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    Előszó
Mély erkölcsi zűrzavar idejét  éljük. Fiataljaink eltévedtek és

keresik  a  céljukat.  Próbálják  megérteni  a  világot,  és

önazonosságuk  forrását  kívánják  megtudni. Ez  a  vágy

mindannyiunk szívébe van írva. Fontoljuk csak meg:

A 18-24 éves fiatal felnőttek 22%-a szerint jó, 8%-uk szerint

pedig  “nagyon  jó  a  pornó  a  társadalomnak.  És  mikor

serdülőket és fiatal felnőtteket arra kértünk, hogy rangsorolják

azokat  a  dolgokat,  amelyeket  az  emberek  erkölcstelennek

tartanak,  a  hulladék  újrafelhasználásának  elmulasztását

erkölcstelenebbnek  ítélték,  mint  azt,  ha  valaki  pornográfiát

néz.

A családról rendezett  2015-ös püspöki szinódus 16. rendes

közgyűlésén,  ahol  a  szinódusi  atyák  és  én  a  pornográfia

problémájának  globális  dimenzióiról  beszéltünk,  egy

interjúban a következőket mondtam:

“A  pornográfia  mindig  is  gondot  jelentett.  Az

ókori Róma hírhedt volt róla. A szex lenyűgöző,

erős  valóság,  és  az  emberek  mindig  is

visszaéltek  a  varázsával.  A  modern  technikák

ugyanakkor  sokkal  könnyebbé  tették  az

elérhetőségét,  és  rendkívüli  mértékben

elterjesztették. Valóságos  járvány,

pontosabban  szólva  világjárvány  lett  belőle.
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Akinek van internetkapcsolata, az minden pornót

megtalálhat, amit csak szeretne, bárhol is éljen.

A nők is. A pornográfia régebben főként a férfiak

problémája volt. Ma már sok nő is él vele.

A  pornó  hatalmas  pusztítást  végez  a

családokban. Szexuális  magánmániákat hoz

létre, és elszigeteli egymástól a család tagjait. A

valóságos emberektől elszakadt “tökéletes” szex

képzetével  tönkreteszi  a  férj  és  a  feleség

kapcsolatát. Hatalmas  csalás. Megfosztja

gazdagságától  a férj  és a feleség hosszú távú,

kölcsönösen örömszerző szexuális barátságát, és

olyan  ócska  pótlékkal  helyettesíti,  amely  soha

nem  tudja  igazán  csillapítani  az  emberi  szív

vágyakozását.. […] a pornó az Egyház nagyobb

családjának is árt.”

A  pornográfia  probléma,  és  nagy  zűrzavart  kelt  a

kultúránkban,  a  házasságunkban,  az  otthonainkban  és  a

vallási  közösségeinkben  egyaránt.  A  gyermekek  a

legvédtelenebbek, hiszen az agyuk még fejlődésben van, s

rendkívül érzékeny. A korai szexuális traumák az élet későbbi

szakaszaiban  egészségtelen  szexuális  viselkedéshez

vezethetnek. Ha véletlenül találkozik vele, a gyermek alaptalan

szégyent érezhet.  Könnyen lehet,  hogy a gyermek elhallgatja

szülei  elől,  hogy  pornográfiával  találkozott.  Elhiszi  azt  a

hazugságot,  hogy  ő  tehet  róla,  és  hogy  a  szülei  és  Isten

szomorúak miatta. Ebben a helyzetben a gyermek mocskosnak
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és értéktelennek érzi magát, és úgy gondolja, hogy őt nem lehet

szeretni. Mindez megváltoztathatja a szüleivel és az Istennel

való kapcsolatát, és az egész életére kihathat.

Fiataljainknak  útmutatásra  van  szükségük.  Türelmetlenül

várják,  hogy felnézzünk az okostelefonunkból, és megadjuk

nekik azt a figyelmet és útmutatást, amelyre szükségük van.

A gyermekek képesek arra, hogy megértsék, miért teremtette

őket  Istent,  és  mit  jelent  az,  hogy  Isten  képét  hordozzuk

magunkban. Tapasztalatot  szerezhetnek  saját  Isten-adta

méltóságukról  és  minden  ember  méltóságáról. Mikor

megtanítjuk gyermekeinknek, miért vannak, arra a feladatra is

felkészítjük  őket,  hogy  olyan  kultúrában  éljenek,  amely

teljesen át van itatva a szexualitással.

Az  „Útra  készen”  megmutatja  nekünk,  hogy  amikor

megtanítjuk gyermekeinket arra, miért teremtette őket Isten,

és hogy mit jelent az, hogy az Ő képére vagyunk teremtve,

akkor  nem kevesebbet  közlünk  velük,  mint  azt,  hogy  miért

vannak. Isten saját képére teremtett minket, ezért hatalmas a

méltóságunk, és az a hivatásunk, hogy szeressünk és minket

is  szeressenek.  A  “Útra  készen”  rámutat  arra,  hogy  mikor

önző vágyainkat követjük, akkor nem úgy élünk, ahogyan azt

Isten megálmodta.

Az „Útra készen” egyszerre teológiai és gyakorlati útmutató a

szülők  számára,  melyből  megismerhetik  és  megérthetik  az

emberi  személy  eredetét  és  méltóságát.  Segít,  hogy  az

emberi  szexualitással  és  a  pornográfiával  kapcsolatos

kérdésekben  formáljuk,  irányítsuk  és  védelmezzük  a

gyermekeket,  és  mindezt  a  katolikus  tanítás  fényében.
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Felhívom a figyelmet a Screen AccountabilityTM and Filtering

nevű  szoftverre,  melyet  a  Covenant  Eyes  kínál  a

felhasználóknak.  Mindenkit  és  minden  családot  bíztatok  rá,

hogy  gondolkozzon  el  a  használatán.  Mint  később  látni

fogjátok,  az  internet  felelős  használata  kulcsfontosságú  a

pornográfia  világjárványának  legyőzésében,  és  a  felelős

magatartás Krisztus igaz tanítványainak életében is központi

jelentőségű.

Az  „Útra  készen”  tehát  olyan  katolikus  segédeszközt  ad  a

szülők kezébe, melynek segítségével megtanulhatják, hogyan

beszéljenek  Istenről,  a  szexualitásról  és  a  pornográfiáról.

Azoknak  a  szülőknek,  akik  maguk  is  ezzel  küszködnek,

hatalmas  feladat  és  szégyenteljes  élmény  lehet  ezekről  a

témákról  beszélgetni.  Hiszem,  hogy  ez  a könyv  a  felnőttek

számára is a gyógyulás kezdete lehet.

Mint  érseketek  nagy  lelkesedéssel  támogatom  az  „Útra

készen”-t,  és  ajánlom  minden  hívőnek  a  philadelphiai

érsekség határain belül és azon túl is.

Főtisztelendő Charles J. Chaput OFM Cap. Philadelphia

érseke

A világiakért, a házasságért, a családi életért és a fiatalokért felelős 

bizottság elnöke, mely az Egyesült Államok Katolikus Püspöki 

Konferenciáján belül működik 
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Nekilátni

Készen állsz? Remek! Akkor kezdjünk neki!
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01.
Romokban álló ház

Nem túlzás azt állítani, hogy mai világunkban a pornó teljesen

bevett dolognak számít.

A statisztikák lehangolóak és nyugtalanító irányba mutatnak –

hacsak  a  kultúra  hatalmas  változása  még  ma  meg  nem

kezdődik.  Csak  kérdezzük  meg a  millenniumi  nemzedéket,

amely elsőnek nőtt fel úgy, hogy az internetes technikák ott

voltak az otthonában. Az ehhez a nemzedékhez tartozó férfiak

79%-a mondja ma azt,  hogy havonta legalább egyszer  néz

pornót (és a legtöbben közülük hetente többször is);  a  nők

76%-a pedig legalább havonta egyszer.1

A pornográfia hatalmas erejű szexuális nevelés. Nem pusztán

felkelti a vágyat, hanem oda hat, hogy fiatal és  öreg, férfi és

nő egyre többet akarjon abból, amit látott. 
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 a fiúk 35%-a számolt  be arról,  hogy olyan sokszor

néz  pornót az  online  térben,  hogy  “már  meg  sem

tudja mondani, hányszor.”2 

 A 18-24 éves fiatal felnőttek 22%-a szerint jó, 8%-uk

szerint pedig “nagyon jó a pornó a társadalomnak.”3 

 Mikor arra kérték a serdülőket és a fiatal felnőtteket,

hogy rangsorolják azokat a dolgokat,  amelyeket az

emberek  erkölcstelennek  tartanak,  a  hulladék

újrahasznosításának  elmulasztását

erkölcstelenebbnek  tartották  annál,  mint  ha  valaki

pornográfiát néz.4

Dr.  Sharon  Copper,  aki  több  mint  30  éve  működik

gyermekorvosként,  és  az  Eltűnt  és  Kihasznált  Gyermekek

Országos  Központjának  (Egyesült  Államok)  a  tanácsadója,

saját  szemével  látta,  milyen  pusztító  hatást  gyakorol  a

pornográfia  a  gyermekek  agyára.  A  pornográfia  –

hangsúlyozza  –  idegrendszeri  szempontból  jobban  árt  a

gyermeknek, mint a felnőttnek, legalább két okból.5

1. A  gyermekeknek  rengeteg  “tükörneuronjuk”

van az agyukban. A tükörneuronok arról győznek

meg minket, hogy látni és megtapasztalni valamit

egy  és  ugyanaz  a  dolog.  Mikor  egy  férfi

pornográfiát  néz,  a  tükörneuronjai  működésbe

lépnek,  végül  pedig erekciót  váltanak  ki,  mivel  a

teste  most  azt  hiszi,  hogy  valakivel  szeretkezik.6

Mivel a gyermekekben rengeteg tükörneuron van,
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a  kutatók  szerint  a  pornográfiát  is

“valóságosabbnak” élik meg.

