
42 gyAKorlATI TEolÓgIA

Selmeczi Ottilia

Veszélyek és védelem az 
intimitás területén

3. rész

A kérdőívben megfogalmazott veszélyek

Kutatásomban a következő kérdést tettem 
fel: „Mi az, ami az intimitást veszélyezteti ön 
szerint?” 92 válaszadó nyilatkozott ebben a 

kérdésben.1 Sok esetben ugyanazt nevezték meg ve-
szélynek, mint problémának. Úgymint az önzés, a fi-
gyelmetlenség, a szeretethiány, az odaadás hiánya, a 
hely és idő hiánya, a bizalom hiánya, az önismeret hi-
ánya, az öregedés, az elhidegülés, a stressz, a bűn és 
szégyen, az irreleváns elvárások. A problémák mellett 
egyéb veszélyeket is megjelölnek a válaszadók. Néhá-
nyan a tisztelet meg nem adását, az érdektelenséget, 
a felszínességet említik. Mások szerint a titkolózás 
jelent komoly veszélyt az intimitásra. A kommuni-
káció megtagadása, a rosszkedv, az elcsábulás, a hűt-
lenség, a rossz prioritások, az ítélkezés, a csalások és 
az összhang hiánya is említésre kerül. Többen a rossz 
kommunikációt emelik ki, illetve a negatív kritikát. 
Néhányan mások beavatását jelölték meg: „Ha túl sok 
embert vonunk be egyszerre, vagyis túlságosan, gátlás-
talanul kiadjuk magunkat bárkinek.” A hazugságot is 
reális veszélynek vélik. Egy viccesnek hangzó, de bi-
zonyára a megfogalmazója részére komoly veszélyt je-
lentő tényező: „A gondolatolvasás és az azon való előre 
megsértődés.” Egy 20–25 év közötti, 6–15 éve keresztény 
házasember határozott véleménye (amit más is megje-
lölt) a következő: „A mai világban ennek a legnagyobb 
veszélyeztető forrása a pornó. Mind a társunkkal, mind 
az Istennel megélt kapcsolatban.” Mások az elhallgatást 
emelték ki: „Vágyak elhallgatása, kételyek elhallgatá-

1. Mind a 92 válaszadó véleményét nem sorolom fel. 

Dolgozatom utolsó fejezetében az intimitást fenye-
gető veszélyekről és annak védelméről írok. A má-
sodik fejezetben az intimitást érintő problémákkal 
foglalkoztam, amelyek egyben veszélyforrások is. 
Bár munkám egészén végigvonul ez a gondolat, 
fontosnak tartom egy külön fejezetben felhívni a 
figyelmet néhány fenyegető tendenciára és arra, 
hogy ezeket nem nézhetjük tétlenül. Először lássuk, 
hogy a ma embere mit gondol erről a kérdéskörről.

Simon András: Szent Szövetség
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„Az erkölcstelenség, a társas kapcsolatok problémái, a széthulló családok, 
a rohanó életmód, az internet és a virtuális világ – csak néhány abból 
a sok száz hatásból, amelyek világszerte megtépázzák az intimitást 
az emberi kapcsolatokban. Vajon hogyan védekezünk ez ellen?”

ben megfogalmazzák, és válaszaikból is kicseng, hogy 
az intimitást védeni kell. „Mint egy virágot ápolom. 
Mindenért küzdeni kell, nem megy magától.” Ehhez 
céltudatosság, odaszánás és engedelmesség kell. Fon-
tos a tudatos tervezés, időbeosztás. Az Istennel és a 
társukkal megélt intimitás területén a közösen eltöl-
tött időt, a minőségi időt, a folyamatos kommuniká-
ciót, a kapcsolattartást és a kapcsolat ápolását jelölik 
meg védekezésként a válaszadók. Egy 20–25 év közötti, 
egyedülálló, 6–15 éve keresztény hitét gyakorló fiatal-
ember kulcsfontosságú dolgot fogalmaz meg, a másik 
boldoggá tételét: „És mindkettőjükre igaz az (értsd: Is-
ten és az illető menyasszonya3), hogy folyamatosan, tu-
datosan keresem annak a módját, hogyan tehetem őket 
boldoggá.”

Az Istennel való intimitás védelméről nyilatkozók 
egyhangú válasza a rendszeres imádság, csendesség 
megtartása. Egy 46–60 év közötti házasságban élő, 
16–30 éve keresztény nő így nyilatkozik: „Ha csak tehe-
tem, énekelek, magasztalom, dicsérem őt. Imádkozom 
nyelveken. Olvasom az Igét, és elrejtem a szívembe, ma-
gamhoz veszem.” 

