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- o viaţă în minciună

Prefaţă

Pornografia este o afacere pornită din mintea diavolului, lucrată cu
minţi la fel de demonice. Este o afacere de 50 de miliarde de dolari, din care se
cumpără arme, droguri, adică alte mijloace de a aduce suferinţă.

Pornografia şi-a găsit un refugiu pe Internet: 4,2 milioane de site-uri
pornografice (15% din numărul total de site-uri), 500 de milioane de imagini, 68
de milioane de căutări zilnice (o căutare din 4), plus 2,5 milioane de e-mail-uri
pornografice pe zi.

Pornografia începe cu un fluierat pe stradă după o fată, o poză, o
povestioară a colegelor, adică la început din curiozitate.

Pornografia distruge relaţia cu Dumnezeu, cu familia, cu prietenii.
Pornografia duce la influenţe demonice şi schimbă valorile, indicând faptul că -
pentru cei dependenţi - sexul NU implică obligatoriu şi dragoste.

Pornografia influenţează mintea, inima, comportamentul (un mare număr
de sinucigaşi au avut de-a face cu pornografia), iar 87% dintre violatori au avut
antecedente în acest domeniu.

Putem scăpa de pornografie şi dependenţă de Internet? Cartea de
faţă ne spune că se poate. Ne spune cum să evităm accesul la pornografie,
cum să ne schimbăm oamenii cu care ne petrecem timpul şi cum să umplem
acest timp în mod constructiv. Apoi, cum să ne mărturisim păcatul în faţa lui
Dumnezeu, pentru a primi iertare şi eliberare sau salvare.

Se poate scăpa de pornografie... 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....

Mulţumesc Ioan Ciobotă pentru munca ta folositoare în sprijinul unei
comunităţi tot mai contaminate...

Pastor Vladimir Pustan

Prefaţă



8

Pornografia şi dependenţa de Internet

DUPĂ CONSUMUL DE  PORNOGRAFIE
URMEAZĂ  ABUZUL  SEXUAL !

Puterea de adicţie şi dependenţă de
imaginile pornografice este similară cu
cea pe care o produce cel mai puternic
drog, care este heroina.
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- o viaţă în minciună

Pornografia şi dependenţa de Internet
- o viaţă în minciună

Partea întâi

Reporter:
Dragi cititori, ştiu că este un subiect sensibil şi neplăcut, dar cred că

trebuie să-l abordăm cu înţelepciunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu bun
simţ şi cu respect faţă de cei afectaţi, însă, în acelaşi timp, cu fermitate şi claritate.

La fel ca alte vicii sau păcate, pornografia şi dependenţa de Internet
sunt fenomene care distrug familii, suflete, oameni, caractere şi destine, şi care
lasă în urma lor lacrimi, revolte, dureri şi despărţiri.

Care sunt cauzele acestor fenomene, care sunt efectele consumului de
pornografie şi ale dependenţei de Internet şi care ar putea fi posibile soluţii? La
toate aceste întrebări încercăm să găsim un răspuns în documentarul care
urmează.

Reporter:
Când este o persoană dependentă de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Când îşi petrece majoritatea timpului liber pe Internet...

Reporter:
Este nocivă dependenţa de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Da... am păţit şi eu şi este nocivă...

Reporter:
Cum ţi-ai dat seama că eşti dependent de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Petrecându-mi majoritatea timpului meu liber în faţa calculatorului...

Reporter:
Cam cât timp petreceai pe zi?
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Student 1 - Vox-pop pe stradă:
La început nu părea chiar atât de interesant, dar, după ce am început

să-l descopăr, stăteam tot mai mult, iar acum stau pe Internet tot timpul meu
liber.

Reporter:
Acum te consideri dependent?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Dependent 100% nu cred că sunt, dar în mare parte, da.

Reporter:
Ţi-ai dorit vreodată să scapi de dependenţa asta?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Nu.

Reporter:
Nu??  Îţi place?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Da! 

Reporter:
Nu ai senzaţia că trăieşti într-o lume virtuală?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Ba da, dar este ca un drog, nu ştiu cum, nu pot să scap de ea.

Reporter:
Se leagă şi pornografia de dependenţa de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Nu neapărat.

Reporter:
Pornografie cam cât priveşti, din timpul total pe Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Eu ştiu, maxim o jumătate de oră pe zi; cam o jumătate de oră.

Partea întâi
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Reporter:
Ce sfat le-ai da celor care sunt în pericol de a deveni dependenţi de

Internet şi de pornografie?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Dacă ar putea, să se controleze pe sine şi să nu-şi petreacă majoritatea

timpului...

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Atenţie: transmiţătorii creierului, deci acele molecule care permit

comunicarea între neuroni, sunt stimulate de materialele vizuale de tip pornografic
si activează ACELEAŞI circuite neuronale care sunt activate şi de heroină,
despre care ştim că este cel mai puternic drog. Este foarte interesant lucrul
acesta...

Din această cauză puterea de adicţie, de dependenţă de materialele şi
imaginile vizuale pornografice este similară cu cea pe care o produce cel mai
puternic drog, care este heroina.

Reporter:
Am stat de vorbă cu doi părinţi credincioşi, care şi-au surprins băiatul,

aflat în clasele primare, vizionând materiale pornografice împreună cu colegii şi
prietenii.

- Credeţi că există o componentă spirituală, pe care ar trebui să o
accentuăm în mod deosebit atunci când ne educăm copiii într-o anumită direcţie?

Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Această componentă este esenţială, pentru că noi nu suntem numai
trup, ci suntem şi trup şi spirit, şi eu, ca mamă care m-am confruntat cu această
problemă a pornografiei, am petrecut foarte mult timp vorbind cu copilul meu
pe tema aceasta...

Reporter:
Aţi vorbit deschis?

Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Da, da! Am fost nevoită, nu am avut ce să fac. Am fost nevoită şi
mi-am ales cuvintele cât am putut de bine, ca să înţeleagă ce vreau să-i spun şi

Partea întâi
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să-i explic că nu este bine pentru sănătatea lui fizică, emoţională şi spirituală.
Atunci când mă puneam pe genunchi şi mă rugam înaintea lui Dumnezeu pentru
copiii mei, Îi ceream întotdeauna înţelepciune: cum să fiu un exemplu pentru
copiii mei şi cum să le explic mai bine...

Reporter:
Care sunt problemele care apar la nivelul creierului uman în urma

consumului de pornografie?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Problema este că pornografia „sapă” în circuitele care există în creierul

nostru, creează în creierul nostru noi trasee neuronale anormale, adictive.
Neurotransmiţătorii stimulaţi de materialele pornografice activează

aceleaşi circuite neuronale care sunt activate şi de heroină. Pornografia creează
nişte circuite identice cu cele ale celor mai puternice droguri.

Reporter:
Cum poate fi atacat de pornografie un tânăr care este sincer şi nevinovat

şi nu caută în mod special aceste lucruri? Daniel a fost dependent de pornografie,
dar Dumnezeu l-a ajutat să scape de această patimă teribilă.

- Daniel, cum a început dependenţa ta de pornografie?

Daniel S., fost dependent de pornografie:
Cu pornografia am pornit ceva mai devreme decât cu muzica

electronică... dacă îmi amintesc bine, cred că eram în clasa a 5-a sau a 6-a.
Unul dintre fraţii mei era şi el afectat de pornografie, şi întâi el mi-a oferit
câteva reviste, după care am început eu să le achiziţionez şi să le caut.

Mai apoi, odată cu avansarea tehnologiei, din momentul în care mi-am
permis un calculator personal, am început să mă uit la tot felul de poze de genul
acesta şi apoi la filme pornografice. Eram prins de-a dreptul în aceste lucruri
care le creează tinerilor plăcere, însă această plăcere nu este după voia lui
Dumnezeu, ci este o plăcere care duce la moarte.

Reporter:
De la această moarte l-a scăpat Dumnezeu şi pe următorul nostru

intervievat, fost dependent de pornografie.
- Dacă ar fi să discutaţi acum cu o persoană dependentă de pornografie,

ce i-aţi spune?

Partea întâi
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Bărbat, fost dependent de pornografie:
În primul rând i-aş spune că e un drum fără ieşire. Drumul pornografiei

este un drum fără ieşire, un drum care te înjoseşte, te face să te simţi murdar,
păcătos, nevrednic şi este un drum pe care nu poţi să-l părăseşti singur.

Reporter:
În viaţa de cuplu, în căsătorie, pornografia este ca un duşman sau ucigaş

perfid. Am stat de vorbă cu soţia unui bărbat dependent de aceste lucruri.
- Aţi avut o relaţie cu probleme de la început, sau au fost şi perioade de

împlinire reciprocă?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
A intervenit Dumnezeu brusc în viaţa noastră. Am avut un unchi care a

murit de cancer, iar soţul meu se confrunta atunci cu o problemă de sănătate
asemănătoare şi a crezut că Dumnezeu o să-l pedepsească din cauză că e aşa
cum e şi altă scăpare nu este decât să vină la Dumnezeu. Aşa s-a întors la
Dumnezeu - de frică.

A avut câţiva ani de zile în care a venit la Biserică şi a fost bine. Mi-a
spus: „Vreau, Îl vreau pe Dumnezeul tău” - aşa a venit la mine. Mi-a spus:
„Vreau să-L cunosc pe Dumnezeul tău. Nu mai pot. Am o problemă.” Şi
problema lui era masturbarea. Noi am trăit ani de zile împreună şi eu n-am ştiut
lucrul acesta.

Atunci când s-a întors la Dumnezeu, când a venit şi mi-a spus: „Vreau
să mă ajuţi, vreau să-L cunosc pe Dumnezeul tău, vreau să scap de asta,
Dumnezeu o să mă pedepsească dacă nu ies de aici”, atunci au fost câţiva
ani de linişte, dar consumul de pornografie l-a adus iarăşi la vechile obiceiuri şi
a fost prins de mass-media, de calculator. De fapt, după ce a venit calculatorul
la noi în casă a început totul. Spunea: „Sunt incapabil...”. Era prins acolo,
prins efectiv...

Ioan Panican, pastor:
În vechime, poporul Israel părăsea calea credinţei, lăsa deoparte

poruncile lui Dumnezeu şi se alipea de idoli străini, iar Dumnezeu le spunea: Voi
curviţi şi preacurviţi şi Mă înşelaţi.

Fenomenul acesta - pornografia - este groaznic. Da, într-adevăr, este o
dependenţă nimicitoare! Vedeţi, păcatul este dulce, că dacă n-ar fi dulce, nimeni
nu l-ar face. Dar nu este numai dulce, ci este şi din cale afară de înşelător, din
cale afară de distrugător.

Partea întâi
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Diavolul, care este vrăjmaşul lui Dumnezeu, vrăjmaşul oricărei neprihăniri
şi vrăjmaşul copiilor lui Dumnezeu, are această strategie extrem de eficientă,
are această înţelepciune - înţelepciune diavolească - şi el ştie: dacă îi
compromit, Biserica va fi descurajată, va fi dezamăgită, va fi derutată, şi ea
însăşi va merge într-o direcţie greşită, va merge rău.

Şi el îi atacă pe oameni - eu ştiu din experienţa mea. Nu cumva să
gândească cititorii că eu sunt mai grozav sau mai deştept decât alţii. Suntem cu
toţii vai şi vai şi iarăşi vai, după cuvântul Scripturii rostit de acest mare apostol
al credinţei - Sfântul Pavel - care spune:

„Dacă vreunul crede că este ceva,
  cu toate că nu este nimic,
  se înşală singur” (Galateni 6:3).  

Dacă este ceva bun în noi, este numai harul lui Dumnezeu.

Reporter:
Încercăm să explorăm acum sumar domeniul jocurilor video din

dependenţa de Internet.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Atenţie la jocurile acestea video, care se derulează cu o viteză foarte

mare, şi eşti tentat, eşti stimulat să iei decizii cât mai rapide. Planurile se mişcă
enorm de repede. Aceste lucruri obosesc creierul. Sistemele noastre de filtrare,
de autoprotecţie, pur şi simplu falimentează.

Un alt lucru care s-a observat că duce la slăbirea puterii de discernământ
a creierului este următorul: a te afla liniştit şi relaxat într-o cameră întunecoasă,
privind fix şi pasiv o sursă de lumină, o anumită perioadă de timp, intră practic în
componentele inducerii hipnozei. Eşti hipnotizat.

Studiile au arătat că răspunsul creierului pe parcursul vizionării fie a
Internetului, fie, în special, a filmelor, se situează în domeniul somnolenţei.
Undele respective sunt unde de tip beta, iar uneori chiar delta, care dau o stare
„hipnagogică”, o stare ca de somn, dar eu, privitorul, nu realizez aceasta.

Reporter:
Publicaţia „The American Journal of Psychiatry” afirmă că

dependenţa de Internet se dovedeşte a fi o tulburare psihică destul de des
întâlnită, care merită să fie inclusă în manualul diagnosticării bolilor psihice.
După cum observaţi, stimaţi cititori, dependenţa de Internet şi pornografia se
întrepătrund, pentru că sunt categorii foarte apropiate, în majoritatea cazurilor.

Partea întâi
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Irinel Ştefan a executat 13 ani de închisoare pentru că a participat la o
bătaie între bande, care s-a soldat cu 2 crime.

- În perioada când eraţi dependent de pornografie, erau momente de
împlinire, de satisfacţie, sau erau doar reproşuri şi durere sufletească?

Irinel Ştefan:
În cazul meu pot să afirm că nu era vorba despre reproşuri. În cazul

meu era o alergare continuă după împlinire, după atingerea unor noi culmi.
Căutam împlinirea, căutam fericirea şi mă refulam în toate aceste lucruri,
gândindu-mă că asta este fericirea. Dar de foarte multe ori când treceam
printr-un act de genul acesta, după ce se consuma şi rămâneam singur, îmi
dădeam seama cât eram de singur, îmi dădeam seama că n-a fost suficient ca
să fiu fericit, îmi dădeam seama că sunt tot neîmplinit şi îmi doream mai mult.

Şi tot timpul cauţi mai mult, tot mai mult, dar de fiecare dată, prin ceea
ce-i oferi inimii tale sau mai bine zis trupului tău, îţi dai seama că nu ajunge. Şi
tot timpul când căutam ceva nou, ziceam: cu asta îmi ajunge. Dar nu era de
ajuns! Mereu voiam senzaţii noi, experienţe noi, dar niciodată nu era de ajuns.

Este clar că există o sete în om, şi omul mereu caută satisfacţia sau
mereu caută să-şi astâmpere această sete. Însă această sete nu va fi niciodată
împlinită cu pornografia sau cu ceea ce înseamnă poftele firii pământeşti. Nu
există împlinire în aceste lucruri, ci este o amăgire totală!

Reporter:
Care sunt efectele pornografiei asupra soţilor sau soţiilor celor consiliaţi?

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
În general am consiliat femei, dar prin ochii lor am putut să văd efectul

negativ al acestei dependenţe. Prin ochii lor am văzut ce face dependenţa în
inima şi mintea unui bărbat şi în trupul lui.

De ce au ajuns femeile să dorească să fie consiliate pe tema aceasta?
Nu neapărat pornografia era adusă în discuţie, ci ABUZUL!  DUPĂ
CONSUMUL  DE  PORNOGRAFIE   URMEAZĂ  ABUZUL  SEXUAL!
Aşa am ajuns la adevărata rădăcină a problemelor din cupluri.

Irinel Ştefan:
Este atât de clar scris în Biblie, în Eclesiastul, despre acest om al lui

Dumnezeu, care a căutat împlinirea. Acest bărbat a încercat să-şi umple inima
cu de toate: cu veselie, cu case, grădini, livezi, femei - a avut 1000 de femei.

Partea întâi
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Dar el concluzionează: TOTUL  ESTE  DEŞERTĂCIUNE !
Am vrut să am o casă, apoi, lângă casă, mi-am sădit şi grădini. Lângă

grădini, pomi, livezi, apoi apă, robi şi roabe.
S-a gândit omul acesta cam aşa: dacă îmi iau o casă, îmi va fi de

ajuns. A făcut casa aceea mare şi frumoasă, apoi a spus: Am nevoie şi de o
grădină frumoasă în jurul ei. S-a deschis o nouă uşă.

Şi-a făcut grădina şi a zis: Este de ajuns! Dar stai puţin, grădina
asta cu ce o ud? S-a deschis o altă uşă: şi-a făcut o dumbravă, să aducă nişte
apă la grădina lui. A făcut un iaz de apă.

Apoi a zis: Dar ce fac, că-i mare? Cu ce ţin eu toată această casă?
Am nevoie de robi şi de roabe, am nevoie de angajaţi. Şi au venit şi angajaţii.
Se gândea el că este de ajuns. Dar pe ăştia cu ce-i plătesc?

Şi întotdeauna a descoperit un nou gol, o nouă nevoie şi a deschis uşa
unei noi încăperi. Şi apoi spune: Îmi dau seama că totul este deşertăciune! La
final, scrie:

„Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învăţăturilor:
 Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui.
 Aceasta este datoria oricărui om.

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată,
şi judecata aceasta se va face
cu privire la tot ce este ascuns,
fie bine, fie rău” (Eclesiastul 12:13,14).

Eclesiastul şi-a dat seama că golul din viaţa lui va fi umplut doar de
Dumnezeu, nu cu lucruri pământeşti, pentru că nimic din ce dobândea nu-l
satisfăcea, ci dorea mereu mai mult şi mai mult. Descoperea că are o nouă
nevoie, un nou gol.

În momentul în care Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, intră în viaţa ta,
vei găsi împlinirea şi vei spune:

„Doamne, Tu îmi eşti de ajuns.
  Nu mai vreau nimic, pot să pierd totul.
  Dacă Te am pe Tine, n-am pierdut nimic.”

Reporter:
Cele mai josnice efecte ale pornografiei sunt abuzurile comise asupra

copiilor: cazuri de pedofilie, pornografie infantilă sau alte acte distructive de
felul acesta.

- Aţi avut în îngrijire copii care au trecut prin traume de genul acesta,

Partea întâi
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care au fost supuşi la abuzuri de natură pornografică? Bineînţeles, fără nume,
fără date de identificare, doar principii generale.

George Roman, Director de programe la Organizaţia „Salvaţi copiii”:
Da, au fost situaţii. Organizaţia „Salvaţi copiii” are o reţea de centre

de consiliere, şi printre cazurile care au fost aduse la cunoştinţa psihologilor
noştri se numără şi forme de abuz sexual, multe dintre ele în familie sau în
cadrul restrâns al cunoştinţelor membrilor de familie, şi din păcate chiar la vârste
foarte mici, începând cu 4-5 ani.

Procesul terapeutic este îndelungat, iar responsabilitatea pe care o are
un psiholog este foarte mare şi în acelaşi timp este foarte important şi rolul lui în
finalizarea unei proceduri de ordin penal, pentru pedepsirea celui vinovat

Au fost şi situaţii privind pornografia infantilă, însă acestea au fost trimise
către Serviciul Român de Combatere a Criminalităţii Informatice din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei, care rezolvă situaţiile de genul acesta.

Ştim foarte bine că pornografia infantilă este un fenomen care este
legat aproape în totalitate de Internet, de stocarea digitală a materialelor şi de
transferul lor prin intermediul Internetului de la o persoană la alta.

În acest sens există un Serviciu de HelpLine şi de HotLine, pe care
„Salvaţi copiii” l-a dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene, prin care nouă ne
pot fi semnalate orice acţiuni ilegale sau dăunătoare, care se petrec în mediul
on-line. Printre acestea se numără şi pornografia infantilă.

Reporter:
Oana Grigore a stat de vorbă cu Marius Tache, ofiţer de prevenire în

cadrul Inspectoratului General al Poliţiei, pe tema pornografiei infantile şi a
metodelor de educare a copiilor împotriva prietenilor necunoscuţi de pe Internet.

Oana Grigore, reporter:
Să presupunem că dumneavoastră sunteţi un părinte obişnuit şi să

spunem că deja „prietenul de pe Internet” i-a trimis poze copilului, l-a convins
şi pe el să se fotografieze dezbrăcat şi să-i trimită astfel de poze şi prindeţi un
astfel de fir. Cum îi explicaţi unui copil că este un lucru greşit?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei:

Sesizarea nu specifică neapărat dacă este un material cu un caracter
pornografic evident, ci care poate fi interpretat. Poate fi un material agresiv.
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Dacă văd că primeşte astfel de e-mail-uri, cu scene teribile din filme sau cu
scene din desene animate violente...

Oana Grigore, reporter:
...faceţi raportare?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei:

Nu, ci probabil că primul pas este de a înceta acea comunicare. Aceasta
este una dintre recomandările noastre: atunci când simţi că nu mai eşti în largul
tău, sau că discuţia te inhibă, sau când apar elemente de stânjeneală, care vin
datorită unui anumit comportament al unei persoane de pe Internet, în ceea ce
te priveşte este bine să opreşti acea comunicare.

În momentul în care nu poţi să opreşti comunicarea şi devine agasantă
din partea acelei persoane cu care nu mai vrei să discuţi, atunci este evident că
vei face o raportare de genul acesta.

Reporter:
Dacă în aceste cazuri se poate face o raportare la Poliţie, în schimb ce

poate face o soţie al cărei soţ este subjugat de pornografie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Am încercat să iau atitudine şi să pun bariere, pentru că în relaţia noastră

fizică au început să existe abuzuri. Am pus bariere efectiv, am întrerupt orice
fel de relaţie, l-am pus în faţa evidenţei, a faptului că întreaga noastră relaţie a
avut de suferit şi lucrurile nu pot continua în felul acesta pentru că vom distruge
şi ceea ce a mai rămas.

Dacă aş mai fi amânat, dacă nu l-aş fi înfruntat la modul direct, ştiu că
s-ar fi destrămat totul. A înţeles că are nevoie de ajutor, dar nu a avut curajul să
ceară ajutor din altă parte. Persoana care a trebuit să-l ajute am fost eu. La ora
actuală a rămas un însingurat. Este ca un om care, după ce a trecut printr-o
boală gravă, trebuie să fie susţinut şi sprijinit pentru a-şi reveni.

Şi cred că numai cu ajutorul lui Dumnezeu am putut să înţeleg mai întâi
prin ce trece el şi apoi să încerc să-l ajut.

A fost foarte greu să accept lucrul acesta, dar am înţeles că dacă eu nu
fac ceva, nimeni altcineva nu poate să facă. Şi am cerut ajutor, în primul rând
de la Dumnezeu şi apoi de la oamenii care am ştiut că pot să îl ajute.

Partea întâi
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Reporter:
Care sunt limitele de la care începe pornografia, a întrebat-o Anca

Brăşfălean pe doamna Prof.univ.dr. 1*, de la Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Când se foloseşte corpul şi sexualitatea în scop mercantil, când se

plăteşte ca să producă plăceri sexuale, atunci acest lucru este pornografie şi
comunitatea ar trebui să se gândească ce permite, unde permite, pentru cine
permite.

Probabil că din punctul acesta de vedere sunt destul de conservatoare
şi cred că ar trebui să-i ferim pe copii şi adolescenţi. Nu ştiu dacă ce aş dori eu
se poate realiza şi nici cum se poate realiza. Bariere în calea pornografiei sunt
foarte greu de pus şi ceea ce ar fi important este discutarea şi pregătirea
adolescenţilor pentru viaţa sexuală, deci expunerea riscurilor. Copiii şi adolescenţii
trebuie să cunoască riscurile care îi aşteaptă în cazul consumului de pornografie,
riscurile pentru ei, ca şi consumatori, şi riscurile de a fi atraşi în pornografie.

Cel mai mare risc este acela ca adolescenţii şi copiii să fie atraşi în
pornografie, iar majoritatea acestora nu recunosc acest risc. În schimb, şi fete,
dar şi băieţi, sunt atraşi de posibilitatea de a le fi apreciat corpul, de a avea un
corp foarte frumos, ceea ce este normal, este foarte în regulă. Dar atunci când
încep să fie lăudaţi şi pozaţi pentru corpul lor, sunt uşor atraşi în mrejele unor
persoane care profită de pe urma tinerilor şi pot să le facă mult rău, plasând
pozele lor pe Internet în posturi sexuale. Apoi aceşti adolescenţi se simt foarte
vulnerabili, după ce toată lumea le poate vedea corpul într-o anumită poziţie.

Pe de-o parte primesc nişte bani sau alte recompense pentru că au
pozat nud sau au pozat în anumite posturi, ceea ce le face plăcere, dar nu se
gândesc mai departe ce consecinţe are acest lucru asupra relaţiilor lor sociale.

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha'El din Arad:
Vinovăţia cea mare în cazul pornografiei este aceeaşi ca în cazul oricărui

păcat: omul doreşte să fie independent de Dumnezeu. Aceasta este ţinta naturii
lui fireşti, păcătoase. Asta doreşte din prima clipa a vieţii: să-şi câştige
independenţa.

Acesta a fost şi păcatul lui Adam şi al Evei - dorinţa lor de a-şi găsi
împlinire în ceva ce croieşte mintea lui şi inima lui doreşte, dorinţa de a-şi găsi
* La solicitarea doamnei profesoare nu i-am trecut numele în această carte.
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împlinire în resursele sinelui său, ale omului, ale făpturii pământeşti. Acesta este
păcatul în sine.

Eu încadrez pornografia la o adicţie a sufletului, care anulează domnia
lui Cristos în viaţa omului, iar omul doreşte să fie mai mare decât Creatorul său.

Reporter:
Când se poate defini o persoană ca fiind dependentă de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Când nu poate să se lipsească de asta, când crede că trebuie să facă

orice ca să ajungă la Internet.

Reporter:
Se poate să fii dependent de Internet şi să nu ştii? Există vreun

standard pe care să ţi-l aplici ca să-ţi dai seama dacă eşti sau nu eşti dependent
de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Da, cred că se poate. Dacă petreci mai mult de 80% din timpul tău

liber „navigând” sau vorbind cu prietenii sau stând în casă în faţa calculatorului,
cred că se poate considera că eşti dependent de Internet.

Reporter:
Se leagă şi pornografia cu dependenţa de Internet?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
Asta depinde de profilul psihologic al fiecăruia. Poţi să stai pe Internet

să accesezi site-uri de genul acesta, sau poţi să faci alte lucruri. Eu personal
folosesc Internetul pentru a-mi îmbunătăţi cunoştinţele, nu pentru a accesa
site-uri de genul acesta.

Reporter:
Colegii tăi cam cât timp petrec în medie pe Internet şi în particular pe

site-uri pornografice?

Student 1 - Vox-pop pe stradă:
În general informaţiile astea nu se fac publice, dar... pe cine ştiu eu...

prea mult timp se petrece în faţa calculatorului în ziua de astăzi. Şi asta duce nu
numai la probleme de ordin psihologic, ci şi medical şi fizic.
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Dintre problemele psihologice care ar putea apărea, identificarea cu
lumea virtuală este cea mai mare problemă. Apoi pierderea personalităţii proprii
şi lipsa capacităţii de a interacţiona cu lumea reală.

Partea întâi
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Familia contemporană a fost batjocorită şi
distrusă teribil, fără a mai vorbi despre abuzul la
adresa femeii, datorat pornografiei.

Internetul este o mlaştină fără capăt.

Aveam sentimentul că sunt un obiect de care soţul
meu trebuie să se folosească pentru a se împlini.

Este un mijloc de evadare, evazionist,
din singurătatea mea, din tristeţea mea,
din neliniştile mele, din stările mele
obsesive, din gândurile negative.
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Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Aveam încontinuu senzaţia că minte, pentru că se ascundea şi avea

ceva de ascuns. Timpul pe care îl petrecea acolo era un timp furat, era un timp
pe care ar fi trebuit să îl petreacă împreună cu noi, cu familia; şi încă un lucru:
incapacitatea de a mai vedea în mine o persoană cu sentimente, deci nu mai
ţinea cont de sentimentele mele, ci spunea: „Tu trebuie să faci aşa pentru că
aşa simt eu că e bine. Dacă nu faci aşa...”

Aveam sentimentul că sunt un obiect de care atunci, în momentul acela
al relaţiei intime, trebuia să se folosească pentru a se împlini, ceea ce bineînţeles
că înainte nu se întâmpla. Înainte erau sentimente de dragoste, era conştienţa
faptului că eşti iubit şi asta mă făcea să fiu şi eu împlinită şi să am posibilitatea
de a-l împlini şi eu pe el, la rândul meu.

Reporter:
Cum credeţi că îl afectează pornografia pe omul modern, familia

modernă, bărbaţi şi femei deopotrivă, chiar şi copii în ultima vreme?

Ioan Brie, pastor:
Una dintre marile probleme cu care ne confruntăm în domeniul moral

în vremea noastră este problema pornografiei. Cu atât este mai mare această
problemă cu cât vizibilitatea ei este mai evidentă.

Pornografie găsim peste tot: găsim în modul de îmbrăcare al oamenilor
- poate aici este una dintre formele cele mai puţin agresive sau evidente -
mergem apoi înspre industria reclamei, ajungem în zona divertismentului prin
televiziune, ca apoi, în formă primară agresivă, să o regăsim pe Internet.

Prezenţa masivă a pornografiei în societate reflectă influenţa ei  asupra
societăţii. Familia contemporană este afectată teribil de pornografie, generaţia
tânără este influenţată negativ şi adolescenţii sunt influenţaţi de acest fenomen
absolut dezastruos. Cu siguranţă că este o problemă care trebuie să ne pună pe
gânduri în mod serios şi trebuie să înţelegem şi să cunoaştem mecanismele
acestei probleme.
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Reporter:
Dependenţa de Internet şi pornografia se întrepătrund, pentru că sunt

foarte apropiate, în majoritatea cazurilor. Există o modalitate, există o reţetă de
a te rupe de această lume? Sau oamenii nici măcar nu mai conştientizează
faptul că ceva este dezechilibrat şi anormal în viaţa lor?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
Cel puţin pentru cei care joacă jocuri pe calculator sau, în general, de

unul singur este foarte greu să îţi dai seama că ai o problemă, fiindcă ţi se pare
că asta este viaţa ta şi este normal să o trăieşti aşa şi totul este în regulă. Dacă
în mediul tău nu este nimeni care să îţi atragă atenţia: „Vezi, poate nu-i chiar
bine ce faci”, atunci sunt şanse foarte mici ca într-o zi, singur, să te trezeşti şi
să zici: „Stai că nu este bine”. Când îţi doreşti să faci ceva, nu ţi se pare greşit,
ci ţi se pare normal şi vrei să petreci cât mai mult timp cu plăcerea respectivă.

Reporter:
Poate prin acest demers jurnalistic reuşim să tragem un semnal de

alarmă, să îi ajutăm pe cei care au această problemă, chiar dacă nu o
conştientizează.

- Ce părere aveţi despre consumul de pornografie?

Bărbat 1, deţinut în Penitenciar pentru trafic de femei:
Nu ştiu prea multe, dar nici nu mă prea interesează subiectul, pentru că

îl văd un pic aşa... spurcat...

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Nu sunt convinsă că nu vizionează astfel de programe şi la ora actuală.

Îl simt când o face. Am sentimentul că sunt murdărită, că este cineva care mă
urmăreşte... întotdeauna îl simt, îi citesc în ochi... se vede în ochii lui când
vizionează... El nu a ieşit de acolo... cred că va veni momentul când va fi
eliberat definitiv, dar numai atunci când se va întoarce la Dumnezeu, pentru că
el nu mai vine la Biserică, ci este căzut într-o stare de jos, acolo, cu luptele lui...

Soţul meu nu a cerut ajutor la nimeni. Singura persoană de la care a
cerut ajutor am fost eu. I-am oferit ajutor şi i-am spus: „Poţi să vorbeşti cu un
bărbat, şi nu neapărat cu unul care să te cunoască”. Nu a vrut, ci mi-a
spus că nu are nevoie, nu şi-a recunoscut starea în care se află. Mi-a spus că el
este normal, dar că eu nu sunt normală, eu nu sunt deschisă şi nu am o viziune
corectă asupra acestei probleme.
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El se află într-o stare ceva de genul acesta: „Nu am ce să fac, eşti
soţia mea, te iubesc şi ţin la tine şi trebuie să te accept şi aşa, ce să fac?”
Deci la ora actuală aceasta este atitudinea lui - el este cel care acceptă ca eu
să nu mă comport ca una dintre femeile pe care le vede acolo.

Reporter:
Care ar putea fi posibile soluţii pentru dependenţă?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Până la soluţii aş întreba de ce totuşi cad în capcana vizualizării fără

limită atâtea persoane? De ce cad în capcană?
Nimeni nu poate nega, când se uită la televizor sau pe Internet, că

Internetul fascinează. De ce? Pentru că pe de o parte ne relaxează, pe de altă
parte este un mijloc evazionist, de evadare din lumea reală, şi mai mult decât
atât, excită plăcerea. Dacă noi suntem atenţi la conţinutul programelor de
televiziune, constatăm în primul rând divertismentul, factorul comercial,
reclamele, violenţa, eroticul şi iluzionismul, adică ideea că te fac să participi la
ceea ce vezi, să fii prezent acolo în mod virtual, ca un cofactor.

Reporter:
Navigarea pe Internet şi accesarea site-urilor cu conţinut pornografic

relaxează sau oferă plăcere?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Nimeni nu poate nega că te relaxează, adică mă simt mai bine şi uit de

problemele pe care le am. De asta este un mijloc - spunem noi - de evadare,
evazionist, din singurătatea mea, din tristeţea mea, din neliniştile mele, din stările
mele obsesive, din gândurile negative.

