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Hogyan használd ezt a 
könyvet?
A könyv elolvasása elejétől végig nagyjából egy órát vesz

igénybe. A fejezetek és a bekezdések címei arra szolgálnak,

hogy  megtaláld  azokat  a  részeket,  amelyek  a  te

helyzetedben a legfontosabbak.

Azt  ajánljuk,  hogy  olvasd  el  az  egész  könyvet,  mielőtt

gyermekeddel  a  pornográfiáról  beszélgetnél.  Műveld  ki

magad minél jobban, hisz a gyermeked megér ennyit!

» Az első részben megtudhatod, miért fontos beszélni
a  pornóról,  különösen  akkor,  ha  gyermeked  már
találkozott vele.

»  A  második  részben  megtudhatod,  hogyan
készülhetsz fel jól erre a beszélgetésre.

» A harmadik részben megtudhatod, hogyan folytasd le
a beszélgetést.

»  Az  utolsó  részben  azokról  a  gyakorlati  lépésekről
olvashatsz,  amelyekre  azért  van  szükség,  hogy
felkészítsd otthonodat minderre.

Szülőként nem szabad elfelejtenünk, hogy nincsenek gyors

és könnyű megoldások erre a helyzetre. Könyvünknek nem

az a célja, hogy „rendbe hozd a gyermeked”, 



hanem hogy elgondolkozz a gyermekeddel való kapcsolatod

mélyítésén, és megadd neki azt az útmutatást és fejlődési

lehetőséget, amelyre szüksége van.

Lehet,  hogy  ez  a  könyv  mélyebbre  visz  téged,  mint

amennyire  szeretnél  menni.  Olykor  nagyon  kellemetlenül

hathat.  Fogadd  el  ezt.  Mikor  beérjük  gyors  ötletekkel  és

könnyű  válaszokkal,  akkor  a  mélyben  húzódó  valódi

problémák érintetlenül maradnak.
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Bevezető
Leült,  hogy  igyon  egy  csésze  kávét,  és  megnézze  az

emailjeit  az  iPadjén.  Miközben  egy  tegnap  meglátogatott

weboldalt  keresett,  megnézte a böngészési előzményeket.

Teljesen  megdöbbentette,  amit  ott  talált:  az

előzménynaplóban pornográf weblapok kihívó címei jelentek

meg.

Enyhe  pánikban,  de  gondosan  figyelve  a  részletekre

észrevette,  hogy az összes ilyen oldalt  előző nap délután

tekintették meg. A férje akkor a munkahelyén volt, úgyhogy

ő nem lehetett. Aztán eszébe jutott, hogy az iPadet 11 éves

fiának  adta  kölcsön,  hogy  néhány  játékot  játsszon  rajta.

Megvan tehát, ki volt az! A fia legalább egy órát ezeknek az

oldalaknak a nézegetésével töltött.



A következő kérdés foglalkoztatta: Most mit tegyen?

Ez a segédanyag erre a kérdésre segít megtalálni a választ.

Olyan gyakorlati lépéseket mutatunk be, amelyeket bármely

katolikus  család  azonnal megvalósíthat  az  otthonában

függetlenül attól, hogy gyermekük néz-e pornográfiát, vagy

sem.

A fiatalok pornófogyasztási statisztikái megrázóak. Az egyik

2017-es átfogó  felmérés szerint a katolikus középiskolások

49%-a válaszolta azt, hogy hetente több mint egyszer néz

pornót.1

Bármilyen nyugtalanító legyen is ez, semmi rendkívüli nincs

abban, hogy felfedezed, hogy gyermeked pornót néz. Nem

ismeretlen vizeken jársz. Szülők milliói kerültek már szembe

ezzel a helyzettel. Milliók gondolkoztak azon, mit kezdjenek

vele.  És  még  több  millió  fog  szembekerülni  ezzel  a

helyzettel a jövőben. A kulcskérdés ez: azt teszik-e ekkor,

amit ilyenkor tenni kell?

Neked  mint  a  gyermek  szülőjének  vagy  gondviselőjének

tudnod  kell,  hogy  az  a  felfedezés,  hogy  gyermeked

pornográfiát  néz,  rendkívül  felkavaró  lehet,  de  ezzel  még

nincs vége a történetnek. 

Ne veszítsd el a fejed! Hadd ismételjem meg: őrizd meg

a nyugalmadat, és ne veszítsd el a fejed!



Családotok  bizonyos  dolgokat  megváltoztathat  annak

érdekében, hogy megvédjétek gyermeketeket a pornográfia

veszélyeitől.

Az  a  bölcsesség,  amelyet  mint  szülő  életük  ezen kritikus

szakaszában átadsz gyermekeidnek, és az a példa, amelyet

eléjük  élsz,  egész  életükben  utat  mutathat  nekik.  Bölcs

iránymutatásod és személyes példád erőt adhat nekik, hogy

ne  engedjenek  a  szexuális  kísértésnek,  és  tiszta,  szent

életet éljenek.



01.
A pornó hat a gyermekekre

A valóság: Sok fiú és lány néz pornót

Régen  a  fiatalok  nehezen  jutottak  hozzá  pornóhoz.  A

gyerekek a szülő, illetve a nagybácsi titkos magazinjai vagy

videókazettái között botlottak bele (vagy egy másik gyerek

botlott bele ugyanígy, és tőle szerezték). Ma más a helyzet.

Az  internet  lehetővé  teszi,  hogy  a  szexuális  tartalom

gyakorlatilag  minden  otthonba  és  minden  korosztályhoz

eljusson.  A  mai  egyetemisták  körében  végzett  felmérés

kimutatta, hogy a férfiak több mint fele és a nők több mint

egyharmada mondja azt, hogy még tizenévesek sem voltak,

mikor először láttak pornográfiát.2

És nem is csak a fiúkról van szó. Ha volt  olyan kor a mi

kultúránkban, mikor a pornó kizárólag a fiúk, illetve a férfiak

szokása volt,  akkor  ennek a kornak már régen vége. Bár



általában véve továbbra is igaz, hogy a lányokat kevésbé

érdekli  a  pornográfia,  a  fiatal  lányok  mintegy  egynegyede

életében legalább egyszer 30 percet vagy ennél is többet

online pornográfia nézésével tölt.3

Felnőtt korban a nők 20-30%-a lesz rendszeres pornográfia-

fogyasztó, vagy vesz részt szexuális tárgyú tevékenységben

a  chatszobában.4  És  a  lányok  nagyobb  valószínűséggel

lesznek pornográf érdeklődés tárgyai, mint a fiúk, mikor az

online  térben  meztelen  vagy  félmeztelen  képeket  vagy

videókat küldenek magukról.5

„Ez a drog agresszívebb, ártalmasabb,

erőszakosabb és megalázóbb, mint

bármi más, amit a világ történelme eddig

látott. És ez a felnövekvő nemzedék

olyan tömegesen kerül szembe vele,

ahogyan a világ történelmében egyetlen

más nemzedék sem.”
— Clay Olsen, a Fight the New Drug nevű

szervezet társalapítója és vezérigazgatója6

Csodálkozhatunk  azon,  hogy  amikor  egy  gyermek  vagy

serdülő  találkozik  a  pornográfiával,  az  alábbi  hatások



jelentkeznek?7 

 Korábbi nemi közösülés. 

 A  pornónézés  tartós  kedvezőtlen  és  traumatikus

érzelmi hatásai. 

 Az  a  képzet,  hogy  a  teljes  szexuális  kielégülés

elérhető  anélkül,  hogy  az  ember  nem  szereti  a

partnerét. 

 Az  a  képzet,  hogy  házasság és  a  családalapítás

nem vonzó perspektíva. 

 A  szexuális  kényszercselekvések  és  a

szexfüggőség kialakulásának fokozott kockázata.

Ha gyermeked újra és újra téves információkkal találkozik az

emberi  szexualitással  kapcsolatban,  jóval  azelőtt,  hogy

ezeket az információkat meg tudná érteni, az egész életére

sérülhet.

A szülőknek most kell cselekedniük

Ezeket a tényeket nem pusztán azért mutatjuk be itt, hogy

sokkoljunk  velük,  hanem,  hogy  ráébresszenek  minket  a

valóságra. 



Mikor a digitális korban gyermekeinket a nemiségük szépsé-

gére akarjuk megtanítani, az egyik leghatásosabb eszköz a

beszélgetés.  Komolyan  és  őszintén  el  kell  beszélgetnünk

velük a mély kérdéseikről úgy, hogy közben a szemükbe né-

zünk. A digitális korban megengedhetetlen a passzív szülői

magatartás  –  az

internet  ugyanis

sohasem nyugszik. A

szülőknek akkor is el

kell  beszélgetniük

gyermekeikkel szívük

mély  kérdéseiről,  ha

mindez  kellemetlen

nekik és/vagy nektek.

Fontos dologról van szó. Az állandó befolyásolás az internet

és a közösségi média részéről annak legkülönbözőbb for-

máiban, valamint a kortársaik részéről   jelentkező nyomás,

illetve  saját  rossz  döntéseik  megnehezítik,  hogy  Isten

gyermeke  erényes  életet  éljen.  És  sajnos  mindez,

beleértve  az  internetes  pornográfiát  is,  arra  tanítja

gyermekeinket, hogy miként gondolkozzanak a szexről

és  a  házasságról.  Ismét  hangsúlyozzuk,  hogy  a  digitális

korban nem az a kérdés, hogy gyermeked lát-e valamit az

online térben, amit nem szabadna látnia, hanem az a kér-

dés, hogy mikor látja. Sajnos a serdülők 49%-a legalább ha-

vonta egyszer pornóba botlik. 8  A pornóval való egyetlen ta-

A pornóval való egyetlen 
találkozás elég ahhoz hogy 

valaki egy életre 
pornófogyasztóvá váljon



lálkozás  elég  ahhoz,  hogy  valaki  egész  életére  pornófo-

gyasztóvá váljon, és küszködjön vele.

Szülőként most kell cselekedned. Bármily kínos legyen is a

pornóról  beszélni  gyermekeiddel,  ha  nem  beszélsz  róla,

annak nagyon súlyos következményei lesznek. A szex Isten

ajándéka számunkra, és nem szeretnénk, ha gyermekeink a

pornográfia  által  lealacsonyított  változatát  tekintenék

természetesnek.



02.
A pornóhasználat szakaszai

Ha  gyermeked  találkozott  már  pornóval,  akkor  részben

aszerint kell reagálnod rá, hogy mennyire merült el benne,

és  hogy  mióta  tart  a  dolog.  Ne  feledkezz  el  ezekről  a

szakaszokról, mikor útmutatónk hátralevő részét olvasod.

1. szakasz: Kísérletezgetés és kíváncsiság

A  legtöbb  gyermekkori  vagy  serdülőkori  pornónézés  a

kíváncsiságra vezethető vissza. A fiúk szeretnék tudni, hogy

néznek  ki  a  lányok  ruha  nélkül,  és  fordítva.  Teljesen

természetes dolog, hogy a serdülőkor előtt a fiúk és a lányok

kíváncsiak a szexualitásra és a nemek közti különbségekre.

Serdülőkorban,  mikor  a  szexuális  érzések  erősödnek,

gyakran előfordul, hogy a fiúk és a lányok az online térben

provokatív  képek  hatása  alá  kerülnek,  és  többet  is

szeretnének látni. 



2. szakasz: Rendszeres önkielégítés

Ebben  a  szakaszban  gyermeked  a  kíváncsiságtól  eljutott

oda, hogy szexuális kielégülésre és orgazmusra „használja”

a  pornót  és  az  online  chattelést.  Míg  ez  a  szakasz  a

serdülők  körében  gyakoribb,  kisebb  gyermekeknél  is

megjelenhet.  Ebben  a  szakaszban  a  pornófogyasztás

kikapcsolódási  lehetőségként  mutatkozik,  bár  a  szégyen

érzése is társulhat hozzá. 

3. szakasz: Veszélyes használat

Hogy mi minősül „veszélyes használatnak”, az nem ugyanaz

minden  gyereknél.  A  szinte  észrevehetetlen  továbblépés

ebbe  a  szakaszba  akkor  történik,  mikor  a  gyermekek  a

káros következmények ellenére is pornót kezdenek nézni.