A társkapcsolatban megélt intimitás védelmében so-
kan fontosnak tartják az őszinteséget, a tisztelet meg-
adását. Egyesek a személyes tér tiszteletben tartását, 
mások a kizárólagosságot határozzák meg: „Senki más-
sal nem osztom meg.” Néhányan a konfliktusok időben 
történő lerendezését, a bizalmat, a ragaszkodást és az 
önzetlenséget emelik ki. A házasságon belüli intimi-
tás megőrzésének érdekében a rendszeres szexuális 
együttlétet, a testi kontaktust 4 nyilatkozó emelte ki. 

3. Saját megjegyzésem.

sa. Szótlan hibáztatás.” „Az elhallgatott problémák.” A 
meghallgatás elutasítása, az agresszív viszonyulás, a 
félelem, a betegségek, az egzisztenciális problémák, a 
meg nem értés, a hűtlenség, a sebzettség, a hajszoltság, 
a média világának való behódolás, a nem megfelelő lel-
kiállapot, a depresszió, a másik igényeire való oda nem 
figyelés, a kétségek, a megfelelési vágy, a távolságtartás, 
a tv, az okostelefon, az internet, a kártyák, az igazol-
ványok, a kisajátítás és a leuralás, a dicséret hiánya, az 
intolerancia, a rengeteg munka, a nemtörődömség, az 
eltérő érdeklődés, az erőszakosság, a rengeteg hazug-
ság a médiában, az akarás, hogy „jobb legyen” – meg 
vannak nevezve mint veszélyforrások az intimitásra. 

„Pótszerek, amik mintha megadnák azt, amit csak a tár-
sam adhat.” „Ha a kapcsolatnál fontosabbak lesznek a 
»dolgok«.” Kevesen vannak, akik összekötik a veszélye-
ket a szellemvilággal és az Istennel való kapcsolat kér-
déskörével. Egyesek az ördögöt, valaki pedig „a földi 
élet dolgaira való túlzott figyelést a mennyeiek helyett” 
jelöli meg veszélyként. Egy 31–45 év közötti, 6–15 éve 
hívő keresztény házas nő szerint az intimitást az ve-
szélyezteti: „Ha nincs rendezett kapcsolatunk Istennel 
és egymással.” „Ha nem fogadjuk el a megváltást” – véli 
egy másik válaszadó. A 92 nyilatkozó közül egyetlen 
írta azt, hogy az intimitást semmi sem veszélyezteti. 
Vajon ezt komolyan gondolja?

A mintában mindössze 92 válaszadó véleménye jele-
nik meg, de jól láthatók a XXI. század társadalmi hatá-
sai. Az erkölcstelenség, a társas kapcsolatok problémái, 
a széthulló családok, a rohanó életmód, az internet és 
a virtuális világ – csak néhány abból a sok száz hatás-
ból, amelyek világszerte megtépázzák az intimitást az 
emberi kapcsolatokban. Vajon hogyan védekezünk ez 
ellen? Természetesen erre is kíváncsi voltam.

A kérdőívben megfogalmazott védekezési 
módok
Az intimitás védelmére irányuló kérdésemre („Minden 
elveszik, amire nem vigyázunk. Ön mi módon próbál-
ja megőrizni intimitását Istennel, illetve a társával?”) 
89 válasz érkezett.2 Ebből 1 nyilatkozó „sehogy” sem 
próbálja megőrizni kapcsolatában az intimitást. Töb-

2. Mind a 89 válaszadó véleményét nem sorolom fel. A 
feldolgozott válaszokat csoportosítottam, és azokat né-
hány példával támasztom alá.
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„A válaszokat átolvasva levonható a következtetés, 
hogy az Istennel és a társunkkal megélt 
intimitást ápolni kell. Kiemelten figyelnünk 
kell erre, nem hivatkozhatunk kifogásokra.”

zösségi oldalak (Facebook, Twitter, Instagram stb.) 
használata. Az okostelefonok és az internet fiatalja-
ink életének minden területét átformálják: társadalmi 
kapcsolataiktól a lelki egészségükig. 

A videojátékok szociálisan elszigetelik az egyént, így 
a való életben a következő generációk társas készségei 
nem alakulnak ki kellő mértékben, illetve azok to-
vábbfejlesztésére sem éreznek késztetést.4 Az intimitást 
sokan képtelenek megtanulni, mert a közösségi oldala-
kon minden a nyilvánosság előtt történik, és az intimi-
táshoz szükséges szemérem ott egyszerűen nem létezik. 
A leírt jelenségeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
továbbá gyermekeink védelme a mi felelősségünk. 

