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הנורמליזציה של הפורנו בקהילה:
מה הקהילה צריכה לעשות?

מאת דיויד וייט, מתאם העבודה בקרב גברים ב- Harvest USA פילדלפיה, וניקולס בלק, 

מנהל בתחום החינוך והמשאבים

הקהילה ניצבת היום בפני משבר חמור וכמה מתקני אזעקה נדמו. זהו משבר שקט, כזה שמתפשט באפלוליות 
סודית אך גורם נזק אדיר לחייהם של אנשים שלכודים בין חומותיו.

בימינו,  ונגישה  נפוצה  כה  דומה שפורנוגרפיה, שהיא  הפורנו בתוך הקהילה.  לנורמליזציה של  אני מתכוון 
את  אגב  כבדרך  המזכירים  מסרים  מעבירים  פעם  מדי  קהילות.  מאוד  בהרבה  ממש  של  לדיון  נושא  אינה 
הסכנות שבדבר; כמה קהילות אמיצות התחילו לייסד קבוצות תמיכה לאלה שנקלעו להתמכרות. אבל על 

פי רוב, דממה.

אין אזעקות להתעוררות. אין קריאות לפעולה. אין אזהרות שמי השיטפון כבר בתוך הבית ושנדרשת פעולה 
אמיצה ומהירה כדי להציל את הבית עצמו. נראה שקיימת נוחות מדאיגה בנושא, כמעט כמו השקט שלפני 

הסערה. אבל הסערה כבר משתוללת.

המגיפה גדלה והולכת
"חכה! אני צריכה לדבר אתך!", שמעתי קול של אישה כשחציתי את אולם הכניסה של בית הקהילה אחרי 
צופה  גיליתי שכבר כמה חודשים בתי בת האחת עשרה  "בדיוק  והיא פלטה:  עיניה שידרו מצוקה,  האספה. 
בפורנו באינטרנט. מה אני אמורה לעשות?". מאמינים רבים מניחים שהם רחוקים מבעיות מהסוג הזה. אך 
למרבה הצער המצב של האימא הזאת מאוד לא נדיר. הורים מתקשרים אלינו בקביעות כי גילו שילדיהם נחשפו 
גואה של  גודש  לפורנוגרפיה באינטרנט. זאת איננה הפורנוגרפיה של פעם, אלא כזאת מהסוג שקיים היום, 
תועבה. רשת האינטרנט מציעה עומק של שפלות שרק לפני עשרים שנה לא היה זמין אפילו בחנויות לספרים 
ארוטיים. למרבה הטרגדיה, התקשרו אליי הורים שתפסו את בנם בן השמונה צופה באייפד שלו בסרטי וידאו 

שבהם בני אדם מקיימים יחסי מין עם בעלי חיים.    

אבל הבעיה משפיעה לא רק על ילדינו. צעירים בשנות העשרים לחייהם אינם זוכרים יום אחד שבו פורנו לא 
היה בחינם ובמרחק של לחיצת כפתור. מאמינים צעירים ומאמינות צעירות מושפעים באופן חמור מהנגישות 
רווקים שמחויבים  נלכדים ברשת. הרבה  והם  בנושא מיניות,  ומהוואקום שהותירה שתיקת הקהילה  הזאת 
"פחות הרסנית". אנו  וגירוי אישי כאפשרות  פורנו  נכנעים לפיתיון של  בנות המין השני  לטוהר ביחסים עם 
מבינים כעת שזהו רעיון מופרך והרסני; יותר ויותר רווקים אינם יודעים כיצד לגשת לבנות המין השני במציאות, 
כי הם חיו זמן כה רב בעולם הדמיוני של הפורנו. חוקרים חילוניים גילו תופעה חדשה שמשפיעה גם היא על 
גברים צעירים: הגידול המהיר ביותר בקשיי זקפה הוא בקרב בני עשרים ושלושים שכתוצאה מצפייה בפורנו 
והולכת. גבר בשנות העשרים  גוברת  באינטרנט פיתחו התניה להגיב רק לחידושים בלתי פוסקים ולתועבה 
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לחייו השווה את החוויה שלו עם פורנו באינטרנט להזמנה מתפריט: "הלילה יהיה לי קצת מזה וקצת מזה", 
יחסי מין עם אשתו. אמנם הוא היה בתול כשהתחתן, אבל  כך שאינו מסוגל לקיים  על  אמר כשהוא מבכה 

המיניות שלו נפגמה כתוצאה משנים של שימוש בפורנו.