Media vizuală funcţionează ca un anestezic general - mă scoate din
cotidianul cenuşiu şi apăsător, iar efectul relaxării este foarte puternic pe parcursul
vizionării, dar dispare imediat după închiderea aparatului, făcând astfel ca
probabilitatea apariţiei dependenţei să fie extrem de mare. S-a observat că
drogul care relaxează cel mai rapid şi puternic, acela produce şi cea mai mare
dependenţă. Ori vizionarea excesivă a televizorului sau a Internetului cere mai
multă vizionare, deoarece telespectatorul simte nevoia să continue să se uite la
televizor pentru a-şi putea conserva starea lui de relaxare.
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Reporter:
Care ar putea fi posibile greşeli pe care le face o soţie, astfel încât să

„îşi ajute soţul” să alunece înspre pornografie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Când copiii erau mici, de 2-3 ani, eu dormeam cu ei în cameră... iar cu

el mai puţin...

Reporter:
Probabil atunci a început să consume pornografie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Da. Imediat dupa revoluţie au început să apară la televizor tot felul de

filme deşucheate. Aveai atunci posibilitatea să vezi multe lucruri murdare, care
până atunci nu aveai unde să le vezi.

Reporter:
Iar el era singur în dormitor cu televizorul...

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Da. Mai mult singur, că eu adormeam fetele, dar de multe ori adormeam

şi eu cu ele şi veneam în cameră mai rar să dorm cu el. Câteodată mă trezeam
dimineaţa şi mă întorceam la ele, ca atunci când se trezesc să mă vadă lângă
ele... Aşa a fost atunci - a fost o inconştienţă din partea mea. Nu am fost
învăţată de nimeni. Atunci, imediat după revoluţie, cine ştia?

Bărbat 2, deţinut în Penitenciar pentru trafic de femei:
Pornografia este o chestie oribilă. Mie mi se pare viaţa de familie un

lucru sacru, sfânt. Chestia asta cu pornografia şi cu Internetul, unde se postează
toate murdăriile, este foarte gravă şi cel mai grav este în primul rând faptul că
accesul copiilor la Internet este foarte uşor şi pot vedea tot felul de măgării şi
de prostii, apoi îi auzi vorbind într-un mod de ţi se ridică părul pe cap - asta nu
mi se pare normal, mi se pare complet aiurea. Deci eu nu am o părere bună
despre pornografie - ne afectează într-un mod complet negativ.

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

Există acele situaţii în care doi tineri acceptă reciproc să se filmeze şi
să se fotografieze în diferite ipostaze. În momentul de faţă pe noi ne interesează
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zona aceasta a ipostazelor sexuale, care arată pornografie explicită. Ulterior,
când apare o ruptură între cei doi, unul dintre ei foloseşte aceste materiale fie
ca răzbunare, fie ca şantaj şi le postează pe Internet, pe o reţea de socializare,
undeva, cu scopul de a-i face rău persoanei de care s-a despărţit, sau pur şi
simplu din răutate.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Sunt mii de site-uri care recrutează eleve şi elevi şi îi antrenează în

activităţi pornografice - să se pozeze, să arate cât sunt de frumoase şi de frumoşi,
după care aceste persoane devin prada unor consumatori de pornografie, care
nu au nici un fel de inhibiţii.

Reporter:
Au fost pedepsiţi cei care abuzează copii? Li s-a făcut dreptate copiilor,

fiind pedepsiţi abuzatorii?

George Roman, Director de programe, Organizaţia „Salvaţi copiii”:
Eu aş clasifica actele de dreptate în două categorii: în primul rând

scoaterea copilului din mediul abuziv şi introducerea lui într-un program pe termen
mediu, cel puţin, de terapie şi recuperare psihologică, iar al doilea lucru care
trebuie făcut este într-adevăr pedepsirea celui care a săvârşit astfel de lucruri
şi care, prin acţiunea lui de a-şi procura sau de a distribui materiale pornografice,
ar putea să conducă la noi forme de abuz asupra copilului.

Codul Penal pedepseşte foarte aspru şi nu doar Codul Penal, ci şi Legea
161 din 2003. Pedeapsa pentru abuzarea copiilor este închisoare de la 3 la 12
ani. Sunt cazuri de pedepsire, poliţia este destul de activă în acest sens şi
dificultăţile pe care le întâmpină sunt foarte mari, pentru că majoritatea formelor
acestora de pornografie infantilă au loc prin intermediul sistemelor informatice
şi mai puţin prin reviste sau materiale tipărite, adică editate în formă fizică.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Să avem grijă ce vizionează copiii. Chiar dacă am pus „parental con-

trol” [program care permite controlul calculatorului, n.a.] pe computer, chiar şi
după aceea, să vedem ca nu cumva copilul să fi găsit portiţe... Nu cumva se
duce totuşi în locuri pe care programul acela nu le-a blocat. E bine să verificăm.

În plus, fiecare computer ne oferă şi posibilitatea să vedem şi noi ce a
căutat copilul, să vedem la ce s-a uitat şi există - din fericire - şi această
posibilitate, că tot ce s-a accesat poate fi verificat după aceea şi putem să
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vedem ce a văzut copilul nostru şi să ne dăm seama încotro merge, ce caută
copilul nostru...

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
A existat un caz în care soţia a ajuns la noi la consiliere datorită faptului

că soţul, nesatisfăcut fiind, a încercat să găsească împlinire într-o altă relaţie.
Bineînţeles că soţia a fost foarte marcată şi nu ştia ce anume trebuie să facă.
Echilibrul ei era dat peste cap, pentru că în orice familie soţul este un factor de
echilibru, iar echilibrul lui este neapărat necesar pentru soţie. Dacă soţul, în
urma consumului de pornografie, pierde capacitatea de a defini ce este bine şi
ce este rău, ce este corect şi ce este incorect, soţia are de suferit.

Ioan Panican, pastor:
Diavolul îi atacă pe oameni cu trei duhuri. Întâi de toate cu duhul de

mândrie, după aceea cu duhul de lăcomie şi apoi cu duhul de curvie. Toate
aceste trei duhuri se regăsesc din belşug în dependenţa de Internet. Vrei să ştii
tot mai mult şi tot mai bine - ăsta este un duh de lăcomie. Nu este numai că vrei
bani şi alte lucruri pământeşti, ci este o lăcomie ca să ştii mai multe şi să fii mai
deştept decât alţii. Apoi este un duh de mândrie şi după aceea un duh de curvie.

Internetul îi aduce omului informaţii şi imagini din orice domeniu şi le
aduce din belşug - le aduce şi nu le mai opreşte. Spunea băiatul pastorului
Wurmbrandt că „Internetul este o mlaştină fără capăt”. Aici numai puterea
lui Dumnezeu îi poate elibera pe oameni de sub această stăpânire. Eu îi încurajez
pe cititorii noştri să creadă din toată inima că Dumnezeu, într-o clipeală de ochi,
îi poate elibera pe oameni de orice fel de dependenţă.

Reporter:
Care este efectul dependenţei de media vizuală asupra familiei?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Statul la televizor şi vizionarea fără discernământ a tot felul de telenovele,

de aiureli, de lucruri fără sens, pur şi simplu pulverizează viaţa de familie prin
aceea că dorinţele induse de televiziune se transformă treptat în mintea
telespectatorilor într-o prăpastie despărţitoare între bărbat şi femeie.

Ioan Brie, pastor:
Pornografia reprezintă ceva din natura umană care se aseamănă cu

dorinţa după fructul oprit şi această dorinţă după fructul oprit predispune la rău.
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Efectele ei sunt grozave. Eu cred că ceea ce s-a distrus cel mai mult
prin pornografie este familia. Instituţia familiei a fost batjocorită şi distrusă, fără
a mai vorbi despre abuzul la adresa femeii, datorat pornografiei.

Reporter:
În formele cele mai grave, pornografia degenerează în crime şi în

pedofilie.

Ioan Brie, pastor:
Cu siguranţă că da! Acum să încercăm să privim şi o altă faţetă a

problemei. Pornografia a ajuns ca o monedă de schimb: este folosită în scop
comercial. De exemplu, se face reclamă la maşini sau la orice produs, însă
respectivul produs trebuie să fie prezentat de o atrăgătoare doamnă sau
domnişoară, îmbrăcată sumar sau aproape dezbrăcată, care chiar şi prin intonaţia
glasului afişează un mesaj sexual şi senzual.

În consilierea pastorală, eu am întâlnit persoane care se hrăneau cu
imagini pornografice din revistele de modă, din cataloagele de prezentare a
produselor, care ne vin în poştă, din tot felul de reviste care prezentau produse
nu-ştiu-de-care şi în care există şi un capitol cu lenjerie intimă. De acolo i-a
prins! Apoi au vrut să vadă mai mult, aşa că s-au dus pe Internet şi aşa mai
departe... Aceasta este o problemă serioasă!

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Oamenii îşi dau seama că stau la televizor prea mult, ore întregi pe zi, şi

că nu este bine. Cu toate acestea, deşi realizează că nu este bine, ei continuă.
Aceasta se numeşte „manifestare compulsivă”, adică stau lipit de ceea ce îmi
place, iar în momentul în care mă dezlipesc, mă „extrag”, atunci devin iritabil,
nervos, agitat, nu mai dorm, sunt obosit şi am tulburări de memorie, care nu sunt
de neglijat. Această stare se numeşte sindrom de abstinenţă sau de înţărcare.

Orice persoană care a stat prea mult în faţa monitorului, indiferent
dacă a fost televizor sau calculator, îşi dă seama că în momentul când se
„extrage” de la a privi ceea ce l-a acaparat, devine mai iritabil, pot chiar să
apară certuri cu replici de genul: „Stai să mai văd, mai lasă-mă încă un pic,
încă o jumătate de oră, încă 10 minute” etc.

Se simte singur, depresiv şi plictisit dacă nu mai are ce privi. Plictiseala
este la ordinea zilei - omul este plictisit şi nu mai găseşte niciun sens în viaţă.
Apare aşa-numitul „vid existenţial”, apar dificultăţi de concentrare, omul devine
anxios şi aşa mai departe.
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Simptomele care apar îmi arată că am devenit dependent, îmi
semnalizează că am o problemă, şi obişnuinţa de a mă uita la televizor sau de a
naviga pe Internet constituie un comportament care poate genera, în timp,
dependenţă, la fel cum fac jocurile de cărţi sau unele substanţe ca alcoolul,
narcoticele, drogurile şi aşa mai departe.

Reporter:
Maica Tereza spunea că în vremurile noastre copiii sunt crescuţi de

„doica electronică” - de televizor şi de calculator.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul vizionând
imagini pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Aşa funcţionează capitalismul - lăsăm copiii cu cheia la gât, ca ambii
părinţi să lucreze ca să achite ratele la bănci.

Reporter:
Celor care doresc sincer, Dumnezeu le oferă puterea de a scăpa de

patima pornografiei şi a dependenţei de Internet. Daniel S. a scăpat, însă doar
cu ajutorul lui Dumnezeu.

Daniel S., fost dependent de pornografie:
Transformarea a avut loc în toate domeniile vieţii. Nu am lăsat doar

muzica house, muzica tehno şi pornografia, ci m-am depărtat de toate lucrurile
care erau păcătoase în viaţa mea.

Este minunat să fii transformat de Dumnezeu, pentru că un om care
este prins şi înrobit de vicii şi de patimi nu poate să se lase singur de ele, chiar
dacă încearcă şi se străduieşte din toată inima să renunţe la alcool, la fumat, la
pornografie, la curvie etc. Însă atunci când intervine Dumnezeu în viaţa unui
om care acceptă să fie schimbat de El, care vrea să fie mântuit, în viaţa acelui
om Dumnezeu face o transformare totală, aşa cum spune şi apostolul Pavel:

„Căci dacă este cineva în Cristos,
  este o făptură nouă.

Cele vechi s-au dus,
iată că toate lucrurile s-au făcut noi”

               (2 Corinteni 5:17).
Asta s-a întâmplat şi în viaţa mea - din momentul când m-am hotărât

pentru Dumnezeu, în zilele următoare toate patimile mele au fost îndepărtate de
mine, am fost practic dezrobit, dezlegat de toate acele lucruri rele cu care diavolul
mă ţinea legat.
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Reporter:
Internetul este indiscutabil folositor şi fără Internet nu se mai poate

concepe lumea de astăzi.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Aşa este, dar vreau să mă refer un pic la cei care abuzează de Internet,

nu într-un mod, am spune noi, vicios, adică să cadă în capcana vizualizărilor
pornografice, a scenelor violente şi aşa mai departe, ci stau lipiţi de Internet
„pentru a se informa”. Lunar, în ţările dezvoltate, oamenii petrec pe Internet
25 de ore acasă şi 75 de ore la serviciu. Deci asta ar însemna minimum 3 ore pe
zi de Internet - numai de Internet.

Dacă o persoană căreia îi place să muncească stă în exces nu 3 ore, ci
5 ore pe zi pe Internet şi se informează - face lucrări, construieşte diferite
planuri şi aşa mai departe, acest exces informaţional va duce, în timp, la sindromul
extenuării informaţionale. În medicină se numeşte „burn out” - sindrom de
ardere, de consum interior.

Reporter:
De ce v-aţi hotărât să vă lăsaţi complet, să nu mai vizionaţi deloc astfel

de imagini, de ce „zero absolut”?

Bărbat, fost consumator de pornografie:
În primul rând deoarece consumul de pornografie, după părerea mea,

este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu poţi să desparţi privitul la o femeie
goală de gândul la ce s-ar întâmpla dacă... şi nu poţi să spui că eşti curat
înaintea lui Dumnezeu când te murdăreşti privind goliciunea altuia.

Mi se pare stupid să spui despre consumul de pornografie că nu este o
problemă. Este o ofensă înaintea lui Dumnezeu! Dacă Dumnezeu este cu mine
tot timpul şi Duhul Lui este în mine, nu cred că Îi place deloc să fac aşa ceva.

Reporter:
Revenim la sindromul extenuării informaţionale, datorat acumulării de

informaţie în exces. Acest sindrom are câteva trepte.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
După un timp îţi produce confuzie, frustrare, devii impulsiv, apar tulburări

de atenţie, agitaţie, hiperkinezie. Apoi treci într-o altă fază, când apare oboseala
cronică, insomniile, devii depresiv, nimic nu mai are sens şi poţi sfârşi prin
sinucidere.
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Cei care vizionează mult Internetul probabil că se recunosc. Fie că
sunt mai impulsivi, fie că sunt mai agitaţi, fie că au tulburări de somn, sunt
obosiţi, au senzaţia că viaţa lor este lipsită de sens etc, toate acestea acumulate
slăbesc filtrele de discernământ la nivel de cortex superior, de creier, deci această
oboseală este oboseala creierului, pentru că este bombardat cu aceste elemente
care ţin de informaţii.

Ioan Panican, pastor:
Cuvântul Scripturii spune că Duhul lui Dumnezeu este mai tare decât

duhul lumii, pentru că în toată această dependenţă există un duh al lumii. Biblia
mai spune că:

„Cel ce este în voi
  este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4).

Cel care este prezentat pe paginile Scripturilor sau într-o poezie, într-o cântare
- asta este bine, dar nu este suficient - Acela trebuie să fie în noi! Duhul lui
Cristos trebuie să fie în noi! Biblia spune că dacă nu are cineva Duhul lui
Cristos, NU este al Lui!

Nimeni nu adună gunoaiele de pe stradă să şi le pună în casă, nimeni
nu-şi adună gunoaiele din casă ca să le pună sub preş, măcar că unii - fără
înţelepciune - fac asta. Toţi oamenii caută să arunce gunoaiele şi fiecare trebuie
să spună: „Ce nu îmi este de folos trebuie să dau deoparte”.

Viaţa de credinţă nu este o glumă! Pentru credinţă şi-au dat sângele
mii şi milioane de oameni. Au murit proroci până la Fiul lui Dumnezeu. S-a
răstignit Fiul lui Dumnezeu şi de la Fiul lui Dumnezeu încoace au curs râuri de
sânge. Au fost milioane de oameni care şi-au dat sângele pentru acest adevăr,
care spune că există înviere din morţi şi viaţă veşnică şi merită să faci orice
sacrificiu, numai ca să nu păcătuieşti.

Vine Isus şi spune că dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat
- mâna asta care apasă click-ul – zice Isus:

„Dacă mâna ta sau piciorul tău
  te face să cazi în păcat,
  taie-le şi leapădă-le de la tine.

Este mai bine pentru tine
să intri în viaţă şchiop sau ciung,
decât să ai două mâini sau două picioare
şi să fii aruncat în focul veşnic.
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Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat,
scoate-l şi leapădă-l de la tine.

Este mai bine pentru tine
să intri în viaţă numai cu un ochi,
decât să ai amândoi ochii
şi să fii aruncat în focul gheenei” (Matei 18:8,9).

Prin aceste afirmaţii dure vrea să spună că merită să faci orice sacrificiu, doar
ca să nu păcătuieşti.

Consecinţele păcatului sunt dezastruoase - nimicesc viaţa omului pe
pământ şi după aceea, drept consecinţă, îţi petreci veşnicia în focul remuşcărilor
din iad.

Reporter:
Doamne, dă-ne tuturor înţelepciune să alegem calea Ta, să stăm departe

de orice poate fi rău, iar la final, datorită harului Tău şi morţii Fiului Tău Isus
Cristos pe cruce în locul nostru - şi nicidecum prin meritele noastre - Te rugăm
să ne primeşti în Împărăţia Ta.
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Pornografia este drogul mileniului şi este mai
adictivă decât cocaina.

Multe cupluri au fost distruse de
televizorul din dormitor.

Ce se întâmplă în baie, în dormitor, la birou,
în faţa calculatorului şi a televizorului este un
dezastru!

Sentimentele unui creştin care
consumă pornografie sunt
dezastruoase după... după ce ai
terminat cu acest consum nenorocit...

Dacă vrei să scapi,  FĂ  CEVA:  taie legăturile,
taie lucrurile cu care diavolul te-a infectat
până acum: reviste, televizor, Internet etc.

ÎNCHIDE  TELEVIZORUL  ŞI
INTERNETUL,  ARUNCĂ
REVISTELE  DE  SUB  PATUL  TĂU,
DE  SUB  PERNA  TA,  DIN  CAMERA
TA,  ŞI  FĂ  O  CURĂŢENIE  TOTALĂ,
DACĂ  VREI  SĂ  CUNOŞTI
BIRUINŢA.



3 5

- o viaţă în minciună

Pornografia şi dependenţa de Internet
- o viaţă în minciună

Partea a 3-a

Reporter:
În ultimii 5 ani de închisoare, din totalul de 13 ani, Irinel Ştefan si-a

dedicat inima şi viaţa lui Dumnezeu şi a încercat să trăiască o viaţă plăcută lui
Dumnezeu, chiar în închisoare.

- Din experienţa personală, înainte de a vă decide să trăiţi viaţa cât se
poate de curat înaintea lui Dumnezeu, cu siguranţă aţi avut lupte cu pornografia
şi cu ispitele sexuale. Cum aţi căzut, cum v-a ridicat Dumnezeu şi ce sfat aveţi
pentru cei care s-ar putea să treacă acum prin aceleaşi lupte?

Irinel Ştefan:
Niciodată nu am înţeles ce înseamnă să te lupţi cu tine însuţi, pentru că

întotdeauna am fost biruit. Nu am conştientizat că este nevoie de luptă, ci mă
complăceam, mă simţeam bine şi, după cum ştim, păcatul este dulce, dar la
urmă lasă un gust foarte amar. Am trăit 31de ani biruit de pornografie, biruit de
ce înseamnă dorinţe sexuale, biruit de ce înseamnă dorinţe de masturbare, biruit
de ce înseamnă relaţii extraconjugale.

A fost un moment în viaţa mea când Dumnezeu S-a atins de fiinţa mea
şi m-a trezit la adevăr, când am înţeles că este nevoie să duc o luptă în fiecare
zi. Nu în toate luptele avem garanţia biruinţei, dar în această luptă pe care am
denumit-o „lupta cu tine însuţi” avem o siguranţă a biruinţei fiindcă Îl avem
pe Isus ca aliat, ca unul care a biruit în totul, iar noi umblăm în biruinţa Sa.

Reporter:
Un alt fost dependent de pornografie a scăpat de acolo cu ajutorul lui

Dumnezeu şi al Bisericii.

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Mi-am dat seama că lucrurile gândite de Dumnezeu sunt perfecte aşa

cum sunt gândite de El, adică sexul în cadrul familiei şi toată bucuria asta a unei
relaţii sexuale în cadrul intim al unei familii este cea mai bună variantă.
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Reporter:
Cum afectează pornografia viaţa unui bărbat, a unei femei, viaţa copiilor,

viaţa unui cuplu?

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
Cred că într-un mod care poate fi foarte greu de reparat, pentru că

imaginile sunt mult mai greu de alungat din memorie. Chiar şi atunci când doreşti
să încetezi a mai avea o astfel de dependenţă, greu poţi să alungi din mintea ta
imaginile respective. Acestea afectează viaţa de cuplu, pentru că atât femeia,
cât şi bărbatul din cadrul cuplului, indiferent care dintre ei consumă aşa ceva,
are dorinţe care nu pot fi împlinite, indiferent ce face partenerul.

Reporter:
Ce adevăr esenţial aţi înţeles pentru viaţa dumneavoastră?

Irinel Ştefan:
După ce mi-a atins Dumnezeu viaţa şi mi-a întors inima spre El şi m-a

născut din nou, bineînţeles că cea mai mare luptă pe care pot să o duc este cu
mine însumi. Pentru că veneam cu un trecut... în trecutul meu era multă
pornografie şi multă mizerie, am început o luptă cu mine însumi. Bineînţeles că
în momentul acela am început să înţeleg ce înseamnă această luptă. M-am
luptat în fiecare zi cu masturbarea, fiind tânăr, fiind în detenţie, şi fac aici o
paranteză - în detenţie masturbarea este un păcat care domină.

În momentul în care Dumnezeu m-a născut din nou, ca unul care
executam 13 ani de detenţie, aveam deja 8 ani de penitenciar şi au urmat încă
vreo 5 ani de detenţie după momentul întoarcerii mele la Domnul, acum se
punea problema: ce-am să fac - dacă 8 ani m-am masturbat, acum care ar fi
soluţia pentru mine? Şi am început să duc această luptă.

Citind Scriptura, am găsit în ea că există garanţia aceasta şi siguranţa
biruinţei, şi am găsit scris un cuvânt care mie mi-a atins inima şi am început să
trăiesc în puterea lui. În Biblie scrie:

„Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri?
  Dacă Dumnezeu este pentru noi,
  cine va fi împotriva noastră?

El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său,
ci L-a dat pentru noi toţi,
cum nu ne va da fără plată, împreună cu El,
toate lucrurile?
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  Totuşi, în toate aceste lucruri,
   noi suntem mai mult decât biruitori,
   prin Acela care ne-a iubit” (Romani 8:31,32,37).

Reporter:
Biruinţa asupra oricărui viciu este dată de Însuşi Dumnezeu, dar...

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
...există o boală a spiritului contemporan, o patologie a spiritului, cum

o numesc medicii. Şi această patologie se referă la faptul că societatea trăieşte
într-un „vid existenţial”, aşa cum îl numea marele psihiatru Viktor Frankl. Şi el
arăta că acest vid apare în om prin faptul ca L-am „dezlocuit”, L-am „aruncat”,
L-am îndepărtat pe Dumnezeu din noi şi atunci a apărut acest gol, pe care omul
îl resimte într-un mod dureros, căzând în depresie, în dependenţă de droguri şi
de alte lucruri sau în violenţă. Deci depresia, dependenţele şi violenţa nu
reprezintă decât o reflectare a existenţei vidului existenţial.

Irinel Ştefan:
Am înţeles foarte clar că dacă Dumnezeu L-a dat pentru mine pe Fiul

Său, Isus Cristos, îmi va da şi biruinţa în faţa acestor lucruri: masturbarea,
pornografia, gândurile murdare, poftele. Am înţeles clar că dacă Dumnezeu-
Tatăl a dăruit ce a avut mai scump, este atât de evident că va da şi celelalte
lucruri: biruinţa împotriva acestui duh de masturbare, împotriva acestor pofte
„care se războiesc cu sufletul”, aşa cum scrie apostolul Petru.

Cuvântul care m-a întărit cel mai tare este acesta: „Totuşi, în toate
aceste lucruri” - totuşi, în lupta cu masturbarea, în lupta cu pornografia, în
lupta cu poftele tinereţii, cu tot ceea ce cere şi ce necesită trupul acesta, în
toate acestea sunt şi suntem  MAI  MULT  DECÂT  BIRUITORI  prin Acela
care ne-a iubit. Glorie Domnului!

Reporter:
Cum privesc slujitorii Bisericii această problemă?

Ioan Brie, pastor :
Pornografia merge mână în mână cu masturbarea. Asta este una dintre

marile probleme cu care se confruntă generaţia de tineri, indiferent de confesiunile
cărora le aparţin. Sigur că poate unii au mai multă influenţă din partea părinţilor
evlavioşi, le mai spun una-alta, mai aud la Biserică, dar să nu fim naivi -
adolescenţii noştri, copiii noştri consumă pornografie!
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I-aş sfătui pe părinţi să nu le permită copiilor să aibă televizor în
camera lor. Dar cum vor putea părinţii să le spună copiilor să nu aibă televizor
în camera lor, când părinţii au televizor în dormitor? Multe cupluri au fost distruse
de televizorul din dormitor.

Dacă o familie are libertatea şi îşi doreşte să aibă acest aparat în casă
- televizorul - să-l pună în sufragerie şi să-şi pună cuie în fotoliu, ca să nu stea
mult acolo. Acum îmi iertaţi această ironie, dar multă, multă neorânduială a
venit în căsnicii de la televizor şi computer.

Reporter:
Pe plan mondial, pornografia este o industrie de miliarde de dolari, iar

promovarea se face pe toate canalele posibile: linii erotice, baruri de strip-tease,
reviste şi cărţi pornografice, cinematografe, casete, DVD-uri, magazine
specializate şi mediul cu cea mai mare influenţă - Internetul.

- Cum sunt afectaţi copiii de criza dintre părinţi datorată faptului că tata
sau mama vizionează aşa ceva?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Una dintre fetele noastre a fost chiar foarte afectată şi eu nu am realizat

lucrul acesta decât după un an de zile, când ea a solicitat consiliere cu o altă
persoană. Eu am observat, în timp, că era distantă şi rece faţă de tatăl ei.
Problema ei numărul unu era că nu mai suporta să ne strângă în braţe şi nici să
vină să o strâng în braţe şi nu suporta să aibă niciun fel de relaţie ca de la tată
la fiică cu el, pentru că simţea că nu-l mai poate iubi. Spunea:

„Parcă simt că nu îl mai pot iubi.
  Sunt conştientă că este tatăl meu
  şi a făcut foarte multe pentru mine,
  ştiu că mă iubeşte, dar nu îl pot iubi.

Nu pot suporta să vină lângă mine,
nici să-l simt aproape de mine”.

Fiica mea s-a luptat foarte mult cu asta. Fetele noastre nu au ştiut fondul
problemei, că nu am putut să vorbesc despre aşa ceva cu ele, dar au văzut
relaţia încordată dintre noi şi certurile, deoarece el devenise tot mai agresiv.

A devenit agresiv şi în exterior, nu doar în intimitate. Au fost nopţi în
care, pentru că n-am mai rezistat, am strigat şi am ştiut că fetele aud. Am
strigat pentru că nu mai rezistam şi nu mai puteam. Am strigat ca să ne audă şi
altcineva şi el să se oprească.
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Reporter:
Unul dintre motivele pentru care se ajunge la astfel de catastrofe este

surprins de Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minţii
umane:

„Cu cât oamenii se expun mai mult la bombardamentul cu erotism,
cu atât imaginaţia, comportamentul şi modul lor de viaţă vor fi marcate
mai puternic de obsesia sexului. Cu atât mai mult erotismul va domina
mediul social, spaţiul vital al omului modern, iar oamenii vor simţi nevoia
de a se reîntoarce către consumul materialelor erotice pentru a-şi hrăni o
imaginaţie şi nişte aşteptări greu de satisfăcut în lumea reală.

Aceste materiale trebuie însă să fie tot mai incitante, pentru a putea
răspunde noilor aşteptări. Finalul acestui efect de cascadă nu este altul
decât eliminarea completă a sentimentului, a umanului din relaţia de
dragoste, apoi degenerarea în perversiuni şi în final în homosexualitate şi
lesbianism.

Tulburările de personalitate, dezagregarea mentală şi bolile psihice,
în general, devin tot mai probabile pentru omul pe care televiziunea,
cultura nihilismului sau societatea de consum l-au înrobit unei existenţe
obsedate de fantasmele eroticului.”

Ioan Brie, pastor:
Am întâlnit persoane căsătorite, un bărbat căsătorit cu o femeie foarte

frumoasă şi atrăgătoare, dar care era împlinit de pornografie şi nu de soţia lui,
un neglijat din punct de vedere sexual, care stătea în faţa monitorului şi se
masturba. Ce-i acolo? Să nu spună nimeni că acolo nu-i diavolul. Omul ăla era
înrobit, nu putea scăpa!

Sau persoane care, muncite de pornografie, ajungeau să îmbrace haine
de femeie şi se masturbau. Aici este un dezastru! Ce se întâmplă în baie, ce se
întâmplă în dormitor, ce se întâmplă la birou, în faţa calculatorului şi a televizorului
este un dezastru!

Reporter:
În lumea occidentală, lumea în care s-a inventat televizorul, peste 70%

dintre căsătorii se termină cu catastrofa unui divorţ. Statistica spune că exact
în această secundă, aproape 30.000 de bărbaţi de pe planetă se uită la un site
pornografic. Pe plan mondial, România deţine un trist loc de frunte la accesarea
site-urilor pornografice.
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Dar suntem conştienţi că lumea modernă nu poate exista fără Internet.
Cu siguranţă sunt foarte multe lucruri folositoare şi utile pe Internet. La ce este
bun Internetul şi care sunt pericolele Internetului?

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Dacă mă plictisesc, dacă sunt mai deprimat, de exemplu, atunci îmi

este la îndemână să iau calculatorul sau laptopul şi să caut un site care să mă
distreze sau să încep să port o discuţie uşoară, lejeră, cu prietenii pe Internet.
De aceea Internetul este şi periculos, fiindcă este facil, este la îndemâna tuturor.
În felul acesta este un fel de drog, care ne întreţine cu informaţii privind
accesibilitatea unor lucruri, ocazii distractive etc.

Este ceva care acţionează asupra noastră ca mierea, ciocolata sau alte
bunătăţuri care ne fac plăcere. De exemplu, chiar dacă eu am de învăţat şi ştiu
că vine sesiunea, însă ceea ce trebuie să învăţ nu este prea distractiv şi cere
efort, atunci uşor mă prinde ideea ca să discut puţin pe Internet cu colegii,
ÎNSĂ discuţia asta se prelungeşte ore, nopţi şi atunci devine un lucru periculos.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Problema a apărut pentru că Internetul, fiind un mijloc de propagare a

ideilor şi a imaginilor, deci foloseşte şi cuvântul şi imaginea, au profitat de aceasta
şi vânzătorii de „otravă” şi de pornografie, şi au inundat Internetul cu toate
mizeriile. Cineva a spus că toate scursorile răutăţii umane se varsă în Internet,
aşa cum în Internet intră toate marile Biserici din lume şi toţi marii predicatori
ţin să fie acolo. Înseamnă atunci că fiecare individ trebuie să ştie pe ce buton
apasă. Pe Internet se spune că „navighezi”, dar către ce navighezi? Eu decid
unde mă duc pe Internet. Eu decid ce caut acolo. Şi ce cauţi, aceea găseşti...

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

Dacă vreunul dintre prietenii necunoscuţi de pe Internet devine foarte
interesat de copil - îl întreabă unde locuieşte, îi cere poze cu el etc, şi devine
agasant, atunci este bine să închidă acea comunicare şi să le spună şi părinţilor.

Oana Grigore, reporter:
Agasant? La ce vă referiţi?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

La încercarea de a obţine cât mai multe informaţii despre respectivul
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copil. La primele întrebări legate de unde locuieşte, copilul poate că nu răspunde,
dar întrebarea revine şi atunci trebuie să se întrebe: ce legătură are unde stau
eu sau ce legătură are şcoala în care învăţ sau dacă am fraţi, surori sau dacă
sunt singur acasă sau dacă nu sunt singur acasă? Genul acesta de întrebări
trebuie să nască întrebări la rândul lor...

Reporter:
Ai fost abordată pe Internet? Ai iniţiat legături pe Internet cu

necunoscuţi?

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Nu am iniţiat, dar am fost abordată, însă în general nu le dau curs,

pentru că nu am încredere. Eu cred că din moment ce pretinzi că eşti altcineva,
înseamnă că poţi să ai ceva de ascuns, şi dacă cineva nu te apreciază aşa cum
eşti, nu merită să fii prietenă cu respectivul.

Reporter:
Crezi că se leagă pornografia de dependenţa de Internet?

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Există şi pornografie pe Internet; se leagă, da. Persoane care în mod

normal n-ar recunoaşte niciodată că ei caută un anumit lucru, genul acesta de
lucruri pot să le caute pe Internet. Se leagă.

Reporter:
Cam cât timp crezi că petrec colegii tăi pe Internet, în general, şi pe

site-uri pornografice, în special?

