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Nettipornon katselu haureuden syntiä johon kristitytkin lankeavat nykypäivänä 

Tässä artikkelissa pastori Bill Perkins varoittaa eritoten nettipornon katselun vaaroista, johon monet kristitytkin 
ovat langenneet. Perkins tekee selväksi, että pornon katselu on haureuden syntiä Raamatun valossa ja tästä 
vahinkoa aiheuttavasta riippuvuudesta voidaan vapautua Jeesuksen avulla. Valaisevan artikkelin suomensi: 
Samuel Korhonen

---------------------------

Pornografia

Yli 50% pastoreista myöntää, että heillä on porno-ongelma

Jumalan armosta en koskaan ole ajautunut pornografiaan, joten en ole kiinnittänyt siihen paljonkaan
huomiota ja olettanut, ettei se ole kovin iso ongelma. 
Kuitenkin joitakin viikkoja sitten lounastin Josh McDowell'in kanssa suunnitellen lokakuista 
raamatturisteilyämme ja hän haastoi minut tarkastelemaan tilastoja. Tein sen ja se veti mykäksi!

Mielestäni jokaisen vanhemman, isovanhemman, vaimon, miehen... jokaisen täytyisi olla tietoinen 
tästä saatanallisesta hyökkäyksestä, joka lamauttaa enemmistön miehistä, mukaanlukien 
pastorimme, seurakuntajohtajat jne. 

Myös kristittyjä naisia imetään nyt areenalle sellaisten kirjojen ja elokuvien kautta kuin 50 Shades of 
Grey. (Sen nimi pitäisi olla ”50 Shades of Sin”)

Kuten seuraavasta voit lukea, tilastot ovat surullisia ja ällistyttäviä!

Shalom!

Bill Perkins

"Silmä on ruumiin lamppu." Mt. 6:22

--------------------------------
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Mitä porno tekee aivoillesi?
What Pornography Does To Your Brain?

”En kiinnitä silmiäni siihen, mikä on turmiollista.” Ps. 101:3

Pornogarafian kehitys

Alkuperäisessä luomistyössään Jumala suunnitteli miehen reagoimaan visuaaliseen ärsytykseen. 
Sitten hän loi kurvikkaan naisen visuaalisesti nautittavaksi avioliiton rajoissa ja Jumala siunaa miehiä, 
kun he löytävät kumppanin. 

”Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion.” Snl. 18:22

Uskovan puolison löytäminen rakastettavaksi ja vaalittavaksi voi olla kristityn elämän paras osa. Ja että
suhde olisi täydellinen, Jumala siunasi avioliiton seksillä. Tämä oli selvästi osa Hänen ”täyttäkää maa” 
-strategiaansa, mutta seksi on myös puhtaasti ruumiillinen nautinto. 

Jumala ei säästele sanoja tässä jakeessa:

”Olkoon sinun lähteesi siunattu ja iloitse nuoruutesi vaimosta. Armas peura, suloinen vuorikauris
- hänen rintansa sinua aina riemulla ravitkoot, hurmautuos alati hänen rakkaudestaan.” Snl. 
5:18-19

Koska Aadam teki syntiä ja välitti synnin luonnon jokaiselle ihmiselle, niin elämme tämän elämän 
turmeltuneessa tilassa, joka pysyy meissä, kunnes panemme pois maalliset kuoremme. Ja tuo syntinen
luonto on niin paha, että osaamme tehdä syntiä yhdellä silmiemme vilkaisulla. 

”Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta 
jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on 
pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys!” Mt. 6:22-23

Jumala varoittaa meitä, että silmämme voivat olla merkittävä synnin portti ja jos synti pysyy 
hyväksyttynä, se johtaa vähitellen suureen pimeyteen. 

Jeesus jopa rinnasti himoitsemisen huoruuteen: 

”Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään 
tehnyt huorin hänen kanssansa.” Matt. 5:28

Jaakob sanoo:

”Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee.” Jk. 1:14

Ja Johannes vahvistaa, että kaikki himoitseminen tulee ikiaikaiselta vastustajalta, Saatanalta.

http://compass.org/store/products/Article:-What-Pornography-Does-To-Your-Brain.html
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”Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole 
Isästä, vaan maailmasta.” 1. Joh. 2:16

Paavali luettelee 15 ”lihan tekoa”, s.o. syntiä, joita harjoitamme johtuen siitä, että olemme Saatanan 
pettämiä. 

”Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, 
noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, 
juomingit, mässäily ja muut sellaiset.” Gal. 5:19-21

Huomaa, että ensimmäisenä tällä varoituslistalla on ”haureus” (NASB: immorality = 
moraalittomuus). Vastaava kreikan sana on ”porneia”, josta tulee sana ”pornografia”.

Pornografian kehityksessä tapahtui valtava hyppäys, kun internet toi porno- ja seksivideot suoraan 
koteihimme. Playboy- ja Penthouse -lehdet, jotka tänä päivänä luokitellaan pehmopornoksi, eivät ole 
mitään verrattuna internetin ilmaistarjontaan. Ja se on yksityistä, helppopääsyistä ja helppoa salata. 

On tosiasia, että nettipornoa saa niin helposti ilmaiseksi, että 40% perinteisistä pornokauppiaista, jotka 
viimeisten 10 vuoden aikana jakoivat pornoa lehtien ja videoiden kautta, ovat lopettaneet bisneksen! 

Josh McDowell speaking at 
Steeling the Mind Bible Conference

Josh McDowell sanoi:

"Tänä päivänä suurin uhka Kristuksen asialle on kaikkialla vallitseva seksuaalisuus ja pornografia. 
Olemme menettäneet ohjaimien hallinnan. Yhdellä älykännykän, iPad'in tai läppärin painalluksella lapsi 
voi avata joitakin pahimmista porno- ja seksisivustoista, mitä kuvitella voi. Ei koskaan historiassa ole 
ollut niin helppoa pääsyä."

Nettiporno on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa. Ajattele näitä huolestuttavia tilastoja: 

> Netissä on yli tuhat miljoonaa pornosivustoa, jotka ovat vain klikkauksen päässä sekä aikuisista 
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että   jokaisesta lapsesta, jolla on älykännykkä. 

> Joka päivä noin 40 miljoonaa ihmistä USA:ssa harjoittaa nettiseksiä (are sexually involved with the 
Internet) ja yli puolet heistä myöntää olevansa kristittyjä. 

> Keski-ikä ensi kertaa pornoa katselevilla on 10 vuotta. 

> 80 prosenttia 15-17 vuotiaista ovat katselleet kovaa pornoa (harcore porn). 

> Aikuispornoteollisuus raportoi, että 20-30% heidän liikenteestään tulee 12-vuotta nuoremmilta 
lapsilta.

> Yli puolet kristityistä perheistä kertoo, että porno on ongelma. 

> 30% pastoreista myöntävät katselleensa pornoa viimeisten 30 päivän aikana ja 60% viimeisten 
kuuden kuukauden aikana. Useimmat tutkimukset koskien pastoreiden suhdetta nettipornoon, 
paljastavat 60 – 70 prosentin riippuvuuden!

> Yksi neljästä verkkohausta etsii pornoa.

> Kaikista avioerotapauksista 56% oli sellaisia, joissa toisella osapuolella oli pakkomielle pornoon. 

> Pornon käyttö lisää aviollisen uskottomuuden riskiä yli 300%. 

> Kun pornon katselusta tulee riippuvuus:
*40% seksiriippuvaisista menettää puolisonsa.
*58% kärsii huomattavia taloudellisia menetyksiä
*Noin kolmannes menettää työnsä. 

> Eikä se ole vain miesten asia. Yli kolmannes kaikista kirkossakäyvistä naisista ovat tarkoituksella 
vierailleet pornosivustoilla. 

> Yli 50% kristityistä miehistä myöntää, että porno on ongelma heidän kodissaan. Ja lukuun eivät
sisälly ne, jotka eivät myönnä sitä, mutta jo ”puolet” on uskomaton määrä. Jotkut asettavat osuuden 70 
prosenttiin. 

Kun seuraavan kerran istut kirkossa, niin katsele ympärillesi ja ajattele sitä tosiasiaa, että 
todennäköisesti yli puolet, ehkä kaksi kolmannesta niistä, jotka istuvat ympärilläsi ovat tekemisissä 
pornon kanssa.  

