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PORNOGRAFIA ȘI BISERICA 

 

ADOLESCENȚII ȘI ADULȚII FOLOSESC PORNOGRAFIA ONLINE 
ÎNTR-UN NUMĂR RECORD FIINDCĂ ESTE „MAI SIGURĂ DECÂT 
SEXUL” 

CHEYENNE MACDONALD 

 

Cercetătorii au intervievat peste 3000 de adolescenți și 

adulți din Statele Unite. 
Odată cu dezvoltarea „epocii ecranului”, mulți apelează 

la internet pentru pornografie. 
Cei mai mulți americani privesc pornografia ca fiind 

„rea”, dar perspectiva se schimbă înspre a considera 
pornografia ca fiind neutră și „bună”. 

Puțini adulți au un sentiment de vinovăție datorită 
pornografiei, dar pastorii și pastorii de tineret au un 
sentiment puternic de vinovăție datorită ei. 

57% dintre pastori au recunoscut că s-au „luptat” cu 
consumul de pornografie online, a găsit noul studiu, care a 
constatat creșteri uriașe la consumul de pornografie la toate 
grupurile de vârstă. 

Studiul la nivel național făcut de Barna Group[1] a 
examinat Fenomenul pornografiei în Statele Unite în ceea ce 
privește modul în care afectează adolescenții și adulții – 
inclusiv pastorii și pastorii de tineret. 

În raportul inițial, echipa de cercetători a arătat că 
pornografia, în definiția sa ambiguă, este în creștere, în timp 
ce atât adolescenții, cât și adulții își schimbă perspectiva 
despre ea, considerând că este „mai puțin riscantă decât 
sexul efectiv”. 
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Totuși, la pastori, care au raportat în numere ridicat că se 
luptă cu consumul de pornografie, activitatea este asociată 
cu nivele ridicate de rușine. 

Cercetătorii au luat peste 3000 de interviuri pe întreg 
teritoriul Statelor Unite, adunând răspunsuri la întrebări care 
au încercat să definească pornografia, să înțeleagă cine o 
folosește și să determine moralitatea subiectului. 

Deși raportul detaliat nu va fi disponibil până în aprilie, 
echipa de cercetători a publicat cele mai importante 
descoperiri ale studiului. 

În raportul Fenomenul pornografiei, cercetătorii scriu că 
pornografia este definită mai clar mai degrabă prin funcția 
sa, decât prin forma sa; pornografia are ca scop excitarea 
sexuală, iar cei mai mulți americani nu cred că ea constă 
doar în prezența nudității complete sau, îndeosebi, a 
nudității parțiale. 

Datorită accesabilității digitale din „epoca ecranului”, 
oamenii privesc pornografie fie că vor, fie că nu vor, iar 
atitudinile față de subiect se schimbă. 

Notă 
[1] Barna Group este o firmă de sondaje creștină, 

evanghelică din California, Statele Unite. [N. trad.] 
[Extras din Cheyenne MacDonald, Teens and adults are 

using online porn in record numbers because it’s “safer than 
real sex”. Copyright © 2016 Cheyenne MacDonald. Articolul 
în limba engleză este publicat pe site-ul 
www.dailymail.co.uk.] 
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AR TREBUI SĂ FIE CONCEDIAT UN PASTOR CARE VIZIONEAZĂ 

PORNOGRAFIE? 

RON DEHAAS 
 
Dacă îi întrebi pe creștinii adulți cum ar trebui procedat 

dacă pastorul lor ar viziona pornografie, 41% răspund: „Ar 
trebui să fie concediat sau să i se ceară să demisioneze.” Alți 
29% sunt de părere că pastorul ar trebui să-și ia concediu 
fără plată până ce va pune capăt consumului de pornografie. 
Cei cu vârsta de peste 50 de ani sunt mai fermi – 47% dintre 
cei cu vârsta între 51-69 de ani și 57% dintre cei cu vârsta de 
peste 70 de ani sunt gata să-l concedieze pe pastor. Dar 
numai 35% dintre cei cu vârsta între 25-30 de ani și 
27% dintre cei cu vârsta între 31-50 de ani simt astfel. 

Uau! Dacă lucrurile ar sta așa, o mulțime de pastori ar 
trebui să rămână fără slujbă! Mai mult de jumătate dintre 
pastori (57%) spun că se luptă în prezent cu pornografia 
(14%) sau că s-au luptat cu ea în trecut (43%), iar 33% dintre 
cei care se luptă cu pornografia în prezent recunosc că „sunt 
dependenți” de pornografie. 

La pastorii de tineret, cifrele sunt mai mari: 64% spun că 
se luptă cu pornografia (21%) sau că s-au luptat cu ea în 
trecut (43%). Un număr foarte mare, 56% dintre cei care se 
luptă cu pornografia în prezent, declară că „sunt 
dependenți” de pornografie. 

Nu este surprinzător că pastorii gândesc puțin diferit față 
de cei 41% dintre laici care sunt de părere că astfel de 
pastori ar trebui concediați. Numai 8% dintre pastori cred că 
un pastor „ar trebui concediat sau să i se ceară să 
demisioneze” dacă este descoperit că folosește pornografie. 

Este și mai puțin surprinzător să aflăm că 55% dintre cei 
care folosesc pornografie „trăiesc cu teama constantă de a fi 
descoperiți”. Nu e de glumă! Cunosc mulți pastori care, 
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descoperiți fiind, și-au pierdut cariera, familia, căminul, 
prietenii, totul. Unii și-au pus chiar capăt zilelor, ca rezultat 
al faptului că au fost descoperiți. 

Ce soluții sugerează pastorii? 
82% au spus că ar trebui să găsească un consilier 

profesionist. 
59% au spus că ar trebui să găsească „un grup de creștini 

maturi care să le ceară socoteală”. 
Numai 1% dintre pastori au spus că biserica ar trebui 

informată. 
Dar bisericile nu sunt conștiente de amploarea 

problemei. Cunoașterea precede înțelegerea, iar înțelegerea 
precede acțiunea. Odată ce oamenii înțeleg cât de adictivă 
este pornografia și recunosc că pastorii sunt la fel de expuși 
la păcat ca oricine altcineva, devin capabili să acționeze. 

Dacă pastorii tăi nu au probleme, este minunat! Dar după 
cum spun înșiși pastorii, monitorizarea este cel mai bun 
medicament preventiv. Ce devastator ar fi să ne bazăm pe 
meritele din trecut ale cuiva, gândind că nu va exista nicio 
problemă, doar ca să aflăm apoi că trebuie să reabilităm sau 
să înlocuim un om cheie din personal. Ce distrugător pentru 
lucrare, ce costisitor pentru consiliere, ce umilitor pentru 
personal – toate putând fi prevenite instalând Covenant Eyes 
pe toate computerele personalului, pentru ca monitorizarea 
să funcționeze și pentru a putea purta discuții deschise și 
transparente pe această temă. 

Ar fi o mare nenorocire pentru Biserică dacă toți pastorii 
care se luptă cu pornografia ar fi obligați să demisioneze. 
Personal cred că cei în cauză au nevoie de ajutor, nu de 
surghiunire. Cred, de asemenea, că este nevoie să instruim 
Biserica cu privire la faptul că pornografia este o problemă 
universală și că pastorii sunt și ei oameni. Dacă îi forțăm pe 
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pastori să trăiască în teamă constantă, îi forțăm să nu caute 
ajutor, chiar ajutorul de care ei sunt conștienți că au nevoie. 

Majoritatea celor care se luptă cu pornografia știu ce au 
de făcut – au nevoie de consiliere de la profesioniști și de 
parteneri de monitorizare. Dar nu vor căuta ajutor dacă nu 
pot recunoaște că se luptă și nu pot recunoaște că se luptă 
dacă știu că vor fi dați afară pe ușă în momentul următor. 
Este nevoie să-i întâlnim la piciorul crucii, unde Hristos a 
purtat povara păcatelor noastre, ca și pe cele ale pastorilor 
noștri. 

Toate datele din articol sunt din The Porn Phenomenon, 
un studiu din 2016 făcut de Barna Group. 

[Ron DeHaas, Should a Pastor Be Fired if He’s Viewing 
Porn? Copyright © 2016 Covenant Eyes. Ron DeHaas este 
Președintele și cofondatorul Covenant Eyes. Articolul în 
limba engleză este publicat pe site-ul 
www.covenanteyes.com.] 

 

BISERICA PORNIFICATĂ 

JIMMY HINTON 
 
Avertizare: Conținutul acestei postări se adresează 

numai adulților. Scopul nostru, postând așa ceva, este 
creșterea gradului de conștientizare a unei laturi foarte 
întunecate a omenirii, care s-ar putea să fie mai aproape de 
noi decât credem, pentru a ne putea adresa ei și pentru a o 
combate mai mult, deliberat, în bisericile noastre. 

„Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi.” – 
Isus (Marcu 2:17) 

„Curvia sau orice alt fel de necurăţie sau lăcomia de 
avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine 
unor sfinţi. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe 
nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci 
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mai degrabă cuvinte de mulţumire. Căci ştiţi bine că niciun 
curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un 
închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui 
Hristos şi a lui Dumnezeu.” (Efeseni 5:3-5) 

Până am descoperit că tatăl meu, care era pastor, este 
pedofil, nu am realizat cât de bolnave sunt inimile creștinilor. 
În prezent el ispășește o sentință de 30-60 de ani în 
închisoare, pronunțată în 2012, după ce mama mea și cu 
mine l-am denunțat poliției, ca urmare a unei acuzații de 
abuz sexual. De atunci am căutat să fac ceva ce nu mulți au 
încercat – să intru în mintea unui pedofil.  

Până nu vom fi dispuși să vedem lumea prin ochii 
pedofililor, nu vom fi capabili să înțelegem cum devin ei cu 
atâta ușurință pervertiți, cum fură inocența și cum distrug 
viețile copiilor noștri, cum ne înșală și așa mai departe. Iar 
ceea ce am descoperit a fost mai șocant decât mi-aș fi putut 
imagina vreodată: Biserica este plină de perverși sexuali în 
viața particulară, inclusiv de pedofili. Nu pot să mă abțin, 
trebuie să citez ce mi-a scris tatăl meu în cea mai recentă 
scrisoare a sa: „Dar eu știu ce știu, derulând în minte 
conversații din trecut cu prieteni pastori și ceea ce am 
observat la ei de-a lungul anilor – arată-le celor mai mulți 
dintre ei sâni și fese și se vor transforma în ogari care 
aleargă cu limba scoasă după ele.” 

Aș vrea să pot spune că tatăl meu este un deținut care se 
amăgește și căruia îi lipsește simțul realității, dar experiența 
îmi spune că este conservator în gândire.  

Până nu te confrunți cu volumul mare de cereri de ajutor 
din partea unor biserici care au avut parte de distrugerea pe 
care o aduce abuzul sexual, vei alege să crezi că nu există o 
epidemie a perversiunii în Biserică. Un prieten de-al meu, 
care este un bun pastor, m-a sunat și mi-a făcut cunoscut că 
a descoperit că un băiat de șase ani a fost violat în clădirea 
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bisericii, în timpul închinării. Prietenul meu a descoperit asta 
după ce l-a văzut pe băiat șchiopătând pe holul bisericii, 
având o pată uriașă de sânge în partea din spate a 
pantalonilor. Făptașul a fost achitat și continuă să 
frecventeze biserica de acolo, după ce avocatul său l-a 
amenințat pe prietenul meu și a amenințat biserica cu un 
proces. Asemenea relatări nu sunt rare. Personal aud relatări 
ca acestea în fiecare zi. Se întâmplă în biserică și se întâmplă 
din plin. Pornografia a luat în stăpânire Biserica și a otrăvit 
inimile creștinilor, atât pe ale celor în vârstă, cât și pe ale 
celor tineri. 

Nu putem vorbi despre sexualitate sănătoasă până nu ne 
adresăm mai întâi bolii și până nu știm cum să o tratăm. 
Acesta este, în opinia mea, motivul pentru care Biblia 
vorbește despre sexualitate atât de mult în termeni de 
restricție și judecată aspră. Am băut băutura Diavolului, a 
„explorării” și „libertății sexuale” și, făcând aceasta, Biserica 
a devenit complet pornificată. 

În domeniul abuzului sexual în care lucrez eu, vă pot 
asigura că nu este criză de perverși în Biserică, nici chiar 
printre liderii Bisericii. Iar lucrurile se înrăutățesc. Facem 
Biblia mai acceptabilă și descriem păcatul sexual în termeni 
blânzi, care ne decuplează de emoții și care îl eliberează pe 
păcătosul sexual de orice responsabilitate reală. Spunem că 
dependenții de pornografie și abuzatorii sexuali se „luptă”, 
au „probleme cu pofta”, doar „au mers pe o cale greșită” 
etc. Puneți aceasta în contrast cu Isus, care a vorbit despre 
scoaterea ochilor, tăierea mâinilor, legarea pietrelor de 
moară în jurul gâtului și cu cuvintele stăruitoare ale lui Pavel: 
„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina 
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii 
neascultători.” (Efeseni 5:6) De ce? 
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Fiindcă Dumnezeu înțelege oferta și cererea mai bine 
decât le vom înțelege noi vreodată, și știe că fanteziile 
noastre pervertite măresc oferta, făcându-le rău oamenilor 
reali. În mod straniu, Isus a fost foarte serios când a spus că 
orice bărbat care se uită cu poftă la o femeie a comis deja 
adulter cu ea în inima lui. Aș putea umple zeci de pagini cu 
statistici care arată că traficarea sexuală și abuzul sexual al 
copilului sunt industriile cu cea mai rapidă creștere de pe 
planetă. Iar pornografia este numitorul comun de fiecare 
dată.  

