VAŜINGTONO, USONO – La Usona Konferenco de Katolikaj Episkopoj
traktis la temon de pornografio dum la vintra sesio (de la 16-a al 19-a de novembro
2015) de la konferenco en Baltimore.

“Produkti aŭ uzi pornografion estas morta peko, kiu bezonas esti konfesita, por ke
la homo ricevu la Dian pardonon,” diras la
unua versio de dokumento “Kreu en mi
puran koron: paŝtista respondo al pornografio.” “La produktantoj kaj distribuantoj
de pornografio damaĝas la komunan bonon
kuraĝigante aŭ eĉ kaŭzante la pekon de aliaj
homoj,” ĝi diras.
La proponita teksto, preparita de la episkopa Komitato pri laikoj, geedzoj, familia
vivo kaj junularo, asertas, ke “multaj estas
la viktimoj de pornografio. […] Ĉia infana
pornografio aŭtomate estas malhonesta komercado kaj krimo, ĉar ĝi koncernas la seksan ekspluatadon de etuloj por komercaj
profitoj kaj ĝi perfortas la volon de la infano
pro ties malkapablo konsenti.”
La teksto rimarkas, ke “multaj homoj
luktas kontraŭ uzado de pornografio, inklude
katolikajn fidelulojn, kredantojn, nekredantojn, edz(in)oj kaj fraŭl(in)oj, patr(in)oj,
(mal)junuloj, sacerdotoj kaj homoj en konsekrita vivo.”
La Episkopo Thomas J. Olmsted enkondukis la temon de pornografio pli frue en
tiu ĉi jaro, kiam lia apostola admon-letero,
“Plenigi la malplenaĵon”, publikiĝis.
“Pornografio ne nur lasas viron al danĝero de infero, sed ankaŭ detruas liajn ligojn
kun lia edzino, detruo nome adulto,” li diris
en la dokumento. “Alivorte, oni komprenu
pornografion kiel aferon egale seriozan kaj
ne malpli probleman ol adulto. La provo ami
iun kaj samtempe engaĝi sin en tiu praktika
narcizismo certe alportos gravan damaĝon.”
La episkopoj aprobis la dokumenton en la
17-a de novembro (230 favoraj, 4 kontraŭaj,
1 ne balotis). Ĝi bezonis 181 balotojn por
esti aprobita.
Antaŭ la balotado, la episkopoj aprobis
voĉe amendon proponitan de Episkopo John

F. Doerfler el Marquette, Michigan: “Tio
estas grava afero pro ties objekto. Tio estas
morta peko se oni faras tion kun plena kono
kaj libera konsento. Senintenca ignoreco kaj
faktoroj, kiuj damaĝas la aspekton voleman
kaj liberan de tiu ago, povas redukti la moralan kapablon de la homo.”
La amendo korektis la originan frazon:
“Tio estas grava peko pro ties objekto,
malgraŭ la partikulara intenco kaj la cirkonstancoj helpas determini kulpecon de la
homo.”

La Episkopo Richard J. Malone el Buffalo, Nov-Jorko, parolas dum konferenco al
ĵurnalistoj en la 16-a de novembro 2015 dum
la ĝenerala vintra asembleo de la Usona
Katolika Konferenco de Episkopoj en Baltimore. Episkopo Malone ĉefis en la komitato,
kiu skribis la unuan version de “Kreu en mi
puran koron,” la episkopa dokumento pri
pornografio. (CNS foto/Bob Roller)
Prezentante la dokumenton al la episkopoj en la 16-a de novembro, la unua tago de
ilia ĉiujara vintra renkontiĝo en Baltimore,
la Episkopo Richard J. Malone el Buffalo,
Nov-Jorko, ĉefo de la komitato kiu preparis
la tekston, priskribis pornografion kiel “malhelan ombron en nia nuntempa mondo.”
Li diris, ke ĝi estas “partikulare sinistra
speco de konsumado”, per kiu viroj, virinoj
kaj infanoj “estas konsumataj por la plezuro

de aliaj homoj.”
La Episkopo Malone rimarkis, ke la
dokumento, kiun oni prilaboris dum 3 jaroj, estas “envolvema en siaj celoj”, sed ĝi
neniel povas tuŝi la tutan aferon. Tamen, li
diris, ĝin oni devas vidi pli bone kiel “impulsigilo” por promocii pliajn diskutadojn kaj
materialojn por helpi homojn damaĝitajn de
pornografio.
Li diris, ke la Papo Francisko urĝis la
uso-najn episkopojn serĉi kaj kuraci la vundojn, kaj la dokumento pri pornografio donas ilojn por fari tion.
Uzante la pentofaran Psalmon 51 en la
titolo kaj kiel konstanta moto tra la proponita dokumento, ĝi diras enkonduke, ke “ni
vidas la korodeman damaĝon kaŭzitan de
pornografio: infanoj kies senkulpeco estas
ŝtelita; viroj kaj virinoj, kiuj sentas grandan
kulpon kaj bedaŭron pro spektado foja aŭ
kutima; edzinoj, kiuj sentas sin perfiditaj kaj
lezitaj; kaj viroj, virinoj kaj infanoj ekspluatadaj de pornografia industrio.”
Malgraŭ la usonaj tribunaloj havas malfacilaĵojn por difini pornografion, la proponita
dokumento uzas la Katekismon de la Katolika Eklezio por difini ĝin: “kolekti realajn
aŭ ŝajnigitajn seksajn agojn el la intimeco
de homoj, celante montri ilin plenkonscie al
aliaj homoj.’
“Ĝi envolvas tion, kio foje estas distingita kiel ‘malpeza’ kaj ‘peza’ pornografio,”
aldonas la proponita dokumento. “Tio estas
falsa divido; ĉia pornografio estas damaĝema
kaj peka, malgraŭ la efektoj en iu povas varii
laŭ la intenso de la enhavo. Pornografio ne
estas arto.”
Ĝi diras, ke “pornografio neniam povas
esti pravigita, eĉ inter geedzoj.”
La proponita dokumento ankaŭ ligas
pornografion al aliaj pekoj, “speciale masturbo. Masturbo, kiu estas plenkonscia erotika stimulado ĉe la loko de orgasmo, kutime okazas kune kun uzado de pornografio.
Malgraŭ nia kulturo kutime komprenas ĝin
kiel akcepteblan, masturbo estas ĉiam grave

