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JOHDANTO

Avioliitto miehen ja vaimon välillä on keskeisellä sijalla
taivaallisen Isämme onnensuunnitelmassa. Sukupuolisuhde
on eräs pyhä osa aviosuhdetta. Se tekee mahdolliseksi lasten
syntymisen perheisiin, ja se lähentää puolisoita toisiinsa läpi
heidän elämänsä.

Vastustaja pyrkii tekemään tyhjäksi Herran onnensuunnitel-
man antamalla ymmärtää, että sukupuolisuhde on ainoastaan
henkilökohtaista tyydytystä varten. Pornografia edistää tätä
turmiollista ja itsekästä ajatusta. Pornografia esittää tai kuvailee
ihmiskehoa tai seksuaalista käyttäytymistä tavalla, joka herät-
tää seksuaalisia tunteita. Sitä esiintyy kirjoitetussa muodossa
(mukaan lukien rakkausromaanit), valokuvissa, elokuvissa, säh-
köisissä kuvatiedostoissa, tietokonepeleissä, Internetin keskuste-
lupalstoilla, eroottisissa puhelinkeskusteluissa, musiikissa tai
missä tahansa muussa muodossa. Se on vastustajan työkalu.

Saadessasi tietoa Jeesuksen Kristuksen evankeliumista ja
soveltaessasi sitä elämääsi pystyt vastustamaan vastustajaa.
Jos annat hyveen kaunistaa ajatuksiasi lakkaamatta (ks. OL
121:45), tulet kasvamaan tiedossa, väkevyydessä ja voimassa.
Voit saada Hänen kuvansa kasvoihisi ja syntyä Hänestä hen-
gellisesti (ks. Alma 5:14).
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ELÄMÄN TÄYTTÄMINEN VALOLLA

Vapahtaja Jeesus Kristus lupasi niille, jotka seuraavat Häntä:
”Koko teidän ruumiinne täytetään valolla, eikä teissä ole
pimeyttä” (OL 88:67; ks. myös. 3. Nefi 13:22–23). Täytä elä-
mäsi totuudella, vanhurskaudella, rauhalla ja uskolla. Kun
täytät elämäsi hyvyydellä, siihen ei mahdu pornografiaa eikä
muita hengellistä pimeyttä aiheuttavia asioita.

Vanhin Robert D. Hales kahdentoista koorumista on sano-
nut: ”Valo ja pimeys eivät voi hallita samaa tilaa samanaikai-
sesti. Valo karkottaa pimeyden. Kun valo on läsnä, pimeys
kukistuu ja sen täytyy väistyä. Mikä vielä tärkeämpää, pimeys
ei voi voittaa valoa, ellei valo vähene tai väisty. (”Pimeydestä
Hänen ihmeelliseen valoonsa”, Liahona, heinäkuu 2002, s. 78.)

Täytät elämäsi valolla rukoillessasi ja tutkiessasi pyhiä kirjoi-
tuksia vakain aikein pyrkien tuntemaan, ymmärtämään ja seu-
raamaan Herraa. Tulet huomaamaan, että Jumalan sanalla on
”voimallisempi vaikutus” sinuun ”kuin – – millään muulla”

(Alma 31:5). Tosi opin ymmärtäminen
auttaa sinua muuttamaan asenteitasi
ja käytöstäsi.

Kirkon kokouksiin osallistuminen
sekä sakramentin nauttiminen, lepo-
päivän pyhittäminen, paastoaminen
ja kymmenysten maksaminen auttavat
sinua varjeltumaan maailman pimey-
deltä (ks. OL 59:9). Sovelias musiikki
ja kohottavat kuvat kutsuvat Hengen
elämääsi.

Myös säännöllinen palvelu temppe-
lissä vahvistaa sinua. Presidentti Gor-
don B. Hinckley on puhunut temppelis-
säkäynnin vahvistavista vaikutuksista:
”Ottakaa tavaksenne mennä Herran
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huoneeseen. Ei ole olemassa parempaa
tapaa varmistaa nuhteeton elämä kuin
temppelissä käyminen. Se työntää tiel-
tään pornografian.” (”Päätössanat”,
Liahona, toukokuu 2005, s. 102.)

Kun pyrit lähemmäksi Herraa, käytök-
sesi ja koko luonteesi tulee vähitellen
enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Kun
koet henkilökohtaisen kääntymyksen
Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, et
enää halua ”tehdä pahaa vaan tehdä
alati hyvää” (Moosia 5:2).