În ultima scrisoare (l-am întrebat ce putem face pentru a-
i împiedica pe cei ca el să le facă rău copiilor noștri), tatăl 
meu mi-a spus: „Trebuie să gândiți ca făptașii, pentru a-i 
prinde sau descuraja. Cu siguranță, nu o să-i țineți departe 
de biserici, de cercetași, de sporturile de tineret, de școli etc. 
Ei fac parte din familia ta, sunt cel mai bun prieten al tău, 
predicatorul, profesorul, judecătorul, avocatul tău etc… Pot 
să-ți numesc trei predicatori din _____ dependenți de 
pornografie. În mod garantat, vor pune în practică ce văd 
undeva, cândva, cu cineva.” 

Am vorbit cu un psiholog de închisoare, care mi-a spus că 
din mii de delincvenți sexuali pe care i-a consiliat, încă nu a 
întâlnit unul care să nu fi fost complet absorbit de 
pornografie. Va abuza pe cineva fiecare dependent de 
pornografie? Nu, dar fiți siguri că pervertirea intenției biblice 
a lui Dumnezeu pentru sexul reciproc, grijă și compasiune 
împinge masele să acționeze sexual în moduri nesănătoase.  

Tastez aceste rânduri, iar unele dintre femeile creștine 
care vor citi ce scriu eu au soți care le forțează să dea curs în 
dormitor fanteziilor pe care le văd prezentate în pornografie. 
Cele mai comune sunt să se îmbrace ca niște adolescente, 
sexul anal și supunerea, în timp ce soțul ejaculează pe corpul 
soției (vedeți cartea scrisă de Pamela Paul, Cum ne 
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transformă pornografia viețile, relațiile și familiile).[1] După 
cum spunea un prieten de-al meu: „Nu mai pot să mă excit 
cu soția dacă nu mă uit la un video cu pornografie în timp ce 
fac sex cu ea.” Ce romantic! 

Cele mai obișnuite șapte genuri de pornografie în 
Statele Unite sunt, în ordine: fată cu fată, bărbat cu bărbat, 
hentai (desene animate pornografice japoneze), MILF (de 
obicei femei cu vârsta între 20-50 de ani, un acronim pentru 
„Mamă, mi-ar plăcea să te $@#&”), pornografia cu shemale 
(cu transsexuali, pornografie privită aproape exclusiv de 
bărbații heterosexuali), BBW (femei frumoase și mari) și 
BSDM (robie, disciplină, sadism, masochism).[2]  

Cine sunt cei mai mari consumatori ai acestor murdării? 
Un studiu care a monitorizat abonările plătite la pornografie 
(pornografia gratuită fiind disponibilă, abonații care plătesc 
sunt mai dependenți de pornografie și au depășit stadiul de 
utilizatori „ocazionali”) „a descoperit că abonările online 
sunt «mai prevalente în statele unde sondajele indică poziții 
conservatoare cu privire la religie, roluri de gen și 
sexualitate»”.[3] Verificați listele voi înșivă. Se dovedește că 
cei din regiunile unde protestantismul conservator este 
practicat studiază și altceva în afară de Biblie. Utah s-a 
clasificat ca statul # 1 la abonările la pornografie plătită pe 
cap de locuitor. Deloc surprinzător, Utah, un stat care are cel 
mai mic procentaj de populație în închisoare, se clasifică 
drept statul # 1 cu cel mai ridicat procentaj de delincvenți 
sexuali în populația din închisoare.[4] 

În timp ce unii experți susțin că legile mai aspre și 
sentințele mai mari pentru delincvenții sexuali sunt cele care 
măresc populația respectivă, eu nu sunt de acord. În primul 
rând, delincvenții sexuali sunt prinși extrem de rar, 
indiferent cât de aspre sunt legile. Vasta majoritate a 
delincvenților sexuali (90+%) nu vor fi prinși niciodată. Deci 
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cum se face că sunt prinși atât de mulți în Utah, afară numai 
dacă există o mulțime în acel stat? 

Toate acestea fiind spuse, avem o epidemie de care nu 
avem nevoie și trebuie să devenim mai serioși și mai activi în 
privința aceasta. Consumul de pornografie și abuzul sexual 
sunt la nivele epidemice în interiorul Bisericii, iar statisticile 
arată că lucrurile se înrăutățesc, nu se îmbunătățesc. Sunt 
liderii Bisericii dispuși să predice despre sex, oprimare și 
abuz? Sunt dispuși să fie alături de victime? Sunt dispuși să 
se îndemne unul pe celălalt la un standard mai înalt de trăire 
morală și să ceară transparență? Suntem noi, adulții, dispuși 
să creăm un loc sigur pentru copiii noștri și să-i detectăm pe 
abuzatorii care se ascund în bisericile noastre? Suntem 
dispuși să le predicăm aspru abuzatorilor împotriva păcatului 
sexual, înțelegând că victimele abuzului sexual al copilului 
s-ar putea să fie prinse în robia promiscuității din cauza 
abuzului înfăptuit de ei? Vom arăta prin viața noastră 
sexuală că soțul nostru/soția noastră are preț și valoare și că 
nu îl/o reducem la fantezii pervertite?  

Este o problemă complexă, care nu poate fi rezolvată în 
acest scurt articol. Dar rugăciunea mea este să începem cu 
îndrăzneală dialogul și să restaurăm intenția originală a lui 
Dumnezeu pentru compasiune, grijă și sexualitate. Bisericile 
noastre sunt bolnave și avem nevoie de o vindecare radicală. 
Doamne, vindecă-ne prin operații dureroase! Taie cancerul 
perversiunii sexuale și oprimării din Trupul Tău! Taie-ne până 
în inimă și fă-ne compleți din nou! Amin. 

Note 
[1] Pamela Paul, Pornified: How Pornography Is 

Damaging Our Lives, Our Relationships, and Our Families, 
www.amazon.com [N. trad.]. 

[2] 7 Most Popular Porn Genres, www.graphs.net/most-
popular-porn-genres.html. 
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[3] Top US States For Online Pornography, 
www.cnbc.com/2009/07/14/Top-US-States-For-Online-
Pornography.html?page=1. 

[4] Marissa Lang, Sex offenders driving up Utah’s prison 
population, 
http://archive.sltrib.com/article.php?id=58406311&itype=C
MSID. 

[Jimmy Hinton, Pornified Church. Copyright © 2015 
Jimmy Hinton. Tradus și publicat cu permisiune. Jimmy este 
pastor cu normă întreagă și a fost Director la Church Protect, 
Inc., organizație pe care a cofondat-o ca rezultat al faptului 
că a aflat că tatăl său, care era pastor, este pedofil. Jimmy 
călătorește pe tot cuprinsul Statelor Unite, instruind și 
echipând liderii Bisericii și profesioniștii pentru a detecta și 
preveni abuzul sexual al copilului.Articolul în limba engleză a 
fost publicat inițial pe site-ul www.wineskins.org.] 

 

BISERICILE CREȘTINE: STATISTICI DESPRE PORNOGRAFIE 

 
51% dintre pastori spun că pentru ei pornografia 

cibernetică este o posibilă tentație, 37% spun că este o luptă 
curentă. (Christianity Today, sondaj printre conducătorii 
bisericii, 12/2001) 

Mai mult de jumătate dintre pastorii evanghelici 
recunosc că au vizionat pornografie în anul precedent. 

20% dintre apelurile telefonice primite la Linia Telefonică 
de Îngrijire Pastorală Focus on the Family solicită ajutor 
pentru probleme ca pornografia și comportamentul sexual 
compulsiv. 

33% dintre clerici au recunoscut că vizitaseră un site 
explicit sexual. Dintre cei care vizitaseră un site pornografic, 
53% vizitaseră asemenea site-uri „de câteva ori” în anul 
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precedent, iar 18% vizitaseră site-uri explicit sexuale de la de 
două ori pe lună la mai mult de o dată pe săptămână. 

29% dintre adulții născuți din nou din Statele Unite simt 
că este acceptabil din punct de vedere moral să vizioneze 
filme cu comportament sexual explicit. (Barna Group) 

57% dintre pastori spun că dependența de pornografie 
este problema sexuală cea mai vătămătoare în biserica lor. 
(Christians and Sex Leadership Journal Survey) 

[Christian Churches: Pornography Statistics, extras din 
Did You Know? Copyright © 2015 Archdiocese of Omaha. 
Articolul în limba engleză este publicat pe site-ul 
www.archomaha.org.] 

 

CÂȚI DEPENDENȚI DE SEX SUNT ÎN BISERICA TA? 

MIKE GENUNG 

 
Este posibil ca jumătate dintre bărbații creștini să aibă o 

problemă cu pornografia, precum arată numeroase 
statistici? Se raportează că pornografia este o industrie de 
12 miliarde de dolari în Statele Unite... 50% dintre bărbați 
vizionaseră pornografie în săptămâna anterioară participării 
la un eveniment pe stadion organizat de Promise Keepers... 
Într-un chestionar aplicat de Pastors.com, 54% dintre pastori 
au spus că vizionaseră pornografie în anul anterior... Într-un 
sondaj din 2003 făcut de Focus on the Family, 47% dintre 
respondenți au spus că pornografia era o problemă în 
căminul lor. 

12 miliarde... 50%... jumătate. Ochii mi se împăienjenesc 
la vederea unor asemenea cifre. Trebuie să credem ideea că 
jumătate dintre bărbații din biserică sunt dependenți de 
pornografie? Poate că este doar o retorică senzațională, 
având ca scop să ne ridice la luptă împotriva culturii noastre. 

 



 - 17 - 

Dar în biserica mea? 
Cu siguranță, nu era posibil ca jumătate dintre bărbații 

din biserica mea să aibă o problemă cu pornografia. Cei mai 
mulți bărbați din adunarea noastră de șase sute de persoane 
au aproape 40 de ani sau puțin peste 40, sunt căsătoriți și 
tați de copii mici. Au cariere de succes, câștigând bine, și 
sunt implicați în slujire. Nu puteam să-mi imaginez că atât de 
mulți dintre bărbații lângă care luam loc în fiecare duminică 
vizionau cu poftă pornografie. 

Vrând să dovedesc că cifrele erau greșite, în primăvara 
anului 2004 i-am abordat pe conducătorii bisericii noastre și 
i-am întrebat dacă îmi permiteau să-i chestionez pe bărbați 
pe tema pornografiei. „Cifrele noastre vor fi diferite; 
«jumătate» nu poate fi adevărat pentru noi”, gândeam eu. 
Dintre cei care au răspuns, 25% vizionaseră pornografie în 
ultimele 30 de zile, 44% în ultimele 6 luni, 61% în ultimul an. 
Cifrele reale sunt probabil mai mari; am auzit ulterior că un 
număr de bărbați nu completaseră chestionarul „fiindcă le 
era teamă de cum avea să fie folosit”. 

Dorință curată 
Ted Roberts, un pastor care a slujit multora prinși în robia 

dependenței sexuale, relatează următoarea întâmplare în 
cartea sa Dorință curată: 

„Nu cu mult în urmă vorbeam în Centura Bibliei.[1] Când 
l-am întrebat cu amabilitate pe pastor despre ce vroia să 
vorbesc la slujba de la sfârșitul săptămânii, a zis: «Spune-le 
doar despre marea lucrare pe care o face Dumnezeu în 
biserica ta.» 

I-am răspuns: «Mi-ar plăcea să fac asta, dar voi sfârși prin 
a vorbi despre viața reală – despre robia, dependența și 
trauma cu care atât de mulți se luptă astăzi. Și îi voi provoca 
să-I deschidă lui Dumnezeu aceste domenii din viața lor, ca 
El să îi poată vindeca și elibera.» 
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S-a schimbat puțin la față și a comentat: «Ei bine, nu cred 
că avem mulți oameni care se luptă cu problemele grave 
despre care vorbești tu. Asta nu e numai partea din țară 
numită Centura Bibliei. Noi o numim catarama 
Centurii Bibliei.» 

Dar pastorul mi-a dat undă verde, așa că nu am menajat 
pe nimeni. Apoi, la sfârșitul slujbei, le-am adresat o chemare 
la altar celor care se luptau cu probleme sexuale. La început 
nu s-a mișcat nimeni. Apoi barierele au fost înlăturate și s-au 
aliniat în rânduri de câte trei sau patru până la altar...” 

Haideți să fim sinceri! 
Cu câțiva ani în urmă, un prieten de-al meu mi-a povestit 

despre o mică retragere a bărbaților pentru părtășie, la care 
fusese în Idaho. Când bărbații au fost provocați în domeniul 
purității sexuale, cel mai mare, cel mai dur tip din cameră s-a 
ridicat și a spus: „Mă lupt cu pornografia și știu că și unii 
dintre voi se luptă, deci ridicați-vă, dacă așa este, și haideți 
să ne ocupăm de asta!” Jumătate dintre cei patruzeci de 
bărbați din cameră s-au ridicat. 

Acceptarea faptului că cel puțin jumătate dintre bărbații 
creștini (pastori, cei care slujesc cu muzica, misionari și cei 
implicați în lucrarea cu copiii) au o problemă cu pornografia 
este greu de înghițit. Vrem să vedem Biserica într-o lumină 
pozitivă; nu vrem să ni-l imaginăm pe tatăl micuței Jenny 
„alinându-se” cu imagini cu femei goale (sau cu bărbați goi, 
dacă înclinația lui este homosexualitatea). Nu vrem ca 
problema să fie atât de mare pentru că, dacă este, Biserica 
se află într-un necaz serios. 