2. A gyermekeknek még nincs teljesen kifejlődve

a prefrontális kérgük. Ez az agyi terület az, amely

az  ítéletalkotásért,  az  ösztönszerű  késztetések

megzabolásáért és az érzelmek kezeléséért felel.
Ez az agyi terület csak 20-22 éves korra alakul ki

teljesen. Mivel a gyermekeknek ennyire gyenge a

prefrontális  kérgük,  arra  sem  képesek,  hogy  a

pornónézés  kiváltotta  érzelmek  és  érzések

áradatának megálljt parancsoljanak.

A hiányzó láncszem: a szülők 

A pornográfiával  való  találkozás  a  legtöbb ember  életében

alighanem  elkerülhetetlen,  a  pornográfia  okozta  problémák

azonban megelőzhetők.  Bátorság! Mint szülő számos lépést

tehetsz azért, hogy ne csak megvédd gyermekeidet, hanem fel

is készítsd őket egy olyan világra, ahol nincs szükség szűrőkre.

Dr. Patricia M. Greenfield, az UCLA kaliforniai továbbképzési

központ  szexuális  média  kutatója  szerint  a  tizenévesek

pornóhasználata leginkább a szeretetteljes és a nyílt 

kommunikációra épülő 

szülő-gyermek 

kapcsolattal 

csökkenthető.7
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02.
A tervrajz

Az otthon és a család alkotja a családegyházat, mely “Isten

szeretetének képe az emberi  közösségben”8 Ez tehát az a

központi  jelentőségű  hely,  ahol  gyermekeinket  kiteljesedett

felnőttekké  neveljük,  akik  teljes  szívükkel,  lelkükkel  és

elméjükkel szeretik az Urat, azt is beleértve, ahogyan a saját

és mások nemiségéhez viszonyulnak. A gyermek első számú

nevelője a szülő, akit Isten arra hív, hogy szorgosan tanítsa

gyermekeit,  “ha otthon tartózkodnak és ha úton vannak, ha

lefekszenek  és  ha  fölkelnek”  (vö.  MTörv  11,19).  Nem

csodálkozhatunk  azon,  hogy  e  négy  hely  közül  –  ahol

gyermekeink  élnek,  ahol  fölkelnek,  és  ahol  lefekszenek  –

három otthon található.

Könnyű  azt  gondolni,  hogy  néhány  szülői  szabály

felállításával  meg  is  védhetők  a  gyermekek  a  digitális

veszélyektől. Ám ez egyszerűen nem igaz! Megannyi szabály
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sem helyettesíti  azt  a tudatos formálást,  amelyet  a szerető

szülőktől várhatunk. Az otthon képét használva ez a könyv

néhány  olyan  alapvető  építőkockát  mutat  be,  amelynek

segítségével a gyermekek felkészíthetők arra a szexualitással

átitatott kultúrára, amellyel a képernyőn és az őket körülvevő

világban fognak találkozni.

A négy fal: Önkép, szexualitás, bűn és 
szégyenérzet

Meg kell mondani a gyermekeknek az alapvető igazságokat

arról, hogy kicsodák is ők, hogy mire való a szex, és miért jó

dolog, annak veszélyét, hogy az ember rossz célra használja

fel a nemiségét, továbbá a szexuális szégyenérzet csapdáját.

Az igazság ezen négy fala között a gyermekek egészséges

felnőttekké  válnak,  akik  a  nemiségüket  személyiségük

szerves  részévé  teszik.  Hogy  a  számunkra  oly  kedves

gyermekeink  szívét  és  lelkét  formáljuk,  elengedhetetlenül
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fontos,  hogy  szeretetteljes  légkörben  a  szex  és  az  emberi

nemiség olykor kínos témáiról is újra és újra elbeszélgessünk

velük.

Ajtók  és  ablakok: A  társadalom  részéről

érkező üzenetek

Egy ház ajtajai és ablakai megmutatják nekünk a külső világot

– a jó és a rossz oldalát egyaránt. A bölcs szülő tudja, mikor

nyissa  ki  ezeket  a  digitális  ajtókat,  mikor  engedje,  hogy

gyermekeink  kinézzenek az  ablakon,  és  mikor  zárja  be az

ajtókat, és húzza el a függönyöket.

A tető: A nevelési stílusunk

A  tető  megvédi  a  házat.  Ha  a  tető  kilyukad,  a  ház

nyomorúságos hely lesz, bármilyen jól meg is vannak építve

a  falak.  Erkölcsös  jellemünk  –  az  otthonainkban

megmutatkozó krisztusi karakter – biztosítja gyermekeinknek

azt  a  melegséget  és  erőt,  amelyre  szükségük  van  ahhoz,

hogy  önmagukat  másoknak  ajándékozva  erényes  életet

éljenek.

Az  alap: Az  a  biztonság,  melyet  a  katolikus
egyház tanítása jelent

Ha homokra építik, akkor előbb-utóbb az a ház is összedől,

amely jól van megépítve. Szilárd alap nélkül még a Szentírás

biztosította falak is csupán moralista támasztékok lesznek, és

a  mennyezet  is  –  melyet  legjobb  szülői  szándékaink

képviselnek – gyenge tákolmánynak bizonyul. Otthonunknak
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ezért  a  katolikus  egyház  tanítására  kell  épülnie,  melynek

alapja és forrása a Szentírás.

A katolikus egyház tanítása örömhír! Az Egyház hihetetlenül

optimista  és  örömteli  üzenetet  közvetít  nekünk.  Mikor

otthonaink  erre  az  üzenetre  épülnek,  gyermekeink  valami

olyanban  kapaszkodhatnak  meg,  ami  sokkal  nagyobb

boldogságot nyújt nekik, mint kultúránk szexuális üzenetei: a

Szentháromság egy Isten jóságában.
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03.
Az első fal

A pornó a szépség és a jóság hamis mércéjét állítja elénk –

Isten-adta  önazonosságunk  és  énképünk  hamisítványát.  A

pornó valójában nem más, mint a szexuális média egyetlen

hatalmas jéghegyének csúcsa, mely  szüntelenül  a szépség

és a jóság hamis üzenetével bombáz minket. Még csak nem

is kell néznünk pornót ahhoz, hogy azon értékek hatása alá

kerüljünk, amelyeket közvetít.

Nem azzal kell kezdenünk 

gyermekeink felkészítését a 

szexualitással teljesen 

átitatott kultúrára, hogy a 

közösülésről, az orgazmusról, 

vagy a legújabb szexbotrány 

bulvárlapban olvasható 

történetéről beszélgetünk. 
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Azzal  kell  kezdenünk,  hogy  gyermekeinkbe  csepegtetjük

Isten-adta  önazonosságuk  tudatát  –  azt,  hogy  egyszeri  és

megismételhetetlen emberek, Isten fogadott fiai vagy lányai.

Ez az első “fala” az épületünknek. 

Annak  tudata,  hogy  Isten  képére  vannak

teremtve

Isten maga a szeretet!9 Ez mindig is így volt. Az idő kezdete

előtt  volt  az  Atyaisten,  a  Fiúisten  és  a  Szentlélek  Úristen:

három  személy  egysége  és  az  életadó  szeretet  örök

áramlása köztük. Isten arra rendelte az emberiséget,  hogy a

Szentháromság szeretetének ezen örök áradásában vegyen

részt.10,11 Ez  a  lényege  annak,  hogy  Isten  képére  és

hasonlatosságára vagyunk teremtve (Ter 1,27). És mit jelent

ennek fényében az,  hogy az emberiség “Isten képére” van

teremtve? A gyermekeknek úgy kell megtanítanunk a választ

erre  a  kérdésre,  hogy  ezekkel  az  alapvető  igazságokkal

kezdjük:

» Isten, aki maga a szeretet, már az idő kezdete

előtt létezett.12 Mindent, ami rajta kívül létezik,

Isten  hívott  életre.13  Ezt  az  eseményt

nevezzük  teremtésnek.  A  Teremtés  könyve

eszünkbe idézi a teremtés történetét, mikor 

 így szól: “Kezdetben Isten

a maga képére testből és 

lélekből álló személynek 
teremtett minket.14,15

Mivel Isten 
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személynek teremtett minket (és a férfiak és nők

Isten  képeként  ugyanazzal  a  méltósággal

rendelkeznek),  mindannyian  a  Teremtő

bölcsességét  és  jóságát tükrözzük.  Teljesen

egyedülállóak  vagyunk.  Megkaptuk  az értelem

és a szabad akarat ajándékát, és ezért képesek

vagyunk  rá,  hogy  a  szeretet  mellett  vagy  a

szeretet ellen döntsünk.16

» A férfiak és nők személyek, vagyis nem valamik,

hanem  valakik.  Képesek  arra,  hogy  kritikusan,

objektív  szemmel  tekintsenek  magukra,  hogy

mélyére  hatoljanak  annak,  amit  közvetlenül

látnak,  és  személyiségük  fejlesztésén

dolgozzanak.  Érzékelik  a  többi  ember  személyi

mivoltát,  tisztában  vannak  a  méltóságukkal,  és

szeretni tudnak másokat.17

» Egyedül a férfiak és a nők “képesek megismerni és 
szeretni Teremtőjüket.” Erre senki más teremtett 
lény nem képes.18

» Kezdetben Isten arra teremtette a férfit és a nőt,

hogy szeretet adjanak egymásnak, és szeretetet

kapjanak egymástól. Isten képmásaként a férfi és

a  nő  arra  van  rendelve,  hogy  szeretetteljes

kapcsolatban  éljen  egymással,  és  mindent

megosszon  egymással.  Felelősek  vagyunk

egymásért.19

Milyen célokra vagyunk tehát rendelve?
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A Szentháromság egy Isten, aki maga a tökéletes létezés és

a tökéletes közösség, szeretetének túláradásában teremtett

minket.20 A  világ  –  az  emberiséget,  Isten  teremtésének

csúcsát  is  beleértve  –  Isten  dicsőségére  teremtetett. Isten

szeretetéből lettünk, aki a maga végtelen örömét velünk is meg

akarta osztani.21, 22 Isten a barátjává tette az embert.23

Az embert Isten teremtette,  és Isten a célja, ezért az Isten

utáni vágy az ember szívébe van írva.  A  Katolikus Egyház

Katekizmusa kijelenti:  “Az összes látható teremtmény közül

egyedül  az  ember  képes  megismerni  és  szeretni

Teremtőjét.”24 Ez azt jelenti, hogy azért vagyunk itt, a földön,

hogy megismerjük és szeressük Istent, az Ő akaratát követve

jót  tegyünk,  és  egy  nap  a  mennybe  jussunk.”25 Vizsgáljuk

meg ezt kicsit közelebbről.