הארבעים,  בשנות  אנשים  כמה  לספור  מסוגל  אינני  לפגע.  חסינים  אינם  בקהילה  יותר  מבוגרים  אנשים 
החמישים והשישים לחייהם, שהתוודו שבצעירותם צפו מפעם לפעם בכתבי עת פורנוגרפיים, אבל הפסיקו 

זאת כשהתחתנו והקימו משפחה, התוודו מאוחר יותר ואמרו: "ואז הגיע האינטרנט..." 

התוצאה: נישואים שבורים או מנוכרים, קריירות הרוסות ואבדן כבד של חיי הרוח והאמונה. מדובר בגברים 
ונשים בקהילה! אין דבר שגוזל ממאמינים את הסיפוק והשמחה שבהליכה בעקבות ישוע יותר מאשר חטא 
מיני חבוי. איגרת פטרוס השנייה א 8-5 מאתגרת את המאמינים להוסיף על אמונתם מעלות כמו כיבוש היצר, 
נזק לאמונתו של אדם: "שהרי אם  יגרום  ואז אומרת שכישלון לעשות זאת  דעת, סבלנות, חסידות ואהבה, 
אלה יהיו בכם וירבו, לא יניחו לכם להיות בטלים ובלתי פוריים במה שנוגע לידיעת אדוננו ישוע המשיח". אני 
טוען שייתכן מאוד שאחת הסיבות לאמונה המהוססת והרפה בחלק גדול מהקהילה היום נובעת מהכניעה של 

אנשיה לתרבות הממוקדת במין ומהיותם שקועים במאבקים מיניים וחטא.

כל קבוצות האוכלוסייה בגוף המשיח מושפעות מנושא זה, אבל הקבוצה שהכי שוברת את הלב היא ילדינו. 
השימוש בפורנו כל כך נרחב, במיוחד בקרב נוער וצעירים, עד שרבים איבדו כל תקווה לנצח במאבק הזה. אם 
ההנהגה מודעת להשפעה הזאת על בני הנוער, השתיקה שלה בנושא מעבירה מסר שהבשורה אינה רלוונטית 
או שאינה יכולה לסייע. לאחרונה השתתפתי באספה בקהילה עירונית גדולה. רועה הקהילה דיבר על הסכנה 
ואז הוא  יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים...  ותיאר את החיים ההרוסים של צעירים המקיימים  שבניאוף 
לגבי  "מה  מושבי,  ממקום  לצעוק  רציתי  נשואים,  רובם  בהיכל,  האנשים  במאות  כשהבטתי  הלאה.  המשיך 
פורנו?!" יחסי מין מחוץ למסגרת הנישואים הם אכן בעיה עצומה, בעיקר בקרב מאמינים רווקים, אבל השמטת 
רוב אנשי קהילתו  נקודת התורפה העיקרית שעמה  רועה הקהילה היא החמצה של  עניין הפורנוגרפיה מצד 
נאבקים. הם נאבקים, יומיום ובכל מקום, עם פיתוי עקשני להיכנע לחטא מיני ולהסתיר זאת מאחרים, דבר 

שמבטיח שהבעיה לא תיעלם מעצמה. 

מה הקהילה צריכה לעשות עכשיו?

להימנע  עלינו  המתגברת.  מהמגפה  ולהתעלם  לשתוק  להמשיך  לעצמה  להרשות  יכולה  אינה  הקהילה 
והופכות  חמורות  כבר  מצדנו  עשייה  חוסר  של  שהתוצאות  העובדה  עם  ולהתמודד  שוליות  מהתייחסויות 
ואנגליה, שמציעות  יש מדינות, למשל איסלנד  יחסית כאשר  יכולה להיות אדישה  להרסניות. איך הקהילה 
ההרס  מפני  מזהירות  חילוניות  ממשלות  אם  התושבים!  לבתי  באינטרנט  פורנו  הזרמת  על  ברורות  הגבלות 

שזורעת הפורנוגרפיה, על אחת כמה וכמה צריכה הקהילה לעשות זאת והרבה יותר למען אנשיה!

כיצד הקהילה יכולה להתחיל בפעולות מנע ולטפל בבעיה בצורה מקיפה?

