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Előszó
Mikor  felismerjük,  milyen  értékesek  az  egymással  való

kapcsolataink,  családunk  együtt  növekedhet.  Életünk

legfontosabb  emberei  a  családtagjaink,  és  bár  bizonyos

időszakokban távol érezzük magunkat egymástól, fennáll a

remény, hogy megtapasztalhatjuk azt a mély kapcsolatot,

amelyre mindannyian vágyunk!  

Ebben  a  könyvben  néhány  alapvető  kapcsolatra

összpontosítunk.

Isten.  Hogy  kapcsolatban  legyünk  önmagunkkal  és

másokkal,  mindenekelőtt  Istennel  kell  kapcsolatban

lennünk.  Legjobban  Isten  ismer  minket.  Az  Istennel  való

kapcsolatunk  révén  tanulunk  meg  teljesen  emberiek,

teljesen  önmagunk  lenni,  miközben  másokkal  is

kapcsolatban vagyunk.

Önmagunk. Hogy jó kapcsolatban lehessünk másokkal,

önmagunkkal  is  kapcsolatban kell  lennünk. Ha  Isten

gyermekeiként  abban  gyökerezünk  meg,  akik  valójában

vagyunk, akkor másokkal is egészséges kapcsolatot tudunk

kialakítani.

Házastársunk. Ha erős a házasság, boldogok a szülők, ha

pedig  boldogok  a  szülők,  akkor  a  gyerekek  is  boldogok

lesznek. Mikor a férj és a feleség kapcsolata erős, őszinte

és önzetlen, akkor ez a kapcsolat a család többi tagjára is



kihat.

Gyermekeink. Úgy vagyunk megalkotva, hogy kötődjünk a

gyermekeinkhez.  Mikor  a  gyermekek  úgy  érzik,  hogy

szüleik  meghallgatják  és  megértik  őket,  akkor  Istennel,

önmagukkal és másokkal is egészséges és jó kapcsolatban

tudnak lenni.

Ez  a  könyv  a  Covenant  Eyes  által  kiadott  háromrészes

sorozat  utolsó  kötete.  A  mai  kultúrában  ezek  a  könyvek

nélkülözhetetlenek a szülő számára: 

 Útra  készen:  Istenfélő  digitális  bennszülöttek

nevelése 

 Magabiztosan: Segédanyag a szülők számára az

online veszélyek elhárításához

A “Kapcsolódva”,  melyet  most olvasol,  a  harmadik könyv

ebben  a  sorozatban.  Olyan  proaktív  segédanyagnak

szánjuk, amely bemutatja, hogyan védhetik meg a családon

Az Útra készen itt tölthető le: 

https://paloskozpont.hu/szexualis-neveles-a-

csaladban/     

A Magabiztosan itt tölthető le: 

https://paloskozpont.hu/magabiztosan/



belüli  erős kapcsolatok a gyermekeket és a serdülőket a

pornográfia titkos használatának veszélyeitől.

Egyvalami  biztos:  a  technika  nem  tudja  megadni  azt  a

bensőséges és személyes kapcsolatot, amelyre az ember

szíve  mélyéből  vágyik,  és  amelyre  szüksége  van.  A

következő  néhány  fejezetben  a  való  életből  vett

történetekkel találkozhatsz, és gyakorlati tanácsokat kapsz

arra vonatkozóan, hogyan lehet  fenntartani  a családodon

belüli mély kapcsolatokat, illetve – ha ezek megszakadtak –

hogyan lehet újjáéleszteni őket. 

Reméljük,  hogy ez  a segédanyag megerősíti  a  kapcsolat

utáni  vágyadat,  és  felvértezi  családodat  a  pornográfia

támadásai ellen.

A Covenant Eyes csapata
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Készen állsz? Remek! Akkor kezdjünk
neki!
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Bevezető
Az elszigetelődés problémája

Patrick  (nem  a  valódi  neve)  felkeresett,  hogy  adjak  neki

tanácsot,  és imádkozzam érte  a házasságában jelentkező

problémáival kapcsolatban. Bár még csak néhány éve volt

nős,  a  feleségével  állandóan  veszekedtek,  ami  a  kezdeti

lelkesedést  igencsak  lehűtötte.  Lassú  kétségbeesése

aggodalommal töltött  el. Patrick igyekezett úrrá lenni azon,

ahogy a veszekedések során a feleségére reagál, de nem

sok  sikerrel.  Zavarban  érezte  magát,  csalódott,  dühös  és

magányos volt.

Elmondtam neki,  mennyire imponál nekem az őszintesége

és  a  bátorsága,  hogy  jobbá  akarja  tenni  a  házasságát.

Szerette  a  feleségét,  és  őszintén  vágyott  rá,  hogy  újra

megtalálja  hozzá az utat.  Mikor megkérdezte,  hogyan tudná

rávenni  a  feleségét  arra,  hogy  beszéljen  velem,  csak

mosolyogtam. Patrick nem tudta még, hogy Isten terve az,

hogy először önmagán dolgozzon, és a saját harcait harcolja

meg. 

Patrick és én imádkozni 

kezdtünk, kérve Istent, hogy 

mutassa meg, mi a gyökere a 

küszködéseinek. Patrick 

meglepetésére a közös 

imádság felszínre hozta, hogy 
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tizenegy éves korában a család számítógépén véletlenül

pornográf képeket látott.

Mikor  beszámolt  a  történtekről,  a  régi  érzések  újra

felszínre  törtek.  Patrick  a  térdére  tette  a  könyökét,  és

mindkét kezével eltakarta az arcát. Azt mondta, hogy ez a

pillanat életének egész pályáját megváltoztatta. Anélkül,

hogy  a  szülei  tudtak  volna róla,  Patrick  a  pornográfia

rabjává vált. A pornófogyasztás egészen a házasságáig

elkísérte. Mikor a szégyen súlyával szembesült, néhány

könnycsepp is megjelent a szemében. 

Arra bátorítottam Patrickot, hogy egy pillanatra maradjon

meg az első nap emlékénél,  amikor  pornográfiát  látott.

Képzelje el, hogy Jézus is ott van vele a szobában. Úgy

képzelte  el  Jézust  –  amint  azt  mi  is  sokan tennénk –,

hogy  messze  felette  egy  trónon  ül  csalódással  a

szemében.

Elmondtam Patricknak, hogy Jézus nem csalódott benne!

Odasúgtam neki: “Patrick, mikor Jézus látott téged, akkor

nem elítélni akart, hanem a karjába akart venni. Magához

szeretett  volna  szorítani,  és  azt  akarta  mondani,  hogy

szeret.  Azt  akarta  mondani,  hogy  amit  véletlenül  láttál,

arról nem tehetsz.”

Továbbra is előrehajolt, és a lelki szemei előtt lejátszódó

jelenetet nézte. Patrick látta és megérezte, mit érez Jézus

iránta.  Amint  Patrick  hagyta,  hogy  a  szeretet  átjárja  a

szívét, fizikai változásra lettem figyelmes. A keze lehullott

az arcáról, és megkönnyebbülve hátradőlt.
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A  negatív  események  az  ember  életében  –  például

Patrick  első  találkozása  a  pornográfiával  –  oda

vezethetnek,  hogy megszakad a kapcsolatunk Istennel.

Patrick első képe a dühös és rosszalló Jézusról nem felelt

meg  a  valóságnak.  Gyakran  előfordul,  hogy  téves

elképzeléseink vannak arról, hogy kicsoda Isten, és kik is

vagyunk  mi  valójában.  Ennek  mindenekelőtt  az  a  sok

hazugság  az  oka,  amely  a  pornográfia  hatására  fogan

meg bennünk.

Az  önmagunknak  mondogatott

hazugságok

A  pornográfia  nézése  hatalmas  szégyenérzést  keltett

Patrickban, ezért Isten elől is bujkálni kezdett. Elmondtam

Patricknak,  hogy amikor  rossz dolgok történnek velünk,

akkor  különböző  hazugságok  telepednek  meg  a

szívünkben.  Megkértem,  hogy  gondolkozzon  el  azon,

melyek  ezek  a  hazugságok  az  ő  esetében.  A

következőket mondta: 

 Nem mondhatom el senkinek.

 Valami baj van velem.

 Az igazi énemet senki sem ismerheti.

 Olyasmit követtem el, ami megbocsáthatatlan.
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Ezen  a  napon  Patrick  megtagadta  ezeket  a

hazugságokat,  hogy  többé  ne  legyen  hatalmuk  felette.

Megbocsátotta magának, hogy ennyi ideig elhitte ezeket

a  hazugságokat.  És  külön  megbocsátott  a  szüleinek,

hogy védelem nélkül hagyták az online térben.

A szülőktől való elszigetelődés

Patrick elmondta, hogy középiskolás korában édesanyja

egyszer  rajtakapta,  amint  éppen  pornográfiát  nézett.

Megdöbbenésében  így  szidalmazta:  “Szégyelld  magad!

Ezek a képek otrombák és undorítóak! Egyetlen nő sem

fog  szeretni,  ha  ezt  csinálod.  Tudod,  mennyire  rossz

dolog  ez?  Soha  többé  nem szeretném  látni,  hogy  ezt

teszed.”

Felnőtt  korában  Patrick  könnyen  megbocsátott

édesanyjának a kifakadásáért, mivel az nem tudta, hogy

amikor ebben a pillanatban megszégyeníti, hosszú távon

meghatározza  az  önmagával  kapcsolatos  érzéseit.

Félelmében Patrick anyja akaratlanul is éket vert közéjük.

Az lett fia belső hangja, ahogyan ő beszélt vele. E miatt a

reakció miatt fia belső hangja azokkal a hazugságokkal

esett  egybe,  amelyeket  már  addig  is  mondogatott

magának,  és  amelyek  mint  Patrick  önmagáról  és  a

körülötte levő világról alkotott képének állandó tartozékai

szilárdultak meg benne.

Azok  a  szülők,  akik  nevelésüket  a  szégyenérzet

felkeltésére  alapozzák,  gyakran  nehezen  tudják
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helyrehozni  a  gyermekeikhez  való  viszonyukat.  Az

anyjával  kapcsolatos  tapasztalata  után  Patrick  soha

senkinek  nem beszélt  a  pornófogyasztásáról,  ami  miatt

egyfajta “hármas életet” kezdett élni:

 Az igazság:  Isten  mint  a  fiát  szereti  Patrickot,

bármit is tesz. (Tizenegy évesen Patrick ezt nem

tudta, de ettől még igaz volt.)

 A  hazugság:  Patrick  úgy  érezte,  hogy  nincs

számára bocsánat, és nem méltó a szeretetre.

 A külszín: Patrick tökéletes színben tüntette fel

magát mások előtt.

Patrick  képes  volt  fenntartani  önmaga  két  oldalát:  a

“pornográfia  néző”  Patrickot és  a  tökéletes  külszínt.

Mikor  azonban  Patrick  megnősült,  a  két  “énje”

összeütközött egymással.

A házastárstól való elszigetelődés

A házasélet olyan, hogy hamar napvilágra hozza a hibákat

és az össze nem illő dolgokat. Patrick felesége érezte –

még ha nem is tudta  megfogalmazni magának –, hogy

férje  valamit  eltitkol  előle.  Azon  feneklett  meg  a

kapcsolatuk, hogy Patrick nem tudott sebezhető lenni. A

sebezhetőségre való képtelensége ahhoz a hazugsághoz

kötődött, hogy “az igazi énemet senki sem ismerheti, mert

ha ismerné, akkor elutasítana”. 
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Az  igazság  az,  hogy  bármiféle  kapcsolathoz

sebezhetőnek kell lenni, ami a szenvedés, különösen az

érzelmi szenvedés lehetőségét hordozza magában. Amint

C.S. Lewis A szeretet négy arcában írja:1

„Ha  szeretsz,  sebezhető  vagy.  Szeress

bármit, és biztosra veheted, hogy megszakad

a  szíved,  de  legalábbis  sebet  kap.  Ha

érintetlenül  meg  akarod  őrizni,  ne  add

senkinek,  még  egy  állatnak  se!  Óvatosan

bugyoláld  be  mindenféle  kis  hóbortba  és

kedvtelésbe;  gondosan  kerülj  minden

kötődést;  zárd  be  jól  önzésed  ládikójába  –

vagy koporsójába! De ott a koporsóban – ott

a  biztonságos  sötét,  fülledt  éjszakában

elváltozik majd. Nem törik össze, törhetetlen,

áthatolhatatlan,  megváltoztathatatlan  szív

lesz belőle. Ha szeretsz, sebezhető vagy.”

Hogy  megszabaduljunk  a  magánytól,  kitörjünk  az

elszigeteltségből,  és  mély  kapcsolatokat  létesítsünk,

sebezhetővé  kell  válnunk.  Mikor  engedjük,  hogy  mások

meglássanak  minket,  különösen  azokat  a  helyeket,

amelyek fájnak, akkor a fájdalom örömmé változik. Brené

Brown,  a  Houston  Egyetem  posztgraduális  szociális

munkás képzésének a társas kapcsolatokra szakosodott

professzora hatásos üzenetet fogalmaz meg: “A bátorság

azzal  kezdődik,  hogy  megnyílunk,  és  hagyjuk,  hogy

12



mások lássanak minket.”2

A  Szentlélek  indíttatására  Patrick  bátran  elmondta

feleségének, milyen tapasztalatai voltak gyermekkorában

a pornográfiával. Azokat a hazugságokat is megosztotta

vele,  amelyek  ezen  tapasztalatok  nyomán  gyökereztek

meg benne, és azt is, hogy az imaszolgálat segítségével

miként  jött  helyre.  Miután  elmondta  a  történetét,  a

felesége megértette, miért küszködik az intimitással. 

Elszigetelődve és korlátok nélkül

Patrick  történetében  semmi  különleges  nincsen.  A

másoktól  való  elszigetelődés  és  a  pornográfiával  való

találkozás  bárkivel  bármely  életkorban megtörténhet,  és

az okostelefonok és táblagépek megjelenésével ez egyre

fiatalabb korban szokott előfordulni.

Kiskamasz lányok anyjaként szoros

kapcsolatban állok a barátaikkal és 

az anyjukkal. A minap, mikor egy 

csapat lányt vittem haza egy 

sporteseményről, a lányok arról 

kezdtek beszélni, hogy milyen az, 

mikor iskola után hazaérnek. A 

hatodikos Olívia (nem a valódi 

neve) ragadta magához a szót. 

Iskola után ledobja a hátizsákját az 

ajtónál, vesz 

magának  valami  ennivalót,  és  bemegy  a  szobájába.
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Becsukja az ajtót, elterül az ágyán, és megnéz egy csomó

filmet a Netflixen. Valamikor hét körül kap egy SMS-t az

anyjától,  hogy kész a vacsora. Magával viszi  az iPadjét

tudván tudva, hogy egyedül fog enni. Azt mondta, hogy

nem baj, hogy az iPadje az egyetlen társasága étkezés

közben. Van, hogy evés közben a FaceTime-on beszélget

a legjobb barátnőjével, de általában inkább SMS-ezik és

az Instagrammal foglalja le magát. Azért eszik egyedül –

mondja –, mert minden családtag éppen a “maga dolgát”

végzi. Az anyja fáradt az egész napos munka után: ő viszi

hátán  a  családot,  míg  férje  rengeteget  utazik  a

munkájából kifolyólag. Anyja a maga szobájába húzódik

vissza pihenni: a Facebookot nézi, vagy show-műsorokat.

Legidősebb  bátyja  szórakozni  ment  a  barátaival  vagy

dolgozik.  Fiatalabb  bátyja  általában  a  Nagy  autólopás

nevű erőszakos videójátékot játssza a szobájában.

Miután  meghallgattam  Olivia  történetét,  a  rajta  észlelt

változások  is  érthetőbbek  lettek. Provokatívabban

öltözködött, kerülte a szemkontaktust, ami korábban nem volt

jellemző rá, és azt is észrevettem, hogy a barátai elhúzódnak

tőle.  Megkérdeztem Olivia anyját, mit gondol, hogy van a

lánya.  Rögtön védekezni  kezdett.  Elmondta,  hogy  lánya

magatartása  és  korlátlan  online  hozzáférése  miatt  jó

néhány család nem engedi a lányait Oliviával lófrálni, ami

szerinte nevetséges dolog. 

