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Квадратне фото. Вузька стрічка, яку ми кожен день прокручу-
ємо великим пальцем. Подвійний tap (подвійне натискання). 
Це все, що потрібно, щоб мати думку про когось або про щось.

Маленькі фото зроблені при правильному освітленні, об-
роблені кращими інструментами з накладенням спеціальних 
фільтрів і розміщені в соцмережі з дотепними підписами. 

Із них ми дізнаємося, хто чим займається, 
хто з ким тусується, і хто в яке кафе ходив. 
Ми переглядаємо їх увесь час: по дорозі на навчання,  

спілкуючись із друзями або просто коли нудно.
Ми дивимося на фото, і щось всередині нас спалахує. Іноді 

це заздрість, тому що ми хочемо мати те саме, що і наші друзі, 
або бути там, де вони. Іноді це стрес, тому що наше життя 
здається не таким класним, як у тих, кого ми бачимо на екрані 
телефона. 

Ці пости, фото і мережі стають нашими маленькими світа-
ми, які ми контролюємо, порівнюємо, і в яких змагаємося.  
Чи не зациклюємося ми часом на Instagram? Чи не захопив він 
повністю наше мислення? І взагалі, наскільки все це важливо?
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Молодий хлопець помер прямо в кріслі після того, як 
три дні без перерви грав в інтернет-кафе. У нього стався 
інфаркт. Як з’ясувалося, причиною стало тривале сидін-
ня в одній позі, недосипання і надлишок адреналіну від 
боїв у віртуальному світі.

Поліція повідомила, що навіть після того, 
як мертве тіло винесли з кафе, інші геймери 

продовжили грати! 
Вони були так захоплені грою, що не помітили, як поруч 

із ними хтось помер! Його вбила надмірна захопленість,  
і вона ж знищила реальність для інших. Віртуальний світ  
на екранах став для них важливішим реального.

У цьому і полягає суть захопленості. Ми дозволяємо  
чомусь стати реальнішим і важливішим, ніж сама  
реальність. А що сьогодні поглинає нашу увагу? Соціальні 
мережі!

Чим більше ми зациклюємось на тому, що там про нас 
говорять і скільки в нас підписників, тим більше ми стаємо 
схожими на тих геймерів, яких поглинула віртуальність,  
що нездатні адекватно сприймати життя.

захоплення
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соцмереж

“Не можу сказати, що мені завжди весело та цікаво. 
Якщо подивитися на мій Instagram, то здається, що 
це так: у мене круті друзі, з якими я класно проводжу 
вихідні, я буваю в багатьох нових місцях і відмінно про-
воджу час із братом та його дружиною. А ще я можу 
без проблем зробити місток на дошці для серфінгу…

Але якщо ви знайомі зі мною справжньою,  
то знаєте, що це не так. 

Дійсно, мій Instagram повний реальних подій  
і показує, як я намагаюся жити. Але він не відображає 
всього. У мене багато переживань і сумнівів. Соціальна 
мережа створює враження, що у всіх все чудово і жит-
тя без вад. Не вірте, це обман. Не порівнюйте себе  
з іншими. Те, що ми не бачимо поганих днів і страж-
дань цих людей, не означає, що їх немає”. Хіларі

У Біблії сказано (можливо, вас це здивує), що захопленість 
– це не погано. Нам всім потрібно відчувати задоволення 
від того, хто ми такі та чим займаємося. Проблема в тому, 
що соціальні мережі – це не те, чим слід захоплюватися.4
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за Христом 
У Біблії сказано, що Ісус – єдиний, Ким варто захоплюва-
тися. Він сказав: 

“Я прийшов, щоб ви мали життя,  
і подостатком щоб мали” (Ів. 10:10). 

Ісус – не частина реальності, Він – центр життя! 
Але мало хто з нас можуть щиро сказати, що хочуть 

любити і слухати Його більше всього іншого. Можливо,  
ми час від часу думаємо про Нього, іноді молимося, але 
наше життя – це наше життя. І якщо нам приємно від того, 
що нас люблять в Instagram, можливо, цього достатньо?

