Pastorul este doar un om. Toți
facem GREȘELI. De ce situația
lui este diferită?
Este bine cunoscut faptul că un psiholog
comite o abatere gravă dacă se implică într-o
relație sexuală cu un client. Acest lucru este
adevărat despre relațiile medic-pacient și
profesor-elev (sau student). Este împotriva
Codului Etic Profesional și, în unele situații,
împotriva legilor Statului. Mult mai gravă este
căderea unui pastor, care nu numai că are
autoritate și putere spirituală, dar este chemat
să mențină un nivel mai înalt de
responsabilitate pentru funcția sacră pe care o
deține și pentru Cel pe care Îl reprezintă! Este o
crimă spirituală de cel mai înalt grad. O greșelă
facută de unul care Îl reprezintă pe Mântuitorul
lumii nu poate fi pusă la același nivel cu a unuia
care nu are această chemare, poziție sau
experiență. Dumnezeu cere ca reprezentanții
Lui să atingă un standard mai înalt și mai sfânt.
„Exemplul celor care slujesc în poziții sfinte ar
trebui să fie în așa fel încât să impresioneze
oamenii cu venerație față de Dumnezeu și cu
teama de a-L ofensa. Când bărbații care stau „în
locul lui Hristos – trimiși, împuterniciți ai lui
Hristos - 2 Corinteni 5:20, ca să spună
oamenilor mesajul lui Dumnezeu, de milă și
împăcare, își folosesc chemarea sfântă ca o
manta cu care să-și acopere îngaduințele
egoiste sau senzuale, ei devin agenții cei mai
eficienți ai lui Satana. Ca și Hofni si Fineas, ei îi
fac pe oameni să „nesocotească darurile
Domnului.” Patriarhi si Profeți p. 580
„Întrucât nu este logic să le cerem membrilor
să aibă încredere în pastorii care s-au angajat în
relații sexuale... asemenea pastori sunt
așteptați să-și predea legitimațiile
(documentele de acreditare) la
conferință/misiune.” Manualul Pastorilor
Adventiști de Ziua a Șaptea, p. 56

SPERANȚĂ
PENTRU
SUPRAVIEȚUITOARE
Ajungând la cea LOVITA, chemând pe
cea ÎNCREZĂTOARE, reparând
SPĂRTURA...
Este oare egală RĂSPUNDEREA
ambelor părți?
Răspunsul este nu. În orice împrejurare Pastorul este
responsabil 100% pentru păstrarea limitelor
potrivite. Pastorul (sau oricine deține rolul de putere
și autoritate spirituală) este ÎNTOTDEAUNA
responsabil de menținerea decenței în toate relațiile,
fie că sfătuiește un membru din biserică sau lucrează
cu un membru din comitet sau lucrează în orice altă
poziție. Pastorul are o chemare înaltă și, de aceea, el
este cu mult mai responsabil față de Dumnezeu, față
de el însusi și față de alții cu privire la
comportamentul lui, fie bun, fie rău.
„Când pastorii profită de încrederea pe care oamenii
o au în ei și conduc suflete la ruină, ei se fac cu atât
mai vinovați decât păcătoșii de rând, cu cât
mărturisirea lor de credință este mai înaltă.” - Mărturii
Pentru Comunitate, Vol. 5, p. 143
„Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci stiți că vom
primi o judecată mai aspră.” Iacov 3:1
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne
contactați la:
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne
contactati la:
The Hope of Survivors
P.O. Box 16
Thompsonville, IL 62890

Phone: (866) 260-8958, extension 9
Email: Ajutor@TheHopeOfSurvivors.com
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Chiar
TREBUIE
să

VORBIM
despre
aceasta?

Ce înseamnă abuz sexual din
partea pastorului?

Atunci când un un pastor sau orice persoană
cu poziție de autoritate spirituală profită de
rolul și puterea sa, se consider abuz. Acest
lucru este valabil nu numai atunci când sunt
implicați copii, dar și adulți. Este abuz deoarece
este o imensă diferență de putere, autoritate,
cunoștințe, experiență și responsabilitate între
un pastor și un simplu membru al Bisericii.
Datorită acestei disproporții, nu poate exista
un consimțământ reciproc în ceea ce privește
orice fel de relație, în special cea fizică.
Prin definiție, abuz înseamnă „a folosi rău, a
maltrata, a folosi greșit, a folosi cu motive rele
sau cu scopuri greșite, a viola, a pângări prin
act sexual nepotrivit, a induce în eroare, a
înșela, a trata necuviincios sau într-un limbaj
nedemn, de reproș, a insulta, a denatura
înțelesul, a interpreta greșit.” De asemenea mai
înseamnă seducere. (vezi American Dictionary
of the English Language, Noah Webster, 1828.)
O relație pastorală nu trebuie să fie niciodata o
relație sexuală.
Abuzul de acest fel este în mod deosebit
dăunator datorită încrederii sacre acordate
cuiva care stă ca reprezentant al lui Hristos.
Când această încredere este trădată, nu numai
că se distruge înțelegerea victimei despre
Dumnezeu și relația sa cu El, dar se aduce
rușine și ocară asupra bisericii și face fără efect
lucrarea celor care își mențin cu credincioșie
loialitatea față de Hristos.