כמו תורות השקר, שמולן ניצבה הקהילה הראשונה בראשית ימיה, קמה ועולה "גנוסטיות" חדשה שאומרת 
שמה שאנחנו עושים מבחינה מינית אינו משנה עוד. הדור החדש גדל על מה שאני מכנה הגדרה "קלינטונית" 
של מין. קווי הגבול להתנהגות מקובלת נוסחו מחדש, וכל מיני צורות של פעילות מינית נתפסות עכשיו כאילו 
הן כלל אינן מיניות. הקהילה צריכה לשוב וללמד את מה שלימד שאול השליח לפני כאלפיים שנה: מה שאנו 
עושים עם גופנו כן משנה. הפסוקים באיגרת הראשונה אל התסלוניקים ד 8-1, האיגרת אל האפסים ד 19-17, 
והאיגרת הראשונה אל הקורינתים ו 20-12 מבהירים שלאלוהים אכפת מאוד מהמיניות שלנו. לפי הפסוקים 
האלו, מה שאנו עושים עם גופנו מבטא את הנאמנות של לבנו. או שרוח אלוהים חיים שולטת בנו, או שתאוות 
חושניות שולטות בנו כמו באנשים בעולם. במקום להציג התייחסות שולית לחטא מיני, האיגרת אל האפסים 
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ה 3 אומרת, "וכיאה לקדושים, אף לא תעלו על דל שפתיכם מעשי זנות וכל טומאה או תאוותנות". המיניות 
שלנו היא אבן הבוחן של הרוחניות שלנו!

הגיע הזמן שהקהילה תשמיע אזעקה רמה. הקהילה יכולה לעשות הרבה יותר ממה שהיא עושה! גוף המשיח 
צריך לשמוע בקביעות מסרים שמוקדשים למיניות ואמונה, כולל דוגמאות מהחיים ודרכי פעולה.

אנו צריכים להקים בקהילה כיתות בוגרים וללמד כיצד לחיות חיים של טוהר מיני הלכה למעשה; אין זו 	 
משימה קלה בתרבות של ימינו המתמקדת באופן מוגזם במין. 

בני נוער צריכים מסגרות בטוחות שבהן יוכלו לדבר על הנושא בקבוצות. עליהם לשמוע מפי מנהיגי נוער 	 
ומתנדבים בוגרים שזה בסדר לחפש עזרה כשהם מוצפים רגשית, כי שתיקה וחשאיות שוברות את הלב 
רועי קהילה, זקני קהילה ויועצים משיחיים צריכים להכשיר מנהיגי נוער ונערים  והורסות את החיים. 

מתנדבים לעזור לבני עשרה שכבר לכודים במאבקים מיניים וחטא. 

יש צורך בקבוצות נפרדות לגברים ולנשים שבהן הם יוכלו לדבר בפתיחות על מאבקיהם בתחום זה. אם 	 
יש ללמד הורים  בוגרים והורים יתחילו לדבר על הנושא, הם יפלסו את הדרך לנוער לעשות זאת גם כן. 
כיצד לדבר על מיניות עם ילדיהם, ולספק להם כלים להגן עליהם מהסכנות הטמונות בגלישה ללא סינון 

וללא השגחה במחשבים ובמכשירים חכמים למיניהם.

יש להקים ולהפעיל קבוצות של גברים ונשים הנאבקים בתחום, ובמקביל להקים קבוצות תמיכה לבני הזוג 	 
)בדרך כלל נשים(.

עלינו לדבר בקול רם. עלינו לדבר ישר ולעניין. עלינו לתת שם לבעיה, להכריז שיש חירות ותקווה בבשורה, ולהראות 
לאנשינו בסבלנות כיצד לנהל את המיניות שלהם כיאות. עלינו לדבר על כל הנושא הזה בדרך חדשה לגמרי.

לדבר אחרת על מיניות
קיים חלל רציני בלימוד על מיניות בקהילה. אם בכלל מעלים את הנושא לדיון, זה כמעט תמיד נעשה באופן 
שלילי. הקהילה צריכה להתקדם אל מעבר למסר השלילי, במיוחד כדי לשכנע אנשים. אנו יודעים שאנשים 
ק"ס  מדי.  מגביל  שהוא  מוצאים  הם  מיניות;  על  המשיחי  המסר  את  לשמוע  אוהבים  אינם  לעולם  ששייכים 
לואיס אמר לפני כמה עשרות שנים בספרו "משיחיות גרידא" שההתקפה העיקרית על המשיחיות הוא בתחום 
ההכשרה המינית. כשהקהילה מתמקדת רק בשלילי, העולם )ואפילו רבים מאנשינו(, דוחה את המסר ומתרחק.