Megismerni és megszeretni Istent

Ha azért  vagyunk,  hogy szeressük Istent  és  szolgáljuk  Őt,

akkor  mindenekelőtt  meg  kell  ismernünk.  Hogyan  tesszük

ezt?  A  válaszért  a  szenthagyományhoz  és  a  Szentíráshoz

kell fordulnunk. A Katolikus Egyház Katekizmusa azt mondja,

hogy “a Szentírás és a Hagyomány soha nem szűnik meg

tanítani és ünnepelni ezt az alapvető igazságot: »A világ Isten

dicsőségére teremtetett.«”26
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A teremtés valódi bizonyság

Isten dicsőségéről! Mint 

mondottuk, az ember Isten 

teremtésének a csúcsa.

Mi is azért vagyunk itt, hogy 

Isten dicsőségéről tegyünk 

tanúságot! Ezt azzal tesszük, 

hogy a teremtés és a 

kinyilatkoztatás  által  megismerjük  Istent,  és  felfedezzük,

milyen értékesek vagyunk mint az Ő fogadott fiai és lányai,

akiket  az  idő  kezdetekor  arra  rendelt,  hogy  az  Egyházon

keresztül megismerjük az Ő akaratát és tanítását, beleértve

azt  is,  hogy  Isten  mindannyiunkat  arra  teremtett,  hogy

szeressük Őt.

A szeretet alapvető szenvedély, melyet a jó vonzása vált ki.27

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint az a szeretet, hogy a

“másik ember javát akarjuk.”28 Mikor az Egyház azt mondja,

hogy “Isten azért teremtett minket, hogy szeressük Őt,” akkor

arra  gondol,  hogy  a  Szentháromság  szeretetében  való

részesedés a hivatásunk. A hét szentség révén az Atya, a Fiú

és  a  Szentlélek  szeretetének  ezen  közösségi  életébe

vonódunk be egyre mélyebben.29

Isten akarata szerint jót tenni 

A teremtés Isten tökéletes szeretetét és jóságát tükrözi. Mint

említettük,  a  teremtés  Istenre  irányul. Ő  teremtett  minket.

Nagyon  jónak  teremtett  egy  meghatározott  céllal:  hogy  “jót”

tegyünk, és Istent “szolgáljuk”. Azzal szolgáljuk Istent, hogy jót
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teszünk. Istent  szolgálatával  mindannyian azzá az emberré

válunk,  akinek  Isten akar  minket.  Mikor  úgy döntünk,  hogy

nem  szolgáljuk  Istent,  azt  hívjuk  bűnnek.  “Az  első  bűn  –

Ádám és Éva eredeti bűne – halált és szenvedést hozott a

világba.  Az összes  –  halálos és bocsánatos,  súlyosabb és

kevésbé súlyos – bűnünk hasonló, de nem ennyire drasztikus

hatással  jár,”  ugyanakkor  nem  kevésbé  ártalmas.30 Mikor

vétkezünk, ártunk az Istennel, a családdal és a közösséggel

való kapcsolatunknak, és megzavarjuk a teremtés rendjét.31

Egy nap a mennybe jutunk

Isten mindannyiunkat a mennyországra teremtett! Mindig azt

akarta,  hogy  a  Szentháromság  életébe,  a  szeretet  örök

áramába vonódjunk be, és örökre boldogok legyünk vele a

mennyben.  Isten  ugyanakkor  szabadsággal  ruházott  fel

minket,  hogy  elfogadjuk  a  szeretetét  és  szeressük  Őt.  Az

Éden kertjében azt látjuk, hogy a férfi és a nő elfordult Isten

szeretetétől, és a maga útját kezdte járni.32 Itt az ember azzal

vétkezik,  hogy  elutasítja  Isten  teremtői  tervét.33,34 Ma  is
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visszautasítjuk Őt, mikor a bűnt választjuk, és nem vagyunk

hajlandók viszontszeretni  Istent.  Mikor ezt tesszük,  mindazt

elutasítjuk,  amiért  Isten  a  férfit  és  a  nőt  teremtette,  és  a

férfival  és  nővel  kapcsolatos  tervét  is  elvetjük,  vagyis  azt,

hogy “egy nap a mennybe jussanak.”35 Jennifer Messing, a

test  teológiájának népszerűsítésére  létrejött  Into  the  Deep

nevű katolikus szervezet alapítója szerint “az életadó szeretet

ezen elutasítása az egész személyre kihat, ezért testi és lelki

szinten  egyaránt  küszködünk.”36 Bár  már  nem  az  Éden

kertjében az ördög társaságában vagyunk, az ördög “ma is

ravaszkodik,  mi  pedig  ma  is  tévelygünk,  de  már  nem  a

bűneink  és  a  hibáink  határoznak  meg  minket. Szüntelenül

Isten után áhítozunk (ahogy Isten is miránk).”37

Mikor gyermekeink megértik, miért teremtette őket Isten, és

mit jelent az, hogy Isten képére vagyunk teremtve, akkor ez

hitük három főbb területére hat ki:

1. Fiad  vagy  lányod  benső  méltósággal

rendelkezik, amelyet senki sem vehet el tőle.

A  Katolikus Egyház Katekizmusa kijelenti:  “Az

emberi  személy méltósága abban gyökerezik,

hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára

teremtette.”38  A  férfi  és  a  nő  az  egyetlen

teremtmény  a  földön,  akit  Isten  önmagáért

akart,  és egyedül  őket  hívja arra,  hogy Istent

megismerve  és  szeretve  az  Ő  életében

részesedjenek.  Ezért  teremtett  minket,  és

méltóságunk  alapvető  oka  is  ez.”39 Nekünk,

szülőknek  jut  osztályrészül  a  feladat,  hogy
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gyermekeink  lelkébe  csepegtessük  annak  a

nagy  méltóságnak  a  tudatát,  hogy  kik  is  ők

valójában,  és  mire  hívja  őket  Isten. Isten  a

Teremtőjük.  Isten  képére  vannak  teremtve.

Minden teremtményében Isten tükröződik, a ti

gyermekeitekben  is.  A  ti  fiatok  vagy  lányotok

magát  Istent  ragyogja  vissza.40 Hogy

gyermekeink  lelkébe  csepegtessük  annak  a

nagy  méltóságnak  a  tudatát,  hogy  kik  is  ők

valójában,  és  mire  hívja  őket  Isten,  a

következőket kell tennünk: 

• Mikor te vagy a gyermekeid olyan

üzeneteket hallotok, amelyek csak

a  felszínes  szépséget

reklámozzák,  emlékeztesd  fiadat

vagy  lányodat  arra,  hogy  Isten

saját képére teremtette, és hogy az

ember  az  egyetlen  olyan

teremtmény,  akit  Isten  arra  hív,

hogy  a  saját  életében

részesedjen,41 és  hogy  az  ember

méltósága  arra  épül,  hogy  Isten

fogadott fia vagy lánya – ez pedig

csodaszép dolog. 

• Mutass  példát  gyermekeidnek  a

pozitív  testképre.  A  testünkkel

törődni  jó  dolog,  ám a súlyunkkal

vagy a testalkatunkkal  való túlzott
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foglalatosság már nem. 

• Mikor valami csábító dolog jelenik

meg  a  képernyőn,  fordítsd  el  a

szemed  róla,  és  tanítsd  meg  a

gyermekeidet  arra, hogy ugyanezt

tegyék.  Beszélgess  el  a

gyermekeiddel  arról,  miért  teszed

ezt.

2. Csodálatos  jövő vár  rájuk,  amit  azonban

önfegyelemmel  és  erényes  élettel  kell

előkészíteni. Mikor Isten saját képére teremtett

minket,  arra  is  meghívott,  hogy

közösségeinkben,  társadalmunkban  és  a

világban  Őt  képviseljük,  és  Őt  közvetítsük.

Istennek  és  az  evangéliumnak  ez  a

közvetítése és képviselete magától értetődőbb

lesz, ha gyermekeitek már életük elején szert

tesznek az önfegyelemre és az erényre, a “jó

megtételére  való  maradandó  és  erős

készségre”,42 hogy  ne  alakuljon  ki  bennük  a

bűnökhöz  való  vonzódás,  ami  elfordítja  az

embert  a  jótól.43 Ez  azt  is  jelenti,  hogy  arra

neveljük  az  értelmünket,  hogy  jó  gyakorlati

döntéseket  hozzon,  és  eddzük  a  vágyainkat,

hogy értelmünk ítéletét kövessék.”44

• Továbbra  is  arra  tanítsátok

gyermekeiteket,  hogy  az  élet

értelme az, hogy “megismerjük és
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megszeressük Istent, az Ő akarata

szerint  jót  tegyünk,  és egy nap a

mennybe  jussunk.”45  A  szexuális

tisztaságra  való  meghívás  és  a

tisztaság  erényének  az  ember

életállapota szerinti  megvalósítása

nem  elfordulás  az  örömöktől,

hanem a  végső  beteljesedés  felé

való  haladás,  amely  abban  áll,

hogy engedelmeskedünk Istennek.