Care este deosebirea dintre
ADULTER și o aventură
amoroasă?

În același dictionar, adulterul este descris ca
fiind „necredincioșia oricărei persoane
căsătorite care întinează patul conjugal” și „un

tip de desfrânare și imoralitate”. Dicționarele
moderne tind să definească adulterul și aventura
amoroasă ca fiind același lucru, sugerând o
consimțire și o înțelegere reciprocă a celor două
părți. Totuși, când o persoană în poziție de putere și
autoritate abuzează de încrederea acordată pentru
a-și atinge scopurile personale, nu se consideră
„consimțire”.

Este aceasta cu adevărat o
PROBLEMĂ?

Din nefericire, abuzul sexual, combinat cu abuzul de
putere în acest fel de situații, este cu mult prea
obișnuit, chiar epidemic, în Statele Unite și în jurul
lumii. Doar să ascultăm știrile și vedem cât de
prevalent este acesta în zilele noastre. Totuși, nu este
ceva nou. In Iuda, versetul 4 spune: „Căci s-au
strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult
pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care
schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și
tăgăduiesc pe Singurul nostru Stăpân și Domn Isus
Hristos”.
Să lăsăm ca statisticile următoare să vorbească
despre aceasta epidemie înfiorătoare.
„Problema comportamentului necorespunzător al
pastorilor afecteaza toate denominațiunile. Biserica
Presbiteriană estimează că 23% din preoții săi se
angajează în „comportament sau contact sexual
nepotrivit.” - Hartford Institute for Religion Research
„Cercetările actuale precum și numeroase studii
arată că incidența abuzului sexual de către preoti a
atins proporții înspăimântătoare - aproximativ 12%
din pastori s-au angajat în contact sexual cu membrii
bisericilor lor, iar 30% - 35% recunosc faptul că au
avut purtare sexuala nepotrivita.” - Joe E. Trull
(într-un discurs în fața pastorilor Baptiști din Austin,
Texas și în ”Broken Trust: Confronting Clergy Sexual
Abuse”, Baptist General Convention Texas.)
În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea aproximativ
doi pastori pe săptămână și o sută de pastori pe an
sunt excluși din cauza comportamentului sexual

nepotrivit. - Pentru referință, vezi Pacific Union
Recorder, ”Lectureship to address Sexual Ethics
in Pastors Life”, Septembrie 2003.
„Peste o sută de mii de victime ale abuzului
sexual din partea pastorului au fost raportate
în Statele Unite... 80% din victime nu raporteză
niciodată... Biserica Catolică a cheltuit peste un
miliard de dolari pentru tranzacții legale!... Statistici din filmul documentar ”Deliver us
from evil” de Liongsate Films.

Sunt femei care umblă după
pastor datorită STATUTULUI său.
Pot ele să-l seducă?

Nimeni nu poate contesta faptul că pot fi unele
femei care sunt atrase de statutul său ori de un
anumit pastor sau care, poate chiar din răutate
dintr-un anumit motiv, caută să distrugă
lucrarea și influența acelui om. Totuși, în acele
cazuri rare unde se spune că pastorul ar fi fost
sedus, să ne punem câteva întrebări
semnificative: Așa-numita seducătoare umblă
după oricare alt barbat? Dacă este așa, atunci
pastorul ar fi trebuit să ia masuri pentru
protecția lui și a lucrării pe care o face. Dacă nu,
atunci de ce umblă ea dupa acel bărbat în mod
special? Ar umbla după el dacă nu ar fi pastor?
Cert este faptul că pastorul sau conducătorul
spiritual este întotdeauna răspunzator de
menținerea limitelor sănătoase, sigure si
potrivite - în toate împrejurările. Isus este
Exemplul nostrum. Pastorul trebuie să-L
reprezinte în toate lucrurile.
„Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub
paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după
voia lui Dumnezeu; nu pentru un câștig
marșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați
stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțeală, ci
făcându-vă pilde turmei”. 1 Petru 5:2, 3.

