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Ісус в онлайні
Біблійна мудрість у вік комп’ютерних 
технологій 

Дуже багато чого змінилось за останні 
25 років. Тепер ми частіше спілкуємося 
у Твітері, ніж через листування. Люди 

більше часу проводять на Фейсбуці, ніж розмов-
ляють одне з одним “в реальності”. Ніхто вже не 
виймає з фотоапарата плівку, щоб її проявити. 
Кожну мить свого життя ми можемо відображати 
в Інстаграмі.

Так, багато що змінилось. Але є чимало того, 
що залишилось незмінним. Спілкування все таке 
ж непросте. Все так само важко будувати стосунки. 
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І незмінною залишилась місія послідовників 
Христа: нести людям Божу любов, милість і ласку. 
Де б ми не були. Навіть в онлайні.

Біблія багато що має сказати важливого про 
наше спілкування, наші взаємовідношення. Ніколи 
ця тема не була такою актуальною, як тепер, у вік 
комп’ютерних технологій, миттєвого зв’язку. На 
наступних сторінках ви не побачите якоїсь ін-
струкції зі списками того, що можна або не можна 
робити. Натомість знайдете вічні біблійні прин-
ципи, що допоможуть вам відображати Христа 
у віртуальному просторі.

Денніс Моулс
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Про що б писав Ісус, якби 
користувався Твітером?

Щосереди одне американське ток-шоу по-
казує по телебаченню хештеги  з Твітеру 
таких категорій, як #яранішедумав, #най-

гіршийжертводавець і #неправильнозрозумівсловапісні. 
Коли глядачі взнають “тему тижня”, то відсилають на сту-
дію програми смішні історії відповідно до тематики. Ось 
кілька прикладів таких твітів. 

#яранішедумав, що “зірочка” на панелі набору но-
мерів – то спеціальна кнопочка-сніжинка, за допо-
могою якої мої батьки дзвонять Санта-Клаусу, коли 
я неслухняний.

Один
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#найгіршийжертводавець – 25-долларова пода-
рункова картка, на якій було лише 10 доларів. 

#неправильнозрозумівсловапісні – в дитинстві  
я думав, що Цар Лев співає у своїй пісні слово “Пенсиль  - 
ванія” (хоча то було слово однієї африканської мови). 

Отже, соціальні мережі заполонили наше життя. Цього 
не можна заперечувати. І це дійсно цікаво! Мої діти по-
стійно користуються Твітером. Мої батьки більше прово-
дять часу на Фейсбуці , ніж я. Завдяки смартфону, я, коли 
йду кудись, можу водночас отримувати різну інформацію 
і читати коментарі. Багато хто з нас перевіряють пові-
домлення ще зранку, ледве розплющивши очі; і виходять 
з онлайну, вже засинаючи у ліжку. Соціальні мережі стали 
головним засобом комунікації, спілкування.

Ці впливові комунікаційні засоби змінили не лише 
спосіб спілкування. Вони змінили саме сприйняття, від-
чуття комунікаційного процесу: лише натисни кнопку 
і можеш поділитись інформацією з будь-ким, будь-де, 
будь-коли. Ми можемо ділитись своїми думками та до-
свідом з людьми, що знаходяться за сотні, а то й за ти-
сячі кілометрів від нас.
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  Хештег – це, зазвичай, слово або фраза після символу #  
на Твітері . Хештег допомагає знаходити повідомлення  
певної тематики . Телеведучий  використовує їх,  
щоб спонукати до співбесіди користувачів Твітеру . 

  Центр соціальних досліджень “П’ю Рісерч Сентер” вказує, 
що саме вікова категорія “за 65” лідирує за зростанням 
кількості користувачів соціальними мережами . Ця категорія 
складає більше половини загальної кількості користувачів .



Перехід від ручки й паперу 
до смартфонів, планшетів і ком-
п’ютерів зробив комунікацію на-
багато простішою й швидшою. 
Але такі зручності не завжди ко-
рисні. Як і будь-яка інша річ, со-
ціальні мережі мають свій букет 
недоліків. Інколи буває, що ми 
поспіхом, легковажно посилаємо 
якісь недоречні або образливі 
слова – і весь світ їх читає. 

Одного зимного спокійного 
вечора, коли ми були вдома, а за  
вікном валив сніг, стався інци-
дент, що дуже яскраво проде-
монстрував як позитивні, так 
і не   гативні сторони соціальних 
мереж. Раптово наші два си-
ни-підлітки заверещали від ра-
дості, і в домі запанував справж-

ній хаос. Що спричинило такий шалений шквал емоцій? 
Твіт від шкільного інспектора:

“Інспектор Джой – 26 січня. З огляду на екстремальні 
погодні умови, державні школи завтра не будуть  
працювати. Радійте ще одному вихідному дню!”

Хлопці бігали немов несамовиті й так горланили, 
що можна було подумати, наче скасування уроків ста-
лося вперше в їхньому житті. А за кілька хвилин, коли 
“сніжна” ейфорія трішки послабшала, задзвонив теле-
фон з повідомленням про те ж саме скасування шкіль-
них занять… То був повчальний момент.
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Ці впливові 
комунікаційні 
засоби змінили 
не лише спосіб 
спілкування. 
Вони змінили 

саме сприйнят
тя, відчуття 

комунікаційно
го процесу.



На той момент, коли комп’ютер надіслав нам автома-
тичне повідомлення про скасування шкільних занять, 
Твітер вже повідомив про це водночас сотням людей, що, 
у свою чергу, викликало ще хвилі повідомлень від учнів:

#твітбомба Ось так краще. Ніяких тобі чистих 
брюк. Ніякої школи. 

