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INTRODUCERE

Cæsætoria dintre un sofl øi soflia lui este importantæ pentru pla-
nul fericirii stabilit de Tatæl nostru Ceresc. Intimitatea fizicæ este
o parte sacræ a relafliilor de cæsætorie. Ea permite copiilor sæ fie
næscufli în cadrul familiilor øi aduce cuplurile mai aproape de-a
lungul vieflilor lor.

Duømanul încearcæ sæ împiedice planul fericirii fæurit de
Domnul, sugerând cæ intimitatea fizicæ este doar pentru plæcerea
personalæ. Pornografia încurajeazæ aceastæ preocupare distructivæ
øi egoistæ. Pornografia zugræveøte sau descrie corpul uman sau
comportamentul sexual într-un mod care dæ naøtere la dorinfle
sexuale. Poate fi gæsitæ în materiale scrise (inclusiv romane senti-
mentale), fotografii, filme, imagini electronice, jocuri video, sæli
de internet,conversaflii telefonice erotice, muzicæ sau în oricare
alt mediu. Ea este un instrument al adversarului.

Pe mæsuræ ce învæflafli øi aplicafli Evanghelia lui Isus Hristos în
viafla dumneavoastræ, vefli putea rezista adversarului. Dacæ vefli
læsa „virtutea sæ înfrumusefleze, færæ încetare, gândurile tale”
(D&L 121:45), væ vefli dezvolta cunoaøterea, tæria øi puterea.
Vefli primi imaginea Lui în înfæfliøarea voastræ øi vefli fi næscufli
spiritual din El (vezi Alma 5:14).

1



SÆ VÆ UMPLEfiI VIAfiA CU LUMINÆ

Salvatorul Isus Hristos promite celor care Îl urmeazæ: „Trupurile
voastre se vor umple în întregime cu luminæ øi nu va fi întuneric
în voi” (D&L 88:67; vezi, de asemenea, 3 Nefi 13:22-23). Umplefli-
væ viafla cu adevær, dreptate, pace øi credinflæ. Pe mæsuræ ce væ
umplefli viafla cu bunætate, nu va mai exista loc pentru pornogra-
fie øi alte surse ale întunericului spiritual.

Vârstnicul Robert D. Hales, din Cvorumul Celor Doisprezece, a
remarcat: „Lumina øi întunericul nu pot ocupa acelaøi spafliu, în
acelaøi timp. Lumina împræøtie întunericul. Când lumina este pre-
zentæ, întunericul este înfrânt øi trebuie sæ plece. Ceea ce este mai
important este faptul cæ întunericul nu poate înfrânge lumina,
dacæ lumina nu se reduce sau nu dispare” (Liahona, iulie 2002,
„Din întuneric, în lumina Sa curatæ”, Robert D. Hales, paragrafele
10 øi 11; sau Ensign, mai 2002, p. 70).

Væ umplefli viafla cu luminæ pe mæsuræ ce væ rugafli øi studiafli
scripturile cu dorinflæ sinceræ, cæutând sæ cunoaøtefli, sæ înflelegefli

øi sæ-L urmafli pe Domnul. Vefli afla cæ,
cuvântul lui Dumnezeu are „un efect cu
mult mai puternic” asupra dumneavoas-
træ „decât... orice altceva” (Alma 31:5).
O înflelegere a doctrinei adeværate va
schimba atitudinea øi comportamentul
dumneavoastræ.

Participarea la adunærile Bisericii øi
luarea din împærtæøanie, flinerea zilei de
Sabat sfântæ, postul øi plata zeciuielii, væ
vor ajuta sæ ræmânefli departe de întuneri-
cul lumii (vezi D&L 59:9). Muzica potri-
vitæ øi imaginile vizuale înælflætoare vor
invita Spiritul în viafla dumneavoastræ.