Un alt bărbat vorbește 
Următorul extras este dintr-o scrisoare deschisă pe care 

Chuck Swindoll a postat-o nu cu mult timp în urmă pe site-ul 
său Insight for Living: 
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„Cele mai recente studii disponibile sugerează că unul din 
doi indivizi – adică 50% dintre cei care stau pe scaune în 
bisericile noastre – vizionează și/sau s-ar putea să fie 
dependenți de pornografia pe internet... Ca să spunem 
adevărul, cifrele ar putea fi chiar mai mari... 

Oprește-te și imaginează-ți urâta, dar foarte reala 
posibilitate că unii conducători și diaconi pleacă de la 
strângerile voastre și se duc acasă ca să navigheze pe 
internet în căutare de pornografie. Gândește-te la liderii tăi 
de tineret, vizionând pornografie într-un anumit moment și 
conducând o grupă mică de copii treizeci de minute mai 
târziu. Aceasta ruinează căsătoriile, distruge relațiile, vatămă 
tinerii și rănește Trupul lui Hristos. Aproape că nici nu mai 
este nevoie să ni se reamintească faptul că pastorii și preoții 
căzuți nu au căzut «dintr-odată». Cel mai adesea, 
pornografia a jucat un rol în spirala descendentă al cărei curs 
l-au urmat. 

Prietene, este timpul să facem ceva cu privire la asta. De 
fapt, trebuie să începem astăzi. Pentru a face o diferență 
este nevoie de acțiune... Bisericile noastre sunt la ananghie. 
Acesta nu este un timp în care doar să așteptăm și să ne 
rugăm.” 

Aspectul esențial 
Deoarece îi slujesc pe cei care se luptă cu pornografia și 

dependența sexuală, văd multe căsnicii și familii în pragul 
divorțului. Cei mai mulți bărbați așteaptă până ce micul lor 
secret murdar scapă de sub control, devenind o catastrofă 
traumatică, până se decid să facă ceva. Ceea ce începe ca 
„doar eu și imaginile” poate distruge o familie. Trist, unele 
căsnicii nu vor supraviețui. 

Biserica trebuie să demaște șarpele pornografiei și să-i 
taie capul, înainte de a fi ruinate și mai multe vieți. În 
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următoarele articole vom oferi strategii eficiente pentru a 
face exact aceasta. 

Notă 
[1] Centura Bibliei este o regiune din sud-estul 

Statelor Unite în care protestantismul conservator 
evanghelic joacă un rol important în societate și politică, iar 
frecventarea bisericii creștine este în general mai ridicată 
decât media frecventării bisericii în Statele Unite. [N. trad.] 

[Mike Genung, How Many Porn Addicts Are in Your 
Church? Copyright © 2005 Blazing Grace. Mike s-a luptat cu 
adicția sexuală timp de douăzeci de ani, înainte ca 
Dumnezeu să îl elibereze în anul 1999. Este Director la 
Blazing Grace, o misiune pentru cei zdrobiți sexual, care 
ajută și bisericile să se confrunte cu plaga întunecată a 
pornografiei. Poate fi contactat prin e-mail la adresa 
mike@blazinggrace.org. Articolul în limba engleză este 
publicat pe site-ul www.crosswalk.com.] 

 

CÂȚI PASTORI SUNT DEPENDENȚI DE PORNOGRAFIE? 
STATISTICILE SUNT SURPRINZĂTOARE 

BO LANE 
 
Probabil nu va fi o mare surpriză pentru voi să vă spun că 

industria pornografiei produce aproximativ 13 miliarde de 
dolari pe an în Statele Unite. Este o realitate cumplită că 
9 din 10 băieți și 6 din 10 fete au fost expuși la pornografie 
înainte de vârsta de 18 ani; vârsta medie a primei expuneri 
este de aproximativ 11 ani. Și că este cu 543% mai probabil 
ca bărbații să vizioneze pornografie, comparativ cu femeile. 

Din nefericire, secretul s-a aflat. A devenit o tristă 
realitate că lumea noastră este obsedată de sex și 
pornografie. Iar aceasta nu este o problemă doar pentru cei 
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din lume, ci și pentru cei care consideră că nu sunt din 
această lume. 

Un sondaj făcut la o strângere a Promise Keepers a 
descoperit că 50% dintre bărbații din auditoriu fuseseră 
implicați în pornografie în săptămâna anterioară venirii la 
acel eveniment. Iar aceasta a fost cu douăzeci de ani în 
urmă. 

50% dintre bărbații creștini și 20% dintre femeile creștine 
spun că sunt dependenți de pornografie. Iar cea mai 
populară zi a săptămânii pentru vizionarea pornografiei este 
duminica. 

Totuși, problema nu se limitează la cei din afara zidurilor 
bisericii sau la cei care stau pe scaune în biserică. Statisticile 
arată că pastorii și liderii laici duc și ei o luptă pentru a-și 
păstra curați ochii, lumina trupului. 

Există o resursă foarte bună, care se numește 
Porn Free Church, de la Covenant Eyescare, un site de 
monitorizare online, și vă încurajez să o descărcați gratuit. În 
ea autorul Bill Perkins face observația că, deși statisticile 
sunt destul de șocante, el nu are nevoie de ele: „Nu am 
nevoie de statistici, fiindcă am vorbit cu destui pastori 
pentru a ști deja că mulți dintre ei își pătează sufletele cu 
pornografie online, la fel ca mulți lideri laici. Aceasta creează 
o problemă nu doar pentru pastori și lideri, ci și pentru 
Biserică.” 

Mulți pastori spun că pornografia este o dependență. 
51% dintre pastori spun că pornografia este o posibilă 

tentație. Aproape 20% dintre apelurile telefonice primite la 
Linia Telefonică de Îngrijire Pastorală Focus on the Family 
solicită ajutor pentru probleme ca pornografia și 
comportamentul sexual compulsiv. Iar dintre cei 1351 de 
pastori pe care site-ul lui Rick Warren, Pastors.com, i-a 
chestionat cu privire la pornografie, 54% au spus că 
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vizionaseră pornografie pe internet în anul anterior, iar 
30% dintre ei vizitaseră site-urile respective în ultimele 30 de 
zile. 

Unii pastori se luptă cu dependența sexuală. 
Patrick Means, autorul cărții Men’s Secret Wars 

[Războaiele secrete ale bărbaților], declară că 63% dintre 
pastorii chestionați confirmă că se luptă cu dependențe 
sexuale sau cu compulsii sexuale care includ pornografia, 
autosatisfacerea compulsivă sau o altă activitate sexuală 
secretă, nelimitându-se însă la acestea. 

Totuși, în ceea ce privește activitatea online, cei mai 
mulți pastori nu dau socoteală nimănui. 

75% dintre pastori nu dau socoteală nimănui despre 
modul în care folosesc internetul. 

Aceasta este o problemă, după cum sunt sigur că sunteți 
și voi de părere, dar nu cred că orice speranță este pierdută. 
Bill Perkins crede că se poate face ceva: „Pentru ca un pastor 
să-și păstreze puritatea sexuală, are nevoie de un grup de 
frați față de care poate fi deschis și sincer.” 

Dar să mergem un pas mai departe. 
„Pentru ca grupurile de monitorizare să aibă succes”, 

scrie Traylor Lovvorn, autorul articolului Dincolo de lista de 
verificare: Viziunea pentru o monitorizare reală, „trebuie să 
fie alcătuite din păcătoși autentici, puternici și aspri, condiția 
noastră umană păcătoasă, zdrobită trebuie să fie înțeleasă, 
iar soluția nu este «să încerci mai mult», ci o «predare mai 
profundă».” 

Mike Foster, fondator la People of the Second Chance, 
sugerează o profunzime similară a monitorizării: „Am văzut 
lideri care în fiecare an se retrag o săptămână pentru a se 
întâlni cu un instructor sau cu un terapeut și care petrec 
acest timp foarte eficient”, a scris el. „Renunță la o mulțime 
de gunoaie, încep strategii de acțiune în viețile lor și încep să 
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se ocupe de probleme semnificative ale caracterului lor. Să 
fiu sincer, aș prefera să avem la Denny o săptămână de 
sinceritate brutală, în loc de cincizeci și două de săptămâni 
de semi-sinceritate.” 

Păcatul sexual are rădăcini adânci. Monitorizarea are 
rădăcini și mai adânci. Dacă te găsești în situația în care 
păcatul sexual te biruie și iei în considerare întreținerea lui, 
găsește pe cineva cu care să vorbești. Fii deschis și sincer. 
Înregistrează-te pentru monitorizare gratuită pe internet la 
Covenant Eyes sau x3watch.com. Downloadează 
Porn Free Church și Nothing to Hide și citește articolele de 
acolo. Vizitează site-ul organizației Focus on the Family și 
site-ul ThrivingPastor.org sau apelează Linia Fierbinte de 
Îngrijire Pastorală a lor la (01)844.4PASTOR. 

Dar nu sta fără să faci nimic. Pentru că nimicul conduce 
întotdeauna la ceva. 

Sursele studiilor se găsesc pe Covenant Eyes, 
Blazing Grace, XXXChurch și The Alabama Baptist. 

[Bo Lane, How Many Pastors Are Addicted to Porn? The 
Stats Are Surprising. Copyright © 2014 Bo Lane. Bo este 
scriitor, realizator de filme și fondator al ExPastors.com, o 
resursă care îi încurajează pe pastorii și liderii care au trecut 
sau trec printr-o ruptură cu biserica locală. Este căsătorit cu 
Melissa și tată a doi copii, Benjamin și Bella. Articolul în 
limba engleză este publicat pe site-ul www.expastors.com.] 

 

CENTURA BIBLIEI ESTE CEL MAI MARE CONSUMATOR DE 

PORNOGRAFIE HOMOSEXUALĂ ÎN STATELE UNITE, CONFORM 
PORNHUB 

SINEAD MULHERN 

 
După câte se pare, Centura Bibliei este cel mai mare 

consumator de pornografie homosexuală din America. 



 - 24 - 

Ştirea vine după ce Pornhub (unul dintre cele mai mari 
site-uri pornografice din lume) a dat publicităţii cifrele[1] 
despre obiceiurile de vizionare ale utilizatorilor pentru 
fiecare dintre statele SUA. Raportul său a arătat că statele cu 
cele mai ridicate procente de utilizatori de pornografie 
homosexuală se află în sudul ţării. Mississippi, Louisiana şi 
Georgia sunt pe primele locuri în ţară. Mississippi este, de 
fapt, cel mai mare consumator de pornografie homosexuală 
al Americii – procentul său la pornografia homosexuală este 
de 5,6%. 

Pentru a realiza implicaţiile, Montana are cel mai scăzut 
procent, de 2,6%. Cei din Centura Bibliei depăşesc şi statele 
unde căsătoria homosexuală este legală. Dintre acele state, 
primele trei care conduc în clasamentul consumului de 
pornografie homosexuală sunt Hawaii, New York şi 
California. 

Oricine pune sub semnul întrebării credibilitatea 
Pornhub, ar trebui să ia în considerare că acest site 
pornografic are 35 de milioane de utilizatori zilnic. 

 

 
 

http://www.pornhub.com/insights/gay-usa-porn-equality
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Factorul şoc din aceste statistici este evident. Valorile 
creştine conservatoare (şi îndrăznim să spunem 
intolerante?) predominante în statele respective par să se 
afle în dezacord puternic cu dorinţa de a viziona pornografie 
homosexuală. Când luăm în considerare cifrele, este uşor să 
facem o conexiune între cele două. 

Reţineţi că Pornhub nu a adunat informaţii despre 
convingerile politice sau religioase ale utilizatorilor. Deci, în 
timp ce putem, cu uşurinţă, presupune că conservatorii 
biblici flecari vizionează pornografie în timpul liber (şi 
probabil că mulţi dintre ei o fac), să nu uităm că există mulţi 
alţii în sud care au orientare homosexuală sau bisexuală. 

Deoarece exprimarea acestor orientări este împiedicată 
de cultura antihomosexuală din aceste state, probabil că 
ceea ce se întâmplă de fapt este că oricine se identifică drept 
orice altceva decât heterosexual este limitat la a-şi trăi 
sexualitatea numai cu ajutorul a ceea ce afişează pe ecranul 
computerului. Pur şi simplu, să spui că eşti homosexual şi 
mândru de asta nu este o opţiune realizabilă, deoarece a) 
cum găseşti un partener într-o zonă unde cultura 
homosexuală este oprimată aşa cum este şi b) cum mergi pe 
stradă cu partenerul, când riscurile ridiculizării şi ruşinării în 
public sunt intolerabil de ridicate? Să fii un membru LGBTQ 
al societăţii în aceste părţi ale Statelor Unite înseamnă 
adesea să păstrezi tăcerea. 

Ceea ce arată cifrele Pornhub ar putea fi, în mod 
potenţial, ipocrizia Centurii Bibliei. Deşi probabil că ele indică 
o problemă socială mult mai amplă. 

Notă 
[1] Porn Equality – Gay Viewers by US State, 

www.pornhub.com/insights/gay-usa-porn-equality. 
[Sinead Mulhern, The Bible Belt consumes the most gay 

porn in The United States, according to Pornhub. 
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Copyright © 2015 Plaid Zebra. Articolul în limba engleză este 
publicat pe site-ul www. theplaidzebra.com.] 