#подовженіканікули Ніякої школи? Так!

Миттєве отримання інформації одночасно для всіх – 
чудова сторона соціальних мереж. Це побудування сво-
єрідної спільноти. Кібер-спільноти. Ці медіа недарма 
називаються соціальними. Завдяки ним, ми будуємо 
(лише починаємо, точніше) і зміцняємо стосунки, просто 
ділячись митями свого життя з іншими людьми. Ми мо-
жемо сміятись і плакати разом з друзями, з дорогими 
нам людьми – навіть коли їх немає поруч. 

Більшість надісланих твітів того вечора були дотеп-
ними, вчасними й забавними. Вони робили саме те, для 
чого й придумані соціальні мережі. Але далеко не всі, 
здається, пам’ятали, що Твітер – то насправді громад-
ський форум. Чимало повідомлень були не для загаль-
ного прочитання.  Деякі з них були відверто брудними. 
Ще інші ставили під сумнів розумові здібності шкіль-
ної адміністрації (через скасування занять). Можна було 
чітко побачити позитивні й негативні аспекти соціаль-
них мереж.
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  Багато людей схильні вважати використання соціальної 
мережі чимось анонімним – коли співбесідники не знають 
тебе і ти не знаєш їх . Тому вони відчувають спокусу писати 
інколи те, чого б ніколи не сказали особисто у вічі . 



Коли мій телефон сповіщав мене про кожний на-
дісланий пост різноманітними гудками, дзвіночками 
і свистінням, я упіймав себе на думці: “А що б Ісус писав 
у Твітері? Чи мав би Він власні акаунти в соціальних мере-
жах? І якби мав, то які б ставив пости? Яку інформацію? 
Як би ставився до своїх «друзів» і «підписчиків»? До тих, 
хто сперечався б з Ним?”

Такі розважання привели, у свою чергу, до інших пи-
тань – про мої власні твіти, пости й коментарі. Якщо Ісус є 
найбільшим і остаточним одкровенням Бога, то хіба Його 
вчинки і Його відношення до людей не мають скерову-
вати мене, не мають бути прикладом для кожної сфери 
мого життя? Навіть коли йдеться про соціальні мережі?

Спроба відповісти на подібні питання може дуже 
легко привести до нормативної моделі з жорсткими 
правилами, що роблять світ “чорно-білим”. Завжди є спо  -
куса створити “чорний список” і встановити “моральні 
стіни”, щоб спілкуватись лише “з добрими” і ізолювати 
себе від “поганих”. Але ми не намагаємося створити 
кодекс поведінки в соціальній мережі. Контроль пове-
дінки ніколи не призводить до справжніх і тривалих 
змін. Правила можуть працювати деякий час, але вони 
не змінять наше єство і, зрештою, наша справжня сут-
ність проявить себе на “стінах” і “стрічках” наших сто-
рінок. Потрібно дивитись у корінь проблеми.

Ми намагаємося чітко уявити, як би Ісус вів Себе 
у віртуальному просторі – і наслідувати Його приклад. 

Хтось може заперечити, мовляв, Ісус ніколи не кори-
стувався комп’ютером, планшетом або смартфоном.

Ви цілком праві! Якби йшлося лише про технологіч-
ний бік справи, було б дуже важко якось застосувати му-
дрість Святого Письма до постів на наших Фейсбуках 
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і Твітерах. Але ті проблеми, 
з якими ми стикаємося в соціаль-
них мережах, насправді не нові. 
Ці проблеми існують здавна, а на-
разі вони лише прийняли нові 
форми. Щоразу, коли з’являються 
нові технології – такі як телеба-
чення, радіо, книгодрукування 
або навіть сама писемність, – по-
слідовники Христа завжди зму-
шені шукати найкращі шляхи 
взаємодії і застосування цих ви-
находів. Отже, хоча це правда, що 
Ісус не користувався нічим із су-
часних технологій, Він має багато 
що сказати про те, як люди мають 
ставатись один до одного, як ма-
ють спілкуватись і любити.

І хоча Писання не може дати 
конкретні відповіді на такі пи-
тання, як “Про що Ісус писав би 

у Твітері?” або “Як би Він користувався соціальними 
мережами?”, воно пропонує дещо набагато важливіше. 
Воно ясно й глибоко відкриває нам образ Ісуса – хто Він? 
Чому прийшов на цю землю? Що робив? Що навчав? І як 
змінював усе навколо?

Саме про це йдеться у цій брошурі. Використання 
християнами соціальних мереж – то питання не техно-
логій, а комунікації і спілкування. В цьому корінь про-
блеми. Йдеться про відношення, а не про смартфони. 
І Біблія має багато що сказати про людські стосунки. 
І про наші серця.
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Щоразу, коли 
з’являються 

нові технології – 
послідовники 

Христа завжди 
змушені  

шукати най
кращі шляхи 

взаємодії  
і застосування 
цих винаходів.



Суть справи

Наші слова мають значення

Більшість із нас уважно пильнують свої слова, 
коли ми щось кажемо публічно. Хоча деякі 
з нас без проблем можуть залучитись до га-

рячої перепалки за закритими дверима, багато хто, од-
нак, вважали б неприйнятним нападати прилюдно на 
тих, хто, скажімо, дотримуються протилежних політич-
них поглядів. Ще менше тих, хто реально став би це ро-
бити. Також навряд чи ми почали б образливим чином 
публічно піддавати сумніву розум або віру тих, чиї док-
тринальні погляди не співпадають цілковито з нашими. 