Olivia  nem  állította,  hogy  online  tevékenysége  révén  a

pornográfiához  jutott  el,  ez  a  lehetőség  azonban

mindenképpen  fennállt,  és  a  családtagoktól  való

elszigetelődése sok online és offline veszélynek tette ki.
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Mikor  egyedül  érezzük  magunkat,  az  ürességet  más

emberekkel és/vagy dolgokkal töltjük be, és ez a sóvárgás

számos online veszélynek szolgáltat ki minket. Különösen

igaz  ez  Oliviára,  aki  korlátlan  internet  hozzáféréssel

rendelkezik,  és  úgy  érzi,  hogy  elszigetelődött  a

családjától.

Úgy tűnik,  Olivia helyzete általánosabb annál,  mint  azt

hinni szeretnénk.

2016-ban  egy  nagy,  egyesült  államokbeli  katolikus

középiskola név nélkül felmérte, hogy a fiúdiákjai hogyan

állnak  a  pornográfia  használatával.  A  középiskolások

elsősorban  az  okostelefonon  (57%)  és  a  hálószobában

(61%)  fogyasztanak  pornográfiát,  és/vagy  akkor,  ha

unatkoznak (48%). A diákok mindössze 11% mondta azt,

hogy egyáltalán nem néz pornográfiát.3

Ennek  a  statisztikának  fel  kell  ráznia  minket.  A  ma

Oliviáiból a holnap Patrickjai lesznek, akik küszködnek az

Istennel és a többi emberrel való kapcsolatukban. Egy sor

kutatás van, amely bemutatja, hogyan hat a pornográfia

az  emberek  pszichéjére  és  idegrendszerére.  A

pornográfiát néző ember arra programozza magát, hogy a

pornóhoz  kötődjön,  és  ne  a  házastársához.  Azt  tanulja

meg,  hogy a  többiekben testrészeket,  és  ne embereket

lásson. (Bővebb részletekért lásd a könyv végén található

Mellékletet  és  az  ajánlott  segédeszközöket.)  Az

okostelefonok és táblagépek térhódításával továbbá egyre

nagyobb a valószínűsége annak, hogy az ember már fiatal

korában találkozik a pornográfiával.
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Patrick  és  Olivia  kettő  abból  a  több  millió  gyermekből,

akiket megfertőz a kapcsolatnélküliség és a pornográfiával

való  egyre  gyakoribb  véletlen  találkozás  járványa,  ami

rendkívül komoly hatással lesz az életükre. Az aggasztó

dolog  az,  hogy  sok  szülő  nem  is  veszi  észre,  hogy  a

családja válságban van. De mit tegyünk mi, szülők?
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  01.
Kapcsolatra teremtve

Az eredeti kapcsolat

Tíz évig egy serdülő lányoknak szóló vezetőképző program

ügyvezető igazgatója voltam. Később sokan lelki kísérőnek

is felkértek. Felfedezni egy serdülő szívének belső világát

életem  egyik  legcsodálatosabb  élménye  volt.  A  serdülők

szívük  mélyéből  szeretnék  tudni,  kik  is  ők  valójában,  és

hogyan tudnának valódi kapcsolatba kerülni másokkal. 

Hogy  ezt  a  kapcsolat  utáni  vágyukat  elmagyarázzam,

gyakran hívok  segítségül egy játékot, amelynek az a neve,

hogy  a  “Szentháromság”.  Három  önkéntes  jelentkező  a

Szentháromság három személyét jeleníti meg: az Atyát, a Fiút

és  a  Szentlelket. A  serdülőknek  olyan  helyzetet  kellett

felvenniük,  amely  legjobban  bemutatja  azt,  hogy  miként

létezik a Szentháromság öröktől fogva. Több próbálkozás

után általában az történt,  hogy körbe álltak,  egymás felé

néztek,  átkarolták  egymást,  és  egymás  felé  hajoltak.  A
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közönség  hatalmas  tapssal  fogadta  a  jelenetet.  Napnál

világosabb  volt,  hogy  a  lelkük  ebben  a  képben  a

Szentháromság  szeretetét  ismerte  fel  és  érezte  meg.

Isten  kapcsolat!  Minket  pedig  a  saját  képére  teremtett,

vagyis a kapcsolatra. Pusztán biológiai szempontból nézve

az emberi test ezt az igazságot fejezi ki. Honnan tudjuk ezt?

Az  embernek  olyan  biológiai  rendszerei  vannak,  amelyek

önállóan képesek működni. Ilyen például az emésztés vagy

a  lélegzés.  A  szaporító  szervrendszerünk  azonban

kiegészítésre szorul. A férfi test nem értelmezhető a női test

nélkül,  és  a női  test  nem értelmezhető  a  férfi  test  nélkül.

Testünk természetes valósága arra a mélységes igazságra

mutat rá, hogy egymás számára vagyunk teremtve. 

Miután  a  diákjaim  szűk  kört  alkotva  megjelenítették  a

Szentháromságot,  kiválasztottunk két  embert,  hogy legyen

Ádám és Éva.
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Ádám  és  Éva  persze  a  Szentháromság  középpontjában

akart  lenni!  Remekül  érezték  magukat  a  Szentháromság

középpontjában,  és  azt  mondták,  hogy  “szeretetet,

bensőségességet,  teljességet  éreznek,  és  az  a

benyomásuk, hogy vigyáznak rájuk.”

Az Ádámot és Évát alakító embereket ezután arra kértem,

hogy  jelenítsék  meg,  hogyan  viszonyulnak  a

Szentháromsághoz  a  bűnbeesés  után.  Ádám  és  Éva

kifejtette  magát  a  Szentháromság  karjaiból,  és  az  addig

egymás  kezét  fogó  pár  egymástól  is  elszakadt.  A  szoba

más-más oldalához mentek, és hátat fordítottak egymásnak.

A serdülők ezzel  egy  mély  igazságot  jelenítettek  meg:  az

Istentől  és a többi  embertől  való elszigetelődés valóságát.

Mikor az új helyzetükkel kapcsolatos érzéseikről kérdeztük

őket,  ilyesmiket  mondtak:  “hidegség,  szomorúság,

védtelenség, kiszolgáltatottság és magány.”

Mikor Isten segítőtársat alkotott Ádámnak, az emberek közti

kapcsolat is létrejött.  Mikor azonban Ádám és Éva evett a

tiltott  gyümölcsből,  megszakadt  a  kapcsolat  az  ember  és

Isten, továbbá a férfi és a nő között.

Brené  Brown  szerint  “a

szeretet és a valahova való

tartozás  minden  ember

ellenállhatatlan  vágya.

Egész  biológiánk,

értelmünk,  testünk  és

lelkünk az után sóvárog,
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hogy  szeressünk  és  minket  is  szeressenek,  és  tartozzunk

valahova. Mikor ezek a szükségletek nem teljesülnek, nem

úgy  működünk,  ahogy  kellene.  Lerobbanunk.  Szétesünk.

Eltompulunk.  Szenvedünk.  Másokat  bántunk.

Megbetegedünk.”4

A magány a kapcsolat utáni sóvárgás.

Mikor  a  házastárs  vagy  a gyermek egyedül  érzi  magát  a

családban,  magányos  és  szorong.  A  magányból  idővel

gyakran  depresszió  és  más  rossz  érzések  lesznek.  Ha

ezekkel  nem  foglalkozunk,  akkor  agresszív  vagy  deviáns

magatartás,  később  pedig  függőség  alakulhat  ki.  A

szeretetet  és  az  elfogadást,  illetve  a  magányt  és  az

elutasítást  minden  ember  másként  éli  meg.  Az  azonban

biztos, hogy minden gyermek epekedik a kapcsolat után.

“A tápláló kapcsolatokban gazdag gyermekkor a boldogság

kulcsa”  –  mondja  Edward  Hallowell  M.D.

gyermekpszichiáter,  a  The  Childhood  Roots  of  Adult

Happiness  (A  felnőttkori  boldogság  gyermekkori  gyökerei)

című könyv szerzője.5 Dr. Halloyoull a kamaszkori egészség

országos longitudinális felmérésére utal.  A mintegy 90 ezer

serdülőre kiterjedő kutatás kimutatta, hogy a szorongás, az

öngyilkossági  késztetés  és  a  veszélyes  viselkedésformák,

például  a  dohányzás,  az  ivás  és  a  kábítószerezés  ellen

messze  a  kapcsolatok  –  az  az  érzés,  hogy  szeretnek,

megértenek,  akarnak  és  elismernek  minket  –  nyújtják  a

legnagyobb védelmet.
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Abból  indulunk  ki,  hogy  kapcsolatban

szeretnének lenni 

Ahogy  a  gyermekek  nőnek,  egyre  nehezebb  lesz

fenntartani  velük  a  kapcsolatot.  A  serdülők  hirtelen  nagy

testi, érzelmi, lelki és értelmi változáson mennek át. Ahogy

önállóbbak lesznek, gyakran a szülő-gyermek kapcsolat is

megváltozik. Az egyre több konfliktus és az egyre kevesebb

együtt  töltött  idő  miatt  úgy  érezzük,  hogy  lazul  a

kapcsolatunk  a  gyermekeinkkel.  Olykor  már  annak  is

örülünk, ha a “Milyen volt a napod?”-ra azt válaszolja, hogy

“Jó.” 

A  technika  tovább nehezíti  a  helyzetet.  A  szülők  gyakran

nem  tudják,  hogyan  viszonyuljanak  serdülő  gyermekük

magánéletéhez.  Félünk,  hogy  túlságosan  tolakodóak

leszünk, és erőszakosan rárontunk gyermekünkre, de mikor

visszahúzódunk,  hogy  biztosítsuk  a  saját  terüket,

megnehezítjük, hogy szükség esetén gyermekeink hozzánk

forduljanak.  El  sem  tudom  mondani  nektek,  hányszor

beszélgettem  olyan  serdülőkkel,  akik  könnyek  között

mondták  el  nekem,  mennyire  hiányzik  nekik  a  szüleikkel

való korábbi kapcsolat. Emlékszem egy elsőéves lányra, aki

bevallotta, mennyire hiányzik neki az apukája, aki állandóan

utazik. Mikor a vacsoránál üres volt a széke, a veszteség

érzése töltötte el. Megkérdeztem, hogy beszélt-e szüleivel a

szomorúságáról,  és  azt  mondta,  hogy  nem,  “mivel  ez

úgysem érdekelné őket.”  Nem gondolom ugyan, hogy ez

igaz lenne, de ő ezt a hazugságot mondogatta magának.

Néhány évvel később megosztotta velem a hiányzó apjával
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kapcsolatos  küszködéseit.  Ma  szorongás  és  depresszió

gyötri, amit valószínűleg az elfojtott veszteségérzés táplál.

A  fiatal  felnőttek  még  akkor  is  a  szüleiktől  való

eltávolodásukkal  küszködnek,  mikor  már  túljutottak  a

serdülőkoron.  Dolgoztam  egy  tizennyolc  éves

fiatalemberrel, aki a pornográfiával harcolt, és ezt a csatát

aztán  el  is  veszítette.  A  szégyen  és  a  bűntudat  súlya

nehezedett rá, amitől még magányosabbnak érezte magát.

Elmondta,  hogy az életkora miatt  úgy érzi,  hogy egyedül

kell keresnie a megoldást.

Bár nem volt mély kapcsolata a szüleivel, bevallotta, hogy

szeretné  elmondani  nekik,  mennyire  szenved.

Elszigeteltséget  és tehetetlenséget  éreztem a hangjában.

Ha  szülei  tudnák,  milyen  magányos,  biztos  mindent

megtennének azért, hogy segítsenek neki.

Az  Institute  for  Family  Studies  (amerikai  Családkutató

Intézet) beszámol róla, hogy

a  serdülők  körében  nő  a  magányosság,  az

elszigetelődés,  a  reménytelenség  és  a

depresszió,  valamint  az  öngyilkosságok

száma.  Ezen  fejlemények  feletti

aggodalmukban sokan feltették a kérdést: “Mi

változott?”  Néhány  dolog  azzal  függ  össze,

ahogy  a  technika  alakította  át  a  világot.  A

serdülők hozzáférése a mobil eszközökhöz a

100%-hoz közelít, és csaknem állandóan jelen

vannak a digitális  térben. Mikor a kamaszok
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virtuális eszközeik világába húzódnak vissza,

érzelmi  világukban,  önazonosságukban  és

kapcsolataik terén – legalábbis egy részüknél

– olykor káros következmények jelentkeznek.

Sokat hallunk arról, hogy a közösségi média és

a  digitális  játékok  mennyire  hozzájárulnak  a

serdülők  és  a  fiatal  felnőttek

elszigetelődéséhez  és  magányához.  A

serdülők  egy  része  a  pornográfia

fogyasztásával is sok időt tölt a képernyő előtt,

ami  szintén  jelentősen  hozzájárul  a

magányosságukhoz,  az  elszigetelődésükhöz

és ahhoz, hogy nincsenek mély kapcsolataik.6

Gyermekeink kapcsolatban szeretnének lenni velünk, még

ha mi nem is érezzük ezt. Vágynak rá, hogy jelen legyünk

az  életükben,  vigasztaljuk  meg  őket,  és  mutassunk  utat.

Mikor gyermekeink még kicsik, nem mindig tudják kifejezni,

hogyan érzik magukat, vagy mire van szükségük. Olykor ki

tudják fejezni,  csak mi nem vagyunk jelen fizikailag vagy

érzelmileg.  A gyermek akkor is gyakran és őszintén akar

kommunikálni velünk, mikor már fiatal felnőtt. 
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02.
Felkészülni a

kapcsolódásra
Gyermekeink  számára  több  okból  is  létfontosságú,

hogy szülőként bevonódjunk az életükbe. Egy felmérés

kimutatta, hogy azok az emberek, akik felnőtt korukban

valamilyen  szexuális  függőséggel  küszködnek,  87%-

ban  távolságtartó  családi  rendszerből  jönnek.7 Mikor

mi, szülők visszahúzódunk, még ha ezt azért tesszük

is,  hogy  óvjuk  a  magánéletüket,  vagy  szabadságot

biztosítsunk  nekik,  Jay  Stringer  tanácsadó  szerint  a

következő történik: 

A gyermekek abban a tudatban nőnek fel, hogy

nincsenek felkészülve arra a világra,  amellyel

találkoznak,  és  egész  életükön  úgy

bolyonganak  végig,  hogy  sohasem  tudják
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igazán,  hogy  mások  szeretik-e  őket,  és

örülnek-e nekik. Ezek a gyermekek azt tanulják

meg, hogy az élet nem a családban, hanem a

családon kívül található. Felnőtt korukban ez a

nézet  a meggyőződésükké válik.  Lehet,  hogy

ezek a felnőttek házasságban vagy elkötelezett

kapcsolatban élnek, de sosem várják tőle azt,

hogy megadja nekik, amire a szívük olyannyira

vágyik.8

Szülőként rájövünk, hogy mindez igaz és fontos. Első

lépésként pedig fel kell készülnünk a bevonódásra. 

Még több abból, amire teremtve vagy

Mikor  tisztába  jövünk  a  gondolatainkkal  és

érzéseinkkel,  szülői  feladatainkat  is  tudatosabban

tölthetjük  be,  és  elkerülhetjük,  hogy  saját  érzelmi

szükségleteinket  vetítsük  a  gyermekeinkre.  Ha

összhangban vagyunk önmagunkkal, fel tudjuk ismerni,

amikor hazugságok jelennek meg a gondolatainkban,

és amikor ezek a hazugságok hatnak az érzéseinkre.

Ha  megváltoztatjuk  a  szokásainkat,  és  olyan

szeretetteljes,  befogadó helyet  hozunk létre, ahova a

gyermekeink szívesen jönnek, mikor az élet nehéz lesz

nekik, vagy mikor hibát követnek el,  akkor családunk

tagjai  gyorsabban  és  sikeresebben  megtalálják

egymáshoz az utat, és  olyan környezetet hoznak létre,

amely jobban segíti a gyógyulást és a növekedést. 
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A minap olvastam egy cikket egy anyukáról, aki saját

bevallása szerint iPhone-függő, és aki egy egész hétre

letette a telefonját. Így ír:

Elég  ártatlanul  kezdtem.  Egész  nap

nézegettem  az  emailjeimet,  főleg

munkaügyben.  Hamarosan  azon  kaptam

magam,  hogy  reggel  elsőként  a  Facebookot

nézem  meg,  lefekvés  előtt  pedig  titokban

rápillantok a blogomra. Végül eljutottam arra a

pontra,  hogy  még  az  időjárás-előrejelző

alkalmazásomat  is  meg  kellett  néznem.