Késő éjszakáig  fennmaradnak a  pornó miatt,  nem tudnak

aludni,  napközben  képtelenek  koncentrálni,  másnap  este,

illetve  éjszaka  pedig  ismét  pornót  fogyasztanak.

Veszélyesebb helyzetekben is  kezdenek  pornót  nézni  (az

iskolában;  szüleik  okostelefonján;  mikor  valaki  bármely

pillanatban  bejöhet  a  szobába;  amikor  kisebb  testvérükre

kellene vigyázniuk  stb.).  A  lebukás  veszélye  nem annyira

érdekli  őket,  sőt  a  lebukástól  való  félelem  részét  képezi

annak a felfokozott érzésnek, amit az élmény jelent. 



4. szakasz: Függőség

A  pornográfiára  való  maszturbálás  agyunk  idegkörébe

vésődik  annak  jeleként,  hogy  dopamin,  szerotonin,  ópiát,

oxytocin  és  más  hormonok  és  ingerületátvivő  anyagok

szabadulnak  fel.  Ez  a  hormonkoktél  része  annak,  ahogy

testünk  a  szexuális  tevékenységre  reagál,  de  mikor  az

erőteljes hatású pornó hívja elő, akkor az agy olyan szintű

szexuális izgalmat él át, amely már nem természetes. Akik

függő viszonyba kerülnek a pornográfiával, mindent elsöprő

vágyat  éreznek  a  pornó  után,  kontrollálhatatlannak  tűnő

szexuális fantáziák hatalmasodnak el rajtuk, sőt, megvonási

tünetek  is  jelentkeznek.  A  pornó  azon  fajtái,  amelyeket

korábban kielégítőnek éreztek, már nem elegek, és egyre

keményebb pornográfia után néznek.

A  különböző  szakaszok  között  nincsenek  egyértelmű

határok, inkább fokozatos az átmenet.



03.
Felkészülés a 
beszélgetésre

A  felfedezés,  hogy  gyermeked  rendszeresen  pornót  néz,

ijesztő,  felkavaró  és  csüggesztő  lehet,  de  ha  egy  kicsit

felkészülsz rá, okos és termékeny beszélgetést folytathatsz

vele róla.

A  gyermekeinkkel  való  beszélgetésünk  célja  az,  hogy  az

igazi  szeretet  felé  vezessük  őket. Segítenünk  kell  nekik,

hogy  testüket  csodaszép  ajándéknak  lássák,  amelyet  a

másiknak adhatnak, és nem tárgynak, amelyet  oly módon

használhatnak,  ahogyan  azt  az  internetes  pornográfia

tanítja. Az online hatások – különösen a pornográfia – sok

szörnyű hazugságot  ültetnek el  a gyerekek  fejében.  Az  a

sokmillió pornográf kép és videó, amely az online térben és

a gyermekek által naponta használt alkalmazásokon érhető

el, azt a hazugságot közvetíti, hogy a szex alkalmi dolog, és

hogy az emberek tárgyak,  amiket  használunk, majd pedig



eldobunk.

Az elektronikus eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy 
mint szülők kapcsolatban maradjunk gyermekeinkkel, és 
biztonságban tudjuk
őket, egyben utat
nyitnak
gyermekeinknek a
pornográf tartalom felé,
amely – olykor egy
életre – elrabolja
ártatlanságukat, letéríti
őket az életszentség
útjáról, és
összezavarja a
kapcsolataikat. 

Ha  lehetséges,  várjunk  egy  napot  a  beszélgetéssel.  Ha

kedden  megtudod,  hogy  gyermeked  pornográf  tartalmat

nézett, semmit sem veszítesz azzal, hogy csütörtökig vagy

péntekig vársz a beszélgetéssel.  Időre van szükséged rá,

hogy kitaláld, mit mondjál, és hogyan mondjad.

Végezd el a házi feladatodat

A  beszélgetés  előtt  minél  többet  tudj  meg  gyermeked

pornónézési tapasztalatairól.

Nézd meg a böngészési előzményeket a lakásban található

internetes  eszközökön.  Ha  több  böngésződ  van  (például

Firefox, Internet  Explorer,  Safari, Chrome stb.), akkor nyisd

meg mindegyiket, és nézd meg az előzményeket. Ha újabb

                                                
A gyermekeinkkel való

beszélgetésünk célja, hogy
az igazi szeretet felé

vezessük őket.



jeleit  látod  annak,  hogy  gyermeked  pornót  nézett,  nézz

végig több hetet,  vagy akár  több hónapot is.  Jegyezd fel,

milyen oldalakat  keresett  fel.  A mobil  eszközök böngésző

alkalmazásait is ellenőrizd.

Ha  ezeken  az  internetes  böngészőkön  üres  az

előzménynapló, akkor az arra utal,  hogy valaki hozzányúlt

az adatokhoz. Ez a gyermeked is lehetett,  ami azt jelenti,

hogy nemcsak ahhoz van esze, hogy elrejtse, merre járt, ha-

nem azt sem szeretné, ha rajta kapnák. A serdülők között ez

nagyon gyakori jelenség manapság. Egy friss felmérés sze-

rint  a  tizenévesek

71%-a  tett  valamit

azért,  hogy  elrejtse

online viselkedését a

szülei elől.9 

Az internetes böngé-

szőket  viszonylag

könnyű  „inkognitó”

üzemmódban  hasz-

nálni  (ezt  „magán-

böngészésnek”  is

szokták nevezni). Olyan beállítás ez, amely könnyen be- és

kikapcsolható,  így  a  felhasználó  elérheti,  hogy  az

előzménynaplókban  egyáltalán  ne  jelenjen  meg  az

internetes tevékenysége.



Használd a böngésző „automatikus kitöltés” funkcióját, hogy

képet kapj arról, milyen keresési kifejezéseket használtak. A

korábban keresett kifejezések gyakran megjelennek, mikor

gépelni  kezdesz  a  keresősávban. Menj  végig  az  ábécén,

egyszerre mindig csak néhány betűt gépelve, és látni fogod,

milyen keresési kifejezéseket használtak. 

Talán a lányod azt akarta tudni, hogy „mi az a szex”. Talán a

fiad bele van zúgva az iskolában az egyik pomponlányba,

ezért gépelte be azt, hogy „pomponlány”. Talán gyermeked

meglátta  a  Hooters  óriásplakátját,  és  megnézte,  mi  az.

Talán gyermeked olyan szót hallott az iskolában, amelynek

szexuális tartalma van, és tudni szerette volna, mit  jelent.

Vagy gyermeked már egy ideje pornót néz,  vagy erotikus

chatelésben vesz részt, és durvább dolgokra vágyik.

Ha gyermekednek okostelefonja vagy táblagépe van, akkor

az összes telepített  alkalmazást nézd végig. Egyes  alkal-

mazásokat ártatlan színben tüntetnek fel (a „Számológép!”

nevű alkalmazást például könnyen használhatják pornóke-

reskedelemre  ).  Más  alkalmazásokban,  például  az  Insta-

gramban és a Snapchatben, rejtett  részek is vannak, ahol

szexuális tartalmú képekkel lehet találkozni.  Ne felejtsd el

korlátozni  az  alkalmazások  telepíthetőségét!  Használd  az

iPhone® beépített képernyőidő beállításait. Az Android-on™

telepíts alkalmazászárat (a Covenant Eyes alkalmazásában

van ilyen).

E tudás célja az, hogy ne kelljen azt mondanod, hogy „Most



aztán lefüleltelek!” Ha arról kérdezed a gyermekedet, hogy

mit  nézegetett  és miért,  akkor alighanem jó párszor azt a

választ fogod kapni, hogy „nem tudom”. Ez a beszélgetés

valószínűleg nagyon nehéz lesz a fiadnak vagy a lányodnak.

Minél  több  információt  sikerül  megszerezned,  annál

könnyebb lesz elmagyaráznia mindent az elejétől a végéig.

Valami  ilyesmit  mondhatsz:  „Észrevettem,  hogy  a  ……….

szót/kifejezést kerested.  Mi keltette fel az érdeklődésed ez

iránt?”

Beszéljétek meg a dolgot

Ha  házasságban  élsz,  akkor  beszélj  a  házastársaddal  a

helyzetről. Hallgassátok meg egymás szempontjait.

Ha  van  egy  megbízható  tanácsadó  vagy  pap  ismerősöd,

akivel  beszélhetsz,  avasd be a problémába.  Figyeld meg,

hogyan  közelíti  meg  ő  a  helyzetet.  Mondanom  sem  kell,

hogy  ezeknek  olyan embereknek  kell  lenniük,  akik  biztos,

hogy nem fogják kibeszélni.

Mikor másokat hallgatsz, arra is szakíts időt, hogy hangosan

is  kimond,  milyen  gondolatok  járnak  benned.  Kérj

visszajelzést másoktól arra vonatkozóan, amit mondasz, és

ahogyan mondod.

Ha  zavarba  jössz  attól,  amit  a  gyermeked  néz

(„egyszerűen nem értem, miért nézi a gyermekem ezt az

izét”), akkor keress valakit, aki megérti a kísértésnek ezt a

területét.



Imádkozz érte

A legfontosabb  dolog,  amit  tehetsz,  az,  hogy  könyörögsz

Istenhez,  hogy  töltsön el  együttérzéssel gyermeked iránt.

Ha  zsigeri  érzésed  a  félelem,  akkor  kérd  Istent,  hogy

szabadítson meg a gyávaságtól. Ha zsigeri érzésed a szülői

kudarc vagy a szégyen, akkor kérd Istent,  hogy töltsön el

mélyebb  bizalommal  az  iránt,  hogy  az  Ő  szeretete  és

irgalma nagyobb minden hibánál, melyet szülőként vétettél.

Ha haragszol, kérd Istent, 

hogy töltsön el mély 

együttérzéssel gyermeked

iránt.

Kérd Istent, hogy változtassa 

meg a hozzáállásodat úgy, 

hogy se magadtól, se az Úrtól

ne távolítsd el a fiadat vagy 

lányodat.

Menj  misére,  és  egyetlen

szándékodként a gyermekedet és a beszélgetést ajánld fel.

Talán azon is elgondolkozhatsz, hogy mikor a gyermekeddel

való  első  beszélgetésre  készülsz,  nem  kellene-e  a

kiengesztelődés szentségéhez járulnod.

Ne csak egy beszélgetésre készülj

A  végső  cél  nem  az,  hogy  egyszer  elbeszélgess  a

gyermekeddel,  hanem hogy olyan kapcsolatot  tarts fenn a



fiaddal vagy lányoddal, amely a biztonságot és az elfogadást

közvetíti  felé.  Ez  készíti  elő  a  jövőbeli  beszélgetésekhez

vezető utat.

Mivel  sok  minden  van,  amit  a  pornográfiáról  és  a

szexualitásról  mondani  lehet,  a  következő  oldalakon

található anyag több beszélgetés részét is képezheti.

Ne feledd: minden azon múlik, hogy 

megtalálod-e a megfelelő hangot

Pontosabban: majdnem minden. Természetesen az is fontos,

hogy  mit  mondasz  a  fiadnak  vagy  lányodnak,  de  hogy

hogyan  mondod,  az  mindennél  fontosabb.  Gyermekedet

minden bizonnyal  félelem és szégyen tölti  el  amiatt,  hogy

pornográfiát  nézett,  bizonytalan,  és  bűntudata  van.

Rendkívül fontos, hogy a vele folytatott beszélgetésekben ne

éles kritikával közelítsd meg a kérdést, és ne a félelem, az

elképedés és a szégyen legyen az uralkodó érzés.



04.
Hogyan beszéljünk róla?

A párbeszéd kezdete

Ne lepd meg a gyermekedet ezzel a beszélgetéssel. Beszélj

előtte  a  fiaddal  vagy  lányoddal.  Mondd  azt,  hogy  „látom,

hogy  a  tervezett  időpontra  semmilyen  programot  nem

szerveztél  magadnak,  ezért  van  néhány  dolog,  amiről

beszélni szeretnék veled. Egy kis időt kérek tőled.”