עלינו להשמיע טיעונים חיוביים בנושא מיניות, לדבר בבירור על התכנית הטובה של אלוהים ולפתח תיאולוגיה 
חיובית בנוגע למין, כזאת שמנטרלת את השקפת העולם השקרית והמפתה, ששבתה את לבם של רבים כל כך. 
עלינו לספר סיפור אחר, כזה שמסביר מדוע אלוהים יצר את המיניות שלנו כפי שהיא. עלינו להצהיר בצורה 
משכנעת על הכוונות היפות של אלוהים ולומר שחיים במסגרת הגבולות של אלוהים מחזקים את כבודנו האנושי 
ותורמים לחברה בריאה. אנו צריכים סיפור טוב יותר כדי לעזור לרווקים לנהל את המיניות שלהם ולא להרגיש 
כאילו הם אינם שייכים. אנו צריכים לשכנע שהתכנית של אלוהים למיניות היא הטיעון הכי טוב נגד שיברון 
מיני על צורותיו השונות הרווח מחוץ לקהילה ובתוכה. למשל, הטיעון הטוב ביותר לכך שהומוסקסואליות 
אינה חלק מתכנית אלוהים בנוגע למין, אינה בספר ויקרא פרק יח ופרק כ, אלא בספר בראשית פרק א ופרק ב!

להכיר בעובדה שגם משיחיים שבורים מינית
שיברון מיני הוא בעיה אנושית כלל עולמית. בפשטות זה אומר שהנפילה של האנושות לחטא נגעה בכל היבט 
של חיינו, כולל המיניות שלנו. כל אחד מאתנו זקוק להתערבות על טבעית כדי להביא גאולה למיניות שלו. אבל 
הבעיה עמוקה יותר. אחוז משמעותי של גברים ונשים בגוף המשיח חיים בשעבוד לתאוות המיניות שלהם. רועה 
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קהילה, בפעם הבאה שאתה עומד בפני הקהילה שלך, הסתכל על הצאן ודע שבאחד הסקרים דיווחו כחמישים 
אחוז מהמאמינים וכעשרים אחוז מהמאמינות שהם מכורים לפורנו או לכודים ברשתו במידה כלשהי1. הוסף 

לכך את מספר בני הנוער שצופים בפורנו מקוון בקלות ובנגישות, ותיווכח שהמצב מפחיד.

הנהגת הקהילה התקשתה להודות שהבעיה כה נפוצה בקרב אנשיה. הגיע הזמן להשמיע קול בנושא זה ולעשות 
את הצעדים הנדרשים כדי לשרת את הפרט ואת המשפחות שחטא מיני הותיר בהם צלקת.

מה היית עושה אם במקום חטא מיני הייתה להם מחלה סופנית, ובאספות שבת הם היו מעמידים פנים שהכול 
בסדר? אילו צעדים היית נוקט כדי לחטוף אותם מהאש )שופטים כג(? המשימה של הארגון שלנו היא להכשיר 
קהילות לשרת אנשים שבורים מינית. נשמח להכשיר נציגים מקהילתך לייעץ לאנשים שנאבקים בתחום זה 
בחייהם וללמד אותם כיצד למצוא חירות מהשעבוד למין. פיתחנו חומר לימוד המבוסס על הכתובים במטרה 
להודות  צריכה  הקהילה  כול  קודם  אבל  ונשים.  לגברים  תמיכה  קבוצות  להקים  השורה  מן  מאמינים  לצייד 

פומבית שהבעיה קיימת. 

לתמוך בהורים ללמד את ילדיהם על מיניות
אינני מצדד בכך שהורים זונחים את הקריאה שניתנה להם מאלוהים לחנך את ילדיהם בתחום המיני, אבל 
הקהילה חייבת לשתף פעולה עם ההורים במאמץ הזה. הקהילה אינה יכולה להניח עוד שהורים מדברים על 
הדברים האלה. הם לא. לעתים קרובות אני שואל באספה את הנוכחים מי גדל בבית משיחי. כשאני שואל עם 

מי מהם דיברו ההורים על מין, רוב הידיים מורדות!

עד  זה  את  תעשה  "אל  אולי:  מלומר  )חוץ  המיני  בתחום  ילדיהם  את  לרעות  והקהילה  הורים  של  הכישלון 
החתונה!"( גורם לכך שהמוני צעירים עוזבים את הקהילה ואת האמונה כי הם אימצו את ההשקפה המינית 
הרווחת בתרבות של ימינו. הדור הבא של הקהילה אובד כי הדור הנוכחי אינו מצליח לדבר בכנות על מיניות 

במונחים שהם גם מעשיים וגם מבוססים על כתבי הקודש.

הגיע הזמן שהקהילה תתמוך בהורים באופן פעיל באמצעות שיעורים, סדנאות, דוברים חיצוניים, ובאמצעות 
לכך  סיבה  יש  האמונה.  ולאבדן  מינית  למלכודת  ילדינו  של  ההיסחפות  את  לעצור  במטרה  הדדית,  עזרה 
שקהילות מבקשות מכלל חבריהן לנדור נדר בטקסי הקדשה של תינוקות: גידול ילדים בריאים מינית הוא 

משימה של כל גוף המשיח!