Ez vezet el minket az Istennel való

közösségre  és  egységre,  aki

nekünk a mi javunkért a parancsait

adta (MTörv 6,25).

• Állj ellen a késztetésnek, hogy úgy

dicsérd  a  gyermekeidet,  hogy

valamilyen címkét akasztasz rájuk.

A  kutatások  azt  mutatják,  hogy

amikor  így  dicsérjük  a

gyermekeket,  és  “okosnak”  vagy

“izmosnak”  nevezzük  őket,  akkor

ezzel  nem  az  önbizalmukat

növeljük,  hanem inkább  rendkívül

érzékennyé  tesszük  őket  a

kudarcra.46 Az  erőfeszítésüket

dicsérd.  Dicsérd  őket,  amikor

dolgoznak  az  önfegyelmen  és  az

erényen,  azt  is  beleértve,  amikor

az  Isten-adta  adományaikat,

tehetségeiket  és  energiájukat
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bölcsen használják.

3. Ha  nem  követték  a  “szeretetre  való

meghívást”,  akkor  van  egy  Szabadítójuk,

aki  egyedül  képes  arra,  hogy  kiteljesítse

őket. Mindannyiunk hivatása a szeretet. Mikor

gyermekeink  elbuknak,  és  nem

engedelmeskednek  –  mikor és  nem  ha –,

akkor ez azt jelenti,  hogy nem teljesítik azt a

hivatást,  amelyet  Isten  írt  a  férfi  és  a  nő

szívébe  az  üdvösségtörténet  “elején,”  vagyis

azt,  hogy  szeretetet  adjanak  egymásnak,  és

szeretet  kapjanak  egymástól.  Mikor  ezt  a

hivatást  nem  teljesítjük,  akkor  elvétjük  a

célunkat  (vagyis  bűnt  követünk  el),  és  nem

leszünk Isten képe a világban. Ez a rossz hír.

A  jó  hír  az,  hogy  Isten  nem  hagy  minket

magunkra a bűnünkben, a bűntudatunkban, a

szégyenérzetünkben és a kudarcunkban. Isten

Megmentőt  és  Megváltót  küldött  nekünk,  hogy

megszabadítson minket a bűnünktől és az örök

haláltól.  Messing  azt  mondja,  hogy  “Jézus  –

testében és lelkében – a testi és lelki bűneinkért

szenvedett és halt  engesztelő halált.  Isten azzal

hozta  el  számunkra  a  testi  és  lelki  megváltást,

hogy teljesen odaadta magát értünk: A szeretet a

kereszten áradt  ki,  hogy  meggyógyítsa  test-lelki

elidegenedésünket,  és  ismét  lehetővé  tegye  az

Istennel való egységet (a mennyei életet)”!47
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• Gyermekeink  kudarcaira  a  hit

alapján  reagáljunk  –  a  szexuális

erkölcs  terén  is.  Ne  csak  a

csalódásunkra  mutassunk  rá,

hanem  mutassunk  rá  az  Úrra  is.

Mondjuk ezt nekik: “Tudom, milyen,

amikor az ember hűtlen akar lenni

Istenhez. De  olyan  emberek

számára  is  van  remény,  mint  te

vagy  én,  akik  a  magunk

hűtlenségével  küszködünk.” Mikor

a  kiengesztelődés  szentségéhez

járulunk,  Isten  nemcsak

megbocsátja  a  bűneinket,  hanem

azt  a  kegyelmet  is  megadja

nekünk,  hogy  hűségesek  legyünk

hozzá,  ahogyan  arra  soha

korábban nem voltunk képesek.

• A hit alapján előre tervezzük meg,

hogyan reagálunk a világban jelen

levő  szexuális  bűnre.  A

szexualitással  átitatott  kultúránk

üzeneteivel  Krisztus  üzenetét

szegezzük szembe: “Látod ezt?  A

világ áruként tekint az emberre, akit

önző  vágyaink  szerint

megvásárolhatunk,  eladhatunk,  és

leselejtezhetünk.  Jézus  nem  így

szeret minket. Mikor Jézus meghalt
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a  kereszten,  ezt  üzente  nekünk:

»Ez  az  én  testem,  mely  értetek

adatik.«  Mindazok  a  szexuális

képek, amelyeket látunk, ezt üzenik

nekünk:  »Ez  a  te  tested,  amelyet

használok.«”

Méltóság. Teremtésünk célja. Szabadító. Ezt  jelenti  az,  hogy

Isten a saját  képére teremt minket,  majd újjá is  teremt. Ez  az

igazság első fala, amely felnövekvő gyermekeink szívét, lelkét

és elméjét oltalmazza, és irányt mutat nekik. Ám ez  nem az

egyetlen fal.
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04.
A második fal

Nem az  botránkoztatja  meg  gyermekeinket  és  fosztja  meg

őket ártatlanságuktól,  hogy megtudják, mire való az emberi

szexualitás Isten terve szerint,  hanem a szexualitással való

általános visszaélés.

A  Teremtés  könyve  első  két  fejezetében  az  emberi

szexualitás  három  fő  célját  látjuk  a  házasság

vonatkozásában:

» A  szexualitás  a  hitvesek  javát  és  a

gyermekek  nemzését  szolgálja.48 ”A
személyük  és  cselekedeteik  szintjén
megvalósuló  mély  egységükben  egymást

segítik  és  szolgálják  a  házasságban.”49 A

hitvesek  testi  kapcsolata  nemcsak  azt
szolgálja,  hogy  növekedjenek  a  szeretetben,
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hanem azt is, hogy továbbadják az életet,  és
házastársi  szerelmük  a  gyermekek
nemzésében  nyerje  el  a  koronáját.50 “A
házastársi szerelem az utódnemzésre irányul.
Az Ádámnak és Évának adott első parancs is
így  szólt:  “Szaporodjatok,  sokasodjatok!  (Ter

1,28).51 A nemi közösülés Isten terve szerint arra
való, hogy a házastársak Isten teremtő tervének
legyenek a részesei.

» A  szexualitás  öröm  és  élvezet  forrása  a

hitvesek  számára. A  házasságban

megvalósuló  nemi  érintkezés  önátadásra

buzdít,  nagyban fokozza a  férj  és  a  feleség

örömét és gyönyörűségét, és a hála lelkületét

is  erősíti.52 Isten  úgy  akarta,  hogy  a

házasságban  megvalósuló  nemi  közösülés

mind a test, mind a lélek számára örömteli és

élvezetes  legyen.53 Jól  mutatják  ezt  azok  a

költői  szavak,  amelyek  elsőként  hagyták  el

Ádám  ajkát,  mikor  a  mezítelen  Évát

megpillantva így ujjongott fel: “Ez végre csont

az én csontomból,  és hús az én húsomból!”

(Ter  2,23).  A  nemi  közösülésben

megtapasztalt  öröm  a  házasság  egyesítő

célját szolgálja.

» A  szexualitás  arra  való,  hogy  a
házasságban  a  személyek  mély  egységét
teremtse meg. A nemi közösüléssel Isten lelki
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szinten is eggyé kívánja tenni a házaspárt.  A
házasságban  megvalósuló  nemi  közösülés
arra  is  kiterjed,  hogy  a  férj  és  a  feleség
teljesen  odaadja  magát  egymásnak.  A
házaspárok  “teljesen  és  végérvényesen
egymásnak  ajándékozzák  magukat.  Ettől
kezdve már nem két test, hanem csak egy.”54

A  nemi  aktus,  mely  által  a  férfi  és  a  nő  a
házastársakra  sajátosan  jellemző
cselekedetekkel  egymásnak  ajándékozzák
magukat,  nem  pusztán  biológiai  valóság,
hanem az emberi személy legbensőbb magvát
érinti.”55 A nemi érintkezés során felszabadul
az  oxitocin  és  a  vazopresszin  nevű
neurokémiai  anyag,  mélyen  bevésődik
sejtjeink  hosszú  távú  emlékezetébe,  és  a
gyönyör forrásához, vagyis a házastársunkhoz
“köt” minket.
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xualitásunkat az agyunk irányítja, a leghalálosabb csapást

pedig a pornográfia méri rá.

Mikor a gyerekek pornográfiát néznek, működésbe lép az agy

amygdala nevű területe, és az izgatottság, a kíváncsiság és

gyakran a  sóvárgás  érzését  hívja  elő.  Fiúk  esetében ez  a

sóvárgás szexuális feszültségként jelenik meg: arra vágynak,

hogy  a  képernyőn  látható  nő  az  övék  legyen.  Lányok

esetében  ez  az  izgalom  inkább  a  helyzethez  kötődik:  “a

képernyőn  látható  lány  szeretnék  lenni”.  Még  egészen  kis

gyermekeknél is jelentkezhetnek ezek az érzések – persze

csak enyhébb formában –, és ha nem ütköznek ellenállásba,

ijesztő módon átalakíthatják az agyat.
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Ezek miatt a neurológiai adottságok miatt, melyek a fiúknál és

a lányoknál egyaránt megtalálhatók, rendkívül fontos, hogy a

szülők  nyíltan  és  őszintén  beszéljenek  gyermekeikkel  a

pornográfiáról,  hogy  meglegyenek  azok  a  szavaik  és

eszközeik,  amelyekkel  fel  tudják  dolgozni  a  látottakat,  és

felelős módon reagálhatnak rájuk. 