Mikor elkezded a beszélgetést, azzal indíts, amit már tudsz.

Mondd el,  hogyan bizonyosodtál  meg a dologról,  és hogy

miért  gondolod  azt,  hogy  ő  az,  aki  a  szexuális  tartalmat

nézte.

Adj időt neki a válaszra. Kérdezd meg, hogy helyesek-e a

megfigyeléseid.



Ennek a lépésnek az a lényege, hogy 

mielőtt elkezdenénk beszélgetni, min-

dent közöljünk vele, amit tudunk,

hogy könnyebben beszélhes-

sen. Lehet, hogy mindent elis-

mer, és jó hosszan beszél. Le-

het, hogy beléfagy a szó, és

nem tudja, mit mondjon. Ne

érezd úgy, hogy bármi konkrétumot

ki kell húznod belőle. Ez a lépés csupán 

arra szolgál, hogy segítsen neki a meg-

nyílásban.

Mi van akkor, hogyha tagadja?

Őrizd  meg  a  nyugalmadat.  Nyilván  lesznek  olyan

gyermekek, akik hazudni fognak, és nem ismerik el, hogy ők

nézték a szexuális képeket. 

Ha ez történik, akkor fontos, hogy ne veszítsük szem elől a

nagyobb célt. Hogy mit kell tenned ebben a pillanatban, azt

meg lehet tanulni.  Kiváló alkalom ez arra, hogy az emberi

szexualitással kapcsolatban fontos dolgokat taníts meg neki,

kialakítsd  a  vele  való  kapcsolatot,  és  a  jövőbeli

beszélgetések számára is nyitva hagyd az ajtót.

Ne  gurulj  dühbe,  ha  úgy  gondolod,  hogy  hazudik  neked.

Gondolj arra, hogy a kudarc és a bűn bagatellizálása vagy

tagadása  nem a  serdülő válasza  a  kudarcra  és  a  bűnre,

hanem  az  emberé.  Mindannyian  hajlunk  erre.  Ismerd  el,



hogy ha te kerültél volna kalamajkába, lehet, hogy te is így

tennél.

Ne  nevezd  hazugnak.  Fontos,  hogy  ne  azonosítsd  azzal,

amit elkövetett. Kérdezd meg a fiadtól vagy lányodtól, hogy

szerinte ki kereste fel ezeket a weboldalakat.  Változtass a

módszereden,  és  mutass  neki  példát  a  sebezhetőségre.

Beszélj életed azon időszakáról, amikor te is néztél pornót,

vagy amikor a szexuális kíváncsiságod erősebbnek bizonyult

nálad.  Valami  ilyesmit  mondhatsz:  „Azért  akartalak

megkérdezni erről, mert tudom, milyen kísértést jelenthet

ez a dolog. Mikor gyermek/tinédzser voltam, …”

Ha  úgy  gondolod,  hogy  gyermeked  a  kíváncsiság

szakaszában  van,  beszélj  arról,  hogy  mennyire  kíváncsi

voltál fiatal korodban, és hogy mennyire csábító volt keresni

a választ, olykor rossz  helyeken is. Ha úgy gondolod, hogy

gyermeked  túljutott  a  kíváncsiság  szakaszán,  és

pornográfiára szokott maszturbálni, vagy rendszeresen néz

pornót, akkor arról beszélj,  hogy számodra is milyen nagy

kísértést  jelentett  a  gyönyör  csábítása,  és  hogy  milyen

könnyű volt engedni neki.

A cél az, hogy segítsd megérteni, hogy olyan ember vagy,

akinél biztonságban érezheti  magát, és akiben megbízhat.

Ha továbbra is  tagadja,  ne érezd úgy,  hogy kötelességed

kisajtolni  belőle  az  igazságot.  Tekintsd  ezt  lehetőségnek

arra, hogy elmondhatod, hogy ha valaha pornográfiát  néz,

akkor veled beszélhet róla. Ha valaha kíváncsi lesz a szexre,

akkor tőled kérdezhet.



Kíváncsi vagy „fogyasztó”?

Lehet, hogy gyermeked nincs pontosan tisztában azzal, milyen

szerepet játszik a pornó az életében, mégis érdemes rákérdezni,

mondjuk  így: „Mit  gondolsz,  hányszor  kerestél  ilyesmi

képeket vagy videókat az online térben?” Valószínűleg nem

fog  tudni  válaszolni,  ezért  adj  neki  néhány  választási

lehetőséget: „Mondjuk, egy hónapja nézed ezt a dolgot, vagy

már  régebben?”  „Hányszor  láttad  ezt  az  elmúlt  egy-két

hétben?”

Egyes  gyerekek,  különösebben  a  fiatalabbak,  a

kísérletezgetés  és  a  kíváncsiság  szakaszában  lesznek.

Mások rendszeresen használják a pornót maszturbálásra, és

lehet, hogy ebből a szakaszból már tovább is léptek abba,

amit  már  függőségnek  nevezhetünk  (lásd  2.  fejezet,  „A

pornófogyasztás szakaszai”). 

Egyéb szexuális élmények?

A beszélgetés természetétől  és tartalmától  függően annak

az ideje is  elérkezhet,  hogy más szexuális  élményekről  is

érdeklődjünk. Kezdhetjük például így: „Csináltál már olyat a

való életben, amit ezeken a képeken vagy videókon láttál?”

Lehet,  hogy  a  fiad  vagy  lányod  saját  döntése  volt,  hogy

szexuális természetű tevékenységbe bonyolódott,  de az is

lehet, hogy kényszerítették rá, sőt erőszakot is alkalmaztak.

Kérdezz rá a konkrétumokra, egyszerre mindig csak egyre, a

legártalmatlanabbaktól a legsúlyosabbak felé haladva.



 „Csókoltál már szájon valakit?”

 „Megérintetted-e  már  valakinek  a  nemi
szervét?”

 „Kérte már tőled bárki azt, hogy vetkőzz le
előtte?”

 „Lefeküdtél-e már valakivel?”

 „Megérintette-e  bárki  a  nemi  szervedet,
vagy kényszerített-e arra, hogy te érintsd
meg az övét?”

Sajnos  a  gyermekek,  illetve  a  serdülők  olykor  olyan

környezetben  találkoznak  először  a  pornográfiával,  ahol

szexuális zaklatásban van részük. A zaklató avatja be őket a

pornográfiába  –  olykor  a  gyermekpornográfiába  is  –,  a

traumatizált  áldozatok  pedig  még  inkább  keresni  fogják  a

pornót.

Ismerd be a hibáidat

Annak, aki a kíváncsiság szakaszában van, ezt mondhatod:

„Az  internet  tele  van  ezekkel  a  meztelen  képekkel  és

videókkal,  ezért  már  korábban  is  beszélnem kellett  volna

veled  róluk.  Sajnálom,  hogy  korábban  nem  segítettem

ebben. Amit korábban mondanom kellett volna, az az, hogy

ha  bármi  olyan  képet  látsz  az  online  térben,  ami



kényelmetlenül érint téged, vagy olyat, ami kérdéseket vet

fel benned, akkor hozzám mindig jöhetsz. Hallani szeretném

a  kérdéseidet.  Kíváncsi  vagyok,  hogy  tudok-e  rájuk

válaszolni.  Nem  szeretném,  ha  azoktól  kapnád  meg  a

válaszaidat, akik azokat a rossz dolgokat odatették.”

Hallgasd meg. Tényleg hallgasd meg.

Bármi történjék is, ne feledkezz meg a veled szemben ülő

emberről. Hogyha kérdezel tőle valamit, ne törd meg rögtön

a kínos csendet,  és ne kezdj  beszélni.  Adj  időt  a fiadnak

vagy  a  lányodnak  a  válaszra.  Némi  kínos  csend  minden

bizonnyal  lesz,  de folyamatosan emlékeztesd magad arra,

hogy  tartsd  a  szádat,  és  engedd,  hogy  a  gyermeked

beszéljen. Együttérző szívvel hallgasd. Ne arra használd a

csendet, hogy csalódott tekintettel méregesd a gyermekedet.

Gyöngédséget sugározzon a szemed.

Ott  szólítsd  meg  a  gyermekedet,  ahol  éppen  tart.  Te

elvégezted a házi feladatodat.  Valamit legalább már tudsz

arról, hogy a fiad vagy lányod az online térben mit látott vagy

tett.  Mikor  több  dolgot  is  megtudsz,  figyelj  a  gyermeked

szavaiban  vagy  hangjában  rejlő  kérdésekre,  valamint  az

érzéseire.

Ne felejtsd el: ez a beszélgetés lényegét tekintve nem a

pornóról  szól,  hanem  arról,  hogy  megismerd  a

gyermekedet.  Ennek az  első  beszélgetésnek  azt  kell

napvilágra hoznia, hogy miért néz a gyermeked pornográfiát.

Miközben  hallgatod,  figyeld  meg,  milyen  félelmeket,



sóvárgást,  bizonytalanságokat,  kérdéseket,  bűntudatot  és

szégyent látsz a fiadban vagy lányodban.

Mielőtt  magára  a  pornográfiára  rátérnél  (4.  lépés),

beszéltesd a gyermekedet arról, hogy mit talált csábítónak,

érdekesnek vagy élvezetesnek benne. Ne háborodj fel és ne

rökönyödj meg azon, amit a gyermeked mond, akkor sem,

ha  nincs  lelkiismeretfurdalása  amiatt,  hogy  pornót  néz.

Mutass  valódi  érdeklődést.  Kérdezd  meg,  mi  volt  zavaró

benne. 

Mindig bátorítsd az őszinteségre. Ha valamit beismer, még

ha csak apró dolgot is, dicsérd meg a fiadat vagy a lányodat

az  őszinteségéért.  Ilyesmit  mondhatsz:  „Nem  sok  ember

lenne  hajlandó  erről  beszélni.  Szeretem,  hogy  ennyire

őszinte vagy.”

Nézz rá, miközben hallgatod. Nézz a gyermeked szemébe.

Mondj  megerősítő  szavakat.  Ismételd  meg  a  fiad  vagy

lányod  által  használt  kifejezéseket,  jelezve,  hogy  valóban

meghallod, amit mond.

Légy olyan, aki remekül tud hallgatni, és ne téveszd szem

elől a kérdés teljes távlatát.



05.
A szex Isten remek ötlete
Hogy  ez  a  beszélgetés  mennyire  lesz  hatékony,  az

alapvetően  a  te  nyitottságodon  múlik.  Minél  inkább  lelki

fröccs  lesz,  annál  kevésbé  valószínű,  hogy  a  gyermeked

nyitott  lesz  rá.  Minél  több  személyes  példát  használsz  a

saját  életedből,  és  minél  átlátszóbb  vagy,  annál  kevésbé

valószínű, hogy érzelmileg bezárkózik.

Mit  is  jelent  az,  hogy az ember átlátszó? Ne félj  beszélni

azokról a kísértésekről,  amelyek a szexuális bűn területén

értek,  illetve  ma  is  érnek.  Ne  riadj  vissza  az  olyan

mondatoktól, mint „Mikor serdülő voltam, emlékszem, milyen

nehéz  volt,  amikor…”,  vagy:  „Az  volt  benne  nehéz

számomra, hogy …” vagy: „Nem mindig boldogultam ezzel

serdülőkoromban.”



Minták a különböző témákról  folytatott
beszélgetésekre – kisebb gyermekek

A test lélegzetelállító dolog.

„Az emberi test csodaszép dolog. Mikor Isten megteremtette

az  embert,  férfinak  és  nőnek  teremtette,  amint  azt  a

Teremtés  könyvének  elején  olvashatjuk.  Isten  képére  és

hasonlatosságára  vagyunk  teremtve,  ami  azt  jelenti,  hogy

minden,  amik  vagyunk,  a  minket  teremtő  Istent  tükrözi.

Teljesen helyénvaló dolog,  hogy tudni  szeretnénk, hogyan

néz ki az emberi test, hiszen – amint azt a 139. zsoltár 14.

versében is olvashatjuk – Isten csodálatosan alkotott  meg

minket.”