Tinder és társaik
A technológiai vívmányok hatnak az életünkre, a pár-
kapcsolatainkra is. Az internet és a mobiltelefon óriási 
előretörést, lehetőségeket biztosít a társkeresés terüle-
tén. Világszerte sok millió felhasználója van a Tinder 
nevű applikációnak.5 Az alkalmazás telepítése ingyenes, 
és pár másodperc elteltével több ezer felhasználó fény-
képét nézegethetjük. „A Tinder szemérmetlenül a kül-
ső értékekre helyezi a hangsúlyt, és egészen nyilvánvaló, 
hogy a regisztráltak jelentős része nem az örök szerelmet, 
hanem csak szexet keres, de minél gyorsabban. Persze ez 
az app sem fog mindenkit azonnal ágyba bújtatni (so-
kakat pedig soha), de kétségtelen, hogy rég került ilyen 
jó eszköz azok kezébe, akik a fárasztó és megaláztatá-
sokkal teli élő akciózás helyett inkább a virtuális ismer-
kedést preferálják.”6 A cikk írója „az ágyba bújásról” és 
egy „jó eszközről” beszél, az udvarlást és ismerkedést 
pedig „fárasztó akciózáshoz” hasonlítja. Mégis min-
denki bensőséges kapcsolatra vágyik. A probléma és a 
veszély itt, hogy igazi kapcsolatokat szinte képtelenek 
kiépíteni az emberek. A Tinder korában nagyon nehéz 
fenntartani egy komoly társkapcsolatot azoknak, akik 

4. Philip Zimbardo, Nikita d. Coulombe: Nincs kap-
csolat – Hová lettek a férfiak? (Budapest, libri, 2017), 
17. o.
5. https://tinder.com/app/login.
6. Bede Márton: „Itt a Tinder, a legszemérmetlenebbül 
szexre utazó alkalmazás az internetes társkeresés tör-
ténetében”, https://444.hu/2014/01/07/a-legjobb-szo-
rakozas-az-interneten-es-lehet-hogy-szex-lesz-a-vege. 
[letöltés 2018. 01. 31.]

„Akkor is szerelmeskedek, ha legszívesebben soha töb-
bé. (Mint a legtöbb kisgyermekes anyuka hallomásom 
szerint. Engem szerencsére figyelmeztetett egy tapasz-
taltabb barátnőm. Ha a férj megkapja otthon, amire 
szüksége van – hiszen a hormonok benne szüntelenül 
tombolnak –, akkor nem megy »félre«. Sok házasság bu-
kott meg a nők ezen »lustasága« miatt)” – vélekedik egy 
31–45 év közötti, férjezett zsidó asszony, aki 6–15 éve 
gyakorolja hitét. Egy 46–60 éves, 16–30 éve keresztény 
házas asszony nagyon őszintén leírja: „Amennyiben a 
szexualitással azonosítjuk az intimitást, ez egy nehéz 
kérdés. Az öregedéssel a szexuális vágy csökken, az én 
esetemben lassan a 0 felé közelít. Nem tudom, mit te-
hetnék ellene.”

Figyelembe véve, hogy a válaszadók magas százalé-
ka hívő kereszténynek vallja magát, elszomorít, hogy 
csupán 4 ember látja úgy, hogy az Istennel ápolt kap-
csolat és a közös bibliaolvasás védelmet jelent a házas-
ságára. Egy 30–45 éves házas férfi, aki 16–30 éve jár hit-
ben, így fogalmazza meg: „Az élet is gondoskodik erről. 
Amúgy gyülekezetbe járunk rendszeresen az egész csa-
láddal, házashétvégén veszünk részt. Úgy kell gondozni 
mind a kettőt, mint egy kertet, mert különben fölveri a 
gaz.” Ugyanebbe a korcsoportba tartozó hölgy a „csa-
ládi imát” emeli ki. 

A kérdőív feldolgozásának összegzése
A kérdéskör sajnos nem tárgyalható mélyebben dol-
gozatom keretein belül. A válaszokat átolvasva levon-
ható a következtetés, hogy az Istennel és a társunkkal 
megélt intimitást ápolni kell. Kiemelten figyelnünk 
kell erre, nem hivatkozhatunk kifogásokra. Ami ada-
tik (idő és körülmények), azokban keressük meg a 
lehetőségeket, hogy kifejezhessük Isten és a társunk 
felé: ő maga és a vele megélt intimitás fontosak. Megy-
győződésem, hogy a közös Istenre figyelés, a biblia-
olvasás és imádkozás alapvetőek a kapcsolatainkban. 
Védőburokként veszik körül a házasságainkat és a csa-
ládjainkat.

Az intimitást fenyegető modern eszközök
Miként korábban említettem, felhívom a figyelmet 

olyan tendenciákra és eszközökre is, amelyek súlyo-
san fenyegetik az intimitást. Nemcsak a jelenlegi, már 
meglévő házasságokat, de a következő generációk jö-
vőbeni társkapcsolatait is veszélyeztetik. 