זאת לא רק בעיה אישית
למגפת הפורנו יש השלכות מרחיקות לכת הרבה מעבר לתום המיני של הפרט. טיפול ישיר בבעיה יכול להציל 
נישואים ולהגן על ילדים מההשפעות המזיקות של גירושים. אות האזעקה ומתן עזרה מעשית יגנו על ילדים 
מהצלקות של שיברון מיני הנובעות מהיחשפות למין בגיל צעיר. להשלכות החיוביות של הטיפול בנושאים 
האלה יש גם השפעה חברתית רחבה; אנשים שחיים על פי התכנית של אלוהים לא יתמכו בתעשיית הפורנו, 
מישהו.  של  כלכלית  תועלת  למען  מנוצלים  תשלום,  שמקבלים  כאלה  או  חובבנים  בו,  והמציגים  שהמציגות 
מספר גדול של שחקני פורנו באים מרקע טרגי, ואין זה מפתיע שרובם נחשפו בגיל צעיר למין ועברו התעללות, 
ניצול, אונס וגילוי עריות, וממשיכים להיות מנוצלים ברמות שונות בעת הצילומים2. סחר בבני אדם, המכה 

הקשה ביותר, הוא תוצאה ישירה של מגפת הפורנו והשיברון המיני.

בשורה התחתונה השתיקה שלנו בנושא זה גורמת לאי-צדק להמשיך להתקיים. כמו שעצם השימוש בסמים 
ומופקים  גדלים  שהסמים  במדינות  החברתיים  ולסכסוכים  לאלימות  המשתמשים  את  קושר  חוקיים  בלתי 
בהן, כך גם מעורבות בפורנו תורמת באותה מידה לאי-צדק כלל עולמי. אנשי אלוהים אמורים להיות חלוצי 
הצדק ולהתמסר לחיסול התוצאה הנוראית של הקללה הזאת בעולמנו. עליהם לשרת בשם המשיח, לחבוש את 
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נשברי הלב ולרפא את פצעיהם. האם אתה תהיה האחד שיתחיל לעשות זאת בקהילה שלך? עלינו להשמיע קול 
ולקשר בין הדברים, לחשוף את השיברון האנושי שמאחורי הדמויות וסרטי הווידאו הנוצצים.

אנו רואים בארגון שלנו איך אלוהים עושה את מלאכת ה"חיסול" הנהדרת הזאת כל יום. הבשורה היא הכוח של 
אלוהים לישועה, ואלוהים רוצה לחולל שינוי קיצוני בחיים של אנשיו. אבל בידינו נתונה הברירה: האם להפשיל 
שהסופה  ולחכות  בחול  ראשינו  את  לטמון  להמשיך  או  הזאת,  הנהדרת  הגאולה  לעבודת  ולהיכנס  שרוולים 
תחלוף? רועה קהילה אחד אמר שהוא ידע שחטא מיני הגיע למימדים של מגפה בקרב אנשיו, אבל הוא פחד 
"לפתוח את העיניים". אף אחד מאתנו אינו אוהב להתמודד עם מצבים קשים, אבל יש לנו גואל שפילס למעננו 
את הדרך. במקום לשמור על כבודו בשמים, ישוע הופשט מהכול. כך הוא בא לעולם כתינוק. כך הוא גם עזב את 
העולם על הצלב. אבל הוא ניצח את החטא ואת המוות – כולל פורנוגרפיה! – וקם כמנצח כדי להעניק לנו ברוחו 
כוח להתמודד עם הענקים האלה. וזהו המפתח: איננו יכולים להתמודד עם האתגר הזה לבד, אבל ישוע הבטיח 
להיות אתנו עד קץ הימים. הוא מציע לנו שותפות עמוקה אתו בהתמודדות עם האתגר הזה. שווה להשמיע אות 

אזעקה ולהפשיל שרוולים למען המטרה הזאת!

  http.marketwire.com/press-release/christianet-inc-703951.html .1

 http://www.shellylubben.com לובן:  שלי  של  באתר  בקרו  פורנו,  שחקני  של  המציאות  את  להבין  כדי   .2 
שלי היא שחקנית פורנו לשעבר שהקימה ארגון שמטרתו לבשר לשחקני פורנו, ולהזהיר מפני הטבע ההרסני 

של הפורנוגרפיה. 
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