opozicia al ĉasteco kaj al digneco de homa
korpo.”
La teksto montras la difuziĝecon de pornografio: “Erotikaj, troseksigitaj kaj pornografiaj imagoj estas pli multe ĉeestantaj
en nuna nord-amerika socio ol antaŭe. […]
La plejmulto da amuz-programoj fariĝis superseksigitaj. Noveloj, kiuj iam estus klasifikitaj kiel ‘erotikaj’, estas la plejmulto, sen
kalkuli la novelan genron de romanoj malferme seksaj.”
La proponita dokumento nomas pornografion kiel “peko-industrion.” “Pornografio estas granda negoco. Oni kalkulas, ke
la enkasigita mono atingas facile miliardojn
da dolaroj ĉiujare. La pornografia industrio
estas agresema, perceptema kaj nur sporade
reguligita,” ĝi tekstas. “Aliaj negocoj, kiel
hotelaj retoj, kompanioj de kabla komunikado kaj kuracilejoj, multege profitas pro la
difuzita uzado de pornografio kaj kontribuas
al ties alirebleco.”
Tia difuziĝeco kondukas al negativaj
efektoj en homoj kaj en la socio, laŭ la proponita dokumento.
“Viroj estas speciale falemaj en pornografion ĉar la vira cerbo estas forte puŝita al
seksaj imagoj, speco de ‘vida magnetismo’
agrese eluzita de la pornografia industrio,”
ĝi tekstas, aldonante, ke pornografio povas konduki al malvirto. Virinoj “uzas pornografion simile tial, kial viroj uzas ĝin,”
diras la teksto, kaj oni diras al ili la malveron, ke “uzi pornografion liberigas ilin.”
“Spektado de pornografio, ofte kombinita kun masturbo, rekte afektas la rekompencajn vojojn de la cerbo kaj oni rimarkis, ke la
spektado havas efekton en la cerbo simila al
efekto de kokaino en homo droguzema aŭ de
alkoholo en homo ebriema je alkoholo,” ĝi
diras. “La morala kulpeco de malvirta homo
povas esti reduktita laŭ la cirkonstancoj, sed
la situacio estas partikulare serioza.”
Pornografio atingas lerte la junulojn, kaj
estas ĉefa faktoro de apero de “seksteksto”
[sexting], tekstaj mesaĝoj sekse eksplicitaj

“ligitaj al aliaj riskaj socialaj sintenoj,” la
proponita dokumento diras, inklude “la plej
grandan riskon gravediĝi en adoleskanta
aĝo – aŭ gravedigante iun – aŭ ekhavi sekse
transmititan infekton”.
En unu sekcio el la 35-paĝa teksto, la
uzantoj de pornografio estas urĝitaj formovi
sin malproksimen de ĝi kaj remeti siajn vivojn je la manoj de Kristo.
Al la produktantoj de pornografio, la proponita dokumento diras, “La Sinjoro, en lia
grandega mizerikordo kaj justeco, vokas vin
formovi vin el viaj pekoj kaj sekvi Lin,” kaj
aldonas, ke “se vi ankaŭ estas – aŭ iam estis
– engaĝita en krima ekspluatado, ni urĝas
vin raporti vian agon kaj lasi sin je la manoj
de civilaj aŭtoritatuloj. Dio povas uzi viajn
antaŭajn erarojn por helpi aliajn homojn.”
La teksto diras al viroj kaj virinoj uzantaj
pornografion, ke ili “serĉu pardonon. Multaj bonaj homoj luktas kontraŭ tiu peko. Vi
ne estas solaj; ĉiam ekzistas espero! […]
Liberiĝo el pornografio estas ĉiutaga elekto
kaj postulas konstantan edukadon.”
La proponita dokumento admonas la ho-

mojn damaĝitajn de la uzado de pornografio
de sia edz(in)o, por ke ili “serĉu rifuĝejon
en preĝado, en ricevado de sakramentoj, kaj
en Adorado al Eŭkaristio.” Dum “furiozeco
je via edz(in)o estas natura kaj ofte justa,”
la teksto sugestas, ke oni “starigu klarajn
limojn laŭeble, ekzemple instalante interretan kontrol-programon, forigante ajn pornografion el la hejmo, zorgante sian propran
sanon, kaj rifuzante esti uzita kiel kaŭzo de
la uzado de pornografio far via edz(in)o.”
La teksto informas, ke paĝo de la retejo
de la Usona Katolika Konferenco de Episkopoj, www.usccb.org, inkludos ĝisdatigitajn
materialojn, inkluzive liston de subtenaj
grupoj al tiuj, kiuj luktas kontraŭ la malvirto
uzi pornografion, didaktikajn materialojn
pri ĝiaj damaĝaj efektoj, kaj gvidon al familioj kaj porinfanaj laboristoj por protekti
junulojn kontraŭ pornografio.
La Episkopoj aprobis la unuan version
de la dokumento en 2013.
Transprenita el retpaĝo de Vitor Luiz, Brazilo
http://vitorluiz.6te.net/?p=1041