Mindennapjainkat meghatározza a különféle kö-
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„”

1. A digitális szerelem iparága (Digital love industry)
Meggyőződésem, hogy a digitális szerelem iparága 
(angol kifejezéssel élve a „digital love industry”) óriá-
si veszélyt jelent az intimitásra. A fejlesztők, az ebben 
dolgozók az emberiség evolúciójának, a tudomány és 
a technika rohamos fejlődésének egyik vívmányaként 
tartják számon ezt a virágzó iparágat. A rohanó ember, 
akinek annyira drága kincs az idő, nem akarja azt el-
pocsékolni, amikor virtuálisan is átélheti az intimitást, 
amely így egy kifacsart jelentéssel bíró fogalommá tor-
zul. A különböző szexjátékszereket – számítógép előtt 
ülve, okostelefon- és bluetooth-kapcsolattal – nagy tá-
volságból irányítani lehet, hajszolva azt az élményt/ér-
zést (legalábbis ahhoz hasonlót), amit a szerelem adhat.11 

Szexbabák és szexrobotok
A szexrobotok egyre népszerűbbek világszerte. Né-

hány európai nagyvárosban már léteznek olyan léte-
sítmények, ahol ilyen robotokat lehet bérelni, és egyre 
több magánszemély megvásárolja azokat. Nemcsak 
egyedülállókról, házasságban élőkről is szó van. „Irigy-
lésre méltó szexuális élete van az 58 éves Jamesnek, csak 
éppen nem a feleségével. A 36 éve házas mérnök egy 
szexbabával tölti heti négy estéjét, a felesége pedig nem 
bánja.”12 Az April nevezetű „nő” nem sokáig elégíti már 

www.origo.hu/gazdasag/20180124-pornhub-2017-fel-
meres-eszkozok-szerint.html. [letöltés 2018. 01. 27.]
11. digital love industry video, https://www.youtube.
com/watch?v=FBrSr_lgloE.
12. life.hu: „James az 58 éves férj, aki hetente négy-
szer szexel szexbabájával”, http://www.life.hu/in-
tim/20171123-james-hetente-negyszer-szexel-szexbaba-
javal.html. [letöltés 2018. 01. 27.]

életformaként művelik a netes randizást. Amikor két 
kattintással lehet új szexpartnert találni, és az izgalmat 
mindig az „újdonság varázsa” jelenti. A Tinderhez ha-
sonlóan közkedvelt app a love and Producer.7 Egy ani-
mációs játék, amelyben négy szívtipróval lehet randizni 
egyszerre. Ezt fiatal lányok milliói naponta játsszák. 

Pornó mobilon
Az intimitást fenyegető veszélyként a pornót is megne-
vezik néhányan. „A pornó aprópénzre váltja a szexet, és 
elijeszti a férfiakat a meghittségtől és a valódi, bensősé-
ges együttlétektől” – állapítja meg Zimbardo.8 A szoci-
álpszichológus kutatásában sok fiatal férfi számolt be 
arról, hogy a pornóból tanulja meg a legtöbbet a sze-
xualitásról. Annak hatására torz vagy irreális kép ala-
kul ki benne a szexualitás és a párkapcsolat viszonyá-
ról. „Sokan közülük idegenkednek, sőt szoronganak a 
valódi szextől, mivel ennek az élménynek a megéléséhez 
kommunikációs készség és testük részvétele szükséges.”9 
A rendelkezésre álló szakirodalomból az egyik így ír 
a mobiltelefon és a pornó kapcsolatáról: „Az emberek 
egyre inkább függnek az okostelefonoktól. Napjainkra 
olyan tevékenységek is egyre inkább átcsúsztak az esz-
közre, mint például a pornófilmnézés. Olyannyira előre-
haladott a folyamat, hogy 2017-ben gyakorlatilag három 
felnőtt tartalmú videóból kettőt már mobilon néztek 
meg. Míg 2013-ban csak a felhasználók 45 százaléka néz-
te okostelefonon a videókat, addig 2017-re ez az arány 
67 százalékra emelkedett. Ez két tényezőnek köszönhető. 
Egyfelől általánosságban elmondható az, hogy az embe-
rek egyre nagyobb hányadának van már okostelefonja, 
míg ezzel párhuzamosan zajlik az internetes közösség 
forradalma is. Ezalatt azt értik, hogy van egymilliárd 
ember a világ szegényebb régióiban, akik gyakorlatilag 
analfabéták, azonban most ők is elkezdték az okosesz-
közöket használni. Nekik korábban számítógépük sem 
volt. Érdekesség, hogy az oldal összevetette az itt kapott 
arányokat a globális internetfelhasználási szokásokkal, 
és arra a megállapításra jutott, hogy a pornónézési szo-
kások erősen tükrözik az általános trendeket, sőt, jól 
előrejelzik azokat.”10