A meztelenség a magánélet része.

„Az emberi test is a magánélet része. Nem járhatjuk körbe a

szomszédainkat,  bekukucskálva  az  ablakukon  annak

reményében, hogy éppen vetkőznek, nemdebár? Azért van

ez így, mert az emberi test annyira különleges valami, hogy

akárkinek  nem szeretnénk  mutogatni.  A  férj  és  a  feleség

látja egymást meztelenül, de senki más előtt nem vetkőznek

le. Meztelen emberek képeit sem szabad nézegetnünk. Azok

az  emberek,  akik

ezeket  a  képeket

készítik,  vesznek

valami  egészen

különleges  dolgot  –

egy  mezítelen  test

Istent nem zavarja a
kíváncsiságod, ahogy

engem sem.



képét – és az egész világnak mutogatják.” engem

„Istent nem zavarja a kíváncsiságod, ahogy engem sem. Is-

ten ugyanakkor azt akarja, hogy fegyelmezzük meg a tekin-

tetünket,  mikor  olyan  emberek  képét  látjuk,  akiken  nincs

ruha, vagy majdnem teljesen meztelenek, mivel minket és a

képeken látható embereket valami sokkal nagyszerűbb do-

logra teremtett:  a szeretetre. Fordítsuk el a szemünket, és

így  gondolkozzunk:  ’A  meztelenség  a  magánélet  része.

Elfordítom a tekintetem’.

Az  a  feladatom,  hogy  segítsek  neked  megérteni,

milyennek teremtett minket Isten.

„Remek, hogy többet akarsz tudni az emberi testről, de nem

szeretném,  ha  ezeket  a  válaszokat  a  számítógépen

keresnéd [vagy a tévében, vagy ahol a gyermek pornográfiát

nézett].  Szívesen  beszélek  veled  bármikor,  ha  tudni

szeretnél  valamit  a  testünkkel  kapcsolatban,  hogy  hogyan

néz ki, vagy hogy hogyan működik.”

Teljesen  rendben  van,  hogy  az  ember  zavarban  érzi

magát. Isten nem szégyell téged, és én sem!

„Teljesen  rendben  van,  hogy  az  ember  sír.  Tudom,  hogy

zavarban érzed magad. Azt is tudom, hogy szomorú vagy,

hogy  egyedül  küszködtél  ezzel.  Nem  érezted  úgy,  hogy

megoszthatod  velem  vagy  Istennel.  Sajnálom,  hogy  nem

voltam jelen számodra, mikor szükséged lett volna rám. Azt

mondtad, hogy tudod, hogy rossz dolog, mégis megtetted,



és ettől még szomorúbb lettél.”

„Ez a szomorúság normális, sőt kifejezetten jó dolog, hiszen

arra késztet minket, hogy legközelebb jobban igyekezzünk.

Én  is  küszködtem  szexuális  bűnökkel.  Mikor  elmentem

gyónni  (vagyis  a  kiengesztelődés  szentségében

részesültem), megbocsátást nyertem, békességre leltem, és

megkaptam  a  kegyelmet,  hogy  fejlődjek,  és  úrrá  legyek

rajtuk.  Ez  a  szentség elveszi  a  szomorúságunkat.  Kérjük,

hogy  Isten  bocsásson  meg  nekünk  …  és  naponta

imádkozunk érte, hogy erősítsen meg minket.”

Minták a különböző témákról folytatott 
beszélgetésekre – nagyobb gyermekek

A szexuális izgalom jó érzés, és ez teljesen rendben is

van..

„Vonzódásod az ellenkező nemhez teljesen jó és helyénvaló

dolog.  Isten  teremtett  ilyennek.  Az  a  vágy  is  jó  és

helyénvaló, hogy az ember nemi élvezetre vágyik.”

„A Szentírásban Isten azt mondta, hogy a férj és a feleség

leljen  örömet  egymásban.  Az  Énekek  énekében  a  nő  a

férjével  való  szeretkezés  gyönyöréről  énekel:  »Csókoljon

engem szája csókjával! Hisz szerelmed bornál is édesebb!«

(Én 1,2). A szexuális érintkezést Isten nagyon élvezetessé

tette.  Az  a  vágy,  amelyet  a  pornó  nézése  közben  érzel,

része annak a késztetésnek, melyet Isten ültetett beléd, és

annak  is  fontos  része,  aki  vagy,  neked  és  keresztény



fejlődésednek azonban nem használ.”

Férfi vagy nő lesz belőled, és ez jó dolog.

„A  tested  egy  csomó  változáson  megy  keresztül.  Egyre

kevésbé a  gyermek testéhez  hasonlít,  és  egyre  jobban  a

férfi,  illetve  a  nő  testéhez.  Olykor  ez  nagyon  zavaró  és

lehangoló  tud  lenni,  tudom.  De  ne  felejtsd  el:  mindennek

megvan a maga célja.”

„Örömmel  tölthet  el  a  tudás,  hogy  Isten  éppen  most

változtatja meg a tested és a lelked, hogy a jövőben felnőtt

vezetőként tud szolgálni Őt. A fiatal Jézushoz hasonlóan te

is  gyarapodsz  bölcsességben  és  korban  Isten  és  az

emberek előtt  (Lk 2,52).  Ahogy felnőtt  férfivé,  illetve nővé

érsz, úgy szolgálhatod Istent, mintha mások szerető bátyja

vagy nővére, később pedig mintha az apja vagy anyja lennél

(1Tim 5,1-2).”

„A testedben végbemenő változások felkészítenek rá, hogy

ha és amikor majd megházasodsz, nemi életet éljél. A Biblia

azt mondja, hogy mikor nemi életet kezdesz élni valakivel,

akkor »egy testté leszel« vele (Ter 2,24) – vagyis rendkívül

bensőséges  módon  egyesülsz  azzal  az  emberrel.  A

testedben bekövetkező változások azt is jelzik, hogy a tested

képes lesz arra, hogy – Isten parancsa szerint (Ter 1,28) –

gyermekeket nemzzen.”

A lángoló szenvedély helyénvaló dolog, de nem most.



„Férfi, illetve női mivoltod Isten-adta tulajdonság, a szexuális

vonzódásod  pedig  Isten-adta  ösztön.  Mikor  azonban

hagyjuk,  hogy  szenvedélyeink  uralkodjanak  rajtunk,  azt

bujaságnak  hívjuk.  Jézus  azt  mondta,  hogy  ha  bűnös

vággyal  nézünk  valakire,  akkor  szívünkben  már

házasságtörést követünk el vele” (Mt 5,27-28).

„Olyan ez, mint a tűz. Szeretünk a nappaliban ücsörögni, 
miközben a kandallóban ég a tűz. De ha vesszük ugyanezt a

tüzet,  és  a  padló  közepére  tesszük,  az  egész  házat

leégetheti.  A szexuális vággyal is ez a helyzet.  Megvan a

megfelelő helye e tűz begyújtásának – a házasság –, de ha

ezt  a  vágyat  a  házasságon  kívül  keltjük  fel,  akkor  csak

fájdalmat okoz neked és másoknak.”

„A  szexuális  vágy  azért  van,  hogy  létrehozza  a  másik

személlyel való egységet.  Ezt a fajta egységet csak akkor

szabad megtapasztalni,  ha a házasság egész életre szóló

elköteleződésében teljesen eggyé válok a másik emberrel. A

házasság  az  a  kandalló,  ahol  a  szex  tüze  emberi

melegséggé  válik,  és  megszenteli  az  életünket.”



„Addig  pedig  nem  kell  tagadnod,  hogy  ez  a  szenvedély

benned  izzik.  Inkább  arra  használd,  hogy  »megépítsd  a

magad  kandallóját.«  Olyan  férfivá/nővé  próbálj  válni,  aki

képes  arra,  hogy  valaki  mást  a  férjeként/feleségeként

szolgáljon  és  szeressen.  Próbáld  megtudni  tőlem és  más

felnőttektől,  hogyan  válhatsz  egészséges  szexuális

vágyakkal rendelkező szent férfivá/nővé. Tanuld meg, mikor

a  legjobb  elkezdeni  randevúzgatni  és  megházasodni,  és

hogyan kell mindezt csinálni.”

A  képernyőn  megjelenő  szex  csak  a  szex  olcsó

utánzatával kecsegtet téged.



„A pornó használata több okból is bűnös dolog.”

„Először  is,  a  pornó  önző dolog,  míg  a  szex  önmagunk

odaadása.  Mikor  az  ember  pornót  néz,  szupersztárnak

érezheti  magát.  Gyönyörű  férfiak,  illetve  nők  társaságába

képzelhetjük  magunkat,  és  vonzó férfinak,  illetve  nőnek

látszhatunk. Az az érzésed támadhat, hogy figyelnek rád. Ha

azonban  a  nemi  egyesülés  szeretetben  történik,  akkor

nemcsak  nekünk  okoz  gyönyört  a  másik,  hanem  mi  is

gyönyört  okozunk  neki.  Nem  szeretnénk  arra  szoktatni

magunkat, hogy jobban szeressük az önkielégítést,  mint a

valós emberrel való szexet. Nem szeretnénk arra szoktatni

magunkat, hogy a másik nemben tárgyat lássunk, amelyet

használhatunk, ne pedig személyt, akit szerethetünk.”

„Másodszor,  a  pornó  egy  képhez köti  az  embert,  a  szex

pedig  egy  személyhez.  Testi  és  érzelmi  szempontból

egyaránt a mély, bensőséges kapcsolatra vagyunk teremtve.

Azért alkotta Isten a szexet ennyire élvezetesnek, mivel ez

egyesíti  a  férfit  és  a  nőt  egymással.  Mikor  azonban  a

pornográfia  után  sóvárgunk,  akkor  ezekhez  a  képekhez

kötődünk, nem pedig egy személyhez.”

„A  pornóban  részt  vevő  emberek  mindannyian  szerepet

játszanak.  Színészek  és  színésznők,  akik  eljátsszák  a

filmben rájuk osztott szerepet. Aztán a filmet megvágják –

kiveszik belőle az összes unalmas részt, hogy a színészek a

lehető legjobb formájukat hozzák. Az összes hormon, amely

a pornó nézése során vagy a szexről való fantáziálgatáskor

szabadul fel bennünk, ugyanaz, mint azok, amelyeket akkor



érzünk, amikor szeretkezünk. Ahogy a szex azért van, hogy

Isten  akarata  szerint  segítsen  a  férjünkhöz,  illetve

feleségünkhöz  való  kötődésben,  amikor  pornóra

maszturbálunk, akkor a képernyőn látható emberek képéhez

fogunk kötődni. Mi van akkor, ha mikor elérkezik az idő, és

megházasodsz, a férjed, illetve feleséged nem úgy néz ki,

mint azok, akiket a pornófilmekben láttál, és nem azt teszi,

amit  ők?  A  képernyőn  látható  ember  az  egyetlen,  akit

egyetlen kattintással olyanná varázsolhatunk, amilyennek mi

szeretnénk. Ez azonban minden örömödet elveszi,  amit  a

másik emberrel való szeretkezésben valaha találhatnál.”

„Harmadrészt,  a  pornó  visszaél a  másik  emberrel,  míg  a

házasságban  megvalósuló  szex  a  másik  ember  javáról

gondoskodik.  Amit  a  pornónéző  nem lát,  az  az,  hogy  mi

történik a felvétel után. A pornóban részt vevő férfiak és nők

gyakran  nem  szeretik,  amit  tesznek.  Csak  akkor  tudnak

szexelni  a  képernyőn,  ha  kábítószer  szednek,  és  alkoholt

isznak.  Fiatal  korukban  sokszor  kihasználták  őket,  most

pedig a pornóipar él vissza velük. A pornó nézésével arra

bátorítjuk  azokat,  akik  kihasználják  ezeket  a  férfiakat  és

nőket, hogy ne hagyják abba. A pornósztárokat azért fizetik,

hogy  kívülről  szórakoztatónak  és  szépnek mutatkozzanak,

sokan azonban a lelkük mélyén haldokolnak.”