A pornó megfoszt  minket  ajándék mivoltunktól,

az élettől, az örömtől és az egység élményétől

Ajándék mivoltunk: Isten embereket ad nekünk, és minket is

más  embereknek  ad. Minden  ember  bizonyos  értelemben

olyan  ajándék,  amelyet  Isten  bíz  ránk,  ugyanakkor  mi  is

ajándékok  vagyunk,  akiket  másokra  bíz. Mikor  Isten  más

embereket  ajándékoz  nekünk,  akkor  azzal  a  feladattal  is

felruház  minket,  hogy  a  javukat  keressük,  és  a  javukat

akarjuk.

Hogy minden férfiben és nőben meglássuk azt az ajándékot,

aki  ő  maga,  őszintén,  maradéktalanul  és  önzetlenül

önmagunkat  kell adnunk.56 Az  emberek  mindig  Isten

ajándékai  a  számunkra,  nekünk  pedig

mindig az a feladatunk, hogy másoknak

–  a  testvéreinknek,  a  feleségünknek

vagy a férjünknek, a barátainknak, a

tanárainknak  és  a  diákjainknak  –

ajándékozzuk  magunkat.57 A

pornográfiában  nem  ez  az  ajándék

voltunk  jelenik  meg.  A  pornó  mindig
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arra  tanít,  hogy  használjuk  az  embereket,  majd  dobjuk  el

őket,  sohasem  arra,  hogy  Isten  páratlan  és

megismételhetetlen ajándékaként tekintsünk rájuk.

Élet:  Az  új  életre  való  nyitottság  helyett  a  pornográfia  a

magányos  szex  szeretetére  tanít  minket.  A  kutatások  azt

mutatják, hogy minél többet néznek az emberek pornót, annál

kevésbé vonzza őket a gondolat, hogy megházasodjanak, és

gyermekeik legyenek. Azzal az értékkel szemben, amelyet a

család  jelent,  idővel  a  fantáziálgatás  nyújtotta  olcsó

borzongást részesítjük előnyben.58

Öröm:  Ahelyett,  hogy a házasságban megvalósuló életadó

nemi  érintkezés  az  öröm és  a  gyönyör  csúcsára  repítene

minket,  a  pornográfia  kifárasztja  az  agyunkat,  és

alkalmatlanná  tesz  a  valódi  kielégülésre.  A  tartós

pornófogyasztás  folyamatosan  szabadítja  fel  a  dopamint,

természetellenes izgalmi állapotot idézve elő az agyban. Az

agy végül elfárad, az örömreceptorok sérülnek, a néző pedig

egyre többet szeretne, de soha nem elégül ki – hacsak nem

fogyaszt egyre több és egyre keményebb pornót. Ezt hívják

érzéketlenítésnek.  A  hétköznapi  örömök  –  a  szexet  is

beleértve – elvesztik a ragyogásukat. Az ember egyre bővíti

pornográf  repertoárját,  hogy  ugyanazt  az  izgalmi  szintet

elérje.59

Egység:  Ahelyett,  hogy  az  egység  élményét  a  házasság

kontextusában  egy  másik  emberrel  tapasztalnánk  meg,  a

pornográfia  egy  képhez  láncolja  a  nézőt.  A  kutatások

kimutatták,  hogy  ha  férfiaknak  és  nőknek  olyan  nőket
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mutatunk, akik a pornóújságok címlapjain szerepelnek, akkor

az  “átlagos”  embereket  sokkal  kevésbé  vonzónak  fogják

találni.60 Andrea  Kuszewski  viselkedésterapeuta  szerint  a

pornográfia  nézésekor  felszabaduló  “neurokémiai  anyagok

arra  ösztönzik  az  embert,  hogy  újra  és  újra  ezt  az  érzést

keresse.”  Nem  egy  másik  személlyel,  hanem   a  pornóval

kötünk házasságot.61

Ajándék mivolt. Élet. Öröm. Egység. Ez az emberi szexualitás

Isten  terve  szerint,  és  a  pornográfia  pontosan  ezt  akarja

elvenni  a  következő  nemzedéktől.  Ez  az  igazság  második

fala, amely őrzi és védi felnövekvő gyermekeink szívét.
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05.
A harmadik fal

A Teremtés könyvének első két fejezete olyan világot mutat

be, ahol nincs bűn, a Jelenések könyvének utolsó két fejezete

pedig egy olyan új világot, ahol szintén nincsen. Az összes

közbeeső fejezet az elbitangolásra hajlamos emberiség és a

minket a hűtlenségeinkből megmentő szerető Isten története.

A Teremtés könyve bepillantást enged Ádám és Éva 

szívébe, aki éppen leszakítja a gyümölcsöt 

a jó és a rossz tudásának fájáról.

“Az  asszony  látta,

hogy  a  fa  élvezhető,

tekintetre  szép,  és

csábít  a  tudás

megszerzésére. 
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Vett  tehát  gyümölcséből,  megette,  adott  férjének,  aki  vele

volt, és az is evett belőle.” (Ter 3,6)

Az  Újszövetségben  Szent  János  apostol  és  evangélista  a

következőképpen foglalja össze az Édenkertben történteket

(1Jn 2,16-17): “Minden, ami a világban van: a test kívánsága,

a szem kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától van,

hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt.

Csak aki Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.”

Három vágy jelenik meg Éva szívében. Szent János ugyanezt

a három vágyat nevezi meg, mikor  a bűn lényegét foglalja

össze:

» A  test  kívánsága (“a  fa  élvezhető  volt”)  –  A

“kívánság”-ként  fordított  szó  nem  egyszerűen

vágyat  jelent,  hanem  átható  sóvárgást,

leküzdhetetlen epekedést. A legfőbb gondolat itt

a gyönyör.

» A szem kívánsága (“a fa tekintetre szép volt”) – Az

itt használt szó ismét csak erős epekedést jelent,

ezúttal  azonban  arra  irányul,  hogy  tegyük

magunkévá, amit látunk. A legfőbb gondolat itt a

birtoklás.

» Az  élet  kevélysége  (“a  fa  csábított  a  tudás

megszerzésére”)  –  Itt  Szent  János  az

önteltségről  és  a  gőgös  törtetésről  beszél. A

legfontosabb gondolat itt a hatalom.
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A  pornográfia  mindhárom  fenti  vágyat  arra

használja, hogy az ember szívét rabul ejtse.

Gyönyör: A nemi vágyunk Istentől kapott ajándék, melynek

megfelelő helye az életadó egység,  a pornográfia azonban

rakétaként  löveli  az  egekbe  a  szívet  és  a  lelket,  a  rakéta

hajtóanyaga pedig a szex. A szex könnyen bálvánnyá válik,

amely felemészt minket, és minden más szempontot kiszorít

a képből.

Birtoklás: A  pornográfia  trófeaként  kezeli  a  nőket  és  a

férfiakat,  merő  tárgyként,  melyet  az  ember  beszerez  és

használ, nem pedig csodál és értékel.

Hatalom: Nem kell többet dolgoznunk 

a valóságos és szent kapcsolatok 

ápolásán. A pornográfia azt a csalárd 

érzetet biztosítja, hogy kézben tartjuk a

dolgokat, hiszen csak egy 

gombnyomás, és máris szárnyalhat a 

szexuális fantáziánk.

A tiltott gyümölcs története 

rávilágít arra, kik is lelkünk igazi

ellenségei: az ördög és az önző

szenvedélyeink. “Minden 

embert a saját kívánsága 

vonzza és csábítja, így esik 

tőrbe” (Jak 1,14).
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Gyönyör.  Birtoklás.  Hatalom.  El  kell  magyaráznunk

gyermekeinknek,  hogy  amikor  önző  vágyainkat  követjük,

akkor  nem  Isten  rólunk  szőtt  álmát  valósítjuk  meg.  A

Katolikus  Egyház  Katekizmusa így  fogalmaz:  “Csak  Isten

emberre vonatkozó tervének ismeretében értjük meg, hogy a

bűn  visszaélés  azzal  a  szabadsággal,  melyet  Isten  a

teremtett személyeknek ajándékoz azért, hogy szeretni tudják

Őt és egymást.62

Döntő fontosságú, hogy gyermekeinkkel megértessük a bűn

lényegét. A bűneinkkel elhibázzuk a célunkat, visszaélünk a

szabadságunkkal,  és  elutasítjuk  azokat  az  adományokat,

amelyekkel  Isten  megáldott  minket.  Nem  aszerint  élünk,

amire  Isten  meghívott  minket  a  Tízparancsolatban,  a  két

főparancsban  és  a  nyolc  boldogságban,  melyet  Isten

szeretetből  adott  nekünk.  Mikor  elhibázzuk  a  célt  és

vétkezünk,  akkor  a  kiengesztelődés  szentségéhez  kell

járulnunk. Megváltónk ott bocsát meg nekünk újra és újra, mi

pedig  ott  engesztelődünk  ki  az  Egyházzal,  azzal  a  hitbeli

közösséggel, amelynek ártottunk.
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06.
A negyedik fal

Senki sem tanította Ádámot és Évát a szégyenérzetre. Arra

válaszul  jelentkezett,  ami  akkor  történik,  amikor  a  teremtett

személy – az Isten képére alkotott férfi és nő – vétkezik, a bűn

pedig nem képezi részét a férfi és a nő eredeti természetének.

A  Katolikus Egyház Katekizmusa  kijelenti,  hogy Ádámot és

Évát  Isten  az  eredeti  szentség  állapotában  teremtette. A

szégyen a személyes bűnük következménye volt, és az egész

emberi nemre kihatott.63

Ha  a  szülők,  akik  a  bűnbeesés  következtében  maguk  is

hajlanak  a  bűnre,  irányt  akarnak  mutatni  gyermekeiknek,

akikre szintén hat a bűn, és akik a bűnbeesés miatt maguk is

vétkeznek, akkor meg kell érteniük a szégyen célját és erejét,

továbbá azt, hogy mit kezdjenek vele.