Venerarea øi slujirea în mod regulat
în templu væ vor întæri, de asemenea.
Preøedintele Gordon B. Hinckley a vorbit
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despre efectele fortifiante ale prezenflei la
templu: „Stabilifli-væ obiceiul de a merge la
Casa Domnului. Nu este cale mai bunæ de a
asigura un mod corect de a træi, decât aceea
de a fi prezenfli la templu. Se va învinge ræul
provocat de pornografie” (Liahona, mai
2005, „Cuvânt de încheiere”, Gordon B.
Hinckley, paragraf 8; sau Ensign, mai 2005,
p. 102).

Pe mæsuræ ce væ apropiafli de Domnul,
comportarea øi adeværata dumneavoastræ
naturæ vor deveni, treptat, mult mai asemæ-
nætoare cu cea a lui Hristos. Prin convertirea
personalæ la Evanghelia lui Isus Hristos, vefli
învæfla sæ „nu mai avem înclinare sæ facem
ræu, ci sæ facem bine neîncetat” (Mosia 5:2).

SÆ EVITÆM ØI SÆ fiINEM
PIEPT ÎNTUNERICULUI

Exact la fel cum unele influenfle væ
vor umple sufletul cu luminæ, altele vor
aduce întuneric. Acest întuneric, cel mai
adesea, vine în mod gradat, aproape
imperceptibil, dacæ nu suntefli vigilenfli.

Pornografia poate fi devastatoare.
Indulgenfla faflæ de ea væ va lipsi de
compania Duhului Sfânt. Væ va întuneca
mintea. Væ va slæbi øi poate, în cele din
urmæ, sæ væ distrugæ cæsætoria øi viafla de
familie. Aceia care o trateazæ cu indulgenflæ,
se simt în curând înstræinafli, nedemni øi
de neacceptat pentru Dumnezeu, pentru
ei înøiøi øi pentru alflii. Devin preocupafli
de sine øi nu sunt capabili sæ se bucure de



relaflii sænætoase øi drepte cu ceilalfli. Irosesc timp preflios øi bani, îøi
pericliteazæ poziflia în Bisericæ øi îøi diminueazæ capacitatea de a-i
sluji pe alflii.

Unele materiale care nu sunt în mod evident pornografie, pot
totuøi sæ væ umple viafla cu întuneric øi sæ væ lipseascæ de tæria spi-
ritualæ. Programele de televiziune, fotografiile, filmele, cântecele
øi cærflile trateazæ deseori lipsa de castitate øi infidelitatea ca pe ceva
obiønuit, atrægætor øi amuzant. Evitafli orice lucru care îndepærteazæ
Duhul Sfânt din viafla dumneavoastræ.

Activitæfli folositoare væ vor ajuta pe dumneavoastræ øi pe
familia dumneavoastræ sæ væ apropiafli unul de altul øi de Domnul.
Limitafli timpul pe care-l petrecefli privind televizorul, jucând
jocuri video øi folosind calculatorul pentru distracflie. Stabilifli-væ
standarde pentru participarea dumneavoastræ la aceste activitæfli,
cum ar fi folosirea internetului doar în anumite scopuri.

Pe mæsuræ ce stabilifli ce sæ includefli în viafla dumneavoastræ,
punefli-væ întrebæri, cum ar fi:

• Invitæ aceasta Duhul Sfânt?

• Mæ face aceasta sæ mæ simt edificat sau înælflat spiritual?

• Este aceasta în conformitate cu standardele Evangheliei?
(Comparafli-o cu al treisprezecelea articol de credinflæ).

• Cum sunt prefluite castitatea, fidelitatea øi valorile familiei?

Aceia care fac reclamæ pornografiei sunt agresivi în cæutarea lor
de noi utilizatori, în special pe internet. Folosesc în mod frecvent
practici amægitoare. Uneori, putefli întâlni unele materiale porno-
grafice în mod neintenflionat. Dacæ vi se întâmplæ aceasta, înde-
pærtafli-væ imediat de ele. Rezistafli acestui întuneric. Nu-i permitefli
sæ devinæ o parte a vieflii dumneavoastræ. Nu insistafli asupra acelui
lucru. Putefli alege sæ væ controlafli gândurile øi sæ le redirecflionafli.