Szokásommá vált, hogy teljesen komolytalanul

megígértem a gyermekeimnek, hogy “csak egy

perc!”,  miközben   az  élelmiszer-áruház

parkolójában  ültem,  a  gyerekek  türelmetlenül

bekötötték magukat,  én pedig végigszaladtam

a Linkedln meghívókon és a konyhafelszerelés

akciókon,  olyasmit  keresve,  amiről  nem  is

igazán tudnám megmondani, hogy micsoda.9

Néhány  hónapja  egy  pazar  North  Georgia-i  birtokon

voltam,  amely  egy  nagy  tóra  nézett.  Ahogy  a  nap

éppen lemenőben volt,  piros és narancssárga színek

villództak a vízen. A háttérben erdővel borított hegyek
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magasodtak. Miután a pillanat nyugalmát és szépségét

magamba szívtam, még többet akartam. Meg akartam

ragadni, és meg akartam 

tartani mindezt. Még többre vágytam. Össze 

akartam tekerni az élményt, 

hogy betegyem a zsebembe,  

és örökre ott tartsam. 

Később, mikor ezen 

a gyönyörű jeleneten 

tűnődtem, rájöttem, 

hogy azt próbáltam 

megtalálni az ajándékban, amit csak 

az ajándékozóban lehet.

Gondoljunk  csak  arra,  hogyan  szaladunk  végig  a

különböző  információkon  a  telefonunkon.  Csak  még

egy kép. Csak még egy üzenet. Csak még egy “like.”

Csak  még  egy…  A  gyermekeink  azonban,  akik

labdázni  szeretnének  az  udvaron,  olyan  ajándékok,

akiket soha nem lehet megunni. Az a kapcsolat, amely

a gyermekeink képében vár ránk, messze meghaladja

azt, amit bármely nap a telefonunkon találhatunk. Az az

elképesztő  valami,  amit  a  telefonunkon  keresünk,

valójában  a  valódi  kapcsolataink  –  a  házastársunk,  a

gyermekeink, a barátaink –, csak úgy érezzük, hogy ezek

többet kívánnak tőlünk, mint a telefonunk.

Túlságosan elfoglalt

Volt  már  olyan  pillanat  az  életedben,  amikor

elgondolkodtál  azon,  hogy  vajon  tényleg  ennyi-e  az
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egész,  vagy  hogy  miként  jutottál el  életed  ezen

pontjára?  Tűnődtél  már  azon,  miért  érzed  azt,  hogy

ennyire elszigetelődtél az emberektől? Felébredünk és

bekapcsoljuk a robotpilótát egy olyan világban, amely

egyre többet kíván tőlünk.

Az  “elfoglalt”  szó  régebben  alkalmas  volt  arra,  hogy

jellemezze az átlagos napunkat, ám egy ideje már nem

képes  kifejezni,  amit  ezzel  kapcsolatban  érzünk. Mi

“hihetetlenül elfoglaltak”, “túlságosan elfoglaltak” vagy

éppen  “kimerültek”  vagyunk,  és  “ki  sem látszunk  a

munkából”.  Fontos,  hogy  egy  pillanatra

gondolkodjunk  el  azon,  miért  sürgünk-forgunk

állandóan:

 Azért  fárasztom  ki  magam,  és  azért  végzek

mindent tökéletesen, nehogy valaki kritizáljon? 

 Azért  dolgozok  annyit,  hogy  az  már  árt  a

családomnak,  mert  azt  szeretném,  hogy

észrevegyenek és értékeljenek?

 Azért  foglalkozok  órákig  a  külső

megjelenésemmel  (tornázás,  tökéletes  ruhák

stb.), hogy szeressenek, és úgy érezzem, hogy

elfogadnak? 

 Azért  vonom  be  a  gyerekeimet  minden

lehetséges tanórán kívüli  tevékenységbe,  hogy

jó anyának vagy apának lássanak? 

 Azért vagyok kiégve, mert ha elfoglalom magam

mindenféle  dologgal,  akkor  csökken  a
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szorongásom? 

Az  állandó  sürgés-forgás  elvonhatja  a  figyelmet  a

mélyebb  érzésekről  vagy  a  mélyebb valóságról,

amellyel  foglalkoznom  kellene.  Bármi  legyen  is

azonban az ok, kimerülésig dolgozni nem egészséges

dolog. Henri Nouwen atya pontosan megértette, hogy:

a kimerülés, a kiégés és a depresszió nem

annak  jele,  hogy  Isten  akaratát  teszed.

Isten  szelíd  és  szeretetteljes  …  Ha

engedélyezed magadnak, hogy teljesen

megtapasztald  ezt  a  szeretetet,  akkor

azt  is  jobban  fel  tudod  majd  ismerni,

hogy kihez küld Isten.10

A jelenben rejlő múlt

Idézd  fel  egy  pillanatra  azt,  amikor  a  gyermekeid

legutóbb hoztak ki a sodrodból. Mi történt? Hároméves

csöppséged  megütött  egy  másik  gyermeket,  vagy  a

legnagyobb gyermeked figyelmetlenségből hozzávágta

a legkisebb gyermeked ujját az ajtóhoz?

29

Azért vagy értékes, amit teszel? 

Ki  szeretnéd  érdemelni  a  szeretetet  és  az

elfogadást?



Kicsinyeink – és a nagyok is – fel tudnak bosszantani

minket.  A  legtöbb  szülőnél  egy  bizonyos  ponton

“elszakad a cérna”. Megtörténik az ilyen! Ne szóljuk le

magunkat azért,  hogy gyengítettük  a kapcsolatot!  Ha

ehelyett  azon  gondolkozunk  el,  hogy  miért  is

veszítettük  el  a  fejünket,  akkor  azért  is  tehetünk

valamit, hogy az ilyen kitörés meg ne ismétlődhessen.

Mikor  az  érzelmeink  teljesen  váratlanul  lobbanak fel,

alighanem lényünk sérült részére bukkantunk rá. Ezek

az erős érzések gyakran meglephetnek minket. Sandra

Flear  pszichoterapeuta szerint  “a  múltbeli  sérülés

bármely olyan tapasztalatból származhat, ahol nem volt

jelen  az  a kapcsolati  támasz,  amelynek  segítségével

feldolgozhattuk  és  elengedhettük  volna   az

érzéseinket.”11 Ezek  a  fájdalmas  dolgok  bármikor,

bárhol megtörténhetnek a gyermekeinkkel, és sokféle

esemény  idézheti  elő  őket:  találkozhatnak  egy

agresszív kutyával; feszült vagy nemtörődöm szülőkkel

élnek;  rájuk ordítanak;  zaklatják vagy elutasítják őket

stb. 

Mikor  a  gyermek  fájdalmas  vagy  zavarba  ejtő

eseménnyel  találkozik,  és  nincs  lehetősége  az

érzelmek  feldolgozására,  illetve  nem kap  segítséget

ehhez,  akkor  ezek  a  feldolgozatlan  érzések

megmaradnak.

Ez gyakran a tudatalatti szinten történik. Most is, hogy

szülő  vagy,  lehetnek  olyan  feldolgozatlan  érzéseid,
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melyek  a  gyermekkorodra  nyúlnak  vissza.  Ha  azt

veszed  észre  magadon,  hogy  durva  vagy,  ordítasz,

fenyegetőzöl,  vagy  úgy  reagálsz  gyermeked

viselkedésére,  hogy  azzal  ártasz  neki,  és  később

bűntudatod  van  érte,  akkor  lehet,  hogy  egy  múltbeli

sérülés van a háttérben.

Tekintsd  ezeket  a  felindulásokat  lehetőségnek.  Arra

hívnak,  hogy állj  meg, és kérdezd meg Istentől:  “Mit

próbálsz  gyógyítani  bennem?”  Micsoda  hatékony

imádság! Lehet, hogy Isten egy múltbeli emléket hoz

elő, és a régi érzéseid visszatérnek. Csak nyugodtan

maradj  Vele,  és  kérd,  hogy  gyógyítsa  meg.  A

nehezebb emlékeket leginkább úgy lehet feldolgozni,

ha van valaki, aki melletted áll, például egy tanácsadó

vagy lelkivezető.

Az  emberek  általában  nem  szeretnek  szembenézni

ezekkel  a  fenyegető  érzéseikkel,  de  ha  hajlandók

vagyunk dolgozni magunkon, akkor a gyermekeinkkel

való  kapcsolatunkban  is  kevesebb  és  kevésbé  erős

érzést  fogunk  tapasztalni.  Ezek  az  emlékek  pusztán

attól felelevenedhetnek, amit a gyerek mond vagy tesz.

Ma is  jelen van minden olyan múltbeli  érzés,  amely

nem gyógyult meg, és amíg meg nem gyógyul, addig

meg sem szűnik. 
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03.
A házastársaddal

való kapcsolat
Az első és legfontosabb kapcsolat a családban a férj és

a feleség kapcsolata. Minden más ebből a kapcsolatból

fakad.  A  gyermek  számára  ez  a  legelső  kapcsolat,

melyről első kézből szerez tapasztalatot. Azok a jó vagy

rossz szokások, melyek a hitvesi kapcsolatot jellemzik,

nagyobb  hatással  vannak  a  gyermek  által  létesített

kapcsolatokra,  mint  bármely  más  kapcsolat.  Gary

Chapman  és  David  Code  szerint  a  házastársak

egymással  való kapcsolata  fontosabb a szülő-gyermek

kapcsolatnál. Gary Chapman így fogalmaz:

Több mint 30 éve ülök a rendelőmben, és

hallgatom, ahogy a párok kiöntik előttem a

fájdalmukat.  Semmi  sem  szomorít  el
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annyira,  mint  azok  a  párok,  akik  a

gyermekeik  nevelésére  koncentrálva

elhanyagolják  a  házasságukat.  Abban  a

tévedésben ringatják magukat, hogy azzal

teszik a legjobbat, ha kielégítik gyermekeik

igényeit. Arra azonban nem jöttek rá, hogy

mikor  egymás  igényeit  kielégítetlenül

hagyják,  akkor  a  legrosszabb  példát

mutatják gyermekeiknek.12

David  Code,  a  To  Raise  Happy  Kids,  Put  Your

Marriage First (Ha boldog gyermekeket akarsz, akkor

a házasságod legyen az első) című könyv szerzője

azt állítja,  hogy a gyermekek kevesebb odafigyelést

igényelnek a házasságnál. Így fogalmaz:

Úgy  gondolom,  hogy  a  mai  szülők  a

tökéletes  és  minden   traumától  mentes

gyermekkort  próbálják  biztosítani,  hogy

gyermekeik azok nélkül a problémák nélkül

nőhessenek fel, amelyek neked és nekem

természetesek.  Nem  hiszem  azonban,

hogy  ez  lehetséges.  Mindannyian

szenvedünk.  A  szenvedés  része  az

életünknek.  Mi  történik  tehát  akkor,  ha  a

szülők  ezt  a  tökéletes  gyermekkort

próbálják biztosítani?
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A  szülők  nem  boldogok:  nyugtalanok  és

kimerültek.  A  gyerekek  nem  boldogok:

nyugtalanok,  félnek  és  követelődzők.  Az

egyensúlyt  szeretném  megtalálni.  Sok

családban  majdnem  úgy  néz  ki  a  dolog,

mintha  a  gyermekeinkkel  kötnénk

házasságot,  nem  a  hitvesünkkel.  És

mindezt  nagyszerű,  gyermekbarát

dolognak tartjuk.  Az igazság azonban az,

hogy  menekülünk  a  kapcsolatunkból:

minden  kapcsolat  nehéz,  és  könnyű

helyette  a  nevelésbe  vetnünk  magunkat.

Szinte menekülünk a házastársunk elől, és

szerintem  pontosan  ez  a  lényege  a

problémának.13

Daniel L. Buccino kijelenti: “A legfontosabb kapcsolat a

családban  a  házastársi  kapcsolat,  és  a  szülők  azzal

teszik  a  legjobbat  gyermekeiknek,  ha  szeretik

egymást.”14

A szeretet, amely megér egy 

hangulatjelet

Férjem  és  én  éppen  egy  értelmetlen  vita  közepén

voltunk,  mikor  reményvesztetten  azt  javasolta,  hogy

vegyek  egy  hangulatjel  mágnest,  és  ragasszam  a

hűtőszekrényre.  Azt  mondta,  hogy  kívülről  mindig
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ugyanolyannak  látszom,  bármilyen  is  az  érzelmi

állapotom. Ha meg tudnánk jeleníteni, ami a lelkünkben

történik  –  gondolta  –,  akkor  kommunikálni  is  jobban

tudnánk.

Bár a képtelen javaslaton megütköztem, az Amazon két

napon belül gondoskodott a tökéletes megoldásról. Ez áll

a mágnesen: “Ma … (így is így) érzem magam,” majd

odateszem a hangulatomnak megfelelő ötven különböző

hangulatjel  valamelyikét.  Van,  hogy  a  hangulatjel

mágnes egész nap ugyanaz marad. Bizonyos napokon a

mágnes  néhány  órán  belül  szégyenlősről  sírós  arcra,

majd szívszemű hangulatjelre változik.

Az  új  kommunikációs  eszközünk  hatott!  A  férjem

észrevette a hangulatjel változását, és érdeklődött, hogy

érzem magam. Odament a hűtőszekrényhez, és a nyitott

ajtón  át  így  szólt:  “Hogy  vagy?  A  napszemüveges

hangulatjelet  tetted ki.”  A kedvencem ez volt:  “Melissa,

még azt sem tudom, mit jelent ez a hangulatjel.”

Bár  a  mágneseket  eredetileg  azért  vettük,  mert

reményünket  vesztettük,  jobban  kommunikáltunk  tőlük,

és kedvesen, szeretettel és megértően tudtunk reagálni

egymásra. Megéreztük, hogy egymáshoz tartozunk. 

Mikor  igyekszünk  őszintén  beszélni  az  érzéseinkről  a

házastársunkkal, fontos lépést teszünk a kapcsolat 
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elmélyítéséért.  Nehéz  lehet  elmagyarázni  egymásnak,

hogy mire van szükségünk, de ha apró lépéseket teszünk

a  kommunikáció  megteremtése  érdekében,  akkor

megsejthetjük, mi megy végbe a másikban, és nem kell

feltételezésekbe bocsátkoznunk.

A pornográfia okozta elszigetelődés

Amilyen  sokféleképpen  teremthető  meg  a  kapcsolat  a

házastársak  között,  éppoly  sokféleképpen  –  vagy  még

többféleképpen  –  szakítható  meg.  A  pornográfia

rendkívül súlyos probléma, amely egyre több házastársat

szakít  el  egymástól.  Dr.  Henry Cloud  és  Dr.  John

Townsend kijelenti:

A  házasság  a  gyermeknevelés  talaja.

Lényegében  véve  kimondható,  hogy  minél

több melegség és szeretet van közted és a

házastársad  között,  annál  boldogabb  és
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egészségesebb a gyermeked.  Minél  jobban

elidegenedtek  egymástól,  annál  jobban

ártotok  a  gyermeketeknek.  A

növénytermesztéshez  hasonlítható  ez.  Ha

gazdag és termékeny a talaj, tele mindenféle

jó alkotórésszel, akkor a növény valószínűleg

jól  fog  fejlődni. Ha  azonban  kimerült,  üres,

műveletlen vagy mérgezett a talaj, akkor ez a

növényen is meg fog látszani.15

Egy közeli barátom, Jennifer (nem a valódi neve) egy éve

elmondta, hogy férje teljesen másként viszonyul hozzá és

a gyermekeikhez, mint régen. Indulatos  és távolságtartó

lett,  és egyre  tiszteletlenebbül viselkedik vele.  Barátnőm

gyakran mondogatta, hogy férje nem az az ember, akihez

annak  idején  hozzáment,  és  elképzelni  sem  tudja,  mi

okozza ezt a lassú romlást.

Néhány  hete  Jennifer  rémülten  felhívott  telefonon.