Навіть коли розбіжності доволі суттєві, люди рідко 
коли влаштовують через це сцену на людях. Але щодня  

Два
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по всьому світі на сторінках у Фейсбуці й стрічках Твітера 
можна побачити безліч грубих, навіть образливих, ко-
ментарів. І дуже засмучує, що винуватими в такому не-
подобстві нерідко бувають християни – послiдовники 
Ісуса. Коли Бог створив людські істоти, Він наділив їх 
особливими дарами і встановив для них унікальну роль 
у творінні.  Майкл Пасквел вказує, що людська мова – 
один із тих Божих дарунків, що дуже відділяє людину від 
решти творіння. 

Але хоча ми й маємо здат-
ність творити й користуватись 
мовою, це не означає, що ми 
робимо це завжди добре, або 
що спілкування – то проста річ. 
Інколи ми передаємо ту інфор-
мацію, яку не мали намір озву-
чувати або писати. Буває, що 
наші наміри зрештою більше 
завдають лиха, ніж приносять 
користь. Якщо до цього додати 
відсутність виразу обличчя й 
мови тіла, то ризик бути не-
правильно зрозумілим в соці-
альних мережах зростає дуже 
й дуже швидко. 
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  В Книзі Буття 1:27 написано: “І Бог на Свій образ людину 
створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку 
створив їх” . Як носії Божого образу, ми маємо унікальну здіб-
ність творити, цінити музику та інші види мистецтва . Ми 
здатні осмислювати речі, спроможні розмовляти, читати, 
писати… а також поклонятись Богу або нехтувати Ним . 

Але користува
тись мовою  

ще не означає,  
що ми робимо 

це завжди добре, 
або що спіл

кування –  
то проста річ.



Наші наміри мають значення
Одна з причин, чому комунікація з людьми буває 

важкою, − це той сумний факт, що наша спроможність 
спілкуватись серйозно вражена гріхом. З цією пробле-
мою Ісус стикнувся, коли деякі релігійні лідери  звину-
ватили Його в тому, що Він звершує чудеса за допомо-
гою сили сатани (МТ. 12:22-24). Вказавши на хибність такого 
звинувачення, Ісус торкнувся сутності проблеми: стану 
серця. Він розповів притчу про добре дерево, що при-
носить добрий плід, і про погане дерево, що приносить 
поганий плід (МТ. 12:33-34). І потім Ісус підсумував: “Бо 
чим серце наповнене, те говорять уста” (МТ. 12:34). Отже, 
слова – то не головна проблема в нашому спілкуванні. 
Але вони вказують на реальну присутність проблеми. 
Ось чому самі правила користування Фейсбуком або 
Твітером не вирішують насправді проблеми.

Чимало фарисеїв, по суті, обмовляли Ісуса, фактично 
називаючи Його сином диявола. Але Христос не просто 
виправив їхні хибні висновки, не просто змінив погану 
їхню поведінку. Він вказав на більш глибоку проблему: 
стан їхніх сердець.

Коли ми словами ранимо або принижуємо один од-
ного, цим ми виявляємо стан свого серця. Коли ми в на-
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 Фарисеї мали великий вплив у період, починаючи з першо-
го століття до Р .Х . і закінчуючи другою половиною 1 сто-
ліття після Р .Х . Сьогодні слово “фарисей” звучить негатив-
но, хоча деякі з фарисеїв попереджали Ісуса про змову проти 
Нього (ЛК . 13:31), а деякі навіть увірували в Нього – наприклад, 
Никодим та Йосип з Ариматеї . Але фарисеї приділяли занад-
то багато уваги зовнішньому дотриманню закону, забуваю-
чи при цьому про проблему свого гріховного серця .



ших блогах або соціальних мережах комусь погрожуємо, 
когось висміюємо або спотворюємо чийсь образ, про-
блема криється не просто в наших словах. Те, що ми пи-
шемо, відображає щось від нашого розбитого, грішного 
серця. Не зрозумійте мене неправильно – наші слова 
мають значення. Але навіть найчесніші та правдивіші 
слова можуть завдати шкоди. Протягом Свого публіч-
ного служіння Ісус постійно торкався теми неправиль-
них слів і неправильних мотивів. 

Першими учнями Ісуса були євреї, що приділяли ве-
личезну увагу дотриманню різних правил та приписів, 
записаних в їхньому Писанні, відомому нам як Старий 
Заповіт. Вони занадто переймались тим, щоб їсти пра-
вильну їжу, носити правильний одяг і приносити пра-
вильні жертви. Їхнє життя будувалось на принципах су-
ворої дисципліни і строго керованої поведінки.  

Ці учні-євреї напевно кивали головами, виражаючи 
велике задоволення, коли Ісус сказав у Своїй відомій 
Нагiрнiй проповіді:

“Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків 
прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати. 
Поправді ж кажу вам: доки небо й земля не ми-
неться, ані йота єдина, ані жаден значок із Закону 
не минеться, аж поки не збудеться все” (МТ. 5:17-18).
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  Ортодоксальні юдейські лідери були фанатичні у своїх 
намаганнях дотримуватись Божих вказівок, до яких вони 
додали незчисленні усні традиції з метою вибудувати за-
хисний мур навколо Закону . Їхня логіка була простою: якщо 
людина виконує додаткові приписання, це гарантуватиме, 
що вона ніде й ніколи не порушить записаний Закон . Усна 
традиція спочатку називалась Торою, а пізніше – Мішною .