SÆ GÆSIM TÆRIA DE A ABANDONA PÆCATUL

Dacæ deja suntefli implicafli în pornografie în orice fel, væ putefli
opri. Avefli libertatea de a væ alege gândurile øi faptele. Poate cæ
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adversarul v-a înøelat în trecut, dar dum-
neavoastræ putefli face alegerea finalæ.
Putefli regæsi tæria Spiritului în viafla dum-
neavoastræ. Pentru a face aceasta, trebuie,
mai înainte de toate, sæ øtifli cæ Mântuitorul
dumneavoastræ væ iubeøte. El are puterea
de a væ ajuta. El a murit pentru a plæti pen-
tru pæcatele tuturor celor care se pocæiesc
øi Îl urmeazæ. Væ putefli baza pe puterea
ispæøirii Lui pentru a avea speranflæ øi tærie,
atunci când væ pocæifli. Amintifli-væ cuvin-
tele apostolului Pavel: „Pot totul în Hristos,
care mæ întæreøte” (Filipeni 4:13).

Speranfla
Dacæ afli încercat sæ renunflafli la porno-

grafie, dar nu afli reuøit, væ putefli simfli des-
curajafli. Satana va încerca sæ exploateze descurajarea
dumneavoastræ, încercând sæ væ convingæ cæ nu væ putefli opri sau
cæ ispæøirea nu are efect în cazul dumneavoastræ. Acestea sunt
minciuni. Datoritæ sacrificiului ispæøitor al lui Isus Hristos, væ
putefli pocæi øi schimba. Domnul a promis: „De vor fi pæcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zæpada” (Isaia 1:18).

Acceptafli responsabilitatea øi recunoaøtefli
importanfla unei judecæfli sænætoase

Oamenii justificæ pæcatul, spunându-øi: „nu ræneøte pe nimeni”,
„fac asta doar ocazional” sau „aceasta este ultima datæ”.

Dacæ væ complacefli în pornografie, trebuie sæ recunoaøtefli ade-
værul despre dumneavoastræ øi despre faptele dumneavoastræ.
Cæutafli-L pe Domnul în rugæciune, iar El væ va ajuta sæ væ exami-
nafli comportamentul în mod onest, sæ væ vedefli în mod clar pe
dumneavoastræ øi greøelile pe care le facefli. Când cunoaøtefli ade-
værul, „adeværul væ va face slobozi” (Ioan 8:32). Amintifli-væ cæ
suntefli un copil al lui Dumnezeu. Prin ispæøire avefli puterea de a
deveni asemænætori Lui. Niciodatæ nu vefli gæsi fericirea într-un
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comportament plin de pæcate. Orice implicare în pornografie væ
dæuneazæ din punct de vedere spiritual. Nu riscafli sæ suferifli con-
secinflele pæcatului.

Pocæinfla øi ispæøirea
Cheia pentru a abandona pornografia se aflæ în pocæinflæ øi în

ispæøirea lui Isus Hristos. Pocæinfla aduce tærie øi o nouæ atitudine
faflæ de Dumnezeu, faflæ de noi înøine øi faflæ de viaflæ, în general.
Având aceastæ tærie, væ putefli îndepærta de ræu. Inima øi voinfla væ
pot fi în armonie cu planul lui Dumnezeu pentru dumneavoastræ.

