunikacijos teorijas ir į praktiką orientuotus egzistencinių
potyrių klausimus.
Teologijos publikacijų apžvalga atskleidžia mokslinių tyrinėjimų įvairovę, išryškina
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šiandienos Bažnyčiai keliamus uždavinius, skatina mokslininkus vis giliau svarstyti aktualius klausimus ir brandžiau atskleisti savąjį teologo pašaukimą.

Aktuali filosofijos tradicija – autentiškos išminties ir tiesos paieška
Bažnyčia nuolat domėjosi filosofija. Visais laikais buvo katalikų filosofų, jie sukūrė daug
įtakingų ir ilgai išliekančių filosofinių veikalų. Mąstymas esmingai papildo tikėjimą, todėl filosofijos studijavimas yra nepamainomas teologijos studijų struktūros elementas ir
turi didelę reikšmę ugdant kandidatus į kunigystę. Magisteriumo dokumentai dažnai primena, kad svarbu užtikrinti reikiamą filosofinį ugdymą teologijos studentams ir visiems,
„kuriems sielovados praktikoje teks susidurti su šiuolaikinio pasaulio problemomis ir
suprasti tam tikro elgesio priežastis, kad sugebėtų tinkamai į jas reaguoti“113. Bažnyčia
įžvelgia pavojų, kai atsisakoma žmogui svarbiausių klausimų metafizinio nagrinėjimo, o
apsiribojama vien siauromis, neretai grynai formaliomis problemomis. Dabartinė „prasmės krizė“ kuria gausybę požiūrių į gyvenimą ir pasaulį, susiduriama su vis didesne žinojimo fragmentacija. Jei nekeliamas klausimas apie gyvenimo prasmę, kyla pavojus prarasti tikrąjį tiesos ieškojimo siekį, žmogaus dvasią užvaldo neapibrėžtas gyvenimo būdas,
skatinantis užsisklęsti savyje, apsiriboti savąja imanencija, nesiekiant transcendencijos.
Bažnyčia žmogaus gyvenimui teikia daugiau vertės, todėl filosofija jai yra kelias, vedantis į pamatinių žmogaus gyvenimo tiesų pažinimą, ir nepamainomas įrankis, padedantis
HJMJBVQBäJOUJUJLʐKJNʇ'JMPTPĕKB OFUJSQBMBJLZEBNBTBOUZLJVTTVUFPMPHJKB UVSJMJLUJJÝUJkima savo principams ir metodams. Vis dėlto Bažnyčia turi nurodyti, kurie kokios nors
filosofinės sistemos elementai nesuderinami su išpažįstamu tikėjimu, ir remdamasi savo
autoritetu kritiškai įvertinti krikščioniškajai doktrinai prieštaraujančias nuomones.114
Per dešimt metų religijos mokslo žurnale SOTER paskelbti filosofijos mokslo darbai
palaiko gyvą krikščioniškosios minties tradiciją. Daugelis filosofinių klausimų – pavyzdžiui, žmogus, žmogaus laisvė ir etiškas elgesys – tiesiogiai domina Bažnyčią, nes yra susiję su jos globai pavesta Apreiškimo tiesa. E. Būgaitės115 mokslo darbuose analizuojamas
žmogiškojo asmens kilnumo klausimas, apmąstant asmenį prigimties ir laisvės sąvokų
kontekste, išryškinant baigtinės egzistencijos vertę, parodant vis gilesnį ir sąmoningesnį
asmens suvokimą ir, remiantis fenomenologija, siekiama atskleisti tarpasmeninį emocijų
pobūdį, jų socialinius, kultūrinius, politinius aspektus. E. Būgaitė teigia, kad personalistinėje ir egzistencialistinėje filosofijoje pats subjektas, t. y. asmuo, tampa sau klausimu,
skatina žmogų kaip asmenį mąstyti apie save, „pradedant duotąja egzistencija ir einant
link horizonto, atverto tapsmui, savęs įveikimui ir pilnam laisvės įgyvendinimui“116. Mąstant apie tai, kas asmuo yra ir ką jis atskleidžia iš savo esybės gelmių, išryškėja, jog žmogus
tobulina save ne tik siekdamas abstrakčių žinių apie tiesą, bet ir per dinamiškus santykius
su kitu žmogumi, kurie pasireiškia atsidavimu ir ištikimybe. E. Būgaitės117 analizuojamas tikėjimo liudijimas ne kaip Apreiškimo forma, bet kaip asmenį prakalbinantis įvykis pabrėžia nepakeičiamą tikėtinumo motyvą, apmąstoma liudijimo kilmė, savybės ir
svarba šiandienos aplinkybėmis. Tikėdamas žmogus atsiduoda tiesai, kurią jam paskelbė
kitas žmogus, todėl, remiantis asmenų ir bendruomenių patirtimi, sutelkiamas dėmesys
į liudijimą kaip į kertinę tikėjimo motyvaciją. W. Dorszo118 straipsnyje gvildenama, kaip,
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anot J. Maríaso (vieno iš žymiausių šiuolaikinių Ispanijos filosofų), filosofinė antropologija, remdamasi krikščioniškuoju tikėjimu, gali atverti neribotus žmogaus gebėjimus
ir paskatinti krikščioniškojo tikėjimo atgimimą krizės laikais. Kelias Dievo link eina per
savęs pažinimą – tikrosios savo esmės suvokimą. Savęs pažinimą kaip kelią į Tikrąją Tikrovę analizuoja B. Gudaitytė119. Kaip teigia R. Bartkus, „nuolat stokojanti, tobulumo ir
ramybės trokštanti žmogaus prigimtis veržiasi į gyvybingos dvasios erdvę, laisvės ir transcendencijos buveinę“120. Bažnyčios mokymas kalba apie žmogaus asmens, sukurto pagal
%JFWPQBWFJLTMʇ WFSUʒJSPSVNʇ'JMPTPGBJ BOBMJ[VPEBNJEWBTJPT MBJTWʐT %JFWPNBMPOʐT 
paradokso, imanencijos, transcendencijos temas, gali semtis įkvėpimo iš biblinės antropologijos ir įvertinti reikšmingą filosofinę prasmę turinčius Bažnyčios žodžius, kad „tiktai
įsikūnijusio Žodžio paslaptyje tikrai išaiškėja ir žmogaus paslaptis“121.
Apmąstant šiandieninę situaciją, galima pastebėti, kad kai kurie praėjusių amžių filosofiniai klausimai sugrįžta nauju pavidalu. Ir tai jau nėra klausimai, dominantys tik paskirus individus, bet plačiai paplitę įsitikinimai, kurie tam tikru mastu daro įtaką visuotinei mąstysenai. Pavyzdžiu gali būti nepasitikėjimas protu, kuris dažnai iškyla daugelyje
naujausių filosofijos srovių, kartais prabylant ir apie „metafizikos pabaigą“, kai filosofijai
siūloma pasitenkinti kuklesniais uždaviniais ir paprasta faktų interpretacija ar tyrinėjimu
ribotose žmogiško žinojimo bei jo struktūrų srityse.122 Bažnyčios mokymas visuomet ieškojo darnaus ir vaisingo teologijos ir filosofijos santykio. Nekalbant apie metafiziką kaip
apie konkrečią mokyklą ar tam tikrą istorinę minties srovę, Bažnyčios mokymas pabrėžia,
kad tikrovė ir tiesa išeina anapus to, kas yra faktiška ir empiriška, o žmogus geba teisingai
ir tikrai pažinti transcendentinį ir metafizinį matmenį. Nors šis pažinimas yra netobulas ir analogiškas, vis dėlto metafizika vaidina esmingą teologijos ieškojimų tarpininkės
vaidmenį. Vatikano II Susirinkimas patvirtino, kad žmogus geba susikurti vienalytę ir
organišką pažinimo koncepciją. Taigi Bažnyčios mokymas drąsina, kad filosofai, bandantys įvykdyti reikalavimus, kuriuos Dievo žodis kelia žmogaus mąstymui, turi „remtis ta
didžiąja tradicija, pradėta Antikoje, tęsiama Bažnyčios Tėvų ir scholastikos mokytojų, apimančia ir pamatinius naujųjų amžių bei šiuolaikinės filosofijos pasiekimus“123.
Žurnale SOTER publikuojami P. Codos124, G. Karoblio125, E. Būgaitės126, N. Čepulio127, L. Gorbacevicos128, A. Švarplio129, J. Simonovos130, M. Oniščik131 filosofijos mokslo
darbai apima metafizikos, antropologijos, ontologijos, hermeneutikos, fenomenologijos,
religijos filosofijos, judėjimo filosofijos, kalbos filosofijos, istorijos filosofijos ir filosofijos
istorijos tyrimų sritis. Šiuose filosofiniuose tyrinėjimuose apmąstomi žinomų praeities
ir šiuolaikinių mąstytojų veikalai. B. Gudaitytė132 analizuoja religinės ir mistinės patirties koegzistenciją su žmogaus kasdiene patirtimi, ryšį tarp teizmo ir niekio, pateikdama
Echarto filosofines įžvalgas; E. Būgaitė133, N. Čepulis134 atskleidžia E. Levino etikos filosofiją; R. Viedrynaitis135 išdėsto esminius L. Karsavino kūrybos bruožus; B. Gudaitytė136,
aptardama J. Ereto studiją „Iš mistikos istorijos“, atskleidžia XIV a. vokiečių mistikos aktualumą; D. Večerskis137 supažindina su vėlyvaisiais M. Merleau-Ponty fenomenologiniais
tyrinėjimais; R. Baltrušaitytė138LSJUJÝLBJBQäWFMHJB'/JFU[TDIFTUPCVMPäNPHBVT BOUäNPgio) sampratą; P. R. Blumas139 svarsto Bruno pastangas pritarti Kuziečio atomistinei geometrijai; D. Jonkus140, M. Oniščik141 analizuoja Maceinos kultūros filosofiją, jo vaidmenį
Lietuvos filosofijos istorijoje; E. Juozelis142OBHSJOʐKB'FZFSBCFOEPNPLTMPEFNJTUJĕLBDJKPT
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aspektus, vienintelio racionaliu laikomo mokslinio pažinimo kritiką; G. Karoblis143 vertina šiuolaikinę Vakarų visuomenę ir dieviškosios visuomenės padėtį joje, nagrinėdamas
šv. Augustino veikalą „De civitate Dei“; M. Paulikaitė144 gilinasi į Gadamerio hermeneutinę pažinimo sampratą ir dialoginį pažinimo pobūdį; T. Sodeika145 sugretina Husserlio fenomenologiją su šv. Ignaco Lojolos „Dvasinėmis pratybomis“; R. Veprauskas146 nagrinėja
garsaus prancūzų filosofo Bergsono pastangas suvienyti materiją ir atmintį; E. Būgaitė147
pristato Maréchalio filosofijos pagrindinius bruožus, turėjusius įtakos K. Rahnerio mąstymui; A. Charlesas148 analizuoja šiuolaikinio Europos kultūros filosofo Zizeko darbuose
atskleidžiamą Hitchcocko kūrybos neišsakomumą.
Šie filosofijos mokslo tyrimai atskleidžia, jog vis iš naujo atrandami filosofinės minties
lobynai ir ne tik plėtojamos naujos filosofinės spekuliacijos formos, bet taip pat bandoma
suderinti tikėjimo reikalavimus su fenomenologinio metodo perspektyva, nuo imanentinės tikrovės analizės siekiama atverti kelią į transcendenciją.
Nors akivaizdu, kad tomizmas ir neotomizmas nėra vienintelis krikščionybės įkvėptas filosofinės minties reiškinys, tačiau Bažnyčia nuolat pristato šv. Tomą Akvinietį kaip
Doktrinos Mokytoją ir teisingo teologinio tyrinėjimo pavyzdį. Tomas Akvinietis pateko
į krikščioniškosios minties istoriją kaip naujo filosofijos kelio ir visuotinės kultūros pradininkas149. Šv. Tomo intelektinis palikimas ir šiandien domina filosofus. D. Stumburevičiaus150 sinderezės prigimtis ir E. Būgaitės151 žmogaus valia, analizuojant veikalą „Quaestiones Disputatae de Veritate“, L. Šulcienės152 prigimtinio įstatymo teorijos ir žmogaus
laisvės samprata, nagrinėjant „Summa theologiae“, M. Oniščik153 prigimties ir malonės
santykis, G. Karoblio154 veiksmo ir judėjimo sąvokų interpretacijos ir Hiustono šv. Tomo
VOJWFSTJUFUPQSPGFTPSJBVT+'9,OBTP155 mokslo darbai atskleidžia, kad šv. Tomo veikalų
pažinimas yra aktualus ir mokslininkai ryžtasi įtraukti tomistinę tradiciją į šiuolaikines
filosofines ir teologines diskusijas.
Bažnyčios mokymas teigia, kad žmogus gali tobulėti ir atskleisti savo prigimtį neužsisklęsdamas savyje, bet siekdamas tikrų vertybių, atsiverdamas ir ieškodamas jų savo gyvenime bei jį pranokstančiuose transcendentiniuose lygmenyse156. Religijos mokslo žurnale
SOTER paskelbti filosofijos mokslo darbai patvirtina, kad filosofija turi didelę įtaką žmogaus sąmoningumo ugdymui ir kultūros pažangai.