Ellei tilanne tervehdy, he ovat taistelussa, jota ei voi voittaa. Raamattu sanoo: 

”Voiko kukaan kuljettaa tulta helmassaan, puvun häneltä palamatta? Voiko kukaan kävellä 
hiilloksella, jalkain häneltä kärventymättä?” Snl. 6:27-28

Ja muista, että Jeesus rinnasti ”katsomisen” ja ”tekemisen”.

”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista 
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himoista, jotka sotivat sielua vastaan.” 1. Piet. 2:11

Tärkein johtopäätös on, että kun ihminen katselee nettipornoa, se vähentää normaaleja seksuaalisia 
reaktioita. Pornon katseleminen vaatii aina vain seksuaalisesti havainnollisempia kohtauksia ollakseen
seksuaalisesti kiihottavaa. Lopulta pornon katseleminen ajaa katselijan avioliitossa vaatimaan 
puolisoltaan yhä ”pervompaa” seksiä kiihottuakseen. 

Täällä Compass'illa olemme havainneet selvän lisäyksen naisten määrässä, jotka soittavat ja kysyvät, 
mitä tehdä miestensä kanssa, jotka haluavat anaaliseksiä. Epätoivoissaan he suoltavat meille näitä 
ongelmiaan, ennenkuin ehdimme sanoa heille, ettemme harrasta kahdenkeskistä neuvontaa (one-on-
one counseling)!

Porno ja Raamattu 

Johtuen siitä, että Raamattu on käännetty muille kielille kreikasta ja hepreasta pornografian synti on 
jonkin verran vaikea huomata Raamatussa. Ajattele seuraavaa jaetta: 

”Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä 
haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.” Hepr. 13:4

Sana "haureelliset” on itseasiassa kreikan sana ”pornos”, joten pornografian synti ON mainittu 
Raamatussa nimenomaisesti, mutta käännöksessä käytetyt sanat helposti jäävät huomaamatta. Em. 
jakeessa sana ”haureelliset” voitaisiin kääntää ”pornoa katselevat”. 

Viisikymmentä synnin sävyä 

Nyt meillä on bestseller-kirja (yli 100 miljonaa kappaletta myyty) "Fifty Shades of Grey (Viisikymmentä 
harmaan sävyä)" ja samanniminen hittielokuva. Sitä on kuvailtu eroottisena rakkausromaanina, mutta 
tämä kirja/elokuva on yksinkertaisesti pornoa sinun paikallisessa elokuvateatterissasi. 

50 sävyä alkoi sähköisenä kirjana ja vaikka se yleisesti julistettiin ”kehnosti kirjoitetuksi,” niin sähköinen 
myynti käynnistyi kuin raketti ja Vintage Books julkaisi sen. 
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Kirjassa ei ole kuvia, mutta kuvaukset ovat niin pikkutarkkoja ja kuvailevia, että syntyvien mielikuviesi 
kautta se on sama kuin katsoisit pornoleffaa. 

”Mutta haureutta (kreik. ”porneia” / ”pornography”) ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta 
älköön edes mainittako teidän keskuudessanne - niinkuin pyhien sopii.” Ef. 5:3

Ja elokuva, no niin, maksat yksinkertaisesti pornon katsomisesta teatterissa. Uskovalla ei ole mitään 
syytä lukea kirjaa ja paljon vähemmän katsoa elokuvaa. 

”Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta (kreik. ”pornos” / 
”pornography”).” 1. Tess. 4:3

Mutta kirja Fifty Shades menee syvemmälle kuin vain pornoon. Sen hienovaraisuus imee lukijan 
lukemaan epänormaaleista seksipuuhista. Jumalattomat mielikuvat poltetaan lukijan aivoihin iäksi. 

Se tuo myös sadomasokismin ja alistamisen (BDSM) lukijoiden mieliin sellaisena, jota normaalit ihmiset
voisivat harkita. 

En tiedä miksi, mutta sillä on voimakas vetovoima naisiin, iältään 30 – 50, sekä naimattomiin että 
avioituneisiin, vetäen heitä äärimmäisen elävään sanakuvapornoon (into extremely graphic word-
pictures pornography). Kuten dynamiittileikki, se on demoninen portti irstailuun. 