Ці слова здавались дуже слушними й правильними для 
релігійних людей часів Ісуса. Але те, що Він сказав потім, 
стало для них великою несподіванкою. Ключовими сло-
вами Його послання були слова: “А Я вам кажу”. Спочатку 
Ісус привернув увагу людей, запевнивши їх у важливості 
дотримання Закону, а потім, використовуючи “А Я вам 
кажу”, став казати неочікувані речі, щоб донести до слу-
хачів головну істину Своєї промови. Він почав зі стан-
дартної риторичної формули: “Ви чули, що було старо-
давнім наказане…” Але потім з’являється: “А Я вам кажу” 
і слідує неочікувана кінцівка речення, що різко змінює 
напрямок мислення. “Ви чули, що було стародавнім на-
казане: Не вбивай, а хто вб’є, підпадає він судові. А Я вам 
кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає 
вже судові” (МТ. 5:21-22). І далі читаємо: “Ви чули, що ска-
зано: Не чини перелюбу. А Я вам кажу, що кожен, хто на 
жінку подивиться із пожадливі-
стю, той уже вчинив із нею пере-
люб у серці своїм” (МТ. 5:27-28).

Шість разів Ісус використовує 
формулу “А Я вам кажу”. Він за-
йшов так далеко, що навіть ска-
зав: “Ви чули, що сказано: Люби 
свого ближнього, і ненавидь свого 
ворога. А Я вам кажу: Любіть во-
рогів своїх… і моліться за тих, хто 
вас переслідує” (МТ. 5:43-44).

Люди, яким проповідував Ісус, 
чули ці заповіді з дитинства. То 
були люди Закону. Найбільш на-
божні з них багато що робили, щоб 
зберігати свою релігійну чистоту. 
Однак цей молодий Вчитель із 
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Правила й нор
ми можуть 
в деякій мірі 

контролювати 
нашу поведінку, 
але вони неспро
можні змінити 

наші серця.



Назарету стояв перед ними і проголошував, що зовніш-
нього виконання Закону недостатньо. Він прагнув від 
Своїх слухачів розуміння серця Бога, Хто дав цей Закон.

У Нагірній проповіді Ісус озвучив вічні істини, що не 
втратили свого великого значення й для нас, хто живе 
у цифровому просторі. Правила й норми можуть в де-
якій мірі контролювати нашу поведінку, але вони не-
спроможні змінити наші серця. Пам’ятайте, реальна 
проблема – наш внутрішній стан.

Перед тим, як ставити пост
Йдеться не про те, що різні стандарти або заборони 

не мають користі. Зрештою, Сам Ісус сказав, що не при-
йшов скасувати Закон. Однак Він вчив, що за всіма на-
шими поганими словами криється глибша проблема: 
наше жорстоке серце. Ісус прийшов не лише для того, 
щоб вберегти нас від вбивства, перелюбства або по-
мсти. Він прийшов спасти все наше єство – зцілити наше 
серце, що схильне вбивати, зраджувати і мстити, – щоб, 
таким чином, знешкодити саме джерело нашої деструк-
тивної поведінки.

Давайте ще раз повернемося до відповіді Ісуса фари-
сеям у Матвія 12. Ісус відказав їм: “Кажу ж вам, що за 
кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони від-
повідь судного дня! Бо зо слів своїх будеш виправданий, 
і зо слів своїх будеш засуджений” (МТ. 12:36-37).

Якими словами я користуюсь, коли ставлю пост у 
Фейсбуці, пишу у Твітері або ділюсь якоюсь інформа-
цією? Що ці слова відкривають стосовно мого серця? 
Яку я несу відповідальність перед іншими, коли ставлю 
той чи інший коментар або картинку? Давайте розгля-
немо деякі ключові життєстверджуючі принципи, які 
потрібно згадувати перед тим, як ставити пост.
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Включаємо правильні 
фільтри

Будьте правдивими. Інколи, хоча нами й руха-
ють благі наміри, ми не обмірковуємо уважно 
те, що пишемо. Нещодавно одна моя знайома 

поставила на Фейсбуці пост на кшталт “занадто шокуюче, 
щоб у це повірити”. Я вирішив перевірити цю інформа-
цію. Швидка пошукова система “Google” показала, що ця 
історія циркулює з 1998 року і є цілковитою вигадкою.

Цей пост показував у негативному світлі людину ін-
шої релігії. Але того, про що писала ця жінка, ніколи 
не було. Вона просто розповсюджувала брехню – хоча й 
з благими намірами. Але чому вона поставила цей пост? 
Можливо, тому, що її ввели в оману. А, може, й тому, що 
просто хотіла вірити в цю брехню… Ми не знаємо точно. 

Три
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Але можемо напевно стверджувати, що ця історія не 
мала з’явитись у віртуальному просторі.

Чому ж подібні неправдиві історії часто поширю-
ються в соціальних мережах? Одна з причин полягає 
в тому, що ми частіше намагаємося щось довести, ніж 
з’ясувати істину. На жаль, коли ми хочемо висловити 
якусь ідею, істина залишається десь на периферії.

В Івана 14:6 говориться, як Ісус пояснював Своїм по-
слідовникам, що істина не народжується в ідеологіях 
або припущеннях – вона в Ньому Самому! “Я – дорога, 
і правда , і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не 
через Мене”.

Коли Ісус називав Себе “правдою”, Він не просто мав 
на увазі, що Його слова правдиві. Він казав, що Сам Він 
є реальною, втіленою Правдою. Він вказував цим, що 
не просто є “носієм правди”, але що Своїм характером, 
Своєю сутністю відображає саме серце Бога.

Саме в цьому крилась суть тих слів, що Ісус сказав, від-
повідаючи на питання Пілата: “Чи Ти Цар Юдейський?” 
(ІВ. 18:33). Відповідь була: “Моє Царство не із світу цього. 
Якби із цього світу було Моє Царство, то служба Моя 
воювала б, щоб не виданий був Я юдеям. Та тепер Моє 
Царство не звідси… Сам ти кажеш, що Цар Я. Я на те на-
родився, і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. 
І кожен, хто з правди, той чує Мій голос” (ІВ. 18:36-37).