Katalikiškojo ugdymo prioritetai švietimo sistemoje
Katalikiškasis ugdymas – tai asmenybės visapusiškas ugdymas pagal aiškų ugdymo planą,
kurio pagrindas yra Kristus. Katalikiškojo ugdymo siekis – išauklėti žmones stipriomis
asmenybėmis. Šis tikslas įpareigoja ugdyti žmogų kaip visumą, suvokiant, jog visos žmogiškosios vertybės vienovę įgyja ir iki galo įgyvendinamos Kristuje. Bažnyčios mokymas
katalikiškąjį ugdymą apibrėžia kaip integralią pastoracinės tikrovės dalį. Vienas reikšmingiausių katalikiškojo ugdymo koncepcijos elementų – kultūros ir tikėjimo sintezė. Žinios,
neatsietos nuo tikėjimo, tampa išmintimi ir gyvenimo vizija. Siekis susieti protą ir tikėjimą sujungia atskiras disciplinas, jas vienija ir koordinuoja, į pažinimą diegiant krikščioniškąją pasaulio, gyvenimo, kultūros ir istorijos sampratą.157
Religijos mokslo žurnale SOTER krikščioniškajai pedagogikai skirti mokslo darbai
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atskleidžia mokslininkus dominančias pagrindines temas – tai katechetika ir tikybos mokymo problematika (45,2 proc.), šeimotyra (23,8 proc.), pedagogikos istorija (20,2 proc.)
ir universitetinės studijos (10,7 proc.) (žr. 2 pav.).
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Universitetas Vakarų civilizacijoje visuomet buvo viena iš reikšmingiausių formų, kuriomis reiškėsi Bažnyčios pastoracinis rūpestis. Bažnyčios skelbiamas tikėjimas yra fides
quaerens intellectum, jis turi prasiskverbti į žmogaus protą ir širdį, būti apmąstytas, kad
būtų įgyvendinamas. Todėl bažnytinis buvimas negali apsiriboti vien kultūrinėmis bei
mokslinėmis iniciatyvomis. Jis turi teikti veiksmingą susitikimo su Kristumi galimybę.
Bažnyčios buvimas ir misija universitetinėje kultūroje reiškiasi įvairiomis bei viena kitą
papildančiomis formomis. Pirmiausia kyla užduotis palaikyti katalikus, kurie į universiteto gyvenimą įsitraukę kaip dėstytojai, studentai, tyrinėtojai ar bendradarbiai. Bažnyčiai
taip pat rūpi skelbti Evangeliją universitete visiems, kurie jos dar nepažįsta ir yra nusiteikę
ją savo noru priimti, todėl Bažnyčios veikla reiškiasi nuoširdžiu dialogu bei bendradarbiavimu su visais universitetinės bendruomenės nariais, besirūpinančiais kultūrine žmogaus
bei tautų sklaida.158
Šią Bažnyčios misiją sėkmingai atlieka 1990 m. Kaune atkurtas Katalikų teologijos fakultetas, kuris darniai įsiliejo į VDU bendruomenę. V. S. Vaičiūno159 publikacijose analizuojamos Katalikų teologijos fakulteto studijų programos, patvirtintos Vatikano katalikiškųjų studijų kongregacijos, todėl jose daugiau teologijos ir filosofijos dalykų nei Vilniaus
ir Klaipėdos universitetų katalikiškų institucijų programose, kurios yra siauresnio profilio.
Šiandien Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių katalikiškų universitetų studijų programų
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pažinimas, jų tyrinėjimas bei pritaikymas savasčiai yra reikšmingas mokslo tiriamojo darbo objektas Lietuvos edukologams, dirbantiems katalikiškosios kultūros ir mokslo srityje.
Kiekvieno universiteto pašaukimas yra jo pažangus originalumas, humanistinių vertybių skleidimas. Eidamas šiuo keliu universitetas atveria duris ir teologiniam mąstymui.
Mokslinė teologija nuolat stiprina kultūrines dvasininkijos ir pasauliečių vertybes, padeda
spręsti aktualiausias žmogiškąsias problemas. Šiandieniame pasaulyje universitetų paskirtis ne vien teikti žinias jaunajai kartai ir visuomenei, bet taip pat auklėti ir rengti būsimąsias kartas taip, kad jos išmoktų gerbti didžiąją gamtos ir paties gyvenimo harmoniją, o iš
jų galėtų mokytis ir kiti. S. Nowosado160 straipsnyje analizuojamas katalikų universitetų
vaidmuo dabartinėje kultūrinėje situacijoje, ypač Europoje, aptariami nuolatiniai katalikų
universiteto tikslai tarnaujant Bažnyčiai ir visai žmonijai. Jauno žmogaus ugdymas neatskiriamas nuo dorinio ugdymo, kuris ne tik formuoja gyvenimo vertybes, bet ir padeda
suvokti gyvenimo tikslus bei jų siekimo būdus, todėl kaip būtina katalikų ugdymo dalis
V. S. Vaičiūno161, H. Lombaertso162, V. Vainilavičiūtės ir R. Vaitkevičiūtės163, M. Mrózo164
mokslo darbuose analizuojama universitetinė sielovada. Universitetinių studijų procesas
šiandien neatsiejamas nuo informacinio raštingumo ir interaktyvios sąveikos, kai, taikant
aktyvias mokymosi formas, studentai įgyja socialinius gebėjimus, analizuojamus G. Gedvilienės ir V. Vaičiūnienės165 tyrime. Vakarų civilizacijos visuomenė vadinama informacine visuomene. Tačiau pastebima, kad nuo per didelio informacijos srauto žmonės
praranda dėmesį ir nebeskiria svarbių problemų nuo nereikšmingų. Bažnyčia moko, kad
krikščionių bendruomenė, naudodama šiuolaikines komunikacijos priemones, ieškotų
praktinių būdų iš virtualaus kibernetinės erdvės pasaulio pereiti į realų krikščioniškosios
bendruomenės pasaulį. Naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijos priemonėmis galima
teikti informaciją, kviesti, raginti ir mokyti tikinčiuosius, tačiau internetas niekada nepakeis gilios Dievo patirties, atsirandančios iš Bažnyčios liturginio ir sakramentinio gyvenimo, gyvo ir specialiai auditorijai skirto pamokslo, todėl V. S. Vaičiūno166 publikacijoje
pabrėžiama homiletikos svarba moderniai akademinei bendruomenei. Katalikų teologas
Karlas Rahneris teigė, kad intelektinis integralumas skatina sukaupti drąsą, būtiną dvasiniams sprendimams. Protas, net patirdamas istorijos ribojamą netikrumą, tamsą, baimę,
turi būti pasiryžęs įsipareigoti. Ir šis įsipareigojimas turi ypatingą moralinę dimensiją.167
Šiandien tampa aišku, kad būdami nesaugūs dėl ateities ir kovodami su nesaugumu, galime pulti į neviltį, bet yra kita alternatyva – turėti tvirtus įsitikinimus, eiti priekyje ir
naudotis dvasingais, humanistiniais žmonijos auklėjimo ir švietimo būdais. Tai ypač turi
rūpėti universitetams, o dar labiau Katalikų teologijos fakultetui, kuris yra ne vien studijų
bendruomenė, bet kartu gilaus dvasingumo mokykla Lietuvoje.
Kintant politinėms, ideologinėms, socialinėms, ekonominėms sąlygoms Lietuvoje
formuojasi nauja visuomenė, kurios tikslas visiškai integruotis į Europos šalių bendriją.
Šiam tikslui pasiekti reikia kilnios dvasios inteligentų, aukštos kompetencijos jaunuomenės ugdytojų. G. Birkas168 teigia, kad visuomenės kaita – kultūrinis daugialypiškumas,
naujas požiūris į esminius klausimus ir bendravimą – tikybos dėstymui meta naujus iššūkius, į kuriuos reikia rasti naujus atsakymus, pagrįstus gyvąja Bažnyčios Tradicija. Posovietiniu laikotarpiu vykusi švietimo reforma įteisino tikybos mokymą švietimo sistemoje ir išryškino katalikų teologijos mokslo svarbą, rengiant brandžius tikybos mokytojus.
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V. Vainilavičiūtės169, S. A. Stasiulevičiūtės170, G. R. Rugevičiūtės171, A. Zulumskytės ir
G. Overlingienės172, R. Jakštienės173 mokslo darbuose aiškinami tikybos pamokų pasirinkimo motyvai, analizuojamos tikybos mokymo programos, ieškoma galimybių jas tobulinti ir pertvarkyti religinio ugdymo turinį taip, kad jis taptų artimesnis tikėjimo ieškantiems moksleiviams, lyginant ugdymo programas su kitų Europos valstybių patirtimi
ir siekiant optimizuoti pasauliečių rengimą apaštališkajai Bažnyčios misijai. Kaip teigia
J. Bagrowiczius174, švietimo ir religijos ryšys šiandien yra gilių apmąstymų objektas, jis kelia naujus reikalavimus religiniam švietimui. A. Stašulāne175 pabrėžia, kad Bažnyčiai kyla
neatidėliotina būtinybė laiduoti religinio švietimo tęstinumą visose asmens ugdymo pakopose. Analizuojant didaktines religinio švietimo nuostatas, kurias galima realizuoti šiuolaikinėje visuomenėje176, svarbi ir kitų valstybių patirtis177. Kad šiuolaikinėje visuomenėje
yra paviršutiniškas krikščionybės ir Bažnyčios suvokimas, atskleidžia A. Grickevičiaus178
visuotinės ir Lietuvos istorijos vadovėlių analizė. Ji parodo, jog mokykloms skirtuose istorijos vadovėliuose krikščionybės ir Bažnyčios apibūdinimas nepakankamai nuoseklus
ir kompetentingas. Todėl Bažnyčios mokymas skiria ypatingą dėmesį vaikų, jaunimo ir
suaugusiųjų katechezei, kuri turi atliepti nuolatinį pakrikštytųjų ugdymo poreikį. G. Gedvilienės ir S. Karasevičiūtės179 tyrime atskleidžiamas jaunimo centruose, katalikiškose organizacijose ir draugijose vykdomas katalikiškų jaunimo grupių vadovų pasauliečių ugdymas. Autorės teigia, kad nuo vadovų pasirengimo labiau nei nuo kitų veiksnių priklauso
katalikiškų jaunimo grupių užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas, santykiai grupėje, tikėjimas
ir pasitikėjimas. Katechetiniu ugdymu siekiama, kad mokymo nušviestas tikėjimas taptų
gyvas, sąmoningas, veiklus. K. Pekas180 pabrėžia, jog svarbu, kad Katekizmas būtų rūpestingai perteikiamas ne tik vaikams ir jaunuoliams, bet ir suaugusiems žmonėms, nes
suaugusiųjų katechezė yra didžiausias šiuolaikinės Bažnyčios rūpestis. A. Lukaševičius181
aptaria įvairius katechezės būdus, leidžiančius pasiekti šiuolaikinį žmogų tam tikrose jo
gyvenimo situacijose, katechezės planus, sudarytus remiantis esamos situacijos analize,
nurodo galimas katechetinio darbo gaires.
Akivaizdu, kad užmiršus praeitį negalima kurti dabarties, todėl žurnale SOTER gausu mokslinių publikacijų pedagoginės istorijos tema. O. Tijūnėlienės182 mokslo darbuose aptariami prof. P. Dovydaičio katalikiškos veiklos tikslai, švietimo istorijos bruožai
vysk. M. Valančiaus raštuose, kun. S. Ylos pažiūros į ugdymą, kun. M. Gustaičio atvirumas ugdymo vertybėms ir pasiryžimas tarnauti tautai, S. Šalkauskio dvasinio žmogaus
tobulėjimo teorija, kun. I. Tamošaičio nuostatos vertybių sistemų ir žmogaus santykio su
jomis atžvilgiu. Šios publikacijos įrodo, kad Bažnyčios ir visuomenės kultūros baruose
darbavęsi žmonės paliko vertingas Lietuvos švietimo reformos pamokas ir tapo ugdymo
pavyzdžiais naujoms edukologų kartoms.
Bažnyčios nuomone, žmogaus ugdymas visų pirma prasideda šeimoje. Taigi ypatinga
šiuolaikinės visuomenės tyrimų sritis – šeimotyra. Šeimos modelio paieškos, jaunuolių
rengimas šeimai, vaikams ir jaunimui ugdyti skirtų programų analizė, sąžinės laisvės
probleminiai aspektai, religinė socializacija šeimoje, vyraujantys religinės patirties ir
praktikos veiksniai analizuojami R. Čepienės ir E. Giedraitienės183, L. Sajienės ir O. Norkutės184, J. Žukauskaitės ir A. Širinskienės185, Ž. Advilonienės186 mokslo darbuose. Stiprinant katalikišką šeimą didelę reikšmę turi Šeimos centrų darbas. Šeimos centrų raidą
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Lietuvoje ir jų programas analizuoja N. Liobikienė187. Šeimotyros mokslinių tyrimų srityje svarbią vietą užima lytinio švietimo ir lytinio ugdymo skirtumų nagrinėjimas, reprodukcinės pasaulėžiūros sklaidos visuomenėje ir įtakos jaunų žmonių požiūriui į šeimą
kritika ir vertinimas. B. Obelenienės ir K. Pukelio188; E. Danilevičiaus ir J. V. Uzdilos189;
K. Pukelio190; E. Švedo191; S. Ustilaitės, V. Juškelienės ir A. Petronio192; G. Vaitoškos193;
B. Obelenienės194; E. Danilevičiaus195 mokslo darbuose apžvelgiami lytinio švietimo įtakos paauglių lytinei elgsenai aspektai, vertinamos kitose šalyse taikomos lytinio švietimo programos, analizuojami lytinio švietimo ir lytinio ugdymo fenomenai remiantis
filosofiniu ir pedagoginiu diskursu, aiškinama dirbtinės kontracepcijos vartojimo rizika,
tiriama paauglių lytinės elgsenos sąsaja su prasta psichoemocine būsena, atskleidžiamos
ankstyvųjų paauglių lytinių santykių prevencijos rūšys, pateikiamos jaunimo rengimo
šeimai rekomendacijos, pabrėžiama, kad seksualinės energijos suvaldymas yra atskiro
žmogaus ir tautos klestėjimo garantas, todėl ugdymo procese labai svarbu išlaikyti teisingą lytinio ugdymo ir lytinio švietimo santykį. Teisingam lytinio ugdymo ir lytinio švietimo santykio tyrimui reikšmingas B. Obelenienės196 mokslo darbas, kuriame pateikiamas
bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio vertinimas lytinio ir lytiškumo ugdymo
principų aspektu. S. Lileikis teigia, kad jei nėra sistemingo krikščioniško požiūrio į žmogaus ugdymą šeimoje, „mokykla pamatinio šeimos indėlio pakeisti negali, nebent tik iš
dalies, nepakankamai“197. Taigi viltį teikia O. Tijūnėlienės198 atliktame tyrime pateiktas
akademinio jaunimo požiūris į tradicinę šeimą: nepaisant sudėtingų šiuolaikinių šeimų
deformacijų, jaunimo įsitikinimu, tradicinė šeima turi stiprėti ir atlikti žmogaus dvasinio, dorovinio auklėjimo funkciją.

