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Úgy beszélték meg, hogy ötkor a parkban 

találkoznak. Elnézte az óráját és már fél 

ötkor ott volt. Dühöngött, ki nem állhatta 

a várakozást. Lendületes, energikus fiatal-

ember volt, gyűlölte az üresjáratot. Mér-

gében nem vette észre a napsugarat, nem 

érezte a virágok bódító illatát, nem hallot-

ta a fák halk susogását, mogorván vetette 

le magát egy nyárfa tövébe. Emésztette a 

türelmetlenség.

Az arasznyi kis szürke emberkének két-

szer is rá kellett kiáltania, amíg meghallotta.

– Tudom, hol szorít a csizma! Ide nézz! 

– és azzal levágta a morcos alak zakójá-

nak legalsó gombját és egy másikat varrt 

a helyére. – Ha egyszer balra csavarod ezt, 

nem kell többé várakoznod, hipp-hopp 

elérsz a pillanathoz, ahol lenni szeretnél! 

– és ezzel eltűnt.

– Nagyszerű! – ujjongott a türelmetlen fi-

atalember –, pont erre van szükségem. És 

már csavart is a gombon. Ujját még le sem 

vette róla, már ott állt a menyasszonya.

– Mivel úgyis eldöntött dolog, hogy ösz-

szeházasodunk… – egy gombcsavarás és 

már végéhez közeledett a lakodalom.

– Milyenek lesznek a gyermekeim? – alig 

ötlött fejébe a gondolat, egy gombérintés 

és már ugrándozott körülötte a fia meg a 

lánya.

– És az emeletráépítés? Idegesít, hogy 

nem számítottam-e el magam? – csavarás 

balra és a család már be is költözött.

– Most még a karrierem érdekel – a vá-

laszt azonnal megadta a gomb, ott talál-

ta magát a kiszemelt, kényelmes és repre-

zentatív karosszékben.

… és csavarta, csavarta a varázsgombot, 

a várakozás nélküli, a pillanat alatti betel-

jesülés mámora teljesen hatalmába ke-

rítette, míg rémülten fel nem kiáltott ret-

tenetes félelmében: a halálos ágyán talál-

ta magát!

– Mit nem adnék érte, ha legalább csak 

egy kicsit is, vissza lehetne forgatni az egé-

szet. Hiszen még nem is jutott időm arra, 

hogy éljek… Még nem tudta, merje-e 

megérinteni azt a gombot, annyira reme-

gett a keze. Ekkor nagy ütést érzett…

– Azonnal kérj bocsánatot a bácsitól, 

mondtam, hogy arra labdázz, mert elta-

lálsz valakit. Ne haragudjon, annyira saj-

nálom, olyan jól aludt. Biztosan valami 

szépet álmodott.

A. Spoerl  nyomán

Élettempó

„Jó, ha van egy végcél, amely felé utazunk, de a vége felé  
megérted, végül is maga az utazás  az igazi cél.”



Áldott állapotban vagy áldatlan állapotok?

Valóban rohan az idő és mi is átrohanunk az életen, bár ezt igazán csak idősebb korban 

vesszük észre. Életünket egyaránt megtöltik örömteli pillanatok és csalódások, kudarcok is. 

Természetes, hogy az örömökből szeretnénk többet, és ha tehetnénk valamennyi kudarcot 

elkerülnénk. Csakhogy ez nem lehetséges! De mitől függ, kinek melyikből jut több  

az életében? Csupán vakszerencse, a sors játéka, vagy mi is tehetünk arról, hogy a mérleg 

nyelve az áldások vagy a veszteségek irányába billen? Mindenki a maga szerencséjének  

a kovácsa – tartja a mondás, és van is benne igazság. 

Ebben a kiadványunkban szeretnénk végigvezetni az olvasót életünk különböző 

korszakain, a kamaszkortól az időskorig, hogy bemutassuk, milyen és milyen mértékű 

döntések vezetnek el bennünket oda, hogy életünk áldottá válik, vagy félresiklik. Talán 

nem is újdonság, hogy ki mit vet, azt aratja, ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy 

fiatalkorban megálmodott vágyaink, meghozott döntéseink mennyire meghatározzák 

életünk későbbi alakulását. 

Az élet első állomásain még lehet tervezni, lehet elhatározásokat hozni, még van 

korrigálási lehetőség, ez a vetés időszaka. De ahogy múlik az idő, egyre kisebb  

a mozgásterünk s időskorban egyre inkább szembe kell néznünk életünk mulasztásaival, 

az eltékozolt évekkel, aratnunk kell elrontott döntéseink következményeit.

Hogy ezt szemléletessé tegyük, magazinunk KONRTRASZTSZERŰEN mutatja be  

a különböző életszakaszok áldásait és árnyoldalait. Az áldott állapot – akár gyermekáldással 

nézünk szembe, akár csak általánosan szemléljük – örömteli, várakozással és reményekkel 

teljes időszak, melyben a rend, elégedettség és kiegyensúlyozottság van jelen. Ezzel 

szemben, ahol áldatlan állapotok uralkodnak, ott a káosz, a békétlenség, a félelem az úr. 