Remegő hangon elmondta, hogy felvette férje iPadjét az

éjjeli  szekrényről,  és  kíváncsian  belenézett.  Mikor  a

szafarira  kattintott,  pornográfiára  bukkant,  éspedig  igen

sokra.  Egy  világ  omlott  össze  benne.  Újra  és  újra  ezt

mondogatta:  “Mit  rontottam  el?  Otthon  maradok  a

gyerekekkel. Mindent megteszek a családomért. A férjem

gyűlöl engem. Nem vagyok elég jó neki.  Miért teszi ezt

velem?”  Teljesen  le  volt  sújtva.  Úgy  érezte,  elárulták.

Szenvedett, dühös volt, és össze volt zavarodva.
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Jennifer küldött neki egy emailt az iPadjéről, és néhány

ott talált képet. Amint megkapta az emailt, a férje felhívta,

de Jennifer nem vette fel a telefont. Nem tudta elviselni a

férje  hangját.  Azon  gondolkodott,  hogy  mit  csináljon:

örökre  a  vendégszobában  aludjon,  vagy  kitegye  férje

bőröndjét a verandára. A szíve összetört.

Mikor  aznap  este  a  férje  hazajött,  Jennifer  már  a

vendégszobában volt. A férje nem is próbálkozott azzal,

hogy beszéljen vele. Külön ágyra feküdtek, magányosnak

érezték magukat, és arra vágytak, hogy valaki segítsen

rajtuk.  Másnap  Jennifer  összeszedte  a  bátorságát,  és

elmondta  a  férjének,  hogy  az  összes  telefonjukra,

iPadjükre és számítógépükre telepítik a Covenant Eyes-t.

Férje  beleegyezett,  most  pedig  a  családi  sebeik

gyógyulásán dolgoznak.

Jennifer nincs egyedül. Egy 2016-os felmérés kimutatta,

hogy  a  válások  száma  megkétszereződik,  mikor  a  férj

pornográfiát kezd nézni, mikor pedig a nő teszi ugyanezt,

megháromszorozódik.16

Ha  hasonló  helyzetben  találod  magad  a

házasságodban, mint Jennifer, tudd, hogy van remény

a  bizalom  újjáépítésére  és  elmélyítésére! Mivel  a

pornográfia-fogyasztás  témája  ennyire komoly  dolog,

javaslom,  hogy  keresd  fel  a  covenanteyes.com

honlapot.  Van egy nagyszabású blog,  amely az ilyen

témákkal  foglalkozik  és  ilyen  kérdésekre  keresi  a

választ: 
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 Férjed  pornóproblémájára  nem  a  szex  a

megoldás. 

 Tényleg megszabadulhatsz a pornótól? 

 Három  eszköz,  amelyre  minden  házasságnak

szüksége  van ahhoz,  hogy  megszabaduljon  a

pornófüggőségtől. 

 A  bizalom  és  a  tisztelet  újjáépítése  a

házasságotokban 

 Mikor a fantáziálgatás betör a házasságodba 

 12  szempont,  ahogy  a  pornó  titokban

megváltoztatta a házasságunkat 

 Remény a pornó után
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Hogy házastársak vagyunk, akik teljesen ismerik egymást,

az  azt  is  jelenti,  hogy  átláthatóan  használjuk  az

eszközeinket,  és házastársunk  tevékenységéről  is  tudunk.

Más szóval:  nem kémkedünk egymás után, hanem nyitott

könyv  vagyunk  mindenben,  amit  teszünk.  A  legjobb

módszer  erre  az  elszámoltathatóságon  alapuló  kapcsolat,

melyet  az  online  térben  leginkább  a  Covenant  Eyes

szoftvere  tud  biztosítani.  A  házastársak  (vagy  más

kiválasztott  szövetségesek)  elszámoltathatósági  jelentést

kapnak  egymástól,  amely  meglehetősen  életlen

képernyőképeket  szolgáltat  az  eszköz  tevékenységéről.

Elég életlen a kép ahhoz, hogy semmit se tudjunk elolvasni, de

elég  éles  ahhoz,  hogy  meg  lehessen  állapítani,  történt-e

olyasmi,  ami  valóban  elfogadhatatlan. Ez  a  szoftver  tehát

abban segít, hogy kritikusabban gondolkozzunk arról, ahogy

a webet használjuk,  és lehetővé teszi,  hogy házaspárként

támogassuk  egymást,  hogy  egyre  közelebb  kerüljünk

Istenhez, és ahhoz, hogy a mennyországban örökre együtt

legyünk Vele. A Covenant Eyes hidat képez a kapcsolatok

világa és a technika között. A csúcstechnika mai korában a

házasság és a családi élet támogatásának nélkülözhetetlen

eszköze. 
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A  Covenant  Eyes  folyamatosan

figyeli  eszközeid  képernyőjét,  és

megtalálja  az  esetlegesen

pornográf  képeket.  Ezeket  a

meglehetősen  életlen  képeket

elküldi  a  szülőnek  vagy  a

kiválasztott szövetségesnek, hogy

beszéljenek arról,  amivel az illető

éppen  küszködik.  Bővebb

információk  a  következő

weblapon találhatók:

www.covenanteyes.com.
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(Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az egyik házastárs

rendszeresen  fogyaszt  pornót,  a  Covenant  Eyes  nem

javasolja,  hogy  a  házastársak  egymás  kizárólagos

szövetségesei legyenek. Míg a házastársnak joga van hozzá,

hogy tudjon annyit, ami szükséges ahhoz, hogy biztonságban

érezze magát, mindkét házastárs gyógyulása szempontjából

általában jobb, ha egy semleges harmadik felet választanak ki,

és a pornóhasználó elszámoltathatósági jelentéseit is ő kapja

meg, és egészségesebb magatartásra is ő bátorítja.)

Hogy puha legyen a földet érés 

A minap tanulságos, szívbe markoló beszélgetést folytattam

egy férfival a pornográfia-fogyasztásáról és a házasságáról.

Ezt  kérdeztem  a  barátomtól:  “Mondjuk,  hogy  pornográfiát

kezdesz  nézni.  Mi  történik  akkor,  ha  elmondod  a

feleségednek,  és  bocsánatot kérsz  tőle?”  Egyből  rávágta:

“Maga  a  borzalom.”  Mivel  heves  reakciója  felkeltette  az

érdeklődésemet,  megkérdeztem,  miért  ellenzi  a  dolgot

ennyire.  “A  férfiaknak  nehezükre  esik  sebezhetőknek

lenniük a feleségük jelenlétében – mondta –, mivel a feleség

általában nem éppen az a biztonságos tér a férfi számára,

ahol  a  küszködéseit,  az érzelmeit,  a  félelmeit  és  a  hibáit

bevallhatja.”

Ez  a  gondolat  nem  lepett  meg.  Mi,  feleségek,  szívünk

mélyéből vágyunk  rá,  hogy  érzelmileg  közel  legyünk  a

férjünkhöz, és erős kapcsolatban legyünk vele, de mikor a

pornográfiáról  van szó,  akkor  ez  a  küszködés gyötrelmes

tud lenni.
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Milyen érzés tudni, hogy a férjünk közel akar lenni hozzánk, 

és meg akarja osztani velünk a mélyebb érzéseit, de fél tőle? 

A barátom elmagyarázta, hogy ő és más férjek meg szeretnék

osztani  feleségükkel  a  hibáikat  és  a  bukásaikat,  és

bocsánatot is akarnak kérni tőlük, de az a szavaikat később

ellenük  fogja  fordítani.  “Miért  nem  tudnak  a  feleségek

egyszerűen megbocsátani és továbblépni?” – tűnődött. Mikor

a nők felhántorgatják férjük hibáit, akkor a férfiak – ahogyan ő

fogalmazott – “érzelmeik barlangjába” húzódnak vissza. Hat

hónap is elmúlhat – mondja –, mire a férj kijön a barlangból,

hogy újra megtalálja az utat a feleségéhez, de végül megégeti

magát.  

Ekkor  így  szóltam:  “Azért  hozza  elő  a  dolgot  újra  és  újra,

azután is, hogy bocsánatot kértél, mert még mindig szenved.

Azért  nehéz  a  feleségeknek  »továbblépniük«  és

»elengedniük« a dolgot, mert férjük pornográfia-fogyasztása

fájdalmat  okoz  nekik.  Férjünk  pornográfia-fogyasztása  azt

jelzi  számunkra,  hogy  nem vagyunk elég jók  neki.  Amíg  a

valódi  gyógyulás  meg  nem  történik  a  szívünkben  és  a

házasságunkban, addig nem tudjuk “elengedni”.  

Hogyan legyünk tehát olyan hely, ahol a házastársunk puhán

érhet földet?  

A férfiak olyan helyre  vágynak,  ahol  puha a  földet  érés.  A

múltbeli sérelmek, a bizalmatlanság és kultúránk hazugságai

félelemmel  töltik  el  a nők  szívét,  ugyanakkor  állandóan azt

hallják, hogy legyenek erősek és önállóak, és tartsák kézben
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a dolgokat. A nők érzik, hogy otthon és a világban egyaránt

sziklaszilárdnak  kell  lenniük.  Kézben  akarják  tartani  a

családjukat, a házastársukat … mindent, és ebbe a helyzetbe

belemerevednek. Mikor akartad utoljára megpihentetni a fejed

egy merev párnán?

Több mint huszonnégy éve vagyok férjénél. Alig hat éve volt

egy  pillanat,  amikor  megkértem  Istent,  hogy  gyógyítsa  be

bennem az összes olyan helyet, ahol szükségem van az Ő

érintésére, gyógyítsa be a múlt sebeit, a bizalmatlanságot, a

hazugságokat.  “Tataroztattam”  a  lelkemet!  Csak  az  utóbbi

időben  kezdtem  az  a  feleség  lenni,  akire  a  férjemnek

szüksége van, és akit érdemel.

De a nők  is olyan helyre vágynak, ahol puha a földet érés.

Olyan helyre  van szükségük,  ahol  szabadon megélhetik  az

érzéseiket,  még  ha  az  érzéseik  ahhoz  a  bűnhöz

kapcsolódnak  is,  amelyet  a  férjük  követett  el.  Mind  a

férfiaknak,  mind  a  nőknek  meg  kell  tanulniuk  meghallgatni

egymás  fájdalmát  anélkül,  hogy  rögtön  mondanának  rá

valamit.  Mikor  elbukunk,  készen  kell  lennünk  arra,  hogy

bocsánatot  kérjünk.  Ha  a  bűn  a  pornográfia  rendszeres

fogyasztása,  akkor  fontos,  hogy  ne  csak  a  pornófogyasztó

felépülését tartsuk szem előtt, hanem a házastárs felépülését

is. A Covenant Eyes mind a férjeket, mind a feleségeket arra

bátorítja, hogy keressenek szakmai segítséget, hogy mindezt

jól  tehessék. Továbbá  keressenek  rá  a

www.covenanteyes.com “határok”  címszavára,  ahol

hasznos segítséget találnak arra nézve, hogyan hozhatók

létre biztonságos terek a házasságukban.
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Talán  kezditek  látni,  miért  tudunk  olyan  könnyen

elszigetelődni egymástól. A férj és feleség igényei és vágyai

annyira  hasonlóak,  a sötétben mégis  nehezen találják  meg

egymást.

Mikor  a  férj  és  a  feleség  azon  dolgozik,  hogy  olyan

biztonságos  hely  legyenek  egymás  számára,  ahol  a

sebezhetőség  idején  puha  a  földet  érés,  akkor  egymást  is

jobban  meg  tudják  érteni.  Mikor  az  élet  hullámhegyei  és

hullámvölgyei  közepette  ott  van  a  házastársunk,  akivel

szemben sebezhetők tudunk lenni, akkor az egymással való

kapcsolatunk is erősödik. Azok a jó szokások és gyakorlatok,

amelyek  ebből  a  kapcsolatból  nőnek  ki,  az  egész  család

életében hoznak majd gyümölcsöt.
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04.
Kapcsolat a

gyermekeiddel

A  gyermekek  gyorsan  felnőnek.  Mikor  kilenc  hónapos

kisbabánk egész éjszaka sír, mert jön az első foga, vagy a

kétéves csöppségünknek hasmenése van, és mindent elborít

a kaki, nem biztos, hogy így gondoljuk. Mire azonban elfújja

születésnapi  tortáján  a  kilenc  gyertyát,  a  nagykorúsághoz

vezető utat félig már meg is tette. 

Az a nap, amikor fiamat otthagytam az egyetemen, mélyen

beégett  az  emlékezetembe.  Mikor  lelki  szemeim  előtt

megjelent, ahogy elsőévesként beköltöztem a kollégiumba, és

eszembe jutott,  hogy hamarosan milyen magányosnak fogja

érezni  magát,  a  rosszullét  környékezett.  Miközben  az  autó

mellett állva a gyomromban dobogott a szívem, elköszöntem

a fiamtól. Mikor utoljára átölelt, patakokban folyt a könnyem. 

A  repülőtérre  vezető  kétórás autóúton  egyedül  az  járt  a
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fejemben, hogy mit nem mondtam el vagy tanítottam meg

neki. Mi van, ha nem adtam neki elég szeretetet? Mi van, ha nem

hív fel minket? Mi van, ha …? Bár arcomon édesanyám könnyei

patakzottak  alá,  mélyen  hittem  a  fiamban.  Bíztam  a

kapcsolatban, melyet az évek során kiépítettünk, és tudtam,

hogy  keményen  dolgozni  fogunk  érte,  hogy  életünk  végéig

kitartson.

Mint  szülők  gyakran  nem  vagyunk  biztosak  benne,  meg

tudjuk-e adni gyermekeinknek azt a szeretetet és útmutatást,

amelyre szükségük van ahhoz, hogy azzá váljanak, akiknek

Isten  teremtette  őket.  Szívünk  az  ő  boldogságukért,

biztonságukért, hitükért és kiteljesedésükért dobog.

A mennyországot szem előtt tartó nevelés

Gyakran hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a legfontosabb

célunk gyermekeinkkel kapcsolatban az, hogy a társadalom jó és

hasznos tagjaivá  váljanak,  ám lehet,  hogy  ez  azért  még nem

minden. Legfőbb  feladatunk  az,  hogy  segítsünk

gyermekeinknek abban, hogy megismerjék és megszeressék

Istent,  Neki szolgáljanak és az egész örökkévalóságot Vele

töltsék a mennyben. Mikor a gyermekeink érdekében hozott

döntéseinket nézzük, vajon megjelenik-e bennük az, hogy a

mennyország a céljuk?

A szülők egyik legnagyobb kísértése éppen az, ami gyakran a

legfontosabb  célként  jelenik  meg  előttük:  hogy  bejuttassák

gyermekeiket az egyetemre. Ha olyan egyetemre tudjuk őket

bejuttatni, ahol sportösztöndíjat vagy tanulmányi ösztöndíjat is
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kapnak, még jobb. Ám ennek a gondolkodásmódnak, amely

olyannyira jellemzi a kultúránkat, örökké tartó következményei

vannak. Mikor a gyermek bejut az egyetemre, vagy megkapja

első  állását,  akkor  pontosan  azt  érte  el,  amit  mi  célként

állítottunk elé. És aztán mi lesz?

A mennyországot szem előtt tartó gondolkodásmód megnyitja

szívük ajtaját az élet értelme, a szolgálat, a szeretet, az öröm

és a hatalmas mennyei jutalom előtt. A tudatos szülők hitben

nevelik  gyermekeiket,  és  ez  ma  különösen  igaz.  A  hit  a

legfontosabb ajándék, amelyet adhatunk nekik. Úgy tehetjük

erőssé családunkat, és úgy mélyíthetjük el az egymással való

kapcsolatunkat,  hogy  beavatjuk  őket  Isten  világába,  és

tápláljuk a hitüket. 

A mélyebb kapcsolat elősegítése

Háztartásbeli  anyukaként  vannak  olyan  napjaim,  amikor  a

gyermekeimet  ágyba  dugva  jövök  rá,  hogy  aznap  nem

ápoltam  a  velük  való  kapcsolatomat.  Mikor  a  feladatokra

koncentrálok (a takarításra, a főzésre, a gyermekek ide-oda

szállítására,  amely  mind  jó  dolog),  de  elfelejtem,  hogy

tudatosan  ápoljam és  mélyítsem  a  velük  való  kapcsolatot,

akkor  gyakran  nem  veszem  észre  azokat  a  pillanatokat,

amelyeket a kapcsolat építésére lehetne használni.