-JBVEJĂLPKP NBMEJOHVNP  FUOPLVMUĄSPT  LSJLĂäJPOJĂLPKP NFOP JS LVMUĄSPT
UZSJOèKJNBJ
Analizuojant kultūrinę situaciją, kurioje gyvena ir kuria šiandieninis Vakarų civilizacijos žmogus, galima aiškiai atpažinti tendencingą siekį marginalizuoti tikėjimą iš visuomeninio gyvenimo, kaip kultūriškai nepagrįstą, vien subjektyviu asmeniniu pasirinkimu
paaiškinamą reiškinį. Vyraujančioje mokslinės-techninės kultūros aplinkoje išryškėja subjektyvizmas, kuris apibrėžiamas kaip tiesos matas ir kriterijus; pozityvistinės prielaidos
dėl mokslo ir technologijos pažangos formuoja hedonistinio materializmo pasaulėžiūrą;
politinėse sistemose vienos su kitomis konkuruojančios politinės ideologijos žada sukurti
žmonijos laimę, propaguodamos antropocentrinį ateizmą ir religinį indiferentizmą.199
Religijos mokslo žurnale SOTER publikuojami liaudiškojo maldingumo (13,48 proc.),
etnokultūros (8,99 proc.), krikščioniškojo meno (muzikos – 34,83 proc. ir architektūros,
dailės bei literatūros – 19,10 proc.), krikščioniškosios kultūros (23,60 proc.) mokslo darbai (žr. 3 pav.).
Religija yra ne tik atminimas, bet ir tradicija, kuri laikui bėgant perskverbia žmonių
bendruomenės gyvenseną: vietines šventes, šeimos tradicijas, įvairias apeigas, maldingąsias keliones. Todėl tikrąjį tikėjimo įkultūrinimą bene geriausiai išreiškia liaudiškasis
maldingumas, nes jis apima tikėjimą, liturgiją, jausmą, meną, įtvirtina tam tikros tautos tapatumo ir vietinių tradicijų įsisąmoninimą. Lietuvių tauta, kaip ir kitos Europos ir

"5(*.64*0Ã405&3Á.0,4-*/*Ć16#-*,"$*+Ć"6503*"*
*3+Ć,&-*".04130#-&."5*,04,*&,:#*/*"*#&*,0,:#*/*"*"41&,5"*

141



34,83





%



23,60

19,10





13,48

8,99







OLDXGLãNDVLV
PDOGLQJXPDV

HWQRNXOWǌUD

PX]LND

DUFKLWHNWǌUDGDLOơ
OLWHUDWǌUD

NULNãþLRQLãNRMLNXOWǌUD

3 pav. -JBVEJĂLPKPNBMEJOHVNP FUOPLVMUĄSPT LSJLĂäJPOJĂLPKPNFOPJSLVMUĄSPTQVCMJLBDJKPT

pasaulio tautos, puoselėja savo kultūrą, kuriai didžiulę įtaką turėjo krikščionybė. Lietuva
vadinama „kryžių šalimi“, joje yra unikalus visame pasaulyje Kryžių kalnas (Šiauliuose),
A. Motuzo200 atlikti tyrimai pagrindžia, kad Kryžių kalno apeiginiai papročiai savo kilme yra Vakarų Europos katalikiškų tautų ir kultūrų atspindys. Autoriaus publikacijose
atskleidžiamas Kryžių kalno kultas kaip pranciškoniškos kultūros palikimas Lietuvoje,
analizuojami latvių ir lietuvių maldininkų apeiginės muzikos ypatumai201. Sąvoka liaudiškasis maldingumas nusako įvairias asmeninio ar bendruomeninio pobūdžio kultines
apraiškas, kurios, atsižvelgiant į krikščioniškojo tikėjimo kontekstą, reiškiasi visų pirma
ne šventosios liturgijos formomis, bet ypatingais aspektais, pasiskolintais iš kokios nors
tautos, etninės grupės ar jų kultūros. Maldingosios praktikos tam tikru mastu yra liturgijos įkvėptos ir veda krikščioniškąją liaudį į liturgiją. Kai kurios maldingosios praktikos
nustatytos Apaštalų Sosto ar vyskupų potvarkiu; daugelis jų priklauso vietinių Bažnyčių
kulto paveldui ar vienuolynų bendruomenėms ir vykdomos laikantis papročių ar teisėtai patvirtintų knygų.202 Šiam kultūros tipui ypač daug grėsmių kelia sekuliarizmas. Neretai politikai arba folkloristai pasisavina liaudies maldingumo tradicijas ir naudoja jas
nepaisydami sakralumo. Kartais žmonės, matydami religinius ženklus ar simbolius, jau
nebesupranta, nebeatmena jų reikšmės. Todėl A. Motuzo203, V. Lileikienės204 moksliniai
darbai, analizuojantys Marijos kultą kalvarijų Kryžiaus keliuose, Žemaitijos lurdų kilmę ir
apeiginę kultūrą, atskleidžia, kaip liaudiškasis maldingumas leidžia tikintiesiems išreikšti
savo tikėjimą, savo ryšį su Dievu, Mergele, šventaisiais.
Liaudiškasis maldingumas taip pat skatina meninę raišką, tautos kūrybingumas atsiskleidžia visose srityse: apeigose, muzikoje, giesmėse, dailėje. Religijos mokslo žurnale
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SOTER ypač gausu bažnytinės ir instrumentinės muzikos istorijos, etnomuzikologijos
mokslinių publikacijų (žr. 3 pav.). R. Sliužinsko205, A. Remesos206, R. Apanavičiaus207 darbuose ieškoma terminijos ištakų, metodologinių sprendimų lietuvių liaudies ir grigališkojo choralo monodijų analogijose, krikščionybės įtakos kankliavimo raidai. D. Petrauskaitės208, G. Daunoravičienės209, D. Kšanienės210, R. Gudelio211, E. Mažinto212 publikacijose
analizuojama lietuvių kompozitorių kūryba ir bažnytinė muzika, muzikos žanrų specifiškumas ir jų priskyrimas bažnytinei muzikai, lietuvių vargonininkų veikla Amerikoje, bažnytinių chorų vertinimo problematika, egzodo muzikos pedagogika. A. Motuzo213 tyrimo
rezultatai pagrindžia, kad keičiantis laikmečiams keičiasi ir Katalikų Bažnyčios žvilgsnis į
tradiciją: vyksta jos rekrikščionizacijos (krikščionybės atsinaujinimo) procesas.
Dailės ir architektūros srityje pateiktos B. Gudaitytės214, L. Šinkūnaitės215, R. Kazlausko216, I. Burinskaitės217, A. Traškinienės218, A. Kulvietytės-Slavinskienės219, R. Ostrovskajos220 mokslinės publikacijos rodo Bažnyčios ir meno istorijos sąsajas. Ieškant tikėjimo,
žmogaus gyvenimo prasmės, ryšio su Dievu, religinio tapatumo, daugybę apmąstymų
teikia literatūros ir teatro kūriniai, kuriuos mokslo publikacijose analizuoja E. Zakarauskas221, A. Mykolaitytė222, S. Rakutienė223, I. Skurdenienė224, G. Židonis225, V. Skrupskelytė226, D. Jakaitė227, V. Truskauskaitė228.
Tikintieji nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių pamaldžiai gerbė Kristaus apaštalus ir
kankinius, kurie savo pralietu krauju įvykdė tikėjimo ir meilės liudijimą. Bėgant amžiams,
nepaisant pasaulio nepastovumo, keliaujančioji Bažnyčia iškėlė vis daugiau šventųjų, kurie skaistumu, neturtu, krikščioniškųjų dorybių vykdymu ištikimai siekė tobulos vienybės
su Kristumi.229 Lietuvių tauta savo garbingoje istorijoje turėjo daug didžių žmonių, išmintingų valdovų, narsių vyrų ir mokslininkų, pamaldžių moterų, bet nedaug turi oficialiai
paskelbtų šventųjų ir palaimintųjų. Todėl reikšmingas R. Račiūnaitės-Paužuolienės230 ekspedicija paremtas tyrimas, atskleidžiantis Barboros Žagarietės Umiastauskaitės šventumo
fenomeną.
Daugelyje šalių liaudiškasis maldingumas yra kasdienio gyvenimo dalis. Saugotinų katalikų liaudies maldingumo praktikų yra išlikę lietuvių šeimos papročiuose, jos praktikuojamos bažnytinių kalendorinių metų ciklo švenčių metu. V. Kvasaitės231, R. Račiūnaitės232
mokslo darbuose analizuojama, kaip senovės lietuvių papročiai integravosi į katalikišką
kultūrą, nagrinėjamos krikščioniškosios vertybės lietuvių šeimos papročiuose (gimtuvėse,
krikštynose, vestuvėse ir laidotuvėse) nuo XIX a. iki šių dienų. Etnografiniuose Lietuvos
regionuose ir lietuvių etninėse žemėse R. Račiūnaitės atliktas lauko tyrimas parodo, kad
krikščioniškosios vertybės egzistavo šeimos papročiuose kaip moralinės normos, tačiau
XXI a. demografiniai pokyčiai lemia naujai įsitvirtinančius, iš svetimos kultūros perimamus gyvensenos bruožus233.
Kiekviena tauta brangina savo kultūrą, būtent per ją išgyvena ir išpažįsta savo tikėjimą. Taip formuojasi bendra kultūra, tikėjimas yra kaip sudedamasis jos elementas. Todėl
Evangelijos skelbimas ir išganymo šventimas turi pasižymėti ne tik tikėjimo giliu išmanymu bei patyrimu, bet ir kultūrine terpe. Deja, dėl šiandien Vakarų civilizaciją užvaldžiusio
materializmo ir pragmatizmo kyla grėsmė visiškai paneigti Europos kultūros krikščioniškąsias ištakas, vis aiškiau pastebima Europos tapatybės krizė. Nors krikščionybė nėra
kilusi iš Europos ir nėra klasifikuojama kaip europinė religija, tačiau būtent Europoje
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krikščionybė įgijo istoriškai veiksmingiausią kultūrinę ir intelektinę raišką, todėl ji tebėra
su Europa ypatingu būdu susipynusi. V. Landsbergis234 atpažįsta Europos tapatybės krizę sekuliariose pastangose eliminuoti krikščionybę iš viešojo gyvenimo ir perspėja: jei
bus prarasta Europos tapatybė, negalima tikėtis išsaugoti lietuviškos tapatybės, nes Lietuva buvo ir yra Europos civilizacijos dalis. P. Veljatagos235, G. Gedvilienės ir A. Šukio236,
M. Kazakevičienės237, V. Pruskaus238, I. Buckley239, R. Labanausko240, I. Strumickienės241,
V. S. Vaičiūno ir A. Motuzo242 publikacijose analizuojama ateitininkų, romuviečių, lietuvių inteligentų, menininkų, kunigų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų veikla bei religinės pažiūros atskleidžia, jog gilaus tikėjimo žmonės, sėkmingai derinantys išsilavinimą ir
kultūrą, yra gyvi liudytojai, kurių dėka daugelis iš naujo gali atrasti savo kultūros krikščioniškąsias šaknis. T. Buckley243 pastebi, kad Vakarų visuomenėse tradicines religines
vertybes keičia kvazireliginės vertybės, o konceptualus pokytis iš vertikalios hierarchinės
struktūros į horizontalią išreiškia kultūrinę įvairovę. V. Landsbergis244 teigia, jog daugiakultūrė Europa gali atrasti save tik tuomet, kai saugodama kultūrinę įvairovę šalia integruojamų kitų kultūrų puoselės Vakarų civilizacijos šerdį – krikščioniškąjį paveldą. Rimtas teologinis, istorinis ir kultūrinis ugdymas formuoja sveiką nuovoką sprendžiant, kas
būtina ar naudinga arba, priešingai, nenaudinga ir pavojinga tikėjimui245. Krikščionys,
atsiverdami širdimi kultūrinei adaptacijai ir nutraukdami ryšį su tuo, kas nesuderinama
su katalikų tikėjimu, gali išsaugoti lietuvišką tautinę tapatybę, brangindami europietišką
krikščionišką tapatybę.