PIMEYDEN VÄLTTÄMINEN
JA VASTUSTAMINEN

Aivan kuten jotkut vaikutteet täyttävät
sielusi valolla, toiset tuovat mukanaan
pimeyttä. Tämä pimeys tulee useimmi-
ten asteittain, miltei huomaamatta, jos
et ole varuillasi.

Pornografia voi olla tuhoisaa. Siihen
uppoutuminen riistää sinulta Pyhän
Hengen kumppanuuden. Se hämärtää
mielesi. Se heikentää avioliittoa ja
perhe-elämää ja voi lopulta tuhota ne.
Sen vaikutukselle antautuvat tuntevat
ennen pitkää itsensä vieraantuneiksi,
kelvottomiksi ja kelpaamattomiksi
Jumalalle, itselleen ja muille. Heistä
tulee itsekeskeisiä, ja heidän kykynsä
nauttia terveestä ja vanhurskaasta kans-
sakäymisestä muiden kanssa vähenee.



He tuhlaavat arvokasta aikaa ja rahaa, vaarantavat asemansa
kirkossa ja heikentävät kykyään palvella muita.

Sellainenkin aineisto, joka ei ole avoimen pornografista,
voi silti täyttää elämäsi pimeydellä ja viedä sinulta hengellistä
voimaasi. Televisio-ohjelmat, kuvat, elokuvat, laulut ja kirjat
käsittelevät usein siveettömyyttä ja uskottomuutta tavanomai-
sina, houkuttelevina ja hauskoina asioina. Vältä kaikkea sel-
laista, mikä karkottaa Pyhän Hengen elämästäsi.

Tervehenkinen toiminta auttaa sinua ja perhettäsi lähenty-
mään toisianne ja tulemaan lähemmäksi Herraa. Rajoita televi-
sion katsomiseen, tietokonepelien pelaamiseen ja tietokoneen
viihdekäyttöön käyttämääsi aikaa. Aseta itsellesi ehtoja näihin
toimintoihin osallistumisessa; rajaa esimerkiksi Internetin
käyttösi vain tiettyihin tarkoituksiin.

Kun päätät siitä, mitä haluat sisällyttää elämääsi, esitä sellaisia
kysymyksiä kuin:

• Kutsuuko se Pyhän Hengen paikalle?

• Onko sen vaikutus minuun rakentava tai kohottava?

• Onko se sopusoinnussa evankeliumin tasovaatimusten
kanssa? (Vertaa sitä 13. uskonkappaleeseen.)

• Millaisessa arvossa se pitää siveellisyyttä, uskollisuutta ja
perheitä?

Ne, jotka edistävät pornografiaa, etsivät määrätietoisesti
uusia käyttäjiä – etenkin Internetissä. He käyttävät usein apu-
naan harhauttavia keinoja. Saatat joskus tahattomasti törmätä
pornografiseen aineistoon. Jos sinulle käy niin, hankkiudu
tilanteesta eroon välittömästi. Vastusta tätä pimeyttä. Älä
anna sen muodostua osaksi elämääsi. Älä viivy sen parissa.
Voit päättää hallita ajatuksiasi ja ohjata ne toisaalle.
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SYNNIN HYLKÄÄMISEEN
TARVITTAVAN VOIMAN
LÖYTÄMINEN

Mikäli käytät jo pornografiaa missä
määrin tahansa, voit lopettaa. Sinulla
on vapaus valita omat ajatuksesi ja
tekosi. Vastustaja on ehkä aiemmin joh-
tanut sinua harhaan, mutta lopullinen
päätös on sinun. Voit saada jälleen Hen-
gen voiman elämääsi. Saadaksesi sen
sinun on ennen kaikkea tiedettävä, että
Lunastajasi rakastaa sinua. Hänellä on
voima auttaa sinua. Hän kuoli maksaak-
seen kaikkien niiden synnit, jotka teke-
vät parannuksen ja seuraavat Häntä.
Hänen sovituksensa voimasta sinä voit saada toivoa ja voimaa
tehdessäsi parannusta. Muista apostoli Paavalin sanat: ”Kestän
kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa” (Fil. 4:13).

Toivo
Jos olet yrittänyt päästä eroon pornografiasta etkä ole

onnistunut siinä, saatat tuntea itsesi lannistuneeksi. Saatana
yrittää hyödyntää lannistuneisuuttasi pyrkimällä saamaan
sinut vakuuttuneeksi siitä, että et pysty lopettamaan tai että
sovitus ei koske sinua. Ne ovat valheita. Jeesuksen Kristuksen
sovitusuhrin ansiosta sinä voit tehdä parannuksen ja muut-
tua. Herra on luvannut, että ”vaikka teidän syntinne ovat
verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi” (Jes. 1:18).