В цій бесіді Ісус дає довершений приклад того, що оз-
начає бути сфокусованим на найглибшій істині. Він не 
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  Грецьке слово – ἀλήθειἀ (алетхейа), що в українському 
перекладі Нового Заповіту часто перекладається як 
“правда”, означає ті речі (або зміст), що відповідають 
реальності .



обтяжував Себе пошуками бого-
словських помилок тих релігій-
них лідерів, що криками вима-
гали Його смерті. Не жалівся Він 
на несправедливе судилище та 
жорстокість окупаційної влади. 
Натомість Він підкреслював той 
факт, що Його Царство не від 
цього світу. Його головною тур-
ботою було виконати місію спа-
сіння людства від гріхів. Ісус 
показав, що інколи навіть неза-
перечні факти можуть заважати 
побачити істину. Є чимало прав-
дивих речей, але не всі вони ма-
ють однакову цінність. 

Звісно, важливо доносити лю-
дям точну інформацію. Але праг-
нення істини означає дещо більше, ніж лише гаранту-
вання правдивого змісту нашого віртуального спілку-
вання. Це вимагає, щоб ми оцінювали свою комунікацію 
за стандартами Ісуса Христа. У практичному сенсі не-
обхідно щоразу зупинятись і запитувати себе: “Чи відо-
бражає характер Ісуса Христа той чи інший мій комен-
тар, пост або твіт?”

Будьте мудрими. В моєму житті рідко коли бу-
ває цілковита відсутність електронної техніки.  Навіть 
коли я сплю, за метр від мене лежить мобільний те-
лефон з усіма моїми соціальними аккаунтами. Вдень 
і вночі, дощовим або сонячним днем, погано мені чи до-
бре – я зажди можу спілкуватись із цілим світом через 
легенькі дотики великого пальця.
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Ісус показав, що 
інколи навіть 

факти можуть 
заважати по

бачити істину. 
Є чимало прав

дивих речей, 
але не всі вони  
однаково цінні.



Це дуже зручно. Можливо, занадто зручно. 
Це зручно, тому що я зажди доступний для зв’язку. Моя 

дружина, мої діти й друзі завжди можуть поспілкуватись 
зі мною, де б я не був. Я можу ділитись будь-яким момен-
том свого життя з тими, кого люблю. Наприклад, написати 
у Твітері про вибір страв у моєму любимому Грецькому 
ресторані; оновити сторінку у Фейсбуці, чекаючи при-
йому до лікаря; вставити в Інстаграм фото, на якому 
я граю у гольф або їду автобусом. 

Без сумніву, фото обіду, голь-
 фу або кабінету лікаря – це чу-
дово. Але не все те, що можна 
поставити на огляд всьому світу, 
дійсно треба ставити. Ми на-
стільки звикли до віртуального 
світу, що ставимо на свої сто-
рінки багато чого– навіть, не ду-
маючи. І деяке розважання над 
тим, чим ми ділимось з іншими 
в мережі, – то якраз те, що нам 
потрібно хоча б іноді робити. 
Необмежена доступність має 
свої специфічні проблеми, під-
водні камені.

Одна з речей, що інколи ро-
бить користування соціальними 
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Монітор –  
то не стіна,  
що ховає нас 

від інших. Він є 
проектором, що 

відображає пе
ред усім світом 
наші думки, ідеї 
та відношення.

  Щоб не потрапити у пастку того, що багато хто нази-
ває надмірною прив’язаністю або навіть залежністю, деякі 
християни свідомо практикують “інтернет-піст”, коли 
протягом певного проміжку часу вони цілковито утриму-
ються від користування електронними засобами зв’язку .



мережами складним та заплутаним процесом, – то уда-
вана анонімність віртуального спілкування. Ми бачимо 
перед собою лише монітор, а не очі іншої людини, і це 
вводить нас в оману. Нам здається, що всі наші комен-
тарі – то просто вигуки серед безликого цифрового світу. 
Соціальні медіа сприймаються скоріше як “вільний мі-
крофон” на сцені, ніж бесіда; тому ми часто постимо 
речі, які б ніколи не сказали в реальному спілкуванні, 
особисто. Однак треба розуміти, що Твітер, Фейсбук, 
Ю-тюб, Снепчат та Інстаграм не є анонімними віртуаль-
ними просторами. Вони являють собою публічні форуми 
масової комунікації. Монітор – то не стіна, що ховає нас 
від інших. Він є проектором, що відображає перед усім 
світом наші думки, ідеї та відношення.

Ми, послідовники Христа, завжди знаходимося під 
“прожектором” уваги. Особливої уваги. Своїми словами 
і вчинками ми презентуємо Христа. Завдяки сучасним тех-
нологіям, цей прискіпливий світ може спостерігати кож-
ний крок нашого життя. В цьому світі тотального зв’язку 
ми являємо людям Ісуса не лише тоді, коли презентуємо 
Євангелію. Пам’ятаємо ми про це чи ні, але ми відобража-
ємо Господа завжди. Постійно. Позитивно або негативно.

Коли Ісус вперше посилав дванадцять учнів на місіо-
нерську подорож, Його останнє напучення звучало так: 
“Оце посилаю Я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, 
як змії, і невинні, як голубки” (МТ. 10:16).