.PLTMJOJĆ QVCMJLBDJKĆ TUSVLUĄSJOè BOBMJ[è JS NFUPEPMPHJKB
Pradėjus leisti žurnalą SOTER, mokslinių publikacijų tematika ir apimtis nebuvo griežtai
struktūruota. Įvairių mokslo sričių atstovai leidinyje skelbė teologijos, filosofijos, edukologijos, šeimotyros, sociologijos, etnokultūros, meno, kultūrologijos tyrimus.
Analizuojant mokslinių publikacijų problematiką ir išryškėjusias mokslinių tyrimų
tendencijas, nuo 2006 m. SOTER turinyje išskirtos rubrikos: Teologija ir filosofija, Liturgika, Krikščioniškoji pedagogika ir psichologija, Bažnyčios istorija, Bažnytinė teisė ir Bažnyčios socialinis mokymas bei Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra246. Pagal šias mokslinių
tyrimų sritis atlikta turinio content analizė rodo, kad per dešimt SOTER gyvavimo metų
(1999–2009) išleistuose žurnalo numeriuose [nuo Nr. 1 (29) iki Nr. 30 (58)] įvairių mokslo
sričių mokslininkai paskelbė per 414 mokslinių publikacijų, iš kurių teologijos (21 proc.),
filosofijos (15 proc.), liturgikos (2 proc.), krikščioniškosios pedagogikos ir psichologijos
(19 proc.), Bažnyčios istorijos (10 proc.), bažnytinės teisės ir Bažnyčios socialinio mokymo (13 proc.), krikščioniškosios kultūros ir religijotyros (20 proc.) (žr. 4 pav.).
Religijos mokslo žurnale SOTER taip pat paskelbta: recenzijos (21), konferencijos (7),
vertimai (4), kronikos (2), apžvalgos (2), pro memoria (3). Išleisti penki Priedai: Nr. 1.
Religija ir kultūra (2001) publikuojamas A. Maceinos VDU baigimo diplominis darbas
„Religijos reikšmė kultūrai“, kurį vertina O. Tijūnėlienė („A. Maceinos kelio į filosofiją
pradžia“) ir J. Šlekys („Neotomistinis A. Maceinos žvilgsnis į kultūrą ir religiją“); Nr. 2.
A. Motuzo Vilniaus kalvarijų Kryžiaus kelio apeigos ir muzika (2002); Nr. 3. A. Motuzo
Žemaičių Kalvarijos Kalnai: istorija, apeigos ir muzika (2004); Nr. 4. A. Motuzo Veprių
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Kalvarijos: istorija, apeigos ir muzika (2005); Nr. 5. Prisimenant prelatą Antaną Rubšį, leidinio sudarytojas V. S. Vaičiūnas (2005).
Žurnale SOTER straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir rusų kalbomis. Šiuo metu užsienio kalbomis paskelbtos publikacijos sudaro 22 proc.
(žr. 5 pav.).
Žurnalo SOTER privalumai – tai tarpdiscipliniškumas, įvairių mokslo sričių autorių
bendradarbiavimas, mokslinių metodų įvairovė.
Religijos mokslo žurnale SOTER paskelbti mokslo darbai atlikti, pasitelkiant įvairius
kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus. Šiuolaikinių metodologų nuomone,
atitinkamo mokslinio metodo pasirinkimas turi didaktinę reikšmę, nes mokslinis metodas
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nėra vien taisyklių, kurių reikia laikytis, rinkinys, bet normatyvinis pavyzdys, kurį kūrybingai gali taikyti tyrinėtojai. Mokslininko pasirinktas mokslinis metodas padeda suprasti
tyrimo procesą, klausimų pagrindimą, atsakymų sistematizavimą.247
Teologijoje vyrauja metodų gausa. Klasikiniai teologiniai metodai retai kada būna grynos formos, nes dažniausiai teologai naudoja jų elementus ir jungia su įvairių humanitarinių mokslų taikomais metodais. Tačiau visiems jiems būdingi du principai: 1) krikščioniškojo gyvenimo aspektai vertinami filosofiškai ir kaip vertingas pažinimas teologijos tezės
įgauna filosofinę ar mokslinę formą, racionaliai apmąstant Apreiškimą; arba 2) tikrovės
pažinimas interpretuojamas, remiantis prigimtinio proto suvokimu ir tik po to kreipiamasi į Apreiškimą, išeities taškas – krikščioniška patirtis ir pats žmogus, kurio situacija
apmąstoma Apreiškimo kontekste. Antrasis metodologinis principas leidžia teologiniuose tyrinėjimuose taikyti fenomenologinį metodą. Kadangi Bažnyčios mokymas daugelį
amžių analizuoja įvairius tekstus, teologijoje yra išplėtoti ir saviti hermeneutiniai metodai. Jų plėtrai didelę reikšmę turėjo po Vatikano II Susirinkimo įsitvirtinęs indukcinis
supratimas, kad Dievas kreipiasi į žmogų per žodžius, faktus, daiktus, reiškinius, todėl
atpažįstant Apreiškimo ženklus galima kritiškai analizuoti ir interpretuoti kalbą, kultūrą
bei egzistuojančias sąlygas, nukreipiant intelektualines pastangas tiesos link.248
Filosofijoje taikomi įvairūs teoriniai: abstrakcijos, alternatyvų, analizės, apibendrinimo,
dedukcijos, indukcijos, sintezės, sisteminės analizės, lyginamasis ir kt., metodai. 'JMPTPGʸ
mokslinio tyrimo procese jie atspindi mąstymo operacijų kryptingumą, minties veiksmus, mąstymo turinį.
Edukologijoje ir psichologijoje dažnas modeliavimo metodas. Šalia mokslinės-filosofinės, istorinės, psichoanalitinės, pedagoginės literatūros šaltinių lyginamosios ir loginės
analizės bei kritinio vertinimo metodų, žurnale SOTER edukologų paskelbti tyrimai atlikti pasitelkus: kokybinius aprašomuosius, interviu, turinio (content) analizės, kiekybinius
anketinės apklausos, statistinių duomenų analizės metodus.
Kultūrologijoje ir religijotyroje taikomi: lyginimo, lyginamasis istorinis, muzikologinis
analitinis metodai, analizuojama lauko ir ekspedicijų medžiaga (asmeniniai archyvai).
Per dešimtmetį religijos mokslo žurnale SOTER publikacijas paskelbė mokslininkai iš
įvairių pasaulio šalių universitetų:
Lietuvos: Vytauto Didžiojo (VDU), Vilniaus (VU), Klaipėdos (KU), Šiaulių (ŠU), Mykolo Romerio (MRU), Kauno technologijos (KTU), Kauno medicinos (KMU), Vilniaus pedagoginio (VPU) universitetų, Lietuvos muzikos ir teatro bei Vilniaus dailės akademijų;
Latvijos: Daugpilio universiteto, Rygos teologijos instituto;
Lenkijos: Varšuvos kardinolo Stepono Višinskio, Liublino Jono Pauliaus II katalikiškojo, Torunės Mikalojaus Koperniko, Silezijos, Varmijos Mozūrų (Olštyne), Bratislavos
Komenskio, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitetų, Varšuvos katalikų teologijos
akademijos, Dvasinės Krokuvos akademijos, Marijonų istorijos ir dvasingumo instituto;
JAV: Baltimorės Lojolos, Hiustono šv. Tomo universitetų, Bruklino politechnikos instituto;
Didžiosios Britanijos Lutono universiteto;
Prancūzijos Vakarų Bretanės universiteto;
Belgijos Luveno katalikiškojo universiteto;
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Vokietijos: Bonos šv. Augustino universiteto, Miuncheno aukštosios filosofijos mokyklos;
Austrijos: Vienos universiteto, Eisenstadto vyskupijos religijos pedagogikos instituto;
Italijos Romos popiežiškojo Laterano universiteto.
Taigi ateityje svarbu išsaugoti mokslo sričių tarpdiscipliniškumą, skatinti tarpuniversitetinį ir tarptautinį mokslininkų bendradarbiavimą ir puoselėti mokslinių tyrimų
kokybę.

Išvados
1. Laisvė išpažinti ir praktikuoti religiją yra kultūrinė vertybė. Bažnyčia per įkultūrinimą
tampa suprantamesnė tautoms, tačiau, išlikdama transcendencijos ženklu, susidurdama
su skirtingiausiomis kultūromis, ji turi išsaugoti krikščioniškojo tikėjimo savitumą ir
vientisumą. Rūpestis, kad nebūtų iškraipomi objektyvūs tikėjimo reikalavimai, įpareigoja
Bažnyčią ugdyti aukštos erudicijos dvasininkus ir katalikus pasauliečius, pasitelkiant teologijos mokslą. Lietuvoje šią galimybę teikia 1999 m. atkurtas religijos mokslo žurnalas
SOTER, kuriame per dešimt metų mokslo darbus paskelbė teologijos mokslininkai, išryškinę Bažnyčios istorijos, dogminės, moralinės, pastoracinės, fundamentinės, ekumeninės,
dvasingumo teologijos, pašaukimų pastoracijos, liturgikos, bažnytinės teisės, katalikų socialinio mokymo aktualią mokslinę problematiką. Įvairių teologijos disciplinų mokslinės
publikacijos išsidėsto gana proporcingai. Autoriai analizuoja Bažnyčios dokumentus, Vatikano II Susirinkimo nutarimus, popiežių enciklikas (10,5 proc.), atskleidžia praeityje nenagrinėtus Bažnyčios istorijos puslapius (21 proc.), tiria kristologijos, sakramentologijos,
mariologijos raidos ypatumus, specializuojasi teologinės ekumenijos srityje (11 proc.),
kelia svarbius moralinės ir pastoracinės teologijos klausimus (13 proc.), gilinasi į pašaukimų sielovadą ir šiuolaikinio žmogaus dvasingumą, išryškindami žymių Bažnyčios šventųjų pavyzdžius (12,5 proc.), aiškina bažnytinės teisės kanonus (18 proc.), atpažįsta opias
šiandienos socialinio gyvenimo problemas (10,5 proc.), domisi liturgika (3,5 proc.).
Bažnyčios misija – perduoti Evangeliją iš kartos į kartą – reikalauja ne tik Šventojo
Rašto, Bažnyčios mokymo dokumentų ir teologijos mokslo išsamių studijų, bet taip pat
gilaus, nuodugnaus tikrovės pažinimo, savo laikmečio žmonių ir jų problemų suvokimo,
todėl religijos mokslo žurnalui SOTER būdingas mokslinis tarpdiscipliniškumas.
2. Šiandien dėl gausybės požiūrių į gyvenimą ir pasaulį ryškėja žinojimo fragmentacija, žmogus užsisklendžia imanencijoje, neieško tiesos ir gyvenimo prasmės. Bažnyčia,
žvelgdama į žmogų kaip į Dievo sukurtą asmenį, teikia gyvenimui didelę vertę, todėl filosofijai skiria užduotį ieškoti autentiškos išminties ir tiesos bei galimybių giliau pažinti
tikėjimą. Per dešimt metų religijos mokslo žurnale SOTER paskelbti filosofijos mokslo
darbai palaiko gyvą krikščioniškosios minties tradiciją: analizuoja žmogaus asmens kilnumo klausimus, laisvės sąvoką ir atskleidžia, kad filosofinė antropologija, remdamasi
krikščioniškuoju tikėjimu ir bibline antropologija, atveria neribotus žmogaus gebėjimus.
'JMPTPGBJJFÝLPEBSOBVTĕMPTPĕKPTJSUFPMPHJKPTTBOUZLJP TJFLJBJÝSZÝLJOUJUSBOTDFOEFOUJOʛ
ir metafizinį matmenį, bando aprėpti didžiąją filosofinę tradiciją bei šiuolaikinės filosofijos pasiekimus, analizuodami šv. Tomo Akviniečio intelektinį palikimą ir apmąstydami
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žinomų praeities bei šiuolaikinių mąstytojų veikalus. Religijos mokslo žurnale SOTER
publikuojami metafizikos, antropologijos, ontologijos, hermeneutikos, fenomenologijos,
religijos, judėjimo, istorijos filosofijos mokslo darbai – tai nepaneigiamas įnašas aktualizuojant filosofijos tradiciją Lietuvos kultūroje ir atveriant vertybių, sąmoningumo bei
gyvenimo prasmės paiešką transcendentiniuose lygmenyse.
3. Katalikiškasis ugdymas apibūdina Bažnyčios pastoracinę užduotį išauklėti žmones
visapusiškomis asmenybėmis, kurių intelektinė ir dvasinė veikla rastų savo pagrindą ir
būtų įgyvendinama Kristuje. Reikšmingoje kultūros ir tikėjimo sintezėje, kad žinios, neatsietos nuo tikėjimo taptų išmintinga gyvenimo vizija, ypatinga pastoracinė globa turi
lydėti švietimą. Katalikų teologijos fakulteto prie Vytauto Didžiojo universiteto studijų
programos yra patvirtintos Vatikano katalikiškųjų studijų kongregacijos, todėl jose gausu
teologijos ir filosofijos dalykų. Katalikiško aukštojo mokslo institucijos tikslas – ugdyti intelektinę ir dvasinę tautos savimonę, integruojant krikščioniškos tiesos ir tarnystės
principus reliatyvistinio liberalizmo ir mokslinio pozityvizmo aplinkoje. Žurnalo SOTER
krikščioniškosios pedagogikos ir psichologijos skiltyje publikuojamuose mokslo darbuose analizuojamos teologijos studijų programos, dėstant tikybą kylantys iššūkiai, tikybos
pamokų pasirinkimo motyvai, religinio ugdymo tobulinimo galimybės. Publikacijos išryškina universiteto sielovados ir homiletikos svarbą moderniai akademinei bendruomenei, atkreipia dėmesį į vaikų, jaunimo bei suaugusiųjų katechezės problemas, aptariami
įvairūs katechezės būdai, planai, nurodomos katechetinio darbo gairės. Mokslo darbai
pedagoginės istorijos tema atskleidžia praeities lietuvių švietimo ir visuomenės veikėjų
vertingus edukologijos mokslo pasiekimus. Bažnyčia ypač pabrėžia šeimos svarbą žmogaus asmenybės ir religingumo raidai, todėl katalikiškajam ugdymui itin didelę reikšmę
turi šeimotyros mokslo tyrimai, apimantys šeimos modelio paieškas, jaunimo ugdymui
skirtų programų analizę, reprodukcinės pasaulėžiūros kritiką, ankstyvųjų paauglių lytinių
santykių prevenciją, lytinio švietimo ir lytinio ugdymo skirtumų vertinimą. Charakterizuojant katalikiškojo ugdymo prioritetus švietimo sistemoje, edukologijos, pedagogikos,
andragogikos, psichologijos, katechetikos, religinio švietimo mokslo darbuose išryškėja,
kad šiandien, sudėtingų tradicinių vertybių deformacijų laikmetyje, būtina stiprinti vaikų,
jaunimo ir suaugusiųjų religinio bei dvasinio auklėjimo darbą.
4. Religija kaip tradicija laikui bėgant perskverbia tautos gyvenseną: vietines šventes,
šeimos tradicijas, apeigas, meną. Tautos tapatumo ir vietinių tradicijų pažinimas padeda geriau suprasti tikėjimo įkultūrinimą. Religijos mokslo žurnale SOTER publikuojami
liaudiškajam maldingumui ir maldingosioms praktikoms, etnokultūrai, kultūrai, menui
skirti mokslo darbai. Liaudies maldingumo praktikos aptinkamos bažnytinių kalendorinių metų cikluose, išlikusios lietuvių šeimos papročiuose, praktikuojamos per maldingas
piligrimines keliones į Kryžių kalną (Šiauliuose) ir kt. šventoves, puoselėjamos per kankinių ir šventųjų kultą bei jų garbinimo apeiginius papročius. Liaudies maldingumo, etnomuzikologijos, bažnytinės muzikos istorijos, bažnytinės architektūros, dailės, menotyros
mokslo darbai atskleidžia, kad tautinių vertybių krikščioniška integracija yra brandaus
tikėjimo veiksnys, skatinantis veiksmingą dinamišką kūrybingumą ir padedantis išsaugoti tradicines kultūros vertybes. Europos istorijoje krikščionybė yra centrinis ir didingas
elementas, sudarytas iš klasikinio paveldo ir įvairių etninių bei kultūrinių srovių, todėl