Ми знаємо, що це не так. Нам погано, коли люди нас 
ображають, коли ми не отримуємо визнання в соцмере-
жах, коли нас тролять, коли ми щось провалюємо, коли 
ми помиляємося в рішеннях або робимо дурниці. Ми 
знаємо, що значить поранити людину, навіть найближчу, 
навіть самого себе. А ви замислювалися про те, що ми 
також завдаємо біль Богу? Тому що не слухаємо Його  
і не живемо відповідно до того, як Він нас створив? Він 
хоче, щоб наше життя було наповнене сенсом, миром  
і любов’ю. Він хоче, щоб у нас все було якнайкраще. Але 
це можливо тільки з Ним.
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Ісусу
Тільки з Ісусом ми можемо отримати  

впевненість і радість, яких так прагнемо. 
Адже, врешті-решт, Він – Той, Хто нас  
створив! Він єдиний, Хто розуміє нас 

по-справжньому, навіть краще за нас самих! 
Він знає, що нам потрібно, і хоче влаштову-

вати наше життя разом із нами.
Коли Ісус прийшов на землю, Він постраждав і помер 

за нас. Чому? Тому що ми все зіпсували і заслужили Божу 
кару. Але Бог не хотів нас наказувати, Він хотів бути  
з нами і піклуватися про нас. Ісус прийшов на землю, 
щоб померти і заплатити за те, що ми ігнорували Бога,  
і за все наше зло.

А потім через три дні Він повернувся до життя! Він 
переміг смерть! Якщо ми довіряємо Йому, Він знову 
приводить нас до Бога і дарує повноту життя – і тепер, 
і після смерті. Він приніс нам Боже прощення і разом із 
ним нове, нескінченне життя в Його сім’ї. Його небесний 
дім стає і нашим домом.
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Коли вам знову захочеться, щоб ваше життя було особливим, 
згадайте, що Бог знає вас і помістив туди, де вам слід бути. Він 
любить вас. Вам не потрібні фільтри, щоб краще виглядати і біль-
ше подобатися. Instagram не робить нас самими собою. Це може 
зробити тільки Ісус.

Захопитися Ісусом – означає поставити Його вище 
всього іншого. Тільки Він дає нам значимість  

і приналежність, яких ми шукаємо. 
Це не означає, що слідувати за Ним буде легко. Можливо, у нас 

залишаться проблеми з навчанням, хвороби і все те, що нам  
не дуже хочеться викладати в Instagram. Проте навіть якщо це  
і буде відбуватися, ми зможемо бути щасливими, тому що в нас 
залишиться Божа любов і Його обіцянка взяти нас на небеса.

Однак слідування за Ісусом – це не те ж саме, що і слідування 
за кимось в Instagram. Ісус – не просто додаток до нашого життя. 
Він – Бог. Його потрібно любити понад усе. Він повинен бути 
нашим єдиним справжнім захопленням. А це означає,  
що Instagram та інші соцмережі повинні бути тим, для чого вони 
призначені, – засобом розваги. Але аж ніяк не тим, чому варто 
приділяти так багато уваги! Щоб відчувати повноту життя, нам 
потрібні не соцмережі, а Ісус. Він любить нас, приймає такими, 
якими ми є, і допомагає досягати того, що дійсно важливе!

Instagram



Життя християнина – це не разове звернення до Христа. 
Це щоденне рішення довіряти Йому та дозволяти розпоряд-
жатися кожною частиною нашого життя. Це слідування Його 
планам, а не своїм власним. Це те, що одночасно і легко  
і важко, як і в будь-яких взаємовідношеннях. Але ми може-
мо покластися на той факт, що Бог завжди добрий, завжди 
любить нас і завжди на нашій стороні.

Захопленість Богом розставляє все в житті на свої місця. 
Це означає, що ми можемо бути самими собою і не виправ-
довуватися перед світом, який намагається підігнати нас під 
якийсь особливий типаж. З Ісусом ми можемо бути такими, 
якими нас задумав Бог. Кількість друзів у соцмережах не 
визначає, хто ми такі та наскільки ми важливі. Ми – більше, 
ніж маленьке квадратне фото.

ЩО 
ВАЖЛИВІШЕ 
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Якщо ви хочете дізнатися більше про те,  
Хто такий Ісус, і що Він робить, служіння  

“Хліб Наш Насущний” із радістю допоможе вам. 
У нас є багато брошур, які розповідають  

про Христа і докази Його життя,  
смерті й воскресіння. 

Ви можете знайти їх на нашому сайті в меню: 
Матеріали – Серія “Погляд на життя”. 

Або за посиланням: 
ukrainian-odb.org/lal/
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“Я ПРИЙШОВ, 
ЩОБ ВИ МАЛИ 

ЖИТТЯ,  
І ПОДОСТАТКОМ 

ЩОБ МАЛИ”  
(ІВАНА 10:10).
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