 

CENTURA BIBLIEI SE AFLĂ PE PRIMUL LOC ÎN STATELE UNITE 

LA CONSUMUL DE PORNOGRAFIE HOMOSEXUALĂ 

MICHAEL STONE 

 
În Centura Bibliei se vizionează mai multă pornografie 

homosexuală decât oriunde altundeva în Statele Unite, 
conform noilor cifre[1] date publicităţii de Pornhub, unul 
dintre cele mai mari site-uri pornografice din lume. 

Pornhub raportează[2] că majoritatea statelor cu un 
procent ridicat de utilizatori homosexuali se află în sud. 
Conform cifrelor, Mississippi, Louisiana şi Georgia conduc în 
sud la consumul de pornografie homosexuală, iar statul cu 
cel mai ridicat procent de pornografie homosexuală în 
Statele Unite este Mississippi, cu 5,6%. 

Alaska, Montana, Dakota de Nord şi Idaho au cel mai 
scăzut procent de utilizatori de pornografie homosexuală, 
toate având un procent de sub 3%. 

BuzzFeed raportează[1] că Pornhub a descoperit că fiecare 
stat din sud vizionează pornografie la un procent mai ridicat 
decât media statelor unde căsătoria homosexuală este 
legală. 

Pentru statele care au legalizat căsătoria homosexuală, 
cele mai mari trei consumatoare de pornografie 
homosexuală sunt Hawaii, New York şi California. 

Rapoarte multiple[3] indică descoperiri similare[4] cu 
privire la consumul vorace de pornografie în Centura Bibliei. 
Putem face doar speculaţii despre legătura dintre consumul 
de pornografie şi valorile creştine conservatoare mărturisite. 

Pornhub este unul dintre cele mai mari site-uri 
pornografice din lume, cu 35 de milioane de utilizatori zilnic. 

http://www.pornhub.com/insights/gay-usa-porn-equality
http://www.pornhub.com/insights/gay-usa-porn-equality
http://www.alternet.org/story/154539/the_bible_belt%27s_love_affair_with_%28gay_and_straight%29_porn
http://oscarloveslife.blogspot.ro/2011/12/bible-belt-states-lead-us-in-gay.html
http://oscarloveslife.blogspot.ro/2011/12/bible-belt-states-lead-us-in-gay.html
http://time.com/12609/pornhub-seeks-creative-director-for-ad-campaign/
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Note 
[1] Ryan Broderick, According To Pornhub, The South 

Watches More Gay Porn Than Any Other Part Of The U.S., 
www.buzzfeed.com/ryanhatesthis/according-to-pornhub-
the-south-watches-more-gay-porn-than-
an?utm_term=.kdWy4dGMX#.qfae8Y5q1. 

[2] Porn Equality – Gay Viewers by US State, 
www.pornhub.com/insights/gay-usa-porn-equality. 

[3] Alex Henderson, The Bible Belt’s Love Affair With 
(Gay and Straight) Porn, 
www.alternet.org/story/154539/the_bible_belt's_love_affair
_with_(gay_and_straight)_porn. 

[4] Bible belt states lead the US in gay pornography 
searches between 2004 and 2011, 
www.oscarloveslife.blogspot.ro/2011/12/bible-belt-states-
lead-us-in-gay.html. 

[Michael Stone, Bible Belt leads the nation in 
consumption of gay porn. Copyright © 2014 Patheos. 
Articolul în limba engleză este publicat pe site-ul 
www.patheos.com.] 
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DE CE SE AUTOSATISFAC BĂRBAȚII CĂSĂTORIȚI? 

 
Conform Institutului Kinsey, 72% dintre respondenți au 

spus că foloseau pornografie pentru a se autosatisface. Deci 
să examinăm câteva statistici despre consumul de 
pornografie în cercurile creștine. 

În 1996, un sondaj făcut de Promise Keepers[1] la un 
eveniment de ei pe un stadion a găsit că peste 50% dintre 
bărbații prezenți fuseseră implicați în pornografie în ultima 
săptămână. Putem fi siguri că numărul este mai mic decât în 
realitate, deoarece cei mai mulți nu ar recunoaște așa ceva. 
În plus, era vorba doar de ultima săptămână. 

37% dintre pastori spun că pornografia este o luptă 
constantă pentru ei. 

Mai mult de jumătate dintre pastorii evanghelici spun că 
au vizionat pornografie în ultimul an. (Înspăimântător, da!) 

Într-un sondaj făcut de Christianity Today[2] în anul 2000, 
33% dintre clerici au recunoscut că vizitaseră un site 
pornografic. Dintre aceștia, 53% vizitaseră astfel de site-uri 
„de câteva ori” în ultimul an. 18% vizitau site-urile 
pornografice de la de două ori pe lună, la mai mult de o dată 
pe săptămână. 

57% dintre pastori spun că dependența de pornografie 
este cea mai vătămătoare problemă sexuală în biserica lor. 
(Christians and Sex Leadership Journal Survey, martie 2005) 

29% dintre adulții născuți din nou din Statele Unite simt 
că este acceptabil din punct de vedere moral să vizioneze 
filme cu comportament sexual explicit. (Barna Group) 

47% dintre familii spun că pornografia este o problemă în 
căminul lor. (Focus on the Family,[3] 1 octombrie 2003) 

De ce discutăm despre pornografie? Ei bine, pentru că 
dacă vizionezi pornografie, putem fi siguri că te autosatisfaci. 

Dar să vedem câteva statistici despre autosatisfacere. 



 - 29 - 

Un sondaj pe 600 de bărbați creștini, făcut de 
Dr. Archibald Hart, a găsit că: 

 61% dintre bărbații creștini căsătoriți se autosatisfac. 
 82% dintre aceștia fac „sex cu ei înșiși” în medie o dată 

pe săptămână, 10% fac „sex cu ei înșiși” de 5-10 ori pe lună. 
6% mai mult de 15 ori pe lună, 1% mai mult de 20 de ori pe 
lună. 

 13% dintre bărbații creștini căsătoriți au spus că au 
sentimentul că este ceva normal. 

Date pe care le cunoaștem 
În sondajul de mai sus făcut de Dr. Archbald Hart, vedem 

că 61% dintre bărbații căsătoriți se autosatisfac (soții, 
aruncați o privire soțului vostru, există o șansă de 
50/50 pentru el), dar numai 13% dintre ei simt că este 
normal. Ceea ce înseamnă că 53% din numărul total al 
bărbaților creștini se autosatisfac și nu simt că este normal. 
Mai aruncă o privire soțului tău, dacă ești căsătorită există o 
șansă de 50/50 ca el să se autosatisfacă și să nu simtă că 
este în ordine, deci s-ar putea să nu-ți spună că o face. 

Din nou, în sondajul Dr. Hart, dacă adunăm cifrele, 
60% dintre bărbații creștini căsătoriți fac „sex cu ei înșiși” o 
dată pe săptămână sau mai des. În timp ce în sondajul 
despre relațiile sexuale cu soția, mai mult de jumătate dintre 
bărbați au spus că făceau sex cu soția o dată pe săptămână 
sau mai rar. Cine vrea să pună pariu că mare parte dintre ei 
fac „sex cu ei înșiși” mai frecvent decât cu soția? 

Acum, dacă 53% din numărul total al bărbaților creștini 
se autosatisfac și simt că nu este în ordine, iar peste 
jumătate dintre bărbații de la întâlnirea Promise Keepers au 
spus că vizionaseră pornografie în ultima săptămână, 
aceasta mărește alarmant proporția celor care fac „sex cu ei 
înșiși” mai frecvent decât cu soția. Eu afirm că o foarte largă 
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majoritate a acestor bărbați creștini se autosatisfac în timp 
ce vizionează pornografie. 

Note 
[1] Promise Keepers este o organizație creștină pentru 

bărbați, al cărei scop este să li-l prezinte bărbaților pe 
Isus Hristos ca Mântuitor și Domn și să îi ajute să crească în 
credință. [N. trad.] 

[2] Revista Christianity Today este un periodic creștin 
evanghelic fondat în anul 1956. The Washington Post 
consideră Christianity Today „revista reprezentativă a 
evanghelismului”. [N. trad.] 

[3] Focus on the Family este o organizație creștină 
conservatoare americană, fondată în anul 1977 de 
psihologul James Dobson. [N. trad.] 

[Extras din Jay Dee, Why Do Married Men Masturbate? 
Copyright © 2012 Sex in the Marriage. Articolul în limba 
engleză este publicat pe site-ul 
www.uncoveringintimacy.com.] 

 

EPIDEMIA PORNOGRAFIEI CUPRINDE BISERICA, AFIRMĂ UN 

LIDER EVANGHELIC 

BILL BERKOWITZ 
 
„Da, avem un necaz, prietene, chiar aici, un necaz chiar 

aici, în River City... Cu P mare... Iar acesta vine de la 
pornografie!” (Parafrazare din cartea Omul Muzical) 

Există o mișcare creștină evanghelică în plină 
desfășurare, a cărei preocupare imediată nu este 
combaterea avortului, căsătoria între persoane de același 
sex sau redefinirea libertății religioase. Este o mișcare care 
urmărește învingerea înclinației bărbaților creștini către 
pornografie. Indiferent dacă dependența este un produs al 
unui atac al lui Satan, al unui complot conceput de comuniști 
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în anii 1950 sau doar al simplei accesibilități a internetului 
24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână, pornografia îi ține în 
strânsoarea ei pe creștini și zguduie comunitatea creștină 
evanghelică. 

Recent, evanghelistul Josh McDowell a declarat pentru 
ASSIST News Service că „epidemia pornografiei cuprinde 
Biserica”. Conform Josh McDowell Ministry,[1] „Cel puțin 
78,8% dintre bărbații care frecventează biserici evanghelice 
vizionează pornografie. De asemenea, probabil 80% dintre 
pastorii de tineret evanghelici vizionează pornografie, iar 
acum cea mai mare creștere este la femei și la tinere. Asta 
ne omoară. 64% dintre familiile creștine au o problemă 
acută cu pornografia. 67% dintre divorțuri sunt legate direct 
de pornografie. Aproape de fiecare dată când auzi că un 
pastor părăsește biserica fiindcă i se cere să plece, este din 
cauza pornografiei.” 

Site-ul conservator Lifesitenews.com a raportat recent că 
un sondaj făcut de Barna Group și cerut de 
Josh McDowell Ministry a găsit că „21% dintre liderii de 
tineret și 14% dintre pastori... recunosc că se luptă cu 
pornografia.” Același sondaj a găsit că „21% dintre pastorii 
de tineret și 5% dintre pastori recunosc că sunt dependenți 
de pornografia pe internet.” Barna a găsit, de asemenea, că 
„adolescenții – atât băieți, cât și fete – vizionează 
pornografie săptămânal, iar 41% au trimis pe telefonul mobil 
o imagine explicit sexuală”. 

Un sondaj făcut de Christianity Today a găsit că „cel puțin 
50% dintre pastorii creștini se luptă cu pornografia”. 

Site-ul Pastorwives.org a numit pornografia „una din 
problemele cu creșterea cea mai rapidă în viețile pastorilor 
nord-americani de astăzi”. 

Autorul Steve Farrar a scris: „Cu un număr de ani în 
urmă, s-a ținut o conferință națională pentru liderii de 
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tineret din biserici la un hotel important, într-un oraș din 
vestul mijlociu. Pastorii de tineret s-au adunat cu sutele în 
acel hotel și au ocupat aproape toate camerele. La 
încheierea conferinței, managerul hotelului i-a spus 
administratorului conferinței că numărul invitaților care s-au 
conectat la canalul de filme pentru adulți a bătut recordul 
precedent, depășind cu mult recordul oricărei alte 
conferințe din istoria hotelului.” 

În încercarea de a atrage atenția asupra calamității, 
Josh McDowell Ministry, în parteneriat cu Covenant Eyes,[2] 

găzduiește summitul global Eliberat, având ca temă impactul 
pornografiei asupra Bisericii. Întâlnirea la nivel înalt va avea 
loc la Hreensboro, Carolina de Nord, în perioada 4-7 aprilie. 

Planul de Luptă pentru Puritate 
Între timp, o altă inițiativă evanghelică, 

KingdomWorks Studios,[3] a anunțat recent, dovedind astfel o 
bună perspicacitate, că a dezvoltat un instrument important 
pentru a le da posibilitatea creștinilor să lupte cu 
dependența de pornografie; un set de 6 DVD-uri numit 
Planul de Luptă pentru Puritate. 

Un trailer pentru cele 6 DVD-uri, căruia i s-a făcut multă 
publicitate, începe cu o muzică de rău augur, continuă, 
urmată de luminile unui avion de luptă, în timp ce o divizie 
antiaeriană amenințătoare – condusă, se pare, de un echipaj 
de asiatici – stă în așteptare. În partea de sus apar o serie de 
titluri strălucitoare, anunțând triumfător apariția DVD-ului: 
„Pentru prima dată în istorie, o serie de învățături 
cinematice despre puritatea sexuală sunt disponibile, pentru 
a le oferi bărbaților Planul de luptă pentru puritate.” 

În trailer, Dr. Doug Weiss, autorul DVD-urilor și cărții 
Clean: Proven Plan for Men Committed to Sexual Integrity 
[Curat: Plan verificat pentru bărbații dedicați integrității 
sexuale], spune: „Biserica se află în bătălia sexuală a vieții 



 - 33 - 

sale.” Dr. Ted Roberts, fondator al Pure Desire Ministries 
International[4] și vedeta DVD-ului afirmă: „Crezi că este un 
creștin standard, obișnuit. Nu fă asta, nu fă asta... nu va 
funcționa.” Dr. James Reeves, pastor senior la biserica 
City on a Hill Church avertizează: „Va mătura biserica precum 
un tsunami și va distruge familiile.” 