147

148

7ZUBVUBT4UFQPOBT7"*ä*Ą/"4

krikščioniškasis tikėjimas, susietas su Europos istorija, formavo ir tebeformuoja regiono
kultūrą.
5. Atgimusio (1999 m.) religijos mokslo žurnalo SOTER struktūrą šiandien paaiškina
turinyje išryškintos rubrikos – tai Teologija ir filosofija, Liturgika, Krikščioniškoji pedagogika ir psichologija, Bažnyčios istorija, Bažnytinė teisė ir Bažnyčios socialinis mokymas,
Krikščioniškoji kultūra ir religijotyra. Nuo 1999 iki 2009 metų išleista trisdešimt žurnalo
SOTER numerių [nuo Nr. 1 (29) iki Nr. 30 (58)] ir penki Priedai. Įvairių šalių universitetų
teologijos, filosofijos, teisės, istorijos, biomedicinos, sociologijos, edukologijos, pedagogikos, psichologijos, etnologijos, filologijos, muzikologijos, folkloristikos, meno, kultūrologijos, politikos, komunikacijos ir kt. sričių mokslininkai, taikydami kokybinius ir kiekybinius mokslinių tyrimų metodus, paskelbė 414 mokslinių publikacijų lietuvių ir užsienio
kalbomis. Atskleidžiant atgimusio SOTER mokslinių publikacijų autorių keliamos problematikos kiekybinius ir kokybinius aspektus, galima pozityviai įvertinti mokslo sričių
tarpdiscipliniškumą, kuris leidžia teologijos mokslui rasti sąsajų su kitų mokslų sritimis.
Prieš dešimt metų prasidėjęs ir brandžiai tebesitęsiantis mokslininkų tarptautinis ir tarpuniversitetinis bendradarbiavimas teikia galimybę puoselėti mokslinių tyrimų kokybę ir
yra reikšmingas įnašas į Lietuvos mokslo ir krikščioniškosios kultūros raidą.
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Švč. Mergelės Marijos kontempliatyvumas ir šiandienės Bažnyčios savimonė ekumeniniu požiūriu
405&3/S  1o
Skinkaitis R..BSJKPTLVMUPQSPCMFNBUJLB&VSPQPTLSJLÝʊJPOJÝLPKFFSEWʐKF405&3/S  
P. 81–91.
Sidaras V. Extra Ecclesiam nulla salus405&3/S  1o
Širinskienė A.%PWZEP4ʷOBVTUJUVMBT.BUPLSJTUPMPHJKPKF405&3/S  1o
Ramonas A. ,SJTUBVTʛWBJ[EJT4FSHFKBVT#VMHBLPWPv+POP"QPLBMJQTʐKFi405&3/S  
P. 7–18; Ramonas A. Jėzaus mirties ir prisikėlimo savimonė: istorinis, kultūrinis ir teologinis konUFLTUBT405&3/S  1o
Karaliūnaitė V. 3FBMBVT,SJTUBVTCVWJNPÝW&VDIBSJTUJKPKFMJVEJKJNBT#BäOZʊJPT5ʐWʸNPLZNF
SOTER. Nr. 12 (40). P. 29–45.
Skinkaitis R. 4BLSBNFOUJOʐTUFPMPHJKPTUFOEFODJKPT9*9BQBCBJHPKFJS99BQSBEäJPKF405&3
2006. Nr. 19 (47). P. 7–18; Skinkaitis R. Sakramentologijos atsinaujinimo tendencijos XX a. pirmoje
QVTʐKF405&3/S  1o
Krupa J. Przyczyna Śmierci Cielesnej Według Konstytucji Gaudium Et Spes i Katechizmu Kościoła
Katolickiego405&3/S  1o
Oželis R. *NBOFOUJOJBJLJMJNBJÀWFOʊJBVTJPKF5SFKZCʐKF405&3/S  1o
Matulewicz E. Tota Pulchra – Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary as a work of the
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%JWJOF .FSDZ PO UIF CBTJT PG UIF XSJUJOHT PG #MFTTFE (FPSHF .BUVMBJUJT.BUVMFXJD[  405&3
Nr. 27 (55). P. 53–62; Matulewicz E. .BSZKB QJFSXT[ʇ "QPTUPMLʇ #P[FHP .JMPTJFSE[JB  405&3
Nr. 30 (58). P. 7–24.
Bolewski J. 4FOTv&QPLJ.BSZKOFKi405&3/S  1o
Narbekovas A. 5IF&YJTUFOUJBM4JHOJGJDBODFPG)VNBO"DUBT'SFFMZ$IPTF405&3/S  
P. 29–37; Narbekovas A. 1BTZWJPT FVUBOB[JKPT JS VäTJTQZSʐMJÝLP HZEZNP OFUBJLZNP TLJSUVNBT 
SOTER. Nr. 7 (35). P. 7–18; Narbekovas A. Moralinis natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos
TLJSUVNBT405&3/S  1o Narbekovas A. Drovumas – prigimtinis veiksnys, saugantis
OVPUBQJNPQSJFNPOFLJUBN405&3/S  1o Kulpys Ž., Narbekovas A. Vedybinė
LʷOPQSBTNʐ405&3/S  1o
Narbekovas A. +PIO1BVM**T5FBDIJOHPO/BUVSBM-BXJOVeritatis Splendor405&3/S  
P. 27.
Sobkowiak J. A. *EFBOJFSP[FSXBMOPʯDJNB˃FʤTUXB405&3/S  1o
Rogalewski T. 4BLSBNFOUBMOZDIBSBLUFSNB˃FʤTUXB405&3/S  1o
Baniulis A. #BäOZʊJBLWJFʊJBUBSOBVUJHZWZCFJ405&3/S  1o
Danilevičius E. ÀFJNPTJOTUJUVDJKʇBSEBOUZTWFJLTOJBJJSKBVOJNPQBTUPSBDJKPTVäEBWJOJBJ405&3
Nr. 12 (40). P. 47–57.
Lukaševičius A. Ad gentes NPEFMJPUBJLZNBTÝJBOEJFOPTKBVOJNPQBTUPSBDJKPKF-JFUVWPKF405&3
Nr. 12 (40). P. 69–76.
Vaičiūnas V. S. ÀFJNʸQBTUPSBDJKPTQSPCMFNPT-JFUVWPKF405&3/S  1o
Jonas Paulius II. Apaštališkasis laiškas Novo millennio ineunteIUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJ
BQ@MBJTLBJOPWPNJMMFOOJPJOFVOUFIUNM
Dulskis R. ,PUSZOB 4JFOJFUʐ  405&3 /S    1 o Dulskis R. Tomas Moras – šventasis
QBTBVMJFUJT  WBMTUZCʐT WFJLʐKBT JS QPMJUJLʸ HMPCʐKBT  405&3 /S    1 o Dulskis R.
%PDUPS "OHFMJDVT o BOHFMJÝLBTJT NPLZUPKBT  405&3 /S    1 o Dulskis R. Etinis
BTNFOʸUPCVMʐKJNBTJSWJTVPNFOJOJPHZWFOJNPEBSOB,POGVDJKBVTNPLZNF405&3/S  
P. 199–215; Dulskis R. ÀW#SJHJUBÀWFEʐoWJLJOHʸLSBVKPJSEWBTJPTNPUFSJT405&3/S  
P. 7–26; Dulskis R. 1BÝBVLJNʸ LVMUʷSPT QFSTQFLUZWB OʷEJFOʐKF #BäOZʊJPT TJFMPWBEPKF  405&3
Nr. 12 (40). P. 59–68; Dulskis R. 1BTBVMJFʊJʸʛOBÝBTʛQBÝBVLJNʸTJFMPWBEʇ405&3/S  
P. 47–54; Dulskis R. ÇNPHBVTQBÝBVLJNBTTUBʊJBUJLZCʐKF405&3/S  1o
Trimakas K. 1BTJÝWFOUJNP.BSJKBJWBJENVPSFMJHJOFJJSBTNFOZCJOFJäNPHBVTCSBOEBJ405&3
Nr. 6 (34). P. 99–102.
Chudzic P. .BSZOPʯʉ.BSJBOØX405&3/S  1o
Pek K. .BSZKBEXØDIUZTJʇDMFDJ405&3/S  1o
Danilevičius E. 1BÝBVLJNʸUFPMPHJKBoEWJFKʸMBJTWJʸNFJMʐTEJBMPHBT405&3/S  1o
Matulevicz E. .JTUZLBC+FS[FHP.BUVMFXJD[B405&3/S  1o
Urbański S. 8JFMLPʯʉXJFMLJDIʯXJʒUZDI405&3/S  1o
Misztal H. *MDPODFUUPUFPMPHJDPEJTBOUJUB405&3/S  1o
Kalinowski W. 4QJSJUVBMJUÊUEFSQSJFTUFSBVT.BTVSFO405&3/S  1o Kalinowski W.
1SJFTUFSTFFMTPSHFNPSHFO405&3/S  1o
Burski K. %VDIPXPʯʉJNFEJBoX[BKFNOFSFMBDKF405&3/S  1o
Chmielewski M. %VDIPXPʯʉBIPSZ[POUBMJ[NTQPFD[FʤTUXBFVSPQFKTLJFHP405&3/S  
P. 19–26.
Meilius K. #BäOZUJOʐ TBOUVPLB DJWJMJOJʸ JS CBäOZUJOJʸ UFJTNʸ QSBLUJLPKF  405&3 /S   
P. 43–54.
Vaičekonis P. ,BOPOJÝLPKJKVOHUVWJʸGPSNB405&3/S  1o Vaičekonis P. Santuokos
TVUJLJNPQBSFJÝLJNBTSFNJBOUJTLBOPOʸUFJTF405&3/S  1o
Meilius K., Žilinskaitė R.4BOUVPLʇBSEBOʊJPTLMJʷUZTLBOPOʸUFJTʐKF405&3/S  1o
Ten pat. P. 31.
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Juškevičius J. 4VHZWFOUJOJʸ JOTUJUVUBT UBSQ LPOLVCJOBUP JS TBOUVPLPT  405&3 /S   
P. 7–13.
Meilius K. ÀFJNPTvQSJWBUJ[BWJNBTioQBWPKVTKPTTUBCJMVNVJ405&3/S  1o
Brilius V. Sakramentinės santuokos pripažinimo problemos Lietuvos Respublikos civilinėje teisėje
405&3/S  1o
Maksvytis S. Vienumo ir neišardomumo reikšmė krikščionių santuokoje (vertinant kan. 1056 poäJʷSJV 405&3/S  1o
Smilgys P. 5FJTNBJ ,BUBMJLʸ #BäOZʊJPT MPUZOʸBQFJHʸ HZWFOJNF  405&3 /S    1 o
Smilgys P. %VUFJTʐTLPEFLTBJ,BUBMJLʸ#BäOZʊJPKF405&3/S  1o Smilgys P. InUFSEJLUBT405&3/S  1o Smilgys P. Vyskupų konferencijos 1983 m. Kanonų teisės
LPEFLTF *   405&3 /S    1 o Smilgys P. Vyskupų konferencijos 1983 m. Kanonų
UFJTʐTLPEFLTF ** 405&3/S  1o Smilgys P. Vyskupų konferencijos 1983 m.
,BOPOʸUFJTʐTLPEFLTF *** 405&3/S  1o
Pukenis R. 3PNʐOʸUFJTʐNPOBSDIJOJVMBJLPUBSQJV405&3/S  1o Pukenis R. Lo
Ius Gentium OFMMBHJVSJTQSVEFO[B3PNBOB405&3/S  1o
Rumšas R. 1BSFOHJBNPKPUZSJNPTWBSCB#BVEäJBNBKBNFLBOPOʸUFJTʐTQSPDFTF LBOo 
SOTER. Nr. 20 (48). P. 143–152.
Brilius V. #BäOZʊJBoÝWFOUVNVJʛQBSFJHPKBOUJJOTUJUVDJKB405&3/S  1o
Misztal H. -BEJDIJBSB[JPOFFDDMFTJBMFEFMNBSUJSJP405&3/S  1o
Misztal H. -JNJUJEFMMBWFOFSB[JPOFQSJWBUBEFJNPSUJTFSWJEJEJP405&3/S  1o
Rumšas R. #BäOZʊJPTJSWBMTUZCʐTTBOUZLJBJ&VSPQPT4ʇKVOHPKF405&3/S  1o
Stanisz P. The principles of the relationship between Church and State in the Constitution of the
3FQVCMJDPG1PMBOEPGOE"QSJM 405&3/S  1o
Pukenis R. .JÝSJPTTBOUVPLPTQSPCMFNPTJTMBNPLPOUFLTUF405&3/S  1o
Bytautas S. Kaip suprantama religijos laisvė Romos Katalikų Bažnyčios ir Europos Sąjungos dokuNFOUVPTF405&3/S  1o
Stanisz P. -JNJUJEFMQMVSBMJTNPEFJNPEFMMJEFMMFSFMB[JPOJGSB4UBUJF$IJFTFOFMM6OJPOF&VSPQFB
405&3/S  1o
Meilius K. Ar laisvamanybė, kaip politiškai privilegijuota ideologija, nepažeidinėja tradicinių reliHJOJʸCFOESVPNFOJʸJSCFOESJKʸUFJTJʸ 405&3/S  1o
Ten pat. P. 100.
Eidukaitytė A. ,BUBMJLʸ EBMZWBWJNP QPMJUJLPKF OVPTUBUPT  405&3 /S    1 o Eidukaitytė A. #BäOZʊJPTNJTJKPTJSQPMJUJOJʸVäEBWJOJʸTBOUZLJPQSPCMFNBUJLB405&3/S  
P. 69–86; Eidukaitytė A. Pasaulietiškumo samprata Bažnyčios mokyme dėl katalikų veiklos politikoje
405&3/S  1o
Kėvalas K. $BUIPMJD4PDJBM5FBDIJOHBCPVU&DPOPNJD%FWFMPQNFOU405&3/S  1o
Kėvalas K. -BJTWPTJPTSJOLPTUFNB1PQJFäJBVT+POP1BVMJBVT**FODJLMJLPKFv$FOUFTJNVTBOOVTi
SOTER. Nr. 16 (44). P. 45–59; Kėvalas K. Jono Pauliaus II personalizmas ir požiūris į rinkos ekoOPNJLʇFODJLMJLPKFv$FOUFTJNVTBOOVTi405&3/S  1o
Juškevičius J. Sąžinės laisvė sveikatos priežiūros srityje ir ES pagrindinės laisvės: kai kurie probleNJOJBJBTQFLUBJ405&3/S  1o
Narbekovas A., Obelenienė B."SʛNBOPNBTʇäJOʐTMBJTWʐOVPQBʊJPTTʇäJOʐT 405&3/S  
P. 89–104.
Vorgrimler H. Naujasis teologijos žodynas. Kaunas: Katalikų interneto tarnyba. 2003. P. 316.
Puidokas M. ÀWFOʊJBVTJPTJPT.FSHFMʐT.BSJKPTMJUVSHJOʐTÝWFOUʐTJSKʸSFGPSNB405&3/S  
P. 133–143.