Valójában  nem a  szégyen  az  ellenség.  A  szégyen  persze
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mérgező hatású is lehet, ha az az érzés társul hozzá, hogy

nem  létezik  számunkra  kegyelem,  megértés,  irgalom  és

megbocsátás.  Az  igazi  ellenség  azonban  az,  ahogyan  a

szégyenre reagálunk.

Vizsgáljuk meg tehát a szégyent abból a szempontból, hogy

mit jelent egészséges formájában: olyan kapcsolati határokat,

amelyek  emlékeztetnek  minket  a  szeretetből  fakadó

kötelezettségeinkre. Mikor megsértjük a szeretet közösségét,

a  szégyen  érzése  arra  hív,  hogy  térjünk  vissza  az  igazi

szeretethez.  Egyfajta vészjel,  amely arra figyelmeztet,  hogy

valami  nincs  rendben  azzal,  ahogyan  jelenleg  másokkal

viselkedünk, és arra hív, hogy ismét szeretettel viszonyuljunk

hozzájuk.

Most  pedig,  hogy  az  egészséges  szégyent  megértettük,

nézzük meg, mit jelent az egészségtelen, sőt mérgező hatású

szégyen,  amely  nem  más,  mint  a  szeretet  és  az  irgalom

befogadására  való  képtelenség. Az  a  meggyőződés,  hogy

alapvetően rosszak vagyunk, és ezért a szeretet ajándékára

sem  vagyunk  méltók.  A  másik  ember  jóságával  szemben

tanúsított gyanakvás az, ami miatt bizalmatlanságunkban és

félelmünkben  bujkálni  kezdünk  (ahogy  a  Teremtés

történetében  Ádám  és  Éva  is  bujkált  Isten  elől). Ezen

bizalmatlanság és félelem hatására szakadunk el Istentől (és

nem  bízzuk  magunkat  rá),  ami  aztán  olyan  öngyógyító  és

megküzdési mechanizmusokhoz vezethet, mint a pornográfia.

A  szégyen  tehát  nem  mindig  rossz.  Akkor  válhat
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egészségtelenné,  sőt  mérgezővé,  ha  torz  formában

jelentkezik.

A  szülők  leginkább  úgy  alakítják  ki  a  szégyenérzetet

gyermekeikben,  hogy  olyan  stratégiákkal  próbálják

megfegyelmezni őket, amelyek a szégyenre épülnek. Mit is

jelent  pontosan  a  “szégyenérzetre  épülő”  nevelés?  Olyan

családi dinamika,  ahol a helyes viselkedést legfőképpen a

szégyenérzettel  –  fenyegetéssel  vagy  rosszallással  és

helytelenítéssel  –  igyekeznek  előmozdítani.  Tökéletességet

várnak  el.  Szigorúan  és  keményen  beszélnek.  Nem  sok

együttérzést  mutatnak.

Más  testvérekkel

kivételeznek. 

Ez  a  fajta  környezet

rendkívül  gyakran  oda

vezet,  hogy  a  gyermek

bűnös  szexuális

szokásokat alakít ki.

Mikor  a  gyermek  olyan  családban  találkozik  a  szexuális

bűnnel,  ahol  a  nevelés  a  szégyenérzet  kialakítására  épül,

bujkálni  kényszerül,  mivel  hiányzik  az  a  biztonságos

környezet, ahol nyíltan és őszintén kifejezhetné az érzéseit.

Továbbá  a  kémiai  anyagok  fűtötte  kielégülés,  amelyet  a

pornográfia nézése okoz, vigaszt nyújt a gyermeknek, aki úgy
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érzi, hogy a szülei nem szeretik. 

A gyermek – sőt, valójában minden ember – alapjában véve

háromféleképpen viszonyul  a  szégyenhez:  elbújik,  másokat

hibáztat, és elleplezi a dolgot.

A Teremtés könyvében is ezt látjuk: Ádám és Éva elrejtőzik a

kertben, a  kígyót  hibáztatják,  és  mezítelen  testüket

fügefalevéllel borítják be.

Mi,  szülők  mit  teszünk  akkor,  ha  gyermekünk

bujkálni  kezd,  másokat  hibáztat,  és  leplezi  a

dolgot?  

Bujkálási hajlamukat úgy szorítsuk vissza, hogy olyan 
szeretetteljes  környezetet  teremtünk,  ahol  mindenki

számonkérhető  a  tetteiért.  A számonkérhetőség  lehetővé

teszi,  hogy a gyermekek tanuljanak,  megismerjék a világot,

akár kudarcot is valljanak, de mindig abban a biztos tudatban,

hogy  anya  és  apa  jelen  van,  hogy  vezesse,  korrigálja  és

bátorítsa őket.

A mások hibáztatására irányuló hajlamukat úgy szorítsuk

vissza, hogy olyan környezetet teremtünk, ahol az ember

felelősséget vállal a tetteiért. Beszéljünk gyermekeinknek a

felelősség áthárításának édenkerti  történetéről,  majd  ennek

tanulságát  otthonunk  mindennapi  életében  erősítsük  meg.

“Igen,  valaki  csúnyát  mondott  rólad  az  interneten. De  te

hogyan reagálsz rá? Mit tehettél volna másként?”
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A  leplezésre  irányuló  hajlamukat  úgy  szorítsuk  vissza,

hogy  emlékeztetjük  őket  arra,  hogy  Krisztus  eltörli  a

bűnünket.  Ez azt  jelenti,  hogy nekünk, szülőknek arra kell

tanítanunk  fáradhatatlanul  gyermekeinket,  hogy  Krisztus

valóban  lényünk  legmélyén  változtat  meg minket,  és  isteni

természetében  részesít  (2Pt  1,4).  A  kiengesztelődés

szentségében  Krisztus  eltörli  a  bűneinket.  Ezért  nincs  rá

szükség,  hogy  a  küszködéseinket  és  a  bűneinket  elrejtsük

Isten elől.  Isten  mindent  lát,  és  azt  szeretné,  ha  fiad  vagy

lányod  átadná  neki  a  küszködéseit  és  a  bűneit,  hogy

megszabadíthassa tőlük. 

Jézus  megtapasztalta  bűnünk  szégyenét,  és  azt  a

megaláztatást,  amelyet  az  emberek  megvetése  jelent  (Iz

53,5). Részesedett  a  gyengeségünkből. Ezért  Ő  a  mi

tökéletes  Megmentőnk,  aki  teljesen  együtt  érez  a

gyengeségeinkkel. Bár vétkeztünk és továbbra is vétkezünk,

nem szégyell testvérnek nevezni minket (Zsid 2,11).

A  szégyen  elkerülhetetlen  –  nemcsak  a  szexualitás

dolgaiban,  hanem mindenben,  amit  gyermekünk  gondol  és

tesz, akár az interneten, akár az interneten kívül. A kérdés az,

hogy  miként  készítsük  fel  gyermekeinket  arra,  hogy

megértsék  a  szégyenérzést,  és  hogyan  dolgozzák  fel

egészséges módon.
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07.
Ablakok a világra

Információs  forradalom hajnalán  élünk. Hogy milyen  hatást

gyakorol  a  média  az  életünkre  jó  és  rossz  értelemben

egyaránt,  azt  csak  most  kezdjük  megérteni,  hogy  néhány

évtizede már használjuk az internetet. 

Bár  az  internet  lélegzetelállító  eszköz,  a  pornográfia  és  a

technika  új  elérhetőségei  jelentek  meg  családjainkban.  Ez

olyan  ablakokat  és  kapukat  nyit  meg,  amelyeket  nehéz

ellenőrizni,  hiszen  az  internet  a  hét  minden  napján  napi

huszonnégy órában kopogtat  az  ajtónkon.  Egy  percre  sem

nyugszik,  és  egyre  több  olyan  lehetőséget  teremt,  ahol  a

külvilág be tud törni az életünkbe. 

Mikor  az  online  és  offline  veszélyekről  gondolkozunk,  nem

szabad elfelejtenünk, hogy valószínűleg mindig lesznek olyan

emberek, akik használni akarnak másokat, és akik nem Isten-
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adta  ajándékként  tekintenek  rájuk.  Az  internet  korában élő

szülőként  fontos,  hogy  mikor  megpróbáljuk  megérteni  és

mások számára is felmutatni az emberi személy méltóságát

és az emberi szexualitás szépségét és jóságát, ismerjük el,

hogy a pornográfia romboló hatású.

A  Katolikus  Egyház  Katekizmusa szerint  a  pornográfia

“kivonja  a  tényleges  vagy  tettetett  szexuális  aktust  a

partnerek  bizalmas  szférájából,  hogy  azt  szándékosan

harmadik  személy(ek)nek  mutogassa.  Sérti  a  tisztaságot,

mert  eltorzítja  a  házastársi  aktust,  mely  a  házastársak

egymásnak  nyújtott  intim  ajándéka.  Súlyosan  károsítja

mindazok méltóságát, akik részt vesznek benne (színészek,

kereskedők,  nézők),  mert  egymás számára primitív  élvezet

cikké  és  meg  nem  engedett  profit  forrásává  válnak.  A

pornográfia  mindnyájukat  egy  nem létező  világ  illúziójában

ringatja. Súlyos bűn.”64

Mikor meg akarjuk védeni gyermekeinket a legrosszabbtól, 

amely az interneten és a különböző alkalmazásokon 

leselkedik rájuk, a hatékony módszernek sokoldalúnak kell 

lennie. Ebbe az is beletartozik, hogy meg kell

tanítanod gyermekeidet azokra a

témákra, amelyekről ebben a

könyvben idáig beszéltünk: az

Isten-adta önazonosságukra, 

a szexuális tisztaság
fontosságára,

a nemi ösztönkésztetés és az

életadó egység utáni vágy közti

45

Az elszámoltat-
hatóságot ne végső 

megoldásnak 
tekintsük, hanem 

életstílusnak.



különbségre, továbbá arra, hogy mit jelent a szégyenérzet a 

szexualitás területén. Az egészséges, kiegyensúlyozott, nyílt és 

őszinte beszélgetésekre is időt kell szakítani, ki kell szűrni a 

pornográfiát, és folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogyan 

használják ezeket az eszközöket.