7. https://youtu.be/LN1mqczYBDU
8.  Zimbardo–Coulombe, 173. o.
9. Uo., 18. o.
10. origo: „Egyre több pornót néznek mobilon”, http://
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„Isten tökéletesen megalkotta és eltervezte az intimitás szerepét, 
helyét az életünkben, illetve annak védelmet is biztosította. 
El kell mondanunk ezt a jó hírt mindazoknak a millióknak, 
akik a technológia vívmányainak csapdáiban vergődnek.”

zult értékrendek mentén keresik az intimitást. ráadá-
sul az úgynevezett „szakemberek” „tanácsokat” adnak 
nekik. Ahogy korábban is írtam, úgy érzem, hogy erre 
fel kell hívni a figyelmet, mert felelősséggel tartozunk 
embertársaink felé. A robotika korában nem elkép-
zelhetetlen, hogy pár évtizeden belül az ember élete a 
munkahelye, a telefonja és az ágya között fog zajlani, 
amelybe majd egyedül fekszik le aludni. Félő, hogy 
csak kevesen lesznek, akik mindezt nem próbálják ki. 
Mindez nagyon távol áll az isteni rendtől. Nem erre te-
remtettünk! Ezek a tendenciák sok más egyébbel ezért 
jelentenek óriási kihívást az egyháznak. A keresztény 
lelkigondozók munkájára talán soha nem látott mér-
tékben és módon van szükség. Isten tökéletesen meg-
alkotta és eltervezte az intimitás szerepét, helyét az éle-
tünkben, illetve annak védelmet is biztosította. El kell 
mondanunk ezt a jó hírt mindazoknak a millióknak, 
akik a technológia vívmányainak csapdáiban vergőd-
nek.

Isten védelme: a szövetség
dolgozatom előző fejezeteiben kifejtettem, hogy Isten 
az ember számára a házasságot rendelte, ahol a legin-
timebb módon átélhetjük az egymáshoz tartozást. En-
nek az egységnek, az egymáshoz való ragaszkodásnak, 
az „egy testté” válásnak a szövetség az alapja. de mi is 
az a házassági szövetség? Napjainkban, mikor az em-
berek könnyen tesznek ígéreteket, és azokat könnyen 
meg is szegik, nehéz megérteni egy szövetségi megálla-
podás igazi súlyát. Megszoktuk, hogy a társadalmunk-

ki a férfi igényeit, ugyanis James most egy szexrobotra 
gyűjt, akit Harmonynak hívnak. A 2017 szeptemberé-
ben linzben megrendezett Arts Electronica Festivalon 
kiállításra került Samantha, a szexrobot. Samantha 
nem csak egy mezei bábu, képes reagálni a beszédre, 
mosolyogni, és érzékeny a szexre is. éppen emiatt az 
(egyelőre elég alapfokú) mesterséges intelligencia miatt 
is érezték úgy, hogy helye van az ausztriai technológi-
ai kiállításon. ott fogdosták, ahol csak érték. Forrás: 
CEN, 2017

„A szakértők között továbbra is komoly vita van arról, 
hogy a szexrobotokra való egyre nagyobb igény hatással 
lesz-e a valós emberi kapcsolatokra. A pszichológusok 
egyik fele persze azt mondja, hogy az egyébként is nehe-
zen kapcsolatot létesítők ezzel még inkább átesnek arra 
az oldalra, hogy csak a fizikai kontaktust kapják meg, 
míg a másik fele úgy véli, hogy egyébként pont hogy le-
hetne használni terápiás célokra, egyfajta rávezetésként 
egy valódi párkapcsolat és egy valódi szexuális kapcso-
lat kialakulásához.”13 

Személyes véleményem
Nagyon elszomorít és fáj, hogy egyesek ennyire eltor-

13. Vaffler dániel: „Addig molesztálták a szexrobotot, 
míg eltörtek az ujjai”, http://www.origo.hu/techba-
zis/20170930-annyit-molesztaltak-samantha-szexro-
botot-hogy-javitani-kellett-kuldeni.html. [letöltés 
2017. 10. 03.]
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„Isten az embert a vele való kapcsolatra 
teremtette. Arra hívja a házaspárokat, 
hogy a vele való kapcsolatban és egymás 
mellett is köteleződjenek el.”