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Pe Internet, la modul general, 75% din 24 de ore, pentru că depinde şi

de activitatea pe care o fac, şi dacă lucrează foarte mult pe calculator, invariabil
intră şi pe Internet.

Reporter:
Cultura modernă are legătură cu dependenţa de ceva?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Cultura modernă este o cultură a dependenţei. Dependenţa de o

substanţă chimică, de un somnifer, de un tranchilizant, de o pastilă care îmi ia
durerile. Apoi mai pot să fiu dependent de o activitate, de lucruri etc. Cunoaştem
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atâtea persoane care de dimineaţa până seara lucrează cu multă fervoare, dar
sunt dependente de acea activitate. Există dependenţă de o fiinţă, fie că este o
fiinţă umană sau că este un animal, dependenţă de jocurile de noroc, dependenţă
de mass-media, de media vizuală, de o substanţă chimică, de alcool, de
pornografie, de Internet etc.

Reporter:
Cât timp trebuie să petreci în fiecare zi pe Internet ca să fie dependenţă,

în afara timpului pentru cursuri, pentru serviciu şi nevoi reale?

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Când stai zi şi noapte, adică vii de la serviciu, te pui în faţa calculatorului

şi te mai ridici... mâine, a doua zi...

Reporter:
Ai avut vreodată senzaţia că petreci prea mult timp pe Internet, că eşti

dependentă de Internet?

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Da, am avut. Depinde ce faci pe Internet, dacă te documentezi sau

dacă te joci, depinde de activităţile pe care le ai, cât sunt de constructive.

Reporter:
Care crezi că este motivul pentru care oamenii petrec aşa de mult timp

pe Internet? Nu mai ies să joace un fotbal, nu mai ies să meargă la o plimbare,
stau acasă şi „comunică” - este totuşi o comunicare cu alţii, dar prin intermediul
Internetului, într-o lume virtuală.

Studentă 3 - Vox-pop pe stradă:
Li se pare mai comod aşa. Probabil din cauză că au din ce în ce mai

puţin timp, li se pare mai comod să comunice în felul acesta şi îşi fac prieteni
virtuali. Poate şi de teamă de a nu fi respinşi la un moment dat. Pe Internet poţi
să îţi dai o altfel de imagine, poţi să pretinzi că eşti cineva care nu eşti şi atunci
li se pare mai simplu şi mai accesibil, pot să pară cine NU sunt, pot să pară mai
curajoşi şi atunci li se pare mai uşor de abordat o altă persoană.

Reporter:
„Peste 9.400.000 de femei din întreaga lume accesează site-uri

porno în fiecare lună”, se arată într-un sondaj efectuat în 2006 de Internet
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Filter Review. „Una din şase femei este dependentă de pornografie” scrie
site-ul www.semneletimpului.ro, citând acest sondaj.

„În societatea modernă, ‘puterea’ acţionează nu atât prin mijloace
de constrângere, de forţă, ca în dictaturile clasice, ci mai ales prin mijloace
blânde, seducătoare, de tip magic. Masele de oameni sunt manipulate prin
intermediul erosului din programele de televiziune, iar sexul este folosit
ca momeală în vânarea atenţiei generale a publicului. Cel împătimit, cel
dependent nu-şi mai găseşte liniştea decât parţial şi doar în momentele
când înfăptuieşte patima respectivă sau când consumă ceea ce i-a provocat
dependenţa”, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Revrăjirea lumii.

Irinel Ştefan:
Apostolul Pavel dezbate foarte clar ceea ce înseamnă lupta cu tine

însuţi. Este cea mai mare luptă pe care poate s-o ducă cineva. În lupta cu tine
însuţi ai garanţia că eşti biruitor, dacă începi să lupţi. De ce spunea apostolul
Pavel: „Mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire”? Omul acesta a
înţeles foarte clar că este vorba de o luptă cu el însuşi, în fiecare zi!

Reporter:
Ce simţeaţi în perioada când aţi vizionat astfel de materiale?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Oamenii nu consumă pornografie din cauza sexului, ci dintr-o nevoie

de intimitate nesatisfăcută. Sunt bărbaţi căsătoriţi care consumă pornografie...
sunt foarte mulţi bărbaţi căsătoriţi care consumă pornografie. Eu am început cu
pornografia din liceu şi am ajuns ca şi după căsătorie să am acest viciu şi
această robie, care nu are legătură cu viaţa sexuală.

Consumul de pornografie creează un fals sentiment de intimitate, pe
care probabil nu-l poţi obţine uneori în căsătorie şi atunci încerci să-l obţii sub
orice formă, iar intimitatea asta e dată de goliciunea femeii care apare în faţa
ta, ca bărbat.

Pe moment ai impresia că ţi se satisface o anumită nevoie de intimitate,
dar sentimentele unui creştin care consumă pornografie sunt dezastruoase după...
După ce ai terminat cu acest consum nenorocit, te simţi jalnic, ai impresia că
Dumnezeu nu te mai iubeşte, că Dumnezeu nu te mai vrea, şi bineînţeles că
Dumnezeu nu te vrea păcătos. Este normal să nu te vrea păcătos, dar te vrea
lângă El, te iubeşte în continuare şi vrea să scapi de această robie.
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Reporter:
Specialiştii afirmă că 30% dintre copiii cu vârsta sub 10 ani accesează

site-uri cu conţinut pornografic şi 80% dintre adolescenţii sub 16 ani vizionează
în mod obişnuit materiale pornografice.

Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Curiozitatea lor i-a îndemnat să ajungă aici, dorinţa lor de a cunoaşte
înainte de vreme, iar curiozitatea aceasta este stârnită şi într-un anumit anturaj.
Dacă nu ar fi într-un anumit anturaj, nici curiozitatea aceasta nu ar depăşi anumite
limite...

Eu mă puneam pe genunchi şi mă rugam în general pentru copii, dar în
mod special pentru această pornire a lor. Este adevărat că Dumnezeu a pus în
noi dorinţa aceasta, latura noastră sexuală, şi ea trebuie satisfăcută, dar numai
în căsătorie, într-un cadru legitim pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi.

Curiozitatea aceasta a copiilor înainte de vreme nu este rea până la un
anumit punct, dar această curiozitate are şi o latură negativă: ajungând la anumite
cote nu mai poţi să o stăpâneşti. Copilul nu se mai poate stăpâni, aşa zicem noi,
ca părinţi, dar el poate fi stăpânit prin controlul nostru.

Noi, ca părinţi, suntem responsabili şi copilul trebuie urmărit. Nu poţi
să-l urmăreşti la orice pas, dar nu poţi nici să-i dai acea libertate care se
vehiculează: să le dai copiilor libertate „ca să dea ei cu capul” şi atunci se vor
trezi, vor fi pregătiţi pentru ziua de mâine, pentru ce urmează...

Reporter:
...nu-l poţi lăsa pe copil în mijlocul unei autostrăzi „ca să dea el cu

capul”...

Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Eu nu sunt de acord cu această libertate. Dumnezeu mi-a dat copii, iar
eu sunt responsabilă de ei. Le dau o anumită libertate pe care o consider eu
potrivită. Nici Dumnezeu nu ne dă nouă libertate totală, nu avem libertate absolută.

Irinel Ştefan:
Chiar dacă ai căzut în capcana pornografiei, trebuie să lupţi. În toată

această luptă tu nu eşti singur. Pe lângă faptul că Isus Cristos este cu tine, mai
este ceva. El ţi-a dat o armă atât de puternică, pe care trebuie să o foloseşti în
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fiecare zi: RUGĂCIUNEA. Dar vei spune: „Da, m-am rugat, dar nu am
cunoscut biruinţa, m-am rugat şi tot nu pot să mă ridic, sunt tot prins, sunt
tot jos”. Să-ţi spun ceva: dacă vrei să scapi, FĂ CEVA: taie legăturile şi lucrurile
cu care diavolul te-a infectat până acum.Şi prin ce te-a infectat? Prin ochi, prin
reviste, prin televizor, prin Internet, prin tot ceea ce ne înconjoară.

Ieşi pe stradă şi pe tarabe sunt reviste obscene, te urci în autobuz şi
vezi o femeie sau o domnişoară cu pieptul jumătate gol şi ochii îţi fug acolo.
Dacă este un mod prin care diavolul intervine şi intră cu forţa în viaţa unui om,
această uşă este ochiul. În momentul în care te uiţi şi vezi, este clar că în tine se
dă o luptă, în tine se aprinde ceva - nevoia. Ea cere: „Domnule, ai nevoie!”.
Dacă vrei să cunoşti biruinţa, fă primul pas: închide-ţi ochii faţă de aceste mizerii!

Reporter:
Ce soluţii le-aţi propus celor care doreau să scape de dependenţa de

pornografie?

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
Femeile au fost afectate prin ceea ce au făcut bărbaţii lor. Ele nu erau

neapărat dependente de pornografie, deşi am cunoscut şi cupluri care au folosit
pornografia pentru a fi împliniţi în relaţia sexuală - credeau ei - cupluri care
aveau probleme grave şi au fost la un pas de divorţ. Chiar dacă soţia a fost de
acord să urmărească acele materiale împreună cu soţul şi să accepte tot ceea
ce-i cerea soţul ei, relaţia nu a putut fi reparată pentru că principiile pe care
Dumnezeu le are cu privire la relaţia sexuală sunt clar definite în Cuvântul lui
Dumnezeu şi nu au absolut nimic de-a face cu pornografia.

Dacă nu punem Cuvântul lui Dumnezeu la baza vieţii noastre, tot ceea
ce facem poate fi afectat, inclusiv relaţia sexuală.

Ceea ce am putut eu să fac a fost să o sprijinesc pe femeia aceea să
aibă atitudinea potrivită faţă de soţul ei, dar nu acceptând ceea ce el îi propunea,
îi cerea sau îi impunea. Am îndrumat acel cuplu să participe la consiliere în mod
serios, iar soţul să facă consiliere cu un consilier bărbat. Bărbaţii nu prea doresc
să meargă şi să facă lucrul acesta, dar dacă soţiile sunt sprijinite, atunci
schimbarea poate începe de la ele. Şi atunci când în inima unei femei este
blândeţe şi smerenie... ceea ce semeni, aceea culegi...

Cred că numai Dumnezeu este Cel care poate elibera un om de
dependenţă. Dacă apelezi la ajutorul lui Dumnezeu, El poate să facă mai mult
decât ştim noi să cerem sau să gândim.
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Irinel Ştefan:
Doreşti să scapi de această dependenţă? Nu te mai uita nici în stânga,

nici în dreapta,  ÎNCHIDE  TELEVIZORUL  ŞI  INTERNETUL,  ARUNCĂ
REVISTELE  DE  SUB  PATUL  TĂU,  DE  SUB  PERNA  TA,  DIN
CAMERA  TA,  ARUNCĂ  TOTUL  ŞI  FĂ  O  CURĂŢENIE  TOTALĂ,
DACĂ  VREI  SĂ  CUNOŞTI  BIRUINŢA. Spune:

„Înapoia mea, satana, vrăjmaşule!
  Nu mai vreau să zac bolnav la pat
  (din punct de vedere spiritual),
  nu mai vreau să stau de vorbă cu tine”.

Închide orice canal prin care el vrea să te ispitească. Pe mine televizorul, revistele,
cartea m-au atins şi m-au biruit ani de zile, dar am avut un moment în care
m-am ridicat şi am zis:

„Doamne, eu vreau să Te slujesc DOAR pe Tine!
  Tu m-ai născut din nou,
  nu mai vreau să îl slujesc pe cel rău!”.

În acel moment m-am dezis de televizor, m-am dezis de reviste, de Internet, am
încetat să mă mai uit în stânga şi în dreapta şi privirea îmi este doar la Isus
Cristos.

Reporter:
Fie ca privirile noastre să fie aţintite doar la Domnul Isus Cristos!
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Abandonarea copilului în faţa calculatorului,
ca să scapi de el, să nu te bată la cap, să ai
linişte în casă, este ca şi când l-ai îmbăta cu
alcool sau l-ai droga cu heroină.

Pornografia duce automat la
comportament sexual brutal şi dur cu
femeile.

Copiii sunt uşor de manipulat, sunt uşor de
„vrăjit”, sunt uşor de cucerit de forţele răului.

Dumnezeu a lăsat ca plăcerea sexuală
să aibă loc în cadrul căsătoriei, şi
nicidecum înainte sau în afara ei.

Aceste lucruri sunt imorale, sunt de-a dreptul
ruşinoase.



4 9

- o viaţă în minciună

Pornografia şi dependenţa de Internet
- o viaţă în minciună

Partea a 4-a

Reporter:
Cu câtva timp în urmă, un băiat de doar 13 ani s-a spânzurat din cauză

că părinţii i-au anulat abonamentul la Internet datorită notelor slabe obţinute la
învăţătură. Drept urmare, băiatul a hotărât să-şi ia viaţa.  Internetul poate ajunge
la fel ca un drog, iar în caz de întrerupere bruscă, reacţiile sunt asemănătoare
sevrajului la alcoolici sau la drogaţi.

Specialiştii în psihiatrie din România au propus înfiinţarea unor centre
speciale de tratament, asemănătoare celor în care sunt internate persoane pentru
dezalcolizare. Astfel de centre există de mai mult timp în ţările occidentale.

- Ce-ar fi bine să faci când vine ispita de a accesa site-uri pornografice?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Este un sfat foarte bun în Biblie, despre ce trebuie să faci când vin

ispitele:  SĂ  FUGI. Ăsta nu este genul de ispită cu care trebuie să lupţi. Cel
puţin pentru mine nu a fost şi din câte cunosc eu, cu câţi oameni am vorbit, nu
este deloc o ispită cu care să stai să negociezi: „Ştii, dar mă uit numai la
umărul ei, la buzele ei frumoase”... NU, nu există aşa ceva! Nu negociezi cu
ispita pornografiei!  Dacă dai de un site din greşeală, îl închizi, închizi computerul
şi te-ai dus. Dacă vezi o imagine care te duce undeva... închizi computerul şi
te-ai dus. Nu stai la negociat! Nu închizi pagina şi dup-aia oricând poţi să dai un
back sau oricând poţi să cauţi în history pe unde ai fost... Cu aşa ceva nu stai
la poveşti nici măcar o clipă.

Reporter:
Există o agendă a cuiva, să zicem a celor care câştigă din industria

sexului, o agendă de a impune răul pe post de bine, non-valorile în locul valorilor?

Ioan Brie, pastor:
Da, cred că există o asemenea agendă. Este o strategie gândită, din

zona demonică, şi se grefează foarte bine pe plăcerile şi predispoziţiile firii noastre
pământeşti. Ne place asta! Orice bărbat este şi poate fi vulnerabil la pornografie.
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Dacă sunt excepţii, le salut şi aş vrea să fie cât mai multe, dar nu trebuie să ne
îmbătăm cu apă rece şi să ne ascundem de problemă ca şi când nu ar exista.

Reporter:
Am întâlnit chiar şi persoane în vârstă de peste 70 de ani care spuneau

că au această problemă.

Ioan Brie, pastor:
Da, e o problemă în primul rând a bărbaţilor, dar nu numai a bărbaţilor.

Pornografia este o problemă pe care o regăsim şi la doamne, domnişoare, dar în
mod general la bărbaţi şi de aceea în materialele pornografice de regulă apar
femei, pentru că ele se adresează bărbaţilor. Bărbatul răspunde diferit din punct
de vedere sexual.

Stimularea sexuală are loc în mod deosebit prin privire, pentru că aşa a
fost construit omul, aşa a construit Dumnezeu bărbatul. Cel rău, ştiind această
trăsătură a sexualităţii masculine, ispiteşte în această zonă şi de aceea există
vulnerabilitate. Problema este cu atât mai gravă cu cât prezenţa pornografiei
este la îndemâna oricui.

Reporter:
Un adolescent de 15 ani şi-a ucis mama adoptivă datorită faptului că nu

îi mai plătise factura la Internet. De câtva timp băiatul îşi pierduse dorinţa de
socializare, s-a autoizolat în propria casă şi era rupt de lumea reală, era depen-
dent de Internet, aşa că în momentul când mama i-a tăiat conexiunea la Internet,
el s-a răzbunat ucigând-o.

- Care ar fi domeniile de dependenţă de Internet: jocurile video on-line,
bibliotecile sau informaţiile pentru cei avizi de informaţie, bârfele mondene din
ziare sau de pe bloguri sau pornografia?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
Cel mai mare domeniu de dependenţă, din păcate, rămân tot jocurile,

fiindcă atrag oameni de toate vârstele şi sunt realizate în aşa fel încât să petreci
cât mai multe ore on-line ca să faci progrese, să fie mai interesant jocul. Sunt
foarte mulţi care pică în capcana asta şi şi-ar petrece toată viaţa on-line, dacă
ar putea. De ce este acesta motivul principal? Fiindcă pot trăi un personaj care
NU sunt în viaţa reală - în jocuri pot să fie eroi deosebiţi, dar în viaţa normală
sunt oameni de rând, aşa că pe Internet îşi pot trăi toate fanteziile şi toate
nevoile pe care le au.
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Reporter:
Dependenţa nu apare la copii din senin, dintr-o dată, ci în urma unui

proces în care copiii petrec ore în şir în faţa calculatorului, în absenţa părinţilor.
Cred că aici se cuvine să tragem un semnal de alarmă foarte serios

pentru părinţi. Dragi părinţi, abandonarea copilului în faţa calculatorului ca să
scapi de el, să nu te bată la cap, să ai linişte în casă, este ca şi când l-ai îmbăta
cu alcool sau l-ai droga cu heroină. Pentru a fi sigur că l-ai închis în cuşca lui,
pentru ca tu să îţi poţi vedea liniştit de televizorul tău sau de alte treburi prin
casă, dezastrul pe care îl vei culege mai târziu este imens.

- Ce este anormal în cazul consumului de pornografie?

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
În mod normal, într-o relaţie intimă plăcerea de a fi cu persoana iubită

contribuie la senzaţii de plăcere şi la împlinirea acestei relaţii de plăcere. Dacă
cineva este consumator de pornografie, atunci ajunge să-şi compare soţul sau
soţia, persoana cu care are relaţii sexuale, persoana iubită, persoana cu care
are relaţii intime, o compară cu acele modele pornografice pe care le-a văzut.

Poate să fie nesatisfăcut de relaţiile lui intime, fiindcă soţia nu se compară
cu acele imagini văzute în mass-media, cu femeile dezbrăcate, frumoase, cu un
corp după anumite dimensiuni standard, cu părţi ale corpului exagerate şi
prezentate într-un mod exagerat.

Acesta este pericolul dependenţei de pornografie. Eu aşa înţeleg
incapacitatea de a savura o relaţie reală intimă şi dependenţa acestor relaţii
intime de consumul de pornografie.

Reporter:
Care au fost motivele pentru care aţi ajuns la penitenciar?

Bărbat 1, închis în Penitenciar:
Traficul de persoane, proxenetismul şi aderarea la un grup infracţional

organizat.

Reporter:
Pornografia duce automat la comportament sexual brutal şi dur cu

femeile. Proxenetismul şi traficul de femei se înscriu pe această orbită.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Noi, femeile, suntem, se pare, mai puţin dependente de aşa ceva, mai

puţin consumatoare de pornografie. Cel puţin mie mi se pare extrem de străină
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ideea de a mă uita la imagini care să-ţi provoace satisfacţii sexuale, dar se pare
că alţii au această capacitate, chiar dacă pentru mine este greu de înţeles.

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
Un alt aspect este faptul că astăzi sunt foarte mulţi oameni dependenţi

de Internet, care stau pe forumuri şi pe bloguri şi îşi petrec toată ziua scriind la
unii şi la alţii. Asta este trist, pentru că în lumea reală nu vorbesc cu nimeni, dar
pe net sunt omniprezenţi, în toate forumurile.

De asemenea, bârfele sunt la modă. De ce să te duci să cumperi un
ziar, când poţi să le ai pe toate direct la tine acasă?

Cel puţin din cercul meu de cunoştinţe şi din experienţă, jocurile rămân
în top, iar forumurile şi blogurile sunt destul de aproape.

Reporter:
Ce părere aveţi despre pornografie şi cum afectează pornografia viaţa

unui bărbat, a unei femei, a unor copii?

Bărbat 2, deţinut în Penitenciar pentru trafic de femei:
Din punctul meu de vedere pornografia nu este un lucru normal. Din

punctul meu de vedere, în primul rând este contra religiei, şi spun asta cu toate
că sunt aici unde sunt... adică în penitenciar. Traficul de persoane, prostituţia şi
toate acestea sunt detestabile. Să-ţi câştigi existenţa de pe urma prostituţiei mi
se pare inuman, adică mi se pare chiar strigătoare la cer chestia asta.

Fiecare face ce crede şi cum îl duce mintea, dar să nu uităm că avem
un Dumnezeu şi sunt de principiul că ce mie nu-mi place, nici altuia nu-i fac.
Întotdeauna mă pun într-o situaţie, cu toate că şi în cazul meu este vorba despre
trafic de persoane, dar, de fapt, a fost vorba de cu totul şi cu totul altceva.

Oana Grigore, reporter:
De fiecare dată când copilul accesează Internetul, este supus unui risc?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

Nu este un pericol întotdeauna, însă sunt două reguli bune de urmat.
Este de bun simţ, dacă vreţi, pentru orice familie care are un calculator în casă,
ca niciodată acel calculator să nu fie instalat în camera copilului. Adică trebuie
să stea într-o cameră în care şi părintele sau bunicul sau oricare dintre membrii
familiei să poată să vadă oricând ce se întâmplă pe acel calculator. Asta pentru
că există o curiozitate evidentă a copiilor...
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Reporter:
„Tinerii care au un televizor sau un calculator în camera lor,

separat de părinţi, au de 6 ori mai multe relaţii sexuale înainte de căsătorie
decât aceia care se uită la televizor împreună cu părinţii”, spune studiul
citat de Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minţii umane.

Radiana Cordoş, consilier creştin la Centrul Repha’El din Arad:
Pornografia distruge şi viaţa celui care o consumă, îi distruge şi familia,

distruge şi anturajul, pentru că este o adicţie, o dependenţă care pune stăpânire
pe mintea omului, aşa încât nici relaţiile şi nici acţiunile sau vorbele persoanei
respective nu mai sunt în regulă. M-am întâlnit cu astfel de cazuri şi ştiu că
distrugerea este mare, foarte mare!

Reporter:
Cum influenţează mass-media comportamentul oamenilor?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Mass-media dezvoltă insensibilitatea la violenţă şi la victimele acesteia.

De exemplu, când văd un atac terorist pentru prima oară, mă înfioară. A doua
oară mă înfioară mai puţin, dar după ce văd imagini de 50 de ori, din diferite
locuri, pur şi simplu pot să rămân neutru la ele, deşi sunt acolo oameni sfârtecaţi,
deşi totul este plin de sânge, deşi există lacrimi în jur. Deci dezvoltă această
insensibilitate, care este un lucru groaznic, şi intensifică percepţia că trăiesc
într-o lume periculoasă, chiar dacă acesta este adevărul.

Lumea este violentă, violenţa nu poate fi evitată, iar pentru persoanele
care sunt mai sensibile această expunere produce coşmaruri,  produce nesiguranţă
a doua zi, produce depresii şi produce frică.

Reporter:
De ce stau oamenii pe Internet aiurea? Aşteaptă o veste bună? Caută

o prietenie? Din nevoia de dragoste? Din nevoia de comunicare?

Bărbat, specialist în calculatoare:
Cred că nevoia de comunicare este una dintre ele, şi Internetul îţi dă

posibilitatea să comunici impersonal. Comunici fără să-ţi arăţi identitatea, fără
să poţi fi identificat. În spatele unui „user name”, tu poţi fi oricine, poţi să
vorbeşti ceea ce nu ai vorbi în mod normal cu o persoană stând faţă în faţă.
Este foarte impersonal şi probabil că unii tineri au nevoie de lucrul acesta:
neavând puterea de a spune unele lucruri în faţă, Internetul este o cale de a
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transmite ceea ce gândeşti în intimitate. Îţi dă posibilitatea să scrii unele lucruri
pe care doar le gândeşti şi pe care nu ai avea curaj să le spui cu voce tare.

Reporter:
În cuvinte simple, cum se defineşte dependenţa de Internet?

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Oamenii stau şi pierd nopţile pe Internet, iar ziua dorm şi îşi reduc

timpul de activitate la mai puţine ore, fiindcă prelungesc mult nopţile sau sunt
foarte obosiţi în timpul zilei, dacă mai reuşesc să ajungă la serviciu sau la şcoală.

Dependenţa de Internet, în formele grave, înseamnă că noaptea stau
pe Internet, iar dimineaţa nu pot să se trezească, nu pot să meargă la şcoală sau
la serviciu, au multe zile de absenţă din această cauză, nu au rezultate bune etc.

Reporter:
Cu siguranţă că există o componentă spirituală în toate aceste

dependenţe, o luptă continuă cu tine însuţi, o luptă pe care o pierzi în fiecare zi
sau pe care nici măcar nu doreşti  să o câştigi. Un fost dependent de pornografie
ne dezvăluie lupta spirituală din interiorul omului, luptă care nu poate fi câştigată
decât atunci când Îl chemăm pe Mântuitorul Isus Cristos în ajutor.

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Ispitele vin tot timpul. Cu o săptămână înainte de acest interviu şi eu

am fost extrem de ispitit. Au venit foarte multe ispite şi au fost ispite mari.
Atunci chiar m-am gândit - ce interesant că imediat după ce m-am hotărât să
dau un interviu despre cum am scăpat de dependenţa mea de pornografie, sunt
extrem de ispitit. Dar lucrul care m-a ajutat să înving e acelaşi care m-a ajutat
după ce mi-am dat seama cum funcţionează ispita: am înţeles că este vorba
despre lupta cu ispita, pe care doar cu ajutorul lui Dumnezeu o poţi câştiga,
nicidecum singur.

Anca Brăşfălean, reporter:
Există un prag de la care putem să devenim dependenţi?

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Cred că da şi acesta este pragul de la care bărbaţii nu mai pot avea

plăcere sexuală în relaţiile intime cu soţiile lor, decât în condiţiile în care fantezia
le este stimulată prin pornografie. În mod normal, într-o relaţie intimă, faptul de
a fi cu persoana iubită contribuie la senzaţia de plăcere şi împlinire.
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Reporter:
Pornografia poate duce la abuz sexual, în special asupra persoanelor

mai vulnerabile, cum sunt copiii. Care sunt câteva dintre efectele abuzului sexual
asupra copiilor?

George Roman, Director de programe, Organizaţia „Salvaţi copiii”:
Efectele acestea sunt în primul rând de ordin psihologic, dar şi fizic, iar

traumele pe care le are un copil după o astfel de experienţă sunt foarte grave,
şi pe termen lung el poate dezvolta o anumită reţinere în a ieşi în public. Pot
exista episoade de traumă, care pot apărea în anumite perioade ale vieţii.

Există şi o culpă, un sentiment de vinovăţie pe care îl încearcă un copil
care a fost victimă a unui abuz sexual. Copilul crede că el este de vină pentru
ceea ce s-a petrecut şi acest lucru impietează de multe ori asupra unei viitoare
cercetări penale, pentru că există această dorinţă a copilului de a nega şi de a
ascunde acest gen de comportament din partea adulţilor.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Copiii sunt uşor de manipulat, uşor de „vrăjit” şi de cucerit de către forţele

răului. Noi, ca părinţi, trebuie să fim foarte atenţi să nu ne fure Internetul copiii.
Există tot felul de programe care pot fi instalate pe computerul de acasă

ca să îl protejeze pe copil, astfel încât copilul să nu poată accesa site-urile
murdare. Operatorii de Internet ne oferă aceste instrumente şi posibilităţi de a
ne apăra copiii şi în felul acesta, iar noi trebuie să ne supraveghem copiii.

Prof. Virgil Drăgan:
Dăm vina pe mass-media, dăm vina pe dorinţa de informare a tinerilor,

dăm vina pe mai-ştiu-eu-ce cauze, uitând însă ce ne învaţă Domnul nostru,
poruncindu-ne să ne cercetăm fiecare pe noi înşine.

Reporter:
Cât este de mare impactul mediei vizuale asupra omului în secolul 21?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Ca să ne facem o idee despre cât este de profund şi de larg acest

impact în zilele de astăzi, este suficient să aflăm că în ţările dezvoltate consumul
lunar de mass-media pentru un adult este următorul: radio - 90 de ore, televiziune
- 131 de ore, filme video - 4,5 ore, jocuri video - 3,5 ore, Internet - 25 de ore
acasă şi 75 de ore la seviciu, presa - 13 ore, revistele - 7 ore, telefonul - 17 ore
şi - culmea - cărţile doar 8 ore.
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Student 3 - Vox-pop pe stradă:
O persoană este dependentă de Internet când uită să îşi facă lucrurile

personale, uită să se îngrijească şi petrece foarte mult timp în faţa calculatorului.

Reporter:
Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să fii dependent de Internet?

Student 3 - Vox-pop pe stradă:
Petrec, ca oricare dintre noi, o mare parte din timp pe Internet, dar

dependent nu cred că am fost niciodată.

Reporter:
Se leagă şi pornografia de dependenţa de Internet sau nu neapărat?

Student 3 - Vox-pop pe stradă:
Este şi o vorbă care spune că Internetul este bun pentru 3 lucruri:

pornografie, pornografie şi pornografie...    Aşa că sunt foarte legate!

Reporter:
Cam cât crezi că se petrece în medie pe site-uri pornografice, raportat

la timpul total petrecut pe Internet? Dacă într-o zi stai 10 ore pe Internet, cât
stai pe site-uri pornografice?

Student 3 - Vox-pop pe stradă:
O jumătate de oră... cam ceva de genul acesta... oricum asta la băieţi,

că fetele nu cred că stau pe site-uri porno decât când se uită cu băieţii şi atât.

Student 4 - Vox-pop pe stradă:
Un om este dependent de Internet atunci când petrece mai mult timp în

faţa calculatorului decât petrece pentru şcoală, pentru îngrijirea sa personală,
pentru prieten sau prietenă, în caz că are. Dacă e mai mult pe Internet, atunci
deja devine dependenţă.

Dependenţa de Internet mi se pare o tâmpenie. Din ce în ce mai mulţi
copii nu se mai joacă, nu se mai plimbă cu bicicleta, nu mai ies în parc sau pe
stradă. Noi am trăit altfel.

Iar legătura între pornografie şi Internet este dată de faptul că
majoritatea oamenilor care sunt dependenţi, de fapt toţi utilizatorii de Internet -
şi băieţi şi fete - accesează site-uri pornografice, cred eu.
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Reporter:
Care este motivul pentru care accesează aceste site-uri? Nu au un

prieten sau o prietenă, sunt prea graşi, prea slabi, prea înalţi, prea mici, au o
părere proastă despre ei înşişi, o imagine greşită despre sine?

Student 4 - Vox-pop pe stradă:
Păi odată ce eşti dependent de Internet, uiţi cum e să mai fii om şi

atunci trebuie să găseşti plăcere în altă parte, dacă uiţi toate lucrurile bune.

Reporter:
Crezi că şi fetele consumă pornografie pe Internet?

Student 4 - Vox-pop pe stradă:
Da, dar mai puţin decât băieţii.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul consumând
pornografie împreună cu colegii şi prietenii:

Copiii noştri accesează tot mai des site-uri interzise, care le influenţează
puterea de concentrare la şcoală, le schimbă caracterul şi dorinţele.

Reporter:
Dacă le interzicem copiilor, atunci cu atât este mai mare tentaţia

„fructului oprit” - merg acasă la un coleg sau merg la un club de Internet. Ce
ar trebui să facă părinţii? Să pună filtre la calculator sau să pună filtre direct în
mintea şi în inima lor şi a copiilor?

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul consumând
pornografie împreună cu colegii şi prietenii:

Este foarte important să discutăm cu copiii noştri, să avem o relaţie
foarte apropiată şi să le explicăm unele lucruri care sunt pe măsura vârstei lor.
Apoi cred că este foarte important să îi direcţionăm spre sport, spre citit şi
lectură, decât să îi abandonăm în faţa calculatorului, ca să ne vedem noi de
treburile noastre.

Reporter:
Uneori dependenţa aceasta duce la violenţă şi agresivitate.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Din cauza neîmplinirilor, din cauza insatisfacţiei, soţul meu a ajuns să se

comporte violent, deşi nu a fost niciodată un om violent, un om care să fie
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abuziv şi agresiv, în general vorbind. Dar întreaga lui modalitate de a privi lucrurile
din jur s-a schimbat datorită faptului că era nesatisfăcut.

Am înţeles atunci că lucrurile care sunt prezentate în astfel de materiale
produc o foame crescândă după mai mult şi mai mult, şi inconştienţa asupra
faptului că eşti prins de materialele pe care le vezi te conduce spre agresivitate
faţă de cei din jur. Ştiu că nu-şi dădea seama că lucrurile pe care le viziona îl
determinau să se comporte aşa, şi din cauza aceasta cădea încontinuu în capcană.

Reporter:
De ce se ajunge la violenţă şi agresivitate, ce este rău acolo?