Vastuun hyväksyminen ja selittelyn myöntäminen
Ihmiset selittelevät syntejään sanomalla itselleen, ettei ”se

loukkaa ketään”, ”teen niin vain satunnaisesti” tai ”tämä on
viimeinen kerta”.
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Jos käytät pornografiaa, sinun on tarpeen myöntää totuus
itsestäsi ja toimistasi. Etsi Herraa rukouksessa, niin Hän auttaa
sinua tutkimaan käytöstäsi rehellisesti ja huomaamaan itsesi ja
selittelysi selkeästi. Kun tunnet totuuden, totuus tekee sinusta
vapaan (ks. Joh. 8:32). Muista, että olet Jumalan lapsi. Sovituk-
sen kautta sinulla on mahdollisuus tulla Hänen kaltaisekseen.
Et tule koskaan löytämään onnea syntisestä käytöksestä. Olitpa
tekemisissä pornografian kanssa miten tahansa, se vaurioittaa
sinua hengellisesti. Älä asetu alttiiksi synnin seurauksille.

Parannus ja sovitus
Avain pornografian hylkäämiseen on parannuksessa ja Jee-

suksen Kristuksen sovituksessa. Parannus tuo mukanaan voi-
maa sekä uuden asenteen Jumalaa, itseä ja yleensäkin elämää
kohtaan. Tämän voiman avulla voit kääntyä pois pahasta. Voit
saattaa sydämesi ja tahtosi sopusointuun Jumalan sinua varten
laatiman suunnitelman kanssa.

Aloita vakavalla rukouksella ja pyydä nöyrästi apua. Taivaalli-
nen Isäsi voi vahvistaa haluasi ja voimaasi, kun pyydät vakain
aikein ja sitoudut lujasti muuttumaan. Pyhät kirjoitukset autta-
vat sinua ymmärtämään Jumalan voiman ja rakkauden. Sinun
uskosi Häneen lisää Hänen kykyään vahvistaa sinua ja vapaut-
taa sinut tästä orjuudesta. Kun hylkäät syntisi ja noudatat Ju-
malan käskyjä, Hengen vaikutus palaa elämääsi.

Jeesuksen Kristuksen sovitus vaikuttaa kahdella voimakkaalla
tavalla: se puhdistaa sinut synnistä ja se vahvistaa sinua. Van-
hin Dallin H. Oaks kahdentoista koorumista on selittänyt:

”Kun ihminen on käynyt läpi prosessin, josta seuraa se,
mitä pyhät kirjoitukset kutsuvat särkyneeksi sydämeksi ja mur-
tuneeksi mieleksi, Vapahtaja tekee enemmän kuin ainoastaan
puhdistaa tämän henkilön synneistään. Hän myös antaa henki-
lölle uutta voimaa. Uusi voima, jota saamme Vapahtajalta, on
välttämätöntä, jotta huomaisimme synneistä puhdistamisemme
tarkoituksen, mikä on taivaallisen Isämme luokse palaaminen.
Meidän on oltava enemmän kuin puhtaita, että meidät pääste-
tään Hänen läheisyyteensä. Meidän täytyy muuttua moraalisesti
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heikosta ihmisestä, joka on rikkonut, vahvaksi ihmiseksi, joka
täyttää Jumalan luona asumiseen vaadittavat hengelliset mitat.
Meidän täytyy pyhien kirjoitusten kohdan sanoin tulla ’pyhäksi
Kristuksen, Herran sovituksen kautta’ (Moosia 3:19). Tätä tarkoit-
taa se pyhien kirjoitusten kohta, jossa sanotaan, että ihminen,
joka on tehnyt parannuksen synneistään, hylkää ne (ks. OL
58:43). Syntien hylkääminen on enemmän kuin päätös olla
tekemättä niitä uudestaan. Hylkäämiseen sisältyy perusteellinen
muutos.” (”Sins, Crimes, and Atonement”, kirkon koululaitoksen
opettajille pidetystä puheesta, 7. helmikuuta 1992, s. 12.)