Egyetemista  fiúnk  mellett  van  két  kiskamasz  lányunk  is.
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Tizenegy éves lányunk a minap fektetés közben azt mondta,

hogy  a  nővérét  jobban  szeretem.  Az  efféle  képtelenségre

máskor  azt  mondtam  volna,  hogy  “micsoda  butaság!”,  de

mikor  már  majdnem  kiszaladt  a  számon, megálltam,  és

elgondolkodtam rajta, hogy vajon ez erősítené-e a kapcsolatot,

vagy  inkább  tovább  gyengítené. Nyomban  beláttam,  hogy

gyengítené, ezért új tervet kellett  kieszelnem. Ahelyett, hogy

helyretenném,  arra  használhatom  a  pillanatot,  hogy  jobbá

tegyem a kapcsolatunkat. Megkérdeztem tőle, hogy mi történt,

ami miatt ezt érzi. Azt mondta, hogy az elmúlt néhány napban

megfigyelte, mennyi ideig fektetem le a legnagyobb lányomat.

Úgy  tűnt,  hogy  legnagyobb  lányom  fektetésével  több  időt

töltök,  mint  vele. Hogy  védekezhessem,  megálltam,  és

elgondolkodtam  a  megfigyelésén.  Igaza  volt.  Beszélgetni

kezdtünk róla, hogy mennyire szeretem őt és a nővérét, és

hogy nagyon is érdekel, mit érez a lefektetéssel kapcsolatban.

Bocsánatot  kértem  tőle,  és  elmondtam  neki,  hogy  jobban

fogok igyekezni. Könnyek között megbocsátott nekem. Hadd

mondjam el: aznap este olyan kapcsolat jött létre köztünk, amely

segített abban, hogy jobban megértsem a szívét.

A tökéletes nevelés 

Mikor  jó  a  kapcsolatunk  a  gyermekeinkkel,  akkor  a

természetes szülői ösztöneinkkel megérezzük, amikor valami

jó vagy rossz dolog történik velük. Ha megvan ez az intimitás,

akkor a gyermekeink is boldognak szeretnének látni minket. 

Az elfoglaltságunk és a szétszórtságunk miatt  gyakran nem

könnyű hallgatni a szülői ösztöneinkre. Nemde, kimondhatjuk,
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hogy  sokan  közülünk  csak  a  szabadidejükben  próbálnak

megfelelni szülői feladataiknak?

Hogy  az  ember  csak  a  szabadidejében  neveli  a

gyermekeit, azon azt értjük, hogy nem használjuk ki azokat

a  pillanatokat,  amikor taníthatnánk  és  nevelhetnénk

gyermekeinket,  mivel  nincs  idő  a  napirendünkben  arra,

hogy  megálljunk  és  korrigáljunk,  megálljunk  és

újratervezzük az irányt, megálljunk és szeressünk. Azok a

pillanatok, amikor ténylegesen “neveljük” a gyermekeinket,

ritkák  és  összefüggéstelenek  lesznek.  Emlékszünk  a

könyvünk elején szereplő Oliviára? A szülei magára hagyták,

és  Olivia  nyilvánvalóan  szenvedett  emiatt,  még  ha  sem ő,

sem a szülei nem is ismerték fel az összefüggést a két dolog

között.

A helikopter szülő a spektrum másik végén foglal  helyet.  A

helikopter  szülő  a  széltől  is  óvja  gyermekét,  és  túl  sokat

foglalkozik  gyermeke  életével.  Mindig  megpróbálja

“eltakarítani gyermeke szemetét”, és mindent megtesz azért,

hogy a gyermekkel semmi  rossz ne történjen. A baj ezzel a

magatartással az, hogy nem teszi lehetővé, hogy a gyermek

olyan készségeket fejlesszen ki, amelyek később az életben

segítenek neki, pl. a rugalmasságot és az önállóságot. Még

ha  úgy  tűnik  is,  hogy  a  szülő  azzal  teszi  a  legtöbbet  a

gyermekéért,  hogy  megadja  neki,  amit  akar  (iskolai

végzettség, táblagép, barátok), a gyermek valójában csak azt

szeretné,  hogy  a  szülő  a  vele  való  kapcsolat  építésére

koncentráljon. 
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A jobb családi szerkezet az – amint arra az előző fejezetben

utaltunk  –,  ahol  a  családban  a  szülők  kapcsolata  a

legmélyebb.  Emlékeztek  még a  Szentháromság jelenetére?

Képzeljétek  el,  hogy  családként  tesztek  valami  hasonlót.  A

mai gyermekközpontú kultúra a gyermeket helyezi a családi

kör középpontjába, a szülők pedig a gyermek körül forognak.

A  család  a  gyermek  körül  forog.  Mit  is  lát  ekkor  ez  a

gyermek?

Mi van akkor, ha a szülőket tesszük a család középpontjába:

a  férj  és  a  feleség  egymásra  néz,  tudván  tudva,  hogy  a

házasság  szent  aktusa  azt  jelenti,  hogy  Krisztus  és  a  pár

között felbonthatatlan kötelék áll fenn? A teljes kép az lenne,

ha Krisztus állna a középpontban, a pár egymás kezét fogná,

és egymás szemébe nézne, a gyermek pedig a szülők körül
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forogna,  figyelné  őket,  és  megtanulna  szeretni.  Ez  a

nevelésben a legfontosabb kapcsolat. 

Gondolkozz el!

A mély kapcsolatok a közös élmények nyomán alakulnak ki,

amelyek  lehetővé  teszik,  hogy  szép  csendben  mély  és

bensőséges  kötelék  jöjjön  létre  köztünk.  A  kapcsolat

létrejöttéért semmi különöset nem kell tenned. Olyan ez, mint

amikor beleszeretünk valakibe. Mikor a férjem és én jártunk

egymással, a családunk és a barátaink azzal ugrattak minket,

hogy látják,  ahogy kis  madarak repkednek és csiripelnek a

fejünk  körül.  Igazi  szerelem volt.  De hogy  milyen igazán a

szeretet, azt valójában csak akkor tapasztaltam meg, mikor a

kötszert  gyermekeim sebére  tettem,  vagy  a  verandán  ülve

nehéz  témákról  beszélgettem  serdülő  gyermekemmel.

Egymással való kapcsolatunkat és a család többi tagja közti

kapcsolatot  napi  találkozásaink  erősítik  és  teszik

bensőségesebbé.

A gyermekek és a serdülők még nem rendelkeznek azzal a

kifejezőkészséggel  és  érzelmi  érettséggel,  ami  ahhoz  kell,

hogy elmondják szüleiknek, hogy mire van szükségük, ezért

inkább  rosszalkodnak.  Ezt  a  viselkedést  egyfajta

kommunikációnak  kell  tekintenünk.  Így  fejezik  ki,  hogy

segítségre van szükségük. Pam Leo, a szülő-gyermek kötelék

megteremtésére  és  erősítésére  épülő  nevelési  mód
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kidolgozója  a  következőket  mondja:  “A  gyermek  általában

annyira  hajlandó együttműködni  szüleivel,  amennyire  érzi  a

velük  való  kapcsolatot.”17 Amikor  úgy  érezzük  –  mondja  –,

hogy reagálnunk kell arra, amit a gyermek mondott vagy tett,

akkor  tegyük  fel  a  kérdést,  hogy  a  reakciónk  a  kapcsolat

erősítéséhez  vagy  gyengítéséhez  járulna-e  hozzá.  Akkor

gyengül  a kapcsolat,  mikor úgy érezzük,  hogy bántanak és

nem  hallgatnak  meg  minket.  Akkor  erősödik  a  kapcsolat,

mikor úgy érezzük, hogy meghallgatnak és szeretnek minket. 

Hogyan erősítsük a kapcsolatot?

Ha  erősíteni  szeretnéd  a  családodon  belüli  kapcsolatokat,

akkor  gondolkozz  el  a  következőkön.  Már  egy-két  terület

kiválasztása is segíthet abban, hogy erősítsd a gyermekeiddel

való kapcsolatot:

Foglalkozz  vele.  Tölts  legalább  napi  tizenöt  percet  a

gyermekeddel.  Gyermeked  agyának  érzelmi  központja  attól

fejlődik  ki,  hogy  kettesben  van  veled,  és  folyamatosan

gyengéd  szeretetben  van  része.  Áraszd  el  szereteteddel,

mikor engedsz kérésének, és külön vele foglalkozol. Ettől érzi

magát a gyerek biztonságban, ettől tudja, hogy kapcsolatban

van veled, és hogy szereted.

Figyelem. A gyermeked csak akkor tud kötődni hozzád, ha

teljes  figyelemmel  fordulsz  felé.  Neked  is  teljesen  be  kell

vonódnod  a  dologba.  Megtanultam,  hogy  ha  kapcsolatba

szeretnék  kerülni  a  gyermekeimmel,  akkor  nem  elég,  ha

nézem,  ahogy  játszanak,  hanem  nekem  is  játszanom  kell
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velük (ezt jelenti az, hogy bevonódsz)! Ne te irányítsd, hanem

hagyd, hogy a gyermeked vezessen. Nem könnyű dolog az

egész napi munka után játszani a kicsikkel vagy beszélgetni a

nagyobbakkal, de messzemenően megéri a fáradságot. Mikor

szakítok  időt  rá,  hogy  gyermekeimmel  a  maguk  szintjén

foglalkozzak,  utána  órákig  boldogabbak,  nyugodtabbak  és

együttműködőbbek.  Mikor  érzik,  hogy  szeretik  őket,  akkor

jobban megteremtik a szemkontaktust, többet mosolyognak,

kacarásznak  és  nevetnek,  spontán  módon  megölelnek,  és

kimutatják  a  szeretetüket,  és  jobban  engedelmeskednek!

Mikor  megtapasztalja  a  veled  való  kapcsolatot,  gyermeked

egészen  kivirul,  amiképpen  te  is,  és  évekig  ez  lesz  a

kapcsolatotok sarokköve.

“Eszközmentes” időszakok. A kutatások azt mutatják, hogy

a mobiltelefonok puszta jelenléte  kedvezőtlenül  befolyásolja

az egymással való kapcsolatunkat. A mindenféle csipogások,

pittyegések és egyéb hangjelzések korában hangsúlyoznunk

kell az emberi kapcsolatot, amelyhez semmilyen eszköz nem

szükséges.  Olyan  készségeket  kell  most  megtanítanunk,

amelyek  a  múltban  magától  értetődően  megvoltak.  Ilyen

készség például  az,  hogy miként  étkezzünk együtt,  hogyan

folytassunk értelmes beszélgetéseket, és hogyan éljünk úgy,

hogy  ne  legyen  szükségünk  semmilyen  káros
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kikapcsolódásra.  Ha  gyermekeink  megtanulják,  hogyan

alakítsanak ki másokkal kapcsolatot, és hogyan ápolják azt,

akkor  kevésbé  valószínű,  hogy  később  elszigetelődnek,

szoronganak és depressziósok lesznek. Mi lenne például, ha

minden étkezést, utazást, kirándulást, sétát és minden olyan

pillanatot, ahol az együttlét és az egymással való kapcsolat

erősítése a cél, “eszközmentessé” tennétek?

Az  egyik  legmegrázóbb  pillanat,  amely  a  szülő-gyermek

kapcsolatról eszembe jut, az, amikor láttam, hogy egy anya a

bal  kezében  cumisüveget  tartva  az  újszülött  gyermekét

táplálja,  a  jobb  kezével  pedig  az  Instagramját  nézegeti.  A

szívem  megszakadt  tőle.  Rohanó  életünkben  könnyen

megtörténik,  hogy  nem  lassítunk  le  eléggé  ahhoz,  hogy

szemükbe nézzünk az embereknek. A gyermekek különösen

abból  az  érzelmi  kapcsolatból  táplálkoznak,  amelyet  a

szemkontaktus  biztosít.  Valahányszor  a  gyermek  a

figyelmünket kéri, vagy kifejezetten arra kér, hogy tegyük le a

telefont, az iPadünket vagy a laptopunkat, azonnal meg kell

tennünk, és a szemébe kell néznünk.

Nem állítom azt, hogy minden technika rossz a családoknak.

Családunk legjobb pillanatai  közé tartozik,  mikor  az  ország

más-más  részein  lakó  nagyszülőkkel  és  unokatestvérekkel

Skype-olunk.  Fiunk  a  Youtube-on tanulta  meg,  hogyan kell

kicserélni az olajat az autóban, vagy hogy miként kell kirakni a

Rubik-kockát (a biztonságos keresés funkció persze be volt

kapcsolva!) Az egyik lányunk át akarta rendezni a szobáját,

és megkért minket, hadd tölthesse le a szobarendező appot,

hogy pontosan úgy alakíthassuk ki a szobáját, ahogyan azt ő
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elképzelte. A lányaimmal rengetegszer Bingóztunk az iPaden.

Hatalmas  szórakozás!  Nagyi  Facebook  posztjai  remek

beszélgetések  témájául  szolgálnak.  (Néha  talán  egy-két

napos szünetet is tarthatnál a Facebookon, Nagyi!)

Min  kell  változtatnunk  a  napirendünkben  ahhoz,  hogy  le

tudjunk  lassítani,  és  jelen  lehessünk  azok  számára,  akiket

szeretünk? Nem mindig fog ez sikerülni,  de minél  többször

megpróbáljuk,  annál  gyakrabban tudunk teljesen jelen lenni

(és  annál  inkább  megindul  a  szívünk).  Komoly  munkát

igényel, de tényleg megéri! 

Fogadjuk  el  az  érzelmeket. Lehet,  hogy  kicsit  ijesztően

hangzik, de ha a gyermeknek nincs alkalma megosztani az

érzelmeit, akkor az érzések később, általában kerülő utakon

törnek fel. Ha gyermekeink lelki bajait a lehető leghamarabb

orvosoljuk,  akkor  megkönnyebbülnek,  és  mi  is  közelebb

kerülünk hozzájuk.  Lesznek időszakok, amikor  gyermekeink

dühösek,  mi  pedig nem tudjuk,  mit  kezdjünk ezzel  az erős

érzelemmel,  de  e  mögé a  düh mögé nézve a  felszín  alatt

megláthatjuk  a  mögöttes  érzelmet,  például  a  szomorúságot

vagy  a  félelmet.  Ha  elfogadjuk  ezeket  az  érzéseket,  és

megértjük  a  mögötte  levő  fájdalmat,  akkor  biztonságban

érezheti magát ahhoz, hogy ezt az erős érzelmét megossza

velünk. Ez teremti meg azt a biztonságos légkört, ami ahhoz

kell,  hogy szembenézzen ezekkel  az érzelmekkel,  és aztán

visszataláljon  a  kapcsolathoz.  Később  szabadabbnak  fogja

érezni  magát,  jobban  együttműködik  velünk,  és  közelebb

kerül  hozzánk.  (Igen,  mindez  nagyon-nagyon  nehéz  dolog.

Úrrá lenni az érzelmeinken a dühös gyermekkel szemben a
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szülői  hivatás  egyik  legnehezebb  része.  Ez  azonban  nem

jelenti azt, hogy meg sem kell próbálnunk.)

A  Happy  You,  Happy  Family  (“ha  boldog  vagy,  boldog  a

családod is”) blog számos  hasznos tanácsot ad arra nézve,

mit  mondjunk  akkor,  ha  gyermekünk  az  érzelmeivel

küszködik:18 

 “Mondd  el,  mit  érzel.  Meg  akarom  érteni.”  Ez  egy

határozott kijelentés, amely akkor a leghatékonyabb,

ha megvan a szemkontaktus, és meghallgatod, amit

mond. 

 “Semmi baj nincs azzal, hogy úgy érzed, hogy …” Az

elfojtott  érzelmek egyre  erősebbek  lesznek.  Mondd

meg neki, hogy együtt meg fogjátok oldani. 

 “Megölelhetlek?”  Hat  másodperces  ölelést

javasolunk, amely elég az oxitocin és szerotonin (a

kapcsolat  kialakulását  elősegítő  vegyi  anyagok  az

agyban) felszabadulásához. 

 “Hogyan  tudnék  neked  segíteni?”  Ez  a  kérdés  a

megoldásokra tereli a figyelmét, úgyhogy többé nem

a negatív érzelem áll a középpontban. 

