
M E D I A  W PŁY WA JĄ  N A  TO  W  C O  W I E R Z Y M Y   
Media to każda forma komunikacji, która dociera do grup ludzi i wywiera na nie wpływ. 
Media to sposób, w jaki ludzie mogą przekazywać swoje myśli i przekonania o świecie. 
Np. piosenka o miłości odzwierciedla, to co autor piosenek uważa jako miłość. Ludzie w 
pracujący mediach, którzy mają światowy punkt widzenia, będą postrzegać rzeczy 
inaczej niż ci, którzy mają biblijną perspektywę.  
Wypełnij poniższe pola: 

Pytania dodatkowe do dyskusji: 
1. Który pogląd - światowy czy biblijny - jest bardziej powszechny w dzisiejszych 
mediach? Dlaczego? 
2. Czy uważasz, że różne poglądy, które prezentują media, mają wpływ na ludzi? W jaki 
sposób? 
Każdy kto chce naśladować Chrystusa powinien przeanalizować swoje poglądy na 
różne tematy, aby mieć pewność, że słucha Słowa Bożego a nie świata. 
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TEMAT ŚWIATOWY POGLĄD BIBLIJNY POGLĄD WERSETY

Aborcja
Ps. 127: 3;  
Wj 20:13;  

Ps. 139

Przeklinanie 

Kol 3:17; 
Prz.18:21, Wj 20: 

7; Jakuba 3, 
Ps.120:2, 

Przyp.10:31, 
Ps.50:19, 

Przyp.16:27-28, 
Mt.27:39, 

Przyp.6.16-19,  
Rzym. 12:14

Małżeństwo 

Rdz 2: 18-24;  
Mal. 2: 16a; 
 Ef 5.25-27,  
2 Kor.11:2, 
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M E D I A  W PŁY WA JĄ  N A  TO  C Z E G O  P R A G N I E M Y  
Kiedy patrzymy na dzisiejsze media, widzimy różnego rodzaju komunikaty, które mówią 
nam, czego „potrzebujemy”, aby być szczęśliwymi. Piosenki o bogactwie, karierze, 
urodzie, luksusowe samochody, reklamy, które sprawiają, że chirurgia plastyczna staje 
się czymś normalnym itp, itd. Łatwo możemy uwierzyć, że te rzeczy są „kluczami do 
szczęścia”.  
Wyjaśnij w ramkach poniżej różne poglądy dotyczące poglądów w trzech 

następujących kwestiach: 
Pytania dodatkowe do dyskusji: 
1. Czy uważasz, że media zachęcają ludzi do narzekania i niezadowolenia z ich życia?  
2. Jakie niebezpieczeństwo widzisz jeśli ktoś skupia swoją uwagę na wszystkich 
tych ziemskich pragnieniach? 
Media promują wizje szczęśliwego świata, w którym szczęśliwy jest ten kto „coś 
ma”: talent, bogactwo, sławę, itp. Nasz Stwórca ma jednak inne zdanie na ten 
temat. Bóg mówi, że tylko będąc blisko Niego można znaleźć prawdziwe 
szczęście. Jak mówi Psalm 37: 4: „Raduj się w Panu, a spełni pragnienia twego 
serca”. 
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TEMAT ŚWIATOWY POGLĄD BIBLIJNY POGLĄD WERSETY

Pieniądze
Mat.6:19-21, 
1Tm.6;10

Uroda I Sam. 16: 7

Moda I Piotra 3: 3-4
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M E D I A  W PŁY WA JĄ  N A  TO  J A K  P O S T R Z E G A M Y  S A M Y C H  S I E B I E  
Do tej pory rozmawiałyśmy o tym, jak media mogą wpływać na to, w co wierzymy i 
czego pragniemy. Teraz przyjrzymy się, jak media mogą wpływać na sposób, w jaki 
postrzegamy samych siebie.  
Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, media odgrywają dużą rolę w kształtowaniu 
naszej własnej tożsamości - czyli tego jak my same postrzegamy siebie. Różne formy 
mediów pokazują „ludzi-idoli” w branży internetowej, telewizyjnej, muzycznej, 
sportowej, których chcemy naśladować. Często chcemy być dokładnie takie jak nasz 
idol i czujemy, że kluczem do sukcesu jest naśladowanie wyglądu i zachowań znanych 
gwiazd.  
Rozważ następujące pytania: 

Pomyśl o najpopularniejszych celebrytach (aktorach, muzykach itp.). Jakie cechy 
mają ci ludzie, które czynią ich popularnymi? 

Co robią ludzie, którzy próbują być tacy jak ich idole? 

Czy dostrzegasz jakieś niebezpieczeństwa w tego rodzaju zachowaniach? 

Według Ef. 2:10, jak powinniśmy być postrzegani w tym świecie? 