Începefli cu o rugæciune sinceræ øi cerefli umili ajutor. Tatæl dum-
neavoastræ Ceresc væ poate creøte dorinfla øi tæria, când cerefli cu
dorinflæ sinceræ, cu hotærârea fermæ de a væ schimba. Scripturile væ
vor ajuta sæ înflelegefli puterea øi dragostea lui Dumnezeu. Va creøte
credinfla dumneavoastræ în puterea Lui de a væ întæri øi elibera din
aceastæ sclavie. Pe mæsuræ ce uitafli de pæcatele dumneavoastræ øi
væ supunefli poruncilor lui Dumnezeu, influenfla Spiritului se va
întoarce în viafla dumneavoastræ.

Ispæøirea lui Isus Hristos are douæ efecte puternice: væ curæflæ
de pæcat øi væ întæreøte. Vârstnicul Dallin H. Oaks din Cvorumul
Celor Doisprezece, a explicat:

„Când o persoanæ trece prin procesul ale cærui rezultate sunt
numite de scripturi drept o inimæ frântæ øi un spirit smerit,
Salvatorul face mai mult decât sæ curefle acea persoanæ de pæcat. El
îi oferæ, de asemenea, o putere nouæ. Puterea nouæ pe care o pri-
mim de la Salvator este esenflialæ pentru noi pentru a înflelege sco-
pul curæflirii noastre de pæcat, care este întoarcerea la Tatæl nostru
Ceresc. Pentru a fi admiøi în prezenfla Lui, trebuie sæ fim mai mult
decât curafli. Trebuie, de asemenea, sæ fim schimbafli dintr-o per-
soanæ slabæ din punct de vedere moral, care a pæcætuit, într-o per-
soanæ puternicæ, cu o flinutæ spiritualæ, pentru a locui în prezenfla
lui Dumnezeu. Noi trebuie, aøa cum spune scriptura, ‘[sæ devenim]
un sfânt prin ispæøirea lui Hristos Domnul’ (Mosia 3:19). Acesta
este înflelesul explicafliei din scripturæ, cæ o persoanæ care s-a pocæit
de pæcate le va uita (vezi D&L 58:43). Sæ uifli pæcatele înseamnæ
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mai mult decât sæ nu le repefli. Sæ le uifli implicæ o schimbare fun-
damentalæ” („Sins, Crimes, and Atonement”, cuvântare adresatæ
educatorilor de religie din cadrul SEB, 7 februarie, 1992, p. 12).

Mærturisirea
Pocæinfla include mærturisirea pæcatelor dumneavoastræ în fafla

Domnului. El va fi „milostiv faflæ de cei care mærturisesc pæcatele
lor cu inima umilæ” (D&L 61:2; vezi, de asemenea, Mosia 26:29).
Pæcatele grave trebuie sæ fie mærturisite reprezentanflilor Domnului
din Bisericæ (în majoritatea cazurilor, episcopul). O întâlnire nein-
tenflionatæ cu pornografia poate sæ nu necesite mærturisirea ei
episcopului dumneavoastræ. Totuøi, dacæ dumneavoastræ cæutafli
intenflionat pornografia sau dacæ væ læsafli în voia ei în mod repe-
tat ori justificafli folosirea ei, trebuie sæ discutafli problema cu epis-
copul dumneavoastræ.

Ajutor de la episcopul dumneavoastræ
Episcopului dumneavoastræ îi pasæ de bunæstarea dumneavoas-

træ spiritualæ. El vrea sæ væ ajute. Poate cæ øovæifli sæ-i dezvæluifli
problema dumneavoastræ legatæ de por-
nografie. Væ putefli simfli jenafli sau afli
putea sæ nu fifli siguri la ce sæ væ aøtep-
tafli. Nu permitefli temerilor dumneavoas-
træ sæ væ lipseascæ de binecuvântærile
pocæinflei. Prin Spirit, episcopul dumnea-
voastræ væ poate înflelege îngrijorarea øi
væ va ajuta sæ væ pocæifli. El poate deveni
un aliat mærefl.