 “Sajnálom,  hogy  …”  Igen,  bocsánatot  kell  kérned

azért,  hogy  rosszul  viselkedtél,  és  hogy  nem

hallgattad meg. Azt azonban ne mondd, hogy “de te

sem …” Tilos használni a “de” szócskát! Inkább azt

ígérd meg neki, hogy te miben fogsz változni.
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Mikor  gyermekünk  kihoz  minket  a

sodrunkból

Gyermekeink  előbb-utóbb  ki  fognak  hozni  minket  a

sodrunkból; ez egyszerűen része tökéletlen emberségünknek.

Különböző oka lehet annak, hogy elveszítjük a fejünket,  pl.

fáradtság,  a  jólétükért  való  aggodalom,  éhség,  saját

nyugtalanságunk. Mikor a gyermek rosszul dönt, vagy rosszul

viselkedik, elszakadhat nálunk a cérna. Ösztönösen könnyű

reagálni,  megfontoltan  nehezebb.  Mikor  rájövünk,  hogy

ártottunk  a  kapcsolatnak,  minél  hamarabb  állítsuk  helyre  a

kapcsolatot,  és  ismerjük  el,  hogy  olyasmit  mondtunk  vagy

tettünk, ami bántó lehet, kérjünk bocsánatot, és fogadjuk meg,

hogy  mostantól  ilyen  helyzetben  meg  fogjuk  hallgatni,  és

szeretni fogjuk.

Emlékeztek a könyv elején szereplő Patrickra? Az anyjánál

akkor szakadt el a cérna, mikor azon kapta, hogy pornográfiát

néz.  Mi  lett  volna,  ha  másnap  visszamegy  hozzá,  és

bocsánatot kér tőle azért, hogy haragból cselekedett? Mi lett

volna,  ha  leül  vele  és  azt  mondja:  “Sajnálom,  hogy  így

reagáltam.  Szeretném,  ha  éreznéd,  hogy  az  ilyen  nehéz

dolgokban  is  megbízhatsz  bennem.”  Nem tudhatjuk  persze

biztosan, de lehetséges, hogy Patrick bevallotta volna, hogy

szokott  pornográfiát  nézni,  és  a  szükséges  segítséget  is

megkapta  volna,  és  ezért  nem kellett  volna ezt  a  terhet  a

házasságába is bevinnie.
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Ezzel  együtt  tudnunk  kell,  hogy  nem  mindig  fogunk

tökéletesen  reagálni,  és  nem  is  szabad  ezt  elvárnunk

magunktól, különben csak okot szolgáltatunk arra, hogy rossz

viselkedésünkért önmagunkat szidjuk. Mindannyiunk életében

előfordult  már,  hogy  azzal  vádoltuk  magunkat,  hogy  “rossz

anyák” vagy “rossz apák” vagyunk. Ez hazugság, ami ellen

mindannyiunknak  küzdenünk  kell.  Emlékeztetnünk  kell

magunkat  arra,  hogy  minden tőlünk  telhetőt  megteszünk,  a

többit pedig Istenre kell bíznunk. Minél gyakrabban megadjuk

gyermekeinknek  azt,  amire  szükségük  van,  annál  jobban

megbirkóznak  majd  azokkal  az  időszakokkal,  amikor  ezt

kevésbé tesszük.

A serdülő gyermekünkkel való kapcsolat

Igen, ebben a könyvben szükség van olyan részre is, amely

külön, csak a serdülőkkel foglalkozik. Valamennyi fenti tanács

a  serdülőkre  is  vonatkozik,  némelyiket  azonban  az  ő

igényeikhez kell igazítanunk. A kamaszok azt gondolják, hogy

rendkívül menők és felnőttek, valójában azonban továbbra is

szükségük van a szülők szeretetére és  gyengédségére,  és

sóvárognak is rá. Ha az ember serdülőkkel foglalkozik, akkor

az  egyik  legjobb  taktika  az,  hogy  nem  arra  figyelünk,

amilyennek látszani akarnak, hanem a maguk teljességében

szemléljük őket. Figyeljük meg a kiemelkedő tulajdonságaikat,

és  dicsérjük  meg  mindazt  a  csodálatos  dolgot,  amit  velük

kapcsolatban  észreveszünk.  Ha  megfelelő  tükröt  tartunk

eléjük, az rendkívüli módon elmélyíti a kapcsolatot köztünk és

serdülő gyermekeink között.
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Íme,  néhány  tanács  arra  vonatkozóan,  hogyan  szeressük

serdülő gyermekeinket, és hogyan találjuk meg hozzájuk az

utat.

Erősítsük meg őket az igazságban! Az olyan egyszerű

mondatok,  mint  az,  hogy  “jó  reggelt!”,  “jó  éjszakát!”  és

“szeretlek!”  tökéletesen alkalmasak  arra,  hogy  hangot

adjunk elfogadásunknak. Mindazonáltal mélyebb módon is

kapcsolatba kerülhetünk velük, amiből azt is megtudják, kik

is ők valójában. Mindannyiunknak szükségünk van erre az

igazságra, de a serdülőknek különösen is szükségük van rá,

mivel  serdülőnek  lenni  nehéz  dolog.  Ahhoz  tudnám

hasonlítani, ahogy az ember egy alagútba megy be. Az egyik

oldalon a gyermekkoruk, a másik oldalon a felnőttkor. Sosem

lehet tudni, hogy az adott napon vagy órában az alagút melyik

végéhez közelednek! Mint mondtam, nem kell aggódnunk a

viselkedésük  miatt,  hanem  ott  kell  szeretnünk  őket,  ahol

éppen  tartanak.  Mikor  nehéz  dolgok  jönnek  elő,  akkor

emlékeztethetjük  őket  bizonyos  igazságokra,  pl.  a

következőkre: 

 Nem  az  vagy,  amit  mások  gondolnak  vagy

mondanak rólad. A tizenéves lányod, mondjuk, épp

egy  csúnya  posztod  látott  magáról  a  közösségi

médiában. Elmondhatod neki,  hogy ő nem az, amit

mások gondolnak vagy mondanak róla. Segíts neki,

hogy  mint  Isten  lánya  meggyökerezhessen

önazonosságában.  Emlékeztesd  rá,  hogy  Isten

szerint fantasztikus, és szerinted is.

 Nem az vagy, amit teszel. Serdülő gyermeked például
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megbukott  a  vizsgán,  és  láthatóan  zaklatott

lelkiállapotban  van.  Mondd  meg  neki,  hogy  Isten

gyermeke,  és  Isten  nem  az  alapján  értékeli,  amit

tesz. Isten feltétel  nélkül szeret minket. Te és Isten

akkor is szeretitek őt, ha 100 vizsgán is megbukik. 

 Nem  az  vagy,  amid  van.  Ha  például  lányod  az

Instagramot  használja,  előbb-utóbb másokhoz fogja

hasonlítgatni  magát,  és  különösen  az  fog  feltűnni

neki,  amije  nincsen.  Emlékeztesd  arra,  hogy  volt

olyan nap, amikor Isten először gondolt rá. Gondolt

azokra  az  adományokra,  amelyeket  majd  megad

neki,  hogy  a  Ő  szeretetét  tükrözhesse  vissza.

Gondolt  a szüleire,  akikre szüksége lesz,  a helyre,

ahol  meg  fog  születni,  és  az  emberekre,  akik  az

életben  körülötte  lesznek.  A  legapróbb  részletekig

megtervezte,  milyen  legyen,  és  mindezt  jónak

minősítette.  Mindene megvan, amire szüksége van,

és semmi sem hiányzik neki az életében, mert ő a

Király lánya. 

 Nem az vagy, amit érzel.  A serdülőkor  évei  erős

érzelmekkel  járnak. Bíztasd  rá,  hogy  pontosan

jellemezze az érzéseit. Mondja például  azt,  hogy

“levertnek érzem magam”, és ne azt, hogy “levert

vagyok”,  vagy  azt,  hogy  “dühösnek  érzem

magam”,  és  ne  azt,  hogy  “dühös  vagyok”.  Így

különbséget  tehet  aközött,  aki  (amin  nem  lehet

változtatni), és amit érez. Mikor a fiad vagy lányod

szert tesz erre a készségre, és képes lesz rá, hogy

helyesen fogalmazza meg,  amit  érez,  akkor  te  is
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könnyebben  megláthatod  benne,  kicsoda  is

valójában, ahelyett, hogy pusztán a viselkedése után

ítélnéd meg.

Nem akarok  hazudni  nektek:  a  serdülő  megerősítése azért

nehéz, mert hajlamos azt éreztetni velünk, hogy feleslegesek

vagyunk.  Magunkban  is  küzdenünk  kell  ez  ellen  az  érzés

ellen.  Életük  ezen  pontján  döntő  fontosságú,  hogy

megerősítsük  és  elfogadjuk őket.  A  fiatal  férfiak  ezzel

küszködnek:  “Mindenem megvan, amire szükségem van az

életben?” “Büszke vagy rám?” “Jól csinálom ezt?” “Igazi férfi

lesz belőlem?” A fiatal nők ezeket kérdezik: “Elég jó vagyok?”

“Szép  vagyok?”  “Lehet  engem szeretni?”  “Mit  jelent  nőnek

lenni a te szemedben?” A serdülők keresik azokat a fontos és

alapvető  igazságokat,  amelyek  az  egész  életüket

meghatározzák. A mi feladatunk az, hogy ebben maximálisan

támogassuk  őket,  akár  hálásak  érte,  akár  nem.  (Remélem,

hogy egy nap vissza fognak térni hozzánk, hogy köszönetet

mondjanak érte!)

Íme,  még  néhány  dolog,  amit  tehetünk,  hogy  kimutassuk,

hogy mi vagyunk a legnagyobb drukkereik, és ápoljuk velük a

kapcsolatot. A  legjelentéktelenebb  újabb  ötlet  is  hatalmas

változáshoz vezethet. 
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Apró dolgokat csinálj! Lepd meg 

őket a kedvenc ételükkel iskola 

után, csinálj nekik óriási reggelit 

szombat reggel, vagy vigyél nekik 

egy frappuccinót, mikor hazahozod 

őket az iskolából. A találomra 

kiválasztott jó GIF is remek móka.

Beszéljetek meg egy 

időpontot! Vedd a 

fáradságot, és iktass be a 

naptáradba rendszeres 

“randevúkat” serdülő 

gyermekeddel. Menjetek 

moziba, horgászni, 

kirándulni,  tanítsd  meg autót  vezetni,  vagy  jegyezzetek  elő

egy  napot,  amikor  anya  és  lánya  együtt  elmegy  egy

szépségszalonba. Játsszál online játékokat a gyermekeiddel.

Ha több időt töltötök együtt, az holtbiztos módszer arra, hogy

megerősítsétek  kapcsolatotokat,  és  közben  jól  is  érezzétek

magatokat! 

Légy elérhető! A másik dolog, amin a serdülők nevelésében

változtatnunk kell,  az,  hogy legyünk elérhetők,  hogy amikor

beszélni  szeretnének  velünk,  akkor  jelen  legyünk.

Rengetegszer  maradtunk  fenn  késő  éjszakáig,  várva,  hogy

fiunk  lefeküdjön,  hátha  beszélni  szeretne  velünk.  Nem  kis

áldozat volt fennmaradni, de a miatt a néhány értékes pillanat

miatt,  amikor  kapcsolatba  kerültünk  egymással,  megérte.

Nem  mindig  könnyű  megoldani,  hogy  elérhetők  legyünk

számukra, és – ha ezt az új valóságot be akarjuk építeni az
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életünkbe  –  akkor  olykor  a  napirendünkön  is  változtatnunk

kell.

Csak hallgassuk  őket! A  serdülőknek  olyan  szülőkre  van

szükségük,  akiket  valóban  érdekel  az,  amit  mondani

szeretnének  nekik.  Nehéz  feladatokkal  néznek  szembe,

például  nehezen  megy  az  iskola,  elutasításban  vagy

zaklatásban  van  részük,  csábítja  őket  a  pornográfia,  vagy

csak úgy érzik, hogy nem tudnak megbirkózni a feladataikkal.

Szeretettel  kell  fogadnunk serdülőinket,  és bátorítanunk kell

őket  arra,  hogy  bármikor  jöhetnek  hozzánk,  amikor

beszélgetni szeretnének, kérdéseik vannak, és mindezt olyan

környezetben tehetik, amely mentes minden ítélkezéstől.

Amikor  a  serdülő  nem  akarja  a

kapcsolatot

Lehet,  hogy  a  serdülő  gyermekünkkel  való  kapcsolatunk

olyan,  hogy  nem  szeretné  azt  mélyíteni.  Itt  önmagunkkal

szemben is türelmeseknek kell  lennünk. Szülőként a lehető

legjobban  próbáljuk  nevelni  gyermekeinket,  az  igazság

azonban az,  hogy olyan dolgokat is  tettünk,  amely  ártott  a

serdülőnkkel  való  kapcsolatunknak. Lehet,  hogy  nem tudja,

hogyan találjon vissza hozzánk. Lehet,  hogy a  szégyenérzet

vagy a bűntudat tartja távol tőlünk. Ne csüggedjünk! Semmi

sincs, amire jobban vágynának, mint a velünk való kapcsolat.

Ha  hatalmasra  nőtt  a  köztünk  való  távolság,  akkor  bizony

dolgoznunk kell  azon, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.

Íme,  néhány  javaslat  arra,  hogyan  találhatjuk  meg  az  utat

serdülő gyermekünkhöz:
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Ima. Kérd  Istent,  hogy  segítsen  megtalálni  az  utat  serdülő

gyermeked szívéhez. Kérd Tőle,  hogy mutassa meg neked,

hogyan rendezd úgy a körülményeket az életetekben, hogy

elérhesd serdülő gyermeked szívét. Könyörögj Istenhez, hogy

legyen nagyon jelen az életében.

Elérhetőség.  Az  elérhetőség  ugyanaz,  mint  amiről  fentebb

beszéltünk  egyetlen  különbséggel.  Ezt  mondhatod:  “Mikor

kész vagy a beszélgetésre, én itt vagyok.”

Türelem. A kapcsolat nem egyik napról a másikra éled újjá.

Légy  türelmes.  Dolgozz  a  fenti  pontokon.  Légy  őszinte

önmagaddal szemben, bátorítsd gyermeked, és erősítsd meg

abban, hogy Isten gyermekeként kicsoda ő. Ezt a döbbenetes

igazságot minden ember szívesen szemléli,  a  serdülőket is

beleértve. Kitartó szereteteddel meg fogod nyerni magadnak.

A kapcsolat felkészít a nehéz időkre

A  serdülő  gyermekünkkel  való  kapcsolat  a  dackorszakhoz

hasonlítható.  A  serdülők  új  dolgokat  tapasztalnak  meg,

feszegetik a határokat, kihoznak a sodrunkból, és kiborulnak.

A  serdülőkor  kulcsfontosságú  szerepet  játszik,  mivel  ekkor

kell megtanulniuk az önállóságot. A dackorszak és a nehéz

kamaszkor  között  az a  különbség, hogy  a kamaszok olyan

döntéseket  hoznak,  amelyeknek  valódi  és  súlyos

következményeik  lehetnek  az  életükre  nézve.  Visszatérve

Patrick  történetére,  azt  látjuk,  hogy  az  édesanyja  ártott  a

kapcsolatuknak, és a teljesítmény alapú szeretetet vezette be.
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Mikor  a  pornófogyasztásért  megszégyenítette,  azonnal

megszakadt  a  kapcsolatuk  egymással,  és  ezért  a  fiú  még

inkább a pornó rabja lett.