ember, akivel most együtt élek, nem az a férfi, akihez 
hozzámentem. Tehát a szükségleteink és az érzelme-
ink az olyan szoros kapcsolatban, mint a házasság, fo-
lyamatosan változnak. Ebből időről időre nehézségek 
adódnak. Mégis mi tartja meg a házasságot? Maga a 
kapcsolat! A férj és feleség nemcsak egymás mellett, 
hanem a házassági szövetségre is elköteleződnek. Eb-
ből következik, hogy a férfinak és a nőnek is vannak 
szükségletei, de a kapcsolatuknak, a házasságuknak is. 
Pál Ferenc szerint: „A szoros kapcsolatnak előfeltétele 
az, hogy számítok rá: az egymás iránti igényeink vál-
tozni fognak, mindkettőnk szükségletei átalakulnak 
majd, de a kapcsolatunk maradhat tartós, ha képesek 
vagyunk rugalmasan lekövetni egymást változását.”15 
Fontos figyelni arra, hogy helytelen viselkedésünkkel, 
megnyilvánulásainkkal ne ártsunk saját házasságunk-
nak. A párunk nem az ellenségünk, hanem a szövet-
ségesünk, akivel együtt kell harcolni. Istenre tekint-
ve, hittel és bizalommal. Az igazi ellenség az ördög a 
maga hazugságaival és csapdáival. Fontos vigyáznunk, 
figyelnünk az itt felsorolt veszélyekre, és védekezni el-
lenük. 

Végül ne feledjük, hogy Isten az embert a vele való 
kapcsolatra teremtette. Arra hívja a házaspárokat, 
hogy a vele való kapcsolatban és egymás mellett is 
köteleződjenek el. Ápolják a házasságukat, hogy az ő 
védelme alatt legyen az életük. Simon András Szent 
Szövetség című műve és a művész gondolata együtt 
csodálatosan fejezik ki a házaspári intimitást, amely 
Istenben teljesedik ki igazán.

15. Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig – Vágy, él-
mény, kapcsolat ([Budapest]: Kulcslyuk, cop. 2010), 40. o.

ban a felelősség korlátozott, és a szerződések gyakran 
úgy születnek, hogy meg legyen a lehetőség a kibúvók-
ra, fel lehessen azokat bontani. Egy szövetség azonban 
korlátlanul érvényes. A Bibliában kétféle szövetséget 
találunk: Isten és ember, illetve ember és ember között 
kötött szövetséget. A házasságot Isten szerezte, ő az, 
aki egybeszerkeszt minket: „Ezért hagyja el a férfi ap-
ját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten 
egy testté.” (Mt 19,5) A Biblia a házasságot szövetségi 
viszonynak ismeri el. „...aki elhagyja ifjúkorának tár-
sát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről.” 
(Péld 2,17) „Ezt kérdezitek: Miért nem? Azért, mert az 
Úr a tanúja annak, hogy hűtlen lettél ifjúkorodban elvett 
feleségedhez, pedig ő a társad, feleséged, akivel szövet-
ség köt össze.” (Mal 2,14). A szövetségek közös megál-
lapodással jönnek létre. A szövetséget gyakran esküvel 
is megerősítik. Az esküvő alkalmával a menyasszony 
és a vőlegény is esküt tesz. A különböző keresztény fe-
lekezetek esküvői szertartásainak más-más a fogadal-
mi, eskü-, illetve akaratkinyilvánítási formája. Minden 
szövetség ígéretekből és azokra vonatkozó feltételekből 
áll. Az ígéretek a szövetségkötő személyek elkötelezett-
ségét fejezik ki. A felek kötelezik magukat, hogy hű-
ségesen megtartják a szövetséget. A házastársak közti 
intim kapcsolat egyik alkotóeleme ez az elköteleződés. 
Az ígéretek jelzik, amit a férj és feleség közösen ten-
ni akarnak. „Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele 
szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, hűséges gondvi-
selője/segítőtársa leszek. El nem hagyom.” A feltételek a 
körülményeket tartalmazzák, amelyek mentén a felek 
teljesítik megállapodásukat. Emellett az eskü szövege 
utal a szövetség időtartamára is. „Őt sem egészségében, 
sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan álla-
potában, holtomig vagy holtáig...” Tehát ez azt jelenti, 
hogy a házasságra lépők véget vetnek egyéni életüknek, 
egymással megosztják mindenüket, és házastársuk 
szükségeit fontosabbnak tartják a magukénál.14

A házasság mindennapjaiban az egyik legnagyobb 
és legérdekesebb kihívás, hogy a felek változnak. A férj 
rájön, hogy a felesége nem marad ugyanaz az ember, 
akit ő elvett. A feleség pedig jogosan állapítja meg: az 