„Negyedrészt, a pornó  meggyalázza Istent; a házasságban

megvalósuló  szex  megdicsőíti. Az  az  Isten  akarata,  hogy

szentek legyünk, és kerüljük az tisztátalanságot (1Tesz 4,3).

Isten ítéletet  fog mondani a tisztátalanság felett,  mivel azt

akarja, hogy a házaséletünk tiszta legyen (Zsid 13,4). Fiatal



hívő férfiként,  illetve  nőként  ne  gyalázd meg Istent  azzal,

hogy bűnös képekkel töltöd tele a lelkedet.”

Ami a legfontosabb: Isten jóságát 
sugározd

Azt  szeretnéd,  hogy  a  gyermeked  ne  használjon  többé

pornót. Rendben. De arról se feledkezz meg, hogy mi az,

ami  valódi  bűnbánatra  indítja  az  embert:  „Isten  jósága

megtérésre ösztönöz téged” (Róm 2,4, kiemelés tőlem).

Igen, gyermeked vétkes lehet az önző fantáziálgatásban és a

bujaságban.  Igen,  ha  pornográf  képek  után  sóvárog,  akkor

gyermeked vétkezik Isten, a felebarátja és a saját teste ellen.

Isten azonban „végtelenül jó, türelmes és elnéző” (Róm 2,4).

Az irgalmas Isten szeret minket.

Nemcsak  azért  adja  nekünk Isten  az  Ő  törvényeit,  hogy

megdicsőítsük Őt, hanem azért is, hogy nekünk jó legyen:

„Nos tehát, Izrael, mi mást kíván az Úr, a te

Istened tőled, mint azt, hogy féld az Urat, a

te Istenedet, az ő útjain járj, szeresd őt és

szolgálj  az  Úrnak,  a  te  Istenednek  teljes

szívedből  és teljes lelkedből,  s tartsd meg

az Úr parancsait és szertartásait, amelyeket

ma  parancsolok  neked,  hogy  jó  dolgod

legyen.” – MTörv 10,12-13 (kiemelés tőlem)



Isten  nem  pusztán  azt  akarja,  hogy  a  gyermeked  ne

használjon  pornográfiát.  A  maga  jóságában  olyasmire

irányítja  gyermeked  figyelmét,  ami  összehasonlíthatatlanul

jobb annál – arra, hogy Isten érett emberévé (férfivá vagy

nővé) váljon, megismerje az élet, a szerelem, a szex és a

házasság  igazi  értelmét,  másokat  helyesen  szeressen,

szabadon kövesse a maga hivatását,  és végül  egy nap a

mennyben az örök életet is megtapasztalja!



06.
Otthon kezdődik

Ne feledd: eltart egy ideig, míg gyermekedet ráneveled arra,

hogy  az  interneten  felelősen  és  erkölcsösen  viselkedjen.

Hosszú  út  ez.  Az  előtted  álló  hetekben  és  években  ne

feledkezz  meg  róla,  hogy  olykor  a  leggyakorlatiasabb

lépések a leghatásosabbak. A következőkben néhány ilyet

mutatunk be.

Tanulságos felmérés

2016-ban  egy  nagy  egyesült  államokbeli  katolikus

középiskola név nélkül feltérképezte, mennyire használják a

pornográfiát  fiúdiákjai  (bár  nemcsak  fiúk  fogyasztanak

pornót).

A felmérésben több kérdés szerepelt: „Milyen gyakran nézel

pornográfiát?”,  „Milyen  eszközt  használsz  ehhez?”  és



„Milyen  érzéseid  szoktak  lenni,  mielőtt  pornót  nézel?”10  A

felmérés  kimutatta,  hogy  a  középiskolások  elsősorban  az

okostelefonon és a hálószobában fogyasztanak pornográfiát,

illetve akkor, ha unatkoznak. Íme, az adatok:

 A felmérésbe bevont középiskolások 57%-a szokott

pornográfiát nézni a telefonján.

 61%-uk  a  hálószobájában  szokott  pornográfiát

nézni.

 48%-uk akkor fogyaszt pornográfiát, amikor unatkozik.

A  felmérésbe  bevont  diákok  88%-a  továbbá  azt  mondta,

hogy  10-15  éves  korukban  szántszándékkal  néztek

pornográfiát.

2016-ban  a  Barna  Csoport  közzétette  a  The  Porn

Phenomenon: The Impact of Pornography in the Digital Age

(A pornó jelensége: A pornográfia hatása a digitális korban)

című tanulmányát,  melyben azt olvassuk, hogy a  serdülők

(13-17 éves gyermekek) 88%-ának van telefonja, és 82%-uk

alszik úgy, hogy a telefonja ott van vele a hálószobában. A

tanulmány továbbá hangsúlyozza, hogy a  prepubertás korú

(9-12 éves) gyermekek 48%-ának (csaknem a felének) van

telefonja, és legtöbben közülük (72%) úgy alszanak, hogy a

telefonjuk ott van velük a hálószobában.11

Ha ezt a két tanulmányt együtt nézzük, akkor néhány dolog

szembe szökik. Majdnem minden serdülő úgy alszik, hogy a



telefonja ott van vele a hálószobában, ugyanakkor a teljes

pornóhasználat  mintegy  fele  akkor  történik,  amikor  a

serdülők unatkoznak, és a hálószobájukban a telefonjukon

játszanak. Szerencsére ezek olyan dolgok, amiket a szülők

megváltoztathatnak.

A felmérés legfontosabb tanulságai

Ha olyan vagy,  mint  a  szülők  többsége,  akkor  már  vettél

gyermekeidnek  okostelefont,  és  biztosítottad  számukra  az

internetes hozzáférést. Olykor ez a döntés anélkül születik

meg, hogy elgondolkodnánk azon, hogyan juthatnak hozzá

gyermekeink  a  pornográfiához.  A  következő  ötletek

ugyanakkor  segíthetnek  abban,  hogy  gyermeked  minél

kevésbé kerüljön kapcsolatba olyan tartalommal, amely nem

megfelelő a számára.

Mutass neki példát

Hogy  a  testükkel –  a

cselekedeteikkel  és  a

példájukkal – mit mondanak az

apukák  és  az  anyukák  a

fiaiknak és lányaiknak, az még

annál is fontosabb, mint amit a

szavak szintjén  mondanak.  A

gyermekek  szüleik  példáját

követik.  A  szülők  minden

szinten hatnak a gyermekeikre.

Miért  ne  hatna  akkor  a



gyermekekre – és valószínűleg a gyermekek barátaira is –

az,  ahogyan  a  szülők  használják  az  internetet  és  a

pornográfiát?  A  szülőknek  példát  kell  mutatniuk

gyermekeiknek  az  internet  felelős  használatára,  hogy

felismerjék, milyen érték rejlik benne. 

Első  lépésként  töltsd  le  a  Covenant  Eyes-t  az  összes

eszközre,  melyet  te  mint  szülő  rendszeresen  használsz.

Keress  másokat,  akik  szintén  így  tesznek.  Szóba  jöhet

például a házastársad, de olyan barátok és munkatársak is,

akikben megbízol.  Olyan emberek legyenek ezek,  akikben

megbízol  annyira,  hogy megkapják az elszámoltathatósági

jelentést  arról,  hogy  milyen  tevékenységeket  folytatsz  a

számítógépeden és a telefonodon.

Miért fontos ez? A gyerekeknek 

és különösen a serdülőknek tud-

niuk kell, hogy nem azért kerül-

nek a célkeresztbe, mert még 

gyerekek. Az elszámoltatható-

ság mindenki esetében fontos. 

Olyasmi ez, amit reményeid sze-

rint felnőttként is használni fog-

nak. 

Védd meg a családod eszközeit

Használd a szülői ellenőrzés különböző lehetőségeit, és ha

egy eszköz nem biztosítja, illetve nem teszi lehetővé, hogy a

szülői  ellenőrzést  is  letöltsük  hozzá,  akkor  ne  vedd  meg

Mutasd meg saját
példáddal,

mennyire fontos az
elszámoltathatóság



nekik. A védekezés másik szintjeként használd a Covenant

Eyes-t  családod  okostelefonjain,  táblagépein  és

számítógépein. 

Se okostelefon, se táblagép, se számítógép, se tévé

ne legyen a hálószobában!

A  számítógépeket  nyitott  terű  szobában  tartsátok.  Ne

hagyjátok,  hogy  tévé  vagy  olyan  eszközök  legyenek

gyermekeitek  hálószobáiban,  amelyek  internet-

hozzáféréssel rendelkeznek.

Beszélgess gyermekeiddel

Úgy  gondolom,  hogy  ebben  a  füzetecskében  végig

hangsúlyoztuk, mennyire fontos ez.

Hogy a beszélgetés beinduljon, használd a Covenant Eyes

elszámoltathatósági jelentését. A cél az, hogy még azelőtt

oldjuk  meg  a  kisebb  bajokat,  hogy  nagy  bajok  lennének

belőlük.  Gyermekeik  viselkedésére  a  szülők  vannak  a

legnagyobb hatással, a barátaikat, az iskolát és a plébániát

is  beleértve.  Éljetek  ezzel  a  lehetőséggel.  Szakítsatok

rendszeresen időt arra, hogy gyermekeitekkel az Isten-adta

szexualitásukról beszélgessetek. Álljatok készen arra, hogy

akkor is beszélgessetek gyermeketekkel, ha spontán helyzet

adódik. A beszélgetés nem prédikálás. Álljatok készen arra

is, hogy ti hallgassátok őt.



Adjatok  a  gyermekeiteknek  feladatokat,  és

bátorítsátok őket arra, hogy olyan hobbijuk legyen,

amelyből élet fakad számukra és mások számára.

Egyre gyakrabban fordul elő,  hogy a fiataljaink nem kapnak

semmilyen feladatot otthon vagy a nagyobb közösség életében.

Isten számtalan képességet adott  nekik,  úgyhogy éljünk a

lehetőséggel!  Mind  a  kisgyermekek,  mind  a  serdülők

egészen  kivirágoznak,  mikor  bizonyos  feladatokat  rájuk

bízunk,  például  összehajtogathatják  a  ruhákat,

mosogathatnak,  lenyírhatják  a  füvet,  bevásárolhatnak,

hetente egyszer segíthetnek a főzésben.

A  gyermekek  továbbá  tele  vannak  energiával  és

alkotókedvvel.  Figyeljétek  meg,  mi  az,  ami  örömet  okoz

nekik,  és  jól  megy  nekik,  és  ezt  fejlesszétek  bennük.

Ügyesen  rajzolnak?  Mi  a  helyzet  a  gitárral?  Fával  szeret

dolgozni  a  fiad?  Lányod  a  fényképezésben  leli  kedvét?

Bátorítsd a fejlődésüket ezeken a területeken, és támogasd

a többi  hobbijukat  is,  amelyek érdeklik  őket.  Ez elvonja a

figyelmüket  a  tévéről  és  az  okostelefonról,  és  csökkenti

annak  valószínűségét,  hogy  tartósan  pornográfiát

használjanak.

A digitális korban nem az a kérdés tehát, hogy a gyermeked

lát-e  olyasmit  az  online  térben,  ami  nem  helyénvaló.  A

kérdés az, hogy  mikor lát ilyet. Bár egyetlen módszer sem

100%-osan  biztos,  úgy  gondoljuk,  hogy  a  fenti  lépéseket

követve jelentősen csökkentheted annak lehetőségét, hogy

a  pornográf  kultúránk  túl  nagy  hatást  gyakoroljon



gyermekeid  szívére  és  lelkére.  Ne  hagyd,  hogy  a  kultúra

elvegye  tőled  azt  a  szerepet,  amelyet  gyermekeid  első

számú nevelőjeként és formálójaként neked kell betöltened.

A katolikus egyház útmutatását követve szülőként neked jut

az a kiváltságos szerep és örömteli feladat, hogy gyermeked

első és legfontosabb nevelője légy (KEK, 2223), és arra is

megtanítsd,  mi  Isten  terve  az  emberi  szerelemmel  és  a

szexualitással kapcsolatban, mindezt úgy, hogy meg is tudja

azt valósítani.