Paulauskas Ž. -JHPOJʸ QBUFQJNBT #JCMJOʐT JÝUBLPT JS BOLTUZWPTJPT #BäOZʊJPT QSBLUJLB  405&3
Nr. 6 (34). P. 55–65.
Karaliūnaitė V. #BäOZʊJPT NPLZNBT BQJF &VDIBSJTUJKPT TBLSBNFOUP OVPMBUJOʛ LVMUʇ  405&3
Nr. 15 (43). P. 17–30.
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Kalavinskaitė D. Liturgijos reforma ir muzika: tradicinio paveldo atnaujintoje liturgijoje problema
405&3/S  1o
Ulevičius B. Lotynų kalba kaip lotyniškojo rito esmėkalbė  405&3 /S    1 o Ulevičius B. "UOBÝʸQBSVPÝJNPBQFJHPTCJ[BOUJOJBNFSJUFCFJKʸUFPMPHJOʐSFJLÝNʐ405&3/S  
P. 121–141; Ulevičius B. -JUVSHJOʐT PSJFOUBDJKPT KVEBJ[NF JS LSJLÝʊJPOZCʐKF MZHJOBNPKJ BOBMJ[ʐ 
SOTER. Nr. 20 (48). P. 53–74.
Jonas Paulius II. Enciklika Fides et ratioIUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJFODJLMJLPTGJEFTFUSBUJP
html. 60.
Ten pat. 5; 50; 81.
Būgaitė E. 1SJHJNUJToBTNVPoMBJTWʐ#BJHUJOʐFH[JTUFODJKBoUBJHʐSJTBSCMPHJT 405&3/S  
P. 39–47; Būgaitė E. ,BMCB o MJVEJKJNBT o QBUJSUJT BTNVP QBTUPSBDJKPKF  405&3 /S   
P. 109–116; Būgaitė E. Turtas, valdžia, garbė – žmogaus galybė ar tapatumas? Emocijų refleksija pagal
1BVMʛ3JDPFVSʇ  405&3/S  1o Būgaitė E. Žmogaus kilnumas: filosofija ir
TMʐQJOZT405&3/S  1o
Būgaitė E. 1SJHJNUJToBTNVPoMBJTWʐ#BJHUJOʐFH[JTUFODJKBoUBJHʐSJTBSCMPHJT 405&3/S  
P. 39.
Būgaitė E. 5JLʐKJNPMJVEJKJNBTLBJQBVUFOUJÝLBNPUZWBDJKB405&3/S  1o
Dorsz W. $IS[FTDJKBʤTLBXJ[KBD[PXJFLBJGJMP[PGJBXNZʯMJ+VMJÈOB.BSÓBTB405&3/S  
P. 19–26.
Gudaitytė B. 4BWʒTQBäJOJNBToLFMJBTʛ5JLSʇKʇ5JLSPWʒ405&3/S  1o
Bartkus R. 4JTUFNBJSEWBTJBäNPHJÝLPTUWBSLPTLBMʐKJNBTJSJÝMBJTWJOBOUJ%JFWPNBMPOʐ405&3
Nr. 28 (56). P. 8.
Jonas Paulius II. Enciklika Redemptor hominis  IUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJFODJLMJLPTSFdemptor-hominis.html. 8.
Jonas Paulius II. Enciklika Fides et ratio. 55.
Ten pat. 85.
Coda P. Il lógos EFMMFTJTUFO[BPWWFSPEFMMBSFMB[JPOFDIFÒMJCFSUË405&3/S  1o
Karoblis G. +VEʐKJNPGJMPTPGJKBJSBLDFMFSBDJKB405&3/S  1o Karoblis G. Judėjimas
QFSQSJFWBSUʇ405&3/S  1o Karoblis G. 'JMPTPGJKPTMFHJUJNBDJKBFODJLMJLPTv'JEFTFU
SBUJPiÝWJFTPKF405&3/S  1o Karoblis G. 'FOPNFOPMPHJKPTOBUʷSBMJ[BDJKB405&3
Nr. 17 (45). P. 27–38.
Būgaitė E. 7JMUJToMBJTWʐTäFOLMBT)FSNFOFVUJOʐTGFOPNFOPMPHJKPTʛOBÝBT405&3/S  
P. 191–201.
Čepulis N. ÇBJTNBTIFSNFOFVUJOJVQPäJʷSJV405&3/S  1o
Gorbacevica L. 5IF2VFTUJPOPGUIF4FOTFPG-JGF)JTUPSZBOEUIF1SFTFOU405&3/S  
P. 181–189.
Švarplys A. .BSJKPTJS.PSUPTQSBTNFOZTTFLBOUSFMJHJKPTJSIVNBOJ[NPEJBMFLUJLPTQʐETBLBJT
SOTER. Nr. 8 (36). P. 35–48; Švarplys A. Vakarų Europos sakralizacijos ir sekuliarizacijos ištakos (1)
405&3/S  1o
Simonova J. ,BMCBLBJQQPäJʷSJTʛQBTBVMʛ".BDFJOPTGJMPTPGJKPKF405&3/S  1o
Oniščik M. 3BUJPOBM3FDPOTUSVDUJPOBO"QQSPBDIUPB)JTUPSZPG1IJMPTPQIZ405&3/S  
P. 243–250; Oniščik M. %VBOUJLJOJBJNPLZNPNPEFMJBJBSHBMJNBJÝNPLZUJEPSZCʐT 405&3
Nr. 23 (51). P. 91–110.
Gudaitytė B. 3FMJHJKB  QBUJSUJT JS UJLSPWʐ .PLZUPKP &DLIBSUP GJMPTPGJKPKF  405&3 /S   
P. 163–181; Gudaitytė B. Trys Eckharto niekio LBUFHPSJKPT405&3/S  1o
Būgaitė E. .FUBGJ[JLB JS QSJFWBSUB &NBOVFMJP -FWJOP LʷSJOZKF v5PUBMZCʐ JS CFHBMZCʐi  405&3
Nr. 2 (30). P. 94–105; Būgaitė E. -BJLBTJSNJSUJT&NBOVFMJP-FWJOPLʷSZCPKF * 405&3/S  
P. 145–161; Būgaitė E. -BJLBT JS NJSUJT &NBOVFMJP -FWJOP LʷSZCPKF **   405&3 /S   
P. 63–80.
Čepulis N. /VPCVWJNPQSJFLJUBJQOFHVCVWJNP BSCBFUJLPT &NBOVFMJP-FWJOPNʇTUZNFLJUBJQ
SOTER. Nr. 11 (39). P. 81–94.
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Viedrynaitis R. -FWP,BSTBWJOPSFMJHJKPTGJMPTPGJKPTCSVPäBJ405&3/S  1o
Gudaitytė B. +VP[BT &SFUBT BQJF )FOSJDIP 4FVTF JS +POP 5BVMFSJP NJTUJOʛ NPLZNʇ  405&3
Nr. 12 (40). P. 117–142.
Večerskis D. .BVSJDF.FSMFBV1POUZGJMPTPGJKPTGFOPNFOPMPHJKBPOUPMPHJOʐQFSTQFLUZWB405&3
Nr. 12 (40). P. 143–154.
Baltrušaitytė R. /JFU[TDIFTBOUäNPHJPJMHʐKJNPTJJÝTJQJMEZNBT%JFWBäNPHZKF405&3/S  
P. 25–39.
Blum P. R. 5SJOJUZBOEUSJBOHMFo(JPSEBOP#SVOPT4FDVMBSJ[JOHPGUIF$VTBOJBO5SJOJUZ405&3
Nr. 14 (42). P. 41–48.
Jonkus D. Kultūros samprata Antano Maceinos filosofijoje ir kultūros fenomenologijos galimybės
405&3/S  1o
Oniščik M. "OUBOBT.BDFJOBv,VPKʷTNBOFMBJLPUF i .U  405&3/S  1o
Juozelis E. 1PTUNPEFSOZCʐJSUFPMPHJKPTBUTJOBVKJOJNBT405&3/S  1o
Karoblis G. ,ʇv%FDJWJUBUF%FJiCZMPKBNʷTʸMBJLBNT 405&3/S  1o
Paulikaitė M. %JBMPHP QSJODJQP TLMBJEB VOJWFSTBMJPKPKF (BEBNFSJP IFSNFOFVUJLPKF  405&3
Nr. 14 (42). P. 199–216; Paulikaitė-Gricienė M. Taikymo funkcija H. G. Gadamerio filosofinėje
IFSNFOFVUJLPKFQBäJOJNPOPSNBUZWVNBT405&3/S  1o
Sodeika T. Apie teksto kaip prasmės medijos ribas Husserlio fenomenologijoje ir šv. Ignaco Lojolos
v%WBTJOʐTFQSBUZCPTFi405&3/S  1o
Veprauskas R. -BJLPTBNQSBUB)#FSHTPOPWFJLBMFv.BUFSJKBJSBUNJOUJTi405&3/S  
P. 265–270.
Būgaitė E. 'JMPTPGJOJBJ,BSMP3BIOFSJPÝBMUJOJBJo+PTFQI.BSÏDIBM405&3/S  1o
Charles A. 4MBWPK ;J[FL BOE "MGSFE )JUDIDPDL BO VOMJLFMZ BMMJBODF   405&3 /S   
P. 149–155.
Jonas Paulius II. Enciklika Fides et ratio. 43.
Stumburevičius D. Sinderezės prigimtis ir jos savybės šv. Tomo Akviniečio veikale „Quaestiones
%JTQVUBUBFEF7FSJUBUFi405&3/S  1o
Būgaitė E. Valia Tomo Akviniečio kūrinyje Apie Tiesą (De Veritate Q. 22. aa. 1–7)  405&3
Nr. 20 (48). P. 7–21.
Šulcienė L. Tomo Akviniečio prigimtinio įstatymo teorijos ir jos interpretacijų refleksija 405&3
Nr. 9 (37). P. 35–54; Šulcienė L. Žmogaus laisvės samprata šv. Tomo Akviniečio veikale Summa
theologiae *EBMJT 405&3/S  1o Šulcienė L. Žmogaus laisvės samprata šv. Tomo
Akviniečio veikale Summa theologiae **EBMJT 405&3/S  1o
Oniščik M. Šv. Tomas Akvinietis: prigimties ir malonės santykis doktrinos sukūrimo perspektyvoje
405&3/S  1o
Karoblis G. 7FJLTNBTJSKVEʐKJNBTÝW5PNP"LWJOJFʊJPGJMPTPGJKPKF405&3/S  1o
Knasas J. F. X. "RVJOBTPO)FSFUJDTBOEi+FXTw405&3/S  1o Knasas J. F. X.
5IPNJTUJD3FGMFDUJPOTPO4UBTZTÀBMLBVTLJT1IJMPTPQIZPG$VMUVSF405&3/S  1o
Jonas Paulius II. Enciklika Fides et ratio. 25.
Katalikiškojo auklėjimo kongregacija (seminarijoms ir mokymo institucijoms). Katalikiškoji mokykla
BOUUSFʊJPKPUʷLTUBOUNFʊJPTMFOLTʊJPIUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJLJUJ@EPLVNFOUBJLBUBMJLJTkoji-mokykla.html. 12–14.
Katalikiškojo auklėjimo kongregacija. Bažnyčia universitete ir universitetinėje kultūroje. Įžanginė
QBTUBCB QPCʷEJT  UJLTMBJ  BESFTBUBJ /FBUJEʐMJPUJOBT QPSFJLJT  IUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJ
LJUJ@EPLVNFOUBJCB[OZDJBVOJWFSTJUFUFIUNM
Vaičiūnas V. S. 3PNPT,BUBMJLʸ#BäOZʊJPTBVLÝUPTJPTTUVEJKPTQPTPWJFUJOJVMBJLPUBSQJV-JFUVWPKF
SOTER. Nr. 4 (32). P. 49–56; Vaičiūnas V. S. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo univerTJUFUFʛWBJ[EJTJOUFHSVPKBOUJTʛ&VSPQPT4ʇKVOHʇ405&3/S  1o
Nowosad S. $BUIPMJD6OJWFSTJUJFTBOEUIFDPOUFNQPSBSZDVMUVSF405&3/S  1o
Vaičiūnas V. S. Dvasingumo ugdymas Katalikų teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete
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o 405&3/S  1o
Lombaerts H. Presence of the Church in an Academic Environment Orichtation for Campus Ministry
405&3/S  1o
Vainilavičiūtė V., Vaitkevičiūtė R. "LBEFNJOʐTTJFMPWBEPTQSPCMFNBUJLBJSQFSTQFLUZWPT405&3
Nr. 15 (43). P. 155–160.
Mróz M. Teologia i uniwersytet. O zadaniu teologii na uviwersytecie w kontekście poszukiwania
DOPUZXTUVEJBDI405&3/S  1o
Gedvilienė G., Vaičiūnienė V. Students Social Skills of Learning in Groups at University Education
405&3/S  1o
Vaičiūnas V. S. )PNJMFUJLBOʷEJFOPTBLBEFNJOʐKFCFOESVPNFOʐKF405&3/S  1o
Sheehan P. W. The Role of Universities in Building up a New Humanism in the Third Milennium.
The University for a New Humanism. Roma. 2000. P. 66.
Birk G. 1SÊTFO[EFS,JSDIFJOEFSNPEFSOFO(FTFMMTDIBGUBN#FJTQJFM3FMJHJPOTVOUFSSJDIU405&3
Nr. 18 (46). P. 65.
Vainilavičiūtė V. 5JLZCPTNPLZUPKʸJEFOUJUFUBToLFMJBTʛQSPGFTJOʛSFOHJNʇ405&3/S  
P. 193–200; Vainilavičiūtė V. ,BJLVSJFUJLZCPTNPLZUPKʸHFSJOJNPVäEBWJOJBJ405&3/S  
P. 333–338; Vainilavičiūtė V., Roščenkovaitė E. Pasauliečių rengimas Lietuvoje apaštališkajai BažOZʊJPTUBSOZTUFJ405&3/S  1o
Stasiulevičiūtė S. A. "QJFHBMJNZCʒTVFVSPQJOUJUJLZCPTNPLZNʇ405&3/S  1o
Stasiulevičiūtė S. A. 5JLZCPTNPLZUPKʸSFOHJNPQBTJFLJNBJJSTQSBHPT405&3/S  1o
171; Stasiulevičiūtė S. A. "OUSPQPMPHJ[BDJKBJSTBLSBNFOUJÝLVNBTOBVKPTJPTFUJLZCPTQSPHSBNPTF
SOTER. Nr. 17 (45). P. 59–67; Stasiulevičiūtė S. A. ,BJQHBMʐUVNFLFMUJUJLZCPTQBNPLʸQSFTUJäʇ 
SOTER. Nr. 23 (51). P. 179–186.
Rugevičiūtė G. R. Tikybos pamokų pasirinkimo motyvai ir bendroji katalikų tikybos mokymo proHSBNB405&3/S  1o
Zulumskytė A., Overlingienė G. Tikybos pamokų pasirinkimo motyvacija ir jos kaita 6–12 klasėse
405&3/S  1o
Jakštienė R. 5JLZCPTNPLZUPKVTSFOHJBOʊJPTNPLZLMPTLBJUBWZLTUBOUBVLÝUPKPNPLTMPSFGPSNBJ
SOTER. Nr. 15 (43). P. 101–109.
Bagrowicz J. &EVLBDKBSFMJHJKOBXTQPFD[FʤTUXJFQPOPXPD[FTOZN405&3/S  1o
