
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 za miłość. Ludzie w 
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 jest bardziej powszechny w dzisiejszych mediach? Dlaczego? 

Światowe poglądy są bardziej powszechne, bo w mediach pracuje więcej ludzi  
niewierzących 

2. Czy uważasz, że różne poglądy, które forsują media, mają wpływ na ludzi? W jaki 
sposób? Tak. Kultura przyjmuje więcej ich opinii / perspektyw. 

Wszyscy, którzy chcą naśladować Chrystusa powinni przeanalizować swoje poglądy na 
różne tematy, aby mieć pewność, że słuchają Słowa Bożego, a nie świata. 
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MEDIA

TEMAT ŚWIATOWY POGLĄD BIBLIJNY POGLĄD

Aborcja
Jeśli matka dziecka nie chce dziecka, 
może przerwać ciążę.

Bóg mówi, że każde życie jest cenne; 
dzieci są od darem od Boga, 
 a każde morderstwo jest złe. 
Ps. 127: 3; Wj 20:13; Ps. 139

Przeklinanie 
Słowa to tylko słowa. Jeśli kogoś 
urażę, to jest jego problem. Mogę 
mówić co chcę.

Język jest potężnym narzędziem- ma moc 
przybliżać ludzi do Boga, albo ich od 
Niego oddalać. Powinnyśmy bardzo 
uważać na to co mówimy. 
Kol 3:17; Prz.18:21, Wj 20: 7; Jakuba 3, 
Ps.120:2, Ps.10:31, Ps.53:6 i 50:19, 
Ps.16:27-28, Mt.27:39, Przyp.6.16-19, 
Rzym. 12:14

Małżeństwo 

Mieszkanie z kimś jest zasadniczo tym 
samym, co małżeństwo. 
Zaangażowanie może być złe. 
Małżeństwo powinno zostać 
zdefiniowane na nowo.

Piękna rzecz, zobowiązanie na całe życie 
między mężczyzną i kobietą. To symbol 
głębokiej prawdy o Kościele jako 
Oblubienicy i  Chrystusie jako 
Oblubieńcu. 
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, 
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 perspektyw w trzech 
następujących kwestiach: 

Pytania dodatkowe do dyskusji: 
1. Czy uważasz, że media zachęcają ludzi do niezadowolenia?  
Tak. Z reguły ludzie nie myślą, że mają wystarczająco dużo i zawsze chcą więcej. 
Media rozbudzają w ludziach pragnienia, których często nie potrafią zrealizować.  
Ludzie porównują się z medialnymi „ideałami” i czują się niezadowoleni ze 
swojego życia.  
2. Jakie niebezpieczeństwo widzisz jeśli ktoś skupia swoją uwagę na wszystkich tych 
ziemskich pragnieniach? 
Pochłania to jego czas i pieniądze. Daje fałszywą nadzieję. Sprawia, że zapomina o 
Bogu. Przestaje być wrażliwy na innych, a zbytnio skupia się na sobie.  
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RENOWACJA

TEMAT ŚWIATOWY POGLĄD BIBLIJNY POGLĄD

Pieniądze Trzeba / fajnie jest,  mieć dużo pieniędzy, żeby 
kupować drogie rzeczy. Pieniądze = Szczęście. 
Trzeba zdobyć  dobrze płatną pracę. 

M i ło ś ć d o p i e n ięd z y j e s t ź r ó d łe m 
wszelkiego zła, skarbów powinniśmy szukać 
w niebie. 
Mat.6:19-21, 1Tm.6;10,17

Uroda Trzeba mieć idealną skórę, włosy, paznokcie, zęby, 
ciało, aby być szczęśliwym. Trzeba mieć najlepsze 
kosmetyki.  
Retuszowane (poprawiane komputerowo) zdjęcia są 
lepsze od tych naturalnych. Kłamstwo jest lepsze od 
prawdy, bo kłamstwo jest bardziej atrakcyjne.

Naszym głównym celem nie powinien być 
nasz zewnętrzny wygląd, ale to co wewnątrz 
nas: czyste myśli, pobożne pragnienia, 
szczere nastawienie. Bóg szuka i nagradza 
właśnie takich ludzi . Bóg docenia prawdę i 
nienawidzi kłamstwa. 
I Sam. 16: 7,  1 Jana 2.15-16, 1 Tes.5.5

Moda Noszenie najnowszych ubrań sprawia, że czujesz się 
dobrze. Modne ubrania = Szczęście. 
Trzeba być „na topie”, czyli śledzić na bieżąco 
nowinki modowe, bo tak można zabłyszczeć w 
towarzystwie. Trzeba dbać o modne  ubrania, aby 
mieć dużo przyjaciół. 

Nasz wysiłek / czas nie powinien iść w 
kierunku nadążania za najnowszymi stylami 
i trendami w modzie, ale na upodobnieniu 
się do Chrystusa. 
To o co najbardziej dbasz i na co tracisz 
najwięcej czasu wpływa na to kim jesteś i 
jakimi będziesz się otaczać ludźmi.  
I Piotra 3: 3-4, 1,  Jak.4.4, 
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