Joten uskovien ei pitäisi vilkaistakaan edes kirjan kansia. Pakene toista kautta! 

”Paetkaa haureutta (kr. ”porneia”). Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; 
mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan.” 1. Kor. 6:18

Porno ja aivosi 
Pornon katsominen muuttaa aivojasi fyysisesti! 

Kahden viime vuosikymmenen aikana on löydetty ”neuroplastisuus”. ”Neuro” tarkoittaa aivoja ja 
”plastisuus” muuttuvuutta. Tiedemiehet ovat havainneet, että aivomme muuttuvat jatkuvasti 
muodostamalla uusia polkuja kokemustemme perusteella. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/BDSM
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Dopamiini on yhdiste, joka vaikuttaa
 aivojen prosesseihin, jotka valvovat 

tunnereaktioita ja kykyä kokea
 mielihyvää, halua tai motivaatiota.

Aivotieteilijöillä on sanonta, "Neurons that fire together, wire together (Neuronit, jotka palavat 
yhdessä, toimivat yhdessä)." Kun aivosolut (neuronit) aktivoituvat sen kautta, kun katsot, kuulet tai 
haistat jotakin, ne vapauttavat kemikaaleja, jotka vahvistavat noiden neuronien välisiä yhteyksiä.  

Esimerkki tästä on, että kun syöt herkullista paistia (tai jotakin muuta herkkuruokaasi), niin aivosi 
vapauttavat ”dopamiiniksi” kutsuttua kemikaalia, joka aiheuttaa sinussa hyvänolon tunteen. Joka kerran
syödessäsi paistia luodaan uusi polku yhdistämään paisti hyvänolon tunteisiin.

Tai jos hyväilet intiimisti jotakuta, johon olet pihkassa, niin vapautuu erilainen kemikaali (oxytokiini), joka
lisää ”pihkaantumista.” Mitä enemmän aikaa vietät sen henkilön kanssa, sitä enemmän polkuja kehittyy.
Kun henkilö katsoo pornoa, minuutinkin, aivoihin tulvii kemiallista dopamiinia. Polkuja kehittyy, mutta 
katselemisen jatkuessa aivot panevat hanttiin ja alkavat rajoittaa ylikuormaa. Tulos on, että yhä 
enemmän pornoa tarvitaan hyvänolon tunteen saamiseksi. 

Ja kun olet alkanut katsella pornoa säännöllisesti ja lopetat joksikin aikaa, niin ruumiisi kaipaa 
hyvänolon tunnetta, jota kemiallinen dopamiini toi sinulle. Kuulostaako tutulta?  

Ei ole mitään eroa jäädä koukkuun 
huumeista ja jäädä koukkuun pornosta.

Jep, aivan kuten huumeriippuvuus. Porno on aivan kuin huumeet, niin että saman huipun 
saamiseksi tarvitaan yhä lisää. Tai yhä enemmän ruokaa tyydyttämään nälkääsi. Täsmälleen samalla
tavalla yhä enemmän pornoa tarvitaan saamaan sama ”pornohuippu” dopamiinista.  

Aivan kuten huumekauppias lahjoittaa näytteitä ”saadakseen sinut koukkuun”, pornosivustokin 
lahjoittaa ilmaisia näytteitä alkupaloiksi, että haluaisit lisää. Ja kun henkilö on koukussa, hän alkaa
katsella pornoa useammin. Lopulta tyydyttääkseen kasvavaa haluaan hän alkaa maksaa nähdäkseen 
syvempiä ja synkempiä pornokuvia. 
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Etulohko

Usko tai älä... se pahenee!

Kun henkilö tulee riippuvaiseksi, niin se osa aivoista, joka auttaa sinua järkeilemään, tekemään oikeita 
valintoja, vahingoittuu kaiken aikaa. 

Tuota aluetta kutsutaan ”etulohkoksi” ja mitä enemmän pornoa katsotaan, sitä enemmän se aiheuttaa 
vahinkoa ja sitä vaikeammaksi tulee tehdä oikeita valintoja ja päästä irti. 
 
Siitä tulee ilkeä päättymätön kierre. Katsele pornoa ja tee huonoja valintoja. Katsele enemmän pornoa 
ja tee vielä huonompia valintoja. 

Kuinka katkaista pornoriippuvuus? 