Stašulāne A. &EVDBUJPO JO UIF $POUFNQPSBSZ $VMUVSF i5IBU UIF 8PSME .BZ #FMJFWFw  405&3
Nr. 15 (43). P. 127–133.
Mandl H. 3FBMJTBCMF EJEBDUJD DPODFQUT PG SFMJHJPVT FEVDBUJPO XJUIJO UPEBZT TPDJFUZ  405&3
Nr. 17 (45). P. 47–57.
Maltrovsky E. 3FMJHJPOTVOUFSSJDIU JO ½TUFSSFJDI JN ,POUFYU EFS -FCFOTXFMU EFS +VHFOEMJDIFO 
SOTER. Nr. 17 (45). P. 39–45.
Grickevičius A. Krikščionybė ir Bažnyčia integruotos – visuotinės ir Lietuvos – istorijos vadovėliuose
405&3/S  1o
Gedvilienė G., Karasevičiūtė S. Development of social skills of laity by the leaders of youth Catholic
HSPVQT405&3/S  1o
Pek K. 4VBVHVTJʸKʸLBUFDIF[ʐoEJEäJBVTJBT#BäOZʊJPTVäEBWJOZT99*BNäJVKF405&3/S  
P. 119–125.
Lukaševičius A. ,BUFDIFUJOʐTJUVBDJKB-JFUVWPKFÝJBOEJFOJOʐTQSPCMFNPTJSQFSTQFLUZWPT405&3
Nr. 23 (51). P. 167–177.
Tijūnėlienė O. 1SBOBT%PWZEBJUJToUBVUPTBVLMʐUPKBT405&3/S  1o Tijūnėlienė O.
Die Schilderung der Lage des Bildungswesens im Werk „Žemaičių vyskupystė“ (Die Diozese von
4DIFNBJʊJBJ WPO.7BMBOʊJVT405&3/S  1o Tijūnėlienė O. Kun. S. Ylos pažiūros
ʛVHEZNʇJSKPQBTLJSUʛ405&3/S  1o Tijūnėlienė O. Motiejus Gustaitis – kuOJHBT ÝWJFUʐKBT QFEBHPHBT o 405&3/S  1o Tijūnėlienė O. Dvasios
jaunatvė – kiekvieno kataliko siektinas tikslas. Stasio Šalkauskio „Jaunuomenės ir gyvosios dvasios“
JOUFSQSFUBDJKB405&3/S  1o Tijūnėlienė O. Vertybių filosofijos idėjų sklaida
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Lietuvoje – vertybių pedagogikos raidos veiksnys. Kun. Izidoriaus Tamošaičio nuostatų interpretacija
405&3/S  1o
Čepienė R., Giedraitienė E. +BVOJNPQPäJʷSJTʛHFOFUJOʒÝFJNʇCʷTJNPTÝFJNPTNPEFMJPQBJFÝLPT
SOTER. Nr. 22 (50). P. 97–110.
Sajienė L., Norkutė O. Jaunuolių rengimo šeimos kūrimui ir gyvenimui šeimoje tendencijos Lietuvoje
405&3/S  1o
Žukauskaitė J., Širinskienė A. Konfidencialumo problema vaikams skirtose narkomanijos prevencijos
QSPHSBNPTF405&3/S  1o Širinskienė A. Bendradarbiavimo kitam nusikalstant
QSPCMFNBWZLEBOUÇ*7QSFWFODJKPTQSPHSBNBT405&3/S  1o
Advilonienė Ž. 3FMJHJOʐTPDJBMJ[BDJKBÝFJNPKFLBJQSFMJHJOJPUBQBUVNPGPSNBWJNPTJWFJLTOZT40TER. Nr. 30 (58). P. 79–95.
Liobikienė N. ,BUBMJLJÝLʸKʸÝFJNPTDFOUSʸSBJEB-JFUVWPKF405&3/S  1o Liobikienė N. Lietuvos LBUBMJLJÝLʸKʸÝFJNPTDFOUSʸQSPHSBNPT405&3/S  1o
Obelenienė B., Pukelis K. -ZUJOJTÝWJFUJNBT-JFUVWPKFJSQBTBVMJOʐSFQSPEVLDJOʐJEFPMPHJKB405&3
Nr. 13 (41). P. 109–125.
Danilevičius E., Uzdila J. V. Lytinio švietimo programų analizė krikščioniškosios moralės kontekste
405&3/S  1o
Pukelis K. v5SPKPTBSLMZTi WBSEVMZUJOJTÝWJFUJNBT BSCBMJHBNJSʊJBJ405&3/S  1o
Švedas E. ÀJVPMBJLJOʐTLPOUSBDFQDJKPTWBSUPKJNPJSKBVOJNPJEFOUJUFUPTBOUZLJPBOBMJ[ʐ405&3
Nr. 21 (49). P. 79–84.
Ustilaitė S., Juškelienė V., Petronis A. 1BBVHMJʸMZUJOʐTFMHTFOPTJSQTJDIPFNPDJOʐTCʷTFOPTTʇTBKB
SOTER. Nr. 21 (49). P. 85–95.
Vaitoška G. Laimingojo laukinio būklės ilgesys ir naivioji seksologija kaip jaunuomenės tvirkinimo
GJMPTPGJOJTQBHSJOEBT405&3/S  1o
Obelenienė B. -ZUJOJPVHEZNPJSMZUJÝLVNPVHEZNPQSJPSJUFUBJUʐWʸOVPNPOʐ405&3/S  
P. 103–121; Obelenienė B. Paauglių rizikingos lytinės elgsenos pedagoginės prevencijos vertinimo
QBSBNFUSBJ405&3/S  1o
Danilevičius E. ,POUSBDFQDJKBMBUFOUJOʐNJSUJFTLVMUʷSPTGJMPTPGJKPTSBJÝLB405&3/S  
P. 51–62.
Obelenienė B. Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio vertinimas lytinio ir lytiškumo ugdymo
QSJODJQʸBTQFLUV405&3/S  1o
Lileikis S. ,SJLÝʊJPOJÝLPQPäJʷSJPʛäNPHʸVHEZNBTQBNBUJOJPÝFJNPTJOEʐMJPBTQFLUV405&3
Nr. 3 (31). P. 99.
Tijūnėlienė O. "LBEFNJOJPKBVOJNPQPäJʷSJTʛEPSPWJOʒ EWBTJOʒÝFJNPTNJTJKʇ405&3/S  
P. 187–202.
Jonas Paulius II. Enciklika „Veritatis splendor“. Vilnius: Aidai. 1994. 112.
Motuzas A. ,SZäJʸLBMOPBQFJHJOJBJQBQSPʊJBJ405&3/S  1o
Motuzas A. -BUWJʸ JS MJFUVWJʸ NBMEJOJOLʸ BQFJHJOʐT NV[JLPT ,SZäJʸ LBMOF ZQBUVNBJ  405&3
Nr. 16 (44). P. 217–225.
Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. Liaudiškojo pamaldumo ir liturgijos vadovas. Principai ir
HBJSʐT#BäOZʊJPTäJOJPT/SIUUQXXXMDOMUC[JOJPT*o
Motuzas A. Vysk. M. Valančiaus „Žemaičių vyskupystėje“ apie kalvarijų Kryžiaus kelių garbinimą
-JFUVWPKF  405&3 /S    1 o Motuzas A. Marijos kultas Lietuvos kalvarijų Kryžiaus
LFMJVPTF405&3/S  1o
Lileikienė V. 1BMBOHPTJS1MVOHʐTMVSEʸLJMNʐJSBQFJHJOʐLVMUʷSB405&3/S  1o
Sliužinskas R. Lietuvių etnomuzikologinės terminijos ištakos kun. T. Brazio (1870–1930) moksliniuoTFEBSCVPTF405&3/S  1o Sliužinskas R. Lietuvių etnomuzikologinės terminijos
ZQBUZCʐTLVO"4BCBMJBVTLP o NPLTMJOJVPTFEBSCVPTF405&3/S  1o
Sliužinskas R. Lietuvių etnomuzikologinės terminija kun. Antano Juškos (1819–1880) liaudies dainų
SJOLJOJVPTF405&3/S  1o
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Remesa A. Etnomuzikologija ir metodologiniai sprendimai Lietuvių liaudies ir grigališkojo choralo
NPOPEJKʸBOBMPHJKPTF405&3/S  1o
Apanavičius R. Krikščioniškų konfesijų įtaka Baltijos tautų kanklių ir kankliavimo raidai XIX a. –
99B*QVTʐKF405&3/S  1o
Petrauskaitė D. +FSPOJNP ,BʊJOTLP NV[JLJOʐ SBJÝLB 99o99* B TBOEʷSPKF  405&3 /S   
P. 57–65; Petrauskaitė D. "NFSJLPTMJFUVWJʸWBSHPOJOJOLʸTʇKVOHPTLʷSJNBTJTJSWFJLMB405&3
Nr. 9 (37). P. 57–65; Petrauskaitė D. +"7MJFUVWJʸWBSHPOJOJOLʸWFJLMBMJUVSHJOʐTNV[JLPTCBSVPTF
SOTER. Nr. 12 (40). P. 225–236; Petrauskaitė D. JAV lietuvių bažnytiniai chorai – dvasingumo ir
UBVUJÝLVNPQVPTFMʐUPKBJ405&3/S  1o
Daunoravičienė G. Motetas – cantus mediocris MJUVSHJOʐT JS LPNQP[JDJOʐT QBSBMFMʐT  405&3
Nr. 16 (44). P. 89–106.
Kšanienė D. Klaipėdos krašto kompozitorių bažnytinės katalikiškos muzikos kūriniai (1923–1939)
405&3/S  1o Kšanienė D. Muziko Juozo Bertulio gyvenimas, veikla ir kūryba:
JOEʐMJT ʛ MJFUVWJʸ CBäOZUJOʒ LBUBMJLJÝLʇ NV[JLʇ  405&3 /S    1 o Kšanienė D.
4BLSBMVNPJSNV[JLPTSBJÝLPTTʇWFJLB+VP[P/BVKBMJP.JÝJPTFv.JTTBJO)POPSFN4U$BTJNJSJi
SOTER. Nr. 22 (50). P. 187–201.
Gudelis R. Lietuviškų bažnytinių chorų vertinimo problematika (XIX a. pabaiga – XX a. pradžia)
405&3/S  1o Gudelis R. J. Naujalio „Lietuviškas bažnytinis giesmynas“ XX a.
QSBEäJPTSFMJHJOJPJSUBVUJOJPQBWFMEPQPäJʷSJV405&3/S  1o
Mažintas E. Lithuanian Conservatoire in the Boston, USA, and the Contribution of its founder
.1FUSBVTLBTUPUIF.VTJDBM1FEBHPHZPG&YPEVT405&3/S  1o
Motuzas A. Katalikiškų pridedamųjų pamaldų muzika Lietuvoje pagal Bažnyčios dokumentus:
sacrum ir profanum405&3/S  1o
Gudaitytė B. *LPOBLBJQÇPEJT405&3/S  1o
Šinkūnaitė L. NFUBJJS1BäBJTMJT,SJLÝʊJPOJÝLʸKʸNJTJKʸUFNB405&3/S  1o
Šinkūnaitė L. 6OJLBMVT ɇFOTUBLBWPT ÀWʊ %JFWP .PUJOPT JLPOPT TFLJOZT ,BVOP BSLJLBUFESPKF 
SOTER. Nr. 19 (47). P. 205–226.
Kazlauskas R. 'JHʷSBJSGPOBTTPDJBMJOʐKFWJEVSBNäJʸBSDIJUFLUPOJLPKF405&3/S  1o
133.
Burinskaitė I. -JFUVWJʸNFNPSJBMJOJBJQBNJOLMBJTWFUJNÝBMJʸUZSJOʐUPKʸEBSCVPTF405&3/S  
P. 89–103.
Traškinienė A. %BJMʐTJSUJLZCPTJOUFHSBDJKB#BäOZʊJPTJSNFOPJTUPSJKPTTʇTBKPT405&3/S  
P. 135–145.
Kulvietytė-Slavinskienė A. ,SBÝUPWBJ[EäJPTVLSZäJVNJJÝUBLPTJSUSBEJDJKB-JFUVWPTEBJMʐKF405&3
Nr. 15 (43). P. 307–315.
Ostrovskaja R. 6OJUBJJSKʸTBLSBMJOJBJQBTUBUBJ-%,405&3/S  1o
Zakarauskas E. ÇNPHBVTTBOUZLJTTV%JFWV"ÀLʐNPTJS-"OESJFLBVTLʷSZCPKF405&3/S  
P. 103–120.
Mykolaitytė A. 3FMJHJOʐTTBWJNPOʐTBUTQJOEäJBJ9*9BNäJBVTMJFUVWJʸQPF[JKPKF405&3/S  
P. 203–212.
Rakutienė S. #JCMJOʐT ESBNPT äFOLMBJ JLJFH[JMJOʐKF #FSOBSEP #SB[EäJPOJP QPF[JKPKF  405&3
Nr. 15 (43). P. 215–230.
Skurdenienė I. ,SJLÝʊJPOJÝLBTJT9*9B-JFUVWJʸMJUFSBUʷSPTEJTLVSTBT7ZTLVQʸSFUPSJLB405&3
Nr. 15 (43). P. 233–248.
Židonis G. 3FMJHJKPT JS NPLTMP TBOUZLJʸ BUTQJOEäJBJ 9*9 B QBCBJHPT MJFUVWJʸ QSP[PKF  405&3
Nr. 15 (43). P. 249–275.
Skrupskelytė V. "OUBOP.BDFJOPT+BTNBOUPSFMJHJOʐQPF[JKB405&3/S  1o
Jakaitė D. +VEʐKJNPJSOFKVEBNZCʐTQBTMBQUJT0TLBSP.JMBÝJBVTJS7ZUBVUP1FUSP#MPäʐTQPF[JKPKF
SOTER. Nr. 25 (53). P. 123–143.
Truskauskaitė V. 4BLSBMJOJBJNPUZWBJ-JFUVWPTESBNPTUFBUSPTQFLUBLMJVPTF405&3/S  
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P. 241–252; Truskauskaitė V. 4BLSBMJOJP UFBUSP SFGMFLTJKB ɇFTMBWP .JMPÝP LʷSZCPKF  405&3
Nr. 25 (53). P. 189–202.
229
 %PHNJOʐLPOTUJUVDJKBBQJF#BäOZʊJʇv-VNFOHFOUJVNi7BUJLBOP**4VTJSJOLJNPOVUBSJNBJ
230
Račiūnaitė-Paužuolienė R. Dievo tarnaitės Barboros Žagarietės Umiastauskaitės šventumo fenoNFOBT * 405&3/S  1o Račiūnaitė-Paužuolienė R. Dievo tarnaitės Barboros
ÇBHBSJFUʐT6NJBTUBVTLBJUʐTÝWFOUVNPGFOPNFOBT ** 405&3/S  1o
231
Kvasaitė V. Senovės lietuvių saulėgrįžos laukimo papročių įkultūracijos atspindžiai Advento liaudies
QBNBMEVNPUSBEJDJKPKF405&3/S  1o
232
Račiūnaitė R. ,SJLÝʊJPOJÝLPTJPT WFSUZCʐT MJFUVWJʸ ÝFJNPT QBQSPʊJVPTF  405&3 /S   
P. 209–226; Račiūnaitė-Paužuolienė R. Šiuolaikiniai lietuvių vestuvių papročiai: transformacija ir
UBVUJOJPUBQBUVNPJÝTBVHPKJNBT405&3/S  1o
233
Račiūnaitė R. ,SJLÝʊJPOJÝLPTJPT WFSUZCʐT MJFUVWJʸ ÝFJNPT QBQSPʊJVPTF  405&3 /S   
P. 209.