Összefoglalás

Mikor bizonyos bűnökbe beleragadunk, lényünk legmélyebb

részétől  szakadunk  el.  Egyfajta  koszréteg  telepedik  ránk,

elrejtve  valódi  énünket,  ezért  nem  tapasztalhatjuk  meg

lényünk  igazságát  és  annak  teljességét,  akinek  Isten

teremtett minket.12

Szent  II.  János  Pál  pápa  elmagyarázza,  hogy  amikor  az

ember  először  száll  szembe  a  kísértéssel  (miután  már

megszokta,  hogy  enged  a  kísértésnek),  ráébred  személyi

mivoltára, és megtapasztalja az igazi szabadságot. Az a nős

férfi például, aki nem is tudja, hogy rendetlen vágy hajtja a

feleségéhez, a bujaság bűne és a bűn nyomán rátelepedő

koszréteg  miatt  nincs  tisztában  vele.  Mikor  azonban  a

kiengesztelődés  szentségében  és  az  Oltáriszentséget

magába fogadva megnyílik a Szentléleknek, képes lesz rá,

hogy  a  test  és  a  személy  szintjén  teljesen  találkozzon  a

feleségével, és úgy  tapasztalja meg,  mit jelent szeretni és

szeretve lenni, ahogyan az korábban nem volt lehetséges.13

A pornográfia-fogyasztás a bujaság bűnét táplálja. Az egyik

olyan  bűn  ez,  amely  távol  tart  minket  önmagunk

teljességétől és attól, hogy az legyünk, akinek Isten teremtett

minket.

Mind  a  pornográfia,  mind  Jézus  szívünk  legmélyebb

sóvárgására  apellál.  Az  egyik  rabságot  kínál,  a  másik



szabadságot. Ez utóbbi Jézus. 

Isten  olyannak  szeret  minket,  amilyenek  vagyunk.  A

szégyenünkben,  a  bűnünkben,  a  csüggedésünkben  is

szeret.  Annál  azonban  sokkal  jobban  szeret,  mint  hogy

meghagyjon minket ebben. A keresztény életben a jellem és

az erény a fontos, nem a képességek és a tehetség, hiszen

bármennyire  jók  legyünk  is  valamiben,  bármily  remekül

teljesítsünk  is  az  egyik  tantárgyban,  sportban  vagy

művészeti  ágban,  előbb-utóbb  mindannyian  elbukunk  és

vétkezünk.  Nem  az  a  kérdés,  hogy  vétkezünk-e,  hanem

hogy mikor vétkezünk, és mit teszünk utána.

A  szülők  egyedülálló  és  pótolhatatlan  szerepet  játszanak

abban,  hogy  megtanítsák  gyermekeiket  ezekre  az

igazságokra.  Ez  a  tanítás  jóval  meghaladja  azt,  amit  a

könyvek és hittanórák nyújthatnak. Hogy megteremtsük az

erény  és  az  életszentség  családi  kultúráját,  a  gyermekek

szüleik  útmutatására  szorulnak,  és  szüleik  példáját  kell

maguk  előtt  látniuk,  hogy  helyesen  viszonyuljanak  korunk

pornográfiával  átitatott  kultúrájához,  és  a  keresztény

tanítvány életét éljék itt és most, és ahogy felnőnek.



Gyakori kérdések
K.  Minderre  egy  beszélgetésen  belül  kerítsünk

sort?

V.  A  pornóról  folytatott  beszélgetés  egy  alkalommal

lefolytatható.  Persze,  ha  gyermeked  több  személyes

információt oszt meg magáról, vagy sok jó kérdést tesz fel,

akkor  elképzelhető,  hogy  ennek  a  beszélgetésnek  egyes

részeit későbbi időpontra lehet halasztani. Hogy egy nagyon

jó beszélgetést időkorlátok miatt több részre kell darabolni,

az teljesen rendben van, sőt kifejezetten bátorító lehet.

Ha ezen beszélgetés egyes részeit  valóban későbbre kell

halasztani, akkor ne felejtsd el beírni a naptáradba, nehogy

elfelejtsd.

Ha nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy egyedül beszélgess

gyermekeddel,  és  tanítsd  őt,  akkor  ez  a  beszélgetés

fárasztóan hosszúnak hathat, de mégis nagyon fontos. Ha

együttérző hangon szólalsz meg, ha átlátszó és személyes

vagy,  és  ha  a  meghallgatáshoz  is  értesz,  akkor  a

beszélgetés nem fog lelki fröccsnek hatni.

Ne  felejtsd  el:  ez  az  első  beszélgetés  a  szexről,  a

nemiségről,  az  intimitásról  és  az  élvezetvágyról,  amelyet

majd sok másik követ. Ez a beszélgetés csak abban segít,

hogy mintaként szolgál  a későbbi  beszélgetések számára.

Ez  a  másik  előnye  az  elszámoltathatósági  szoftver

használatának: mikor a Covenant Eyes rendszeresen tudósít



mindarról, amit a gyermeked az online térben néz, egyben

emlékeztet  rá,  hogy  beszélj  vele  azokról  a  kísértésekről,

amelyekkel az interneten találkozik.

K.  Mi  van  akkor,  ha  a  beszélgetés  során
gyermekem érzelmileg bezárkózik?

V. Ne erőltesd a dolgot. Ha semmi nyitottságot nem mutat a

beszélgetésre,  akkor  csak  kínosan  érezné  magát,  ha

erőltetnéd. Ha az 1-3.  lépésben azt  veszed észre,  hogy a

gyermeked  bezárul,  akkor  lezárhatod  a  beszélgetést,  és

később folytathatjátok.

Ilyesmiket  mondhatsz:  „Látom,  hogy  ez  most  nagyon

kellemetlen  neked,  ezért nem  akarom  ezt  ma  erőltetni.

Egyelőre  zárjuk  le  ezt  a  beszélgetést.  De  hamarosan  be

szeretném fejezni azt, amit most erről mondtam neked.”

„Mielőtt elmegyünk, szeretném, ha megértenél valamit: Mind

Isten, mind én nagyon szeretünk téged, és semmi olyat nem

akarunk,  ami  rosszulesik  neked.  Lehet,  hogy  nem akarsz

erről  beszélni  velem,  de  ha  nem foglalkozunk  vele,  akkor

olyan  sötét  úton  engednélek  tovább  menni,  amelynek

szörnyű következményei lehetnek. Azért szeretnék beszélni

veled erről, mert a legjobbat akarom neked.”

K.  Van  értelme  bármilyen  büntetésnek,  ha  a

gyermek pornót néz?

V.  Bonyolult  kérdés.  Általánosságban  annyit  mondhatunk,

hogy  ha  ez  az  első  beszélgetés  a  pornográfiáról,  akkor

hagyjuk a büntetést. Inkább ismerd be, hogy hibáztál, mikor



nem készítetted fel a fiadat vagy lányodat megfelelően. Ne

mindenért őt hibáztasd.

Igen, lehet, hogy a gyermeked lelkiismeret-furdalást érez a

pornónézés  miatt,  vagy  ösztönösen  tudja,  hogy  pornót

nézni helytelen dolog. Erősítsd meg ezt a lelkiismeretében

jelentkező zsigeri érzést, és jelentsd ki, hogy ez a helyes

magatartás.  Isten  törvénye  –  melyet  a  bűn  ugyan

elhomályosít – minden ember szívébe van írva (Róm 2,15),

ezért örülj, ha a bűntudat jeleit veszed észre rajta.

Az  engedetlenség  ezen  területét  azonban  napjainkban

hatalmas  szégyen  veszi  körül.  Ezekben  az  első

beszélgetésekben a legfontosabb cél az, hogy fenntartsuk a

kommunikációt, és hogy kényelmesen beszélhessünk erről a

témáról.  Ne  fokozzuk  a  szégyent  azzal,  hogy  rögtön

büntetést helyezünk kilátásba. 

Csak akkor merül fel a büntetés lehetősége, ha gyermeked

megsért bizonyos házi szabályokat, és nem teljesíti  a vele

szemben megfogalmazott  konkrét  elvárásokat.  Csak  akkor

van  helye  a  következményeknek,  ha  az  egyértelmű

megállapodást egyértelműen megszegte.

K. Mi van akkor, ha gyermekem jön oda hozzám?

V. Ez óriási ütőkártya. Dicsérd meg gyermekedet azért, hogy

ennyire  bátran  mer  beszélni  erről.  Fejezd  ki,  mennyire

büszke  vagy  rá  azért,  hogy  minden  nehézség  ellenére

megtette ezt a lépést.



K.  Mennyit  osszak  meg  vele  a  szexuális

múltamból?

V. A hitelesség és az átláthatóság kulcskérdés a gyermekkel

vagy  serdülővel  való  kapcsolatunkban.  Nemcsak  úgy

beszélsz a fiaddal vagy a lányoddal, mint egy felnőtt, hanem

úgy is, mint egy másik bűnös ember. A gyermekednek tudnia

kell,  hogy  nincs  egyedül  a  kísértésben.  Nem szabad  úgy

beszélned, mintha te magad mentes lennél a kísértésektől. A

megfelelő őszinteség fontos dolog.

Az  általános  vélekedéssel  szemben  a  gyengeségeink

elismerésével  nem  hatalmazzuk  fel  gyermekeinket  arra,

hogy ugyanezeket a hibákat kövessék el. Nem mi vagyunk a

mérce  gyermekeink  számára.  A  tökéletesség  egyetlen

mércéje Krisztus.

Mégis,  légy  visszafogott,  mikor  fiaddal  vagy  lányoddal

beszélsz.  A  gyermeked  nem  a  mentorod,  akinek

küszködésed összes szaftos részletét ismernie kell. Csak azt

oszd meg vele, ami fontos az adott kérdés szempontjából.

Nem  kell  a  szülőnek  beszélnie  az  összes  pornótípusról,

amelyet látott, az összes emberről, akivel lefeküdt, az összes

erotikus  regényről,  amit  elolvasott,  és  arról  sem,  hogy

hányszor járt már sztriptízbárban.

Ha néztél  már pornót,  akkor elég ezt  megemlítened,  és

elég  arról  beszélni,  mennyire  nehéz volt  neked.  A

hangsúlyt  azonban  arra  kell  fektetni,  hogy  Isten  a  maga

szeretetében  és  irgalmában  megbocsátott  neked  és

megváltoztatott  téged.  A  tiszta  szív  és  a  tiszta  házasság



utáni  vágyat  akarod elültetni  fiad  vagy lányod szívébe,  és

azt, hogy erre nem a pornográfia a válasz.

K. Anya vagy apa beszélgessen el vele?

V.  Ti  ismeritek  a  legjobban  a  gyermeketeket,  de

általánosságban  azt  lehet  mondani,  hogy  ha

nyugtalanságotok  tárgya  a  fiatok,  akkor  az  apa  beszéljen

vele,  ha  pedig  a  lányotok,  akkor  az  anya.  Elég  sok

különbség van a férfi és a női szexualitás között,  ezért az

apák és az anyák valószínűleg nagyobb sikerrel járnak, ha

az azonos nemű gyermekkel beszélnek.

Ha  egyedülálló  szülő  vagy,  aki  az  ellenkező  nemű

gyermekével  beszél,  akkor  ne  rémülj  meg  a  helyzettől.  A

beszélgetésre  készülve  használd  próbaközönségnek  az

egyik ellenkező nemű barátodat, aki segít megértened, mit

kell mondanod.

K.  Használjam  a  „pornó”  szót,  mikor  a

gyermekemmel beszélek?

V.  Általában  véve  a  „pornó” vagy  a  „pornográfia”  szó

használata megfelelő, különösen, ha nagyobb gyermekről

van szó.  A „pornográfia”  olyan  szó,  amelyet  a  jövőben

biztosan fog hallani,  ha eddig még nem hallotta. Kisebb

gyermekek  esetében  a  „pucér  képek”  vagy  a  „pucér

emberek videói” kifejezőbb lehet. 

Amennyiben  használod  a  „pornó”  szót,  ne  várd  el,  hogy

gyermeked  tudja,  mit jelent.  Ahogyan  a  szót  használod,

abból tudnia kell, miről beszélsz.