14. Mike Phillipps, Marilyn Phillipps: Életre szóló há-
zasság – Életet adó elvek, amelyek tartóssá teszik a há-
zasságot ([Őrbottyán]: 2=1 Családsegítő és házasmisz-
szió Magyarország Alapítvány, 2012), 7–13. o.
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„Több nyilatkozó válaszából azt a következtetést 
vonom le, hogy az embereknek hiányzik az 
intimitásról szóló tanítás, és igényük lenne erre.”

ran mi magunk, a keresztények is nagyon bizonytalanok 
ezen a területen. Kevés, illetve hiányos az intimitásról 
szóló tanítás és ismeret. Amint említettem, a kutatásom 
egyik legmegdöbbentőbb eredményének tartom, hogy 
a válaszadók 94,8%-a vallja magát hívő kereszténynek, 
de mindössze 4 ember definíciójában jelenik meg Isten. 
Azaz csak ők fogalmazzák meg, hogy az intimitásnak 
köze van Istenhez. Szintén megdöbbentő, hogy csak 4 
fő gondol az Istennel ápolt kapcsolat valódi erejére: a 
közös ima és bibliaolvasás védelmet jelent a házasságra. 
érdemes lenne tovább kutatni, hogy mi ennek az oka. 
Milyen gyakran, milyen mélységben, kik és melyik fó-
rumokon tanítanak az egyházban az intimitásról? A 
lelkigondozás-képzéseken foglalkoznak-e a kérdéssel? 
Kérdőívem utolsó kérdése: „Van-e valami építő hozzá-
fűznivalója a témához?” Több nyilatkozó válaszából azt 
a következtetést vonom le, hogy az embereknek hiány-
zik az intimitásról szóló tanítás, és igényük lenne erre. 

„Ez egy fontos téma, többet, nyíltan, gyakorlatias módon 
kellene erről tanítani a keresztény párokat. Sokkal több 
örömöt adott Isten a házasságba, mint amivel élni me-
rünk vagy tudunk. Sajnos erre mi is csak igen hosszú idő 
után jöttünk rá.” „Fontos téma. A házasságban a sze-

„Szerelmed kegyelem,
fény és élet;
közös álmunkból 
lelkem Istenre ébred.
Hisz Őt szeretjük 
egymásban…
fürkészőn, szerelmesen;
csak Benne válhatunk
eggyé teljesen.”16

Forrás: Simon András művész engedélyével, 2017

Befejezés
dolgozatom végére érve látható, milyen óriási területet 
érint az intimitás kérdése. A bevezetőben is említettem, 
hogy munkám elsődleges célja a figyelem felkeltése az 
intimitás kérdésével kapcsolatban. Egyfajta probléma-
felvetés – a teljesség igénye nélkül. A figyelem felkeltése, 
elsősorban az egyház felé. Nekünk, hívő embereknek is 
választ kell adnunk a felmerülő problémákra, de gyak-

16. Simon András: Életed üzenet (Budapest: hangtalan 
Jelek, 2008), 58. o.
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„Az embereknek tudniuk kell, hogy intimitásra 
teremtettek. Isten terve, hogy a világegyetem 
legszebb szerelmi története rajzolódjon ki az intimitás 
titkában, egy emberélet első pillanatától az utolsóig.”

sajnálatos következménye. Paradox módon az embe-
rek úgy vélik, hogy a legnagyobb kihívás az intimitás 
területén az idő hiánya. A bensőségesség élménye álta-
lában rövid, sokszor csupán néhány másodpercig, per-
cig, esetleg néhány óráig tart. Csodálatos módon még-
is erőt és energiát ad, amelyet mélyen emlékezetünkbe 
vésünk. Ellenben csak az ismétlődő, bensőséges él-
mény ad erőt és összeforrást egy kapcsolatban. Sajnos 
ma már nagyon kevés az ilyen kapcsolat, bár terem-
tettségünktől fogva alapvető szükségünk az intimitás. 

dolgozatomat egyfajta előtanulmányként készítet-
tem, amelyben a felvetett kérdéseket tovább lehet ku-
tatni, keresni a választ, és előremutatni: tanítani az em-
bereket az intimitás fontosságára, annak megélésére és 
védelmére. Keresztényként és lelkigondozóként egya-
ránt elhívásomnak és küldetésemnek érzem mindezt. 
ha a jövőben lehetőségem lenne rá, leginkább a házas-
párok közti intimitás eltűnésének folyamatát kutat-
nám. Egyre gyakoribb a boldogtalan házasság az in-
timitás hiánya miatt. ha idejében felismernék a párok 
ezt a folyamatot, akkor tudnának ez ellen védekezni. A 
további kutatást mindenképpen érdemes lenne folytat-
ni – például ifjúsági munkásokat is bevonva – az egy-
házon belül. Névtelen kérdőívek segítségével felmérni a 
keresztény közösségekhez tartozó fiatalok kapcsolatait 
a virtuális világgal, a közösségi oldalakkal, a digitá-
lis szerelemmel és a pornóval. A felnövekvő generáció 
több szempontból is veszélyeztetett. ha nem segítünk 
nekik kiszabadulni ezekből a csapdákból, akkor pár év 
múlva súlyos problémákkal kell szembesülnünk a jö-
vőbeni házasságok területén. „Tanítani kellene a felnö-
vekvő generációnak, mert lassan azt sem tudják, mi ez, 
és ezáltal sokat veszítenek érzelmileg is, és nem tudnak 
emiatt hosszú távú kapcsolatokat kiépíteni” – jegyzi 
meg egy 31–45 év közötti, házasságban élő keresztény 
asszony a kérdőív kitöltése végén. 