Daniel S., fost dependent de pornografie:
Rău este faptul că aceste lucruri sunt imorale, sunt de-a dreptul

ruşinoase. Orice om moral cred că le-ar considera nepotrivite. De ce sunt ele
rele? Pentru că Dumnezeu le consideră păcat şi lumea din jurul nostru le
consideră rele, chiar dacă mulţi tineri le consideră ca fiind ceva normal, ceva
obişnuit, ceva care trebuie să facă parte din viaţa tânărului. Totuşi, înaintea lui
Dumnezeu ele sunt păcat şi duc la condamnarea veşnică în iazul de foc, în iad.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Ştiu că pornografia se manifestă ca o dependenţă şi cel în cauză se

comportă ca un om dependent. Soţul meu lucra peste program la birou şi ştiam
de ce vrea să rămână peste program - pentru că trebuia să consume ce avea de
consumat... şi timpul pe care îl petrecea acolo a început să devină tot mai lung,
din ce în ce mai lung... de la o jumătate de oră, la 1-2-3 ore... Când ajungea
acasă era foarte violent, pentru că eu îl întrebam de ce a stat atât timp, iar el
spunea: „Am avut de lucru, de ce nu mă crezi, de ce pui astfel problema?”.
Atunci când am fost sigură că asta face la birou, am hotărât să îl înfrunt. L-am
înfruntat, dar lucrurile au scăpat de sub control - nu a recunoscut nimic...

Reporter:
Un alt punct de vedere, diferit de metoda „înfruntării”, este exprimat

de Dr. Harry Schaumburg în cartea Intimitate falsă: Cum să înţelegi lupta
împotriva dependenţei sexuale: „Nu este numai o problemă de sex, sau
chiar de comportament exterior: este un rezultat al singurătăţii, durerii,
nevoii egoiste de a fi acceptat şi iubit, indiferent de consecinţe, şi o pierdere
vitală a relaţiei cu Dumnezeu.
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Dacă bănuieşti că soţul tău consumă pornografie, rezistă ispitei
de a culege probe care să dovedească acest lucru. Astfel de acţiuni
sabotează încrederea maritală şi calcă limitele intimităţii. Ştim că este
înspăimântător, dar ai încredere că Dumnezeu va aduce lucrurile ascunse
la lumină. ‘Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns,
care nu va fi cunoscut’ (Luca 12:2). Dumnezeu are cele mai bune metode,
la timpul potrivit.” (Fragment citat din cartea Conversaţii intime, de Linda
Dillow si Lorraine Pintus, editura Impact Media, Timişoara, 2004)

Daniel S., fost dependent de pornografie:
Dumnezeu a lăsat ca plăcerea sexuală să aibă loc în cadrul căsătoriei,

şi nicidecum înainte sau în afara ei, nicidecum în relaţii de scurtă durată, relaţii
în cadrul cărora tinerii poate cred că se iubesc, dar, de fapt, ei iubesc plăcerea
sexuală şi doresc să aibă parte de actul sexual. Apoi nu mai există nici aşa-zisa
dragoste care trebuia să fie. Este o cale prin care tinerii îşi satisfac poftele
înainte de vreme.

Reporter:
Doar Dumnezeu, prin puterea Lui, poate scăpa un om de dependenţă.

Ioan Panican, pastor:
Dependenţa de Internet şi dependenţa de pornografie sunt două realităţi

devastatoare, prezente astăzi pretutindeni în lume.
Mă aflam în mijlocul unei Biserici şi un bărbat de vreo 30 de ani m-a

rugat la sfârşitul slujbei să mă rog pentru el, ca Domnul să-i dea putere şi să-l
elibereze. Era un băiat educat, specialist în calculatoare, care ocupa o poziţie
importantă la o firmă cu renume mondial. Eu m-am rugat pentru băiatul acela şi
am chemat Numele şi puterea lui Dumnezeu peste el.

Un an mai târziu am ajuns iarăşi în aceeaşi Biserică, şi a venit tânărul
acesta la sfârşitul slujbei la mine şi mi-a spus: „Domnul m-a eliberat în chip
desăvârşit de această groaznică putere care pusese stăpânire pe mine:
puterea Internetului, dependenţa de Internet şi de jocurile pe calculator”.

Reporter:
Doamne, te rugăm să dai Tu înţelepciune tuturor părinţilor ca să-şi

îndrume copiii spre Tine, singurul Dumnezeu adevărat.
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Când fiul tău îţi bate la uşă şi tu îl trimiţi în
bucătărie la mama lui, care, neavând nici ea
timp de el, bineînţeles că îl trimite înapoi la
tine... Dar el nu se mai întoarce, ci coboară...
şi află că pe Internet găseşte un răspuns
„formidabil”...

Pentru cei aflaţi în stadiu foarte
avansat de dependenţă este reco-
mandabilă terapia cu ajutorul unui
psiholog sau consilier creştin, atât
pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Se induce o pornire lăuntrică în sufletul celui
care a pornit la vale pe această pantă şi  NU
SE  MAI  POATE  OPRI !

Bărbatul devine frustrat de
„prestaţia” soţiei sale, pentru că
actriţele de pe site-uri ştiu să
joace altfel rolurile.

Internetul este un instrument fantastic pentru
informare, cultură şi pentru răspândirea
Evangheliei, dar, în acelaşi timp, poate fi o
extraordinară cursă şi un instrument de
pângărire a omului şi de răspândire a
pornografiei.
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Reporter:
             Cine v-a oferit sau cum aţi ajuns la materiale cu conţinut pornografic?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
         Acum e din ce în ce mai simplu să ajungi la materiale pornografice.
Internetul este o sursă foarte bună pentru aşa ceva. La mine a început la şcoală
cu nişte reviste, apoi acasă cu nişte filme văzute târziu, aiurea...

Reporter:
           După ce şi-a dedicat viaţa, inima şi mintea lui Dumnezeu, Irinel Ştefan
a încercat să trăiască o viaţă plăcută lui Dumnezeu. S-a luptat cu multe ispite
din domeniul abordat de noi în acest documentar şi l-am rugat să ne prezinte
concluziile lui personale despre modul de a ajunge la eliberarea de ispită.

Irinel Ştefan:
           Pe lângă faptul că tu tai aceste canale: televizorul şi revistele, privirea
ta pe stradă către stânga şi dreapta sau Internetul la ora actuală, dacă faci
acest lucru, Dumnezeu îţi dă o armă puternică:
                        „Căci Domnul este Duhul;
                          şi unde este Duhul Domnului,

        acolo este slobozenia” (2 Corinteni 3:17).
Există eliberare, există salvare. Dacă ai nevoie să fii salvat şi eliberat, fă un
singur lucru, şi anume roagă-te:
                        „Doamne, lasă ca Duhul Tău să vină peste viaţa mea,
                           pentru că vreau să fiu liber.
                                                Doamne, vreau să fiu salvat,
                                                Doamne, vreau eliberare,
                                                Doamne, vreau graţiere şi iertare”.
Cheamă Duhul Domnului peste viaţa ta şi el va aduce o mare slobozenie, o
mare eliberare.



6 2

Pornografia şi dependenţa de Internet

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
         Un lucru esenţial pentru o persoană care suferă datorită dependenţei
partenerului sau care trece printr-un abuz este să ceară ajutor.
            Cel mai important lucru pentru o persoană care nu ştie cum să se implice
într-o astfel de situaţie, este să ceară ajutor la cei care sunt gata să o ajute. Este
foarte important pentru oricine care se află într-o situaţie de genul acesta să
vorbească cu persoane abilitate.

Irinel Ştefan:
            Prorocul Samuel îi spunea lui Saul:
                        „Duhul Domnului va veni peste tine,
                           vei proroci cu ei şi” - reţineţi -
                         „vei fi preschimbat într-alt om” (1 Samuel 10:6).
Dacă este ceva care te poate „preschimba într-alt om”, nu este decât Duhul
lui Dumnezeu. Duhul Sfânt te poate schimba într-alt om. Tu te-ai luptat, ai
încercat, dar ai căzut şi nu cunoşti biruinţa. Şi eu am căzut de multe ori, dar
înţelege bine acest lucru: cheamă Duhul Domnului, căci unde este Duhul Domnului
este slobozenie. Duhul Domnului este putere. Tu trebuie să recunoşti:
                        „Doamne, eu nu pot!
                          M-am luptat de mai multe ori,
                         am încercat să aduc moralitate în viaţa mea,
                         am încercat să ajung la un standard înalt,
                          dar nu am putut, Doamne.

Şi mulţi îmi spun ‘Fă aşa şi fă aşa’,
dar eu nu reuşesc.”

Reporter:
            Cum poate o familie să iasă din groapa consumului de pornografie?

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
            Am cunoscut cazuri în care situaţia a durat ani de zile şi a avut
influenţe majore asupra familiei. Au reuşit să iasă din groapa unde au fost aruncaţi,
din consumul de pornografie, numai datorită faptului că au vorbit.
            La un moment dat ea nu a mai putut să tacă şi acela a fost momentul în
care a început eliberarea. Deşi au trecut prin „cuptor” şi a fost foarte greu,
pentru că e greu să te desparţi de ceva ce a devenit o obişnuinţă pentru tine,
numai după ce au cerut ajutor au putut ieşi de acolo.

Partea a 5-a
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Reporter:
            Internetul le oferă copiilor jocuri interactive care stimulează inteligenţa
şi dezvoltă unele abilităţi. De asemenea, pentru şcoală Internetul constituie o
sursă vastă de informaţii. Totodată copiii au posibilitatea de a comunica cu
familia sau prietenii. Dar cum este înţelept să se raporteze la prietenii cunoscuţi
sau mai puţin cunoscuţi de pe Internet?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:
            Aici se poate pune o întrebare bună - dacă e bine să-şi posteze poza
sau nu este bine. Poza de profil poate însemna foarte mult. Când alegi să-ţi
creezi un profil care nu reprezintă datele tale reale, în acel profil îţi regăseşti fie
nişte aspiraţii, fie nişte dorinţe ale tale. Lucrurile acestea se regăsesc în datele
pe care tu le publici, le share-uieşti [le dezvălui, le împărtăşeşti n.a.] cu toată
lumea, inclusiv în fotografia ta de profil.
            Cum gândesc ceilalţi văzând fotografia ta de profil? Cred că vom găsi
foarte mulţi tineri, sau mai mult tinere, la care profilul ajunge la limita sexualităţii
sau, dacă nu este chiar explicit, oricum degajă foarte multă sexualitate. Păi
evident că atunci se transmite un mesaj, şi cel care stă la pândă şi aşteaptă poza
evident că te ia ca ţintă a sa.

Oana Grigore, reporter:
         Dacă părintele vrea, totuşi, să comunice cu copilul şi să ţină calculatorul
într-un loc comun, pe hol sau în sufragerie, undeva unde să poată avea acces,
ce mai poate să facă părintele ca să-şi protejeze copilul?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:
            Pericolul este că dacă el nu poate să intre pe Internet pentru că tu i-ai
impus un regim mai restrictiv, el s-ar putea să se ducă la un prieten în a cărui
familie să nu existe aceste reguli. Aşa că trebuie să ai o discuţie cu el,
stabilindu-i un program de utilizare a Internetului şi fiind interesat de site-urile
pe care copilul doreşte să le utilizeze.

Oana Grigore, reporter:
            Nu este bine doar să-i impui copilului nişte restricţii, ci trebuie să şi
discuţi cu el.

Partea a 5-a
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Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:
            E important să comunici cu copilul tău. Uneori nu poţi să vii cu reguli
restrictive şi să crezi că deoarece calculatorul este în casă, nu are să se întâmple
nimic rău; asta nu înseamnă că el nu va accesa un astfel de mediu, pentru că
este totuşi un mediu prietenos.

Reporter:
            Mutarea calculatorului din camera copilului într-un loc în care să poată
vedea şi alţi membri ai familiei ce face el, precum şi supravegherea acestuia
când navighează pe Internet, fac parte din cele câteva reguli de bază pentru
prevenirea dependenţei de Internet şi a consumului de pornografie. Apoi stabilirea
unui program fix la calculator, redus la maximum 1-2 ore/zi şi sarcini foarte
precise, de genul: îţi faci temele, faci curat în cameră, dai cu aspiratorul sau
citeşti o carte.
         Pentru cei aflaţi într-un stadiu foarte avansat de dependenţă este reco-
mandabilă terapia cu ajutorul unui psiholog creştin sau cu ajutorul unui consilier
creştin, atât pentru copii, cât şi pentru părinţi. L-am întrebat pe pastorul Ioan
Brie, slujitor al Bisericii, dacă există vreun mediu sigur în ceea ce priveşte tema
dezbătută.

Ioan Brie, pastor:
            Uşa Bisericii nu este un adăpost destul de tare. Cu problema aceasta
trebuie să venim din toată inima la Domnul Isus. Simpla apartenenţă confesională,
fără o îngrijire duhovnicească riguroasă, nu ne scuteşte de pericolul acesta.
Principala problemă este că se creează o dependenţă, şi ceea ce mulţumeşte în
faza prezentă nu mai mulţumeşte în faza următoare, şi ceea ce mulţumeşte în
faza următoare nu mai mulţumeşte în faza ulterioară şi tot aşa...

Reporter:
            ...Drogul cere din ce în ce mai mult...

Ioan Brie, pastor:
          ...Exact. Şi devine o dependenţă care fixează nişte tipare, apoi apare o
pornire lăuntrică în sufletul celui care a pornit la vale pe această pantă şi nu se
mai poate opri,  NU  SE  MAI  POATE  OPRI!  Şi este grozav, este cumplit de
grav că un bărbat care a dorit să aibă o viaţă conjugală mai frumoasă şi mai
împlinită, şi care a consumat pornografie ca să „se inspire” cum să fie un soţ
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mai bun, la urmă a ajuns, de fapt, să fie frustrat de „prestaţia” soţiei sale,
pentru că actriţele de pe site-uri ştiu să joace altfel rolurile.

Reporter:
         Care sunt primele semne care arată că o persoană se îndreaptă spre
dependenţa de pornografie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
           Unul dintre primele semne este că se închide în sine - aşa a fost în  cazul
soţului meu. A devenit din ce în ce mai închis, incapabil să comunice. Exista o
barieră continuă între noi, peste care parcă nu se putea trece din nicio parte.
Era bariera conştiinţei. La noi aşa a fost.
         Apoi, la nivelul relaţiilor sexuale nu mai exista satisfacţie din partea lui.
Orice aş fi făcut, nu mai exista o dorinţă normală după intimitate, ci o dorinţă
exagerată.

Ioan Brie, pastor:
         S-a ajuns ca în familii să se apeleze la perversiuni sexuale din cauza
pornografiei. Ori asemenea persoane sunt demne de arătat cu degetul, în sensul
păcatului lor, şi chemate la pocăinţă, altfel vor ajunge la divorţ. Acesta este
drumul - vor ajunge la divorţ. Vor ajunge să meargă la bordel sau mai ştiu eu ce
vor face dacă nu se opresc... şi sunt mulţi oameni prinşi în această capcană.
               Eu îi sfătuiesc să caute consiliere! De problema asta nu scapi cu SMS-
uri - trimiţi un SMS, scrii pe un site ceva, la un comentariu nu ştiu unde: „Da, şi
eu sunt...”. Nu scapi cu aşa ceva. Du-te la un consilier, mărturiseşte-ţi păcatul,
stai de vorbă în mod riguros. Poate că trebuie să renunţi efectiv la calculator -
să scoţi Internetul afară din casă, să scoţi televizorul afară din casă, să te pui
sub autoritatea cuiva care să te întrebe, să se roage cu tine, să posteşti, să dai
socoteală.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
           Lucruri care în mod obişnuit ne împlineau în relaţia noastră, au devenit
lucruri fără fond, fără greutate, gesturi fără fond şi fără greutate. Trebuia să fie
mai mult şi mai mult, nu ştiu ce anume, că eu nu am îngăduit să se treacă peste
anumite limite, pentru că am înţeles că este ceva grav la mijloc şi nu am îngăduit
să se treacă peste lucrurile care trebuie să fie normale într-o relaţie intimă.
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Ioan Brie, pastor:
            O altă problemă ţine de prevenire. Spune Apostolul Pavel:

„Nu purtaţi grijă de firea pământească,
  ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:14).

           Prevenirea presupune să ai un stil de viaţă sănătos, o viaţă spirituală
sănătoasă, să-ţi impui anumite discipline spirituale, pentru că dacă ajungi pe
marginea prăpastiei sau ai început deja să cazi, degeaba te rogi după aceea,
când te găseşti în răstimpul dintre aruncarea de pe marginea prăpastiei şi lovirea
de fundul ei... între timp te rogi: „Doamne, scapă-mă, să nu dau tare”. Nu!
Aici vorbim despre o ţinere departe de prăpastie!
         Aici intervine disciplina rugăciunii, disciplina citirii Bibliei, disciplina
participării la Biserică, disciplina postului, disciplina mărturisirii păcatelor şi alte
discipline spirituale asemănătoare.

Reporter:
            Dacă relaţiile cu cei din jur sunt defectuoase, persoana în cauză încearcă
să şi le împlinească cu ajutorul calculatorului, intrând într-o lume virtuală şi
ireală. Adică nu este ireală, pentru că sunt şi acolo oameni cu care discută, dar
îmi amintesc un exemplu: un bărbat voia să aibă o relaţie în afara căsătoriei. A
căutat pe Internet şi a făcut cunoştinţă prin Internet cu o fată. Au decis să se
întâlnească şi fizic, dar, când colo... era chiar fiica lui... Deci se pot întâmpla
lucruri chiar de genul acesta. Internetul este un vector incredibil de eficient
pentru pornografie, incredibil!
         - De ce crezi că apare dependenţa de pornografie? Ce efecte negative
are în viaţa fizică a omului şi cum se poate scăpa de dependenţa de pornografie?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
            Internetul este un stimul major, oferind însă şi posibilitatea şi uşurinţa
de a ajunge la orice fel de materiale, inclusive pornografie. Îl ai tot timpul disponibil
acasă şi automat tentaţia pentru oricine este mult mai mare - îl accesezi ca să
vezi ceva nou, ce mai există prin lume. Eu nu sun psiholog, nu ştiu care este
legătura mentală cu dependenţa de pornografie, dar probabil că este ceva nou,
ceva ce i se pare interesant omului şi atunci constată că este plictisit de nevastă,
de prietenă, şi se gândeşte că vede ceva mai stimulant.

Reporter:
         Din punctul de vedere al programatorului, există vreo „şmecherie” în
materialele generatoare de dependenţă, care se aplică întotdeauna şi produce
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efectele scontate? Cum ar fi, de exemplu, culorile, sunetele, viteza de schimbare
a imaginilor?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
            Nu atât culorile, cât încercarea de a împlini dorinţele şi nevoile omului,
acesta a fost şi este secretul, de fapt. Jocul există întotdeauna: faci ceva, petreci
timp acolo şi primeşti o răsplată, fie o armură mai bună, fie un punctaj, ceva
care să-ţi crească nivelul şi statutul. La pornografie este la fel: se mizează pe
dorinţele şi plăcerile oamenilor, şi atunci pe aceea se concentrează, ca tu să
primeşti stimulenţi şi „bucurie” din materialul pe care îl vezi sau jocul care te
joci şi aşa mai departe.

Oana Grigore, reporter:
           Care este situaţia tinerilor care se filmează în ipostaze indecente şi apoi
postează acele filmuleţe pe Internet? Este infracţionalitate fapul că s-au filmat?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:
             Da, este infracţionalitate. Vedem astfel de situaţii în liceele din România.
Pornografia infantilă pe Internet înseamnă existenţa unui material cu caracter
sexual, care implică un minor, într-o reţea informatică, asta însemnând un cal-
culator, e-mail-uri etc. Tot ceea ce înseamnă operaţiuni care implică existenţa
la un moment dat a acestui material într-o reţea informatică este pornografie
infantilă pe Internet. Între aceste operaţiuni vorbim fie de postare, fie de
distribuire, fie de trimitere a unui e-mail, nu neapărat de o share-uire, de o
distribuire la mai multe adrese, ci chiar şi trimiterea doar către o singură persoană.

Oana Grigore, reporter:
          Dar dacă l-ai primit?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:
             Dacă l-ai primit şi nu ai nicio legătură cu treaba asta, este bine să
semnalezi primirea acelui material. De ce să semnalezi tu? Pentru că s-ar
putea să semnaleze altul sau s-ar putea ca unităţile acestea pe care noi le avem
la nivelul crimei organizate să-ţi găsească acel material şi atunci povestea se
complică, pentru că devii, vrând-nevrând, deţinătorul unui astfel de material şi
devii un subiect al acestei infracţiuni, care este o infracţiune gravă, pentru că
deţinerea de astfel de materiale, ca faptă penală, este pedepsită de la 1 la 5 ani.
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            Deci pentru o persoană care deţine astfel de poze, copii în ipostaze de
genul acesta, face schimb, vinde astfel de poze, vinde filme de genul acesta sau
filmări mai scurte, aceasta este pedeapsa pe care o riscă.
          Însă, dacă aceeaşi faptă ajunge pe Internet, pedeapsa e deja de la 3 la
12 ani şi aici este bine văzută această departajare. Acest pericol social este
mult mai grav pe Internet, pentru că acolo deja nu mai există control. În momentul
în care se face o postare, este foarte greu de controlat unde ajunge acea postare.

Reporter:
            Din punct de vedere spiritual, partea cea mai gravă a acestor dependenţe
este posedarea demonică. Omul care alege să fie dependent de pornografie,
de fapt acceptă de bunăvoie controlul diavolului asupra lui, aşa încât are nevoie
în primul rând de eliberare spirituală de forţele întunerecului.
            Cu siguranţă există influenţe spirituale malefice asupra omului prins în
aceste dependenţe. Poate atunci să apară şi un fel de pesimism, în sensul că un
om care este prins de pornografie să creadă că oricum nu mai poate scăpa, din
cauză că sunt anumite duhuri rele peste el?

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
            În general, un om prins în plasa asta a pornografiei este foarte posibil
să gândească pesimist, în genul: „Eu nu voi reuşi să scap niciodată de păcatul
ăsta sau de patima asta”. Dar un om care gândeşte aşa deja are în mintea lui
şi o sămânţă de adevăr şi una de minciună - ambele, adevărul fiind dragostea lui
Dumnezeu şi dorinţa lui să scape, iar minciuna fiind: „Nu voi putea scăpa”. Şi
într-adevăr, nu poate scăpa prin forţele lui, dar  NU  ESTE  ADEVĂRAT  CĂ
NU  POATE  SCĂPA!

Reporter:
            Ce s-ar găsi pe calculatoarele multor tineri dacă le-ar verifica cineva?

Bărbat, specialist în calculatoare:
            Mi-au trecut prin mână multe calculatoare şi aş putea spune că foarte
multe calculatoare sunt „murdărite” cu lucruri care nu ar trebui să apară pe
calculatorul unui tânăr, cu atât mai puţin a unui tânăr creştin, începând de la
muzică şi până la filme murdare. Şi aceste lucruri se găsesc nu doar pe
calculatoarele tinerilor necăsătoriţi, ci şi pe calculatoarele tinerilor căsătoriţi, şi
aici e o altă problemă...
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Reporter:
            Să ne întoarcem din nou la situaţia unei soţii al cărei soţ este dependent
de pornografie. Care este cea mai mare nevoie în această situaţie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
          Este nevoie de foarte multă rugăciune şi bineînţeles că este nevoie de
persoane cărora să le ceri ajutor. Dacă nu sunt persoane în jurul tău care să te
susţină, nu rezişti. În toată această perioadă de timp, lupta mea cea mai mare a
fost cu mine însămi, în ceea ce priveşte persoana mea, ca să nu fug... Acesta
era sentimentul cel mai puternic: să fug şi să las tot, să las totul baltă şi să fug,
să plec, să fug... M-am luptat încontinuu cu asta - să rămân pe loc.
            Şi în acest timp să ai încontinuu în minte, să te gândeşti că peste ani de
zile vei avea bucuria să fiţi unul cu celălalt, şi el să-ţi spună: „Mulţumesc că
te-ai hotărât să rămâi alături de mine”. Şi ştiu că o să vină momentul când
soţul meu o să-mi spună cuvintele: „Mulţumesc că ai avut putere şi ai luptat
ca să rămâi alături de mine”. Aştept momentul... 

Reporter:
            Unde se ajunge în cazul dependenţei de Internet?

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
            Dacă nu mă pot opri din chat, dacă nu mă pot opri din accesarea unor
site-uri care mă interesează: sport sau orice ar fi, atunci poate să devină periculos,
fiindcă îmi pierd nopţile, a doua zi sunt obosit sau obosită, nu pot învăţa, colegii
mă văd mai deprimat, mă retrag din relaţiile sociale şi aşa mai departe.

Reporter:
            La această listă s-ar putea adăuga faptul că orele şi nopţile nesfârşite
petrecute în faţa calculatorului generează probleme cu coloana vertebrală, cu
ochii, anxietate şi depresie. Nu este de neglijat aspectul agresivităţii, pierderea
simţului realităţii şi a dorinţei de relaţii cu oameni reali în favoarea prietenilor
virtuali de pe Internet. Cel care este dependent de Internet ajunge să creadă că
lumea este formată din obiecte şi îi este dificil să stabilească relaţii cu oameni
reali sau are tendinţa de a-i trata pe cei din jur ca pe nişte obiecte.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
            Până la urmă Internetul este un lucru bun, este un mediu foarte bun de
informare, este un progres, un element de civilizaţie. Dacă este folosit aşa cum
trebuie şi respectând nişte reguli, atunci nu poate să îţi aducă decât numai bine.
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Reporter:
         Dacă ai un prieten care este dependent de jocurile video sau de
pornografie pe Internet, ce l-ai sfătui?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
            Dacă şi-a dat seama că este dependent, acesta este deja un lucru bun,
pentru că recunoaşterea problemei constituie primul pas spre vindecare. Cel
mai bine ar fi să încerci să eviţi contactul cu sursa de dependenţă, să nu zici:
„Azi mai un pic, mai un pic”, fiindcă nu o să reuşeşti. Dacă zici: „Mai una şi
mă duc”, te atrage din nou în spirală şi pici foarte uşor. Cel mai bine ar fi dacă
ar exista cineva apropiat de el, ca să poată să-l supravegheze. Sună dur cuvântul
„supravegheat”, dar aşa este.
            Nevoia de ajutor nu este o chestie de care să-ţi fie ruşine şi realmente
ai nevoie de cei din jur. Cel mai important ar fi dacă ar putea să se apropie de
Dumnezeu, pentru că atunci ar găsi soluţia, dar acest lucru devine mai greu
pentru cineva care nu crede în Dumnezeu. Deci depinde de la caz la caz. Din
păcate şi în Biserică sunt foarte multe asemenea cazuri...

Reporter:
            Cum afectează pornografia infantilă dezvoltarea copiilor?

George Roman, Director de programe, Organizaţia „Salvaţi copiii”:
            Din punctul de vedere al efectelor, lucrurile sunt foarte grave. În primul
rând pornografia infantilă este, de fapt, exprimarea unui abuz sexual. De fapt,
atunci când vorbim despre pornografie infantilă, vorbim despre un abuz, despre
exploatarea sexuală a copiilor şi despre faptul că aceştia au fost supuşi unor
forme de abuz destul de grave.

Reporter:
            Dar care este totuşi problema cu Internetul?

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
            Se creează această dependenţă şi pentru că au fost prinşi de asta, au
devenit robi ai pornografiei pe Internet. Stau şi noaptea până târziu, îşi pierd
timpul uitându-se la diferite programe pornografice. În aceste cazuri este nevoie
de o adevărată acţiune de recuperare a omului. Există deci mişcări în privinţa
aceasta de ajutorare a celor care au fost prinşi în capcana aceasta.
            Avem în faţa noastră acest nou instrument - Internetul - care este un
instrument fantastic pentru informare, cultură sau pentru răspândirea Evangheliei,
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dar, în acelaşi timp, poate fi şi o extraordinară cursă şi un instrument de pângărire
a omului şi de răspândire a pornografiei. Noi decidem ce alegem, dar pentru cei
slabi, pentru cei care au fost deja cuceriţi, noi trebuie să avem înţelegere, pentru
că la început este o pângărire, după aceea este o obişnuinţă, iar după aceea
este o  ROBIE  din care greu se mai scapă.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
            Se eliberează nişte substanţe din interiorul creierului nostru, care se
numesc endorfine şi care acţionează pe aceiaşi receptori pe care acţionează
drogul, adică morfina, codeina, heroina. Deci, foarte interesant, când sunt expus
din abundenţă, într-un mod accentuat, suprasolicitant, la informaţiile care îmi
vin pe Internet, creierul meu va secreta nişte substanţe care vor acţiona la fel
ca drogurile pe care eu le-aş băga din exterior în mine.

Reporter:
            Încheiem partea aceasta cu o pledoarie susţinută de prof. Virgil Drăgan
în favoarea educaţiei creştine, plină de dragoste din dragostea lui Dumnezeu.

Prof. Virgil Drăgan:
        Cum îţi exerciţi autoritatea în casă? În dragostea lui Dumnezeu?
Întrebându-te mereu „Ce aş putea să fac mai mult ca să îi fie mai bine fiului
sau fiicei mele?”. Nu te întreba ce fel de marcă de blugi, nici ce fel de marcă
de pantofi de sport, nici ce fel de haine, nici ce fel de maşină să îi cumperi - nu
de asta are nevoie copilul tău!
           Într-o lume a cărei „temperatură” este dereglată, într-o lume în care
frigul [emoţional vorbind, n.a.] este cel care ne înconjoară, copilul tău are nevoie
de căldură, de căldura pe care numai tu i-o poţi da. Există în tine un fel de
căldură pusă acolo de către Cel ce a creat viaţa pe pământul acesta, o căldură
pe care numai tu o poţi da şi numai fiul sau fiica ta o pot recepţiona... altfel o va
căuta în altă parte...
            Fiul tău trebuie să înţeleagă că tu eşti autoritatea în casă NU ca să îi dai
peste cap, nu ca să îi impui interdicţii, nu ca să ridici mâna ameninţător, nu ca să
dai cu pumnul în masă aşa încât să cadă toate cele de pe masă, ci tu eşti acolo
ca să ţii braţele deschise, la fel ca un alt părinte... care îşi aştepta în poartă fiul
rătăcitor în lumea mare...
            Ai făcut asta pentru copilul tău? Sau te-ai mulţumit să ajungi seara
frânt de oboseală, să iei ziarul şi, până când s-a încălzit mâncarea, uitând chiar
şi să Îi mulţumeşti lui Dumnezeu, de la care îţi vin toate binecuvântările, în 10
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minute ai rezolvat cu masa şi te-ai închis în cameră, iar când fiul tău cel plin de
problemele care se revarsă peste el ca o avalanşă după avalanşă vine să îţi bată
la uşă, tu îl trimiţi în bucătărie la mama lui, care, neavând nici ea timp de el,
bineînţeles că îl trimite înapoi la tine... DAR el nu se mai întoarce, ci coboară
şi coboară şi coboară... şi află că pe Internet există un răspuns „formidabil”...

Reporter:
            Doamne, Te rugăm să dai Tu înţelepciune tuturor părinţilor să-şi crească
copiii în frică de Tine, în respect faţă de cei din jur şi să se păstreze neatinşi de
păcat.
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Întotdeauna când a existat abuz sexual a
existat şi violenţă fizică.

În pornografie există atitudinea
aceasta de lipsă de respect faţă de
femeie - femeia este considerată un
obiect şi este folosită ca atare. Un obiect
nu-l respecţi, numai o persoană este
demnă de respect.

Este o robie dependenţa asta de pornografie.

Da, mamă, cred, cred tot ce scrie în
Biblie, dar... mă atrage pornografia...
sunt curios şi mă atrage...
vreau să văd...
nu ştiu ce anume mă atrage într-acolo.
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Reporter:
Cu siguranţă există părinţi care sunt îngrijoraţi pentru copiii lor în ceea

ce priveşte influenţa pornografiei şi a dependenţei de Internet. Am rugat doi
părinţi să ne spună cum privesc ei aceste fenomene ale lumii moderne şi cum
încearcă să îşi protejeze copiii de influenţa nocivă a dependenţei de Internet şi
în special a pornografiei.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Suntem mult mai afectaţi de pornografie decât au fost părinţii noştri şi
poate, în viitor, oamenii vor fi şi mai afectaţi de acest flagel, care atacă deja de
la vârste tinere. Copiii noştri au 10 şi 12 ani şi deja i-am prins accesând nişte
site-uri interzise, împreună cu prietenii lor.

Toate aceste influenţe vin de la şcoală, unde se îndeamnă unii pe alţii.
Mai sunt şi unii părinţi care îi lasă pe copii la calculator ca să „înveţe”, dar nu
ştiu la ce riscuri îi expun, deoarece nici părinţii nu sunt familiarizaţi cu calculatorul
şi mai ales nici cu filtrele pe care ar trebui să le folosească. Există programe
specializate, pe care ar trebui să le avem toţi pe calculator când îi lăsăm pe copii
să acceseze Internetul.

Reporter:
„Adolescenţii care au vizionat doar 10 videoclipuri porno au

devenit mult mai deschişi în a privi ca acceptabile relaţiile sexuale înainte
de căsătorie. Modificările de atitudine privind sexualitatea sunt:

- acceptarea ca fireşti a infidelităţii sexuale, a promiscuităţii şi
  a relaţiilor sexuale de dinaintea căsătoriei;
- nemulţumirea faţă de soţ sau soţie privind împlinirea
  obligaţiilor conjugale;
- scăderea vârstei primului act sexual proporţional cu timpul
  alocat vizionării;
- creşterea frecvenţei relaţiilor sexuale imorale.
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Datorită vizionării acestor materiale, tinerii ajung să reducă
dragostea la relaţia sexuală şi nu ajung niciodată să dobândească iubirea
după care tânjeşte sufletul lor. Pentru eşecul pe care îl au în dragoste,
aruncă vina ori pe partenerii lor, ori se amăgesc că nu au încercat toate
tehnicile posibile, că nu au încă banii, hainele, stilul de viaţă al idolilor
lor, lucruri pe care, dacă nu le vor putea dobândi se vor simţi foarte
nefericiţi”, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra
minţii umane.