A  serdülők  agyán  végzett  kutatások  azt  mutatják,  hogy  a

frontális  lebenyük  csak  a  húszas  éveik  elejére  fejlődik  ki

teljesen.  A  viselkedésbe  beépülő  gátlások  kialakulásáért  a

frontális lebeny felel. Ezen a területen születnek meg a jóra és

a rosszra vonatkozó döntések, és a kapcsolatokat érintő ok-

okozati  összefüggések  felismerésének is  ez  a helye.  Gargi

Talukder rámutat arra, hogy

e  kutatások  eredményei  nem  azt  jelentik,

hogy  a  serdülő  mindig  irracionálisan  dönt,

csak  azt,  hogy  az  agya  fejlődésekor

iránymutatásra  szorul,  különösen  a

tekintetben,  hogy  miként  lehet  úrrá  érzelmi

késztetésein,  hogy  racionális  döntéseket

hozzon.  Bebizonyosodott,  hogy  a  serdülő

agya kialakulóban van, és hogy a szülők és a

pedagógusok a nyílt kommunikációval és az

egyértelmű határok meghúzásával segíthetik

ezt a folyamatot.19

A  serdülőkkel  való  egészséges,  nyílt  kommunikáció  olyan

biztonságos  teret  hoz  létre,  ahova  mindig  fordulhatnak,

valahányszor  a  spontán  döntéseik  tévútra  vezetik  őket.

Nehézségek  idején  nagyobb  hajlandóságot  fognak  mutatni

arra, hogy a szüleikhez forduljanak. 
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A  pornográfia  esetében  a  szülőkkel  való  biztos  kapcsolat

segít  nekik,  hogy  őszinték  legyenek  a  szülővel,  mikor  a

pornográfiával való véletlen találkozás, a kortársak részéről

rájuk  nehezedő  nyomás  vagy  a  folytatódó  pornográfia-

fogyasztás  megrémíti  vagy  nyugtalanítja  őket.  Ezzel  pedig

csökken a veszélye annak, hogy pornófüggőség alakul ki.

Hogy  miként  beszélhetsz  serdülő  gyermekeddel  a

pornográfiáról, arról a Covenant Eyes Magabiztosan című e-

könyvében olvashatsz bővebben.

Egyetlen imádság sem marad 

megválaszolatlanul

A kapcsolatról való beszéd ráébreszthet minket arra, hogy nem

használtunk ki bizonyos lehetőségeket a gyermekeinket illetően.

Szülőnek lenni a legnehezebb dolog az életünkben! Ez most

nem annak az ideje, hogy önmagunkat vagy házastársunkat

a múlt hibáiért ostorozzuk. Annak azonban igenis itt az ideje,

hogy nyitottak legyünk, és új utakra lépjünk.

Talán úgy érezzük, hogy nem vagyunk a legjobb szülők, de

Isten tervének mindenképpen részei vagyunk. Tőle kaptuk a

lányainkat  és  fiainkat.  Olyan  remekművé  kívánja  őket

formálni  rajtunk  keresztül,  amilyennek  megálmodta  őket.

Eszközök vagyunk a Művész kezében. Isten arra választott

ki  minket,  hogy  gyermekeink  szülei  legyünk,  és  pontosan

azáltal  művel  bennünk csodákat,  hogy  meg akarjuk  találni

gyermekeinkkel a kapcsolatot.
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Isten azzal bízott meg minket, hogy “teremjünk gyümölcsöt”

(Mt  7,17)!  Bőven  árasztja  ránk  kegyelmét,  hogy  szülői

hivatásunkat  teljesíthessük.  Kérnünk  kell  Tőle,  hogy  adja

meg  nekünk,  hogy  olyan  szemmel  tekintsünk  fiainkra  és

lányainkra,  ahogyan azt  Ő szeretné.  Ő mindenkit  a  maga

teljes  valóságában lát!  Ha mi  is  ilyen szemet  kérünk  tőle,

akkor gyermekeinkért a mi imádságos és áldozatos életünket

ajánlhatjuk  fel.  Egyetlen  imádság  sem  marad

megválaszolatlanul, melyet az ő javukért mondunk.

Feltétel nélküli szeretet

A  szeretet  a  legalapvetőbb  emberi  szükséglet.  Mikor

gyermekeink  és  házastársunk  tudják,  hogy  szeretjük  őket,

akkor  értékesnek  és  fontosnak  érzik  magukat.  Az  a

mélységes  biztonságérzet,  amely  a  feltétel  nélküli

szeretetünkből  fakad,  nem  más,  mint  Isten  irántuk  való

szeretetének a visszatükröződése. 

Emlékszem, egyszer egy fiatal – kb. tizenhat éves – nővel

dolgoztam az Istennel  való kapcsolatán.  Teljesen őszintén

beismerte, mennyire bizonytalan abban, hogy közel engedje-

e magához Istent.  Azt  mondta,  hogy ha Isten közel  jönne

hozzá,  akkor  látná,  “milyen  ramaty  ember  vagyok”.  Hogy

tisztázzam a helyzetet, megkérdeztem: “Mi történik akkor, ha

Isten látja,  milyen ramaty ember vagy?”  Magabiztosan így

felelt: “Kevésbé szeretne”.

Azt ajánlottam, hogy tekintsünk más szemmel Istenre. Olykor

a  magunk  tapasztalatai  alapján  nagyon  emberi  módon
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képzeljük  el  Istent.  Azt  hisszük  például,  hogy  ha  rosszat

teszünk, akkor kevésbé fog szeretni. Ha például jól teljesít a

vizsgán,  akkor  a  szülei  látszólag  jobban  szeretik,  mint  ha

rosszul. Isten szeretete azonban feltétel nélküli. Ő soha nem

vonja meg a szeretetét tőlünk. Ő maga a Szeretet, ezért ha

bármit megvonna tőlünk, akkor a saját természetével kerülne

ellentétbe.

Abban a pillanatban, mikor felismerte, hogy Isten szeretete

nem a teljesítményétől függ, bájos arcáról patakzani kezdtek

a könnyek. Talán öt percig ülhetett így csendben, mikor Isten

újra megmutatta magát neki. Gyönyörű találkozás volt.

Ha csak akkor fejezzük ki a szeretetünket, mikor fiunk gólt lő

a  focimeccsen,  vagy  lányunk  első  hegedűs  lesz  a

zenekarban,  akkor  azt  gondolhatják,  hogy  inkább  a

cselekedeteik miatt  szeretjük őket.  A feltételes szeretet  azt

jelenti,  hogy  “szeretlek,  ha”,  vagy  “szeretlek,  mert”.  A

feltételes szeretet többnyire nem tudatos a részünkről, szülők

részéről,  de  gyermekeink  szívében  nagy  rombolást  tud

végezni.

Keresztényként  az  a  hivatásunk,  hogy  úgy  szeressünk,

ahogyan Isten  szeret,  vagyis  feltétel  nélkül.  A  szeretetünk

nem függhet attól,  hogy lányunk megkapta-e a főszerepet,

amit  mindketten  reméltük,  vagy a fiunk  megakadályozta-e,

hogy a másik csapat gólt lőjön. A feltétel nélküli szeretet azt

jelenti, hogy átkaroljuk – vagy inkább – átöleljük őket, és ezt

mondjuk  nekik:  “Minden  tőled  telhetőt  megtettél.  Nagyon

büszke vagyok rád.” Az isteni szeretet azt jelenti, hogy “ennél

jobban  nem  tudlak  szeretni,  bármit  is  teszel.  Sohasem
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veszíted el a szeretetemet.”
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05.
Összehozni a dolgot

A családi kapcsolatok a legfontosabb eszközt jelentik Isten

kezében, amellyel tökéletesít minket, és azzá tesz, aminek

megálmodott  minket.  A  katolikus  egyház  egyenesen

“családegyháznak”  nevezi  a  családot,  mivel  a  hívek

egybegyűjtött  seregének  legkisebb  egységét  a  családok

képviselik.20 Hogy a mi kis családegyházunkat védelmezzük

és  gyarapítsuk,  összegyűlhetünk  ebédidőben,  együtt

imádkozhatunk,  és  a  házastársunkkal,  valamint

gyermekeinkkel rendszeresen tölthetünk kettesben bizonyos

időt.  Ha  mint  házastársak  és  szülők  minden  nap

szeretetteljes  és  figyelmes  kapcsolatban  vagyunk

egymással,  akkor  az  Istennel  és  az  egymással  való

kapcsolatunk  alapját  is  erősítjük.  A  szeretetért  érdemes

küzdeni,  és  minden pillanat,  amikor  azzal  a  mély,  meghitt

szeretettel  tápláljuk  a  másik  ember  szívét,  amely  után  az

vágyakozik,  olyan  idő,  amelyet  soha  nem  fogunk

elvesztegetettnek érezni.
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A pornográfia  súlyosan  veszélyezteti  a  családunkon  belüli

kapcsolatokat.  Mivel  oly  könnyen hozzáférhető,  és  hosszú

távon  annyira  káros  hatást  gyakorol  a  kapcsolatokra,

komolyan  kell  vennünk  a  felelősségünket,  és  meg  kell

védenünk a házasságunkat és a gyermekeinket.

Hogy  sikeresen  megvédjük  gyermekeinket,  és  irányt

mutassunk nekik, három dologra van szükség: 

 egészséges kapcsolatok 

 folyamatos tanulás 

 elszámoltathatóság

Eddig  ebben  az  egész  könyvben  arról  beszéltünk,  hogy

miként  alakíthatunk  ki  egészséges  kapcsolatot  a

gyermekeinkkel. Mi a helyzet a másik két dologgal?

A megfelelő tájékozódás

Az  előttünk  élt  szülőknek  nem  kellett  napi  szinten  azon

aggódniuk,  hogy találkozik-e gyermekük szexuális  tartalmú

képpel, s ha igen, mikor. És az esetleges láncreakcióra sem

kellett  felkészíteniük  gyermekeiket,  amit  a  pornográfiával

való  véletlen  találkozás  vált  ki,  majd  az  Isten-adta

szexualitásukkal,  a  méltóságukkal  és  az  énképükkel

kapcsolatos  hazugságok  követnek,  továbbá  az  hamis

látásmód,  ahogyan  másokra  tekintenek.  Nekünk  azonban

olyan gyermekeket kell megtanulnunk felnevelni, akik az új

technikán nőnek fel. Bátran segítenünk kell nekik elkerülni az
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online veszélyeket, amelyek árthatnak a kapcsolataiknak.

Gyermekeink  naponta  aknamezőkön  járnak,  ezért  nem

nézhetünk félre, és nem félhetünk a nehéz beszélgetésektől.

Bátran  nézzünk  szembe  új  szülői  feladatunkkal!

Ismerkedjünk meg a pornográfia veszélyeivel, fedezzük fel,

hogyan hozhatók helyre az elrontott kapcsolatok, és másokat

is támogassunk ebben. Nézzük meg a segédeszközöket a

könyv  végén,  ahol  sok  hasznos  dolgot  találunk,  amely

segítségével folyamatosan továbbképezhetjük magunkat.

Számonkérhető otthon

Az  előző  fejezetekben  megvizsgáltuk,  mennyire  fontos  az

őszinte  kapcsolat  a  szülők  és  gyermekeik,  valamint  a

házastársak  között.  Azok  a  technikák,  amelyek  lehetővé

teszik, hogy online tevékenységünket eltüntessük, aláássák a

családon  belüli  kapcsolatainkat,  és  tönkreteszik  a  nyílt

párbeszédet, majd utat nyitnak a hazugságok előtt,  továbbá

elszigeteltséghez  és  kettős  élethez  vezetnek.  Mi  lenne

otthon,  ha  az  elszámoltathatóság  részét  képezné

családotok értékrendszerének?

Évekig úgy volt,  hogy mikor  a szülők meg kívánták védeni

gyermekeiket  az  online  térben,  mindenféle  szűrőeszközt

telepítettek,  hogy  korlátozzák  a  hozzáférést  a  szexuális

természetű  online  tartalomhoz.  Nyilvánvalóan  szükség  van

szűrőkre, különösen kisgyermekek esetében, mivel a legtöbb

gyermek  véletlenül  találkozik  a  pornográfiával.  A  szűrők

segíthetnek,  önmagukban véve azonban nem elegek, mivel

nem  biztosítják  a  személyes  kapcsolatot,  amely  kell  a
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rendszeres  beszélgetéshez.  Ahogy  azonban  a  gyermekek

nőnek,  az  elszámoltathatóság  egyre  fontosabb  lesz.  A

véletlen  találkozás  kíváncsiságnak  és  a  szexuális  tartalmú

anyag tudatos keresésének adhatja át a helyét. A jó kapcsolat

és a beszélgetés ugyanakkor azt a biztonságos teret hozza

létre,  ahol  ez a természetes kíváncsiság megjelenhet,  és a

gyermek tőled kaphat választ azokra a kérdésekre, amelyek

foglalkoztatják. 

Az  elszámoltathatóság  nyitottságot  és  tisztelettudó

magatartást  kíván  a  gyermek  és  a  szülő,  valamint  a

házastársak kapcsolatában. A szülők a beszélgetések során

adják  át  a  szükséges  tudást,  bátorítják  gyermeküket,  és

hajtják végre a szükséges korrekciót.

A  Covenant  Eyes  elszámoltathatósági  szoftvere,  melyet

letöltesz az eszközeidre, értékes segítség a család számára.

A  szoftver  folyamatosan  ellenőrzi  a  képernyődet,  és  a

pornográf képi anyag jeleit  keresi.  A szülő jelentést  kap az

aggályos tevékenységről. A jelentéssel a szülő birtokába jut

annak  az információnak,  amely  szükséges a  szeretetteljes,

őszinte beszélgetés megindításához.

Az  idő  bebizonyította,  hogy  azok  a gyermekek,  akiket  arra

nevelnek,  hogy  tetteikért  felelősséggel  tartoznak,  online

cselekedeteiket  is  jobban  képesek  irányítani.

Elszámoltathatóságuk  tudatában  az  emberek  kritikusabban

gondolkoznak  online  cselekedeteikről.  Mikor  a  gyermekek

nem kerülnek  tartós  kapcsolatba  a  pornográfiával,  akkor  a

pornográfia  nem  lesz  része  megküzdési  stratégiájuknak,
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mikor  unatkoznak,  magányosak  vagy  feszültek.  Mivel  a

pornográfia  nem  jön  szóba,  egészségesebb  megoldásokat

keresnek. Ha megtanulják helyesen kezelni érzéseiket, akkor

később,  mikor  munkahelyi  feszültségekkel,  pénzügyi

nehézségekkel  vagy  új  kapcsolatokkal  kell  megküzdeniük,

rendkívüli hasznát látják ennek.

A Barna Csoport 2016-ban végzett felmérése kimutatta, hogy

a szülők nagyobb sikerrel adják át értékeiket gyermekeiknek,

ha mind az elszámoltathatóság, mind az erős keresztény hit

jelen van a családban. Arra a kérdésre, hogy jó vagy rossz-e

a pornó a társadalomnak, a 13-69 éves korú össznépesség

44%-a  válaszolta  azt,  hogy  “közömbös”,  vagyis  hogy  a

pornográfia se nem jó, se nem rossz 

dolog, és 11% tartotta a pornográfiát 

kifejezetten jó dolognak!

Mikor ugyanezt a 

kérdést olyanoknak 

tették fel, akik az 

elszámoltathatósági 

szoftvert, esetünkben a 
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Covenant Eyes alkalmazását használják, 99%-uk mondta azt,

hogy  a  pornográfia  rossz  a  társadalomnak.  Hasonló

eredmények születtek akkor is, amikor a sextingről1 kérdezték

őket: az össznépesség 41%-a mondta azt, hogy küldött már

magáról  meztelen  képet.  A  Covenant  Eyes  felhasználói

esetében ez a szám csak 14% volt.21 E kutatás eredményein

nincs  mit  meglepődnünk.  Inkább  reményt  és  erőt  kell

merítenünk  belőle  azokhoz  a  küzdelmekhez,  amelyekre

mindenképpen sor kerül szülő és gyermek között, különösen

serdülőkorban.

A  legtöbb  szülőhöz  hasonlóan  a  férjem  és  én  is

megtapasztaltuk  fiunkkal  a  “húzd  meg,  ereszd  meg”  heti

küszködését. Ahogy az a serdülőknél szokott lenni, nagyobb

hozzáférést  szeretett  volna  az  internethez,  kevesebb

korlátozást  és  kevesebb  számonkérhetőséget.  Mi  azonban

igyekeztünk megtalálni a helyes egyensúlyt,  hogy kevesebb

szűrő  legyen  ugyan,  de  a  számonkérhetőség  is

megmaradjon. A kitartásunk jutalma akkor jelentkezett, mikor

fiunk elvégezte az első félévet az egyetemen, és karácsonyi

levelében megköszönte nekünk, hogy nem engedtünk neki,

mikor a határokat feszegette.

