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Настав той час, щоб визнати, що цей світ змінився. Нам важко уявити, як це – жити у
світі, у якому не було б Інтернету, соцмереж та смартфонів. Вони стали невід’ємною
частиною життя багатьох людей, без якої молодому поколінню жити, здається, зовсім
неможливо. Докази? Актуальні статистичні дані говорять про те, що у 2018 році кількість
активних інтернет-користувачів сягнула позначки у 4 мільярди, а кількість користувачів
соціальних мереж перевищує понад 3 мільярди. Крім цього, смартфони для більшості
сучасних дітей мало не з колиски стають першою іграшкою, а у багатьох випадках
найкращим порадником та інструкцією послужать відеоролики з YouTube.

      

Безперечно, Інтернет уможливлює доступ до різноманітних знань, з іншого боку, він
може стати джерелом дезіноформації та психологічних маніпуляцій. Адже будь-яку
інформацію можна подати у вигідному світлі, спотворивши її правдивий зміст. Соцмережі
можуть як поєднувати нас і допомагати спілкуватися з іншими, так і наражають на
небезпеку наші персональні дані. Часто соцмережі замість сприяти зустрічі з іншими,
радше ізолюють нас від людей, маючи тисячі друзів у соціальних мережах, людина може
не мати жодного у реальному світі. Прикро, але віртуальний світ переважає реальний,
адже чимало людей, особливо молоді, перебуває там надто довго. Все це призводить до
того, що світогляд людей змінюється. І, відповідно, міняються і цінності, і сенс життя.

  

Інтернет і соцмережі відкривають горизонти нових можливостей як для добра, так і зла у
нашому житті. Яким чином використати сучасні засоби масової комунікації для добра?
Інтернет та соціальні мережі є лише інструментами, а не самоціллю. Тому потрібно
усвідомлювати й використовувати всі їхні сильні і слабкі сторони, щоб допомогти у справі
несення Доброї Новини. Передусім, постачаючи інформацію та пробуджуючи
зацікавлення, вони дають можливість ознайомитися із християнськими посланнями
молодим людям, які здебільшого є їхніми активними користувачами. Церква активно
користується Інтернетом, щоб проповідувати Добру Новину, також допомогти поставити
соцмережу на службу справі особистого духовного життя та спілкування з іншими, щоб у
такий спосіб краще переживати зв’язок з Богом та ближніми. Наприклад, Церква
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намагається бути активною у соцмережах: папа Франциск має одні із найпопулярніших
каналів у Twitter та Instagram;також існують різноманітні блоги, подкасти, відео-блоги та
мобільні додатки. Зокрема доволі популярним є мобільний додаток ДивенСвіт Календар,
розроблений ентузіастами Молодіжної та Літургійної комісій УГКЦ. У цьому додатку
міститься церковний календар, житія святих, устав та тексти богослужень, а також
читання Літургії на щодень, щоб зробити більш доступною молитву Церкви для кожного
вірного, який користується ґаджетом. Також на сайті ДивенСвіт, який розроблений
Молодіжною комісією УГКЦ, опубліковані актуальні новини і статті, блоги, де священики,
монахи розповідають простою, зрозумілою мовою про все, що стосується віри, Церкви,
Бога, а молоді християни ведуть свої блоги і можуть знайти багато корисного і нового
для себе. Потрібно пам’ятати, що Церква – це не лише споруда чи інституція, а й ми,
об’єднані довкола Ісуса Христа, «мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім»
(1Пт 2,5). Понтифік закликає кожного «мешканця цифрового середовища» робити
Церкву, а відтак – і Бога, присутніми у мережі, щоб «діалогувати» із сучасною людиною і
вести її до зустрічі з Христом.

  

Проте чи ця місія сьогодні є можлива? Коли Ісус Христос закликав дванадцятьох
апостолів і учнів іти та проповідувати по світу, то мова йшла про, приблизно, 200
мільйонів людей, що на той час населяли планету. Отже на кожного з Христових учнів
припадала немала кількість людей, яких було потрібно зродити у Христовій вірі. Для
сучасного молодого християнина завдяки соціальним мережам це число становить лише
п’ять людей! І здійснити це можливо через написання чи поширення постів, статей,
фото- чи відеоматеріалів із християнським змістом, що нестиме Добру Новину
просторами Інтернету. Або через слова втіхи, підтримки, розради людині, котра так
цього потребує, щоб таким чином відкрити їй, що Ісус Христос не забуває нас.

  

Звичайно, Інтернет може допомогти у виконуванні заповіді Ісуса Христа іти і
проповідувати всім народам, хрестячи їх в ім’я Отця, Сина і Святого Духа (пор. Мт 28,19).
Для християнина він має стати простором для свідчення і проповіді «аж до краю землі»
(Ді 1,8). За його допомогою можемо навчати і катехизувати, ділитися різними
інформаційними, освітніми матеріалами і документальними джерелами, які розповідають
про Церкву, її історію, вчення і діяльність. Проте цих засобів не досить. Відносини через
соціальні мережі ніколи не зрівняються з безпосередніми, живими. Важливо не лише
віртуально, а практично вступити у світ реальний до християнської спільноти. Саме у ній
людина пізнає живого Бога через молитву, Літургію і Таїнства. Відчути живу присутність,
поглянути в живі очі – ось чого маємо прагнути. Пам’ятаймо, що ми покликані
поширювати у світі Благу Вість, як рибалки сітьми Інтернету «витягувати» людей до
живих стосунків із ближніми і Господом Богом у Церкві.

  

Твіти папи Франциска
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«Закликаю всіх вас жити радістю своєї місії через свідчення про Євангеліє всюди, де ви
покликані жити і працювати». (14 грудня 2017)
«Ми стаємо святими, коли працюємо для інших. Так ми продовжуємо творче діяння Бога
в історії». (16 грудня 2017)
«Що більше ми закорінені у Христі, то глибше пізнаємо внутрішній мир навіть посеред
щоденних викликів». (10 січня 2018)
«Молитва ніколи не даремна: завдяки їй завжди проростає щось нове, що рано чи пізно
приносить плід». (24 липня 2018)
«Віра живиться пам’яттю: скільки чудових речей зробив Господь для кожного з нас!
Який же щедрий наш Небесний Отець!» (16 серпня 2018)
«Хто приймає Божу любов, той перемінює світ та історію». (17 серпня 2018)
«Щоб завжди чинити добро, потрібні зусилля… Дорога до святості – не для лінивих!».
(18 вересня 2018)
«Перший крок до пізнання Ісуса Христа – визнання власної злиденності та потреби бути
спасенними». (13 листопада 2018)
«Вірність – це ознака вільних, зрілих і відповідальних стосунків». (20 листопада 2018)
«Церква зростає без галасу, молитвою та добрими ділами, що дають свідчення». (5 січня
2019)
«Не бійтеся плакати у скрутних ситуаціях: це краплини, що зрошують життя. Сльози
співчуття очищають серце й почуття». (9 січня 2019)
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