- Cum a început pentru tine această dependenţă?

Bărbat, fost consumator de pornografie:
A fost vorba de un proces. Câte un pic, odată, pe furiş, la şcoală, cu

reviste aduse de colegi. Toate acestea au zgândărit cumva ispita, pofta asta şi
au ajuns să se amplifice mai târziu. Cel mai de dorit este „să tai” acest proces,
să-l „omori”, cu cât e mai în faşă.

Reporter:
Dar ca să-ţi omori pornirile trupului înseamnă să duci o mare luptă, pe

care nu o putem câştiga singuri. Fără ajutorul lui Dumnezeu vom fi învinşi în
această luptă împotriva diavolului.

- Cum v-aţi luptat împotriva pornirilor imorale ale propriului trup?

Irinel Ştefan:
Vărsam lacrimi şi spuneam:

„Doamne Isuse, nu vreau să comit acest păcat.
  Isuse, dă-mi biruinţă, dă-mi putere, Doamne.
  Eu vreau să trăiesc o viaţă de biruinţă prin Tine”.

Iubite cititor şi dragi tineri, băieţi şi fete, care sunteţi copleşiţi de aceste nevoi,
este clar că Dumnezeu te-a creat şi ai nevoie să fii împlinit ca bărbat sau
femeie, ca tânăr sau tânără, dar este atât de important să-i ceri Domnului să ai
răbdare, să aştepţi, este important să duci problema ta la Crucea lui Cristos.
Dacă nu vorbeşti cu nimeni, dacă te izolezi şi dacă nu comunici cu cei de lângă
tine, atunci eşti biruit, eşti înfrânt. Trebuie să comunici şi să zici:

„Fraţilor,
  mă confrunt cu această problemă,
  am nevoie de rugăciune,
  am nevoie să fiu ajutat”.
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Omul care se izolează şi se închide în sine nu cunoaşte biruinţa, chiar
dacă spune „M-am rugat eu, I-am spus eu Domnului”. Păi dacă puteai să
biruieşti de unul singur, nu mai spunea Biblia „Mărturisiţi-vă unii altora
păcatele”, sau nu mai scria în Eclesiastul „mai bine doi decât unul”, că dacă
se scoală unul împotriva altuia, doi pot să-i ţină piept, doi pot să facă faţă.

Fii transparent, fii sincer; să nu-ţi pese de ceea ce spun cei de lângă
tine. Ţie să-ţi pese de altceva! Să-ţi spui:

„Eu vreau să cunosc biruinţa,
  eu m-am săturat să stau acolo jos.

  Nu mai vreau jos,
  eu vreau pe stâncă!”.

Reporter:
Dependenţa de pornografie, în cazurile extreme, poate duce chiar la

crimă.

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
În general după consumul de pornografie urmează abuzul fizic. Am

observat la mai multe cazuri aspectul acesta. Din ce cauză? Bărbatul nu mai
are măsura a ceea ce poate cu adevărat să-l împlinească. Măsura care este
prezentată în filmele pornografice este alta decât cea reală. Încercând să ajungă
acolo, nu mai obţine împlinire şi satisfacţie în cadrul relaţiei normale cu soţia lui
şi, ca urmare a acestui fapt, impune în relaţia intimă ceea ce vede în film,
doreşte ceea ce doresc cei de acolo, dar, în general, soţiile nu doresc să joace
rolul unei prostituate, pentru că în principiu asta este ceea ce se urmăreşte în
filmele respective.

Bărbat 2, deţinut în Penitenciar pentru trafic de femei:
Acum e cam „iadul pe pământ”. Îmi pare rău că zic chestia asta, dar

un copil de pe la 4 sau 5 ani deja ştie să vorbească toate felurile de bazaconii, de
prostii, ştie ce-i pe Internet, ştie să acceseze site-urile, şi se găsesc multe chestii
murdare pe Internet... Nu mi se pare normal, adică mi se pare un adevărat
haos.

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
Când un bărbat nu este împlinit din punct de vedere sexual, devine

violent şi, datorită acestui fapt, se ajunge şi la violenţă fizică. Peste violenţa
sexuală se ajunge şi la violenţă fizică.
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Nu am întâlnit cazuri foarte grave, dar au fost... atunci când a existat
abuz sexual, a existat şi violenţă fizică aproape întotdeauna, pentru că astea
sunt modelele, astea au fost modelele urmărite.

Şi chiar dacă, în principiu, unul dintre soţi nu era de acord cu programele
şi filmele pe care le urmărea celălalt şi ar fi dorit să se rupă de ceea ce vedea
acolo, să nu mai aibă imaginile acelea în memorie, să îndepărteze orice idee
care l-ar putea influenţa în relaţia cu soţul sau soţia lui, imaginile reveneau şi
reveneau şi iarăşi reveneau, chiar şi atunci când nu mai dorea.

Imaginile pornografice revin mereu şi relaţia dintr-un astfel de cuplu
foarte greu mai poate să fie refăcută între cei doi. La unii a fost chiar imposibil
de refăcut.

Reporter:
De ce ajung oamenii să consume pornografie?

Radiana Cordoş, consilier creştin la Centrul Repha’El din Arad:
Este greu de înţeles de ce ajung oamenii în general, dar în mod special

de ce ajung şi cei din mediile creştine este şi mai greu de înţeles. Eu cred că
pornografia este o aparentă împlinire a unor pretenţii ale sinelui, ale firii
pământeşti, ale eului nostru. Omul crede că îşi va împlini nişte nevoi, pe care
într-un fel le consideră chiar legitime, şi se gândeşte că în forma asta o să-şi
„mobileze” interiorul inimii cu şi mai multă fericire, cu şi mai multă împlinire.
Din păcate nu este aşa.

Deci, de ce ajunge omul să privească materiale pornografice? Pentru
că fiecare om are o „fire pământească” păcătoasă, fiecare fire pământească
are anumite piste bătătorite specifice ei, iar în cazul celor care consumă
pornografie, aceste piste sunt tot mai întărite în a găsi împlinirea prin sex.

Reporter:
Care este situaţia unui copil neglijat de părinţii săi, care a „încăput pe

mâna” Internetului?

Prof. Virgil Drăgan:
Copilul află că la calculator... şi află, şi află şi află... şi începe acea

„bătaie la cap”: „Cumpără-mi computer, cumpără-mi laptop,
cumpără-mi, cumpără-mi, cumpără-mi...”. Şi cel mai mare eveniment din
casa ta este acela când îi cumperi un laptop sau un computer. Şi încet, încet, cel
care ar fi trebuit să-şi îndrepte paşii spre tine şi să primescă toate răspunsurile
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de la tine, se afundă cu o rapiditate grozavă într-o lume care nu mai are nicio
legătură cu lumea reală. Şi îşi făureşte o altă lume, o lume virtuală, o viaţă
virtuală, în care îşi pune el ceea ce vrea.

Reporter:
„Aproape 20% dintre copiii cu vârsta sub 9 ani declară că au

văzut deja un film porno sau erotic şi 80% dintre copiii cu vârsta între
9-14 ani afirmă că au urmărit şi ei deja un film porno sau erotic. Din 35
de cercetări privind efectele expunerii la pornografie, 20 arată că
pornografia măreşte agresivitatea, 4 dintre ele afirmă că există o legătură
între expunerea la pornografie şi cazurile de viol, iar în 11 situaţii s-a
scos în evidenţă faptul că bărbaţii care vizionează pornografie acceptă
mai uşor violenţa împotriva femeilor şi batjocorirea acestora.

Tinerii, mai ales, îşi formează impresia că toată lumea este
preocupată până la obsesie de problema sexualităţii şi că toţi ceilalţi, în
afară de ei, întreţin o viaţă sexuală, ceea ce este bineînţeles o mare minciună.
Relaţiile sexuale înainte de căsătorie, dar şi în afara acesteia, adulterul
sau curvia, divorţul, copiii nelegitimi, sunt văzute prin intermediul
mass-mediei drept comportamente sau realităţi dezirabile, respectiv normale
şi, ca atare, acestea devin astfel repere sau modele de comportament pentru
noile generaţii.

Expunerea regulată la mesajele erotice afectează imaginea tinerilor
despre ei înşişi. Aceştia nu mai sunt satisfăcuţi de viaţa lor sexuală sau au
aşteptări prea mari de la actualii sau potenţialii lor parteneri. Erotismul
este definit în termenii acestei lumi idealizate, în care domină
happy-end-ul, în care plăcerea biruie până la urmă, unde consecinţele
libertinajului sexual sau ale iresponsabilităţii nu există. O lume cu parteneri
ideali, puternici, cu un fizic atrăgător, plini de şarm şi întotdeauna siguri
pe ei, lipsiţi de bolile, de neputinţele, de slăbiciunile sau de imperfecţiunile
unui om obişnuit.

În acest context, atunci când se vor întoarce din lumea virtuală la
viaţa obişnuită, rămânând conectaţi la acea atmosferă ideală, paradisiacă
sau afrodisiacă, oamenii se vor simţi frustraţi că partenerii lor de viaţă
sau dragostea lor nu e ‘perfectă’ sau nu corespunde aşteptărilor”, afirmă
din nou Virgiliu Gheorghe în cartea menţionată.
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Reporter:
Sunt şi copiii afectaţi de consumul de pornografie al unuia dintre părinţi?

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
Da, implicit sunt şi ei afectaţi, pentru că dacă relaţiile sunt încordate

între soţ şi soţie, atunci copiii au de suferit. Pentru că nu mai există barieră, nu
mai există sentimentul de ruşine, nu mai există responsabilitate în ceea ce priveşte
educaţia copiilor, atunci automat copiii sunt afectaţi. Am observat asta nu doar
la bărbaţi, că nu aş vrea să vorbesc numai despre ei, deoarece există şi femei
care sunt afectate de pornografie, dar în proporţie mult mai mică.

Prof. Virgil Drăgan:
Vei vedea că vine de la şcoală, nici nu se pune la masă, ci primul lucru

pe care îl face, fără să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru ocrotirea din ziua
aceea, se duce şi dă drumul la computer. Apoi, după ce l-ai chemat de 3, 4, 5 ori
la masă, în sfârşit vine, mănâncă în mare grabă şi se întoarce din nou, pentru că
încet, încet, viaţa lui este alta decât ceea ce a fost rânduit să fie.

Cine l-a trimis în direcţia aceea? Dacă răspunsul este: „Eu, Doamne,
eu l-am trimis”, atunci schimbă direcţia şi opreşte-te. Chiar dacă ţi se pare că
ai pierdut lucrurile de sub control, schimbă felul tău de viaţă din casă,
recâştigă-ţi prin dragoste poziţia de autoritate, schimbă modul în care te manifeşti
în poziţia aceasta, schimbă atitudinea ta de mamă şi de tată faţă de fiul sau de
fiica ta, ia-ţi rolul adevărat de părinte, pentru că rolul pe care l-ai jucat până
acum a fost fals, şi orice fals naşte alt fals.

Doamnă consilieră la un Centru de consiliere creştină:
A existat o situaţie în care femeia se plângea de soţul care iniţia, care

avea gesturi sexuale şi iniţia relaţii sexuale în prezenţa copiilor, care erau destul
de mari. Modelul văzut la părinţi influenţează viaţa copiilor. Ştiu cupluri în care
fetele, cred că şi băieţii, dar din ceea ce am văzut eu fetele au fost, în principal,
afectate de consumul de pornografie al tatălui, pentru că atitudinea lui este
schimbată faţă de sexul feminin.

În pornografie există această lipsă de respect faţă de femeie - femeia
este considerată un obiect şi este folosită ca atare. Un obiect nu-l respecţi,
numai o persoană este demnă de respect.
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Reporter:
De ce consumă oamenii pornografie? Au nevoi neîmplinite,

nesatisfăcute, au astfel posibilitatea de a fi neruşinaţi, de a privi cu neruşinare în
viaţa celor care se expun?

Bărbat, specialist în calculatoare:
Totul porneşte de la lipsa de comuniune şi comunicare cu Dumnezeu.

Există în om tot felul de gânduri, de dorinţe ascunse, de lucruri neîmplinite, şi
Internetul dă posibilitatea asta - fără să fii văzut de cineva, fără să fii acuzat de
cineva, poţi vedea lucruri care în viaţa reală ţi-ar fi ruşine să le vezi, nu ai fi în
stare să le faci şi nu ai vrea să fii văzut făcând asemenea lucruri. Este o acţiune
la nivelul minţii. Prin imaginile pe care le oferă, pornografia pe Internet poate
perverti mintea şi poate induce anumite simţuri şi trăiri.

Reporter:
Cum zice apostolul Pavel:

„Căci e ruşinos numai să spunem ce fac ei în ascuns”
        (Efeseni 5:12).

Bărbat, specialist în calculatoare:
Exact aşa este, şi Domnul Isus a spus:

„Dar Eu vă spun că orişicine se uită la o femeie,
  ca s-o poftească,
   a şi preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28).

Da, este păcatul acesta care se produce mai întâi la nivelul minţii.

Reporter:
Pornografia îi încurajează pe adolescenţi să întreţină relaţii sexuale în

afara căsătoriei. O parte dintre tineri recunosc că au fost influenţaţi să încerce
activităţi sexuale după ce s-au uitat la filme pornografice. 30% dintre adolescenţi
consideră că pornografia este un lucru bun, băieţii sub 15 ani fac schimb de
filme şi imagini pornografice pe Internet sau chiar la şcoală.

Nenorocirea este că majoritatea părinţilor nu fac absolut nimic ca să îşi
protejeze copiii de pornografie. Există totuşi şi părinţi responsabili, care au înţeles
cât de distructivă este pornografia, pentru că le modifică tinerilor valorile,
mentalitatea şi conştiinţa. Dar este oare pornografia un apanaj doar al ultimelor
două secole?
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Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Pornografia este un fenomen vechi al societăţii, există chiar din

antichitate şi a existat şi în secolele în care nu exista Internet. În secolul 20 s-au
produs reviste pornografice şi cinematografie pornografică, deci s-a adăugat
un plus de industrializare în domeniul pornografiei, iar acum Internetul a accentuat
această trăsătură de „industrializare”, de „masificare” a pornografiei. Cei
care consumă pornografie doresc accentuarea plăcerilor sexuale şi folosesc
corpul uman şi tot ce ţine de sexualitate ca pe nişte obiecte care le stimulează
plăcerile sexuale.

Reporter:
Care sunt resorturile care îl determină pe un adult să recurgă la

pornografie împotriva unui copil?

George Roman, Director de programe, Organizaţia „Salvaţi copiii”:
Este vorba despre o deviaţie sexuală, dar nu suficientă încât să

dezvinovăţească pe cineva de aceste lucruri, pentru că există un alt aspect, şi
anume faptul că persoana care ştie că este atrasă sexual de un copil, ştie în
acelaşi timp şi este deplin conştientă că acest lucru este un lucru oribil, ce poate
fi săvârşit asupra unui copil. În ciuda conştiinţei sale, el continuă să săvârşească
aceste fapte şi de aici justificarea pedepsei şi a represiunii penale împotriva
unei astfel de fapte.

Vorbim în primul rând de deviaţie sexuală şi în al doilea rând de această
atitudine de a ignora legea şi de a nu ţine cont că o faptă pe care noi o săvârşim
poate distruge viaţa celui de lângă noi.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
În general vorbim despre pornografie consumată de bărbaţi, iar obiectele

pornografiei sunt femeile, corpul feminin. În general femeile sunt cele care sunt
„obiectificate” şi transformate în plăceri, fiind „utilizate” de către bărbaţi.

Reporter:
Cum vedeţi efectele pornografiei asupra copiilor şi adulţilor?

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
În primul rând mă bucur că aţi iniţiat acest documentar. Celor care citiţi

vreau să vă spun să ţineţi cont că toate acestea vă pângăresc lăuntrul vostru, vă
pângăresc mintea, vă pângăresc inima şi vă pângăresc morala.
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Fugiţi de pornografie, fugiţi de flagelul acesta care distruge viaţa voastră
lăuntrică şi relaţia voastră cu Dumnezeu. Noi trebuie să avem inima curată,
gândirea curată, să avem o minte limpede, pusă la dispoziţia lui Dumnezeu, plină
de Cuvântul lui Dumnezeu, plină de Domnul Isus. Pentru că dacă Îl iubesc pe
Domnul Isus cu inima mea, dar şi cu mintea mea, dacă inima şi mintea mea sunt
date Lui, dacă le-am umplut de El, atunci în niciun caz nu mă mai duc către
pornografie. Aceasta îmi stârneşte greaţă, pentru că dragostea mea faţă de
Dumnezeu şi dragostea mea pentru Domnul Isus mă fac să zic:

„Cum aş putea eu să-mi pângăresc lăuntrul meu,
  care este făcut pentru Dumnezeu,
  pentru Domnul Isus
  şi pentru Duhul Sfânt?

Cum aş putea eu să le pângăresc,
băgând în ele pornografie?”

Din dragoste pentru Dumnezeu, pentru Domnul Isus şi pentru Duhul Sfânt îmi
ţin lăuntrul meu curat. Dumnezeu să vă ajute pe toţi la aceasta.

Reporter:
Un alt factor care trebuie discutat când abordăm dependenţa de ceva

anume este situaţia în care se află cel care devine dependent.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Când vorbim despre astfel de situaţii, luăm în considerare în primul rând

stresul, apoi anumite norme sociale, lipsa diferitelor alternative, a surselor de
plăcere, luăm în considerare ceea ce gândeşti, credinţa, atitudinile - toate acestea
formează o paletă extrem de complexă, în care se încadrează fiecare situaţie în
parte. Apoi este drogul ca atare, prin calităţile pe care le are acel drog.

Aşadar, dependenţa este rezultatul interacţiunii între o persoană cu un
anumit profil psihologic, o situaţie în care este plasată acea persoană, situaţie
care îi deschide şi îi favorizează calea şi o face vulnerabilă, şi drogul sau substanţa
propriu-zisă - în cazul nostru media vizuală la care este expusă acea persoană.

Reporter:
Cum văd oamenii dependenţa de Internet, în general?

Student 6 - Vox-pop pe stradă:
Internetul este esenţial. Nu este chiar o dependenţă, ci este o necesitate

pentru majoritatea dintre noi. La şcoală există nevoia de documente trimise în
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format electronic, nevoia de a ţine legătura cu profesorii şi cu colegii etc. Apoi
faptul că informaţia vine mult mai uşor prin Internet decât prin cărţi şi restul.

Reporter:
Despre pornografie ce părere ai?

Student 6 - Vox-pop pe stradă:
Este ceva foarte evident în ziua de azi, foarte la vedere şi poate influenţa

negativ persoane de orice vârstă, chiar şi copii.

Reporter:
Cum reacţionează copiii la sfaturi bune? Acceptă sfaturile sau se uită

cu un ochi dezaprobator, ştiind contextul colegilor lor de clasă?

Mama unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Când noi ne-am confruntat cu problema aceasta legată de pornografie,
cu unul dintre băieţii noştri, i-am citit din Biblie câteva versete şi i-am explicat
ce zice Dumnezeu legat de sexualitate, nu neapărat de pornografie. Băiatul
meu mi-a spus:

„Da, mama, cred, cred tot ce scrie în Biblie,
 dar pornografia mă atrage...
 sunt curios şi mă atrage...
 vreau să văd...
 nu ştiu ce anume mă atrage într-acolo”.

Adică nu ştie ce-l atrage să deschidă calculatorul şi să se uite la acele mizerii.

Reporter:
Este un duh rău care atrage!

Mama unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Da, eu cred că este un duh rău! Sunt convinsă!

Reporter:
Este un duh rău care te acaparează şi îţi perverteşte mai întâi mintea,

apoi trupul, împingându-te să practici ceea ce ai văzut.
- Ai trecut şi la punerea în practică? Ai experimentat şi curvia?
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Daniel S., fost dependent de pornografie:
Nu, nu am experimentat curvia. Pot spune că a fost harul lui Dumnezeu,

care m-a păstrat. Nu pot să-mi dau seama de ce m-a păstrat, mai ales în mediul
în care trăiam - cu distracţii şi cu chefuri care în general se sfârşesc cu astfel
de lucruri. Totuşi, Dumnezeu m-a păzit să nu merg atât de departe, să nu intru
atât de adânc în aceste păcate.

Orice tânăr care vizionează filme pornografice, care foloseşte materiale
pornografice, de obicei recurge la masturbare. Aceasta a pus stăpânire şi pe
mine odată cu îndeletnicirea cu aceste materiale.

Reporter:
Daniel a fost dependent de pornografie o perioadă din viaţă, dar cu

ajutorul lui Dumnezeu a scăpat de acolo. Acum este un membru sănătos, din
punct de vedere spiritual, în Biserică. A absolvit Facultatea de Matematică.

În continuare încercăm să identificăm posibile soluţii.
- Dacă aţi putea da timpul înapoi cu 10 sau 20 de ani, ce aţi face diferit

ca să evitaţi această distrugere?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Aş alege să vorbesc deschis despre problema asta. Între noi a fost un

subiect tabu, nu l-am atenţionat pe soţul meu de la început şi nu am fost atentă
la lucruri minore. Lucrurile minore cred că nu sunt numai revistele, ci şi lucrurile
care, urmărite în mass-media, par a nu fi grozav de grave - standardele morale
sunt coborâte şi suntem tentaţi şi noi să ni le coborâm. Ca să putem viziona o
emisiune sau un film, ne coborâm standardele, scădem nivelul moralităţii, şi
atunci accesul spre pornografie este deschis, este mult mai uşor. Aş fi mai
atentă la a spune lucrurilor pe nume:

„Cu lucrul acesta nu sunt de acord,
  nu este bine să vizionăm acest film
  sau program de divertisment”.

Pot să nu fiu de acord cu ceea ce ne este prezentat în film, şi atunci decid să
nu-l mai văd, să nu mă mai uit deloc la el, dacă sunt femei dezbrăcate în film sau
imagini de acest fel.

Reporter:
În zilele noastre sunt filme chiar şi cu bărbaţi dezbrăcaţi, cu homosexuali.

Tot despre metode de a scăpa de pornografie l-am întrebat pe un fost dependent
de acest viciu cumplit.
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Bărbat, fost dependent de pornografie:
Pot să identific un moment când am început lupta. De mult doream să

scap de această robie, pentru că practic este o robie dependenţa asta de
pornografie. Ca şi cu orice altă boală de care vrei să scapi, orice dependenţă de
care vrei să scapi, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ţi dai seama că
eşti pe un drum greşit. De asta mi-am dat seama destul de repede. Problema a
fost că am încercat să scap singur, şi oricât m-am rugat şi oricât am insistat,
oricât mi-am propus, am fost foarte slab.

Am început apoi cu un grup de prieteni. După ce ne-am dat seama că
suntem toţi în aceeaşi oală, ne-am adunat şi am început să luptăm împreună.

Ne-am rugat, ne-am verificat unul pe celălalt, dar cu toate acestea
lupta a fost grea şi de multe ori pierdută...

Cred că momentul decisiv al sfârşitului acestei dependenţe a fost când
ne-am hotărât să mergem în faţa pastorului Bisericii şi să admitem dependenţa
noastră, să admitem păcatul nostru şi să-l rugăm să ne ajute. Am luat măsura
asta radicală pentru că în cazul unei boli radicale, cu o dependenţă radicală,
trebuie să iei măsuri radicale! Şi a fost o măsură foarte bună.

Cam în aceeaşi perioadă am început un site, care se numeşte
www.aercurat.com, un site în care încercăm să facem publice aceste lucruri,
nu ca să ne lăudăm cu ele, ci ca să spunem despre lupta noastră şi despre
modul în care evoluează eliberarea noastră.

Faptul că am adus toată dependenţa asta în lumină, în lumina pastorului,
în lumina prietenilor, în lumina publicului până la urmă, a fost o motivaţie puternică
şi un ajutor de nepreţuit pentru sfârşitul acestei dependenţe. Dar cred că partea
bună pe care am avut-o noi a fost că am avut curajul să ieşim la lumină, să
admitem păcatul.

Reporter:
Sunt familii care şi-au instalat televizor chiar şi în bucătărie, iar unii

chiar şi în baie. Televizoarele pot distruge şi pot dezbina familiile. De asemenea,
dacă televizorul şi computerul se află în camera copiilor, pot duce la disoluţia
familiilor respective şi pot avea o influenţă profund negativă asupra celor mici.

Gândul că există copii de doar 3-4 anişori care petrec ore întregi ca o
„legumă”, uitându-se singuri la televizor sau la desene pe Internet, singuri, în
camera lor, ne îngrozeşte. Aceştia nu conversează cu părinţii lor, în primul rând,
şi nu sunt în stare să poarte o conversaţie normală. Familiile locuiesc împreună
sub acelaşi acoperiş, dar trăiesc vieţi complet separate.
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Doamne Dumnezeule,
Te rugăm să le dai Tu înţelepciune tuturor cititorilor care se confruntă cu aceste
probleme,
în primul rând să înţeleagă faptul că aceste dependenţe sunt păcătoase
şi să se întoarcă la Tine - izvorul apelor vieţii, izvorul vieţii veşnice.
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Pornografia se încolăceşte în jurul acelora pe
care îi ademeneşte, ca un laţ care se strânge
tot mai tare. Este împotriva credinţei creştine,
îşi bate joc pe faţă de convingerile creştine,
dispreţuieşte fidelitatea în căsătorie,
moralitatea şi devotamentul faţă de Cristos.

Ce m-a ţinut pe mine rob? Păcatul!
Cristos a făcut robia roabă ! Dacă eu
trăiesc în El şi El este în mine, şi dacă
eu am murit împreună cu  Cristos şi am
venit la viaţă împreună cu Cristos, eu
sunt biruitor, am robia roabă, dar nu
eu, ci eu în El şi El în mine.

Vreau eu să-mi las copilul să i se
imprime toate astea în mintea lui?

Sexul a fost dezumanizat, nu mai este
privit ca o relaţie construită pe iubire
şi responsabilitate, ci este privit ca un
fel de sport.

Pornografia şi dependenţa de pornografie nu
sunt un mod de viaţă, ci sunt o chestie
anormală, la fel ca şi homosexualitatea, la fel
ca şi consumul excesiv de alcool.
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Reporter:
„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot

trupul tău va fi plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău
va fi plin de întuneric. Aşa că dacă lumina care este în tine este întuneric,
cât de mare trebuie să fie întunericul acesta”, spune Domnul Isus Cristos în
Evanghelia după Matei.

Pornografia distruge într-un timp extrem de scurt cea mai gingaşă şi
curată dragoste, chiar dacă este vorba despre o relaţie sinceră de iubire, care a
durat mulţi ani între soţi. Curvia şi erotismul duse până la obsesie şi nebunie de
către televiziune şi Internet constituie cel mai distrugător factor împotriva omului,
în mod individual, împotriva familiei, împotriva societăţii şi a civilizaţiei umane.
Dacă drogurile creează dependenţă după 2-3 săptămâni de la prima doză,
pornografia în schimb induce dependenţă chiar de la primele vizionări. Dar care
sunt efectele mediei vizuale asupra creierului uman?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Emoţiile puternice, fie că este vorba de cele produse de materialele

erotice care abundă în lumea Internetului, fie de cele suscitate de violenţa
ficţională a jocurilor video, s-a demonstrat că subminează activitatea emisferei
stângi şi blochează activitatea cortexului prefrontal, deci activitatea filtrelor de
discernământ. Faptul că o persoană stă într-o cameră întunecoasă cu privirea
fixă asupra unei surse de lumină şi aşa mai departe, toate concură la scăderea
potenţei şi a capacităţii de analiză a creierului.

Reporter:
Pornografia este în totală contradicţie cu Biblia deoarece induce

excitarea şi descărcarea sexuală cu ajutorul altcuiva sau a altceva decât a
soţului sau a soţiei. Biblia condamnă cu toată fermitatea acest lucru şi Apostolul
Pavel spune: „Fugiţi de curvie” şi „Să vă feriţi de curvie”. Curvia nu este
doar actul fizic, ci Domnul Isus Cristos spune că şi doar dacă ai poftit sexual pe
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cineva în inima ta, deja ai înfăptuit păcatul curviei. Cum putem fi biruitori în
această luptă împotriva ispitei?

Irinel Ştefan:
Scrie atât de clar în Coloseni 2:15, iar acest cuvânt întăreşte garanţia

biruinţei:
„A dezbrăcat domniile şi stăpânirile
  şi le-a făcut de ocară înaintea lumii
  după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”.

Isus a dezbrăcat domniile şi stăpânirile. Care domnii şi care stăpâniri? Care
m-au ţinut legat ani de zile, m-au ţinut legat în masturbare, în pornografie, m-au
ţinut, m-au trântit jos. El le-a făcut de ocară înaintea lumii şi m-a ridicat în
biruinţă.

Mai spune Biblia că Isus a luat robia roabă - cum adică a luat robia
roabă? Ce m-a ţinut pe mine rob? Păcatul! Cristos a făcut robia roabă! Dacă
eu trăiesc în El şi El este în mine, şi dacă eu am murit împreună cu Cristos şi am
venit la viaţă împreună cu Cristos, eu sunt biruitor, am robia roabă, dar nu eu, ci
eu în El şi El în mine.

Reporter:
Este vorba aşadar despre o bătălie spirituală pentru mintea noastră, o

bătălie între pornirile care vin de la diavol şi ceea ce ne spune Dumnezeu prin
conştiinţa noastră.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Mai toată lumea spune: „Domnule, dacă în filmul ăsta nu este un

viol sau un act de violenţă, o crimă sau aşa ceva, nu are haz”. Este un
lucru extrem de periculos această afirmaţie. De ce? Pentru că televiziunea,
prin filmele pe care le propagă, este un factor de diseminare şi de accentuare a
violenţei extrem de puternice.

Reporter:
Am făcut un sondaj de opinie într-un complex studenţesc din ţară, şi la

întrebarea: „Cât timp petreci pe site-uri pornografice pe zi?” răspunsul a
fost, în medie, o oră sau două. Dar li se părea ceva absolut normal. Ce motivaţie
le-am putea da oamenilor, astfel încât să înţeleagă că este ceva rău? Ei o iau ca
o delectare, ca o relaxare.
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Ioan Brie, pastor:
Dintr-un punct de vedere, poate din punctul esenţial de vedere, cred că

pornografia este o expresie a răzvrătirii faţă de autoritatea lui Dumnezeu.
La această întrebare: „De ce este rea pornografia?” nu cred că

trebuie să ne angajăm în a da explicaţii umaniste de genul: „Este rea pentru că
te stăpâneşte, îţi distruge familia, îţi creează fantezii nu-ştiu-de-care, duce
la dependenţă, pune în evidenţă egoismul tău” şi să continuăm cu o serie de
explicaţii umaniste. Principalul răspuns este în altă parte, şi anume: Dumnezeu
este creatorul nostru, Dumnezeu ne iubeşte şi Dumnezeu, din iubirea Lui faţă
de noi, a spus „Să nu preacurveşti”. Isus a spus:

„Oricine se uită la o femeie,
  ca s-o poftească,
  a şi preacurvit cu ea în inima lui”.

Precurvia este rea pentru că este în total dezacord cu ceea ce a spus Dumnezeu
să facem şi, ca fiinţe create după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, noi suntem
responsabili să păzim Cuvântul lui Dumnezeu. Pornografia este rea nu doar
pentru că mă depersonalizează ca om, în primul rând, ci pentru că este un
afront pe obrazul lui Isus Cristos, este o batjocură la adresa lui Dumnezeu, este
o terfelire a suveranităţii Sale şi, într-o zi, cei care nu se vor pocăi de asemenea
fapte, vor da socoteală în faţa judecăţii Sale.

Minciuna nu este păcat doar pentru că duce la păgubirea semenului, ci
este păcat pentru că Biblia şi Dumnezeu spune să nu minţi! Noi ne raportăm la
El şi la autoritatea cuvintelor Sale, şi de aceea este rea şi curvia, de aceea sunt
rele şi o mulţime de alte păcate asemănătoare.

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
Internetul nu este rău în sine, ci depinde cum îl foloseşti. Toată lumea

stă mult pe Internet; şi eu am acasă Internet, 24 din 24. În ziua de astăzi este o
chestie normală. De ce? Scrisorile nu mai există, sunt o „artă” moartă. La fel
reţelele sociale, cum era pe vremuri în şcoală „oracolul” pe care îl dădeai ca
să ai cât mai mulţi prieteni, acum ai profiluri pe toate reţelele sociale şi ai tot mai
mulţi prieteni.

Se schimbă lumea! În general e promovat Internetul ca fiind un mediu
pentru orice, de la cumpărături, la cărţi, la citit, la prieteni. Efectiv tu stai acasă
şi poţi să trăieşti, să interacţionezi cu toată lumea din jurul tău. Eu cred că
direcţia în care merge lumea este o direcţie bolnavă, spre o societate fără relaţii
directe, totul este prin intermediul calculatorului, şi tu te simţi protejat într-adevăr,
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dar este o siguranţă falsă. Te crezi protejat la tine acasă şi nimeni nu ştie ce
faci, cine eşti şi ce vrei tu. Însă doar fiindcă ai Internet la calculator non-stop nu
înseamnă nepărat că toată lumea este dependentă. Contează cum îl foloseşti şi
ce faci, la fel ca şi cu orice alt lucru.

