


                                      – ne nusikaltimas. Lygiai taip 
pat nieko blogo, jei vaikinas žavisi mergina!
Merginai būti gražia

Iš tiesų, Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį taip, kad jie vienas kitą trauktų. 
Jis davė jiems gebėjimą mylėti vienam kitą ir atrasti pasitenkinimą tarpusavio 
santykiuose. Tačiau Adomas ir Ieva nutarė, kad jie buvo protingesni už Dievą, 
ir nepakluso Jo nurodymams. Nuo to laiko nuodėminga prigimtis, kurią jie 
perdavė, skatina vyrus ir moteris ieškoti pasitenkinimo – įskaitant ir seksualinį 
pasitenkinimą – nepaklūstant Dievo nurodymams. 

Štai kodėl taip paprasta naršyti „uždraustoje“ internetinėje pornografijos 
svetainėje, paskui pereiti į kitą tokio pobūdžio svetainę, o vėliau į dar vieną; 
arba parsisiųsti panašaus pobūdžio nuotraukų ar vaizdo įrašų, arba slapta 
vartyti žurnalus. Geismas žmogų užvaldo natūraliai. Šio stipraus troškimo 
tikslas – patenkinti savo seksualinius troškimus. Bet juk meilė – tai 
nesavanaudiškas siekimas gero kitam žmogui, iškeliant tą žmogų aukščiau 
savo troškimų. 

Meilė nenori pasinaudoti kitu žmogumi, jį įžeisti ar 
galvoti apie jį kaip apie sekso objektą (1 Kor 13, 4-7), 

tačiau geismui tai nerūpi. 

Akivaizdi tiesa yra ta, kad pornografija yra susijusi su geismu, bet ne su tikra 
meile! Pavieniai atvejai, kai yra žvelgiama į pornografinio turinio medžiagą, 
atrodo nežalingi, tačiau jūs patenkate į pornografijos spąstus, dėl ko jūs 
pradedate netyrai mąstyti apie priešingą lytį ir vyrų-moterų santykius.



Kodėl pornografija 
yra spąstai?
Pornografija  seksą ir nuvertina

sugriauna santykius.

Pornografija – tai vienpusis, į savęs patenkinimą nukreiptas santykis, kuris 
remiasi geismu ir greitu pasitenkinimu. Ji nuvertina ir iškraipo pagrindinę 
sekso esmę. Pornografija jokiu būdu nepadės jums išsiugdyti santykių 
įgūdžių ir supratingumo, kurie yra reikalingi norint užmegzti santykius 
su moterimi arba puoselėti visą gyvenimą trunkančius santykius su 
savo būsima žmona. 

Pornografija – tai pelninga industrija, kuri, kaip ir narkotikai, sukelia 
priklausomybę. Pornografijos kūrėjams ir platintojams nerūpi jūsų gerovė. 
Jie tik nori, kad jūs užkibtumėte ant jų kabliuko, t. y. susidomėtumėte jų 
siūlomais produktais ir pradėtumėte vadovautis jų žemu moralės lygmeniu, 
ir kad jie galėtų įtikinti jus, jog visa tai – normalu.

Nesitenkinkite pasaulio melu; jis neleis pasiekti geriausių tikslų, kuriuos 
jums yra numatęs Dievas. Visi seksualiniai santykiai nesusituokus – realūs 
ar fantazijų lygmenyje – sugriauna Dievo planus jūsų gyvenimui. Visiškai 
neverta išmainyti laimingos ateities į bevertį  trumpalaikį pasitenkinimą.  



Pornografija visada 
skatina norėti daugiau.

Dievo Žodis tai geriausiai apibūdina: „Šeolas ir Prapulties vieta 
nepasotinami, niekada nepasisotina nė žmogaus akys“ (Pat 27, 20). 
Akys visada nori dar kartą išvysti tai, ką matė prieš tai. 