Fifli cinstifli cu episcopul dumneavoas-
træ. Nu ascundefli sau nu micøorafli
pæcatul dumneavoastræ. Onestitatea
dumneavoastræ îl va ajuta sæ înfleleagæ
gravitatea øi importanfla problemei dum-
neavoastræ. Va pæstra confidenflialitatea
discufliei cu dumneavoastræ.
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Sæ întrerupefli ciclul complacerii 
Complacerea în pornografie apare adesea sub forma unui ciclu.

Dacæ suntefli angajafli în acest ciclu, væ pot ræmâne gânduri nepo-
trivite, scene sau imagini, ca ræspuns la plictisealæ, singurætate,
curiozitate, stres, descurajare sau conflict. Atunci væ plasafli singuri
în situaflii care væ conduc la pornografie. Dupæ aceea, væ putefli
simfli descurajafli øi repetafli ciclul.

Putefli opri acest ciclu identificând øi controlând primele gân-
durile øi fapte care conduc la pornografie. Înflelegefli modelul
dumneavoastræ de comportare, scuzele øi modul de gândire. Cu
cât mai repede înlocuifli gândurile negative, cu atât mai uøor vefli
evita faptele care le urmeazæ.

Cele mai bune soluflii sunt acelea care se dezvoltæ atunci când
væ sfætuifli cu Domnul, dar aceste sugestii pot ajuta:

• postifli øi rugafli-væ pentru ajutor;

• identificafli activitæfli pozitive care væ pot ocupa timpul, cum ar
fi sæ studiafli scripturile, punându-le în practicæ sau sæ discutafli
cu un membru al familiei sau cu un prieten;

• schimbafli-væ mediul înconjurætor. Înconjurafli-væ de fotografii,
muzicæ øi literaturæ care væ vor inspira gânduri bune øi înælflæ-
toare. Evitafli mass-media, oamenii sau locurile care v-au ispitit
în trecut. Gândifli-væ sæ deconectafli internetul sau cablul de
televiziune;

• învæflafli moduri constructive de a ræspunde conflictelor,
plictiselii sau altor sentimente negative;

• încredefli-væ în øi cæutafli sprijinul unui pærinte, al sofliei/soflului
sau al unui alt membru de încredere al familiei.

Dorinfla dumneavoastræ de a væ schimba trebuie sæ fie foarte
puternicæ – mult mai puternicæ decât dorinfla pentru pornografie.
Cugetafli asupra celor mai sincere dorinfle ale dumneavoastræ în
ce priveøte viafla dumneavoastræ øi a familiei dumneavoastræ øi
concentrafli-væ asupra îndeplinirii lucrurilor bune, în loc sæ insis-
tafli asupra luptei dumneavoastræ cu pornografia. Isus Hristos i-a
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învæflat pe ucenicii Lui: „Ochiul este lumina trupului. Dacæ
ochiul tæu este sænætos, tot trupul tæu va fi plin de luminæ”
(Matei 6:22). Cu cât mai mult væ umplefli viafla cu gânduri øi
fapte bune, cu atât mai puflinæ atenflie vefli da ræului.

Disponibilitatea ajutorului profesional
Unii oameni pot avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a

abandona pornografia. Dependenfla este uneori simptomul altor
probleme. Episcopul dumneavoastræ væ poate recomanda unui
consilier specializat, care væ poate ajuta. Cel mai bine este dacæ
gæsifli un consilier care sæ înfleleagæ bine principiile Evangheliei.

SÆ-I AJUTAfiI PE CEILALfiI

Dacæ aflafli cæ un membru al familiei sau un prieten este impli-
cat în pornografie, putefli sæ væ simflifli descurajafli, trædafli sau
supærafli. În aceste situaflii, putefli gæsi tærie atunci când væ sfætuifli
cu episcopul dumneavoastræ. De asemenea, putefli cere o binecu-
vântare de la un deflinætor demn al preofliei. Nu trebuie sæ væ învi-
novæflifli pentru faptele altora. Fiecare persoanæ este responsabilæ
pentru propria ei comportare.

