
Християнството в компютърната ера

Тодор Велчев

Християнството в съвременния свят



Християнството и съвременността:
необходимостта от дискусия

Българското
общество

Българската
църква

- със забравено християнско
наследство, но част от
европейската общност

- в период на рухване на
ценности и авторитети

- с вечна евангелска мисия

- изоставаща от проблемите и
събитията



Човекът през модерното и постмодерното време

Модерна епоха Постмодерна епоха
(ХVІІ-средата на ХХ век) (съвременността)

Механична машина

Индустриално производство

Производител

Символ

Основна човешка
дейност

Ролята на човека

Идеал Прогрес

Компютър

Обработка на информация

Диспечер

Просперитет



Човекът и постиженията на компютърната ера:
сбъднати мечти

Огромна база от
знания

Повече резултати
за по-кратко време

творческо същество

познаващо същество

Бърз контакт с
хора от целия свят

обществено същество

Представяне на
страни и виртуални

светове

откривател

Изкуствен
интелект?

духовно същество



Предизвикателствата на компютърната ера:
отровени мечти

Изисквания за
бързина и обновяване

(update)

Натоварване на мозъка
(brain attack)

Агресивна информация
(info)

Схематично общуване
(chat, emoticons)



“Общуването” на компютърната ера:
емотикони (emoticons) и чат (chat)

BTW Many 10x love u4all

By the way, many thanks for all! I love you!



Предизвикателствата на компютърната ера:
отровени мечти

Изисквания за
бързина и обновяване

(update)

Натоварване на мозъка
(brain attack)

Агресивна информация
(info)

Схематично общуване
(chat, emoticons)

Изсушено въображение
(Google)

Повърхностност
и пустота

(“сърфиране”)



Предизвикателствата на компютърната ера:
измаменият човек

Творческа динамика

Надпревара с времето

Богати знания Истинско общуване

Нови светове

Хаотична информация Комуникация

Празни виртуални светове



Свидетелство от историята: Доказана независимост от
културните форми, въпреки големите промени в света.

Християнството и компютърната ера:
адекватно и приложимо ли е днес?

Християнската доктрина: Необходимост от радикално
преобразяване на човека (на същността му)



Отговорите на християнството:
Човекът като Божий образ и неговото спасение

творческо същество

обществено същество

откривател

духовно същество

Бог

Преобразеният
човек



Отговорите на християнството:
Дълбоко и удовлетворяващо познание на Истината

update

brain attack

info

chat, emoticons
Google

“сърфиране”

Бог

&V
Откровение



Отговорите на християнството:
Общуване с Бога и общение в Църквата

Бог

Църква
(общността на
преобразените)



Отговорите на християнството:
Не бягство от света, а победа над света

святБожие царство