A Screen AccountabilityTM szoftver nélkülözhetetlenül fontos,

ha fiadat vagy lányodat olyan erkölcsös és kiegyensúlyozott

felnőtté kívánod nevelni, amilyennek Isten szeretné látni.

Az elszámoltathatóság Isten egyik bevett  eszköze, amellyel

segít hasonlóbbá válnunk Krisztushoz. Családod életében és

abban,  ahogy  a  gyermekeidet  neveled,  fontos,  hogy  az

elszámoltathatóságot  ne  végső  megoldásnak  tekintsed,

hanem az  élet  szerves  részének.  Mikor  a  Covenant  Eyes

Screen  Accountability-jénTM keresztül  a  gyermekek

elszámoltathatók  lesznek,  a  következőket  fogják

megtapasztalni: 

 szeretetet, gondoskodást és védelmet 

 hogy  az  online  és  offline  térben  egyaránt  tudnak

róluk 

 sebezhetőséget  és  nyitottságot  a  lelepleződés

félelme nélkül 

Attól  kezdve,  hogy  a  gyermekek  internet  kapcsolattal

rendelkező  eszközöket  kezdenek  használni,  a  serdülőkor

közepéig,  a  szülői  ellenőrzés  rendkívül  hasznos  szerepet

játszik  a  káros  tartalmak  kiszűrésében  és  nyomon
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követésében.  Bármilyen eszközt  vagy technikát  használnak

is, a szülőknek őszintén el kell beszélgetniük gyermekeikkel

erről az ellenőrzésről.

Kérlek,  nézd  meg  a  könyv  végén  található

segédeszközök listáját.  Olyan partnereket  fogsz

ott találni, akik tájékoztatják a szülőket a legújabb

eszközökről és alkalmazásokról, továbbá a szülői

ellenőrzés  legfrissebb  formáiról.  Kérlek,  ne

sajnáld  erre  az  időt  –  a  lehető  legjobbakat

ajánljuk!

Ami a nevelést illeti, a  műveltség több annál,  mint hogy az

ember  tud  olvasni  és  írni.  A  műveltség  a  megértés  és  a

kritikai gondolkozás képességét jelenti. Ugyanez vonatkozik a

médiaműveltségre: az általunk fogyasztott médiára a kritikai

gondolkodás képességét kell alkalmaznunk.

Gyermekeiddel  együtt  nézni  /  hallgatni:  A nevelés  azzal

kezdődik, hogy gyermekeiddel együtt kezded nézni és/vagy

hallgatni a médiát. Igen, ez sok időt vesz igénybe, de megéri.

Párbeszéd:  Gyakran  nézz  gyermekeid  szemébe,  és

rendszeresen  beszélgess  velük  a  média  fogyasztásával

kapcsolatos  tapasztalataikról.  Ezek  a  nyílt  és  őszinte

beszélgetések  kulcsfontosságú  szerepet  játszanak  abban,

hogy  a  felelősségvállalás  szelleme  meghonosodjon

gyermekeidnél és családotok egész életében egyaránt.
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Sajnos nem tudunk bezárni minden digitális kaput,  és nem

tudunk  kizárni  minden  veszélyt,  amely  a  média  részéről

gyermekeinkre  leselkedik.  A  legjobb  védelem  ezért  a

lelkükben  és  a  szívükben  lévő  internetes  szűrő,  amelyet

mindig  magukkal  hordoznak.  E  védelem létrehozása  időbe

telik, és akarat kell hozzá. A Covenant Eyes használata és a

gyermekeiddel folytatott beszélgetések segítenek megteremteni

a  számonkérhetőség  otthonát  és  a  nyitottság  általános

kultúráját.
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08.
A védőtető

A  bölcs  szülői  hozzáállás  egyfajta  védőtetőt  biztosít

gyermekeink számára. Mindegy, milyen nevelés milyen falait

vagy a médiahasználat  milyen ablakait  alakítjuk ki,  a rossz

szülői hozzáállás lyukas mennyezetétől otthonunk veszélyes

hely lesz.

Hogy a digitális korban bölcs apák és anyák lehessünk, meg

kell  fontolnunk  Isten  időtlen  értékű  útmutatását,  melyet  a

szülők számára adott. Azt az útmutatást, amely arra hív, hogy

találjuk  meg  az  egyensúlyt  az  elvárások és  a  támogatás

között.

A fegyelem az elvárások körébe tartozik. Az kell hozzá, hogy

az ember saját családjának jó gondviselője legyen (1Tim 3,4;

12),  akinek gyermekei nem vádolhatók könnyelmű élettel vagy

engedetlenséggel (Tit  1,6),  ezért   inti  őket  (1Kor  4,14),
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buzdítja  őket (1Tesz 2,11-12), fenyíti  és korholja őket (Zsid

12,5-7).
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Az útmutatás a támogatás körébe tartozik. Azt jelenti,  hogy

szeretettel  kitárod a szíved a gyermekeid előtt  (2Kor 6,13),

gondoskodsz  róluk (Lk 11,11-13; 2Kor 12,14), bátorító  és

vigasztaló párbeszédet folytatsz velük (1Tesz 2,11-12), és saját

példádon mutatod be, milyen is az igazi erkölcsös élet (1Pt 5,1-4).

Az elnéző vagy engedékeny szülők (csak támogatás, elvárás

alig) akaratukon kívül arra nevelik gyermekeiket, hogy minden

szeszélyük  és  vágyuk  jó.  Ezek  a  szülők  még  fiatal  felnőtt

gyermekeiket is babusgatják, és tévesen azt gondolják, hogy

úgy  tudják  legjobban  nevelni  gyermekük  jellemét,  ha

kevesebb  szabályt  határoznak  meg,  és  több  szeretetet

adnak.

Aztán,  mikor  a  szexuális  kísértések  kopogtatnak  az  ajtón,
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nemigen  lesz  semmi  a  gyermek  jellemében,  ami  arra

indítaná, hogy nemet mondjon. Ha az élet  azért  van, hogy

élvezzem,  ha  a  világ  körülöttem  forog,  és  az  én

szeszélyeimet  elégíti  ki,  akkor  a szexuális  fantáziálás azon

világát,  amelytől  jól  érzem  magamat,  a  pornográfia  fogja

biztosítani.

A spektrum másik végén a legalista vagy tekintélyelvű szülők

(csak  elvárás,  támogatás  alig)  arra  nevelik  gyermekeiket,

hogy  bárhol  keressenek  menedéket,  csak  ne  otthon.  A

csúcsteljesítmény  megszállottjaiként  ezek  a  szülők  olyan

otthont teremtenek, ahol túlságosan erős a kritikai szellem, és

hiányzik  a  megerősítés  és  a  bátorítás.  Az  ilyen  otthonban

felnövő  gyermekek  azt  fogják  hinni,  hogy  nem fontosak  a

szüleiknek.

A  szex  és  a  pornó  biztosítja  tehát  azt  a  tökéletes

fantáziavilágot, ahol a szeretet, a megerősítés és a hatalom

hamis változatát érezhetik, és amely azt a kockázatmentes

helyet biztosítja számukra, ahol senki sem kritizálja őket, nem

ítélik  őket  el,  és  nem  okoznak  csalódást  senkinek.  Más

szóval:  a  legalista  szülők  tudtukon  kívül  a  szexuális  bűn

aknamezejére hajtják gyermekeiket.

Amennyire csak tudjuk, nekünk, szülőknek el kell kerülnünk

ezeket a szélsőségeket, és hiteles magatartásunkkal azt az

elvárásrendszert és támogatást kell megadnunk nekik, amely

megfelel Isten akaratának. Ez akkor történik, mikor mind az

intézményes, mind a személyes tekintélyünk jelentős.
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Intézményes tekintély.  Ez az a tekintély,  amellyel  a szülő

pusztán azért rendelkezik, mert szülő. Ezért parancsolja Isten

a gyermekeknek azt, hogy tiszteljék szüleiket.

Személyes  tekintély.  Ez az  a  tekintély,  amellyel  a  szülők

azért rendelkeznek, mert felelősséget vállalnak, és kimutatják

a  szeretetüket,  érdeklődésüket  és  ragaszkodásukat.  Az  a

fajta tekintély ez, melyet az ember a személyes odaadásával

szerez meg.

Az  intézményes  tekintély  olyan,  mint  a  csekkfüzetben

szereplő  nevünk.  A  személyes  tekintély  olyan,  mint  a

bankban levő pénzünk. Csak azt vehetjük ki a számlánkról,

amit egyszer betettünk.

Melyik jellemez a leginkább titeket? Tegyetek fel magatoknak

néhány kérdést: 

 Olyan  hely  az  otthonotok,  ahol  gyermekeitek

számára teljesen világos, mit vártok el tőlük, és mit

vár el Isten tőlük? 

 Rendszeresen  beszélgettek  felnövekvő

gyermekeitekkel a bölcs és erényes életről? 

 Irányt  mutattok  gyermekeiteknek,  mikor  problémáik

vannak, és megtanítjátok őket arra, hogyan oldhatják

meg a konfliktusokat? 

 Olyan  hely  az  otthonotok,  ahol  gyermekeitek

53



megerősítést, bátorítást és szeretetet kapnak? 

 Meg szoktátok hallgatni  gyermekeitek panaszait  és

problémáit?