Dr. Ted Roberts, fost pilot care a luptat în Marina Statelor 
Unite, este o vedetă necontestată a prezentării. Roberts 
susține că le oferă creștinilor instrumentele de care au 
nevoie pentru a lupta cu dependența de pornografie. Și o 
face cu stil, ocolind o divizie de obstacole cu avionul său de 
luptă, în drum spre libertatea de pornografie. 

Un e-mail care anunță proiectul – trimis sub auspiciile 
revistei Christianity Today, precizează: „Industria 
pornografiei știe că nu va supraviețui dacă numărul 
utilizatorilor dependenți de materialul lor nu va crește. De 
asemenea, ei au ca țintă tot mai mult, în mod specific, 
comunitățile creștine, ceea ce influențează, într-o anumită 
măsură, faptul că Centura Bibliei se află pe primul loc în 
națiunea noastră la consumul de pornografie. Filmul 
pornografic 50 de umbre ale lui Grey a avut ca țintă, în foarte 
mare măsură, Centura Bibliei, prin publicitate și comunicare 
media, motiv pentru care cele mai mari vânzări de bilete au 
fost în sud. Numărul 25 din Scopurile comuniste în prezent 
din cartea Comunistul nud, publicată în 1958, este: „Dărâmă 
standardele culturale ale moralității, promovând pornografia 
și obscenitatea în cărți, reviste, filme artistice, radio și 
televiziune.” 

Dr. Ted Roberts susține că vizionarea de pornografie în 
mod regulat este o „problemă a creierului”. „Le spunem 
bărbaților să încerce mai mult, să-L iubească pe Isus mai 
mult. Dar ceea ce începe ca o problemă morală devine rapid 
o problemă a creierului. Spunându-i unui bărbat să încerce 
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mai mult, nu facem decât să strângem «lanțul» robiei.” 
Pentru o perspectivă antipornografie, el a folosit o metaforă 
destul de atrăgătoare. 

Va reuși Satan? Se va realiza în final „complotul” 
comunist? Va opri conferința antipornografie sponsorizată 
de Josh McDowell sau setul de DVD-uri al Kingdom Works 
valul pornografiei? Rămâneți în legătură cu noi. 

Note 
[1] Josh McDowell este un apologet creștin, evanghelist 

și scriitor. Este protestant și autor sau coautor a aproximativ 
115 cărți. Cea mai cunoscută carte a sa, Mărturii care cer un 
verdict, s-a clasat pe locul 13 în clasamentul 
Christianity Today al celor mai influente cărți evanghelice 
publicate după cel de-al Doilea Război Mondial. [N. trad.] 

[2] www.covenanteyes.com 
[3] www.kingdomworks.com 
[4] www.puredesire.org 
[Extras din Bill Berkowitz, “Porn Epidemis” is “Sweeping 

the Church”, says Evangelical Leader. Copyright © 2016 
Bill Berkowitz. Bill este de mult timp un observator al 
mișcării conservatoare. Articolele lui examinează strategii, 
instituții, victorii și înfrângeri ale Dreptului American. 
Articolul în limba engleză este publicat pe site-ul 
www.smirkingchimp.com.] 

 

MAI MULT DE JUMĂTATE DINTRE BĂRBAȚII CREȘTINI 

RECUNOSC CĂ VIZIONEAZĂ PORNOGRAFIE. CEI CARE 
FRECVENTEAZĂ BISERICA ESTE MAI PROBABIL SĂ SE 
AUTODIAGNOSTICHEZE CA DEPENDENȚI 

MEREDITH SOMERS 
 
Există două feluri de creștini în America – cei care 

vizionează pornografie și cei care mint cu privire la asta. 
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Un nou studiu făcut de Barna Group arată că 64% dintre 
bărbații creștini și 15% dintre femeile creștine recunosc că 
vizionează pornografie cel puțin o dată pe lună, comparativ 
cu 65% dintre bărbații și 30% dintre femeile care se 
identifică drept necreștini și care au spus că vizionează 
pornografie la fel de frecvent. 

Dintre bărbații creștini care vizionează pornografie, 
majoritatea o fac de câteva ori pe săptămână. 

Unii psihologi și sociologi au spus că nu este surprinzător 
că bărbații de orice credință acționează conform impulsurilor 
umane de bază. 

Dar Joel Hesch, Președinte și fondator al 
Proven Men Ministries,[1] care a comandat studiul, a spus că 
rezultatele indică un tipar înfricoșător al dependenței.  

„Este nevoie ca Biserica să se adreseze deschis 
pornografiei, este nevoie să existe un loc sigur în Biserică 
pentru cei care se confruntă cu ea”, a spus dl Hesch. 
„[Pornografia] este adictivă. Este o problemă care afectează 
nu doar indivizii, ci și familiile. Biserica trebuie să iasă 
învingătoare în această privință. Aruncând vină și rușine 
asupra cuiva, îl facem să evadeze chiar prin lucrurile de care 
încercăm să îl salvăm.” 

Notă 
[1] Proven Men Ministries este o misiune creștină care 

are ca scop să conducă bărbații la libertate sexuală prin 
Isus Hristos. [N. trad.] 

[Meredith Somers, More than half of Christian men 
admit to watching pornography. Copyright © 2014 
Meredith Somers. Articolul în limba engleză este publicat pe 
site-ul www.washingtontimes.com.] 
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PASTORII AU ACCESAT MASIV PORNOGRAFIE LA O 

CONFERINȚĂ CREȘTINĂ 

CRISTINE POK 
 
Pornografia este păcatul ascuns, păcatul secret. De-a 

lungul timpului, ne-am rugat pentru un număr de lideri 
creștini care au mărturisit că nu se pot elibera de acest 
păcat, fiindcă are stăpânire asupra lor. Pornografia este o 
formă de dependență care îi face pe oameni să se întoarcă 
iar și iar la ea. 

Cu câtva timp în urmă am citit un articol interesant. 
Undeva, în Statele Unite se desfășura o conferință pentru 
pastori. Și se desfășura într-un hotel mare, era o conferință 
mare, iar toate camerele de hotel aveau televizor. Exista o 
largă varietate de canale de televiziune. Dar hotelul avea un 
sistem de monitorizare a canalelor urmărite în fiecare 
cameră. Pentru un anumit motiv, aveau nevoie să știe care 
canale erau cele mai populare. Iar când pastorii au stat în 
acele camere, 75% dintre televizoare au rămas deschise un 
timp semnificativ pe canale pornografice. 

Nu încerc să îi atac pe pastori. Cred că pastorii sunt 
minunați. Dar aceasta este o ilustrație a modului în care 
liderii creștini pot să se afle încă prinși de acest gen de 
problemă. Ceea ce, de asemenea, ar indica faptul că restul 
Bisericii are probabil o problemă similară. Oricum, pentru 
noi este un subiect la care ar fi bine să medităm. 

[Cristine Pok, prezentare în cadrul conferinței 
Vindecare și Împărăție organizată de Ellel Ministries România 
și desfășurată în perioada 23-24 ianuarie 2009 la București. 
Înregistrarea video este disponibilă pe site-ul You Tube.] 

 
 
 



 - 37 - 

PORNOGRAFIA ȘI BISERICA 

 
În 1994, un sondaj a arătat că 91% dintre bărbații care au 

crescut în cămine creștine fuseseră expuși la pornografie în 
copilărie (comparativ cu 98% dintre cei care nu au crescut 
într-un cămin creștin).[64] 

În martie 2005, Christianity Today a publicat în jurnalul 
lor Leadership Journal rezultatele unui sondaj numit 
Creștinii și sexul. Din 680 de pastori chestionați, 57% au spus 
că dependența de pornografie era problema cea mai 
vătămătoare sexual în biserica lor.[65] 

În august 2006, un sondaj a raportat că 50% dintre 
bărbații creștini și 20% dintre femeile creștine sunt 
dependenți de pornografie. 60% dintre femeile care au 
răspuns la sondaj au recunoscut că se luptau semnificativ cu 
pofta sexuală; 40% au recunoscut că fuseseră implicate în 
păcat sexual în anul precedent.[66] 

În 2002, din 1351 de pastori chestionați, 54% au spus că 
vizionaseră pornografie pe internet în anul precedent, iar 
30% dintre aceștia vizitaseră site-uri pornografice în ultimele 
30 de zile.[67] 

În 2003, revista Today’s Christian Woman a raportat: 
34% dintre cititoarele newsletter-ului său online au 
recunoscut că accesau intenționat pornografie pe 
internet.[68] 

Conform sondajului internațional Zogby, 17% din 
populația feminină folosește pornografia în mod regulat. 

Note 
[64] Archibald D. Hart, The Hart Report, The Sexual Man, 

Word Publishing, Dallas. 
[65] Christianity Today, Christians & Sex. Citat în A Few 

Scary Thoughts... SafetyNet Content Filtering, 
McG Technologies. Decembrie 2009. 
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[66] ChristiaNet, Inc. ChristiaNet Poll Finds that 
Evangelicals are Addicted to Porn. Marketwire, 
7 august 2006. www.marketwire.com/press-
release/Christianet-Inc-703951.html (accesat pe 
19 septembrie 2010). 

[67] Wounded Clergy. Hope & Freedom Counseling 
Services, Media A-Team, Inc., martie 2002. 

[68] Dirty Girls. Conversational Theology, 19 iunie 2009. 
[Pornography and the Church. Extras din 

Porn Free Church, p. 113. Copyright © 2012 Covennant Eyes. 
Cartea electronică poate fi downloadată gratuit de pe site-ul 
www.covenanteyes.com.] 

 

SEX, MINCIUNI ȘI PASTORI!!?? 

DAVID JANVIER 
 
Dispoziția era sumbră în sanctuar, iar atmosfera a fost 

invadată de șoc și neîncredere când pastorul senior a 
anunțat vestea îngrijorătoare că pastorul asociat, care îi era 
prieten de mulți ani, avusese o cădere sexuală și, drept 
rezultat, urma să fie înlăturat de la slujire. 

Numele și locurile se pot schimba, dar povestea 
respectivă devine mult prea obișnuită în Trupul lui Hristos. 
Știrile din media locală și națională confirmă această 
tendință în creștere, scoțând în evidență, în mod scandalos, 
gafele sexuale ale liderilor bisericii. Efectele negative ale 
păcatului sexual au un mare răsunet, iar rezultatele sunt 
întotdeauna devastatoare pentru indivizi, cupluri, familii și 
comunități. 

Răspunsul Bisericii la sex și sexualitate a trecut prin 
întreaga gamă – de la păstrarea tăcerii, la autorizarea 
deplină sau la promovarea respingerii celor în cauză. În orice 
caz, Biserica a arătat foarte puțină consecvență în modul în 
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care s-a adresat problemelor sexualității. Într-o cultură 
postmodernă saturată de sex în care scopul este estomparea 
principiilor morale, este crucial ca Biserica să adopte o 
atitudine fermă pentru promovarea sexualității sănătoase, 
într-un context sănătos din punct de vedere teologic. Pentru 
a reuși, ea trebuie, în primul rând, să recunoască și să admită 
răspândirea păcatului sexual în interiorul zidurilor sale și să 
evalueze modul în care zbrobirea care rezultă din aceasta 
subminează slujirea și îi împiedică pe credincioși să răspundă 
la marea însărcinare. 

Milioane de americani, atât bărbați, cât și femei, 
îndeplinesc criteriile pentru dependența sexuală. În mod 
îngrijorător, statisticile se aplică nu numai populației 
seculare; dependența sexuală i-a prins în strânsoarea ei 
mortală pe credincioși – mulți dintre ei fiind clerici sau lideri 
ai Bisericii. Se estimează că 50% dintre bărbații creștini și 
20% dintre femeile creștine se luptă cu dependența sexuală. 
Cercetările arată că 37% dintre pastori consumă frecvent sau 
regulat pornografie pe internet. 15% recunosc că s-au luptat 
cu pornografia la un anumit moment în viață. Iar cei mai 
mulți dintre ei suferă în singurătate, studiile arătând că 
70% dintre dependenții sexuali păstrează secretul cu privire 
la dependența lor. 

De ce atât de mulți pastori devin dependenți sexuali? 
Cercetările arată că pastorul dependent sexual provine, în 
mod tipic, dintr-un mediu abuziv, care se baza pe rușine. 
Când intră în slujire, învață cum să îi ajute pe alții – dar 
neglijează propria sa bunăstare spirituală. Chiar dacă predică 
despre har și îndurare, nu le poate accepta pentru sine și 
crede că nimeni – nici măcar Dumnezeu – nu este de 
încredere. Pentru a-și ascunde rușinea și viața dublă, 
pastorul dezvoltă un mecanism autoprotector elaborat, care 
îl împiedică să se apropie de cineva. Prin urmare, este izolat, 
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fără prieteni apropiați sau monitorizare. În cele din urmă, 
stilul său de viață de Mare Singuratic îl conduce la depresie și 
la alte probleme psihologice, care alimentează permanent 
ciclul vicios al disfuncției sale sexuale. 