Reporter:
Care ar putea fi posibile soluţii pentru cei care sunt atinşi de Dumnezeu

şi ar dori să scape de această problemă?

Radiana Cordoş, consilier creştin la Centrul Repha’El din Arad:
Soluţiile sunt în această relaţie cu Cristos. În relaţia noastră cu

Dumnezeu, noi suntem priviţi de El în fiecare clipă. Ne imaginăm probabil că
datorită faptului că deja suntem creaţi din punct de vedere biologic, creaţia
noastră a fost încheiată, dar nu este aşa. Suntem într-un proces de continuă
creare, iar Dumnezeu creează şi acum în noi omul nou.

Un om care a fost atins de Cristos, de iubirea lui Dumnezeu, omul
acela are un „salt” într-o altă dimensiune, în dimensiunea aceea a Împărăţiei
lui Dumnezeu, unde totul este posibil. Acolo există vindecare, acolo există ajutor
pentru problemele noastre, acolo există scăpare de orice patimă şi de orice
păcat. În relaţia asta cu Dumnezeu există vindecarea sufletului, pe care numai
Dumnezeu o poate da. Soluţia este ca omul să vină înaintea lui Dumnezeu şi să
spună: „Scapă-mă Tu, Doamne, că eu am falimentat.

  Resursele mele sufleteşti m-au adus până aici,
  dar mai departe nu pot, nu ştiu, n-am cum.
  Tu poţi, Tu eşti Dumnezeu, Tu ai putere”.

Eu cred că Dumnezeu întinde o mână fiecăruia, deci nu există unul care să
strige după ajutor şi Dumnezeu să nu-i întindă mâna.

Reporter:
Încotro se îndreaptă cei care nu strigă după ajutorul lui Dumnezeu, ci

se complac în această stare?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Sunt studii care arată că 30% dintre cei care vizionează filme cu violenţă,

care se uită la astfel de filme, vor deveni în viitorul apropiat infractori, pentru că
există în noi o tendinţă de a repeta, de a reproduce ceea ce am văzut. Televiziunea
facilitează agresivitatea şi comportamentul antisocial.

Partea a 7-a



9 3

- o viaţă în minciună

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Şi adulţii sunt expuşi la aceste forme de dependenţă, dar riscurile pentru

adolescenţi sunt ceva mai mari. De fapt este periculos pentru oricine. Trebuie
să controlăm Internetul, putem să controlăm Internetul, dar este foarte dificil.
Orice copil mic, de 6, 7, 8 ani, care ştie să scrie pe Internet, să caute site-uri,
poate să introducă un cuvânt şi să găsească site-uri pornografice, fără nicio
piedică. Are la dispoziţie mii de site-uri care îi arată şi îi prezintă tot felul de
lucruri. Din această cauză este foarte greu de controlat.

Reporter:
Pe lângă faptul că este facil şi uşor de accesat, este periculos pentru că

are un efect nociv asupra gândirii noastre, dacă „navigăm” pe „ape murdare”...
De aceea să ne întoarcem puţin la efectele mediei vizuale asupra creierului.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Fie că sunt expus la televiziune, fie la jocuri, fie la calculator, deci la Internet,

acestea adunate împreună îmi reduc gândirea. Uneori jocurile electronice pur
şi simplu chiar mi-o elimină, îmi stimulează doar emoţiile din exterior, iar voinţa
şi acţiunile mi le automatizează, mi le mecanicizează. Programele de televiziune
transmit divertisment, reclame comerciale, violenţă, erotism şi iluzionism.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
De obicei copiii şi adolescenţii ştiu mai multe despre Internet şi despre

cum se poate accesa Internetul decât ştiu părinţii lor. Este foarte greu să controlez
eu, ca părinte, ceva la care mă pricep mai puţin decât copilul şi de obicei eu mă
duc la copil să-i spun: „Te rog ajută-mă cu una, cu alta”.

Dacă părinţii au dificultăţi în a controla Internetul, sigur nu ne putem
transforma într-o societate care să împiedice accesul liber al cetăţenilor ei la
Internet. De ce? Fiindcă Internetul este indispensabil dezvoltării pe toate planurile:
economic, ştiinţific, cultural ş.a.m.d. Sunt foarte multe site-uri pornografice care
sunt interzise în anumite ţări sau sunt blocate ca să nu poată fi accesate. Dar în
fiecare clipă apar mii de alte site-uri şi acest fenomen este extrem de greu de
stopat. De multe ori totul începe cu simple jocuri atractive pe calculator...

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Vreau să atrag atenţia asupra acestui flagel teribil: jocurile pe calculator.

Peste 90% dintre jocurile pe care le cumpără copiii sunt demonice, cu o violenţă
extraordinară, imagini ameţitor de corupătoare şi, cu cât sunt mai violente, cu
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cât sunt mai „sexi”, cu atât sunt mai atrăgătoare pentru tineri şi copii. Creatorii
lor ştiu lucrul acesta şi de aceea le-au făcut aşa, pentru că aşa se vând.

Părinţii trebuie să ştie ce jocuri joacă copiii lor. Sfatul meu este:
NU-ŢI  LĂSA  COPIII  SINGURI!  Nu le cumpăra şi nu-i lăsa să-şi petreacă
timpul cu aşa ceva. Prima problemă este că pierd enorm de mult timp cu aceste
jocuri. Copilul nu mai citeşte, copilul nu mai discută cu alţii, copilul nu mai
gândeşte, copilul nu mai învaţă, pentru că tot timpul este cu gândul la jocuri şi
doreşte să meargă înapoi la joc. Apoi se creează dependenţă, obişnuinţa aceasta
de care nu mai poate scăpa după aceea.

Nu vă lăsaţi copiii prinşi de aceste jocuri video pe computer. Dacă
chiar vreţi să-i lăsaţi la aşa ceva, atunci aveţi voi grijă ce joc joacă, jucaţi-vă voi
o dată cu jocul acela, vedeţi voi ce se întâmplă şi după aceea gândiţi-vă: „Vreau
eu să-mi las copilul să i se imprime toate astea în mintea lui?”. Pentru că
imprimându-se lucrurile acelea în mintea lui, toată gândirea lui este afectată de
acele lucruri, care treptat pătrund adânc în toată fiinţa sa.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Dificultatea constă în faptul că nu putem conştientiza şi asimila

televiziunea sau Internetul cu o substanţă adictivă, deci care produce
dependenţă. Nu suntem obişnuiţi să considerăm televiziunea ca o substanţă -
nu este lichidă ca alcoolul, nu este solidă ca o pastilă, nu este o injecţie ca atâtea
droguri, şi totuşi televiziunea implică introducerea în noi a „ceva”... este acel
„ceva” ca informaţie, chiar dacă informaţia asta constă numai în lumină sau în
sunet şi chiar dacă nu apare vreun reziduu pe care eu să îl pot depista în corp,
adică în sânge, în urină, ca să spun „Da, uite, a pătruns ceva în corp”.

Cu toate acestea, televiziunea este un intrus care intră în noi, intră în
casele noastre, şi vom vedea că ea accede la statutul de membru de familie.
De aceea se poate spune că televiziunea este mai mult decât o persoană...

Reporter:
Ce spun oamenii pe stradă despre pornografie?
- Ai văzut vreodată filme porno?

Student 7 - Vox-pop pe stradă:
Nu vreau să discut despre asta...

Reporter:
Alexandra şi Vernon H. Mark afirmă: „Sexul a fost dezumanizat, nu
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mai este privit ca o relaţie construită pe iubire şi responsabilitate, ci este
privit ca un fel de sport, iar în această lumină nu trebuie să ne surprindă
faptul că actul sexual, alături de organele sexuale, sunt considerate ca
potrivite pentru a fi privite de oricine”.

Organizaţia Naţiunilor Unite, împreună cu alte organizaţii mondiale,
încearcă să impună pe întreaga planetă educaţia sexuală chiar şi pentru copii de
grădiniţă, începând de la vârsta de 4 anişori.

Am discutat cu doi părinţi responsabili, care au hotărât să îşi mute
băiatul de la o şcoală renumită, datorită faptului că l-au surprins vizionând în
mod intenţionat materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul consumând
pornografie împreună cu colegii şi prietenii:

La şcoală a dat de unii colegi, copii ai unor părinţi „de bani gata”,
care îşi permiteau orice şi asta l-a influenţat negativ pe copil. Copilul nu trebuie
să stea ca într-o cuşcă, dar până la o anumită vârstă trebuie să-l protejăm noi de
influenţele negative care sunt în jurul nostru.

Reporter:
Daniel a fost dependent de pornografie, dar a reuşit să scape de acolo

cu ajutorul lui Dumnezeu.
- Daniel, cum te-ai ascuns de părinţi? Bănuiesc că a fost o luptă să

ascunzi toate acele înclinaţii ale tale.

Daniel S., fost dependent de pornografie:
Diavolul a reuşit să mă ajute să mă ascund foarte bine, chiar dacă

aveam zeci de reviste pornografice pe care chiar le colecţionam de-a dreptul.
Eram singur acasă şi în general aşa se întâmplă: atunci când eşti singur şi nu te
vede nimeni, atunci ai tendinţa de a face ce doreşti, pentru că nu te vede nimeni,
cu toate că, de fapt, te vede Cineva - este Dumnezeul Cel viu, care vede toate
lucrurile şi care cunoaşte chiar şi gândurile noastre. Reuşeam bineînţeles să mă
ascund de părinţi, mergând la prieteni ca să vizionăm un film pornografic.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Cei care devin consumatori de pornografie, probabil vor avea dificultăţi

în a-şi împlini nevoile sexuale sau plăcerile sexuale sau bucuria sexualităţii cu
persoane reale, pentru că partenerele sau partenerii lor nu sunt ca cei din filmele
pornografice, nu fac acele lucruri sau nu sunt dispuse să facă acele lucruri.
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Sunt studii care arată că, în general, consumatorii de pornografie devin mai
agresivi şi îşi bat mai mult partenerele. Deci riscul nu este neapărat doar pentru
ei, ci şi pentru relaţia lor şi pentru partenerii lor.

Anca Brăşfălean, reporter:
Dar nici acesta nu este un comportament sănătos, adică şi ei au de

suferit, chiar dacă suferinţa lor o suportă partenerii.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Sigur că nu este sănătos, dacă ei devin violenţi. Acum nu putem spune

că devin violenţi neapărat din cauză că au consumat pornografie sau că Internetul
este de vină pentru asta. Ei sunt de vină pentru violenţa lor.

Reporter:
Ce părere are Dumnezeu despre cei care vizionează pornografie?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Pornografia şi dependenţa de pornografie nu este un mod de viaţă normal,

ci este o chestie anormală, la fel ca şi homosexualitatea, la fel ca şi consumul
excesiv de alcool. Toate acestea sunt deviaţii care nu sunt după placul lui
Dumnezeu. El a intenţionat ca lucrurile să fie altfel, intimitatea unui bărbat şi a
unei femei se creează doar în cadrul căsătoriei. Tot ce vine în plus, orice fel de
abatere de la această regulă pe care a lăsat-o Dumnezeu, mi se pare un lucru
păcătos şi cu siguranţă nu Îi este plăcut lui Dumnezeu.

Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul consumând
pornografie împreună cu colegii şi prietenii:

Sexualitatea este expusă explicit peste tot, ceea ce îi influenţează în
rău până şi pe adulţi şi comportamentul adulţilor. Unele ţări sunt mai libertine.
Dacă ne referim la Olanda, de exemplu, acolo aceste lucruri ajung la culme, dar
de exemplu Elveţia este puţin mai conservatoare. Felul cum se îmbracă oamenii
în America parcă nu este aşa de indecent ca în România - mă refer mai ales la
îmbrăcămintea domnişoarelor vara, ceea ce la noi are un impact negativ asupra
bărbaţilor...

Reporter:
Spunea cineva că multe femei sunt „îmbrăcate dezbrăcat”, sau că

„strada este plină de carne goală” şi avea dreptate, din păcate... Şi la toate
aceste scene şi imagini sunt expuşi aproape în mod forţat copii de vârste tot mai
mici.
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Tatăl unui băiat din clasele primare, care şi-a surprins fiul consumând
pornografie împreună cu colegii şi prietenii:

Putem observa în staţiile de autobuz sau tramvai cum se uită copiii la
revistele expuse. Am avut odată o discuţie cu un vânzător de la un chioşc, care
spunea că el îi dă chiar şi nepotului acele reviste să se uite. De atunci am
hotărât să nu mai cumpăr de la acel chioşc. Eu consider că fenomenul
pornografiei este total greşit şi anormal, iar impactul acesta asupra copiilor o
să-l vedem în anii care urmează, în moralitatea civilizaţiei noastre.

Reporter:
În afară de adulţii care ajung dependenţi de Internet şi de pornografie,

ce anume îi impinge pe adolescenţi spre asemenea dependenţe?

Prof. Virgil Drăgan:
Fiindcă acel adolescent nu se crede iubit, fiindcă nu crede că va putea

fi iubit vreodată, are nevoie de cineva acum, pentru că nu e bine ca omul să fie
singur. Este la vârsta la care nu mai poţi să-i împlineşti tu, ca părinte, partea
aceea, este la vârsta la care are nevoie de cineva.

Gândul că nu va putea fi iubit, că nu va putea fi acceptat pentru că are
două coşuri pe faţă sau că are cu 10 centimetri mai puţin decât ceilalţi colegi ai
lui, gândul acesta îl nenoroceşte, gândul acesta îl roade, gândul acesta nu-i dă
pace zi şi noapte şi naşte în inima lui invidie faţă de colegii care arată altfel
decât el. Dar gândul acesta îl determină să caute soluţii; şi soluţia unde este? În
lumea lui virtuală, în lumea pe care poate să şi-o facă cum doreşte el. Şi deschide
şi caută poze şi vede şi se îndrăgosteşte de imagini.

Eram în clasa a 9-a când un coleg de-al meu de liceu se îndrăgostise de
o actriţă. Tatăl lui era cadru militar, o duceau destul de bine, era singur la părinţi,
dar toată camera lui era tapetată cu poze ale unei singure actriţe - el, un elev de
clasa a 9-a. Tatăl lui era plecat toată ziua, mama ocupată cu meditaţii, cu orele
la liceu, iar el singur în universul lui, neacceptat pentru că avea un ten puţin mai
dificil. Omul acesta, atunci, în vremea aceea când nu era Internetul, a găsit
soluţia unor poze şi s-a îndrăgostit de nişte bucăţi de hârtie, pentru că altceva nu
erau, deoarece relaţia lui cu acea actriţă ar fi fost imposibilă.

Acum copilul caută pe Internet şi găseşte tot felul de situaţii mai mult
sau mai puţin obscene, pentru că se naşte în el dorinţa de a vedea mai mult, de
a vrea mai mult, şi în felul acesta îşi găseşte obiectul teribilei dependenţe care
se cheamă pornografia. Şi se duce tot mai departe şi caută tot mai mult, şi nu
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mai este mulţumit, nu mai e mulţumit de ceea ce-i spui, nu mai e mulţumit de
ceea ce poţi să-i oferi, nimic nu-i mai dă satisfacţie... pentru că în el s-a născut
dorinţa după altceva, dorinţa după o altă viaţă... o viaţă murdară...

Reporter:
Pornografia este una dintre cele mai profitabile afaceri. Pe Internet pot

fi găsite peste 260 de milioane de pagini cu conţinuturi pornografice şi aproape
90% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 8-16 ani navighează pe Internet după
pagini porno. Marile organizaţii mondiale susţin legalizarea prostituţiei, a curviei
şi a imoralităţii sexuale, împingând astfel foarte multe familii spre dezastru.

„Expunerea prelungită la pornografie, realizată experimental,
duce la o mai mare acceptare a promiscuităţii, atât la bărbaţi, cât şi la
femei, iar pe măsură ce promiscuitatea este considerată a fi normală,
fidelitatea faţă de partenerul de viaţă sexuală se diminuează mult. Subiecţii
raportează că ar accepta mult mai uşor relaţii sexuale în afara vieţii
conjugale cu persoane care, de asemenea, trăiesc cu altcineva”, afirmă
Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minţii umane.

Depinde oare de noi să rezistăm la aceste atacuri ale păcatului?

Irinel Ştefan:
Este clar că rămâne la latitudinea fiecăruia în parte dacă vrea sau nu

să se împotrivească, dacă acceptă că are de dus o luptă reală, pentru că este
evident faptul că toţi avem de dus o luptă. Unii o subestimează sau o neglijează,
iar alţii o tratează cu foarte mare seriozitate. Apostolul Pavel dezbate foarte
clar, şi el a tratat cu o foarte mare importanţă lupta pe care o avea de dus. În
Biblie, în Epistola către Romani, capitolul 7, este descrisă, prin Duhul Sfânt,
lupta pe care acest om al lui Dumnezeu a dus-o în fiecare zi. Apostolul Petru,
de asemenea, ne atrage atenţia că există o luptă, şi în a doua sa epistolă, Petru
ne spune foarte clar:

„Prea iubiţilor,
  vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători,
  să vă feriţi de poftele firii pământeşti,
  care se războiesc cu sufletul”.

El ne atrage atenţia că există o luptă interioară, un război continuu între pofta
firii pământeşti şi noi înşine. Drept urmare, trebuie să ne luptăm în fiecare zi cu
această poftă a firii pământeşti, care este reală şi atât de autentică, şi care
trebuie tratată cu foarte mare seriozitate.
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Reporter:
Dr. Jerry Kirk spune: „Pornografia distruge chipul lui Dumnezeu

din oameni. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu. Pornografia
duce la dependenţă, pornografia se încolăceşte în jurul acelora pe care îi
ademeneşte, ca un laţ care se strânge tot mai tare. Pornografia este
împotriva credinţei creştine, ea îşi bate joc pe faţă de convingerile creştine,
dispreţuieşte fidelitatea în căsătorie, moralitatea şi devotamentul faţă de
Cristos”.

Doamne, Te rugăm să dai Tu înţelepciune tuturor cititorilor care se
confruntă cu aceste probleme, în primul rând să înţeleagă faptul că aceste
dependenţe sunt păcătoase şi să se întoarcă din toată inima la Tine, pentru a fi
purificaţi, curăţaţi şi născuţi din nou din apă şi din duh.
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Aveam sentimentul că încontinuu în intimitatea noastră
mai existau ochi care priveau...  ÎN  SPATELE
PERDELEI  STĂ  UN  DEMON...

Pornografia este un afront la adresa lui
Dumnezeu, este un păcat înaintea lui Dumnezeu.

Pornografia este o otravă pentru propriul suflet, îmi
provoacă moartea, mă distruge.

ACEST  LUCRU  DUCE  LA  MOARTE,  DUCE
LA  DISTRUGERE.

Când te uiţi la pornografie, tu participi la ea şi ţi-o
imprimi în suflet, participi la curvia de acolo, uitându-te
la ea cu poftă.
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Pornografia şi dependenţa de Internet
- o viaţă în minciună

Partea a 8-a

Reporter:
Ce poate să facă o femeie al cărei soţ este dependent de pornografie?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Este foarte important să ceri ajutor. Sunt situaţii în care nu reuşeşti de

unul singur. Există oameni în jurul nostru care sunt gata să-ţi întindă o mână de
ajutor şi este foarte important să apelezi la cei care te înţeleg şi care pot să-ţi
dea sfaturi abilitate, însă nu accepta orice fel de sfaturi şi de la oricine. Orice
femeie care trece printr-o astfel de situaţie poate ieşi cu bine, dacă cere ajutorul
lui Dumnezeu.

Este foarte greu să ierţi şi este foarte greu să îl înţelegi pe soţul tău. La
modul teoretic vorbind, soţul meu nu ar fi avut niciun drept să facă ceea ce a
făcut şi nici nu a avut motive, dar eu am înţeles că nu din cauză că ai motive
începi să consumi, ci din cauză că este ca o caracatiţă cu nişte tentacule
grozave, care, dacă te prinde în plasa ei, greu mai poţi scăpa şi nu poţi ieşi decât
dacă îi sunt tăiate braţele caracatiţei.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Pornografia este adictivă, adică creează dependenţă. Sunt oameni care

au fost prinşi de prostituţia şi de pornografia de pe Internet şi vreau să ştiţi că
pornografia este o formă de prostituţie, pentru că Domnul Isus a spus că dacă
te uiţi la o femeie şi o pofteşti, ai şi curvit cu ea în inima ta. Când te uiţi la
pornografie, tu participi la ea şi tu, de fapt, comiţi pornografia aceea, ţi-o imprimi
în suflet, participi la curvia de acolo, uitându-te la ea cu poftă.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Accesul foarte uşor la Internet şi faptul că suntem bombardaţi încontinuu

cu imagini de genul acesta, este capcana care îl pândeşte pe orice bărbat şi pe
orice femeie. Dar dacă vrei să îl ajuţi pe soţul tău să scape din această capcană,
trebuie în primul rând să îl înţelegi şi să NU îl judeci, iar apoi să accepţi dragostea
pe care Dumnezeu o poate pune în inima ta pentru el.
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Ioan Brie, pastor:
Nu vreau să dramatizez situaţia celor prinşi în capcana pornografiei...

Reporter:
...nu cred că mai este ceva de dramatizat, cred că-i dramatică la maxim.

Ce soluţii ar fi pentru eliberarea lor?

Ioan Brie, pastor:
Cred că prima soluţie vine din momentul în care realizezi că pornografia

este un afront la adresa lui Dumnezeu, de aici trebuie plecat. Toate celelalte
motivaţii pot ajuta, dar cap de listă ar trebui să fie două idei majore:

1. pornografia este un afront la adresa lui Dumnezeu,
   este un păcat înaintea lui Dumnezeu;
2. pornografia este o otravă pentru propriul suflet, îmi
   provoacă moartea, mă distruge.

Câtă vreme consideri că pornografia este un lucru care te delectează, te distrează,
câtă vreme consideri că pornografia îţi face plăcere, nu scapi de ea! Dar în
momentul în care o consideri o batjocură pe obrazul lui Dumnezeu şi o otravă
pentru tine, de aici începe refacerea. Cu alte cuvinte, umblăm la baze. Baza
este să ne predăm viaţa lui Dumnezeu şi să gândim corect în dreptul păcatului.

Reporter:
Obişnuieşti să petreci mult timp pe Internet?

Student 8 - Vox-pop pe stradă:
Nu chiar aşa de mult, dar zilnic îmi verific e-mail-urile.

Reporter:
Ai văzut vreodată filme porno?

Student 8 - Vox-pop pe stradă:
Păi... au fost, da...

Reporter:
Ce părere ai despre dependenţa de Internet şi dependenţa de

pornografie?

Student 8 - Vox-pop pe stradă:
Ar fi mai bine ca oamenii să-şi facă prieteni, decât să stea pe Internet

şi să se uite la pornografie.
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Ioan Brie, pastor:
Dacă, de exemplu, aş avea pe masă un pahar cu apă şi aş şti că în

paharul cu apă au fost picurate câteva picături de cianură, aş bea paharul ăla?
Păi oricât de sete mi-ar fi, nu aş bea paharul respectiv pentru că aş şti că acolo
este otravă şi voi muri în câteva momente dacă îl beau.

Când te gândeşti că pornografia înseamnă distrugerea sufletului tău,
distrugerea familiei tale, distrugerea reputaţiei şi a numelui tău, distrugerea ta
chiar şi din punct de vedere profesional - până acolo se merge - iar în final
distrugerea sufletului tău, în momentul în care gândim în acest fel în dreptul
pornografiei, de aici începe vindecarea. Însă, câtă vreme găsim în mintea noastră
subterfugii de genul: „Nu-i chiar aşa de grav, acum e ultima dată şi gata”...
nu scăpăm!

Reporter:
Site-ul www.BBC.ro cita un studiu realizat de Asociaţia Americană de

Psihologie în care se arată: „Bombardamentul mediatic în care fetele sunt
prezentate ca nişte obiecte sexuale are un efect psihologic extrem de negativ
asupra tinerelor. Păpuşi cu fuste mini de piele neagră şi cu cizme înalte
până la coapsă, lenjerie intimă minimală pe care sunt imprimate lozinci cu
subînţelesuri deloc decente... Fetiţe de 5 ani încurajate să cocheteze pe
scenă la concursuri de frumuseţe...

Psihologul american Eileen Zurbriggen afirmă că sexualizarea
fetelor şi a tinerelor femei predomină în toată media, inclusiv în filme,
televiziune, jocuri video, desene animate, peste tot. Principalii vinovaţi de
difuzarea acestor imagini pot să fie televiziunea şi Internetul. Asta în
condiţiile în care aproape 70% dintre copiii americani au un televizor în
camera lor.

Potrivit Asociaţiei Americane de Psihologie, consecinţele sunt
nimicitoare. Între posibilele efecte psihologice negative asupra fetelor se
numără pierderea respectului de sine, rezultate slabe la învăţătură, tulburări
de nutriţie şi depresie. Agenţiile de marketing sunt acuzate că profită
incorect de dorinţa copiilor de a se bucura de afecţiune şi de nevoia
acestora de a nu ieşi din tiparul general, de a fi la fel ca şi prietenii lor”.

Ioan Brie, pastor:
Am menţionat deja două dintre posibilele soluţii pentru eliberarea de

această dependenţă. A treia soluţie pentru eliberarea de sub robia pornografiei
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este mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu. Mână în mână cu asta, îi
invit cu demnitate pe cei care au probleme să caute un consilier, dar NU un
consilier care să le spună ceva de felul: „Ştii, şi eu am minţit, am înjurat, ce
să facem, ne scapă gura, dar nu-i nimic”. Nu, nu superficialităţi de genul
acesta. Căutaţi un om al lui Dumnezeu serios, cu o viaţă spirituală autentică, un
om care poate acorda consiliere în privinţa aceasta, şi cu el trebuie discutate şi
puse problemele pe masă şi aduse înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune.

Poate că uneori se impune şi rugăciunea şi postul pentru ruperea acelor
legături demonice, înfruntarea acelor legături, şi de aceea se impune o consiliere
riguroasă din partea unor oameni cu chemare de la Dumnezeu în această privinţă.

Reporter:
Există cumva o reţetă care să îi ajute pe oameni să se rupă de

dependenţă?

Nicu Damşe, programator, specialist în calculatoare:
Esenţial este ca, dacă aceştia sunt copii, familia să le acorde mult mai

multă atenţie, să vorbească cu ei, să vadă de ce au ajuns dependenţi, ce probleme
au, pentru că, de fapt, un om normal şi sănătos nu doreşte să-şi petreacă timpul
într-o lume virtuală, dacă viaţa lui este în ordine.

În primul rând trebuie să vezi ce este în viaţa ta sau în viaţa persoanei
afectate, ce nu este în regulă şi ce o face să-şi petreacă timpul într-o lume
generată virtual. Acest pas este vital, ca primul pas în orice dependenţă, fie ea
de jocuri video, de reţele de socializare, de orice altceva - să identifici cauza
problemei, dacă se poate, sau măcar motivul principal. Dar esenţial este ca
familia şi prietenii să-i dea atenţie celui dependent, să vadă cum pot să îl ajute şi
să încerce să îl scoată din groapa în care a intrat.

Reporter:
Cum este înţelept să ne raportăm la copii pentru a preveni pornografia

infantilă şi prieteniile cu persoane necunoscute de pe Internet?

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

Vârsta celor care intră în contact cu posibile materiale pornografice
sau materiale agresive, în general, nu doar de pornografie, ci şi de violenţă
excesivă şi aşa mai departe, este foarte mică, sub 11 ani. Imediat ce au descoperit
calculatorul şi Internetul, ajung pe o plajă din aceasta de expunere pentru zona
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de pornografie sau de violenţă excesivă. E foarte bine ca în momentul în care ai
calculator într-o cameră, în camera de zi sau într-o zonă accesibilă tuturor, să
poţi să ai un control de la distanţă, nu neapărat impunându-i copilului să-ţi spună
ce şi cum, pentru că este evident că va exista pe urmă o reţinere din partea
copilului. Dar ai un mijloc de control, poţi să previi.

În momentul în care mergem toţi la culcare, la ora 12:00 noaptea, de
exemplu, el nu poate să stea retras încă 2-3 ore pe Internet şi să nu ştii ce se
întâmplă acolo! Aceasta este o regulă importantă, iar a 2-a regulă este să poţi
să ai şi parolă pe calculatorul lui şi să ştii site-urile pe care le frecventează.

Reporter:
În ce constă distrugerile provocate de consumul de pornografie?

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
Prima distrugere este mintea, deci gândirea. Gândirea oricum este

setată pe mie, pentru mine, în favoarea mea, deci această gândire setată pe
împlinirea dorinţelor şi a plăcerilor eului este, de fapt, diabolică, este sămânţa
iadului şi a diavolului în noi.

În momentul în care încercăm să evaluăm distrugerile, constatăm că
ele sunt catastrofale. Distrugerile sunt foarte mari, pentru că de la o minte
îmbolnăvită de păcat şi o inimă încătuşată de acest păcat nu poate să pornească
decât distrugere, iar distrugerea se referă la propria persoană, la viitorul acestei
persoane, la toate vorbele şi acţiunile ei şi apoi la relaţii, familie, prieteni, toţi, toţi
sunt afectaţi.

Marius Tache, ofiţer de prevenire în cadrul Inspectoratului General de
Poliţie:

Pentru părinţii care n-au nici timpul necesar, nici comunicarea cea mai
bună cu copiii, există pe piaţă o serie de sisteme pe care firmele specializate le
vând, care îţi fac fie o monitorizare a activităţii care se derulează pe acel
calculator, într-o perioadă de o zi sau într-o anumită perioadă, fie îţi filtrează
anumite site-uri pe care tu, ca părinte, consideri că nu ar trebui să intre copilul
tău. Şi există un blocaj, acel firewall pe care acest sistem ţi-l asigură. Montezi
acest sistem pe calculator şi atunci ştii unde intră copilul tău şi poţi să ai o
discuţie cu el, sau îţi blochează anumite site-uri. Esenţial este să existe o
comunicare bună între tine şi copilul tău.
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Reporter:
Aş adăuga că peste jumătate dintre copii au accesat în mod voit sau din

greşeală site-uri pornografice şi site-uri cu conţinut violent, dar nenorocirea
este că nici copiii, dar nici măcar părinţii nu realizează faptul că este ceva
deosebit de distructiv. Cu toate acestea, este evident că Internetul are mult
potenţial pozitiv şi enorm de multe lucruri bune, aşa cum se afirmă în continuare.

Prof.univ.dr. 1, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca:
Internetul este un lucru bun, în general, pentru societate, fiindcă ne

facilitează foarte mult accesul la informaţie. De aceea s-a răspândit, de aceea
cucereşte toată lumea sau a cucerit toată lumea în ultimii ani, fiindcă este un
lucru util, ne ajută să progresăm în cunoaştere, în afaceri, în relaţii, deci pe o
mulţime de planuri. Să renunţăm la Internet sau să-l considerăm ca fiind ceva
care ne otrăveşte viaţa, nu putem face aşa ceva într-o lume modernă.

Dacă ne-am retrage undeva şi nu am accesa Internetul, atunci ne-am
izola de ceilalţi şi nu am putea urma calea progresului. Deci Internetul este un
lucru funcţional şi ţine de nevoile noastre din lumea de astăzi. Nu ne putem
imagina viaţa în zilele noastre fără Internet.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Întrebarea este ce să facem cu aceste instrumente mass-media? Ele

sunt folosite şi spre bine şi spre rău. Pentru mine personal, ca vorbitor, ca pastor,
ca intelectual, a folosi radioul şi televiziunea pentru scopurile lui Dumnezeu este
un lucru de bază. M-am implicat în ele şi mă implic în ele, pentru că sunt
instrumente extraordinare, cu care ajungi la oameni cum nu am ajuns niciodată
până acum. Deci soluţia nu este fuga de ele, ci folosirea lor pentru slujbă, pentru
cauza lui Dumnezeu.

Suntem într-o competiţie pentru minţile oamenilor prin radio, prin
televiziune şi acum prin Internet, pentru că cine va stăpâni Internetul, cine va şti
să lucreze pe Internet, va fi un om al viitorului.

Reporter:
Studiile relevă faptul că un tânăr petrece în medie aproape 2 ore/zi pe

site-uri pornografice, ascunzând acest lucru de părinţi. Dar care este atunci
soluţia pentru o viaţă curată, morală şi neatinsă de gunoiul spiritual care poate fi
inoculat în mintea umană de către media vizuală?
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Prof. Virgil Drăgan:
Soluţia este: întoarce-te la Dumnezeu - izvorul apelor vii. Cercetează în

Cartea Sfântă - Biblia şi vei găsi soluţiile cele mai bune pentru tine, pentru
familia ta, din care face parte şi copilul tău, astăzi dependent de Internet. Este
oare ceva prea greu pentru Dumnezeu?