remélem, hogy az általam leírtak további kutatás-
ra, de inkább cselekvésre fogják sarkallni mindazo-
kat, akik elolvassák és komolyan veszik a felhívást. Az 
embereknek tudniuk kell, hogy intimitásra teremtet-
tek. Isten terve, hogy a világegyetem legszebb szerelmi 
története rajzolódjon ki az intimitás titkában, egy em-
berélet első pillanatától az utolsóig. Isten, mint a vőle-
gény, sóvárogva vár ránk, és nemsokára megállhatunk 
előtte. „Örüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt, mert 
eljött a Bárány menyegzője, felkészült menyasszonya...” 
(Jel 19,7)

xualitásról többet kellene beszélni. Ennek az áldásairól.” 
„Nagyon fontos ez a téma, az emberi és az Isten-ember 
kapcsolatok terén is. Sok ember kerüli ezt a témát, pedig 
alapvető részét képezi az életünknek, sok kapcsolat fut 
zátonyra ennek a hiánya miatt is.” Többen megköszön-
ték, hogy foglalkozom az intimitással, és elkészítettem 
hozzá a kérdőívet. „Nagyon jó a kérdőív, sok gondola-
tot vet fel, amit érdemes a megoldásig vinni.” „Jó téma, 
sokfelé el lehet indulni a felmerült kérdésekből.” „Mivel 
fontosnak tartom ezt a témát, emiatt töltöttem ki ezt a 
kérdőívet. Jókat kérdeztél!!” Két válaszadó jelezte, hogy 
egy-egy kérdés megfogalmazása szerintük nem egyér-
telmű, illetve nem volt helyénvaló. „Oti, pontosabban 
kéne definiálni, mit értesz intimitás alatt.” (A szót azért 
nem definiáltam részletesen, mert arra voltam kíváncsi, 
hogy a nyilatkozók miként értelmezik azt.) „Az intimi-
tás fogalma könnyen összemosható más olyan fogalom-
mal, amely csak Isten és ember között létezik.” „Még soha 
nem hallottam, hogy egy embernek lehet intim kapcsola-
ta Istennel. Én ezt így nem használnám. Van ennél szebb 
szó is az Istennel való kapcsolatra.” 96 válaszadóból 1 
mondta, hogy a kérdőív kitöltése nehéz feladat. „Beval-
lom, hogy nem foglalkoztam még gondolatban a témával, 
ezért nehéznek találtam a sok nyitott kérdés megvála-
szolását. Kíváncsi lennék a kutatás eredményére.” 

Kutatásom eredménye egyfajta helyzetképet tükröz 
arról, miként gondolkodunk az intimitásról. Kérdé-
seimmel és kutatásommal az intimitást, rejtőzködő 
természetünk egyik oldalát vizsgáltam meg. A célom, 
hogy rámutassak: az intimitás nem egyoldalú jelentés-
tartalommal bíró, beszűkült fogalom, hanem az em-
ber teremtettségének egyik alapeleme, egy bensőséges 
kapcsolat megélése Istennel, illetve a házastársunkkal. 

Egyre feszültebbé és bizonytalanabbá váló világban 
élünk, ahol egyre kevesebb figyelem összpontosul az 
intimitásra, és egyre több veszély fenyegeti azt. Bár az 
intimitás ad erőt és hoz változást a kapcsolatainkba. 
Az erkölcstelenség, az erőszakosság, a szabadosság, a 
szemérmetlenség, a technika fejlődése és a virtuális vi-
lág nyomják el az intimitást. A népességnövekedéssel, 
a városiasodással, az egy kattintással elérhető instant 
kapcsolatokkal és szolgáltatásokkal talán még sosem 
éltek ilyen közel egymáshoz az emberek, mint ma. 
Mégis egyre nehezebb az intim kapcsolatok kialakítá-
sa és fenntartása.

Az egyének és családok gyakran kudarcot vallanak 
az intimitás területén, aminek fájdalom és tragédia a 


