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Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u slubi Riječi

Draga braćo i sestre!
Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija "Svećenik i pastoral u
digitalnom svijetu: novi mediji u slubi Riječi" zgodno se uklapa u crkvenu proslavu Svećeničke
godine. Ona u prvi plan stavlja razmišljanje o širokom i osjetljivom pastoralnom polju komunikacije
i digitalnog svijeta, u kojem se svećeniku pruaju nove mogućnosti ostvarivanja vlastitoga sluenja
Riječi i vršenja slube Riječi. Crkvene su se zajednice oduvijek sluile suvremenim medijima kako bi
ojačale komunikaciju, prisutnost u društvu i kako bi, vrlo često, poticale dijalog na široj razini. No
zbog njihova nezaustavljivog širenja kao i njihova znatnog društvenog utjecaja mediji postaju sve
vaniji i korisniji za plodonosno vršenje svećeničke slube.
Prvi je svećenikov zadatak naviještati Krista, utjelovljenu Boju riječ i priopćavati drugima
mnogoliku Boju milost koja posredstvom sakramenata donosi spasenje. Okupljena i pozvana od
Riječi, Crkva se postavlja kao znak i oruđe zajedništva koje Bog uspostavlja sa svakim čovjekom i
koje je svaki svećenik pozvan izgrađivati u Kristu i s Kristom. U tome se krije dostojanstvo i ljepota
svećeničkog poslanja, u kojem se na povlašten način ostvaruje ono što kae sveti Pavao: "Jer veli
Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti... Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će
spašen. Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga
nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika? A kako propovijedati bez poslanja?" (Rim
10,11.13-15).
Da bismo dali primjerene odgovore na ta pitanja usred velikih kulturnih promjena, na koje su
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osobito osjetljivi mladi, moramo se sluiti suvremenim komunikacijskim tehnologijama. Naime,
digitalni svijet, stavljajući nam na raspolaganje sredstva koja posjeduju gotovo bezgraničnu moć
izraavanja, otvara mnogobrojne perspektive i mogućnosti te nas potiče još više cijeniti Pavlovu
opomenu: "Jao meni ako evanđelja ne navješćujem" (1 Kor 9,16). Sve veća dostupnost novih
tehnologija zahtijeva i veću odgovornost onih koji su pozvani naviještati Riječ, ali isto tako trai od
njih da budu sve više motivirani i učinkoviti u svom djelovanju. Svećenik se nalazi na pragu novog
doba, jer, koliko više suvremene tehnologije budu stvarale sve dublje odnose na velikim
udaljenostima a digitalni svijet širio svoje granice, toliko će više biti pozvan odgovoriti na taj izazov
u svojem pastoralnom radu, proširujući opseg svoga djelovanja kako bi medije sve djelotvornije
stavio u slubu Riječi.
Međutim, širenje multimedijskih komunikacija i raznolikost "izbornika opcija" iste te komunikacije
mogu za sobom povlačiti opasnost da pomislimo kako je dovoljno jednostavno biti prisutan na
webu i pogrešno ga smatrati isključivo prostorom koji je potrebno ispuniti. Od prezbitera se,
naprotiv, s pravom trai sposobnost da bude prisutan u digitalnom svijetu u stalnoj vjernosti
evanđeoskoj poruci, kako bi izvršio svoju ulogu voditelja zajednica koje se danas sve češće
izraavaju mnogim "glasovima" koje prua digitalni svijet. Pozvani su zato u naviještanju evanđelje
koristiti se ne samo tradicionalnim, već i novim audio-vizualnim sredstvima (fotografija, video,
animacije, blog, web stranice), koja mogu otvoriti nove, šire vidike za uspostavu dijaloga s drugima
i biti korisna sredstva također za evangelizaciju i katehezu.
Uz pomoć suvremenih sredstava komunikacije, svećenik će moći upoznati ljude sa ivotom Crkve i
pomoći našim suvremenicima otkriti Kristovo lice. Oni će ponajbolje postići taj cilj ako nauče,
tijekom svoga školovanja, znalački i pravilno se sluiti tim sredstvima te steknu solidnu teološku
naobrazbu i izgrade snanu svećeničku duhovnost, koja ima svoj oslonac u stalnom razgovoru s
Gospodinom. Ipak, prisutnost svećenika u digitalnom svijetu mora manje biti u znaku umješnog
rukovanja medijima a više u znaku njegove posvećenosti Bogu i njegove bliskosti s Kristom. To će
ne samo oivjeti njegovo pastoralno djelovanje, već će također "udahnuti dušu" neprekidnom
komunikacijskom toku koji se odvija na "mrei".
I u digitalnom svijetu mora jasno izaći na vidjelo kako Boja brina ljubav prema svim ljudima koja se
očitovala u Kristu nije niti nešto što pripada prošlosti niti neka učena teorija, već sasvim konkretna,
aktualna i privlačna zbilja. Naša pastoralna prisutnost u digitalnom svijetu mora tako sluiti tome da
pokae našim suvremenicima, osobito onima koji se osjećaju nesigurnima i zbunjenima, da je "Bog
blizu; da u Kristu pripadamo jedni drugima" (Benedikt XVI., Obraćanje članovima Rimske kurije