Точно так, як перші учні колись, ми послані у цей світ, 
щоб нести людям Боже послання надії та життя. Це по-
требує неабиякої мудрості. З огляду на те, що цей світ 
пильнує наше життя, а не просто чує наші слова, на нас 
лежить велика відповідальність двічі подумати, перш 
ніж натиснути опцію “відправити”.
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Давно проминули ті часи, коли ми писали листи на 
три сторінки, старанно виводячи кожну літеру, клопіт-
ливо будуючи речення й уважно перечитуючи абзаци. 
В наші дні глобальної комунікації, до якої можна залу-
читись легким дотиком пальців, невчасний твіт, непра-
вильно зрозумілий пост на Фейсбуці або легковажне 
використання функції “поділитись” можуть буквально 
змінити життя – наше або чиєсь інше. Розгляньте лише 
деякі яскраві приклади:

•  У 2012 році кілька вчителів у США втратили  
роботу через те, що в соціальній мережі лаялись 
на учнів та глузували з них.

•  У 2013 році один підліток у Великобританії 
спробував вчинити самогубство після загрозли-
вих повідомлень в Інтернеті. 

•  Кількох медичних робітників у Мічигані  
звільнили через те, що вони ставили “лайки”  
або коментували непристойні фото пацієнтів,  
що їх поставив на Фейсбуці один з їхніх колег.

Очевидно, що те, що ми робимо у кіберпросторі, має 
велике значення. Відображення Христа у віртуальному 
просторі – річ непроста. Те, що ми вважаємо зрозумі-
лим, очевидним, смішним або корисним, комусь може 
здатись загрозливим, грубим, образливим або таким, 
що збиває з пантелику. Коли ми спілкуємося у соціаль-
ній мережі, мудрість поможе нам знайти такі слова, щоб 
ми, демонструючи правильне розуміння речей, нікого 
не образили, нікому не нашкодили. “Коли ж хто гадає, 
що він побожний, і свого язика не вгамовує, та своє 
серце обманює, марна побожність того!” (ЯК. 1:26).
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Мудрість  
допоможе вам 
знайти у вірту

альному спіл
куванні баланс 

між розумом 
та чуйністю. 

Знання мають відношення до 
інформації. А мудрість сортує за-
стосування цих знань. Мудрість 
не просто володіє правильною 
інформацією. Вона не лише знає 
і розуміє факти – тобто не лише 
акумулює знання. Мудрість обе-
режно і правильно презентує і за  -
сто   совує істину, щоб інші мали 
від неї справжню користь. 

Отже, коли наступного разу 
вам закортить швидко написати 
щось у Фейсбуці або Твітері, зу-
пиніться на хвилинку і поставте 
собі декілька питань: 1) Чи може 
бути таке, що я не зовсім розумію ситуацію? Чи не є цей 
пост або твіт здебільшого емоційною моєю реакцією? 
Чи ця інформація справді правдива і правильно інтер-
претована? Чи маю я право казати те, що збираюсь ка-
зати? Відповіді на ці питання поможуть вам мудро ко-
ристуватись функцією “відправити”.

Виявляйте ласкавість. Суперечки – річ не нова. 
Новим, можливо, є те, що суперечки серед християн тра-
пляються часто зненацька, швидко перетворюються на 
ворожнечу і мають публічний характер.

Соціальні мережі дозволяють кожному висловити 
свою думку в різних дискусіях – політичних, соціальних, 
культурних та богословських. Ще не так давно для того, 
щоб залучити до бесіди в якому-небудь ток-шоу цілий 
світ, потрібна була команда техніків, купа грошей і кім-
ната з дуже дорогим обладнанням. Сьогодні для цього 
потрібен лише смартфон і аккаунт у Твітері.
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Один пастор користується Твітером для спілкування 
з членами своєї церкви. Нещодавно він розпочав серію 
проповідей на важкі, спірні теми, з якими стикнулась 
його церква. Щоб зацікавити людей своїм навчальним 
проектом, він розіслав членам церкви твіт: “Князь Миру 
чи Бог Воїнств? Прийдіть і взнайте”. Хтось із віруючих 
надіслав йому відповідь: “ЧИТАЙ СВОЮ БІБЛІЮ!” Це 
приклад вдалого і не дуже вдалого спілкування в соці-
альній мережі. Пастор намагався викликати в людях ін-
терес до його недільної проповіді і несподівано отримав 
таку відповідь. Чи була вона коректною?

Перш за все, текст написаний великими літерами. 
Зазвичай так передають сильні емоції – особливо гнів. 
Далі запитуємо себе: що автор цих слів дійсно мав на 
увазі? Важко сказати точно. Чи цей чоловік просто розсер-
дився на те, що пастор йому написав? А може його роздра-
тувала тема проповіді? Можливо, він вже має свій варіант 
відповіді на питання, що містить тема проповіді. Тоді який 
саме варіант – що Христос “Князь Миру” чи зображення 
Його як могутнього Бога Воїнств? 
Обидві концепції є цілком біблій-
ними, але складається враження, 
що одна з них йому не дуже до 
вподоби. Він навіть натякає, що 
пастор не знає Біблії.

Технології дозволяють нам ви  - 
словлювати свою думку на весь  
світ. Ми можемо публічно закли-
кати до справедливості, вказу-
вати на дезінформацію, попере-
джати зловмисників, захищати 
чиїсь інтереси, проголошувати 

Технології  
дозволяють 

нам висловлю
вати свою дум
ку на весь світ.
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істину, радіти добру й викривати злочини. Але наше за-
пальне бажання захищати справедливість та істину ін-
коли може набувати форму війни, а не благодаті. І коли 
це трапляється, ми перетинаємо смугу, що відділяє ко-
ристь від шкоди.

