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I Korintus 6:18 “Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia,
terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya
sendiri.”
Dr. Edwin Lois Cole, pendiri dari Christian Men’s Network mengatakan bahwa dua masalah
yang terdapat hampir dimana-mana dalam kebudayaan manapun adalah ketiadaan Ayah dan
pornografi. Yang satu menghasilkan pria yang tidak pernah diajarkan untuk menjadi pria
sedangkan yang lain menghasilkan pria yang menolak untuk menjadi pria. Dr. Doug Banister,
penulis buku ‘Sacred Quest’ menceritakan bahwa tiga dari pengkotbah besar Amerika yang
berbicara dalam ibadah kapel tengah minggu saat ia sedang kuliah jatuh ke dalam perzinahan
yang mempermalukan keluarga dan pelayanan mereka. Pornografi dan perzinahan
(perselingkuhan) termasuk dalam dosa percabulan.
Kaum pria bergumul dengan hasrat seksual karena dorongan seks yang kuat yang diberikan
Tuhan kepada kita. Lebih dari 80 persen pria yang berumur diatas 12 tahun, bergumul dengan
harat seksual mereka setiap hari (sisanya tidak mengalami masalah ini mungkin karena usia
lanjut atau masalah fisik). Langkah ke lima yang harus diambil bila kita ingin menjadi pria sejati
yang maksimal adalah menjauhi percabulan.
Dengan ditemukannya teknologi internet memang mendatangkan banyak manfaat tetapi juga
mendatangkan banyak bahaya, salah satunya bahaya pornografi. Saat ini terdapat jutaan situs
porno yang dapat di akses dengan mudah oleh siapapun. Pornografi internet menjadi sangat
berbahaya sebab orang yang melakukannya sangat mudah untuk menghilangkan bukti dalam
sekejab agar tidak ketahuan. Ketika pikiran seorang pria sudah dikuasai oleh pornografi maka
ia dapat dengan mudahnya melecehkan isterinya. Ia menjadikan isterinya sebagai sumber
pemenuhan khayalnya.
Sang suami yang kecanduan pornografi sudah tidak melihat keberhargaan diri isterinya
selain fisiknya.
Tidak sedikit pernikahan yang hancur akibat sang suami terikat oleh
pornografi.
Kita diperintahkan untuk menjauhi percabulan bukan melawan percabulan. Seorang hamba
Tuhan menceritakan pengalamannya ketika satu hari dia hanya sekedar iseng membuka situs
porno di internet. Pada awalnya dia mengira bahwa dia bisa menahan nafsu saat melihat
gambar-gambar porno tersebut. Namun tanpa disadari kegiatan yang hanya iseng itu mulai
mengikatnya secara perlahan. Bersyukur, Roh Kudus menyadarkannya sehingga dia langsung
bertobat dan mematikan komputer. Tidak ada orang yang dapat melawan dosa percabulan;
ingatlah baik-baik setinggi dan sekuat apapun kerohanian seseorang kita tidak akan bisa
melawannya. Satu-satunya cara adalah dengan menjauhi (lari), seperti apa yang dilakukan oleh
Yusuf saat ia digoda oleh Tante Potifar. Jauhkanlah hal-hal yang dapat membuat anda jatuh ke
dalam dosa percabulan sepert majalah pria dewasa, film, dan situs porno. Jangan pernah
mengkonseling seorang wanita seorang diri. Jangan pernah sendirian satu mobil dengan
seorang wanita kecuali dengan isteri atau ibu anda. Jagalah selalu keharmonisan dan
kemesraan hubungan dengan isteri anda. Marilah kita menjadi pria-pria Allah yang menjauhi
percabulan!
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