K. Vajon ez a beszélgetés nem további szexuális
kíváncsiságot ébreszt fel benne?

V.  Az a tény,  hogy gyermeked találkozott  a pornóval, már

önmagában  felébresztette  gyermeked  kíváncsiságát  a

szexuális természetű dolgok iránt.

Nem annak az ideje ez, hogy attól való félelmedben, hogy túl

hamar beszélsz, bármit elhallgass. Fiadnak vagy lányadnak

a bölcsességedre van szüksége, nem a hallgatásodra. 

Dr. Margaret Stager, a Case Western Reserve nevű egyetem

professzora bölcsen megjegyzi, hogy a „túl hamar túl sokat”

esete ritkán áll  fenn a mai  világban. A másik  szélsőség –

hogy  gyermekeid  nincsenek  tisztában  a  szexszel

kapcsolatos  értékrendszeretekkel  –  sokkal  gyakoribb  és

sokkal veszélyesebb.

Ezt  írja:  „A  miatt  a  társadalom  miatt,  amelyben  élünk,  e

beszélgetések  hiánya  sokkal  többet  nyom  a  latban,  mint

annak következményei, hogy túl hamar túl sokat mondunk.”14

És ezek a beszélgetések fontos örömhírrel szolgálnak! Egy

2016-os  felmérés  összehasonlította  a  Covenant  Eyes

Accountability  felhasználóit  azokkal,  akik  csak  valamilyen

szűrőszoftvert  használnak.  Kimutatta,  hogy  azok  a

gyermekek,  akiket  úgy  nevelnek,  hogy  rendszeresen

beszélgetnek  velük  arról,  hogy  saját  tetteikért  felelősséget

kell  vállalniuk,  sokkal  ritkábban  fogyasztanak  pornográfiát.

Az adatok azt bizonyítják, hogy azoknak a felelősségteljes

családoknak  sikerül  továbbadniuk  értékeiket  a

következő  nemzedéknek,  akik  komolyan  veszik



gyermekeik lelki nevelését.15

K.  Mi  van  akkor,  ha  soha  nem  beszéltem

gyermekemmel szexuális természetű dolgokról?

V. Ha ez igaz, akkor ez a beszélgetés sok elvesztegetett időt

fog  bepótolni.  A  legjobb,  ha  beismered  gyermekednek:

„Sokkal hamarabb beszélnem kellett  volna veled ezekről a

dolgokról. Bocsáss meg, hogy nem készítettelek fel ezekre!”

A  gyermekeknek  piciny  koruktól  kezdve  olyan  otthonban

kellene felnövekedniük, ahol a szexualitás és a nemek közti

különbségek  nem  számítanak  tabutémának.  Testrészeiket

már  legelső  éveikben  is  annak  nevezd,  amik.  Már  a

kisgyermekek  is  –  amennyiben  figyelnek,  és  meg  tudják

érteni  az alapvető szavakat – elég nagyok ahhoz,  hogy a

nemi  aktusról,  továbbá  a  házasság  és  az  intim  kapcsolat

értékéről  beszélj  nekik.  Az  érettség  és  a  koncentrációs

képesség szempontjából  minden gyermek más,  de semmi

rossz nincs abban, ha egy fiú vagy egy lány tudja, mi az a

nemi  közösülés,  amennyiben  az  a  keresztény  értékek

hátterében jelenik meg.

A  legjobb  az  lenne,  ha  a  gyermekek  olyan  helyen

nevelkednének fel,  ahol  sok  rövidebb beszélgetésben van

részük a szexualitásról, az utódnemzésről, az intimitásról, a

szeretetről és a szerelemről, továbbá arról, hogy őrizni kell a

szemünket  és  szívünket  a  helytelen  képektől  és

kapcsolatoktól.  Aztán,  mikor  prepubertás,  majd  serdülő

korban  fejlődésnek  indulnak,  a  nemi  fejlődésről  szóló

beszélgetések sokkal természetesebbnek hatnak. 



Lehet, hogy mint szülő sok behoznivalód van, de jobb, ha most

kezded el, mint ha soha. A legfontosabb dolog, amit szülőként

tehetsz, az, hogy túlteszed magad azon a bizonytalanságon,

amit  akkor  érzel,  mikor  a  szexről  kell  beszélned  a

gyermekeiddel (a  benned  levő  bizonytalanságot

kilométerekről felismerik).

És  ne  feledd:  Isten  kegyelme  nagyobb,  mint  a  szülői

tévedéseid.  A  hibáid  alkalmat szolgáltatnak  Istennek  arra,

hogy munkálkodjon.

K.  Mi  van  akkor,  ha  gyermeked  szexuális

tartalmú chatszobákban járt?

V.  A chatszobák olyan helyek az online térben, ahol olyan

emberek  beszélgetnek  egymással,  akik  a  „valós  életben”

gyakran  nem  is  ismerik  egymást.  Olykor  a  chatszobák

mindenféle szexuális töltetű beszélgetések fórumává válnak,

sőt  egyes  chatszobákat  kifejezetten  az  erotikus  tárgyú

beszélgetésekre hoznak létre.

Sok erotikus chatelés szövegalapú, de a webkamerák az élő

videóban történő chatelést is lehetővé teszik.

A bujálkodási indíttatású beszélgetéseken túl a chatszobák

több okból  is  veszélyesek.  Először  is,  azok  a  gyermekek,

akik  használják  őket,  egy  másik  ember  pornográf

érdeklődésének  tárgyaivá  válnak.  Azok  az  egyének,  akik

szexuálisan kihívó helyzetben levő gyermekek képeit  vagy

videóit  nézik  vagy  szerzik  meg,  gyermekpornográfiát

fogyasztanak,  amely  a  világ  sok  országában

bűncselekménynek minősül.



Másodszor, ha az erotikus képek egy másik ember kezébe

kerülnek, utána nehéz – sőt, sok esetben lehetetlen – törölni

őket. Néhány gyermek és serdülő jó hírét egyetlen interneten

keringő kép tette tönkre. A gyermekeket figyelmeztetni kell

erre. 

Harmadszor, az erotikus képeket és beszélgetéseket később

zsarolásra is lehet használni. Bár viszonylag ritkán fordul elő,

sok olyan eset  volt,  ahol  felnőttek vagy  serdülők  másokat

zsaroltak azon videók vagy fotók segítségével, amelyeket az

online térben tőlük kaptak.

Negyedszer – ami rendkívül nyugtalanító dolog – ott vannak

a színlelt  online kapcsolatok. Azokban a serdülőkben, akik

az interneten felnőttekkel találkoznak, mély érzelmi kötődés

alakulhat ki irántuk. Azok a felnőttek, akik az online térben

serdülőkkel  találkoznak,  gyakran  arra  használják  a

chatszobákat  vagy  a  közösségi  hálózatokat,  hogy

bemutatkozzanak,  majd  lassan  behálózva  a  serdülőt

megszerettessék magukat vele, és megszerezzék a bizalmát

és a barátságát. A serdülőkorban gyakori sebezhetőségeket

kihasználva  a  ragadozók  manipulálhatják  a  serdülőket  az

online térben, a „különlegesség” érzését kelthetik fel bennük,

és  lassanként  szexuális  jellegű  témákat  is  behozhatnak  a

beszélgetésbe,  leépítve  a  serdülő  védekezési

mechanizmusait.  Végül  a  felnőtt  meghívja,  hogy  élőben is

találkozzanak.  Az  esetek  döntő  többségében,  mikor  a

serdülő  végre  találkozik  a  felnőttel,  nem  történik

emberrablás.  Többnyire  az  áldozat  önként  találkozik  a

felnőttel szexuális célból több mint egyszer, sőt a ragadozó

barátjának vagy „szerelmesének” nevezi magát.16



Ha  azt  veszed  észre,  hogy  gyermeked  chatszobákba  jár,

akkor fontos beszélned ezekről. 

K.  Ha  gyermekem pornóra  maszturbál,  hogyan

beszéljek vele az önkielégítés kérdéséről?

V.  Talán jobb lenne, ha erről  külön, a pornóról folytatandó

eszmecsere  után  beszélgetnétek.  Annak  a  gyermeknek,

akiről azt gondolod, hogy önkielégítésre használja a pornót,

ezt mondhatod: „Már régen beszélnem kellett volna veled a

pornográfiáról. Sajnálom, hogy nem tettem. Tudom, hogy az

ilyen képek nézegetése komolyan felkeltheti benned a nemi

vágyat.  Nekem azonban többet kellett  volna beszélgetnem

veled az efféle vágyakról. Bocsáss meg!”

„Mikor pornót nézel, és maszturbálsz is hozzá, akkor mindkét

tevékenység megsebez téged. Arra tanít,  hogy zárkózz be

magadba, és a saját vágyaidra koncentrálj. Végső soron az

énközpontúságra tanít, és nem arra, hogy miként adjad oda

önmagad  a  másik  embernek  a  házasságban  szabadon,

teljesen,  örökre  és  életadó  módon,  amire  Isten  a  nemi

gyönyört teremtette.”

A  tiszta  szívet  teremts  bennem:  lelkipásztori  válasz  a

pornográfiára  című  írásban  ezt  olvassuk:  „A  pornográfia

használata  az  önkielégítéshez  kapcsolódik,  és  az

önkielégítéshez vezethet. Az önkielégítés, amely önmagunk

szándékos  és  gyakran  orgazmushoz  vezető  erotikus

izgatása, általában a pornográfia használatához kapcsolódik.

Bár  a  tömegkultúra  jobbára  elfogadhatónak  tartja,  az

önkielégítés súlyosan ellentétes a tisztasággal, és súlyosan



sérti testünk méltóságát. Mint a tisztaság elleni többi bűn, a

nemi  gyönyört  a  házastársak  kölcsönös  önátadásán  és

termékeny  egyesülésén  –  sőt  ebben  az  esetben  minden

kapcsolaton – kívül keresi. Az önkielégítés továbbá jelentős

hatást  gyakorol  az  idegrendszerre,  így  komoly  függőség

alakulhat ki.”17

Mikor az ember úgy akar orgazmushoz jutni, hogy a szexről

fantáziál,  az alapvetően ugyanazon okokból problematikus,

mint  a  pornó.  Ha  gyermeked  érti,  miért  kell  kerülni  a

pornográfiát,  akkor  azt  is  megértheti,  miért  kell  kerülni  a

szexuális fantáziálgatást.

Az önkielégítés romlott fa gyümölcse.

A katolikus egyház bővebb tanítása az önkielégítésről:

 A Katolikus Egyház Katekizmusa, 2352. pont

 Mi a baj az önkielégítéssel? 

https://www.tisztasor.com/index.php/2019/05/0

4/bun-e-az-onkielegites/ 

K. Mi van akkor, ha gyermekednél már kialakult a 
függőség?

V. Ha azt látod, hogy gyermeked szokásszerűen néz pornót,

vagy  már  teljesen  ki  is  alakult nála  a  „függőség”,  kérj

segítséget. Lehet,  hogy  úgy  érzed,  hogy  nem  vagy

felkészülve arra, hogy megbirkózz ezzel a helyzettel,  és

ez  teljesen  rendben  is  van. Mikor  a  szokásszerű  bűn

átveszi az irányítást életünk felett, akkor gyakran szakember

segítségére  szorulunk,  hogy  irányítson  és  állítson  helyre

minket.



Mi van a  pornófüggőség mögött?  A dolognak  nyilván van

biológiai  összetevője  is.  Ha  az  ember  rendszeresen

találkozik  pornográfiával,  az  agya  rengeteg  hormont  és

ingerületátvivő  anyagot  szabadít  fel.  Bizonyos  esetekben

ezek azokhoz a vegyi anyagokhoz hasonlítanak, amelyek az

illegális kábítószerek használata közben szabadulnak fel.  

A  kábítószerfüggő  és  a  pornófüggő  abban  hasonlít

egymásra,  hogy  mindketten  rabjai  annak  az  izgalmi

állapotnak, amelyet  az agyuk hoz létre.  A bűn nemcsak a

lelkünket érinti, hanem a testünket és az agyunkat is.