Caută-L pe Dumnezeu, cheamă-L în ziua necazului tău, dacă trăieşti o
stare de mare necaz, de mare decepţie, o stare de neputinţă şi aceasta îţi tulbură
profund fiecare clipă din viaţă. Vezi cum se îndepărtează copilul tău de tine cu
fiecare clipă care trece, cum nu mai seamănă nici măcar cu umbra viselor tale
de odinioară, cum nu-l mai poţi recunoaşte în fiinţa aceasta, care are deja
degetele cu bătături de la tastele computerului, nu-l mai poţi regăsi pe cel de a
cărui venire pe lume te-ai bucurat aşa de mult.

Întoarce-te la Dumnezeu, învaţă-l pe copilul tău că autoritatea lui
Dumnezeu este exprimată în casă prin autoritatea Bibliei şi apoi prin autoritatea
ta. Învaţă-l pe copilul tău că autoritatea aceasta nu este menită să-l condamne,
ci este menită să-l ocrotească, să-l ferească de tot ceea ce pare rău, chiar şi de
imaginile nocive.

Reporter:
De ce sunt tolerate de către mintea şi sufletul omului toate aceste imagini

nocive?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Substanţele cu potenţial de a genera dependenţă induc şi toleranţă.

Aceasta înseamnă că pe măsură ce iau tot mai mult din substanţa respectivă,
cu atât creşte dorinţa de a lua mai mult şi mai mult. Şi dacă nu iau şi mai mult,
atunci mă simt frustrat şi apare ca o spirală ascendentă dorinţa de a lua din ce
în ce mai mult, pentru a-mi procura plăcerea respectivă. Când neuronii au nevoie
din ce în ce mai mult de substanţa sau de imaginea respectivă şi din ce în ce mai
des, atunci vorbim de toleranţă.

Există o balanţă între neurotransmiţătorii sistemelor declanşatoare de
acţiune, precum dopamina, şi cei inhibitori ai acţiunilor, de exemplu serotonina.
Drogurile pot creşte activitatea unui neurotransmiţător într-o arie a creierului,
dar să o scadă în alta, de aceea deficitul în serotonină, deci în substanţa care
inhibă, se asociază cu o reacţie emoţională impulsivă, cu dorinţa de a mânca tot
mai mult (bulimie), cu agresivitate şi cu tendinţe de suicid.
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Tatăl unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Noi ştim că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, iar curvia este un
păcat major, pe care Dumnezeu îl condamnă ferm de multe ori în Biblie şi de
aceea trebuie să ne ferim pe noi şi să-i ferim şi pe copiii noştri de aceste influenţe.
Putem realiza acest lucru doar printr-o apropiere de Cuvântul lui Dumnezeu şi
printr-o apropiere de copiii noştri. Aşadar este foarte importantă relaţia noastră
în familie, aşa cum este importantă şi relaţia noastră, pe verticală, cu Dumnezeu.
Dacă aceste relaţii sunt strânse, cred că putem birui păcatul.

Reporter:
Cum ne putem proteja copiii?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Chiar dacă cenzura uneori pare un lucru rău, cenzura mi se pare un

lucru bun atunci când poţi să fereşti oamenii de rele. Cenzura mi se pare un
lucru extrem de bun în cazul pornografiei. Eu nu aş lăsa la îndemâna copiilor, de
exemplu, televizorul. Nu poţi feri copilul de a merge la şcoala publică, dar poţi,
în schimb, să vorbeşti cu el. Cred că subiectul acesta se poate discuta frumos
de către un părinte cu un copil aflat la vârsta de liceu, dar se poate începe liniştit
şi mai repede, pentru că vedem cât de repede ajung copiii în contact cu materiale
pornografice.

Dacă lumii, dacă lui satan nu îi este jenă să pună aceste materiale la
dispoziţia copiilor noştri de la o vârstă fragedă, nici nouă nu ar trebui să ne fie
jenă să contracarăm, să contrabalansăm acest lucru cu informaţii pertinente,
cu o minte deschisă şi cu o atitudine bună. Cred că un părinte înţelept, care
discută cu copiii de la o vârstă fragedă aceste lucruri, face un lucru fantastic
pentru copil.

Televizorul este prea la îndemână. Eu l-aş pune într-un loc total
neimportant în casă, aş face cumva să scot multitudinea asta de canale şi să am
strictul necesar, dar în niciun caz nu aş lăsa televizor în camera copilului, în
niciun caz într-o cameră la care copilul să aibă acces uşor când părinţii nu sunt
atenţi sau nu sunt acasă. Vă spun aceasta din proprie experienţă - televizorul
trebuie să fie sub control, la fel ca şi Internetul. Există filtre pentru Internet, dar
cel mai bun filtru este părintele.

Dacă copilul este la o vârstă la care nu înţelege prea bine sfaturile
părinţilor, nu aş bloca accesul la Internet, dar aş sta prin preajmă de fiecare
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dată când copilul accesează Internetul. Cred că e cea mai bună măsură, pentru
că atunci când copilul îşi lasă uşa deschisă la cameră şi stă la computer şi tu îl
vezi, sigur nu va merge pe site-uri pornografice, care să-i stârnească patimi şi
să-i distrugă mai târziu căsnicia şi viaţa.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Lucrul care a fost cel mai greu de acceptat în timpul căsniciei mele, a

fost momentul în care am simţit că între mine şi soţul meu a intervenit ceva...
nu pot să spun că era o persoană, era doar sentimentul că  ÎNCONTINUU
ÎN  INTIMITATEA  NOASTRĂ  MAI  EXISTAU  OCHI  CARE
PRIVEAU...

Ioan Brie, pastor:
...ÎN  SPATELE  PERDELEI  STĂ  UN  DEMON! Aşa trebuie să

gândim când ne confruntăm cu pornografia. Când se porneşte acea nebună
dorinţă: scrie, răsfoieşte, dă-i un search, trebuie să ştii că în spatele acelei
dorinţe este un duh de curvie căruia nu trebuie să-i faci jocul. Fă legământ cu
ochii tăi, cum a făcut şi Iov, fă-ţi mădularele tale roabe ale lui Cristos, cum
spune şi apostolul Pavel, şi cere să vină peste tine Duhul Sfânt şi vei birui.

Vârsta nu rezolvă problema! Firea pământească nu îmbătrâneşte, firea
pământească rămâne tânără; îmbătrâneşte trupul, dar firea pământească rămâne
tânără. Şi dacă nu reuşim să ne construim nişte tipare spirituale sănătoase în
noi, structuri spirituale sănătoase, nişte virtuţi bine închegate, construite în jurul
Scripturii şi întărite prin Duhul Sfânt, firea pământească ne va face cele mai
nebuneşti surprize pe parcursul vieţii. O să întâlnim persoane la 60-70 de ani,
care se uită după fete pe stradă sau după femei. Soluţia este aşa cum a spus şi
apostolul Pavel:

„Omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ:
  curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia,
  care este o închinare la idoli” (Coloseni 3:5).

Dar cred că dincolo de discuţii, ceea ce vrea Dumnezeu să vadă de la noi este
acţiunea. Vedem asta ca o problemă? Vedem asta ca fiind ceva care ne distruge?
Şi aici aş face un apel, fac apel la acţiune, la a ne ridica din starea aceasta,
PENTRU  CĂ  ACEST  LUCRU  DUCE  LA  MOARTE,  DUCE  LA
DISTRUGERE.
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Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Multe dintre atitudinile soţului meu m-au făcut să mă gândesc la

eventualitatea consumului de pornografie. Nu am ştiut nimic clar la început, dar
multe dintre atitudinile lui îmi demonstrau că se întâmpla ceva în neregulă cu el.
Am ştiut că în timpul tinereţii a avut tendinţa de a viziona materiale pornografice.
Am ştiut că a fost ceva din trecut, dar în clipa în care am observat că a devenit
din ce în ce mai singur şi neînţeles, şi avea mereu tendinţe de separare continuă
faţă de oamenii din jurul lui şi apoi şi faţă de cei din familie şi chiar cu privire la
mine, mi-am dat seama că se întâmplă ceva ciudat.

În clipa în care în relaţia noastră intimă au apărut lucruri care înainte nu
erau, am încercat să văd dacă într-adevăr consumul de pornografie l-a schimbat.
S-a îndepărtat în primul rând de mine şi apoi a început să se îndepărteze şi de
tot ceea ce însemna relaţia cu Dumnezeu şi cu Biserica.

Prof. Virgil Drăgan:
Este dramatic unde s-a ajuns. Pornografie infantilă, homosexualitate,

toate lucrurile acestea care se fac în dosul perdelelor, toate aceste lucruri care
se fac la întuneric, toate aceste lucruri sunt pericole care îl pot paşte pe fiul sau
pe fiica ta. Priveşte în jurul tău, priveşte în casa ta, priveşte în lăuntrul tău şi
schimbă tot ceea ce e de schimbat, pentru că altfel durerea ta va fi mai mare.

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
În neîmplinirile lor, cei dependenţi recurg la momente în care nu sunt

văzuţi, şi acelea sunt noaptea. Atunci, deschizând uşa ispitei pe Internet sau la
televizor, îşi procură singuri împlinirea tuturor nemulţumirilor lor. Şi masturbarea
e acelaşi lucru - procurarea plăcerii de unul singur; nu văd altă soluţie pentru ei
decât să şi-o procure singuri. Biblia vorbeşte despre o onoare şi o demnitate
sexuală, dar mulţi cad din cauză că nu mai pun preţ pe această onoare.

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Una dintre problemele noi despre care trebuie să ştie în primul rând

părinţii şi apoi toţi educatorii copiilor este primejdia pornografiei pe Internet.
Internetul este una dintre cele mai mari invenţii din vremea noastră, este trecută
între cele 10 minuni ale lumii moderne şi eu aş zice că este poate chiar cea mai
mare dintre minunile tehnologiei moderne. Este un extraordinar instrument de
informare şi de cunoaştere, de documentare. Niciodată n-am visat să avem
toate bibliotecile din lume la dispoziţie.
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Dar întotdeauna când se face o mare invenţie, ea poate fi folosită şi
spre bine şi spre rău. Radioul a fost folosit şi spre bine şi spre rău, televizorul a
fost folosit şi spre bine şi spre rău şi absolut toate invenţiile au această
„neutralitate”, în sensul că cel ce foloseşte instrumentul acela decide dacă îl
foloseşte spre bine sau spre rău.

Reporter:
Doamne Dumnezeule, Tată al Domnului nostru Isus Cristos, Te rugăm

să ne dai Tu înţelepciune ca dintre lucrurile îngăduite să le alegem doar pe cele
care sunt de folos, iar dintre cele care ne sunt de folos să le alegem doar pe cele
care sunt după voia Ta, aşa cum scrie în Biblie:

„Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua.
 Să ne dezbrăcăm, deci, de faptele întunericului
 şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

Să trăim frumos, ca în timpul zilei,
nu în chefuri şi în beţii;
nu în curvii şi în fapte de ruşine;
nu în certuri şi în pizmă;

 ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos
 şi nu purtaţi grijă de firea pământească,
 ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:12).
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Filtrele de discernământ ale creierului
cedează datorită bombardamentului
informaţional.

Pornografia este o robie pe care o vei
urî şi care te va face să te urăşti pe tine
însuţi.

Statul la televizor şi vizionarea fără
discernământ a tot felul de telenovele, de
aiureli, de lucruri fără sens, pur şi simplu
PULVERIZEAZĂ  viaţa de familie!

Ne trăim propria telenovelă.

Pornografia nu ar fi cotropit lumea fără
născocirea Internetului.

Erosul este văzut drept centru
obsesional al existenţei, iar virginitatea,
abstinenţa, riscul bolilor cu transmitere
sexuală sunt prezentate ca ceva
anacronic, vechi, rar, nesemnificativ.

Relaţiile sexuale pe micul ecran se manifestă
preponderent între persoane necăsătorite, iar
relaţia de dragoste se rezumă la actul sexual.
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Reporter:
„Consumul de pornografie nu este nicidecum o distracţie

inofensivă. Bărbaţii care vizionează materiale pornografice au înclinaţii
spre acte sexuale anormale, considerându-şi soţiile, iar uneori chiar şi
copiii, ca fiind simple obiecte sexuale, lipsite de demnitate umană, demnitate
conferită de Creator, de Dumnezeu, prin faptul că ne-a făcut diferiţi faţă
de animale.

Bărbaţii căsătoriţi nu mai sunt mulţumiţi cu relaţiile sexuale din
cadrul căsătoriei şi ajung să nu-şi mai iubească şi să nu-şi mai respecte
soţiile.

Femeile căsătorite cu bărbaţi dependenţi de pornografie sunt pline
de resentimente şi mânie, se simt înşelate şi de cele mai multe ori se ajunge
la adulter, iar în cele din urmă la divorţ. Bineînţeles că sunt şi femei
dependente de pornografie.

Adolescenţii care consumă pornografie ajung să facă parte din
ceea ce se numeşte cultura ‘hook-up’ adică de ‘cuplare’, iar numărul
sarcinilor la adolescentele necăsătorite este din ce în ce mai mare”, se
afirmă în Buletinul on-line al Alianţei Familiilor din România, text preluat de la
Family Research Council.

Cum se defineşte dependenţa de pornografie şi Internet?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
În momentul în care a apărut cuvântul „dependenţă”, definiţia

dependenţei era o stare psihică şi fizică rezultată din interacţiunea unui
organism viu, adică a omului, cu un medicament, dând modificări de
comportament care conduc la impulsul de a lua medicamentul continuu sau
periodic, pentru a regăsi efectele sale psihice şi a evita starea de disconfort
datorată lipsei acestuia. Deci cuvântul „dependenţă” a fost legat iniţial de un
medicament, de un drog.
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Referindu-ne la situaţia noastră, ar părea paradoxal cum poţi să fii
dependent de televiziune, de privitul la televizor sau de navigarea pe Internet. Şi
totuşi... suntem dependenţi...

Omul are un creier exterior, care asigură fenomenele cognitive legate
de gândirea abstractă, şi un creier interior, limbic, legat de emoţii, sentimente
şi reacţii de supravieţuire. Creierul este împărţit într-o parte dreaptă şi una
stângă, este înjumătăţit exact cum este nuca, adică emisfera stângă şi emisfera
dreaptă.

Aceste emisfere sunt şi ele specializate, astfel încât gândirea logică şi
analitică, exprimarea corectă din punct de vedere gramatical a ideilor, cititul,
scrierea, raţionamentul matematic şi ştiinţific împreună cu alte abilităţi sunt
procesate pe emisfera stângă. Emisfera dreaptă este legată în special de ceea
ce înseamnă fantezie, imaginaţie, probleme de filozofie, istorie, de religie sau
simbolistică.

În momentul în care eu sunt supus unui tir informaţional, unui
bombardament informaţional de pe Internet sau de la televiziune, se întâmplă
următorul fenomen: pe de o parte este stimulat miezul creierului, deci acel sistem
limbic, iar pe de altă parte se produce încetinirea proceselor pe emisfera stângă
şi exacerbarea celor de pe partea dreaptă, astfel încât gândirea mea, procesele
de analiză, de logică şi de filtrare intră în umbră, iar filtrele de discernământ
cedează.

Reporter:
Încercăm să tragem un semnal de alarmă în măsura în care putem, dar

există părinţi cărora li se pare normal să-şi educe copiii prin a-i expune la tot
ceea ce înseamnă mizeria acestei lumi, ca acel copil „să fie călit pentru ce
urmează în viaţă”, spun acei părinţi. Cum comentaţi această atitudine?

Mama unui băiat din clasele primare, care a fost surprins vizionând
materiale pornografice împreună cu colegii şi prietenii:

Nu cred că este nici normală, nici sănătoasă această atitudine. Pentru
mine nu contează ce zic oamenii despre mine, dacă sunt sau nu de modă veche.
Eu caut cu toată fiinţa mea, deşi nu reuşesc întotdeauna, să ascult ce ne cere
Dumnezeu prin Cuvântul Său. Caut asta deşi uneori este greu, dar nu e imposibil.

Reporter:
Din moment ce aproape toată lumea priveşte materiale pornografice,

tu de ce să nu consumi?
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Bărbat, fost dependent de pornografie:
Nu consum pentru că lui Dumnezeu nu Îi place ca eu să mă întinez cu

aşa ceva, apoi pentru că te distruge, îţi distruge relaţiile, pentru că nu aduce
nimic pozitiv în viaţa ta şi pentru că este o robie din care scapi extrem, extrem
de greu, o robie pe care o vei urî şi care te va face să te urăşti chiar şi pe tine
însuţi. Cred că sunt suficiente motive ca să nu consumi.

Reporter:
Dacă o persoană simte vinovăţia pentru aceste comportamente

păcătoase, îşi cere iertare de la Dumnezeu şi se străduieşte să renunţe la
pornografie, ce mai are nevoie în afară de iertare?

Irinel Ştefan:
Este nevoie de ceva mai mult decât iertare, este nevoie şi de

ELIBERARE,  de ieşire din acea groapă. Mulţi rămân la faza aceasta cu iertarea,
dar situaţia s-ar putea descrie prin următoarea povestire: un om s-a apucat să
construiască o anexă în spatele casei. A făcut groapa în care urma să toarne
fundaţia, şi pentru că avea doi copii mici, i-a chemat pe copii şi le-a spus: „Vedeţi
voi groapa aceasta? Să nu vă jucaţi în jurul ei pentru că s-ar putea să
cădeţi, să vă răniţi şi dacă nu este nimeni acasă cine ştie ce veţi păţi...”.
Copiii au răspuns foarte sinceri şi ascultători: „Tată, noi am înţeles, nu o să ne
jucăm aici”. S-a întâmplat ca după două zile tatăl fiind în casă, să audă un
strigăt puternic: „Ajutor, ajutor!”. Tatăl a ieşit din casă şi l-a văzut în groapă
pe unul dintre copiii săi, cu privirea în sus, cu ochii plini de lacrimi şi mâinile
ridicate în sus, spunând: „Tată, te rog iartă-mă că nu te-am ascultat şi uite,
am căzut în groapă”. Acum tatăl, care este un părinte iubitor, a spus: „Fiule,
te iert!” şi atunci copilul a pus capul în jos mulţumit de iertare.
Iubiţii Domnului, vă regăsiţi cumva în această poveste?

Reporter:
Coborâm acum într-o altfel de „groapă”...
- Ce aţi făcut atunci când aţi descoperit problema soţului dumneavoastră?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Am încercat să văd dacă motivul pentru care s-a schimbat era consumul

de pornografie. Acesta era motivul la care m-am gândit şi am verificat, însă nu
calculatorul de acasă, pentru că nu acasă urmărea, ci calculatorul de la birou,
pentru că aveam acces, întrucât lucrăm împreună. Am observat că nu era un
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consum de materiale pornografice dure, grave, dar mi-am dat seama că este
dependent de pornografie în urma faptului că am văzut efectiv site-urile pe care
le accesa. Mi-am dat seama că într-adevăr asta a fost ceea ce a schimbat
percepţia lui cu privire la relaţia noastră şi cu privire la relaţiile cu cei din jur.

Reporter:
Există un duh rău care intervine şi îi atrage pe oameni înspre consumul

de pornografie. Care sunt implicaţiile din punct de vedere spiritual?

Ioan Brie, pastor:
Sunt 100% sigur că există nu un duh, ci multe duhuri demonice!

Reporter:
Din punctul de vedere al unui slujitor al Bisericii, sunteţi familiar cu

acest limbaj despre existenţa duhurilor bune şi rele, dar dacă ieşi pe stradă să le
spui oamenilor că există, de fapt, un duh care îi duce spre pornografie, vor
râde.

Ioan Brie, pastor:
Vor râde, sigur că vor râde, dar problema lor tocmai aici este: amăgirea.

Există forţe spirituale malefice, demonice, specializate în manipulare sexuală.
Isus vorbeşte despre asta: a izgonit dintr-o femeie duhuri de curvie, iar Osea
spune:

„Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul
  lor, căci un duh de curvie este în inima lor,
  şi nu cunosc pe Domnul!” (Osea 5:4).

Eu arăt acuzator înspre societatea românească contemporană şi spun că este
inspirată de un duh de curvie. În emisiunile de divertisment de pe orice canal de
televiziune, dacă nu îţi dansează lasciv în faţă nu ştiu ce femei îmbrăcate aiurea,
atunci respectiva emisiune nu are trecere. Dacă pe un site de ştiri nu sunt şi
câteva poze deşucheate, etc... Deci eu acuz media de demonizare în ceea ce
priveşte duhul de curvie şi aceasta se foloseşte în scop comercial clar şi este cu
atât mai grav cu cât s-a făcut alianţă între mamona [bani, n.a.] şi duhul de
curvie.

Reporter:
Care ar fi o altă cauză a consumului de pornografie?
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Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
Eu cred că una dintre cauze este şi nemulţumirea. Această nemulţumire

este în primul rând îndreptată către Dumnezeu, chiar dacă omul nu
conştientizează acest aspect. Bărbatul spune:

„Eu nu sunt mulţumit de nevasta mea,
  nu sunt mulţumit că nu îmi oferă ce vreau eu,
   că-i prea obosită, că-i prea stresată” etc (uneori şi în cazul

unor soţii apar aceleaşi nemulţumiri). Dar nemulţumirea aceasta, de fapt, se
îndreaptă înspre Dumnezeu şi nemulţumirea zice cam aşa:

„Doamne,
  Tu ai putere să schimbi lucrurile în familia mea
  sau în  viaţa mea,
  dar nu o faci.

  Eu sunt nemulţumit că Tu nu vrei să-mi dai ce e
  mai bun pentru mine, deci îmi iau singur”.

Şi practic pornografia este acest:
„Îmi iau singur, lasă că mă descurc eu,
  îmi procur eu exact plăcerile de care am nevoie,
  dacă Tu nu vrei să mi le dai”.

Cred că asta ar fi una dintre cauze.

Irinel Ştefan:
De foarte multe ori suntem cercetaţi de Duhul Domnului când greşim

şi venim seara acasă şi spunem:
„Doamne, iartă-mă.
  Doamne, îmi pare atât de rău că şi de data aceasta
  mânia, iuţimea, pornografia şi multe alte lucruri
  m-au prins.
  Iartă-mă, Tată”.

Şi El te iartă pentru că El este bun şi iubitor, dar mâine seară din nou eşti prins,
mâine spui iarăşi: „Doamne, iartă-mă” şi se repetă roata de n şi n ori şi sunt
ani de zile de când eşti copilul Domnului şi nu cunoşti biruinţa, eşti mereu „în
groapă” şi zici: „Iartă-mă! Iartă-mă!”. Nu ajunge iertarea, ci este nevoie şi
de salvare.

Copilul din povestirea noastră a rămas acolo în groapă şi a zis: „Tată,
iartă-mă”, dar nu a zis şi „Tată, salvează-mă, scoate-mă din groapa aceasta”.
Iubiţii Domnului, omul care spune: „Doamne, iartă-mă şi salvează-mă!”,
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niciodată nu va mai putea să cadă în acea groapă. Dragii mei, omul pe care îl
salvează Domnul Isus Cristos este un om care va cunoaşte întotdeauna biruinţa.

Radu Mureşan, reporter:
Credeţi că este bine ca un soţ care a avut contact cu pornografia să

discute deschis cu soţia lui despre această dependenţă?

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Depinde dacă ea e suficient de matură spiritual şi psihologic pentru a

purta povara aceasta. El trebuie să se gândească bine, şi dacă are nevoie de
ajutor să caute întâi de toate acest ajutor la un om spiritual, care îl poate ajuta.
Să se gândească foarte bine: „Oare o ajut pe soţia mea mărturisindu-i lucrul
acesta, o zidesc spiritual sau doar o încarc cu o povară cu care nu ar
trebui să o încarc?”. Unele femei sunt suficient de puternice ca să fie un
ajutor şi să-l vegheze apoi pe soţul lor, să nu-l mai lase să intre acolo. Dacă e
suficient de matură şi dacă ai cu adevărat nevoie de ajutorul ei, atunci spune-i:
„Am nevoie de ajutorul tău, ajută-mă şi nu mă lăsa să mai cad acolo”.

Prof. Virgil Drăgan:
Dacă cel dependent este chiar copilul tău, atunci, cu dragoste, cu iubirea

pe care numai tu i-o poţi da copilului tău, ajută-l să înţeleagă că nu există loc mai
sigur şi mai frumos decât acela din casa ta, chiar dacă sunt mai mulţi într-o
cameră. Apoi, vorbindu-i despre sine şi despre felul cum arată, despre felul în
care va arăta dacă va căuta să aibă o inimă plină de bucurie în orice vreme, el
va înţelege că în felul acesta va putea fi acceptat oriunde. Învaţă-l să se accepte,
pentru că Domnul ne îndeamnă să preţuim şi să iubim ce a pus El în noi.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Statul la televizor şi vizionarea fără discernământ a tot felul de telenovele,

de aiureli, de lucruri fără sens, pur şi simplu pulverizează viaţa de familie! Prin
ce? Prin faptul că dorinţele inoculate de televiziune se transformă treptat, în
mintea telespectatorului, într-o prăpastie despărţitoare între bărbat şi femeie, o
pricină continuă de certuri şi scandal. De ce? Pentru că în filmele pe care ei le
privesc li se inoculează dorinţa după lucruri, după bani, după plăcere. Se cultivă
în special instinctul posesiv, egoismul, individualismul, iar plăcerea devine
„personajul principal” în viaţa oamenilor.

În felul acesta se construieşte o nemulţumire faţă de soţ sau faţă de
soţie privind împlinirea obligaţiilor conjugale, se sugerează cu subînţeles că există
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un alt fel de viaţă, o viaţă care merită să fie trăită, diferită de cea de monotonie
familială, iar noi merităm această fericire! Aduceţi-vă aminte de reclame care
spun: „Pentru că meriţi!”. Mereu se spune aşa, iar efectele mici, cumulate pe
parcursul timpului, fac ca după câţiva ani să se ajungă la situaţia în care oamenii
nu se mai pot înţelege, nu se mai recunosc unul pe altul, ajungând dependenţi de
televizor sau de Internet.

Student 9 - Vox-pop pe stradă:
Copiii nu ar trebui să aibă Internet de mici. Eu sunt programator şi văd

cât de nociv poate să fie în viaţa unui om dacă stă prea mult la calculator.

Reporter:
Când se poate spune despre o persoană că este dependentă? De la

câte ore în sus petrecute zilnic pe Internet putem spune că este dependenţă?

Student 9 - Vox-pop pe stradă:
Depinde ce faci. Dacă munceşti şi îţi faci treaba pe calculator 8 ore şi

stai la serviciu 8 ore pe calculator ca să munceşti, apoi mai stai 1-2 ore acasă,
nu cred că este dependenţă. Dar în momentul în care îţi comanzi pizza acasă
pentru că nu ai timp să mănânci, iar primul lucru pe care îl faci când porneşti
calculatorul este să intri pe nu ştiu ce forumuri şi stai până la ora 2 sau 3
noaptea pe calculator, atunci cred că este dependenţă.

Reporter:
Se leagă şi pornografia de dependenţa de Internet? Care este momentul

în care o persoană poate fi dependentă de pornografie prin Internet?

Student 9 - Vox-pop pe stradă:
Se poate lega, dar nu neapărat. Cred că adolescenţii sunt mai vulnerabili.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Noi am ajuns deformaţi, am devenit nişte străini ca urmare a acestor

vizionări. Ba mai mult, sunt telespectatori care imită diferite scene, diferite gesturi,
am devenit păpuşile celor de pe ecran. Una dintre „calităţile” nefaste ale
televiziunii este că produce în noi dorinţa de a reproduce într-un mod inconştient
ce vedem acolo. Noi începem să ne trăim propria telenovelă.

Tinerii, când văd pe ecran că toţi au maşini şi case cu-nu-ştiu-câte
etaje, că există promiscuitate şi infidelitate sexuală, atunci nu mai vor să-şi
întemeieze o familie, ci se simt frustraţi şi neputincioşi că nu pot avea şi ei ceea
ce văd acolo.
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Reporter:
Eraţi împlinit sexual şi psihic atunci când vizionaţi astfel de materiale?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Acestea îţi creează un fel de împlinire, dar împlinirea asta dispare

instantaneu după ce realizezi ce prostie ai făcut şi cât de falsă este această
intimitate, pentru că după ce a dispărut imaginea respectivă, după ce ai oprit
filmele respective, intimitatea dispare şi tu rămâi cu goliciunea ta şi cu păcatul
tău. Pot să vă spun că asta nu este plăcut deloc.

Reporter:
Celor care nu au început să consume pornografie, cum le sugeraţi să

se ferească şi care este indicatorul că ar putea fi un pericol?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Pentru cei care nu au început încă să consume pornografie,

FELICITĂRI !  Dar cred că la un moment dat toţi bărbaţii vor fi ispitiţi, însă
NU  TOŢI  trebuie să cadă, nu toţi cad şi nu au nimic de pierdut. Pentru cei
care se gândesc cu jind la cei ce fac asta, mesajul meu este că nu pierdeţi
absolut nimic. Imaginile respective nu vă fac mai inteligenţi, nu vă ajută la nimic,
nu există plusuri în activitatea asta, există doar minusuri şi încă minusuri
enorme.

Reporter:
Cum este viaţa socială, de zi cu zi, a soţului dumneavoastră?

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
El nu are prieteni. Toţi oamenii cu care a avut contact erau creştini, dar

faptul că el nu mai merge la Biserică, ci se află acolo unde se află, a dus la
răcirea relaţiilor lor şi nu mai are contact, de fapt, cu nimeni. Deşi el a încercat,
îl văd că este blocat în privinţa relaţiilor cu oamenii. Este singur şi incapabil de
a avea relaţii. Dacă ar fi lucrat undeva unde să aibă mulţi colegi, probabil că ar
fi fost altfel, dar acum nu are prieteni, este singur, încontinuu singur...

Ioan Brie, pastor:
Dumnezeu a dat omului viaţa sexuală. Sexualitatea este opera lui

Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut pe om astfel şi Dumnezeu a creat un cadru
pentru împlinirea acestei nevoi, iar acest cadru este familia. Este normal ca
sexualitatea să se împlinească DOAR în familie, în sfinţenie, cu patul curat,
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neîntinat, adică neatins de mizeriile acestei lumi, neatins de păcate, aşa cum
scrie în Biblie, în Epistola către Evrei 13:4:

„Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea,
  şi patul să fie nespurcat,
  căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari”

Dumnezeu a creat familia pentru împlinirea nevoii sexuale. În această privinţă
îi îndemn pe tineri să se căsătorească, iar pe cei căsătoriţi să fie fideli partenerului
de viaţă, să nu fugă după fanteziile oferite de pornografie, pentru că ceea ce
văd acolo este efectiv doar film: aşa cum zboară luptătorii ninja - eu nu am
văzut niciodată pe cineva zburând aşa decât în filme - tot aşa prin pornografie
multe „zboară”... Sunt lucruri care nu provoacă plăcere, nu aduc împlinire
nimănui, ci depersonalizează. Sunt filme regizate în aşa fel încât să stârnească
patimi şi pofte şi să-i ducă pe oameni în robie.

Sfătuiesc pe orice familist să nu folosească materiale pornografice ca
sursă de inspiraţie, pentru că acolo este doar actorie murdară. În viaţă nu este
aşa! Acolo este doar amăgire, însă viaţa este altfel. Vă chem să redescoperiţi
frumuseţea vieţii de familie şi să lăsaţi fascinaţia filmului, stimaţi cititori.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toţi cu o minte curată, cu o inimă
curată, cu credinţă neprefăcută, şi când vom fi ajuns în Cer să-I mulţumim lui
Dumnezeu că n-am cunoscut profunzimile şi adâncimile păcatului!

Reporter:
Ce indicatori ne-ar putea arăta că un om este în pericol de a ajunge la

consumul de pornografie?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Printre indicatori s-ar putea număra orice ispită de natură sexuală, orice

reclamă dubioasă. Noi trăim într-o societate cufundată în aluzii sexuale. Mi se
pare destul de greu să mai vezi indicatorii, pentru că eşti asaltat din toate părţile,
dar cred că apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu, apropierea de Biserică şi
apropierea de grupul de fraţi şi surori te ajută.

Apoi trebuie să fii transparent în relaţii, adică să nu-ţi fie frică să spui
că eşti ispitit la capitolul ăsta, pentru că ispita nu e totuna cu păcatul. Ispita
pornografiei nu e totuna cu consumul de pornografie şi nu e nicio ruşine să
admiţi că eşti ispitit şi să ceri ajutor. E greu pentru un bărbat să ceară ajutor,
pentru că toată lumea se aşteaptă de la un bărbat să fie puternic, dar eşti mai
puternic atunci când ceri ajutor decât dacă rămâi în starea slabă şi cazi. Acesta
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este sfatul meu pentru cei care se simt în pericol, dar le este frică să nu aibă de
suferit imaginea lor de bărbaţi dacă cer ajutor.

Reporter:
Omul care cere ajutorul lui Dumnezeu poate să fie biruitor în lupta cu

ispita? Pentru că este vorba despre o luptă spirituală mare şi grea.

Irinel Ştefan:
Omul care cere ajutorul lui Dumnezeu este un om biruitor! Cuvântul

Domnului spune astfel în Scriptură:
„Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte,
  i-a şi hotărât mai dinainte
  să fie asemenea chipului Fiului Său,
  pentru ca El să fie cel întâi-născut dintre mai mulţi fraţi.

Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte,
i-a şi chemat;
şi pe aceia pe care i-a chemat,
i-a şi socotit neprihăniţi;
iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi,
i-a şi proslăvit” (Romani 8:29,30).  