У своєму першому листі  апостол Петро звертався 
до християн, які зазнавали чималих страждань (1 ПЕТР. 2).  
Процвітала кривда. Церквам шкодили неправдиві вчи-
телі. Влада вороже ставилась до Євангелії. Вороги роз-
повсюджували наклепи проти Церкви. Християни 
справді потерпали від усякого лиха.

І серед цих страждань лунає голос Петра, чия наста-
нова перегукується зі словами Ісуса Христа в Нагірній 
проповіді: “Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, 
хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить 
вас, і моліться за тих, хто вас переслідує”. Петро закли-
кав Божий народ: 

“Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку, на-
впаки, благословляйте, знавши, що на це вас покли-
кано, щоб ви вспадкували благословення” (1 ПЕТР. 3:9).

І далі читаємо: 

“Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди 
готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас за-
питає рахунку про надію, що в вас, із лагідністю та 
зо страхом” (1 ПЕТР. 3:15).
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  Перше послання Петра було написане “захожанам 
Розпорошення: Понту, Галатії, Каппадокії, Азії й Віфінії, 
вибраним” (1 Петр . 1:1) – тобто віруючим тих міст, що 
знаходились на території сучасної Туреччини . Але мудрість 
цього листа призначена для християн всіх часів . 



Більшість з нас не знають тих переслідувань, з якими 
стикались колись перші християни. Однак ці вірші пропо-
нують ефективні настанови щодо такого спілкування з не-
віруючими людьми, що призводить до позитивних змін.

Зверніть увагу, що Петро не закликає своїх читачів 
просто мовчки зносити страждання. Він сподівається, 
що вони, коли їх запитуватимуть про їхню віру, дадуть 
чесну відповідь – навіть якщо прийдеться заплатити за 
це неабияку ціну. Водночас апостол настановляє своїх 
адресатів відповідати розумно і так, щоб вшановувалось 
Ім’я Христа.

Легко побачити, що пораду Петра можна цілком за-
стосувати до використання соціальних медіа. Чимало 
твітів та постів мають правильний зміст, але некоректні 
за мотивами. Вони різкі – не лагідні. Вони принизливі, 
їм бракує людяності. Не достатньо давати такі відповіді, 
що точні, логічні й догматично правильні. Всі ми маємо 
казати істину з любов’ю. 

Отже, наше віртуальне спілкування стосується не 
лише передачі інформації – навіть якщо ця інформа-
ція й правильна. Ми покликані не просто розказувати 
людям про прощення, праведність і любов, але маємо 
практикувати це. А це означає, крім іншого, спілкування 
в соціальних мережах з повагою та любов’ю.

Ми можемо зробити наступний парафраз (в контексті 
нашої теми) тих настанов, що їх містить 1 Петра 3:15:

“Коли ви стикаєтесь в онлайні з образами та глу-
зуванням, відповідайте з таким серцем, що при-
хилене до Христа й підкорене Йому. Реагуйте на 
проблемних людей та їхні питання таким чином, 
щоб показати їм свою надію в Ісусі. Виявляйте 
до інших ласкавість, як і Христос явив вам Свою  
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ласку. Даруйте іншим благодать, тому що й самі 
потребуєте Божої благодаті”.

Виявляйте любов. Звісно, ми не знаємо точно, що 
саме писав би Ісус в Твітері або Фейсбуці. Не маємо ми 
відповіді на питання, яку політичну партію Він би під-
тримував (хоча є всі підстави вважати, що Він взагалі б 
уникав будь-яких політичних преференцій).  Не знаємо 
ми також, які б Він відвідував магазини, на якій би ма-
шині їздив і яким би захоплювався спортом.

Але ми точно знаємо, що Він не погрожував би і не 
сварив тих, хто не погоджувався б із Ним – навіть якщо 
Він намагався б донести важку 
істину. Зрештою, Він є любов (ДИВ. 

1 ІВ. 4:8). Він ніколи б не розповсю-
джував напівправду або непере-
вірену інформацію. Адже Він є 
Правда. Спілкуючись в онлайні, 
Ісус ніколи б не попускав про-
явів немудрості або неласкавості. 
Він завжди б знав, коли потрібно 
просто промовчати. Він прийшов 
спасти світ, а не щоб когось засу-
дити (ІВ. 3:16-17).

Коли любимо  
інших, то цим 

ми являємо  
серце Бога.

  Коли фарисеї та іродіяни (що були запеклими політични-
ми ворогами) разом прислали своїх представників з провока-
ційним питанням про податки, Христос відповів зустріч-
ним питанням – чий образ викарбуваний на монетах, якими 
сплачують податки? Вони відповіли: “Кесаря” . І Христос 
сказав: “Віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже!” Це був 
блискучий спосіб уникнути пастки політичних дебатів . 
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Біблія ясно показує нам, як поводився Ісус, коли при-
йшов на цю Землю. Крізь усе Святе Письмо ми бачимо 
Боже прагнення, щоб Його народ любив Його, і щоб Його 
діти любили один одного (МР. 12:29-30). Любов означає, що 
ми ставимося один до одного з повагою, ласкавістю – 
і не тому, що це приємно робити, а тому що являючи 
любов до інших віруючих, ми цим являємо любов до 
Самого Бога.

Коли ми любимо інших, то цим являємо серце Бога. 
Ісус казав Своїм послідовникам, що всі заповіді зреш-
тою зводяться до двох головних заповідей. Перша з 
них – любити Бога всім серцем своїм, і всією душею 
своєю, і всією своєю думкою. Друга – любити ближнього 
свого, як самого себе (МТ. 22:37-39). Ці дві найважливіші за-
повіді містять дві ключові ідеї. Перша: більшість людей 
насправді люблять себе і піклуються про себе. Друга: 
якщо людина присвячує своє життя тому, щоб любити 
Бога і свого ближнього, йому, по справі, не потрібні 
списки правил та інструкцій, щоб правильно себе вести.