Ca rezultat al unei „rușini care pătrunde până în măduva 
oaselor” și al unui simț al identității nedezvoltat, pastorul 
este constrâns să caute afirmarea prin laudele altora. Acest 
comportament îl conduce la dependența de muncă, 
deoarece urmărește ca răsplata celor pe care îi slujește să 
ajungă la un punct culminant, care să îi întărească egoul și să 
îi confirme identitatea. Starea euforică obținută astfel este 
de scurtă durată, iar pastorul are curând nevoie de încă o 
„doză”. Odată ce ciclul adictiv sexual este realizat, el rămâne 
într-o stare constantă, în care este împins să-și împlinească 
compulsiile. Prin urmare, formarea lui spirituală este 
împiedicată de inabilitatea lui de a relaționa cu Dumnezeu la 
un nivel intim, ceea ce îl face ineficient în a-i ajuta pe alții să 
găsească adevărata spiritualitate dătătoare de viață. 

În timp ce Biserica și liderii ei sunt prinși de noul „drog” al 
pornografiei pe internet, industria pornografiei explodează, 
obținând venituri care ating 97 de miliarde de dolari pe plan 
mondial. Se pare că această industrie întunecată și-a 
elaborat propria „mare însărcinare”, iar „evanghelia” ei se 
răspândește ca focul pe miriște – precum indică cele 
4,3 milioane de site-uri și cele 372 de milioane de pagini 
pornografice care atrag 68 de milioane de „ucenici”, care se 
închină zilnic la altarul poftei sexuale. Cifrele sunt 
cutremurătoare, iar dacă Biserica va rămâne pasivă, vor 
crește exponențial, în timp ce cultura noastră va continua să 
se îndrepte într-o direcție tot mai hedonistă. 

După ce vor citi articolul de față, mulți se vor simți 
împovărați de o problemă care se conturează ca fiind 
importantă în societate și Biserică. În ciuda răspândirii 
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dependenței sexuale la liderii bisericii, suveranitatea lui 
Dumnezeu rămâne, iar puterea lucrării lui Hristos pe cruce 
continuă să elibereze oamenii din robie. Totuși, cancerul 
păcatului sexual va continua să se răspândească, până ce 
Biserica va recunoaște pe deplin pătrunderea acestui păcat 
în rândurile ei și până ce le va sta alături acelora care se 
luptă – oferind har, speranță, ajutor și vindecare în Numele 
lui Isus. 

[David Janvier, Sex, Lies and... Pastors!!?? Copyright © 
David Janvier. Dave este consilier profesionist și oferă 
îngrijire pastorală. Articolul în limba engleză este publicat pe 
site-ul www.cmalliance.org.] 

 

STATELE AMERICANE DIN CENTURA BIBLIEI CONSUMĂ  

MAI MULTĂ PORNOGRAFIE ONLINE DECÂT CELELALTE STATE 
MAI PUȚIN RELIGIOASE 

CATH MARTIN 
 
Un nou studiu a găsit că este mai probabil ca statele SUA 

care au un grad mai ridicat de religiozitate să caute sex pe 
internet. 

Studiul a fost făcut de cercetători de la 
Universitatea Brock din Ontario, Canada, și s-a bazat pe doi 
ani de date culese de Google Trends de pe întreaga 
suprafață a statelor SUA. 

Cercetătorii au găsit că statele identificate drept 
conservatoare din punct de vedere religios și cele 
identificate drept conservatoare din punct de vedere politic 
consumau mai multă pornografie online decât alte state mai 
liberale. 

Statele conservatoare din punct de vedere religios au 
avut proporții mai ridicate de căutări la termeni sexuali 
generali, în timp ce probabilitatea utilizării de termeni 
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specifici, precum „pornografie gratuită” sau „xxx”, a fost mai 
ridicată la statele conservatoare din punct de vedere politic. 

„Pe parcursul a doi ani diferiți și controlând variabilele 
demografice, am observat asocieri pozitive, de la moderate 
la ridicate, între proporții mai mari de religiozitate la nivelul 
statului și căutarea generală de conținut sexual pe internet, 
și proporții mai ridicate de conservatorism la nivelul statului 
și căutarea de imagini sexuale specifice”, au spus autorii 
studiului. 

Ei au concluzionat că gradele mai ridicate de restricție 
sexuală ar putea să fie un factor care contribuie la aceste 
constatări. 

„Este posibil ca cetățenii liberali din statele cu o 
religiozitate mai ridicată sau cu un conservatorism mai 
ridicat să caute mai mult conținut sexual datorită traiului 
într-un mediu mai restrictiv sexual”, au afirmat ei, conform 
Daily Mail. 

Vestea poate fi descuranjantă pentru bisericile care 
recunosc tot mai mult problema consumului de pornografie 
la cei care stau pe scaunele lor în fiecare duminică. 

Un studiu recent făcut de Barna și comandat de 
Proven Men Ministries, a găsit că există puține deosebiri 
între creștini și necreștini în ceea ce privește consumul de 
pornografie. 

În timp ce 64% dintre bărbații creștini și 15% dintre 
femeile creștine au spus că vizionau pornografie cel puțin o 
dată pe lună, cifra a fost de 65% la bărbații necreștini și 
30% la femeile necreștine. 

Un procent masiv de 79% dintre bărbați creștini cu vârsta 
între 18 și 30 de ani au spus că vizionau pornografie cel puțin 
o dată pe lună, în timp ce aproape o treime (29%) au spus că 
vizionau pornografie zilnic. 
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Președintele Joel Hesch de la Proven Men Ministries a 
spus că trebuie să se discute deschis în Biserică despre 
această problemă și că Biserica ar trebui să fie un „loc sigur”, 
unde să se poată discuta despre ea. 

„[Pornografia] este adictivă. Este o problemă care 
afectează nu doar indivizii, ci și familiile. Biserica trebuie să 
iasă învingătoare în această privință. Aruncând vină și rușine 
asupra cuiva, îl facem să evadeze chiar prin lucrurile de care 
încercăm să îl salvăm.” 

[Cath Martin, America’s Bible Belt states indulge in more 
online porn than other less religious states. Copyright © 
2014 Christian Today. Articolul în limba engleză este publicat 
pe site-ul www.christiantoday.com.] 

 

UNA DIN CELE MAI MARI POVERI ALE BISERICII: 

PORNOGRAFIA 

 
77% dintre bărbații creștini accesează site-uri 

pornografice. 
77% dintre bărbații creștini vizionează pornografie. 

(Studiu Proven Men, 2014) 
53% au raportat că accesaseră un site pornografic în 

săptămâna dinainte. (Studiu Promise Keepers, 1996) 
26% dintre bărbații care merg la biserică săptămânal au 

raportat că accesaseră un site pornografic în săptămâna 
dinainte. (Josh McDowell Ministry, 2015) 

25% dintre bărbații creștini șterg istoricul site-urilor 
accesate. (Josh McDowell Ministry, 2015) 

26% dintre cei care frecventează cu regularitate biserica 
este mai puțin probabil să vizioneze pornografie, comparativ 
cu cei care nu frecventează biserica. (Josh McDowell 
Ministry, 2015) 
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91% dintre cei care frecventează cu regularitate biserica 
și se autoidentifică drept „fundamentaliști”[1] este mai 
probabil să vizioneze pornografie. (Sondaj social general) 

75% dintre pastori au spus că nu cer nimănui să-i 
monitorizeze pentru modul în care utilizează internetul. 
(Josh McDowell Ministry, 2015) 

Peste jumătate dintre pastorii evanghelici (54%) recunosc 
că vizionează pornografie. (Josh McDowell Ministry, 2015) 

70-90% dintre pastorii de tineret vizionează pornografie. 
(Josh McDowell Ministry, 2015) 

47% dintre familiile creștine raportează pornografia ca o 
problemă majoră. (Josh McDowell Ministry, 2015) 

Cultura pornografică: „Faptul că trăim într-o cultură 
religioasă nu este o garanție că plaga pornografiei nu ne va 
găsi.” (James C. Denison, Ph.D.) 

Cultura pornografică în Dallas, Texas, locul unde se află 
unele dintre cele mai mari biserici din lume: În 2012, Dallas 
s-a clasat pe locul doi în lume la cele mai ridicate procente 
de căutări pornografice pe internet. (James C. Denison, 
Ph.D.) 

Notă 
[1] Fundamentalismul creștin a început la sfârșitul 

secolului 19 în rândurile protestanților britanici și americani, 
ca o reacție la teologia liberală și modernismul cultural. 
Printre alte doctrine, fundamentaliștii creștini susțin 
infailibilitatea Bibliei, nașterea din fecioară a lui Isus, 
ispășirea substituționară, învierea literală a lui Hristos și a 
doua Sa venire. [N. trad.] 

[Extras din Josh McDowell, Perfect Storm, Part 2, 
slide-urile 40-49, 100-101. Copyright © 2015 
Josh McDowell Ministry & Vertical România. Documentul 
poate fi downloadat gratuit de pe site-ul 
www.verticalromania.ro.] 
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POȚI SĂ SPUI NU PORNOGRAFIEI 

 

CE POT FACE CA SĂ MĂ ELIBEREZ DE PORNOGRAFIE? 

 

Pornografia este o problemă uriaşă în societatea 

modernă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, trenduri 
precum disponibilitatea internetului, creşterea izolării şi 
folosirea imaginilor sexuale în publicitate punând toate 
presiune pe noi ca să gândim senzual cu privire la alţii. 
Totuşi, Isus este clar (Matei 5:27-30) că poftirea altei 
persoane este la fel de greşită precum comiterea adulterului 
cu ea. 

Pornografia, ca şi alte comportamente adictive, înfloreşte 
acolo unde există oportunitatea de a privi imagini în timp ce 
eşti izolat de alţii. Deci să dai socoteală poate fi un element 
al soluţiei, poate folosind softuri cu 
filtre/blocare/monitorizare sau mutându-ţi permanent 
computerul într-o cameră comună, cu ecranul monitorului 
îndreptat spre exterior. Totuşi, pentru ca eliberarea de 
pornografie să dureze, este nevoie să iubeşti pe cineva mai 
mult decât iubeşti imaginile de pe ecranul computerului. 
Aceasta ar putea însemna să investeşti mai mult în relaţii 
(îndeosebi dacă eşti căsătorit), dar, în cele din urmă, 
înseamnă găsirea satisfacţiei profunde în relaţia cu 
Dumnezeu. 

Setting Captives Free oferă cursuri online gratuite 
precum The Way of Purity [Calea Purităţii] (în mod specific 
pentru pornografie), unde parcurgi pasaje din Biblie online 
cu un mentor. Cursurile pot fi utile dacă eşti pregătit din 
toată inima să te eliberezi de pornografie. 
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Cărţile recomandate pentru o citire aprofundată includ 
cartea lui Tim Chester Captured by a Better Vision: Living 
Porn-free [Prinşi de o viziune mai bună], cartea lui 
Gerald Coates Sexual Healing: Identity, Sexuality, Calling 
[Vindecarea sexuală: identitate, sexualitate, chemare] şi 
broşura lui Rachel Coyle Help! She’s Struggling with 
Pornography [Ajutor! Ea se luptă cu pornografia]. Poţi, de 
asemenea, citi articolul nostru Verificarea sănătăţii 
personale pe internet, pentru a reflecta la folosirea 
internetului de către tine per ansamblu. 

[What can I do to break free from pornography? 
Copyright © True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu 
permisiune. Organizaţia poate fi contactată la adresa: 
True Freedom Trust, 75 Albion Street, Birkenhead, CH41 5LS, 
United Kingdom, telefon: (44)0151.653.0773, site: 
www.truefreedomtrust.co.uk.] 

 

ESTE ÎN ORDINE SĂ MĂ AUTOSATISFAC? 

STUART PARKER 

 
Răspunsul simplu este că Biblia păstrează tăcerea cu 

privire la acest subiect, deoarece cuvântul „autosatisfacere” 
nu apare în ea. Referindu-ne la un astfel de subiect, trebuie 
să fim atenţi să nu stabilim reguli împovărătoare 
(Coloseni 2:16-23), dar Biblia spune „nu faceţi din slobozenie 
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească” 
(Galateni 5:13), deci este nevoie să fim profund oneşti cu noi 
înşine cu privire la ce anume ne provoacă dorinţa de 
autosatisfacere. 

Actul autosatisfacerii implică, de obicei, una sau mai 
multe dintre următoarele: 

 Pofta – Isus o condamnă. (Matei 5:28, Proverbe 6:25, 
1 Tesaloniceni 4:3-5) 
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 Adicţia – Suntem stăpâniţi de Hristos sau de 
altcineva/altceva? (Romani 6:19-22, 1 Corinteni 6:12, 19) 

 Centrarea pe sine – Ea este rădăcina oricărui păcat. 
(Galateni 5:16, Marcu 14:36, 1 Petru 4:1-2) 

 Este făcută în secret – Este autosatisfacerea ceva ce ne 
simţim confortabil să recomandăm ca fiind un trai sfânt – 
„trăind în lumină”? (1 Ioan 1:6) 

Dacă ar lua în considerare, cu atenţie, ce ne învaţă Biblia 
în aceste domenii, cei mai mulţi oameni ar concluziona că 
autosatisfacerea este ceva ce creştinii ar fi mai bine să evite. 
Galateni 5:22-23 ne învaţă că roada Duhului include 
autocontrolul, deci aici avem oportunitatea de a-l pune în 
practică. 