Omul care a fost chemat, care a fost iertat, el a fost şi salvat, a fost şi socotit
neprihănit şi nu mai poate să cadă în groapa aceea pentru că de acolo a fost
scos o dată pentru totdeauna, nu pentru o zi sau două.

Ştii când cazi înapoi în groapă? Când nu mai vrei să lupţi! Dacă nu vrei
să continui lupta cea bună, vei cădea înapoi, însă, dacă vrei să lupţi, atunci
lupţi şi spui la fel ca Apostolul Pavel: 

„M-am luptat lupta cea bună [...]
  Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg.
  Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt.

Ci mă port aspru cu trupul meu,
şi-l ţin în stăpânire,
ca nu cumva, după ce am propovăduit altora,
eu însumi să fiu lepădat”.

Vorbim foarte multe şi ştim foarte multe, dar este foarte important să şi împlinim,
să ne luptăm lupta cea bună a credinţei.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Una dintre trăsăturile emisiunilor de televiziune se referă la mesajele
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erotice pe care le transmite din abundenţă televiziunea. Erosul este văzut drept
centru obsesional al existenţei, iar virginitatea, abstinenţa, riscul bolilor cu
transmitere sexuală sunt prezentate ca ceva anacronic, vechi, rar, nesemnificativ.

V-aţi putut da seama că relaţiile sexuale pe micul ecran se manifestă
preponderent între persoane necăsătorite, iar relaţia de dragoste este foarte
puţin personală, ea rezumându-se sau concentrându-se asupra actului sexual.

Pornografia nu ar fi cotropit lumea fără născocirea Internetului, şi vă
dau câteva exemple, unele extrase din revista Forbes: Hollywood-ul, care ştim
că este cel mai mare producător de filme, scoate circa 400 de filme anual - asta
înseamnă mai mult de un film pe zi - pe când industria porno produce peste
10.000 de filme anual, deci aproape 30 de filme pe zi. Vă daţi seama?

O altă ştire extraordinară, din investigaţiile făcute de FBI: 70% din
traficul pornografic are loc în timpul orelor de serviciu, între orele 9:00 şi 17:00,
deci vă daţi seama cam cu ce se ocupă oamenii la serviciu...

Reporter:
„Copiii care vizionează mereu televizorul şi Internetul sunt

permanent agitaţi, hiperactivi şi întâmpină mari probleme în procesul de
învăţare, deoarece ei nu pot să stea liniştiţi pentru a se concentra asupra
studiului sau pentru a-l putea asculta pe profesor. La şcoală au tendinţa
de a se ridica, de a ieşi din bancă şi a umbla prin clasă, au tendinţa de
a-şi deranja colegii. [...]

Simbolurile implicate în lumea TV şi Internet: limbajul verbal,
expresia vocală, gestica, limbajul trupului, decorul, viteza uriaşă de
schimbare a cadrelor, efectele tehnice, în general, ce bulversează atenţia
telespectatorului, fac ca majoritatea informaţiilor transmise prin televiziune
şi Internet să aibă un impact subliminal, adică să nu fie deloc conştientizate
de telespectator, deşi ele pătrund în mintea acestuia şi sunt depozitate în
memorie. Acest efect subliminal este favorizat de inducerea în mintea
telespectatorului a unui ritm cerebral alfa, INTRAREA  ÎNTR-O  STARE
SEMIHIPNOTICĂ.

Atunci când ochii sunt fixaţi pe ecran, pe o sursă de lumină, indică
nu doar diminuarea cenzorului raţional, a judecăţii, ci şi deschiderea
porţilor subconştientului şi pătrunderea necenzurată a mesajelor TV în
adâncul conştientului uman”, afirmă Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele
televiziunii asupra minţii umane.
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PORNOGRAFIA  ESTE  O  FORMĂ  DE
IDOLATRIE.

Lucrul acesta e un lucru rău, e un lucru
care te distruge.

Vizionarea televizorului  şi a Internetului nu
este în sine ceva rău, ceva fatidic, ci problema
este:  LA  CE  MĂ  EXPUN?

Nu putem spune: „Televizorul, privitul
la televizor, statul pe Internet, navigatul
pe Internet este ceva rău” - nu putem
spune asta, este o acuzaţie greşită.

Orice păcat, care îşi face loc în viaţa ta, rupe
relaţiile tale, rupe, distruge, mănâncă şi umple
de cangrenă toate relaţiile şi ajungi să te simţi
singur şi  EŞTI  PE  O  INSULĂ  PUSTIE,  doar
tu şi pornografia, şi nu-i de dorit lucrul
acesta...

În aproape 60% dintre cazurile de
divorţ din ultimii ani, una dintre părţi
avea un interes obsesiv pentru
pornografia pe Internet.
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Reporter:
De ce am tratat aceste două subiecte împreună? Pentru că pornografia

sub nicio formă nu ar fi ajuns la răspândirea de astăzi dacă nu ar fi existat
Internetul.

Precizez că nu vreau să fac acum o interpretare a cărţii Apocalipsa din
Biblie, ci vreau doar să spun că mi se pare interesant ce scrie în Apocalipsa,
capitolul 17, versetul 1:

„Apoi unul din cei şapte îngeri,
             care ţineau cele şapte potire,

  a venit de a vorbit cu mine, şi mi-a zis:
‘Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari,
  care şade pe ape mari’ ”.

Este ciudat faptul că unul dintre cuvintele-cheie folosite atunci când vorbim de
Internet este legat în mod simbolic de ape, şi anume este vorba de cuvintele
„navigare, a naviga, navigăm de pe un site pe altul” etc. Unii navighează...
pe „ape mari”... Apocalipsa continuă:

„Cu ea au curvit împăraţii pământului;
  şi locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei!

Ţinea în mână un potir de aur,
plin de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.

  Pe frunte purta scris un nume, o taină:
 ‘Babilonul cel mare,
  mama curvelor şi spurcăciunilor pământului’ ”.

Dar intervine Dumnezeu, iar Biblia scrie:
„El a judecat pe curva cea mare,
  care strica pământul cu curvia ei,
  şi a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei”.

Încă o dată vreau să precizez că acesta nu este un demers teologic şi nu este o
interpretare a Bibliei, ci sunt doar simple observaţii de natură jurnalistică.
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Revenind acum la documentar, am întrebat-o pe soţia unui bărbat dependent de
pornografie despre starea soţului ei şi posibile soluţii pentru problema lui.

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Soţul meu este în căutare, dar ştiu că ceea ce caută el nu poate să

găsească decât acolo de unde a plecat, adică la Dumnezeu. Motivul pentru
care nu a mai vrut să vină la Biserică a fost acesta: „Nu pot, eu nu pot să fiu
ceea ce trebuie să fiu”... pentru că se murdărea cu imagini... ştia care este
standardul moral al lui Dumnezeu şi nu a putut să stea acolo.

Atunci când a venit la Biserică nu a mai consumat... probabil a rezistat
o perioadă de timp, dar a început iarăşi să consume... şi dualitatea aceasta a
fost o povară prea grea pentru el: să fie şi omul care merge la Biserică şi să fie
şi cel care stă în faţa calculatorului privind pornografie - nu a putut! Nu a putut
şi atunci a spus: „Am văzut că la consumul ăsta eu nu pot să renunţ, nu
pot... sunt incapabil, aşa că renunţ la Biserică, pentru că eu nu mai pot să
vin acolo aşa”.

Reporter:
Probabil că la fel gândesc şi mulţi tineri şi adolescenţi, nu doar adulţi...

Prof. Virgil Drăgan:
Era undeva un post de radio unde seara, după ora 10, era pusă o întrebare,

atât, doar o întrebare: „Ştii unde este fiul sau fiica ta la ora aceasta?...”
Pentru faptul că s-a ajuns la situaţia dependenţei fiului tău de Internet,

la situaţia dependenţei vieţii lui de nemernica manifestare a pornografiei, nu
cumva este de vină lipsa ta din viaţa copilului tău? Dacă este aşa, atunci schimbă
direcţia, dacă este aşa, întoarce-te! Dumnezeu este Cel care poate totul,
Dumnezeu este Cel ce te va ajuta.

„Nu m-a-ntrebat cine sunt,
  nici n-a luat piatra ca să dea,

ci lăsându-şi însemnul pe pământ
mi-a transformat lacrima în stea” (Lidana).

Lacrima ta de astăzi, în faţa aparentei neputinţe, se poate transforma în stea.
Cel ce poate face minunea asta este Dumnezeu, care poate totul. Dragă Ioane,
să-ţi fie inima binecuvântată, oriunde ai fi.

Reporter:
Am făcut un sondaj de opinie într-un complex studenţesc din ţară şi
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respondenţii afirmau că petrec în medie 2 ore/zi vizionând site-uri pornografice,
dar culmea este că nu vedeau nimic în neregulă în această îndeletnicire. De ce
credeţi că ar trebui să se simtă cineva vinovat în această situaţie?

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
Este o întrebare foarte bună, o întrebare extraordinară, ca să aflăm

motivul pentru care trebuie să se simtă cineva vinovat în timpul sau după ce a
vizionat scene pornografice. Noi avem de-a face cu păcate şi cu păcatul.

Păcatele sunt acţiunile noastre de fiecare zi, care nu aparţin sferei de
sfinţenie pe care Dumnezeu ne-o propune.

Păcatul însă, sau natura noastră păcatoasă este, de fapt, ceva ce ţine
de felul nostru de a fi şi din cauza asta noi avem nevoie de salvare, avem nevoie
de ajutor, ca să ne salveze cineva din natura aceasta păcătoasă. Atunci când un
om se naşte din nou, el este, de fapt, născut din nou de Duhul lui Dumnezeu.
Dumnezeu creează o altă natură. Natura cea veche rămâne în noi, dar lângă
ea vine o nouă creaţie, o natură nouă, o natură dumnezeiască.

Reporter:
Fără pretenţia că putem să dăm soluţii, încercăm totuşi să oferim câteva

sugestii minimale celor care sunt dependenţi şi celor care, probabil, în profunzimile
sufletului lor, şi-ar dori să scape de aceste dependenţe şi adicţii.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Vizionarea televizorului  şi a Internetului nu este ceva rău în sine, ceva

fatidic, ci problema este:  LA  CE  MĂ  EXPUN?  În primul rând calitatea
programelor pe care le vizionez, apoi cantitatea lor, iar în al treilea rând trebuie
să ţin cont că eu, ca şi persoană, pot să am o anumită vulnerabilitate într-o
anumită zonă emoţională.

În ţările dezvoltate se consumă enorm: doar Internet peste 3 ore/zi, la
care dacă mai adaug şi televiziunea, care este peste 4 ore/zi, rezultă că un om
stă 4-7 ore zilnic în faţa ecranului, poate chiar mai mult, iar urmările se văd, atât
la adulţi, cât şi la copii.

Reporter:
„La mulţi copii se constată neputinţa de a asculta sau de a urmări

cu atenţie o expunere oarecare, chiar şi o simplă discuţie. Aceasta deoarece
la aceşti copii nu s-au dezvoltat suficient abilităţile auditive care vizează
distingerea sunetelor şi analiza mesajelor verbale, prin vizionare
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concentrându-şi atenţia în special asupra efectelor vizuale, ei nu şi-au
antrenat suficient mintea ca să înţeleagă şi să reţină în mod discursiv şi
s-au deprins să ignore mesajele vorbite”, afirmă Virgiliu Gheorghe.

Radiana Cordoş, consilier creştin, Centrul Repha’El din Arad:
Revenind acum la natura umană, un om care are o natură dumnezeiască

în el, dar mai greşeşte din când în când şi acţionează în baza naturii lui păcătoase,
este un om pe care Dumnezeu îl numeşte un sfânt, însă el greşeşte din când în
când. În schimb, pe un om care are doar natura păcătoasă, Dumnezeu îl numeşte
păcătos şi omul acela are nevoie de salvare.

Natura celor care nu sunt ai lui Dumnezeu, nu-I aparţin, nu sunt fiinţe
născute din Duhul lui Dumnezeu, este doar natura păcatului. Ei nici n-au idee
că sunt vinovaţi şi nici măcar nu simt niciun fel de vinovăţie la consumarea
pornografiei. Un om care simte deja vinovăţie, acela este deja atins de Dumnezeu,
pe acela Dumnezeu Şi-a pus amprenta, i-a dat deja o altă natură.

Reporter:
Dar care este problema cu aceste imagini, ce impact sau efect au

asupra creierului uman?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Problema este legată nu doar de cantitate şi de ceea ce se produce la

nivelul creierului, dar mai este şi faptul că aceste imagini mai au o însuşire
nedorită, şi anume că omul este făcut să perceapă imaginile într-o anumită
cadenţă. La televizor cadrele imaginii se schimbă cu o repeziciune prea mare,
încât de multe ori nici măcar nu mai apuci să citeşti ce este scris. Se pare că
normalitatea este la sub 12 cadre/minut, deci această rată crescută a schimbărilor
de cadru inhibă activitatea conştientă ca mecanism automat de autoprotecţie în
faţa mulţimii de informaţii, încât creierul suprasolicitat va decupla atenţia,
putându-se astfel intra chiar într-o transă hipnotică!

Reporter:
Vizionarea pornografiei este oare doar o simplă distracţie sau o relaxare?

Sunt oare neutre aceste imagini?

Ioan Brie, pastor:
NU, ci este o problemă serioasă, care afectează puritatea minţii la

adolescenţi şi la tineri. Ei se vor căsători „rău” pentru că sunt pândiţi şi robiţi
de pornografie. Pornografia merge mână în mână cu masturbarea.

Partea a 10-a



129

- o viaţă în minciună

Reporter:
Şi după ce se căsătoresc rău au şi aşteptări rele de la parteneri,

conform cu ceea ce au vizionat.

Ioan Brie, pastor:
Cu siguranţă. Rădăcinile pornografiei sunt vechi. Imagini pornografice

găsim şi în Grecia antică, pe farfurii, pe vase sau chiar şi reprezentarea unor
divinităţi sub formă de statuete cu organe sexuale proeminente sau ca
reprezentări ale fertilităţii etc. Era deja o formă primară de pornografie.

În zilele noastre, de la descoperirea fotografiei şi mai târziu a
cinematografiei, deja asistăm la o explozie a pornografiei. Pornografia în
format video este cea mai agresivă. Şi cea în format foto este agresivă, dar e
ceva mai mult în formatul video. În format video ţi se transmite un mesaj regizat.

Am întâlnit familişti care au căutat îmbunătăţirea relaţiei intime prin
descoperirea unor noutăţi în materie, inspirându-se din filme pornografice, ceea
ce este cum nu se poate mai grav, cum nu se poate mai rău. Ceea ce este afişat
acolo e departe de a fi real. Asemenea oameni s-au expus şi se expun demonilor
de curvie, care le manipulează viaţa sexuală şi care le distrug, în final, căsnicia.

Reporter:
Aşadar la nivelul relaţiilor pe orizontală, cu cei din jur, şi pe verticală, cu

Dumnezeu, pornografia distruge mai rău decât un cancer.

Radu Mureşan, reporter:
Dependenţa de pornografie poate continua şi după căsătorie?

Prof.dr. Iosif Ţon, licenţiat al Universităţii Oxford din Anglia, teolog:
Patima aceasta poate continua şi după căsătorie şi sunt mulţi căsătoriţi

care au intrat în patima aceasta şi îşi ruinează chiar şi căsătoria din cauza
aceasta. Prima întrebare este: oare căsătoria îi „repară” pe cei dependenţi?
Poate da, poate nu! Depinde de om, depinde dacă el vrea cu adevărat să scape.
Dacă el vrea într-adevăr să scape, atunci căsătoria îi este un ajutor şi un ajutor
mare, pentru că sunt multe aspecte prin care poate fi eliberat, dar nu este
eliberat în mod automat. Sunt mulţi care sunt căsătoriţi şi după căsătorie au
căzut în cursa aceasta.

Trebuie mare grijă când intri în căsnicie: dacă ai fost prins de asta, mai
întâi curăţeşte-te cât mai mult de patimă, caută un om spiritual cu care să
discuţi problema, ca să ai un ajutor când intri în căsătorie.
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Reporter:
Care este impactul mass-mediei în general asupra civilizaţiei umane?

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Nu putem înţelege impactul mass-mediei pur şi simplu prin datele oferite

de statistici sau pur şi simplu prin nişte prejudecăţi care ne fac să spunem: „Da,
televizorul, privitul la televizor, statul pe Internet, navigatul pe Internet
este ceva rău” - nu putem spune asta, este o acuzaţie greşită. Însă trebuie să
ponderăm lucrurile, în sensul că problema nu trebuie căutată în tehnologie, ci în
faptul că noi, ca societate şi ca indivizi, am abdicat de la responsabilităţile noastre
morale şi creative. Trebuie să învăţăm să echilibrăm oferta minunilor materiale
ale tehnologiei cu exigenţele spirituale, adică să învăţăm modul cum să ne servim
de televiziune şi de Internet ca să nu devenim robii acestora...

Reporter:
Cum ai scăpat de patima pornografiei?

Bărbat, fost dependent de pornografie:
Am hotărât să vin public şi să spun că lucrul acesta e un lucru rău, e un

lucru care te distruge şi nu vreau să mă mai las distrus de asta şi nu vreau să
distrug în jurul meu, pentru că orice păcat, care îşi face loc în viaţa ta, rupe
relaţiile tale, rupe, distruge, mănâncă şi umple de cangrenă toate relaţiile, iar la
final ajungi să te simţi singur, ca pe o insulă pustie, doar tu şi pornografia, şi nu
este de dorit lucrul acesta...

Soţia unui bărbat dependent de pornografie:
Când în viaţa unui om există păcat, păcatul îl îndepărtează în primul

rând de Dumnezeu şi apoi de oameni. Am observat tendinţa accentuată de a
pune preţ pe relaţia sexuală în sine, fără să existe sentimente. Am observat o
insatisfacţie continuă cu privire la orice era între noi şi o intensificare a poftei, a
poftei cu „P” mare în viaţa lui. Dorea ceva care putea să împlinească strict
aspectul sexual şi nu era împlinit datorită faptului că pofta lui nu putea fi
satisfăcută. Întreaga lui stare putea să se numească starea unui neîmplinit din
toate punctele de vedere. Nu era împlinit nici din punct de vedere emoţional,
nici din punct de vedere sentimental, nici fizic nu mai exista dorinţă.

În general un bărbat este împlinit atunci când este împreună cu soţia lui,
dar pe el nu îl mai împlinea nici relaţia în sine, nici timpul petrecut împreună.
Aştepta şi era din ce în ce mai acaparant şi cu privire la timp şi cu privire la
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sentimente, de aşa natură încât nici copiii nu mai aveau loc în cercul nostru.
Totul, absolut totul i se cuvenea. Avea tendinţa de a spune: „Mie mi se cuvine,
mie trebuie să îmi dai, numai eu exist, numai eu trebuie să fiu în centru”. Şi
oricât de mult primea, niciodată nu era mulţumit.

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
În miezul creierului există acel „creier limbic”, care mai este denumit

şi „creierul emoţional”. Aceste structuri sunt compuse dintr-un ţesut neuronal
diferit de cel al cortexului de la suprafaţă. Cortexul de la suprafaţă este denumit
„cortexul cognitiv”, care are legătură cu cunoaşterea. Miezul creierului, adică
creierul limbic, este implicat în emoţii, sentimente, în reacţiile de supravieţuire.

Aceşti neuroni interacţionează şi comunică unul cu altul prin diferite
substanţe pe care noi le numim „neurotransmiţători”, care sunt nişte
molecule chimice. Sistemul neuronal al creierului este stimulat de stimuli naturali
precum mâncatul, băutul, activitatea sexuală, îngrijirea maternă, dar şi de anumite
substanţe precum alcoolul, nicotina, cocaina, drogurile sau imaginile de pe
Internet, de la televizor şi altele.

Student 10 - Vox-pop pe stradă:
Cred că sunt mulţi care depind de Internet în ziua de astăzi, mai ales

tinerii, pentru că acolo găsesc de-a gata cam tot ce le trebuie.

Reporter:
Cum se poate defini dependenţa, dincolo de timpul de care ai nevoie

pentru şcoală sau pentru serviciu. Când eşti dependent? De exemplu, când te
uiţi noaptea până la ora 3 la Internet sau cum se defineşte?

Student 10 - Vox-pop pe stradă:
Când foloseşti Internetul mai mult decât trebuie, doar să stai pe Internet.

Reporter:
Care este motivul pentru care tinerii stau pe Internet? Au nevoie de

prieteni, de relaţii, de dragoste? Tu cam cât petreci pe Internet în fiecare zi?

Student 10 - Vox-pop pe stradă:
De la 1 oră până la niciuna sau poate mai mult, 3-4-5 ore/zi...

Reporter:
Există legătură între pornografie şi dependenţa de Internet?
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Student 10 - Vox-pop pe stradă:
Există legătură, pentru că găseşti pe Internet chestiile astea... care

multora le fac plăcere...

Prof.univ.dr. Voicu Tudorache, medic:
Aşa cum spuneam, acest creier limbic, acest creier din interior, este

stimulat de activităţile noastre obişnuite, dar şi de substanţe ca alcoolul, nicotina
şi chiar de... imagini. Neuronii respectivi sunt foarte diverşi. Prin funcţionarea
lor, prin interconectarea lor, produc plăcere, şi orice om mănâncă cu plăcere
până se satură, bea la fel, cu plăcere, activitatea sexuală are şi ea farmecul ei,
îngrijirea maternă produce pentru mamă o bucurie. Toate aceste emoţii se produc
la nivelul acestui creier din interior, de aceea acest creier interior, limbic, se mai
numeşte sistemul care procură plăcere. Orice substanţă care interferează,
care intră pe aceste circuite neuronale, riscă să producă dependenţă...

Reporter:
La fel se petrec lucrurile şi în cazul pornografiei. Dar oare toţi oamenii

pot fi afectaţi de pornografie?

Irinel Ştefan:
Nu. Probabil că mulţi nu îşi dau seama şi nu vor să accepte că există un

atac, o luptă reală cu pornografia, dar toţi vom fi atacaţi într-un fel sau în altul.
În Geneza, capitolul 4, versetul 7 este scris:

„Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit;
   dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă;

dorinţa lui se ţine după tine,
dar tu să-l stăpâneşti”.

Este evident faptul că păcatul pândeşte la uşa inimii fiecărui om şi, mai devreme
sau mai târziu, va încerca să intre cu forţa, să inunde viaţa omului.

Reporter:
La finalul acestui documentar aş vrea să selectez câteva idei din studiul

„The Social Costs of Pornography: A Statement of Findings and
Recommendations”, apărut în Statele Unite în 2010, cu privire la costurile sociale
ale pornografiei. Acest studiu a fost compilat de doamna prof. Olimpia Popa
pentru Alianţa Familiilor din România şi publicat pe Internet.

„La consumatorii cronici de pornografie se constată o
desensibilizare progresivă în faţa imaginilor, ceea ce îi determină să caute
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imagini din ce în ce mai violente şi din ce în ce mai şocante.
Pornografia modelează în plan social aşteptările legate de

comportamentul sexual feminin. Soţiile caută, în general, relaţii maritale
bazate pe respect reciproc, onestitate şi iubire romantică. Pornografia
promovează exact opusul: relaţii bazate pe lipsa respectului, detaşare,
promiscuitate şi abuz.

Rapoartele medicale arată că atunci când descoperă utilizarea
pornografiei pe Internet de către soţ sau partener, femeile trăiesc
sentimente de trădare, neîncredere şi mânie.

Pe lângă costurile psihice ale unei astfel de descoperiri, ea poate
fi urmată de divorţ sau despărţire. În aproape 60% dintre cazurile de
divorţ din ultimii ani, una dintre părţi avea un interes obsesiv pentru
pornografia pe Internet.

Consumul de pornografie pe Internet poate dăuna în special
copiilor. Internetul şi celelalte mijloace media expun copiii, cu sau fără
voia lor, la pornografie extrem de violentă, nelăsând posibilitatea niciunui
control eficient din partea părinţilor.

Pornografia a infectat copilăria copilului modern, deformând
imaginea corectă a sexualităţii umane. Băieţii consumatori de pornografie
dezvoltă încă de timpuriu comportamente sexuale agresive, iar fetele
dezvoltă asupra sexualităţii o viziune în care abuzul şi violenţa sunt
considerate normale şi sunt acceptate. Viaţa persoanelor implicate în
industria pornografică mai este marcată şi de consumul de droguri,
exploatare şi practici sexuale obscure.

Unii consumatori de pornografie au fost inspiraţi de scenele
violente pe care ulterior le-au imitat. Pornografia are, deci, un rol în
formarea comportamentului infracţional.

Viaţa adolescenţilor - fete şi băieţi - este afectată, în sensul că
datorită imaginilor pornografice aceştia pot dezvolta un comportament
sexual riscant şi deviant, iar promiscuitatea este considerată un mod normal
de viaţă. Un rezultat al consumului de pornografie este impotenţa în relaţia
cu un partener real, fapt căruia i se adaugă depresia şi nefericirea.

Utilizatorii trăiesc sentimente de dezgust şi ruşine datorită
interesului pentru imagini care înainte le-ar fi creat repulsie. Pornografia
le afectează nu doar viaţa sexuală, ci toate aspectele existenţei lor. Unii
bărbaţi şi-au pierdut serviciul, soţiile, copiii. Pierderile sunt enorme.
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Pornografia şi dependenţa de Internet

Unii consumatori de pornografie devin conştienţi de răul la care
se expun şi fac eforturi pentru a se elibera de această dependenţă. Mulţi
oameni consideră pornografia ca fiind o problemă personală, un drept al
lor, care nu îi afectează pe ceilalţi, ceea ce este ilogic.

Unele lucruri sunt pur şi simplu greşite în principiu, iar pornografia
este una dintre marile boli sociale, considerată ca atare de cei mai mulţi
oameni, inclusiv de majoritatea celor dependenţi de ea”.

Aşadar pornografia este libertate sau robie? Relaxare sau blestem?
Care sunt ultimele efecte ale pornografiei asupra unui om?

Ioan Brie, pastor:
Pornografia distruge dezvoltarea psihică sănătoasă, distruge percepţia

sănătoasă asupra intimităţii, a vieţii conjugale, distruge încrederea între parteneri,
între soţi, distruge libertatea în exprimarea dragostei în viaţa sexuală şi, paradoxal,
oamenii caută libertatea inspirându-se de acolo, dar, de fapt, ei ajung robi.

Este o întinare a minţii, este o întinare mentală, o dedublare. Orice ai
face, oricum ai pune şi ai întoarce lucrurile, PORNOGRAFIA  ESTE  O
FORMĂ  DE  IDOLATRIE.

Subtilitatea amăgirii este foarte, foarte perfidă. Oamenii vor spune că
doresc să se informeze, că doresc să elimine rutina din căminul lor, dar nu fac
altceva decât să-l poftească pe cel rău şi îşi înrobesc sufletul şi se nimicesc.
Domnul Isus a spus că dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, a
şi preacurvit cu ea în inima lui.

Reporter:
Acest adevăr este valabil şi pentru femei şi pentru copii, pentru oricine

cochetează cu distrugătorul păcat al pornografiei.

Stimaţi cititori, aici se încheie acest documentar. Chiar dacă este un
subiect sensibil şi neplăcut, am încercat să-l abordăm cu înţelepciune, cu bun
simţ şi cu respect, dar în acelaşi timp cu fermitate şi claritate. Chiar dacă
realizarea acestui documentar a fost deosebit de dificilă şi de grea, ne rugăm lui
Dumnezeu şi dorim din toată inima să vă fie de folos, dragii şi iubiţii noştri
cititori.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

******************
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Nota 1: Responsabilitatea juridică pentru punctele de vedere
exprimate de către intervievaţi în acest Documentar le revine
exclusiv acestora.

Nota 2: O parte dintre prezentările Prof.univ.dr. Voicu Tudorache
sunt extrase din cartea „Efectele televiziunii asupra minţii
umane”, autor Virgiliu Gheorghe, Editura Prodromos.
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Iată, pe scurt, calea omului pierdut spre salvarea oferită de Dumnezeu:

1. Starea reală a omului: toţi oamenii sunt păcătoşi.
„Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”

(Romani 3:23).
Nimeni nu poate nega realitatea păcatului din viaţa lui.

2. Consecinţa păcatului; toţi oamenii sunt condamnaţi la moarte.
„Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23).
Datorită păcatelor lor, toţi oamenii sunt sub pedeapsa morţii.

3. Soluţia lui Dumnezeu este că Domnul Isus Cristos a murit în
locul nostru, pentru păcatele noastre.

„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Cristos a murit
pentru noi” (Romani 5:8).

Dumnezeu te iubeşte şi a pregătit soluţia salvării. Domnul Isus
Cristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul tău pe cruce.

4. Condiţia salvării este să crezi în Domnul Isus Cristos.
„Dacă mărturiseşti, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn şi
dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi,
vei fi mântuit” (Romani 10:9).
Tu poţi alege singura cale a mântuirii: CRISTOS.
Condiţia mântuirii este să crezi în Domnul Isus Cristos, care a
murit, a fost îngropat şi a înviat. Primeşte-L în viaţa ta şi vei
avea bucuria mântuirii şi siguranţa vieţii veşnice.

Dacă vrei să-L primeşti pe Domnul Isus în inimă, te poţi ruga astfel:
Doamne Dumnezeule, eu ştiu că sunt păcătos şi

păcatele mele mă despart de Tine. Cred în Isus Cristos,
Fiul Tău, care a murit  pe cruce pentru păcatele mele. Te
rog iartă-mi păcatele, mântuieşte-mă şi fii Domnul şi
Dumnezeul meu.

Îţi mulţumesc că Tu mă mântuieşti şi îmi dai viaţă
veşnică. Amin.

Dacă te-ai rugat, fii sigur că Dumnezeu a auzit rugăciunea ta şi te-a mântuit,
te-a iertat de păcate. Poţi spune asta celor din jurul tău. Caută o Biserică
unde oamenii să se roage cu tine, să te încurajeze şi să te ajute să înţelegi
Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură, Biblia.



RADIO  VOCEA  EVANGHELIEI - transmisie în FM

Sibiu - nonstop, 89,4 MHz FM
Oradea - nonstop, 92,1 MHz FM
Suceava - nonstop, 94,2 MHz FM
Hunedoara - nonstop, 98,0 MHz FM
Braşov - zilnic între orele 17:00-21:00, pe 94,6 MHz FM
Bucureşti - zilnic între orele 13:00-19:00, pe 94,2 MHz FM
Cluj-Napoca - zilnic între orele 8:00-12:00 si 17:00-21:00, pe 88,3 MHz FM
Constanţa - zilnic între orele 14:00-19:00, pe 104,4 MHz FM
Timişoara - zilnic între orele 18:00-20:00, pe 88,8 MHz FM

    RADIO  VOCEA  EVANGHELIEI în toată România şi Europa, satelit SIRIUS 4,
    4.8 E, frecv 12.265 KHz polarizare orizontală, SR 27500

TRANS  WORLD  RADIO - toată Europa, 20:45-21:15/iarna 21:45-22:15/vara, 1548 KHz AM

ALFA OMEGA TV - 24 ore/zi Internaţional - România, Europa, Orientul Mijlociu, Nordul
Africii.Satelit Astra 4A-4.8 grade Est,Frecv.12.703,Polariz.Vert.,FEC:3/4,SR 2963 Msymb/s

Internet:
www.rvei.ro - Radio Vocea Evangheliei - Internaţional
www.rve.ro - Radio Vocea Evangheliei - România
www.rve-timisoara.ro - Radio Vocea Evangheliei - Timişoara
www.radiounison.ro - Radio Unison - Zalău - nonstop - 94,0 FM
www.credotelevision.org - Televiziunea CREDO
www.alfaomega.tv - Alfa Omega TV - international
www.ioanciobota.wordpress.com

Centre Pro-life
Alba Iulia - Provita - 0258-821776 Dârlos, Sibiu - Pacea Vieţii - 0269-852756
Alba-Iulia - Iochebed - 0724-45.27.48 Hollywood, Fl.SUA mercymami@aol.com
Arad - Actiunea Milei - 0257-211041 Hunedoara - Mama Miriam - 0727-329713
Braşov - Pro-Vita - 0741-74987 Iaşi - Primul Pas - 0232-277901
Braşov - Iochebed - 0268-427125 Iaşi - A.C.U. - 0232-156793, 0744-253994
Bucuresti - Master Studio - 021-2112773 Mangalia - Amadeus - 0241-754521
Bucureşti - Provita medica - 021-2103356 Oradea - Iochebed - 0259-210219
Chişinău, R.Moldova, Izvorul Vieţii - 0222-546036 Râmnicu Vâlcea - Familie - Str. A. Iancu 7
Cluj-Napoca - Alternative - 0721-872071 Sighişoara - Casa Vieţii - 0265 -779773
Cluj-Napoca - Casa Bucuriei - 0264-525776 Suceava - Iochebed - 0230-523380
Cluj Napoca - Pro Vita - 0264-596049 Târgovişte - Clinica Pro-Vita - 0245-632147
Cluj-Napoca - Agape - 0264-430382 Timişoara - Fundaţia Estera - 0256-492862
Corneşti, Timiş - Râul vieţii - 0743-163221 Timişoara - ProVita Medica - 0723-440.393

TELEVIZIUNEA  CREDO - 24 ore/zi Internaţional - Europa, Orientul Mijlociu, Nordul
Africii. Satelit:EUTELSAT W2, 16 gr. Est,frec.11.513 pol.V, FEC:3/4,SR: 29.950