234
Landsbergis V. &VSPQPT UBQBUZCʐT LSJ[ʐ NPSBMJOJV JS QPMJUJOJV QPäJʷSJV  405&3 /S   
P. 145–156.
235
Veljataga P. 3FMJHJKPT JS NFOJOʐT LʷSZCPT TBOUZLJP LMBVTJNBT MJFUVWJʸ FTUFUJLPKF o  
SOTER. Nr. 9 (37). P. 273–280.
236
Gedvilienė G., Šukys A. "UFJUJOJOLBJ FNJHSBDJKPKF o EWBTJOJP BUTJOBVKJOJNP OFÝʐKBJ  405&3
Nr. 22 (50). P. 171–185.
237
Kazakevičienė M. 'SZEFSZLP$IPQJOPJS'FSFODP-JT[UPSFMJHJOʐTQBTBVMʐäJʷSPTJSLʷSZCPTTʇTBKPT
405&3/S  1o Kazakevičienė M. Bruno Markaitis SJ: visuomeninės ir estetinės
QBäJʷSPT SFMJHJOʐTQBTBVMʐäJʷSPTOVPTUBUPT * 405&3/S  1o Kazakevičienė M.
#SVOP .BSLBJUJT 4+ WJTVPNFOJOʐT JS FTUFUJOʐT QBäJʷSPT  SFMJHJOʐT QBTBVMʐäJʷSPT OVPTUBUPT **  
SOTER. Nr. 29 (57). P. 105–119.
238
Pruskus V. -JFUVWJʸLBUBMJLʸJOUFMFLUVBMʸLPPQFSBDJKPTTBNQSBUB9*9o99BTBOEʷSPKF405&3
Nr. 25 (53). P. 157–173.
239
Buckley I. Vincas Kudirka: katalikiškųjų ir tautinių vertybių jungtis (dr. Vinco Kudirkos 150-osioms
NFUJOʐNT 405&3/S  1o
240
Labanauskas R. 3PNVWJFʊJʸ QBTBVMʐäJʷSJOʐT HSVQʐT HFOF[ʐ o   405&3 /S   
P. 121–140.
241
Strumickienė I. ;FOPOP*WJOTLJPWJTVPNFOJOʐWFJLMBJÝFJWJKPKF405&3/S  1o
242
Vaičiūnas V. S., Motuzas A. Prel. prof. dr. Antano Rubšio kultūrinis palikimas Bažnyčiai ir Lietuvai
405&3/S  1o
243
Buckley T. 5IF(SFBU'FBS5IF%JTBQQFBSBODFPG$VMUVSFBOE$VMUVSBM%JWFSTJUZ405&3/S  
P. 133–137.
244
Landsbergis V. Ten pat. P. 153.
245
Popiežiškoji kultūros taryba. %ʐM LVMUʷSPT QBTUPSBDJKPT  IUUQXXXMDOMUC@EPLVNFOUBJ
LJUJ@EPLVNFOUBJEFM@LVMUVSPT@QBTUPSBDJKPTIUNM**
246
 5VSJOZT405&3/S  1/S  1
247
Chmielewski M. Metodologiczne problemy Posoborowej teologii duchowości katolickiej. Lublin.
1999. S. 145.
248
Ten pat. S. 146–148.
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Summary
Political freedom cannot be separated from the freedom of conscience, reason and thought. Christian vocation
to evangelize concerns the teachers of theology who following theological methods are responsible for seeking
TVJUBCMFXBZTUPQSFBDI$ISJTUJBOUFBDIJOHUPUIFQFPQMFPGUIFJSUJNFćFKPVSOBM405&3 opens this possibility
in Lithuania.
ćFBJNPGUIFBSUJDMFoUPSFWFBMRVBOUJUBUJWFBOERVBMJUBUJWFBTQFDUTPGUIFTDJFOUJĕDUPQJDTPGUIFKPVSOBM
ćF UBTLT PG UIF BSUJDMF   UP TIPX UIF JNQPSUBODF PG UIFPMPHZ TDJFODF JO TQSFBEJOH $ISJTUJBO DVMUVSF
2) to identify the seeking of wisdom and truth in philosophical tradition; 3) to show the priority of Catholic
education; 4) to do research on folk devotions, ethnoculture, Christian art and culture; 5) to give the structural
analysis and methodology of the SOTER scientific publications.
ćF.FUIPET2VBOUJUBUJWF RVBMJUBUJWFBOETUBUJTUJDBMNFUIPETBSFVTFEJOPSEFSUPSFTFBSDIUIFUPQJDTPG
the publications and interdisciplinary aspects of them: a detailed analysis of the contents, the programme of
NBUIFNBUJDBMTUBUJTUJDT .JDSPTPę&YDFM 
ćFGSFFEPNPGSFMJHJPOJTBDVMUVSBMWBMVFćSPVHIDVMUVSFUIF$IVSDICFDPNFTDMPTFSUPUIFOBUJPOTCVU
BTBTJHOPGUSBOTDFOEFODF JOEJČFSFOUDVMUVSFTJUIBTUPQSFTFSWFUIFJEFOUJUZPGUIFGBJUIćFDBSFBCPVUUIF
PCKFDUJWFTPGUIFGBJUIFOBCMFTUIF$IVSDIUPFEVDBUFDMFSJDTBOEMBZQFPQMFPOBIJHIMFWFMPGUIFPMPHZćF
KPVSOBM405&3QVCMJTIFEBMPUPGBSUJDMFTCZUIFTDJFOUJTUTPGUIFPMPHZEVSJOHUIFUFOZFBSTćFTFBSFUIFQVCMJcations on Church history, dogmatic, moral, pastoral, fundamental, ecumenical, spiritual theology, vocations,
liturgy, Canon Law, Catholic social teaching.
%JČFSFOUUIFPMPHJDBMUPQJDTBSFSBUIFSQSPQPSUJPOBMJOUIFKPVSOBMćFBVUIPSTBOBMZ[FUIF$IVSDIEPDVments, the decrees of Vatican Council II, encyclicals of the popes (10,5 %), reveal untouched historical events
of the Church (21 %), do research on Christology, Sacramentology, Mariology, specialize in ecumenism (11 %),
raise important issues of moral and pastoral theology (13 %), deal with vocational and spiritual theology by
QSFTFOUJOHFYBNQMFTPGUIFTBJOUT   FYQMBJOUIF$BOPO-BX  VOSBWFMDPNQMJDBUFETPDJBMQSPblems, get interested in Liturgy (3,5 %).
ćFNJTTJPOPGUIF$IVSDIoUPQSFTFOUUIF(PTQFMUPBMMUIFHFOFSBUJPOToSFRVJSFTOPUPOMZEFUBJMFETUVEJFT
of the Scripture, the teaching of the Church and theology but also deep knowledge of reality, people of the time
and their problems – that is why interdisciplinarity is typical to the journal SOTER.
Philosophy seeks wisdom and truth, and the Church uses it deepening of the faith. Philosophical articles
published in the SOTER follow the tradition of Christian thought: they discuss human dignity, freedom, in-
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terrelation between philosophy and theology, transcendental and metaphysical dimension, compare ancient
BOENPEFSOQIJMPTPQIZ XPSLPOUIFIFSJUBHFPG4UćPNBT"RVJOBTBOEPUIFSBVUIPSTćF405&3QVCMJ
shes the works on metaphysics, anthropology, ontology, hermeneutics, phenomenology, religion, movement,
QIJMPTPQIZPGIJTUPSZćBUJTBCJHDPOUSJCVUJPOUP-JUIVBOJBOQIJMPTPQIZ TDJFODFBOEDVMUVSFJOTFFLJOHPG
transcendental dimension of life.
$BUIPMJDFEVDBUJPOBOTXFSTUIF$IVSDITQBTUPSBMUBTLUPFEVDBUFEJWFSTFQFSTPOBMJUJFTXJUIUIFJSJOUFMMFDUVBMBOETQJSJUVBMEJNFOTJPOJO+FTVT$ISJTUćFTZOUIFTJTPGDVMUVSFBOEGBJUIBTBWJTJPOPGMJGFOFFETTQFDJBMDBSF
JOFEVDBUJPOćFQSPHSBNNFTPG$BUIPMJDćFPMPHZ'BDVMUZBU7ZUBVUBT.BHOVT6OJWFSTJUZBSFDFSUJĕFECZUIF
$POHSFHBUJPOGPS$BUIPMJD&EVDBUJPOJO7BUJDBOćBUJTXIZUIFSFBSFBMPUPGQIJMPTPQIJDBMBOEUIFPMPHJDBM
subjects having the aim to educate intellectual and spiritual consciousness.
ćFKPVSOBM405&3PO$ISJTUJBOQFEBHPHZBOEQTZDIPMPHZQVCMJTIFTUIFBSUJDMFTEJTDVTTJOHUIFQSPHSBNmes of theological studies, catechetical problems at school, the possibilities of perfecting religious education.
ćFBSUJDMFTTIPXUIFJNQPSUBODFPGBDBEFNJDTQJSJUVBMDBSF QBZBUUFOUJPOUPUIFDBUFDIFTJTPGDIJMESFOBOE
BEVMUT EJTDVTTEJČFSFOUXBZTBOEQMBOTPGDBUFDIFTJT
ćFXPSLTPOUIFIJTUPSZPGQFEBHPHZEFTDSJCFGBNPVT-JUIVBOJBOFEVDBUPSTBOEUIFJSSFTFBSDIćFTUSFTT
JTQVUPOUIFJNQPSUBODFPGBGBNJMZJOQFSTPOBMBOESFMJHJPVTFEVDBUJPO'BNJMZSFTFBSDIEFBMTXJUIUIFNPEFM
PGBGBNJMZ FEVDBUJPOPGUIFZPVOH UIFDSJUJDJTNPGBSFQSPEVDUJWFQPJOUPGWJFX QSFWFOUJPOPGTFYVBMJOUFSDPVSTFBNPOHUFFOBHFST UIFFWBMVBUJPOPGTFYVBMFEVDBUJPO*OEJTDVTTJOHUIFQSJPSJUJFTPG$BUIPMJDFEVDBUJPOJOUIF
works of educology, pedagogy, andragogy, psychology, catechesis, religious education, the importance is laid
on education of traditional values, religious and spiritual nurturing of children and adults.
Religion as a tradition goes deep into the life of a nation: local feasts, family traditions, rituals, art. National
JEFOUJUZBOEMPDBMUSBEJUJPOTPQFOUIFXBZUPUIFJODVMUVSBUJPOPGUIFGBJUIćF405&3QVCMJTIFTUIFBSUJDMFT
POGPMLEFWPUJPOT FUIOPDVMUVSF DVMUVSFBOEBSU'PMLEFWPUJPOTGPMMPXUIF$IVSDIDBMFOEBS GBNJMZUSBEJUJPOT 
pilgrimages to the Hill of Crosses (Šiauliai) and other shrines, the cult of martyrs and saints and the customs of
UIFJSWFOFSBUJPOćFBSUJDMFTPOGPMLEFWPUJPOT FUIOPNVTJDPMPHZ IJTUPSZPGTBDSFENVTJD TBDSFEBSDIJUFDUVSF 
QBJOUJOH BSUSFTFBSDISFWFBMUIBUOBUJPOBMWBMVFTJOUIFDPOUFYUPG$ISJTUJBOGBJUIDBVTFUIFEZOBNJDDSFBUJWJUZ
and preserve traditional cultural values. In the history of Europe, Christianity as the centre of classical heritage
together with ethnic and cultural values is the forming basis of European culture.
ćFSF BSF UISFF NBJO SVCSJDT JO UIF SFTUPSFE SFMJHJPVT KPVSOBM 405&3   Theology and Philosophy,
Liturgy, Christian Pedagogy and Psychology, the History of the Church, Canon Law and Social Teaching of the
Church, Christian Culture and Religious Research.'SPNUPUIJSUZWPMVNFTPG405&3XFSFQVCMJTIFE
[from No. 1 (29) to No. 30 (58) and five Supplements.%JČFSFOUTDIPMBSTGSPNEJČFSFOUVOJWFSTJUJFTQVCMJTIFE
414 articles on theology, philosophy, jurisprudence, history, biomedicine, sociology, educology, pedagogy, psychology, ethnology, philology, musicology, folklore, art, culturology, politics, communication etc., using quantitative and qualitative research methods in the Lithuanian and foreign (22 %) languages.
According to the quantitative and qualitative aspects of the SOTER publications, their interdisciplinarity
should be stressed, allowing the science of theology to meet other scientific fields. Having started ten years ago
and still continuing the international and intercollegial communication enables the quality of the scientific
research and is a great contribution to Lithuanian science and Christian culture.

PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: teologija, filosofija, krikščioniškoji pedagogika, Bažnyčios istorija, bažnytinė teisė,
krikščioniškoji kultūra, socialinis mokymas, religijotyra, metodologija, mokslo tyrimų problematika.
KEY WORDS: theology, philosophy, Christian pedagogy, Canon Law, social teaching, religious research, methodology, scientific research.
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