Efectiv, primul pas pentru un creştin ar putea fi să-L 
întrebe pe Duhul Sfânt de ce se autosatisface şi să reflecteze 
la referinţele biblice de mai sus. Odată ce ai identificat ce îţi 
alimentează nevoia de a te autosatisface, iată câteva idei 
practice pentru a te elibera de adicţia autosatisfacerii: 

 Pofta – În mod intenţionat, îndreaptă-ţi mintea către 
lucruri mai bune (Filipeni 4:8) şi îngăduie minţii tale să fie 
reînnoită. (Romani 12:2) 

 Adicţia – Aminteşte-ţi că Isus i-a eliberat pe creştini 
(Romani 6:19-22), deci nu te simţi confortabil în robia unui 
comportament care îţi aduce alinare. Poate că ar trebui să 
reflectezi de ce te alini cu un asemenea comportament. 

 Centrarea pe sine – Toţi ne luptăm cu ea. Ce eşti dornic 
să sacrifici în fiecare zi? (Luca 9:23) 

 Este făcută în secret – Încearcă să găseşti un partener 
căruia să-i dai socoteală, cu care poţi verifica situaţia. 
(Iacov 5:16) 

[Stuart Parker, Is it ok for me to masturbate? Copyright © 
2017 True Freedom Trust. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Stuart este Director Asociat la True Freedom Trust, fiind 
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responsabil cu site-ul şi cu evenimentele organizate de 
misiune.] 

 

FILTRE ÎMPOTRIVA PORNOGRAFIEI 

 
Dacă accesezi pornografie, apelează la cineva de 

încredere care să-ţi instaleze un filtru. Nu trebuie să-l 
instalezi tu, fiindcă dacă ştii parola vei putea deseta oricând 
vei vrea. Pentru telefon însă, orice program ai folosi pentru 
web filter nu asigură securitate maximă, de aceea ar fi 
indicat să nu ai internet pe telefon. Deocamdată este singura 
soluţie viabilă. 

La www.x3watch.com găseşti un program care, odată 
instalat, îi permite celui care te monitorizează să vadă pe ce 
site-uri intri. La www1.k9webprotection.com găseşti un filtru 
gratuit care blochează accesul către site-urile pornografice. 
Trebuie doar să te înregistrezi ca să primeşti licenţa. 

Iată alte câteva filtre: 
www.robokid.ro 
www.familyclick.com 
www.hedge.org 
www.internetsafety.com/safe-eyes/ 
www.opendns.com/ 
www.softpedia.com/get/Internet/Other-Internet-

Related/Naomi-internet-filter.shtml 
www.softpedia.com/get/Security/Lockdown/Parental-

Filter.shtml 
www.softpedia.com/get/Security/Security-

Related/Crawler-Parental-Control.shtml 
www.softpedia.com/get/Security/Security-

Related/PicBlock.shtml 
[Copyright © www.contracurentului.com.] 
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LANŢURILE PORNOGRAFIEI 

DAN HITZ 

 
Lupta cu pornografia este o luptă cu sufletul nostru. 

Pornografia înrobeşte şi desparte. Pornografia abate inima 
soţului de la soţie şi inima tatălui de la copii. Pornografia 
corupe imaginea femeilor în inima adolescentului. Chiar şi 
cei mai puţin înrobiţi descoperă că umblarea lor prin viaţă 
este paralizată de vină şi poftă. Este timpul ca bărbaţii din 
Trupul lui Hristos să trăiască aceste cuvinte din Efeseni 5:14: 
„Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi şi Hristos te 
va lumina.” Dacă tu sau cineva drag ţie vă aflaţi în temniţa 
pornografiei, cereţi ajutor! Pocăieşte-te, ridică-te din morţi şi 
pune armura lui Dumnezeu! 

Lupta pentru sufletul bărbatului începe devreme. Vârsta 
medie a expunerii la pornografie este de unsprezece ani. 
Vârsta medie a bărbaţilor care primesc ajutor pentru 
dependenţa de pornografie este de treizeci şi trei de ani.[1] 

Mulţi dintre cei care, în cele din urmă, caută ajutor sunt 
motivaţi de dezintegrarea căsătoriei lor, de constatarea 
efectelor propriilor lor păcate asupra fiilor şi fiicelor lor sau 
de arestare. Din păcate, mulţi băieţi care văd pornografie o 
găsesc chiar la ei acasă. Hosley şi Watters raportează: „Cei 
mai mulţi bărbaţi mărturisesc că primul lor contact cu 
pornografia a rezultat din găsirea unor reviste ascunse care 
aparţineau fie tatălui, fie unui prieten. Această expunere 
timpurie îi îndreaptă pe mulţi bărbaţi către adicţia 
sexuală.”[2] Nu ascunde niciodată pornografie în casă – copiii 
tăi o vor găsi! O vor arăta, de asemenea, prietenilor lor. Dacă 
nu este întrerupt, ciclul va continua. 

Principiile morale ale culturii populare au infiltrat 
Biserica. Un raport al postului de radio WWJ afirma că 
adolescenţii din Biserică sunt cu numai 5 procente mai puţin 
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activi sexuali decât adolescenţii care nu frecventează 
Biserica.[3] Cercetările realizate de Barna Group raportează 
că unul din şase pastori se luptă în mod regulat cu 
pornografia.[4] Trebuie să ne întrebăm ce fel de exemplu dăm 
copiilor noştri. În alt raport, Barna a descoperit următoarele: 

„Jumătate dintre adulţi au declarat că vizionarea unui 
film cu conţinut sexual explicit este acceptabil din punct de 
vedere moral. Această convingere a fost împărtăşită de trei 
din zece adulţi născuţi din nou. Mai mult de patru din zece 
adulţi (43%) au afirmat că citirea revistelor cu imagini 
sexuale explicite şi cu nuditate este acceptabilă din punct de 
vedere moral. Jumătate dintre adulţii născuţi din nou 
adoptaseră această perspectivă (21%).”[5] 

Consumul de pornografie şi dependențele au multiple 
rădăcini. În primul rând, suntem fiinţe căzute, într-o lume 
căzută. Sexualitatea noastră, care Dumnezeu a intenţionat 
să fie o binecuvântare, a fost coruptă de alegerile şi 
dorinţele noastre păcătoase. Am căutat să ne împlinim 
nevoile şi dorinţele legitime în moduri foarte nelegitime. 
Dumnezeu nu ne va îndepărta sexualitatea. În schimb, El 
intenţionează să ne înveţe să luptăm cu dorinţele păcătoase 
prin tăria Sa şi să ne pună sexualitatea în acord cu planul 
Său.  

Unii se implică în pornografie ca să evite intimitatea. 
Intimitatea este riscantă. Deşi o dorim, fugim adesea de ea 
de teama respingerii, manipulării sau efortului cerut pentru 
a o menţine. Imaginile nu ne vor respinge niciodată sau nu 
vor cere ceva de la noi. Din nefericire, de bună-voie le cedăm 
ceea ce nu am ceda niciodată altuia de bună-voie. Le dăm 
puritatea noastră, inima noastră şi relaţiile noastre. 
Consumul de pornografie inhibă intimitatea sănătoasă şi 
erodează fidelitatea maritală. Coaliţia Naţională pentru 
Protecţia Copiilor şi Familiilor scrie: „Să te înţelegi cu sexul 
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opus este adesea dificil şi uneori absolut exasperant. Atunci 
este posibil ca pornografia să pară mai interesantă. Dar 
indiferent cât de ademenitor sau de îmbietor este scenariul, 
el este un substitut slab al lucrului real. Şi sincer, este o scuză 
pentru a nu construi o relaţie semnificativă cu o persoană 
reală.”[2] 

Pornografia amorţeşte. Unii o folosesc ca să-şi 
anestezieze durerea interioară – durerea pe care Dumnezeu 
vrea să o vindece. Când presiunile vieţii încep să se adune, 
eliberarea sexuală ilicită împinge durerea mai adânc în 
suflet. Pentru o vreme, dependentul este amorţit, dar mai 
devreme sau mai târziu durerea îl copleşeşte şi este 
întâmpinată încă o dată cu pornografie. 

Nu toţi îşi încep călătoria în pornografie ca să evite 
durerea sau intimitatea. Unii, pur să simplu, au dat peste ea. 
Ceea ce a început ca o simplă diversiune a devenit un obicei 
pe termen lung. Poate că am fost prea ocupaţi 
implicându-ne în „hobby-ul” nostru, ca să învăţăm cum să 
interacţionăm cu alţii. Când hormonii au început să se 
reverse, le-am dat supapa greşită. A fost mult mai uşor să ne 
împrietenim cu imaginile, decât cu oamenii. Din nefericire, 
pornografia este un prieten posesiv, cu cereri tot mai mari. 
Într-o zi, realizăm că nu am învăţat niciodată să ne conectăm 
cu alţii în modul în care par să o facă toţi ceilalţi. Alte 
interese şi relaţii au devenit superficiale, în timp ce temniţa 
ascunsă a pornografiei a devenit şi mai adâncă. 

O importantă piatră de temelie în temniţa ascunsă este 
natura adictivă a pornografiei. Hosley şi Watters scriu: 
„Pornografia pe internet şi-a câştigat reputaţia de a fi 
cocaina adicţiei sexuale.”[2] Adicţia este progresivă. Cei care 
vizionează pornografie descoperă că devin repede 
desensibilizaţi la imaginile care la început le aduceau 
excitaţie şi că trebuie să caute imagini mai explicite pentru 
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ca fiorul să continue. Există bărbaţi care nu pot ajunge la 
orgasm în intimitatea sexuală cu soţia, dacă nu vizionează 
pornografie sau nu au fantezii despre pornografie. 

Dacă eşti prizonier în temniţa ascunsă a pornografiei, 
primeşte ajutor acum! Cel mai rău lucru pe care îl poţi face 
este să continui să hrăneşti bestia ascunsă. Pocăieşte-te şi 
cheamă-L pe Isus în groapa ta. 1 Ioan 1:9 spune: „Dacă ne 
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire.” Va trebui să 
rupi ciclul adictiv. Nu lăsa ruşinea să te convingă că poţi ieşi 
din problemă de unul singur. Adu-ţi lupta la lumină, 
spunându-le despre ea celor în care ai încredere – în special 
cuiva din echipa de conducere a bisericii tale. Poate că ţi se 
va cere sau nu ţi se va cere să renunţi la responsabilităţile 
din biserică pentru o perioadă, dar eliberarea de adicţia 
pornografiei merită preţul. Găseşte un partener pentru 
monitorizare, care să te ajute să respecţi graniţele 
personale. Instalează un program de blocare şi/sau un 
program de monitorizare pe computer. Cel mai important, 
începe acum să te ocupi de problemele nerezolvate din 
inima ta, care te ţin legat de păcat. Există grupuri disponibile 
la Reconciliation Ministries şi la alte misiuni, care să te ajute 
să Îl întâlneşti pe Isus Hristos la piciorul crucii, pentru a 
reclădi temeliile sfărâmate din viaţa ta. Indiferent cât timp ai 
petrecut în temniţa ascunsă a pornografiei, există ajutor 
disponibil. 

Note 
[1] God and Sex, broşură pentru seminar, 

New Life Church, 2002. 
[2] Dangers and Disappointments of Pornography, 

Ryan Hosely şi Steve Watters, M.A., 2004, 
www.pureintimacy.org/d/dangers-and-disappointments-of-
pornography. 
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[3] WWJ, reportaj radio, 2003. 
[4] Barna Research, www.focusonthefamily.com.  
[5] Practical Outcomes Replace Biblical Principles As the 

Moral Standard, The Barna Update, 9/10/01, 
www.barna.com/research/practical-outcomes-replace-
biblical-principles-as-the-moral-standard. 

[Dan Hitz, The Chains of Pornography. Copyright © 2007 
Reconciliation Ministries. Tradus şi publicat cu permisiune. 
Articolul este adaptat după seria de învăţături a 
Reconciliation Ministries, Scăpând din temniţa pornografiei. 
Dan este Director Executiv la Reconciliation Ministries din 
Michigan, o misiune afiliată la Restored Hope Network. Este 
pastor ordinat de The International Fellowship of Christian 
Assemblies, consilier profesionist licenţiat în statul Michigan 
şi specialist cu certificare clinică pentru tratarea 
delincvenţilor sexuali. El şi soţia sa, Marianne, sunt căsătoriţi 
din 1986 şi au cinci copii, dintre care unul este acum la 
Domnul. Dan a început călătoria ieşirii sale din 
homosexualitate după ce a fost mântuit în 1984. El face 
misiune de peste douăzeci de ani, slujind ca învăţător, pastor 
şi slujitor în rugăciune. Misiunea poate fi contactată la 
adresa: Reconciliation Ministries, 11174 E 13 Mile Road, 
Warren, Michigan 48093, USA, e-mail: info@recmin.org, 
telefon: 586.739.5114, site: www.recmin.org.] 

 

POȚI SĂ SPUI NU PORNOGRAFIEI 

JOHN PIPER 
 
O plăcere mai mare decât pofta 
Nu orice dorință sexuală este poftă. Dumnezeu a făcut 

dorința sexuală. Ea își are rostul ei și poate, de fapt, să 
devină un act de închinare în templul căsătoriei. Dar pofta 
este o dorință sexuală care a luat-o pe căi greșite.  
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Iată definiția mea. Pofta este o dorință sexuală care 
dezonorează obiectul său și Îl desconsideră pe Dumnezeu. Ea 
desconsideră promisiunile și avertizările cu privire la a avea 
sau a primi frumusețile lui Hristos. 