Dauguma universiteto studentų užkimba ant pornografijos kabliuko dar 
prieš įstodami į universitetą. Vyresnio amžiaus vyrai, kurie bando įveikti 
priklausomybę pornografijai, į ją greičiausiai yra įsivėlę jau nuo paauglystės. 
Daugumai jų tai tiesiog tampa ilgalaikiu įpročiu. Ar būtent to jūs norite? 
Prisiminkite: jau dabar tampate tuo, kuo kada nors būsite.

Pornografija sugriauna jūsų asmenybės vientisumą.

Klystate, jei manote, jog galite būti užsiteršę savo mintis pornografijos 
vaizdais ir tuo pačiu metu gyventi tikrą krikščionio gyvenimą. Jūs save tik 
apgaudinėjate, jei galvojate, jog tai visiškai neįtakoja jūsų santykių, ypatingai 
jūsų santykio su Dievu. „Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, 
tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį 
gyvenimą“ (Gal 6, 7-8). Šios Šventojo Rašto eilutės prasideda žodžiais 
„Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas.“ Net jei jūs slapta domitės 
pornografija, ir apie tai nežino jūsų aplinkiniai, Dievo jūs neapgausite.

Kitaip tariant,                                  – tai daug 

daugiau nei vien žiūrėjimas į nuotraukas.
pornografija



Jei jūs pripildote savo mintis pornografija, tai turės neigiamos 
įtakos jūsų mąstymui apie merginas ir elgesiui su jomis. 
Pavyzdžiui, pornografiniai vaizdai iškylantis atmintyje, niekada 
nebus naudingi jums einant į pasimatymą. Juk seksualinis 
potraukis yra tarsi ugnis, kurią būtina kontroliuoti, 

žibalo į ugnį!!!
Kai vaikinas geidžia moters, kurią jis mato žiūrėdamas 
pornografiją, matomi vaizdai giliai įsirėžia į atmintį ir niekada iki 
     galo neišnyksta. Geidimas moters nėra vien protinis dalykas. 
          Jėzus yra pasakęs: „<...> kiekvienas, kuris geidulingai 
           žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“ (Mt 5, 28).

o pornografija tik įpils 



Kiek jums iš tiesų 
kainuoja 

domėjimasis 

pornografija?

Šis sąrašas padės prisiminti, 

kokios gali būti įsitraukimo 

į pornografiją pasekmės. 

Toliau yra pateikti teiginiai, 

kuriuos pravartu prisiminti, 

kai esate gundomi.

Įsitraukimas į pornografiją:

Skatina mane į merginas 
ir moteris žiūrėti kaip į sekso objektus,
o ne kaip į Dievo sukurtas asmenybes, kurioms greta 
fizinių savybių būdingi socialiniai, intelektualiniai ir dvasiniai aspektai.

Skatina mane 
siekiant patenkinti savo geismus, 

pasinaudoti moterimis

o ne tinkamai vertinti jas kaip pagal 
Dievo atvaizdą sukurtas asmenybes.

Patenkina tik mano 
nuodėmingą 
prigimtį 
ir neleidžia Dievo 
darbui vykti mano 
gyvenime.
Vietoj to, kad mano gyvenimas 
patiktų Dievui, jis džiugina 
Šėtoną ir žmones, kuriems 
nerūpi dieviškas gyvenimo 
būdas. 



Suformuoja prisiminimus, 
kurie bus kliuvinys tyriems 
santykiams su merginomis, 
su kuriomis susitikinėju dabar, ir intymiems 
santykiams su būsima žmona.

Sugriauna kitų 
pasitikėjimą manimi, 
ir aš daugiau nebesu pavyzdys 
pasauliečiams ir krikščionims.

Sukuria kaltę, 
atsikratyti, neigiamais atspalviais paženklina 
prisiminimus ir įtakoja tiek mano veiksmus, 
tiek mintis ir požiūrį.

Skatina mane gyventi slaptą 

„dvigubą gyvenimą“, 
vietoj to, kad būčiau sąžiningas visose savo 
gyvenimo srityse. Aš nenorėčiau, kad mano 
šeima apie tai sužinotų.