Tunnustaminen
Parannukseen liittyy syntien tunnustaminen Herralle. Hän on

”armollinen niille, jotka tunnustavat syntinsä nöyrin sydämin”
(OL 61:2; ks. myös Moosia 26:29). Vakavat rikkomukset edellyt-
tävät tunnustamista Herran edustajille kirkossa (useimmissa
tapauksissa piispalle). Tahatonta satunnaista pornografiaan tör-
määmistä sinun ei kenties tarvitse tunnustaa piispallesi. Mutta
jos tieten tahtoen haet pornografiaa tai jos uppoudut siihen tois-

tuvasti tai selittelet itsellesi sen käyttöä,
sinun tulisi keskustella asiasta piispasi
kanssa.

Apua piispaltasi
Piispasi välittää hengellisestä hyvin-

voinnistasi. Hän haluaa auttaa sinua.
Saatat olla haluton tuomaan hänelle ilmi
pornografiaongelmaasi. Saatat tuntea
häpeää tai epävarmuutta siitä, mitä
odottaa. Älä anna pelkojesi riistää sinulta
parannuksen siunauksia. Hengen avulla
piispasi voi ymmärtää huolesi, ja hän
auttaa sinua tekemään parannuksen.
Hänestä voi tulla voimakas liittolaisesi.

Ole rehellinen piispallesi. Älä piilot-
tele tai vähättele syntiäsi. Rehellisyytesi
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auttaa häntä ymmärtämään ongelmasi laajuuden ja vakavuu-
den. Hän pitää keskustelunne luottamuksellisina.

Lankeamisen noidankehän murtaminen
Pornografiaan lankeaminen on usein kierre. Jos olet tässä

kierteessä, saatat sallia sopimattomien ajatusten, kohtausten ja
kuvien viipyä mielessäsi tuntiessasi itsesi ikävystyneeksi, yksi-
näiseksi, uteliaaksi, rasittuneeksi, lannistuneeksi tai ollessasi ris-
tiriitatilanteessa. Sitten hankkiudut tilanteisiin, jotka johtavat
sinut pornografian ääreen. Jälkeenpäin saatat tuntea masen-
nusta ja joutua uuteen kierteeseen.

Voit vapautua tästä kierteestä tunnistamalla ja hallitsemalla
varhaisimmat ajatukset ja teot, jotka johtavat sinut pornogra-
fian ääreen. Ymmärrä käyttäytymiskaavasi ja selityksesi ja puo-
lustelusi. Mitä varhemmin korvaat negatiiviset ajatuksesi, sitä
helpommin vältät niitä seuraavat teot.

Parhaita ratkaisuja ovat ne, joita kehität kysyessäsi neuvoa
Herralta, mutta näistä ehdotuksista voi olla apua:

• Paastoa ja rukoile saadaksesi apua.

• Keksi itsellesi positiivista ajankulua, kuten pyhien kirjoitus-
ten tutkiminen, liikunnan harrastaminen tai perheenjäsenen
tai ystävän kanssa jutteleminen.

• Muuta ympäristöäsi. Ympäröi itsesi sellaisilla kuvilla, musii-
killa ja kirjallisuudella, jotka herättävät hyviä ja kohottavia
ajatuksia. Vältä sellaista aineistoa tai sellaisia ihmisiä tai
paikkoja, jotka aiemmin ovat olleet houkutuksia. Harkitse,
tulisiko sinun luopua Internet-yhteydestäsi tai television
kaapeli- tai satelliittikanavista.

• Opettele rakentavia tapoja suhtautua ristiriitoihin, ikävysty-
miseen tai muihin kielteisiin tunteisiin.

• Uskoudu isälle tai äidille, puolisolle tai jollekulle muulle
perheenjäsenelle ja pyri saamaan häneltä tukea.

Halusi muuttua täytyy olla voimakas – voimakkaampi kuin
halusi pornografiaan. Pohdi, mitä vilpittömästi haluat elämältäsi
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ja perheesi elämältä, ja keskity hyvän aikaansaamiseen sen sijaan
että murehtisit kamppailuasi pornografian kanssa. Jeesus Kristus
opetti opetuslapsilleen: ”Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi
on terve, koko ruumiisi on valaistu.” (Matt. 6:22.) Mitä enem-
män täytät elämäsi hyvillä ajatuksilla ja hyvällä tekemisellä, sitä
vähemmän suot huomiotasi pahuudelle.

Ammattiavun saatavuus
Jotkut ihmiset saattavat tarvita lisäapua päästäkseen irti por-

nografiasta. Riippuvuudet ovat joskus oire muista ongelmista.
Piispasi voi ohjata sinut ammattiauttajan luo, joka voi auttaa
sinua. Parasta on, jos löydät auttajan, jolla on selkeä ymmärrys
evankeliumin periaatteista.