Femeia sau bărbatul pe care îi poftești în minte sau pe 
ecran, sau pe stradă, sunt dezonorați – nu sunt tratați ca 
persoane sacre, prețioase, eterne, făcute după chipul lui 
Dumnezeu, al căror destin etern este întotdeauna suprem și 
a căror sfințenie ori o dorim cu înfocare, ori o ignorăm. Iar 
singurul mod în care această dezonoare poate fi atât de 
aventuros realizată este prin desconsiderarea lui Dumnezeu, 
atunci când ne aflăm sub controlul poftei – desconsiderând 
promisiunile și avertizările cu privire la a avea sau a primi 
frumusețile lui Hristos. Deci pofta este o dorință sexuală care 
dezonorează obiectul său și Îl desconsideră pe Dumnezeu. 
Vă rog să meditați împreună cu mine câteva minute la rolul 
natural și spiritual al autocontrolului în relație cu pofta... 

Credința în Hristos învinge „dependența” 
Dependența este un termen relativ. Aș paria pe viața 

mea pe presupunerea că nimeni din această încăpere nu 
este dependent în mod absolut de pornografie sau de orice 
alt păcat sexual. Ceea ce vreau să spun este: dacă mizele 
sunt suficient de ridicate și destul de sigure, vei avea tot 
autocontrolul necesar pentru a rezista oricărei ispite sexuale. 

De exemplu, dacă deseară te vei simți totalmente sub 
controlul dorinței sexuale – mai aprinsă, mai puternică decât 
ai simțit-o vreodată în viața ta – crezând că nu vei putea 
rezista ispitei de a viziona nuditate online, și dintr-odată un 
membru al ISIS cu glugă neagră îl va târî pe cel mai bun 
prieten al tău sau pe soția ta în cameră, cu un cuțit la gât, și 
va spune: „Dacă te uiți la acel site, îi voi tăia gâtul”, vei avea 
autocontrolul pe care credeai că nu îl ai. Nu vei da clic. 
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Sau dacă un bărbat va intra în cameră și va spune: „Dacă 
nu te uiți la acea nuditate, îți voi da un milion de dolari cash 
deseară”, vei avea dintr-odată autocontrolul pe care credeai 
că nu îl ai. 

Dependența este un termen relativ. Este un fapt că 99% 
dintre cei care cedează poftei în pornografie sau curvie, sau 
adulter, nu sunt controlați în mod decisiv de dorința sexuală. 
Sunt controlați în mod decisiv de ceea ce cred – ce cred ei că 
se va întâmpla dacă dau sau nu dau curs poftei. 

Duhul lui Dumnezeu ne controlează 
Problema decisivă este dacă ei cred că miza este suficient 

de ridicată și destul de sigură. Dacă suntem siguri că un 
prieten va muri de o moarte înfiorătoare, vom avea 
autocontrol. Dacă suntem siguri că vom primi un milion de 
dolari, vom avea autocontrol. 

Acum, nu există nimic distinctiv creștin în această analiză 
a motivației. Este doar modul în care sunt determinați 
genetic oamenii. Autocontrolul a fost o virtute stoică înainte 
de a fi o virtute creștină și nu este nimic distinctiv creștin cu 
privire la el. 

Totuși, Pavel enumeră autocontrolul (engkrateia) ca 
roadă a Duhului. (Galateni 5:23) Deci, pentru cei care cred 
Evanghelia lui Hristos și sunt îndreptățiți numai prin credință 
(Romani 3:28), Duhul Sfânt devine cauza decisivă a 
„autocontrolului”. Asta înțeleg eu că înseamnă „roada” din 
Galateni 5. Duhul produce autocontrolul în credincios. 
Acțiunea sinelui este vitală și esențială, dar nu decisivă. 
Duhul este decisiv. 

Duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, pentru că 
Dumnezeu este la lucru în voi, spune Pavel în 
Filipeni 2:12-13. Ceea ce înseamnă: „Controlați-vă poftele, 
fiindcă Duhul le controlează prin voi.” Exercită autocontrolul, 
fiindcă Duhul îl lucrează în tine. Sângele lui Hristos, sângele 
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noului legământ, ne asigură lucrarea Duhului Sfânt. Iar când 
lucrează El, noi acționăm. Lucrarea Lui apare în modul în 
care acționăm. El creează miracolul autocontrolului, iar noi 
acționăm conform miracolului autocontrolului. 

Dar Duhul Sfânt nu produce același autocontrol pe care îl 
aveau stoicii. Stoicii nu depindeau de Hristos, nici nu trăiau 
pentru Hristos. Dar Duhul Sfânt este în credincios datorită 
morții lui Hristos și pentru gloria lui Hristos. (Ioan 14:16) 
Sângele lui Hristos a fost prețul Lui. Iar frumusețea lui Hristos 
este misiunea Lui. 

Frumusețea lui Hristos este mai bună 
Prin urmare, modul în care Duhul produce autocontrolul 

în credincios este prin revelarea frumuseților lui Hristos 
sufletelor noastre, ca fiind o frumusețe supremă și 
satisfăcătoare în mod suprem. El îndepărtează duritatea 
inimii noastre și orbirea sufletului nostru, ca să vedem și să 
savurăm frumusețile lui Hristos drept ceea ce sunt ele cu 
adevărat. 

Iar ce ne arată El prin Cuvântul lui Hristos este că 
frumusețile pe deplin satisfăcătoare ale lui Hristos pot fi 
pierdute pentru totdeauna, dacă în robia poftei dovedim că 
suntem ipocriți și efectiv iubim sexul mai mult decât Îl iubim 
pe Hristos. Și El ne arată că vine ziua, iar acum a și venit, 
când ne vom bucura de Hristos cu o plinătate a bucuriei care 
depășește orice posibilă plăcere a poftei. 

Ceea ce ne aduce înapoi la membrul ISIS, gata să taie 
gâtul celui mai bun prieten al nostru, și la bărbatul cu un 
milion de dolari. Duhul Sfânt ne arată că mizele sunt mult 
mai ridicate decât în oricare dintre cele două situații, atunci 
când ne confruntăm cu ispitele poftei. Frumusețile lui 
Hristos, pe care le revelează Duhul Sfânt, pot fi pierdute 
pentru totdeauna sau pot să-ți satisfacă sufletul pentru 
eternitate. 
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El ne deschide urechile, ca să-L auzim pe Isus spunând: 
„Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, 
scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău să 
piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot 
trupul în gheenă” (Matei 5:29) – atacul final și ultim al ISIS. Și 
ne deschide urechile ca să-L auzim pe Isus zicând: „Ferice de 
cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!” 
(Matei 5:8) – o răsplată infinit superioară unui milion de 
dolari. 

Autocontrolul este roada Duhului Sfânt. El creează 
miracolul. Noi acționăm conform miracolului. El îl creează, 
deschizându-ne ochii la frumusețile lui Hristos – că ele pot fi 
pierdute pentru totdeauna în robia poftei sau că ne putem 
bucura de ele pentru totdeauna, în puritatea inimii. 

Îi cer Tatălui să ne deschidă ochii, prin Duhul Său, prin 
Cuvântul Său, la faptul că tăierea gâtului soției noastre nu 
este cea mai mare amenințare pentru sufletul nostru. Sau 
mai rău, un milion de dolari este gunoi în comparație cu 
Hristos. Și la faptul că cei cu inima curată se pot bucura de El 
acum, pe deplin, pentru totdeauna. Deschide-ne ochii în 
acord cu ceea ce este corect. În Numele lui Isus! 

[John Piper, You Can Say No to Porn. Copyright © 2015 
John Piper. Articolul în limba engleză este publicat pe site-ul 
www.desiringgod.org.] 
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RESURSE CARE PREZINTĂ O PERSPECTIVĂ CREȘTINĂ 
DESPRE PORNOGRAFIE ŞI AUTOSATISFACERE  

 
DEMNITATE PIERDUTĂ 

De Thomas Schirrmacher  
Editura Scriptum, 2011 
Nr. pagini: 216 
Preţ: 26,00 lei  
Comenzi: www.gramma.ro 

 
Se spune pe bună dreptate că 
pornografia se foloseşte de pofta ochilor 

ca să răscolească şi să dezlănţuiască nivelul mai profund, 
pofta firii pământeşti. Thomas Schirrmacher abordează 
această temă explozivă într-un mod obiectiv şi diferenţiat, 
subliniind pericolele dependenţei de pornografie, ce pot 
deveni compulsive, dar sugerând totodată modalităţi 
distincte de abordare şi rezolvare. El se pronunţă în favoarea 
canalizării energiei sexuale în căsătorie, o instituţie ce 
legalizează actul sexual şi protejează copiii născuţi ca un 
rezultat al acesteia. 
 

O CLIPĂ DE EXTAZ 
De Walter & Ingrid Trobisch 
Editura Discipolul, 2011 
Nr. pagini: 120 
Preţ: 10,00 lei  
Comenzi: www.librariamaranatha.ro,  
www.gramma.ro, www.kerigma.ro 

 
Subiectul cărţii: lupta cu masturbarea, 

cauzele dependenţei de masturbare, drumul spre vindecare, 
locul sexului în viaţă. Într-un domeniu atât de controversat şi 
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de delicat în acelaşi timp, Ingrid şi Walter Trobisch păşesc cu 
sensibilitate şi înţelepciune, evitând capcanele legaliste pe 
de o parte, şi pe cele ale raţionalizării şi justificării oricărui 
comportament, pe de altă parte. Prin intermediul unei 
corespondenţe reale cu o fată prinsă în această zbatere, 
cititorul simte cum cartea prinde viaţă şi realizează că nu 
este singur în frământările şi deznădejdea lui şi că există 
speranţă. Pentru toţi oamenii căzuţi în cursa înfrângerii şi 
disperării, fie ei bărbaţi sau femei, adolescenţi sau adulţi, cât 
şi pentru toţi consilierii şi părinţii creştini, această carte se va 
dovedi un ajutor nepreţuit. 

 
PORNOGRAFIA, MALADIA SECOLULUI XXI  

De Virgiliu Gheorghe  
Editura Prodomos, 2011 
Nr. pagini: 246 
Preţ: 12,00 lei  
Comenzi online: www.libris.ro, 
www.kerigma.ro 
 
Astăzi, în condiţiile în care pornografia 

stradală, cea din filme sau de pe internet a intoxicat deja 
minţile a sute de milioane de oameni, producând într-un 
anumit grad acea desensibilizare despre care vorbesc 
psihiatrii, o astfel de carte devine mai mult decât necesară. E 
firesc să te informezi despre cum te poţi apăra în faţa unei 
maladii devastatoare sau a învăţa despre cum te poţi trata 
înainte ca boala să te distrugă. 
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PORNOGRAFIA ŞI DEPENDENŢA DE INTERNET 

– O VIAŢĂ ÎN MINCIUNĂ  

De Ioan Ciobotă 
Nr. pagini: 137 
Editura WorldTeach, Timişoara, 2010 
Descărcare gratuită în format audio MP3 
sau scris de pe internet: 
www.rve-timisoara.ro 
 

Putem scăpa de pornografie şi dependenţă de Internet? 
Cartea de faţă ne spune că se poate. Dar pentru aceasta 
trebuie să i se facă păcatului o disecţie necesară, care, deşi 
nu este plăcută, vine cu soluţii. Iar soluţiile au de-a face cu 
Dumnezeu şi cu dorinţa de a fi liber, pentru că cea mai 
cumplită închisoare este aceea în care te simţi... bine... – 
Vladimir Pustan, pastor 
 

PORNOGRAFIA: UCIDEREA DRAGONULUI 

De David Powlison  
Editura Scriptum, 2017 
Nr. pagini: 20 
Preţ: 8,00 lei  
Comenzi online: www.kerigma.ro, 
www.scriptum.ro 
 
Este cu adevărat posibil să ucizi dragonul 

pornografiei și al fanteziei odată ce dobândești control 
asupra vieții tale? În interviul de față realizat de 
David Powlison, vei întâlni un bărbat care a purtat aceeași 
luptă, dar care a ajuns să experimenteze eliberarea lui 
Hristos în acest domeniu al vieții lui. 
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REDESCOPERIREA LIBERTĂŢII. ELIBERAREA DE 

PORNOGRAFIE ŞI DE MASTURBARE 

De Viorel Iuga 
Nr. pagini: 87 
Preţ: 7,00 lei  
Pentru format PDF, contactaţi autorul la 
viugaoriunde@yahoo.com. 
 
Datorită faptului că lumea în care trăim 

este obsedată sexual şi prezintă sexul într-o lumină total 
greşită, autorul este conştient că sunt tineri care au căzut 
pradă acestui flagel şi se zbat cumplit în ghearele curviei, a 
masturbării şi a pornografiei. În dorinţa de a-i preveni pe cei 
curaţi, de a-i ajuta pe cei înrobiţi şi de a-i echipa pe cei 
dornici să îşi ajute semenii, autorul prezintă aspectul biblic al 
păcatelor sexuale, posibilitatea păstrării în curăţie, dar şi 
eliberarea celor înşelaţi în domeniu. 
 

SECRETE XXX 

De Craig Gross 
Editura Aqua Forte, 2008 
Nr. pagini: 140  
Preţ: 21,00 lei  
Comenzi online: www.aquaforte.com, 
www.kerigma.ro, www.gramma.ro 
 
Secrete XXX este o carte incomodă, 

tăioasă, necesară. Ea aruncă o privire brutală asupra vieţilor 
starurilor porno, este un avertisment lucid adresat tuturor 
celor care cred că pornografia e cool, este un semnal de 
alarmă adresat unei Biserici creştine aţipite, care alege în 
continuare să arunce cu pietre, în loc să se confrunte cu o 
problemă care face ravagii tocmai în interiorul ei. 
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