Liūdina Kristų,
kad aš galėčiau džiaugtis išgelbėjimu ir atleidimu. 
Geismas yra viena iš nuodėmių, kuri prikalė 
Kristų prie kryžiaus. Ateis diena, kai aš turėsiu 
pažvelgti Jam į akis ir duoti apyskaitą už savo 
įsitraukimą į pornografiją ir atsidavimą 
seksualiniam geismui.

Įsitraukimas į pornografiją 
      kontroliuoja mano mintis ir gyvenimą. 

Ar tai yra būtent tai, ko siekiu 
gyvenime?savo 

kuris mirė, 

kurios sunku



Išsilaisvinimas 
iš spąstų

Būkime sąžiningi dėl seksualinės pagundos.
99 % vaikinų yra gundomi, o likusieji 1% meluoja!

Tad ką jūs ketinate daryti? Seksualinė pagunda 
belsis į jūsų duris kiekvieną dieną.

Vienintelis Jėzus sugebėjo atsisakyti atverti duris pagundai ir įsileisti ją 
į vidų. Pažvelkime, kaip jūs galite vadovautis Jo vedimu ir atsisakyti įsileisti 
pagundą, kai ji belsis į jūsų duris. Įsitraukimas į pornografiją, kaip ir kitos 
pagundos, visada bandys kontroliuoti jūsų gyvenimą. Tačiau Dievo žodis 
sako: „<...> gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams“ (Gal 5, 16). 
Dievas yra galingesnis už geismą. Kadangi Kristus gyvena kiekviename 
krikščionyje, su Jo pagalba jūs galite patirti pergalę.

Pradėkite dabar statyti 

gynybinę sieną, 
kuri bus nepajudinama visą gyvenimą. 

Pasitikėkite Jėzumi Kristumi
Siena nėra stipresnė už pamatą, ant kurio ji yra pastatyta. Jūs negalite 
pastatyti tvirtos sienos ant silpno pamato. Lygiai taip pat neįmanoma 
išsivaduoti iš seksualinės nuodėmės ar bet kokios kitos nuodėmės, 
neturint teisingo santykio su Dievu, be kurio, geriausiu atveju, galite 
patirti tik atsitiktines pergales. Paskutiniame šios knygutės puslapyje yra 
paaiškinta, kaip jūs galite asmeniškai pažinti Dievą ir leisti Jo jėgai jumyse 
atlaikyti pagundos daromą spaudimą. Jei abejojate dėl savo santykio 
su Dievu, atsiverskite šį knygutės puslapį. 

Tuomet ant šio pamato pradėkite statyti gynybinę sieną, 
naudodami šias svarbias „plytas“: 



plyta

plyta

AtsidavimoAtsidavimo

Leiskite Dievui kontroliuoti jūsų 
gyvenimą.
Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti 
savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią 
auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio 
pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo 
mąstymą <…> (Rom 12, 1-2a).

Leiskite Dievui kasdien pasirūpinti jūsų gyvenimu, kad jūs 
atneštumėte šlovę Jam net ir žvelgdami į merginas. Tai – 
kasdienė kova. Pagundymai ateis, ir jūs turite būti pasiruošę 
su Dievo pagalba juos atlaikyti (Jok 1, 13-15; 4, 7-8).

Supraskite, kad seksą sukūrė Dievas. Geismas – Šėtono spąstai, 
į kuriuos jis nori jus įvilioti, kad jūs negalėtumėte įgyvendinti Dievo 
numatyto tobulo plano. Dėkokite Dievui už savo seksualumą ir 
prašykite, kad Jis padėtų jums pašlovinti Jį per tai.

AtsakingumoAtsakingumo

Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems 
pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu (1 Tim 4, 12).

Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų 
mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9).