Ezért – mint a többi függőség esetében – itt is vannak olyan

módszerek, amelyek segítségével „detoxikálható” az ember.

Egy jó tanácsadó segíthet neked és a gyermekednek.

A pornófüggőség továbbá a szív legmélyebb vágyait érinti. A

pornográfia gyakran nem különálló jelenség, hanem sokkal

mélyebb, rejtettebb küzdelmek tünete.

Például:

 Egy  fiú  egész  gyermekkorában  úgy  érzi,

hogy elutasítják, és nem tartják elég jónak,

ezért  nem a  szüleihez  és  Istenhez  fordul,

hanem a pornó fantáziavilágához, mert úgy

érzi,  hogy  a  képernyőn  látható  nők

elfogadják,  és  soha  nem  mondanak  neki

nemet.

 Egy fiatal  nőt mély bizonytalanság tölt  el a

testképével  kapcsolatban,  ezért  nem  a

szüleihez  és  Istenhez  fordul,  hogy



értékesnek  lássák,  és  megtalálja  az

önazonosságát,  hanem  a  pornó

fantáziavilágától  várja,  hogy  kívánatosnak

lássa magát.

 A  serdülők  vágynak  a  romantikus

kapcsolatra,  ugyanakkor  félnek  attól,  hogy

közel  kerüljenek  valakihez,  és  sebezhetők

legyenek.  Nem  bíznak  abban,  hogy  Isten

munkálkodik  a  kapcsolataikon  keresztül,

még a sikertelen kapcsolataikon keresztül is.

A  pornó  „biztonságos”  digitális  világához

fordulnak,  ahol  olyan képekkel  kerülhetnek

„kapcsolatba”,  amelyek  nem  kívánják  azt,

hogy sebezhetők legyenek.

Persze más traumatikus körülmények  –  a válás,  a család

működési  zavarai,  a  visszaélés és  sok egyéb probléma –

szintén  oda  vezethetnek,  hogy  a  serdülő  a  pornóhoz

menekül. 

Számtalan bűn és probléma van, amely a pornográfia felé

fordíthat  egy  fiatal  fiút  vagy  lányt,  de  mikor  a  gyermekek

szokásszerűen  használják  a  pornót,  már  nem  pusztán  a

kíváncsiság vezeti őket. Teljesen elmerülnek a „történetben”,

melyet a pornográfia mesél nekik, abban a fantáziavilágban,

ahova  elmenekülhetnek  és  ahol  –  ha  csak  egy  röpke

pillanatra is, de – „jól érezhetik magukat”. 

Ezeket  a  mögöttes  bűnöket  és  küszködéseket  alighanem

olyan szakképzett tanácsadónak vagy papnak kell feltárnia,

akinek megvan a kellő tapasztalata ezen a területen.



K.  Mi  van  akkor,  ha  felfedezem,  hogy  a

gyermekem ellen szexuális visszaélést követtek

el?

V. Sajnos a gyermekek ellen elkövetett szexuális visszaélés

manapság  általános  dolog.  Konzervatív  becslések  szerint

minden  ötödik  lány  és  minden huszadik  fiú  esik  áldozatul

szexuális  visszaélésnek.  A  7-13  éves  gyermekek  a

legkiszolgáltatottabbak.18

Vannak a szexuális  visszaélések áldozatai  között  olyanok,

akik  nem  kíváncsiságból  vagy  élvezetvágyból  kezdenek

pornográfiát  fogyasztani,  hanem a szexuális  trauma miatt.

Ha gyermeked szexuális visszaélés áldozata, akkor először

ezzel  kell  foglalkozni,  mielőtt  a  pornográfiával  kapcsolatos

aggodalmak kerülnének terítékre. Ha gyermeked egy vagy

több ellene elkövetett visszaélésről számol be, akkor tegyél

félre  minden  tervet,  amit  a  szexualitással  vagy  a

pornográfiával  kapcsolatos  útmutatásról  elképzeltél.

Együttérzéssel  és  gyengéden  fogadd.  Hangsúlyozd,  hogy

nem  tehet  a  visszaélésről,  és  azonnal  keress  szakmai

segítséget  a  gyermeked számára.  A  szexuális  visszaélést

jelenteni kell a rendőrségen. 



KEZEDBEN A VÉDELMÜK!
Védd meg a 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  a  Confident30  promóciós  kód
segítségével!



Kalauzold gyermekeidet a 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!

https://CleanHeart.Online



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!

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 itt: Strive21.com – az anyag
egyelőre csak angolul érhető el.
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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.

cleanheart.online/

The Chastity Project (A tisztaság projekt) 

A „Chastity Project” Jason és Crystalina Evert szolgálata, mely

szemináriumok,  különböző  segédeszközök,  klubok  és  a

közösségi média segítségével próbálja előmozdítani a tisztaság

erényét.

http://chastityproject.com

Protect Young Eyes (Óvd a fiatal szemét!) 

Az  „Protect Young Eyes!”  folyamatosan  frissített  weboldal  és

magával ragadó személyes prezentációk segítségével tanítja az

aggódó,  de  elfoglalt  szülőket  és  az  új  technika  világában élő

gyermekeket  a  technika  Istennek  tetsző  használatára.

Szakterületük a közösségi média alkalmazásai és az eszközök

szintjén megvalósuló szülői ellenőrzés.

www.protectyoungeyes.com



63

Jegyzetek és hivatkozások
1 Amanda Zurface, „Survey Shows Why Parents Should Keep 

Smartphones Out of the Bedroom,” 2018. május 10., https://www. 
covenanteyes.com/2018/05/10/parents-keep-smartphones-out-of- 
bedroom/, (Letöltés: 2018. november 19.).

2 Michael Leahy, Porn University: What College Students Are Really
Saying About Sex on Campus (Chicago: Northfield Publishing, 2009).

3 Chiara Sabina, Janis Wolak, and David Finkelhor, „The nature 
and dynamics of Internet pornography exposure for youth,” 
CyberPsychology and Behavior 11 (2008): 691-693.

4 Jason S. Carroll, Laura M. Padilla-Walker, Larry J. Nelson, Chad D. 
Olson, Carolyn McNamara Barry, and Stephanie D. Madsen, 
„Generation XXX: Pornography acceptance and use among emerging 
adults,” Journal of Adolescent Research 23 (2008): 6-30; Gert Martin 
Hald, „Gender differences in pornography consumption among young 
heterosexual Danish adults,” Archives of Sexual Behavior 35 (2006): 
577-585; Leahy, Porn University.

5 Teen Online & Wireless Safety Survey: Cyberbullying, Sexting, and 
Parental Controls, Cox Communications, 2009. május., elérhetőség: 
http://www.scribd.com/doc/20023365/2009-Cox-Teen-Online- 
Wireless-Safety-Survey-Cyberbullying-Sexting-and-Parental-Controls 
(Letöltés: 2018. december 2.).

6 Shawn McDowell, Michael Leahy, and Clay Olson, „Forum: Talking to 
Students,” The Set Free Global Summit, 2016. április 6., https://video. 
covenanteyes.com/secret/59312545/9fc9687b7993e7222bc30fc773c 
6b69e (Letöltés: 2018. június 7.).

7 Jill Manning, „Hearing on pornography’s impact on marriage & the 
family,” U.S. Senate Hearing: Subcommittee on the Constitution, 
Civil Rights and Property Rights, Committee on Judiciary, 2005. 
november 10. 
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/manning_ 
testimony_11_10_05.pdf (Letöltés: 2018. június 7.).

8 Josh McDowell Ministry, The Porn Phenomenon (2016). Ventura, CA: 
The Barna Group, 41. old.

9 Jamie Le, „The Digital Divide: How the Online Behavior of Teens is 
Getting Past Parents,” McAfee.com. 2012. június, 
http://www.cil.cnrs.fr/ CIL/IMG/pdf/digital-divide-study.pdf (Letöltés: 
2018. június 7.).

10 Amanda Zurface, „Survey Shows Why.”

11 Josh McDowell Ministry, The Porn Phenomenon.

12 Monica Ashour, „Theology of the Body Writing Project with Covenant 
Eyes” (2016).

https://video./
https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/manning_


64

14 Josh and Dottie McDowell, Straight Talk with Your Kids About Sex
(Harvest House Publishers: Eugene, Oregon, 2012).

15 Josh McDowell Ministry, The Porn Phenomenon.

16 Janis Wolak, David Finkelhor, and Kimberly Mitchell, „Internet-initiated 
sex crimes against minors: Implications for prevention based on 
findings from a national study,” Journal of Adolescent Health 2004:35. 
http://www.unh.edu/ccrc/pdf/CV71.pdf (Letöltés: 2018. december 2.).

17 Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája, „Create in Me 
Clean Heart: A Pastoral Response to Pornography,” 2015. november 
17., http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and- 
dignity/pornography/upload/Create-in-Me-a-Clean-Heart-Statement- 
on-Pornography.pdf (Letöltés: 2018. november 19.), 7. old.

18 „Child Sexual Abuse Statistics,” The National Center for Victims of 
Crime, http://www.victimsofcrime.org/media/reporting-on-child- 
sexual-abuse/child-sexual-abuse-statistics (Letöltés: 2018. 
december 2.).



    Szerzők

Vezető szerző | Luke Gilkerson

Szerző | Chris McKenna 

Szerző | Amanda Zurface, JCL

Dizájner | Rachael Moss

Szerkesztő | Lisa Eldred

www.covenanteyes.com

+1 989.720.8000

1525 W. King St., PO Box 637
Owosso, MI 48867

Copyright © 2019 Covenant Eyes Inc.
A Screen Accountability a Covenant Eyes, Inc. védjegye.

Minden jog fenntartva.



    Fordítás | Sallai Gábor, 2022

A fordítás a Pálos Lelki Központ megbízásából történt


	Tartalomjegyzék
	Bevezető
	A pornóhasználat szakaszai
	Felkészülés a beszélgetésre
	Végezd el a házi feladatodat
	Beszéljétek meg a dolgot
	Imádkozz érte
	Ne csak egy beszélgetésre készülj

	Hogyan beszéljünk róla?
	A párbeszéd kezdete
	Mi van akkor, hogyha tagadja?
	Kíváncsi vagy „fogyasztó”?

	Egyéb szexuális élmények?
	Ismerd be a hibáidat
	Hallgasd meg. Tényleg hallgasd meg.

	A szex Isten remek ötlete
	Minták a különböző témákról folytatott beszélgetésekre – kisebb gyermekek
	A test lélegzetelállító dolog.
	A meztelenség a magánélet része.

	Minták a különböző témákról folytatott beszélgetésekre – nagyobb gyermekek
	Férfi vagy nő lesz belőled, és ez jó dolog.
	A lángoló szenvedély helyénvaló dolog, de nem most.

	Ami a legfontosabb: Isten jóságát sugározd
	„Nos tehát, Izrael, mi mást kíván az Úr, a te Istened tőled, mint azt, hogy féld az Urat, a te Istenedet, az ő útjain járj, szeresd őt és szolgálj az Úrnak, a te Istenednek teljes szívedből és teljes lelkedből, s tartsd meg az Úr parancsait és szertartásait, amelyeket ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen.” – MTörv 10,12-13 (kiemelés tőlem)


	Otthon kezdődik
	Tanulságos felmérés
	Mutass neki példát
	Védd meg a családod eszközeit
	Beszélgess gyermekeiddel


	Összefoglalás
	K. Mi van akkor, ha a beszélgetés során gyermekem érzelmileg bezárkózik?
	K. Mi van akkor, ha gyermekem jön oda hozzám?
	K. Anya vagy apa beszélgessen el vele?
	K. Vajon ez a beszélgetés nem további szexuális kíváncsiságot ébreszt fel benne?
	K. Mi van akkor, ha gyermekednél már kialakult a függőség?
	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!
	Clean Hearts Online (Tiszta szívvel az online térben)
	The Chastity Project (A tisztaság projekt)
	Protect Young Eyes (Óvd a fiatal szemét!)


	Jegyzetek és hivatkozások

	Szerzők