Szülők,  ne  feledjétek,  hogy  gyermekeink  mindenképpen

tiltakozni fognak, mikor meghúzunk bizonyos határokat. Mikor

a határokat okosan és körültekintően húzzuk meg, nem pedig

félelemből, akkor nyugodtak lehetünk, mert tudjuk, hogy azt

tesszük, ami a legjobb gyermekünknek.

1 Erotikus, szexuális tartalmú szöveges üzenetek, illetve magunkról készült ilyen 
jellegű képek és videók okostelefonnal (ritkábban számítógéppel) való küldése.
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A  statisztikai  adatok,  például  azok,  amelyekkel  fentebb  a

Barna Csoport szolgál, azt mutatják, hogy kifizetődik, ha fiatal

korban  korlátozzuk  a  technika  használatát,  és  a  kijelölt

határok  bizonyára  azt  is  segítenek  megelőzni,  hogy

gyermekeink a pornográfia fogyasztóivá váljanak, amint az a

mai fiatalok esetében igen gyakran megtörténik. 

A végső erőforrás

Olyan,  hogy  tökéletes  család,  nem  létezik,  egészséges

családok  azonban igenis  vannak!  Mindannyian vágyunk rá,

hogy  szeressenek  minket,  hogy  biztonságban  érezzük

magunkat,  hogy  együttérző,  gyengéd  emberek  vegyenek

körül,  és  kapcsolatban  legyünk  azokkal,  akikhez  tartozunk.

Tudatosan  és  bátran  élhetünk  azokkal  a  kis  trükkökkel,

amelyek  boldoggá  teszik  kapcsolatainkat.  Az  egészséges

családok  az  erős  kapcsolatokból  nőnek  ki,  az  erős

kapcsolatok  pedig  a  minőségi  időből,  a  kiváló

kommunikációból,  a  csapatmunkából,  egymás

megbecsüléséből  és  persze  a  keresztény  hitben  való

meggyökereződésből.

Kérjük Istent, hogy tanítson meg arra,  hogyan szeressük

egymást úgy, ahogyan Ő szeret minket, hogy mindannyian

mély kapcsolatban lehessünk egymással. 
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Imádság a jó családi kapcsolatokért22

Urunk, segíts meg minket, hogy olyan egészséges családdá

váljunk, ahol a családtagok …

 megerősítik és támogatják egymást; 

 egyértelműen és rendszeresen kimutatják egymás

iránti nagyrabecsülésüket;

 szeretik egymást;

 jó kommunikációs mintáik vannak;

 elkötelezetten kiállnak egymás mellett akkor is, ha

jól megy a soruk, és akkor is, ha rosszul; 

 közös felelősségérzet tölti el őket;

 közös hitet vallanak; 

 nagyra értékelik a másokért végzett szolgálatot;

 rendszeresen egymással töltik az idejüket;

 megtalálják az együtt és a külön töltött idő helyes

arányát; 

 jól érzik magukat egymás társaságában; és fontos

családi hagyományaik és ünnepeik vannak.

Add,  hogy  az  egymás  iránti  szeretetünk  utat  mutasson

másoknak  a  Te  végtelen,  feltétel  nélküli  szeretetedhez  és

megbocsátásodhoz.

Amen.



Melléklet
Miért is olyan rossz a pornó?

Mikor ezt a könyvet írtuk, abból indultunk ki, hogy a pornót

rossz  dolognak  tartod:  bűnnek,  illetve  olyan

tevékenységnek,  amely  árt  a  testünknek  és  a

társadalomnak.  Elképzelhető  ugyanakkor,  hogy  nem

érted,  miért  és  hogyan  árt  a  pornó  az  embernek,

különösen  a  gyermekeknek.  Ez  a  melléklet  áttekintést

nyújt  arról,  miért  ártalmas  a  pornó  erkölcsi  és  testi

szempontból  egyaránt.  Aki  bővebb  tájékoztatást

szeretne a pornófogyasztás tudományos vizsgálatáról,

annak  a  következő  weblapot  ajánljuk:

www.covenanteyes.com. 

A pornó árt a kapcsolatainknak

Ha Isten terve szerint a szex olyan szent dolog, amely egy

férfi és egy nő között valósul meg, akkor minden, ami eltér

ettől a tervtől, bűn, beleértve a pornográfiát is.

A pornó árt az Istennel való kapcsolatunknak, aki az

önmagával  való szent  és tökéletes  közösségre  hívott

meg  minket. Nézzük  meg,  mit  mond  Jézus  a  hegyi

beszédben:
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Én  pedig  azt  mondom  nektek,  hogy  aki

bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már

házasságtörést  követett  el  vele  (Mt  5,28).

Mi  más  a  pornó,  ha  nem  az,  hogy  bűnös  vággyal  a

képernyőn látható személyre nézünk?

A pornó árt a testünknek. Az 1Kor 6,18-20-ban Szent Pál

ezt mondja:

Kerüljétek a paráznaságot! Minden bűn, amit

az  ember  elkövet,  a  testén  kívül  van,  a

parázna  azonban  tulajdon  teste  ellen  vét.

Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó

Szentlélek  temploma,  akit  Istentől  kaptatok?

Nem  tudjátok,  hogy  nem  vagytok  a

magatokéi?  Nagy  volt  a  ti  váltságdíjatok.

Dicsőítsétek  meg  (és  hordozzátok)  tehát  az

Istent testetekben.

Ez  sem  pusztán  metafora.  Az  idegtudomány  napjainkra

bebizonyította,  hogy  a  pornó  árt  a  néző  agyának.  Ezt

mindjárt mélyebben is megvizsgáljuk.

A pornó árt az Egyháznak – az 1Kor 6,15-ben Szent Pál

így  ír:  “Nem  tudjátok,  hogy  testetek  Krisztus  tagja?
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Leválasszam talán Krisztus tagját  és parázna nő tagjává

tegyem? Isten mentsen!”

Minden meg nem bánt és meg nem gyónt pornográf videó,

melyet valaki megnéz, és minden erotikus tartalmú üzenet,

kép vagy videó, melyet magáról küld, falat képez az illető

és  az  Egyház,  Krisztus  teste  között.  A  bűntudat  és  a

szégyenérzet  visszatarthatja  az  illetőt  attól,  hogy  a

szolgálatban  teljesen  önmagát  adja.  Még  ha  bűnét  a

szolgálat leple mögé rejti is, nagy az esélye annak, hogy

valamit  visszatart  magából,  utópiákat  kerget,  és  közben

akaratlanul is rombolja a helyi közösségét. 

A  pornó  árt  a  házastársunknak  (illetve  a  jövőbeli

házastársunknak). A test  teológiája kifejti  azokat a bibliai

részeket,  amelyek  a  kettő  eggyé  válásáról szólnak.  Mark

Houck, a The King’s Men2 társalapítója és elnöke, továbbá

a  Covenant  Eyes  blog  vendégszerzője  a  test  teológiája

segítségével mutatja be, milyen hatást gyakorol a pornó a

házasságra:

[Szent  II.  János  Pál  pápa]  azt  mondja,  hogy

emberi  létünk  legfontosabb  ténye  életünk

minden szakaszában az,  hogy Isten »férfinak

és nőnek teremtett minket« (A test teológiája,

74.  old.).  Isten  a  férfit  és  a nőt  a  házasságra

teremtette, és “e teremtés misztériumában a férfi

és a nő ajándékká válik egymás számára” (75.

2 A férfiak hitre jutását és erkölcsös életét segítő katolikus világi szervezet
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old.). A pornográfia, vagy helyesebben szólva

az  önkielégítés  az  ajándék  hiánya,  és  ezért

pontosan az “ellenkezője a másik emberi lény

ajándékként  történő  »elfogadásának«  és

»befogadásának«” (70. old.). 

A  házastársi  aktusnak  a  maga  eredeti

formájában  mindig  a  “másik  »befogadását«

és  a  másiknak  való  »önátadást« kell

kifejeznie”  (70.  old.).  A  pornográfia

kiforgatja eredeti  mivoltából a házastársi

aktust, mert a férj és a feleség kölcsönös

önátadását  az  élvezetvágy  merő

kielégítésévé  alacsonyítja.  A  pornográfia

ahhoz  szoktatja  hozzá  az  embert,  hogy

házastársában  csak  élvezetvágya  tárgyát

lássa.  Úgy  is  fogalmazhatnánk,  hogy  a

házastársi aktusból egymás használása lesz,

amikor  is  a  házastársak  önző  céljaik

megvalósítására használják egymást.1

Hamarosan  ismét  segítségül  hívjuk  a  tudományt,  amely

alátámasztja ezt, ugyanakkor arra is fontos rámutatni, hogy

az is a házastársa ellen vétkezik ilyenkor, aki még nem is

házas.  Emlékszünk  még  Patrick  történetére,  melyet  e

könyv elején olvastunk? Patrick pornófogyasztási szokásai,

melyek  gyermekkorában  alakultak  ki,  a  házasságára  is

igen komoly hatást gyakoroltak felnőtt korában.
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A pornó a többi kapcsolatnak is árt. A pornó hatására

mindenkire más szemmel nézünk. Egy felmérés kimutatta,

hogy azok a férfiak, akik egy több mint hat hetes időszak

alatt öt órát néztek pornót, 46%-kal kevésbé támogatták a

női jogokat, mint azok, akik egyáltalán nem néztek pornót.

A nők esetében ugyanez a mutató 30%-kal csökkent.2 A

pornó  hatására  az  emberek  más  szemmel  néznek

egymásra,  és  kevésbé  tekintik  egymást  Isten

gyermekének. A pornónéző magasabb rendűeknek tekinti

a  férfiakat  a  nőknél,  holott  az  igazság  az,  hogy  “Nincs

többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy

nő,  mert  mindannyian  eggyé  lettetek  Krisztus  Jézusban”

(Gal 3,28).

A pornó árt a pornósztároknak, valamint a kihasznált

nőknek és gyermekeknek. Túl azon, hogy szívünkben

házasságtörést követünk el a pornósztárokkal, a pornó

olyan  fontos  probléma,  amely  a  társadalmi

igazságosságot is mélyen érinti. Ha csak amatőr pornót

nézünk,  és  soha  nem  fizetünk  érte,  akkor  a  pornó  a

szexkereskedelem táptalaja. Minél többet nézünk pornót,

annál szélesebb kínálatra, vagyis egyre több pornósztárra

van  szükség,  akiket  gyakran  kábítószereznek  és

bántalmaznak  csak,  hogy  a  közönség  élvezetvágyát

kielégítsék.

A pornó mint egészségügyi probléma

Ha a pornográfia erkölcsi vonatkozásainak ismerete nem

lenne  elég,  jelentős  egészségügyi  problémák  is  vannak.

Valahányszor az ember szexuális tevékenységet néz, vagy
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abban részt vesz, az agya hatalmas egészségügyi koktélt

kever, amely arra programozza, hogy a partnere izgassa

fel  (akár  jelen  van  fizikai  formában  van  a  partner,  akár

nem).  Íme,  néhány  vegyi  anyag,  amely  ilyenkor

felszabadul: 

 A  dopamin abban  segíti  az  agyat,  hogy

emlékezzen az érdekes dolgokra, és megfelelően

reagáljon  rájuk.  Egy  adott  feladatra  irányítja  a

figyelmünket,  más  feladatokat  pedig  kiszorít  a

tudatunkból,  mondván:  “Hé,  most  ezt  csináld!”

Neurológiai  jutalomban  részesít  minket,  ami  jó

érzés,  és  oda  vezet,  hogy  még  inkább

vágyakozzunk a tevékenységre. 

 A  noradrenalin olyan  ingerületátvivő  anyag,

amelyet  gyakran  a  stresszhez  és  “harcolj  vagy

menekülj”  reakcióhoz társítanak,  és abban segít,

hogy  jobban  résen  legyünk.  Olyan  hormonként

működik,  amely  segít  a szexuális  izgalmi  állapot

létrehozásában  és  a  szexuális  emlékek

rögzítésében,  és  érzelmi  tapasztalatainkat  az

agyunkba  égeti.  Akár  a  házastársunkkal  való

csodálatos  szexuális  élményről  van  szó,  akár

valamely  provokatív  szexuális  képről,  az

információ  tárolódik,  hogy  aztán  a  noradrenalin

segítségével könnyen előhívható legyen. 

 Az oxitocin és a vasopresszin szintén a kötődés

érzéseinek  megjelenését  segíti,  és  a  szexuális

tevékenység és az orgazmus során szabadul fel.
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Mikor a pornó nézése és az önkielégítés közben

szabadul fel, az illető ehhez a viselkedéséhez való

kötődését erősíti meg. 

Ezek  és  más  vegyi  anyagok  a  házastársunkhoz  való

kötődést  hozzák  létre.  Az  Isten  tervének  megfelelő

házasságban,  ahol  a  férfi  és  a  nő  egymás  kizárólagos

szexuális  partnere,  ezek  a  vegyi  anyagok  e  kötelék

megerősödéséhez járulnak hozzá. Arra szoktatjuk ilyenkor

magunkat, hogy a házastársunk és csakis a házastársunk

izgasson fel minket. 

A pornó ugyanezeket a kémiai reakciókat váltja ki, de nem

emberekhez,  hanem képekhez köt  minket.  Ezek  a  vegyi

anyagok  továbbá  arra  szoktatják  a  pornónézőt,  hogy  a

monogámia  helyett  a  változatosságot  keresse.  Ahelyett,

hogy a házastársával  hozna létre erős köteléket,  a néző

több száz vagy több ezer különböző archoz fog kötődni.

A  gyermekekre  leselkedő  sajátos

veszélyek

Dr.  Sharon  Copper,  aki  több  mint  30  éve  működik

gyermekorvosként, és az  Eltűnt és Kihasznált Gyermekek

Országos  Központjának  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.3

85



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.4 Mivel  a  gyermekekben

rengeteg  tükörneuron  van,  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.  Az agynak ez a része

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. 

Az  idegrendszerre  gyakorolt  eme  hatás  még

nyugtalanítóbb,  ha  arra  gondolunk,  hogy  miként

gondolkodnak  a  tizenévesek  a  pornóról.  Egy  2016-os

felmérés szerint a serdülők 53%-a elfogadja, sőt támogatja
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is  a  pornót,  és  csak  mindegyik  tizedik  serdülő  tartja

rossznak.5 Ugyanez  a  felmérés  azt  is  kimutatta,  hogy  a

pornófogyasztó serdülő és fiatal felnőtt nők 51%-a küldött már

magáról erotikus tartalmú üzenetet, képet vagy videót.6 Úgy is

mondhatnánk,  hogy  a  serdülők  egyszerűen  tudomásul

veszik, hogy a legtöbben közülük használnak pornográfiát,

és hogy aztán veszélyes viselkedésformákat folytatnak.

Kedves  szülők,  azt  kell feltételeznünk,  hogy  gyermekeink

előbb-utóbb találkozni fognak a  pornográfiával. Ha azonban

erős kapcsolatot alakítunk ki velük, és felkészítjük őket arra,

hogy  mit  tegyenek akkor,  amikor  találkoznak vele,  akkor  át

fogjuk  tudni  adni  nekik  az  értékeinket,  és  segíteni  tudunk

abban, hogy soha többé ne használjanak pornót.
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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.
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Segédeszközök
Protect Young Eyes (Óvd a fiatal szemét)

A “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.

https://protectyoungeyes.com

Common Sense Media (Józan Ész Média)

A  Common Sense Media világi  szervezet,  amely  a  mai

gyermekek  körében  népszerű  filmeket,  játékokat  és

alkalmazásokat követi nyomon és értékeli.

https://www.commonsensemedia.org

Clean Heart Online (Tiszta szívvel az online térben)

A  “Clean  Heart  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
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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 segédanyagok, klubok és

a  közösségi  média  segítségével  kívánja  előmozdítani  a

tisztaság erényét.

http://chastityproject.com
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Központban és  az  atlantai  Feltámadott  Élet  Szolgálatnál

tanult). Több alkalommal szerepelt az EWTN műsoraiban,

például a  Women of Grace-ben és a  Women Made New-

ban. Lelkes küldetésében, hogy elvezesse a nőket annak

tudatára és tapasztalatára, hogy Isten nagyon szereti őket,

férje és három gyermeke támogatja. Aki  többet szeretne

tudni  Mellisáról,  keresse  fel  a  honlapját:

lovedalready.com.
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