Būkite atskaitingi Dievui. Jei buvote įsitraukę į pornografiją, išpažinkite 
savo nuodėmę ir prašykite, kad Dievas jums atleistų (1 Jn 1, 9; Ps 51). Taip 
pat pasirinkite draugą, kuris būtų patikimas dvasinis krikščionis, ir būkite 
atskaitingi vienas kitam (Pat 27, 17). Stenkitės reguliariai užduoti vienas 
kitam sudėtingų klausimų. Te jūsų artimiausi draugai būna tie žmonės, 
kurie drąsins jus gyventi taip, kaip patinka Dievui. „Neapsirikite: 'Blogos 
draugijos gadina gerus papročius!‘ “ (1 Kor 15, 33). Būkite išmintingi 
santykiuose su žmonėmis, kurie nesiekia tų pačių dvasinių tikslų, kaip 
ir jūs. Tačiau nesielkite teisuoliškai – vienintelis Dievas gali pakeisti situaciją. 

Prisiimk atsakomybę už savo veiksmus.



PrioritetoPrioriteto plyta

Skaitykite Dievo žodį ir 
                  vadovaukitės juo.

Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje? 
Laikydamiesi tavo žodžių. Visa širdimi tavęs ieškau, 
neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų. Branginu 
širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau (Ps 119, 9-11).

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, 
garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, 
kas dorybinga ir šlovinga (Fil 4, 8).

Praleiskite kokybišką laiką skaitydami Bibliją, kad sužinotume, 
kokia yra Dievo perspektyva jūsų gyvenimui; apgalvokite tai, 
ką perskaitote, ir pritaikykite tai praktiškai. Palaikykite ryšį su 
Dievu nuolatos melsdamiesi (Lk 18, 1); prašykite, kad Jis padėtų 
įveikti blogas mintis geromis. Būkite aktyvūs bažnyčioje, 
kur mokymas paremtas Biblija, kurioje randami 
Dievo nesikeičiantys 
nurodymai 
žmonėms. 

Padarykite savo sieną kilnojama, 
įsimindami eilutes iš Biblijos, kurias 
Dievas panaudos, kad padėtų jums 
atsikratyti blogų minčių, kai būsite 
gundomi. Įsiminkite eilutes, kurios 
pateiktos prie kiekvienos dalies, 
kurioje kalbama apie „plytas“; vėliau 
pridėkite ir savo mėgstamas eilutes. 



PrevencijosPrevencijos plyta

Nusistatykite ribas, kurios padėtų 
                 jums išvengti pornografijos.

Pasižadėkite sau geidulingai nežvelgti į merginą. 

Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų 
mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte 
atsilaikyti (1 Kor 10, 13).

Padaryti sprendimą reikia ne tada, kai susiduriate su pornografinio turinio 
medžiaga. Apsispręsti turite iš anksto, kaip elgsitės, prieš susidurdami 
su pagundymais, tuomet elkitės vadovaudamiesi savo apsisprendimu. 
Pavyzdžiui, iš anksto nuspręskite nesinaudoti internetu, kai liekate vieni 
namuose. Kai esate ne vieni namuose, nukreipkite savo monitorių į duris 
ir palikite duris neuždarytas. Žiūrėdami televizorių, nejunkite kanalų, per 
kuriuos rodomos pornografinio arba abejotino turinio laidos ir filmai. 

Savo kompiuteryje 

įdiekite gerą filtrą. 

Vis dėlto nepamirškite, 

kad, nors tai ir yra 

svarbi priemonė, 

jokia programa negali 

visiškai apsaugoti jūsų 

nuo viso blogio, kuris 

yra internete. 

Apsilankę svetainėje 
, 

galite parsiųsti gerą filtrą. 



DisciplinosDisciplinos plyta

plyta

Visada prisiminkite, jog jūsų tikslas 
– būti panašiems į Kristų.

Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas 
bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, 
žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų (Hbr 12, 1-2a).

Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, 
atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai 
gyventume šiame pasaulyje (Tit 2, 11-12).