Væ putefli ajuta prietenul sau membrul familiei pe mæsuræ ce
continuafli sæ væ întærifli spiritual. Lumina Evangheliei în viafla
dumneavoastræ væ va înælfla øi va face mult pentru a împræøtia
întunericul din vieflile celor pe care-i iubifli. Atunci când cæutafli
toværæøia Spiritului, Domnul væ va îndruma. Cæutafli ajutorul Lui
prin rugæciune, studiul scripturii øi participarea la rânduielile din
templu.

Urmætoarele principii væ vor ajuta, de asemenea, sæ interacflio-
nafli cu prietenul dumneavoastræ sau cu membrul familiei:

• ascultafli cu atenflie. Nu væ arætafli surprinøi sau furioøi. Nu væ
græbifli sæ dafli sfaturi. Vorbifli cu persoana respectivæ cu dragoste,
în mod confidenflial;

• fifli amabili øi iubitori, dar nu tolerafli sau nu væ alæturafli unui
comportament nepotrivit;
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• evitafli sæ criticafli sau sæ controlafli.
Va fi mai puflin probabil ca prietenul
dumneavoastræ sau membrul familiei sæ
discute despre problemele lui dacæ dum-
neavoastræ ræspundefli într-un mod critic
sau care sunæ a pedeapsæ. Critica îi poate
face pe unii sæ-øi ascundæ problemele, în
loc sæ caute ajutor.;

• sprijinifli eforturile de a se pocæi.
Exprimafli-væ încrederea în prietenul sau
prietena dumneavoastræ sau în membrul
sau membra familiei. Rugafli-væ pentru
el sau pentru ea. Ajutafli-l pe el sau pe
ea sæ gæseascæ o soluflie pentru a rezolva
problema, incluzând planurile speciale
pentru a evita pornografia øi pentru a
se pocæi. Încurajafli-l pe el sau pe ea sæ
vorbeascæ cu episcopul;

• læudafli-le puterea de schimbare øi
acfliunile pozitive;

• vorbifli împreunæ despre modul în care
poate fi înlæturatæ ispita;

• învæflafli sæ iertafli.

Dacæ prietenul sau prietena dumnea-
voastræ sau membrul sau membra fami-
liei discutæ cu episcopul iar episcopul nu
impune o pedeapsæ vizibilæ sau evidentæ,
afli putea simfli cæ problema nu este luatæ
în serios. Recunoaøtefli cæ episcopul tre-
buie sæ se bazeze pe Spirit pentru ca sæ
hotærascæ ce trebuie fæcut pentru a ajuta
cel mai bine fiecare individ.

13



14

CU PUTEREA DOMNULUI

Apostolul Pavel i-a învæflat pe efeseni
cum sæ se fereascæ de ræu. „Îmbræcafli-væ
cu toatæ armætura lui Dumnezeu”, a scris
el, „ca sæ putefli fline piept împotriva
uneltirilor diavolului. Cæci noi n-avem
de luptat împotriva cærnii øi sângelui, ci
împotriva cæpeteniilor, împotriva dom-
niilor, împotriva stæpânitorilor întuneri-
cului acestui veac” (Efeseni 6:11-12).

Pe mæsuræ ce væ punefli armætura lui
Dumnezeu, vefli fi protejafli øi îi vefli întæri
pe cei dragi. Sæ luæm exemplul nefiflilor,
care erau în mod frecvent atacafli de duø-
mani foarte puternici. De fiecare datæ
când se duceau „cu puterea Domnului”
la luptæ, erau biruitori (vezi Cuvintele lui
Mormon 1:14; Mosia 9:17; 10:10). Când
væ bazafli pe puterea Domnului, garantatæ
prin sacrificiul Sæu ispæøitor, dumneavoas-
træ putefli fi, de asemenea, victorioøi.
Putefli primi pacea, siguranfla øi fericirea
de a fi adânc înrædæcinafli în Evanghelia
lui Isus Hristos.
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