(Seuraavassa ehdotuksemme aiheesta, mitä mielestämme pitäisi tehdä sen, joka on riippuvainen 
pornosta. Me emme ole neuvojia, vaan Raamatun tutkijoita, jotka auttavat kanssauskovia löytämään 
vastauksia Jumalan Sanasta. On monia muita kristillisiä neuvojia / kristillisiä sivustoja, jotka käsittelevät
pornoriippuvuutta ja suosittelemme, että rukoillen etsit neuvoja useammasta kuin yhdestä lähteestä.) 

Onneksi Jumala lupaa, että jokainen uskova VOI vapautua pornosta. Itseasiassa uskova ei itse voi, 
mutta Jeesus voi. 
 

”Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa.” Fil. 4:13

Jumalan armon avulla pornon vahingoittamat aivosolut voidaan korjata, kun ihminen pääsee pois 
synnistä. Parannus on ensimmäinen askel. Sensijaan, että tarpeisiisi etsisit pornoa, katsot Jeesukseen,
joka on täysin kykenevä! Hän tietää jokaisen syntisen ajatuksesi ja halusi. Sinä et voi, mutta Hän voi. 
Päästäksesi kierteestä sinun täytyy tehdä parannus / kääntyä Jeesuksen puoleen, että Hän täyttäisi 
tarpeesi. 

”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, 
niin teille avataan.” Luuk. 11:9 

Parannuksen jälkeen raamatullinen tervehtymishoito alkaa rukouksella ja vastuullisuudella.  

”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte.” Matt. 21:22

”Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte.” 
Jaak. 5:16
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Jos olet uskova, sinun ei tarvitse jatkuvasti tunnustaa syntejäsi Herralle saadaksesi anteeksi, koska 
Hän on jo antanut ne kaikki anteeksi verensä kautta ristillä noin 2000 vuotta sitten. 

”...ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän 
vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.” Kol. 2:14

On suunnattoman tärkeää ymmärtää, että KAIKKI syntisi, menneet,nykyiset ja tulevat, ovat takanasi 
naulitut ristille 2000 vuotta sitten. Kun rukoilet Herraa, Hän näkee sinut vanhurskaana. Hän ei ole 
lakannut rakastamasta sinua riippuvuutesi / syntisi vuoksi. Huomaa mennyt aikamuoto 
seuraavan jakeen sanoissa: 
 

Pornosta vapautuminen 
voi pelastaa avioliittosi

”Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette
vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.” 
1. Kor. 6:11

Raamatullinen parannus käynnistyy olemalla yhtä mieltä Herran kanssa, että sinä olet synnissä ja että 
tiedät, että Jeesus on ainoa pysyvä vastaus. 

Vastuukumppanin kanssa, joka tukee sinua, ettet lankea uudestaan, sinä asetat päämääräksesi 
ymmärtää täysin, että Jeesus rakastaa sinua. Hän haluaa sinun tuovan jokaisen ajatuksen hengelliseen
kuuliaisuuteen oman hyvinvointisi vuoksi.

”...ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” 2. Kor 10:5

Päämääräsi on päästä siihen pisteeseen, että kun tunnet halua täyttää tarpeesi pornolla, sinä vain 
avaat Raamattusi, luet Hänen armostaan ja luotat, että Jeesus täyttää tarpeesi. Ei ole parempaa 
vastalääkettä, kuin Jumalan Sana. 

”Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä 
rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä 
ajatelkaa.” Fil. 4:8

Jos olet uskova, jolla on ongelma pornon kanssa, sinun on päästävä pisteeseen, jossa uskollisesti 
luotat Jeesukseen, että hän täyttää tarpeesi. 

”Ja kaiken, mitä te anotte rukouksessa, uskoen, te saatte.” Mt. 21:22 

Kun alat sallia Hänen hallita reaktioitasi, olet matkallasi nauttimaan sitä rauhaa, joka ylittää kaiken 
ymmärryksen. 
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”... vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” Gal. 5:16

Ellei sinulla ole porno-ongelmaa, niin ihmisillä ympärilläsi on, vaikka et tiedä keitä he ovat. On 
mahdollista, että pastorillasi on ongelma! Joten laita perheesi ja seurakuntasi johtajat 
rukouslistallesi!
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