Jūs kovojate už savo akis ir mintis. Kaip ir sporte, disciplina yra raktas į 
pergalę. Ar jūs trokštate trumpalaikio nuodėmingo pasitenkinimo labiau 
už norą patikti Dievui? Į šį klausimą jūs turite atsakyti savo veiksmais. 
Jėzus yra pasakęs: „Jūs būsite mano 
draugai, jei darysite, ką jums įsakau“ 
(Jn 15, 14).

PasipriešinimoPasipriešinimo

Visada pasipriešinkite 
pagundai.

Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas 
velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja 
aplinkui, tykodamas ką praryti. 
Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, 
žinodami, kad tokius pat kentėjimus 
tenka iškęsti jūsų broliams visame 
pasaulyje (1 Pt 5, 8-9).

Protingai rinkitės filmus, DVD, CD, 
internetinius puslapius ir žurnalus. 
Kruopščiai ištirkite visa, kas pasiekia 
jūsų mintis, kad energingiau 
galėtumėte pasipriešinti pagundai.



plyta
Saugojimosi Saugojimosi 

Nieko nedelsdami, bėkite nuo pagundymų.

Saugokis jaunatvės aistrų! Ieškok teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės 
su tais, kurie iš grynos širdies šaukiasi Viešpaties (2 Tim 2, 22).

Paulius įspėjo savo jauną draugą Timotiejų, jog šis bėgtų nuo jaunystės 
geidulių. Pats geriausias būdas apsisaugoti yra bėgti nuo pornografijos 
ir seksualinių aistrų. Dievas taip jus sukūrė, kad jūsų troškimai būtų 
įgyvendinti per tyrus santykius, o ne vienpusį geismą, kuris sujaukia jūsų 
mintis, ir jūs pradedate galvoti, kad tai, kas blogai yra gerai, nes jūs 
jaučiatės gerai arba jus tai seksualiai jaudina. Saugotis – reiškia vengti 
žiūrėti nepadorius vaizdelius ar filmus, apeiti lentynas, kuriose sudėti 
provokuojantys žurnalai, atsisėsti toliau nuo merginos, dėvinčios trumpą 
sijoną ar pilvą apnuoginančius marškinėlius. Saugotis – reiškia nukreipti 
savo žvilgsnį ar žingsnius į priešingą pusę, kai esate gundomi. Saugotis 
– reiškia nepasiduoti pagundai, bet daryti tai, kas yra teisinga. Tai – 
praktinis dalykas. Leiskite, kad Dievas jums padėtų daryti tai, kas teisinga.

Įsitraukimas į pornografiją – tai tarsi intymių santykių turėjimas pasimatymų 
metu. Netinkami dalykai, daromi šiandien, privers apgailestauti vėliau. 
Dievas yra numatęs, kad jūs patirtumėte tikrą meilę ir turėtumėte tyrus 
intymius santykius, todėl labai svarbu turėti tinkamus santykius tiek merginų, 
tiek vaikinų atžvilgiu. Jums niekada neteks gailėtis, jeigu sieksite gyventi 
tyrą, Šventosios Dvasios 
vedamą gyvenimą!

Apsispręskite dabar, jog kaskart, kai jūsų akys 
gundys jus pasiduoti geismui ar seksualinei 
pagundai, jūs nusigręšite nuo to. Jūs turite 
išmokti nukreipti savo žvilgsnį. Galbūt jūs esate 
įpratę nužvelgti pro šalį einančias merginas. Bet 
ar pastebėjote, jog akys niekada nepasisotina? 
Galbūt galvojate, jog tik vieną kartą gyvenime 
paspoksosiu ir to užteks, tačiau vėliau norisi dar, 
kol tai tampa kasdieniu įpročiu. Jūs turite išmokti 
nukreipti savo žvilgsnį ir žvelgti į moteris taip, 
kaip to nori Dievas. Tam, kad išsiugdytumėte 
dieviškus įpročius, reikia laiko. Bandydami 
išsiugdyti įprotį nukreipti savo žvilgsnį nuo to, 
kas netinkama, pasikliaukite Dievu, kuris padės, 
jog tai taptų šventu įpročiu jūsų gyvenime 
(Job 31, 1).  