prigodom boićnog čestitanja, L'Osservatore Romano, 21.-22. prosinca 2009., str. 6).
Zar moe itko bolje od svećenika, kao Bojeg čovjeka osposobljena za rad s današnjim digitalnim
tehnologijama, razviti i provoditi u djelo pastoral koji Boga konkretno uprisutnjuje u današnjem
svijetu i predstavlja vjersku mudrost prošlosti kao bogatstvo na kojem se moemo nadahnjivati u
svojem nastojanju da ivimo dostojanstveno u sadašnjosti i ispravno izgrađujemo bolju budućnost?
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Posvećene osobe koje rade u medijima imaju posebnu odgovornost utrti put novim oblicima
susreta, trajno jamčiti kvalitetu ljudskog susreta i pokazati brigu za osobe i njihove duhovne
potrebe. One tako mogu pomoći muškarcima i enama našeg "digitalnog" doba osjetiti
Gospodinovu prisutnost, rasti u očekivanju i nadi i pribliiti se Bojoj riječi koja nudi spasenje i potiče
cjeloviti čovjekov razvoj. Ova će se potonja na taj način moći otisnuti na nepreglednu pučinu koju
tvori gusta mrea "autoputova" kojima je premreen kibernetički prostor (cyberspace) i pokazati da
Bog ima svoje opravdano mjesto u svakom dobu, pa tako i u ovom našem. Tako će, zahvaljujući
novim komunikacijskim medijima, Gospodin moći koračati ulicama naših gradova i zastati pred
pragom domova i naših srca te još jednom reći: "Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas
moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom" (Otk 3,20).
U prošlogodišnjoj poruci potaknuo sam sve odgovorne za komunikacijske procese da promiču
kulturu poštivanja dostojanstva i vrijednosti osobe. To je jedan od načina na koji je Crkva pozvana
vršiti "diakoniju kulture" u današnjem "digitalnom svijetu". S evanđeljem u rukama i u srcu,
moramo ponovno potvrditi potrebu da se nastavi pripravljati putove koji vode Bojoj riječi,
posvećujući istodobno stalnu pozornost onima koji trae; štoviše, kao prvi korak evangelizacije,
moramo poticati njihovo traganje. Pastoral u svijetu digitalne komunikacije, budući da nam nova
sredstva komunikacije omogućuju stupiti u dodir sa sljedbenicima drugih religija kao i nevjernicima
te ljudima svih kultura, zahtijeva osjetljivost prema onima koji ne vjeruju, koji su klonuli i onima koji
imaju u srcu duboku, neizgovorenu elju za apsolutnim i neprolaznim istinama. Zar ne bismo i mi,
poput prorok Izaija koji je imao pred očima sliku doma molitve za sve narode (usp. Iz 56,7), mogli
zamisliti web kao prostor – poput "predvorja pogana" iz Jeruzalemskog hrama – u kojem moemo
naći one koji još uvijek ne poznaju Boga?
Razvoj novih tehnologija i digitalni svijet u cjelini predstavljaju veliko bogatstvo za čitavo
čovječanstvo i za čovjeka pojedinca a moe djelovati i kao poticaj na susret i dijalog. No njihov
razvoj jednako tako prua veliku priliku vjernicima. Ništa se ne moe i ne smije ispriječiti na putu
onome koji se, u ime Krista uskrsloga, trudi biti uvijek blinji drugom čovjeku. Novi mediji, stoga,
pruaju nadasve prezbiterima uvijek nove i, s pastoralnoga gledišta, bezgranične mogućnosti te ih
potiču prepoznati vrijednost opće Crkve i u tome smislu izgrađivati veliku i stvarnu zajednicu kao i
svjedočiti, u današnjem svijetu, uvijek novi ivot koji se rađa iz slušanja evanđelja Isusa Krista,
vječnoga Sina koji je došao među nas radi našega spasenja. Ne smije se, međutim, zaboraviti
kako plodnost svećeničke slube izvire prije svega iz osobnoga susreta s Kristom, čiju se riječ
osluškuje u molitvi, kojega se naviješta i svjedoči vlastitim ivotom, upoznaje, ljubi i slavi u
sakramentima, navlastito u sakramentu Presvete euharistije i pomirenja.
Vas, dragi svećenici, iznova pozivam da se mudro okoristite jedinstvenim mogućnostima što ih
pruaju suvremene komunikacije. Neka vas Gospodin učini oduševljenim navjestiteljima Radosne
vijesti također u novom prostoru što ga nude sadašnja sredstva komunikacije.
S tim eljama, zazivam na vas zaštitu Majke Boje i svetoga arškog upnika i svakome od vas od
srca podjeljujem apostolski blagoslov.
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Iz Vatikana, 24. siječnja 2010., blagdan sv. Franje Saleškoga

Papa Benedikt XVI.
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