Любов  найбільш за все інше являє нам характер Бога 
(1 ІВ. 4:8, 16). Коли Ісус давав Своїм послідовникам “нову 
заповідь любові”, це насправді не було якимсь додатком 
до великого списку старозавітних законів. Ця заповідь є 
закликом являти іншим серце Бога (ІВ. 13:34-35).

  “Любов довготерпить, любов милосердствує, не заз-
дрить, любов не величається, не надимається, не пово-
диться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, 
не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, 
усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить! 
Ніколи любов не перестає!” (1 КОР . 13:4-8) .
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Перед тим, як натиснути 
“поділитись”

Ми втрачаємо щось дуже важливе, коли 
слідування правилам стає головним пріо-
ритетом. Ми втрачаємо любов. Втрачаємо 

справжні взаємовідношення.
Книга Буття описує одну подію, що змінила серце 

кожної людини. На світанку людської історії Бог ство-
рив першу людську пару – чоловіка й жінку. Адам і Єва 
не соромились ані себе, ані Бога, залишаючись самими 
собою (БУТ. 2:25). Вони насолоджувались присутністю Бога 
і спілкуванням один з одним. Але все змінилось, коли 
гріх увійшов у цей світ. Адам та Єва втекли від Божої 

Чотири
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присутності. Вони сховались, тому що соромились свого 
гріха (БУТ. 3:8). Один із руйнівних наслідків гріха – суттєва 
втрата вміння любити й приймати любов.

Але це лише одна сторона людської драми. На ща-
стя, Писання – то ще й історія про те, як Бог завжди 
з любов’ю простягав і простягає зараз до людства Свої 
руки. Він невпинно працює над тим, щоб повернути нас 
до колись довершених стосунків з Ним і один з одним. 
Правила ніколи не досягнуть цієї цілі. Лише Ісус спро-
можний це зробити. Любов Господа привела Його на 
хрест, Він вмер за нас, і тепер наділяє нас здібністю лю-
бити інших так само, як Він нас полюбив.

Така відновлена любов має проявлятись не лише 
у “реальному” спілкуванні, коли ми бачимо лице один 
одного. Кожне наше слово у віртуальному просторі, 
кожна наша дія має відображати цю любов.

Рішення любити один одного через твіти, новинні 
стрічки та пости потребує сер-
йозної праці. Набагато простіше 
критикувати тих, хто не згоден 
з нами, ніж являти до них ласку. 
Набагато легше бути агресивним 
та гоноровитим, ніж смиренним 
і чуйним. Набагато більше по-
трібно часу, сил і терпіння, щоб 
побудувати з людьми щирі сто-
сунки, ніж щоб проповідувати 
їм. Мовчати важче, ніж говорити. 
Справжнє спілкування важче за 
лекцію.

Навіть швидкий погляд на 
стрічку Твітера і домашню сто-

30 ІС УС В ОНЛАЙНІ

Один із руйнів
них наслідків 

гріха – суттєва 
втрата вміння 

любити й при
ймати любов.



рінку Фейсбука покаже вам, 
скільки потрібно ще попрацю-
вати над позитивними змінами. 
Це може здатись непосильним 
завданням. Так воно і є, якщо 
покладатись лише на свої сили. 
Як гадаєте, що трапиться, якщо 
кожний із нас прийме рішення 
щоденно й активно підкорювати 
свій віртуальний простір Христу? 
Що буде, якщо ми почнемо за-
стосовувати для соціальної ме-
режі настанову Павла, записану 
в 1 Коринтян 10:31? Що буде, 
якщо ми почнемо все робити для слави Бога – пити, їсти, 
ставити пости й твіти? 

Перед тим, як відіслати комусь пост, перепост, ко-
ментар, твіт або перетвіт, дайте відповідь на просте пи-
тання: 

“Чи можуть ці слова – тепер, в цьому онлайн-про-
сторі – ласкаво, з повагою відобразити Ісуса Христа?”

Силою Святого Духа ми можемо смиренно й мудро 
явити іншим любов та ласку Ісуса – Того, Хто замість му-
рів відчуження будує мости щирого спілкування.  

31Перед тим, як натиснути “поділитись”

“Чи можуть ці 
слова ласкаво, 
з повагою відо
бразити Ісуса 

Христа?”



Мета служіння “Хліб Наш Насущний” – 
зробити мудрість Біблії, яка змінює 
життя, зрозумілою і доступною  
для кожної людини.

Брошури серії “Духовні відкриття” презентують світу 
істину про Ісуса Христа через цікаві, збалансовані  
й доступні ресурси, що показують важливість  
Писання у всіх сферах життя. Всі брошури серії 
“Духовні відкриття” пропонуються безкоштовно  
для особистого читання та використання їх в малих 
групах і в євангелізаційному служінні.

Щоб стати нашим партнером у розповсюдженні 
Божого Слова, натисніть опцію “Пожертвувати”. 
Дякуємо вам за підтримку матеріалів “Хліб Наш 
Насущний” і “Духовні відкриття”.

Навіть маленькі пожертвування багатьох людей дають 
можливість місії “Хліб Наш Насущний” нести людям 
мудрість Біблії, яка змінює життя. Нас не фінансують  
і не підтримують на постійній основі будь-які релігійні 
групи або деномінації.

ПОЖЕРТВУВАТИ

http://ukrainian-odb.org/donate/