Norėdami džiaugtis visiška pergale prieš pornografiją, jūs turite prisiminti, jog

jūs  gundomi.būsite

jūs galite .suklupti

Šių dviejų paprastų, bet gilių tiesų suvokimas padės jums nenusivilti, kai 
stengsitės gyventi tyrą gyvenimą prieš Dievą ir žmones. 
Tačiau jeigu jūs, net ir būdami sąžiningi, pastaruoju metu pasidavėte pagundai, 
pats laikas atsigręžti į Dievą, atverti savo širdį Jam ir išpažinti savo nuodėmes. 
Dievas gali atstatyti jūsų džiaugsmą ir apreikšti jums, koks nuostabus ir 
džiaugsmingas gali būti tyras gyvenimas, pilnas meilės ir ištikimybės. Tačiau 
yra kitų svarbių dalykų, kuriuos jums reikia prisiminti šiuo svarbiu apsisprendimo 
momentu, kuris turės įtakos jūsų ateičiai.

Pirmas dalykas, kurį jums reikia padaryti, kai esate gundomi, – 
nustoti teisintis. Su tuo, kas patenkina jūsų puolusią prigimtį, tame tarpe ir 
domėjimasis pornografija, jums teks susigrumti. Tokia yra realybė, tačiau jums 
tai neturėtų būti pasiteisinimas būti įklimpusiam į pornografiją. 
Visiškai nesvarbu, jog kiti galvoja, kad įsitraukimas į pornografiją yra madingas 
dalykas; jūs patys suprantate, jog pornografija ir tyrumas yra nesuderinami 
dalykai. „Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios 
Šventosios Dvasios <...>. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!“ (1 Kor 6, 19-20). 
Negali būti jokio pasiteisinimo, jei krikščionis įsileidžia seksualinį netyrumą į 
savo kūną! Jei jaučiate, jog norite teisintis, sustokite ir pasakykite patys sau: 
„Daugiau jokių pasiteisinimų“.





Išrauk blogą įprotį su šaknimis!
Neapgaudinėkite savęs. Jūs negalite pamažu atsisakyti domėjimosi 
pornografija ir pasidavimo geismui. Tai tik užaštrins problemą ir 
patenkins jūsų geismus. Geriausiai yra išrauti blogą įprotį su šaknimis. 
Biblijoje aiškiai sakoma: „<…> nelepinkite savo kūno, netenkinkite 
jo geidulių“ (Rom 13, 14b).

Geriausias būdas pasakyti „ne“ pagundai – visų pirma jos vengti. 
Kuo mažiau pagundymų, tuo mažesnė tikimybė, kad mes jiems 
pasiduosime. 

Todėl išraukite blogą įprotį su visomis šaknimis. Jei jūs naudojate 
internetą darbui, studijoms arba pramogoms, stenkitės nenaudoti jo, 
kol neįdiegėte gero filtro. Įdiegę filtrą, nebandykite ieškoti būdų, kaip 
jį apeiti. Išraukite blogą įprotį su šaknimis. Jei jūsų draugai įsitraukę 
į pornografiją, būkite tvirti, laikykitės savo pozicijos ir pasakykite „ne“. 
Jei jie bando ir toliau jus įtikinti dėl pornografijos žiūrėjimo, paprasčiausiai 
nutraukite tokias draugystes. Išraukite blogą įprotį su šaknimis. 



Visada priminkite sau apie 
problemos rimtumą.

Neieškokite argumentų, kurie leistų jums manyti, jog domėjimasis 
pornografija yra nerimta problema. Pornografija yra netinkamas 
būdas patenkinti savo natūralius seksualinius troškimus. Įsitraukimas 
į pornografiją yra žalingas įprotis, kuris, jei jo tinkamai neatsikratoma, 
įsišaknija ir pradeda kontroliuoti jūsų valią ir paverčia jus jūsų pačių 
geismų vergu.