MUIDEN AUTTAMINEN

Jos saat tietää, että joku perheesi jäsen tai ystäväsi on tekemi-
sissä pornografian kanssa, saatat tuntea itsesi lannistetuksi, pete-
tyksi tai hätääntyneeksi. Kokiessasi tällaisia vaikeuksia voit saada
voimaa keskustelemalla piispasi kanssa. Voit myös halutessasi
pyytää pappeuden siunauksen kelvolliselta pappeudenhaltijalta.
Sinun ei pidä syyttää itseäsi muiden teoista. Jokainen ihminen
on itse vastuussa omasta toiminnastaan.

Voit auttaa ystävääsi tai perheesi jäsentä samalla kun kasvatat
omaa hengellistä voimaasi. Evankeliumin valo elämässäsi kohot-
taa sinua, ja siitä on paljon apua pimeyden karkottamisessa nii-
den elämästä, joita rakastat. Kun pyrit saamaan Hengen toveruu-
den, Herra opastaa sinua. Pyri saamaan Hänen apuaan rukouk-
sen, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja temppelissä käymisen
avulla.

Myös seuraavista periaatteista on hyötyä, kun olet vuorovai-
kutuksessa tämän ystäväsi tai perheenjäsenen kanssa:

• Kuuntele tarkasti. Älä reagoi järkyttymällä tai vihastumalla.
Älä kiirehdi antamaan neuvoja. Puhu henkilön kanssa
rakastavasti ja luottamuksellisesti.
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• Ole ystävällinen ja rakastava, mutta
älä suvaitse sopimatonta käytöstä
äläkä mene siihen mukaan.

• Vältä olemasta kriittinen tai määräi-
levä. Ystäväsi tai perheesi jäsen ei
todennäköisesti keskustele kanssasi
ongelmistaan, jos reaktiosi on kriitti-
nen tai rankaiseva. Kritiikki voi joh-
taa siihen, että ihmiset peittelevät
ongelmiaan sen sijaan että hakisivat
niihin apua.

• Tue pyrkimyksiä parannuksentekoon.
Osoita luottamusta ystävääsi tai per-
heesi jäsentä kohtaan. Rukoile hänen
puolestaan. Auta häntä löytämään
ongelmaan ratkaisu, johon sisältyy
selviä suunnitelmia pornografian vält-
tämiseksi ja parannuksen tekemiseksi.
Rohkaise häntä puhumaan piispalle.

• Anna tunnustusta erityisistä vah-
vuuksista ja myönteisistä toimista.

• Keskustelkaa yhdessä keinoista poistaa
kiusaukset.

• Opi antamaan anteeksi.

Jos ystäväsi tai perheesi jäsen puhuu
piispalle eikä piispa aseta mitään näky-
vää tai selvää rangaistusta, sinusta voi
tuntua siltä, ettei ongelmaa pidetä vaka-
vana. Ota huomioon, että piispan tulee
luottaa Pyhään Henkeen päättäessään,
mistä on kullekin henkilölle parhaiten
apua.
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HERRAN VOIMASSA

Apostoli Paavali opetti efesolaisille,
kuinka he voisivat puolustautua
pahuutta vastaan. ”Pukekaa yllenne
Jumalan taisteluvarustus,” hän kirjoitti,
”jotta voisitte pitää puolianne Paholai-
sen juonia vastaan. Emmehän me tais-
tele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja
ja voimia vastaan, tämän pimeyden
maailman hallitsijoita – – vastaan.”
(Ef. 6:11–12.)

Kun puet yllesi Jumalan taisteluvarus-
tuksen, suojelet itseäsi ja vahvistat rak-
kaitasi. Mieti nefiläisten esimerkkiä,
jotka joutuivat usein voimakkaiden
vihollisten hyökkäyksien kohteeksi.
Aina kun nefiläiset kävivät taistoon
”Herran voimassa”, he olivat voitok-
kaita ( Moosia 9:17; ks. myös Moosia
10:10; Morm. s. 14). Kun luotat Herran
voimaan, joka suodaan Hänen sovitus-
uhrinsa kautta, sinäkin voit olla voito-
kas. Voit saada rauhan, turvan ja
onnen, jotka seuraavat siitä, että lujana
perustanasi on Jeesuksen Kristuksen
evankeliumi.
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