Media podsuwają nam różne osobowości, które (wg świata) warto naśladować. 
Jednak idole tego świata nie są podobni do Chrystusa. Dlatego naśladowanie ich, to 
strata czasu, młodości, czystości, talentów i wielu innych cennych rzeczy. 
Pismo Święte nie wzywa nas do „zasysania” wszystkiego, co oferuje światowa kultura, 
ale raczej do wykorzystania naszych darów i talentów, aby wywierać wpływ na 
otaczający nas świat. 
Z tego powodu Paweł próbował naśladować Chrystusa (1 Kor. 11: 1). Jeśli 
zdecydujemy się zrobić to samo, ludzie dostrzegą różnicę, widząc, jak Bóg działa w 
naszym życiu.  
Tylko wyraźnie naśladując Chrystusa możemy być zachętą dla innych do zmiany 
ich stylu życia, ze światowego na święty.
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Muzyka może wpływać na: Przykłady:

Nasze przekonania 

Nasze marzenia

Nasze myśli o samej sobie

M U Z Y K A  W Y W I E R A  N A  N A S  W PŁY W  
Pierwsze trzy tematy pokazały, że media mogą wpływać na nasze spojrzenie na naszą 
wiarę, na nasze pragnienia oraz na sposób, w jaki postrzegamy samych siebie.  
W ostatnim temacie przyjrzyjmy się bliżej muzyce promowanej przez świat i określmy, jak 
my, wierzące dziewczyny, powinnyśmy reagować na jej wpływy.

Pytania dodatkowe do dyskusji: 
1. Biorąc pod uwagę wpływ, jaki może mieć na nas muzyka, czy ważne jest, aby dobrze 

wybierać muzykę, której słuchamy? 
2. Jakie rady możemy wyciągnąć z poniższych wersetów przy podejmowaniu decyzji, 

czy dana muzyka jest odpowiednia dla nas: 
• Ps. 19:14 

• Fil. 4: 8  

•  I Kor. 10:31  

 
Kiedy wybieramy muzykę, której chcemy słuchać, i kiedy wybieramy pewnych 
artystów muzycznych do naśladowania, musimy mieć pewność, że te wybory 
podobają się Bogu. To, co wpuszczamy w nasze umysły i serca, zachęci lub zniechęci 
nas do chodzenia z Panem. Upewnijmy się, że muzyka, której słuchamy, rozwija 
naszą miłość do Chrystusa, a nie do spraw tego świata (Kol. 3: 2)
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P O D S U M OWA N I E  
Łatwo jest dać się wciągnąć w poglądy otaczającej nas kultury i pomyśleć, że media nie 
wywierają na nas żądnego wpływu.  
Jednak prawda jest inna, bo "Jesteś tym co jesz”. To co oglądamy, słuchamy, czytamy 
kopiujemy i naśladujemy wchodzi do naszych myśli i je kształtuje. Niektóre obrazy czy 
słowa zostają z nami do końca życia.  
Słowo Boże mówi, że „z obfitości serca mówią usta” i to jest najprawdziwsza prawda. To 
czym „karmimy” nasze serca, będzie widać w naszym zachowaniu i naszych słowach.  
Nie jesteśmy poza wpływami mediów, ale możemy mieć wpływ na to co te media chcą 
nam przekazać. Jak? Zmieniając muzykę, wyłączając komputer, klikając pilota do tv na 
funkcji „wyłącz”.  
A potem szukajmy takich ludzi i miejsc, którzy słuchają Boga i służą Mu z oddaniem. 
Zapraszajmy ich do siebie, odwiedzajmy ich i przyłączajmy się do różnych dobrych 
inicjatyw, a pewnego dnia Bóg obdarzy nas zadaniem, które tylko ty lub ja będziemy 
mogły wypełnić w 100% - tak jak Noe i jego rodzina.  

Kończąc nasze studium rozważmy kilka końcowych myśli. 
Pomocne pytania: 
Żyjąc w kulturze, w której media dość często „przekraczają granicę Bożej moralności”, 
rozważmy następujące pytania: 
➢  Jak wyglądają nasze wybory dotyczące „rozrywki”? Czy w ogóle dokonujemy jakiś 

wyborów?  
➢  Kogo pytamy o radę przy wyborze muzyki czy filmu? A może kierujemy się wyłącznie 

tym, co się podoba nam i naszym rówieśnikom? 
➢ Na co jest skierowana nasza uwaga? Czy muzyka, której słuchamy, filmy, które 

oglądamy, strony internetowe, które odwiedzamy (itp.) kierują naszą uwagę na świat, 
czy na Chrystusa? 

➢ Jak dużo czasu poświęcamy na tego rodzaju rozrywkę? Czy wiesz dokładnie ile czasu 
spędzasz przeglądając internet, uczestnicząc w mediach społecznościowych lub 
oglądając filmy? 

➢ Co Bóg myśli o mediach, które wybieramy do oglądania i słuchania? Co pomyślałby 
Jezus oglądając wybrany przez Ciebie film lub przypatrując się twoim wpisom na 
portalach społecznościowych? 

To, że media wpływają na naszą kulturę nie oznacza, że musimy pozwolić, aby 
wpływały na nas. Życie „w świecie” nie oznacza, że świat ma żyć w nas. (J 15:19). 
Dokonujmy mądrych wyborów! 
I Tesaloniczan 5: 21-22 radzi nam, abyśmy „wszystko sprawdzali; trzymali się tego, 
co dobre i powstrzymywali się od wszelkich form zła”. Zamiast być pod wpływem 
różnych mediów, możemy wpływać na innych i pokazywać, że można być 
szczęśliwym bez tego wszystkiego co oferuje szeroko rozumiana kultura.
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N OTAT K I  
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