Pornografija, kaip ir narkotikai, yra viliojantis kvietimas į lengvai 
prieinamą ir greitą pasitenkinimą. Tačiau įsitraukimas į visa tai baigiasi 
karčiu atsidavimu savo pagrindiniams instinktams, kuris turės siaubingų 
pasekmių jūsų seksualumui. Jėzus mirė ir prisikėlė, kad jūs gyventumėte 
laisvėje, kur malonumas pats savaime nebūtų pabaiga ir nepaverstų 
jūsų savo paties instinktų vergu. „<...> jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai 
dėl šios laisvės nepataikaukite kūnui, bet stenkitės vieni kitiems su 
meile tarnauti“ (Gal 5, 13).



Trumpai tariant, 
man reikia palikti 

pornografiją,nes...

...mano seksualumas yra nuostabi Dievo dovana, kurią aš galiu 
patirti santuokoje tvyrančioje meilės, pilnatvės ir ištikimybės 
atmosferoje. Nederėtų seksualumo vulgarizuoti pasiduodant 
geismams ir pasineriant į pornografiją. 

...pornografija atneša susvetimėjimą ir  tuštumą bei įtraukia 
mane į priklausomybę nuo kūniško malonumo, kuris niekada 
nėra iš tikrųjų patenkinamas.

...įsitraukimas į pornografiją padaro mane geismų vergu. Jis 
atima iš manęs laisvę, sutepa mano tyrumą ir pažeidžia mano, 
kaip asmenybės, vientisumą. 

...tai yra žalingas įprotis, kuris turi baisių pasekmių mano 
seksualumui ir dvasingumui. 

Jeigu jūs, net ir būdami 

sąžiningi, pastaruoju metu 

pasidavėte pagundai, pats 

laikas atsigręžti į Dievą, 

atverti savo širdį Jam ir 

išpažinti savo nuodėmes. 

Dievas gali atstatyti jūsų 

džiaugsmą ir apreikšti 

jums, koks nuostabus ir 

džiaugsmingas gali būti 

tyras gyvenimas, pilnas 

meilės ir ištikimybės.



Tik pažindami Dievą ir palaikydami nuoširdžius 
ir nuolatinius santykius su Dievu, jūs galite patirti 
tikrą pergalę.

Mūsų puolusi žmogiška prigimtis atskiria mus nuo Dievo, 
dėl jos mes nuolat nusidedame, pasiduodame geismams 
ir pagundymams. Tačiau Dievas iš savo meilės ir malonės 
atliko nuostabų darbą. Jis atsiuntė savo viengimį Sūnų, 
Jėzų Kristų, kuris buvo gundomas, bet niekada nenusidėjo. 
Paaukodamas save ir mirdamas ant kryžiaus, Jėzus užėmė mūsų 
vietą, kad mes galėtume džiaugtis nauju gyvenimu ir turėti artimą 
ryšį su Dievu. Tai yra vienintelis būdas, kaip mes galime įveikti 
pagundymus, su kuriais susiduriame šiame pasaulyje. 

Atverkite savo širdį dabar, išpažinkite savo nuodėmes Dievui 
ir tikėjimu priimkite išganymą, kurį atnešė Kristus. 

Norėdami gauti nuodėmių atleidimą ir amžinąjį gyvenimą, 
pakartokite žemiau pateiktus žodžius, kurie padės jums atnešti 
savo poreikį Kristui.

„Brangus Dieve, aš suprantu, kad negaliu pateisinti Tavo 
lūkesčių vien būdamas pakankamai geras. Aš pripažįstu, 
jog esu nusidėjėlis. Aš žinau, kad, norėdamas gauti Tavo 
atleidimą, turiu atgailauti dėl savo nuodėmių ir tikėti, kad 
Jėzus mirė vietoje manęs ir prisiėmė kaltę už mano 
nuodėmes.  

Man reikalinga Tavo pagalba, kad į gyvenimą galėčiau 
žvelgti per šią naują prizmę. Dėkoju Tau už amžinojo 
gyvenimo pažadą visiems, kurie tiki Tavo Sūnumi Jėzumi. 
Amen.“