Ha  a  fenti  területek  bármelyikén  “nem”  a  válasz,  akkor

tekintsétek ezt lehetőségnek a továbblépésre. Ne aggódjatok.

Nem az a cél,  hogy tökéletesek legyetek. A következő célt

tűzzétek  ki:  “A  nap  minden  szakában,  mikor  a

gyermekeimmel  vagyok,  vagy  az  Istenhez  való  hűségről,

vagy az Istenhez való visszatérésről adok nekik példát.”

Hogyan teremtsük meg ezt az 

egyensúlyt az elvárások és a 

támogatás között? Ehhez 

olyan otthonra van 

szükségünk, amely az 

Istennel való kapcsolatra 

épül. Szakítsatok időt 

az imádkozásra és a Szentírás 

olvasására, járuljatok a szentségekhez 

külön-külön és együtt, családként is. 

Rendszeresen beszélgessetek arról, 

hogyan van jelen Isten a mindennapi 

életetekben. Tekintsetek Reá. 

Rendszeresen. Tudatosan. Ez a 

legfontosabb.
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09.
Az alap

Még  ha  a  világ  legjobb  szülei  lennénk  is,  nem  tudjuk

megvédeni  gyermekeinket  a  küszködéstől  és  a  bűntől.  A

bűnbeesés miatt az ember mindkettőt megtapasztalja.

A  bűnbeesés  miatt  elengedhetetlenül  fontos,  hogy

megtanítsátok  gyermekeiteknek  arra,  kicsodák  is  ők

valójában, továbbá a helyes határokra, különösen az emberi

szexualitással kapcsolatban, beleértve azt is, amit az online

és  offline  térben  tesznek.  De  nem  arra  van  leginkább

szükségük az életben, hogy megértsék a szexualitást, hogy

szert tegyenek a szexuális önfegyelemre, és még csak arra

sem, hogy jó szüleik legyenek, hanem mindenekelőtt Istenre,

és arra, hogy belássák, hogy Isten gyermekeivé fogadta őket,

valamint Isten irgalmára.

Ez tehát a katolikus hit üzenete, melyet tovább kell adnunk
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gyermekeinknek.  Az  evangélium  üzenete  ez:  Örüljetek  és

legyetek  boldogok! Isten  elküldte  nekünk  egyszülött  Fiát,  a

világ  megígért  Királyát,  Jézust,  a  Messiást!

Isten hozzánk hasonló lett. Kisgyermekként érkezett közénk,

és közöttünk élt.  Valóban megtapasztalta, milyen is az élet!

Valóban boldog volt, valóban küszködött, igazi barátai voltak,

és igazából szenvedett. Tanítása miatt az emberek gyűlölték

és megölték. A bűneinkért halt meg, amint azt a Biblia meg is

jövendölte. De (és ez az örömhír!) három nappal később ez a

Király feltámadt a halottak közül, amint azt a Szentírás előre

megmondta!  Amiatt,  amit  Jézus  értünk  tett,

megszabadulhatunk  a  bűn  súlyától,  és  végül  örökre

békességben élhetünk Istennel. 

Mindenki! A  betegek  és  az  egészségesek  egyaránt!  Az  övéi

vagyunk! Csak az a fontos, hogy Jézusra szögezve tekintetünket a

katolikus hitünk szerint éljünk, az imádságban közel legyünk hozzá,

rendszeresen  szentségekhez  járuljunk,  és  hirdessük  az  Úr

evangéliumát. Mikor  ezt  tesszük,  nemcsak most tapasztaljuk

meg  a  teljes,  elképesztően  szép  életet,  hanem  örökre

részesedni fogunk a Szentháromság szeretetében.
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Szőjük bele ezt az üzenetet mindennapi beszélgetéseinkbe!
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KEZEDBEN A VÉDELMÜK!
Védd meg családodat az internetes pornográfiától!

A  mai  szülőknek  egyre  nehezebb  megvédeniük
gyermekeik  ártatlanságát.  A  pornográfia  számtalan
módon  behatolhat  az  otthonunkba.  A  Covenant  Eyes
Screen  Accountability  and  Filtering  szoftvere  segít  a
szülőknek  ellenőrizni  a  digitális  belépési  pontokat,  és
megtanítja gyermekeiket a technika helyes használatára.
Bár  ez  hatalmas feladatnak  tűnhet,  a  Covenant  Eyes
minden segédeszközt biztosít, ami ahhoz kell, hogy az a
szülő légy, akire gyermekeidnek szükségük van.

30  napos  ingyenes  próba  a

covenanteyes.com weblapon az  EQUIPPED

promóciós kód segítségével! 



Kalauzold gyermekeidet 

az online térben
Ismerd meg azokat az ötleteket,  amelyekkel  megteremthető a
digitális  biztonság,  és  amelyeket  minden  szülőnek  és
gondoskodó felnőttnek tudnia kell. A Clean Heart Online (Tiszta
szívvel az online térben) olyan portál, ahol a családok minden
tudnivalót  megtalálnak  ahhoz,  hogy  felelősségteljes  digitális
bennszülötteket  neveljenek.  Olyan  információk  is  vannak  ott,
amelyek azoknak a felnőtteknek szólnak, akik az online térben is
tisztán szeretnének élni. Mindezt teljesen ingyen!



LÉGY AZ AZ APA, AKIRE 
SZÜKSÉGÜK VAN!

Fedezd fel a tiszta élet kulcsát a STRIVE segítségével!

Olyan apa vagy fiatalember vagy, aki meg akar szabadulni a pornográfia 

nézésének kényszeres késztetésétől? Csatlakozz Matt Fradd 21 napos 

erőpróbájához (angol nyelven elérhető).

Ingyenes regisztrációdat követően a következőket biztosítjuk:

• Lépésről lépésre haladhatsz naponta küldött nagy hatású 

videók és erőpróbák segítségével.

• Exkluzív hozzáférés Matt és díszvendégei múltbeli, jelenlegi és

jövőbeli interaktív élő közvetítéseihez.

• Napi kapcsolat az egész világon élő testvérekkel az online 

közösségben.

INGYENES regisztráció még ma 
az alábbi címen: Strive21.com!
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Segédeszközök
Clean Hearts Online (Tiszta szívvel az online térben)

A  “Clean  Hearts  Online”  olyan  ismeretterjesztő  weblap,

amely  segédeszközöket  nyújt  a  papoknak,  szülőknek,

pedagógusoknak, sőt azoknak is, akik a pornográfiával

küszködnek.  A kínálatban videókurzusok, online képzések

és  az  adott  egyházmegye  képzési  műhelyeivel,  a  helyi

tanácsadókkal  és  egyebekkel  kapcsolatos  tudnivalók

egyaránt szerepelnek.

https://cleanheart.online

The Chastity Project (A tisztaság projekt)

A  “Chastity  Project”  Jason  és  Crystalina  Evert  szolgálata,

mely szemináriumok, különböző segédanyagok, klubok és a

közösségi  média  segítségével  kívánja  előmozdítani  a

tisztaság erényét.

http://chastityproject.com

Protect Young Eyes (Óvd a fiatal szemét!) 

A “Protect Young Eyes” a szülői ellenőrzéssel és az ehhez

szükséges  technikai  háttér  biztosításával  kapcsolatos

ismeretterjesztés  céljából  létrejött  szervezet,  melyet  az

internet  biztonságos  használatára  szakosodott  Chris

McKenna  alapított  elsősorban  szülők  és  gyermekvigyázók

részére. Ez  a  weboldal  elmagyarázza,  hogyan  tartható



57

kézben  a  közösségi  média,  hogyan  védhetők  meg  a

gyermekek  a  ragadozóktól,  hogyan  lehet  felismerni  a

képernyőfüggőséget, és sok egyéb dolgot is. Az Óvd a fiatal

szemét csapata évente több száz iskolában tart előadást.

www.protectyoungeyes.com  

Tisztasor projekt

Magyar nyelvű honlap, amely segít elkezdeni a pornográfiával való 
harcot.

www.tisztasor.com

Test Teológia hétvégék

Szent  II.  János  Pál  pápa  szerető  módon  elmélkedik  Isten
Igéjéről és az ember tapasztalatáról, bemutatva a köztük lévő
összhangot.

Szabadságunkat  tiszteletben  tartva,  saját  kincseink
felfedezésére  hív.  Megközelítésében  felüdülésre  találhatnak
azok is, akiket elkedvetlenítettek a moralizáló ítélkezések.

Nem számít, milyen gyakran értük be sokkal kevesebbel. Ez az
üzenet  nem  erőltet  semmit,  hanem  szexualitásunk
gyógyulásának és helyreállításának lehetőségét kínálja fel.

www.testteo.hu

Bízd rá magad

A  bizdramagad.hu  honlap  egyedi,  tematizált
ajánlásgyűjteményében az  emberi  életút  sokféle  kihívásával
kapcsolatban találhatunk valós, gyakorlati segítséget. Legyen

http://www.testteo.hu/
http://www.tisztasor.com/
http://www.protectyoungeyes.com/
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szó pl. gyermekvállalásról, gyereknevelésről, párkapcsolatról,
függőségekről,  időskorú/beteg  hozzátartozó  gondozásáról,
pszichológiai,  érzelmi  elakadásokról  vagy  bármilyen
személyes nehézségünkről. 

Jelenleg  több,  mint  száz,  elsősorban  katolikus  segítő
szervezetet,  „jó  gyakorlatot”  mutatunk  be  oldalunkon,  akik
sokféle  módon  tudnak  támaszt,  kapaszkodót  nyújtani
számunkra  (pl.  segélyhívó,  pszichológiai  és  mentálhigiénés
segítség,  önsegítő  kör,  lelkigyakorlat,  lelki  vezetés,
zarándoklat,  tanfolyam,  online  társkereső,  betegápoló
közvetítő szolgáltatás, stb.).

www.bizdramagad.hu
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