Valamennyien választhatunk, melyik életet szeretnénk élni, eldönthetjük, vállaljuk-e életünk 

kézben tartását, irányítását, vagy kiengedve kezünkből a gyeplőt, engedünk a csábításoknak, 

kísértéseknek, teret engedve a pillanat örömeinek. ,,Akinek van akarata, azt vezeti a sors, 

akinek nincs, azt csak vonszolja” (Seneca)

A kegyelem az, hogy életünk bármelyik szakaszát is éljük, mindig van lehetőség  

a változtatásra. Bár ahogy múlik az idő, az újratervezés esélyei egyre csökkennek. Mindez 

csak elhatározás kérdése, kinek-kinek a maga kezében van a kormány, arra vezeti az 

autóját, amerre akarja, de soha nem téveszthetjük szem elől, hogy ez az egyetlen életünk 

van, az idő kerekét nem lehet visszaforgatni, elmúlt dolgokon már nem lehet változtatni. 

Ezúttal szeretnénk egy tanulságos barangolásra invitálni kedves olvasóinkat. 

Jó utat kívánunk!

Kedves Olvasó!
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„Álmodj, amit csak akarsz, menj, ahova szeretnél, légy az,  

aki szeretnél, mert csak egy életed van, s csak egy 

lehetőséged, hogy olyan dolgokat csinálj, amit szeretnél.”

„Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy 

célt, egy álmot? Csak ez a kis szó: AKAROM! Nincsenek 

leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek 

az akadályok legyőzésében.” 

(Kurt Dimberger)

Álmodtam egy világot 
magamnak, itt állok a kapui előtt
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 SZERELMI CSALóDÁS PORNOgRÁfIA DISZKó BALESET

 Összetört álmok Csalóka álmok Megsemmisült álmok

Eltékozolt fiatalság – 
tovatűnt álmok

 ALKOHOL DROg SZÁMíTógÉP függőSÉg

 Mámoros álmok Bódító álmok Bilincsbe zárt álmok

„ Nem ilyen világot képzeltél,

de a csábítás hívott, hát engedtél.

Most koponyád csöndjében némán ülsz

és utazol valahol,

magányod szelíden átkarol.”

( Ákos)
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WILLIAM SHAKESPESRE:  75. SZONETT

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér,

S tavaszi zápor fűszere a földnek.

 Lelkem miattad örök harcban áll,

Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg.

Csupa fény és boldogság büszke elmém,

 Majd fél: az idő ellop, eltemet;

Csak az enyém légy, néha azt szeretném,

Majd, hogy a világ lássa kincsemet.

Arcod varázsa csordultig betölt

S egy pillantásodért is sorvadok:

Nincs más, nem is akarok más gyönyört,

Csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,

Részeg  vagyok és mindig szomjazom.

PÁRKAPCSOLAT
„Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan 

letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, 

akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.” 

(Ernest Hemingway)
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Nagy magányomban álmodoztam  rólad,

Hogy egy napon visszajössz hozzám.

Képek, amiket itt hagytál nekem,

Egy emlék már, mely még mindig él.

 A rossz perceim vissza-vissza térnek,

Ha véletlenül megtalállak téged,

Nézlek, és én már semmit nem értek,

Hogy búcsúzóul mért mondtad nekem:

Mielőtt végleg elmegyek,

Kapsz egy képet rólam,

Ha hiányzom,  ezt mindig nézheted,

Szét is tépheted.

Négy szürke fal, egy rádió, egy asztal,

Egy nagy trikó, ezt még tőled kaptam,

Képek, én már semmit nem értek,

Hogy  búcsúzóul mért mondtad nekem:

Mielőtt végleg elmegyek,

Kapsz egy képet rólam,

Ha hiányzom, ezt mindig nézheted,

Szét is tépheted.

BIKINI együttes

PÁR   KAPCSOLAT

„ Az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi.”    (Szent Ágoston)



„Gyermeket akarni igen nagy elhatározás. Ilyenkor dönt úgy az 
ember, hogy élete végéig a testén kívül hordja a szívét. 

(Elisabeth Stone)

Megtanultam, hogy ahányszor csak egy újszülött apró ökle elő-
ször szorítja meg édesapja ujját, örök fogságra ítéli azt. 

(Gabriel Garcia Marquez)

Amikor megszülöd a lányod, meglátod azt az embert, aki a halá-
lod napján fogja majd a kezed. 

(Jodi Lynn Picoult) 

Ha karodba nem zárhatsz gyermeket, zárd őket a szívedbe! 
(Clara Hale)

VALAKI SzóLnI SzERETnE 

Szia Anyu! Megérkeztem!

Amikor néhány nappal ezelőtt Apu hím-

ivarsejtje és a te petesejted egymásra ta-

lált, akkor fogantam meg én. Igaz, még 

nem ismernétek fel, hiszen nem vagyok 

nagyobb egy tű hegyénél. De gyorsan nö-

vekszem, sejtjeim száma óránként meg-

duplázódik, mire megszületek, már sok 

millió lesz. Minden sejtem sok tízezer 

gént tartalmaz, amelyek meghatározzák 

szemem, hajam, bőröm színét, majdani 

magasságomat, de személyiségemet, ne-

memet és intelligenciámat is. Ezek a gé-

nek határozzák meg növekedési progra-

momat, ez fejlődésem tervrajza. 

Várandóságod 2. hetében jól befészke-

lem magam a méh falába, innen kapom 

tőled a táplálékot. Nagyon jó itt, bizton-

ságban érzem magam! Anyu, bocsi a reg-

geli rosszullétekért, de hamarosan, ami-

kor elmarad a havi vérzésed, rá fogsz jön-

ni, hogy én már itt vagyok. Képzeld Anyu, 

most a 3. hét végére elkezdett dobogni a 

szívem. Kezd kialakulni a gerincoszlopom 

és az idegrendszerem is. A szemem, a kar-

jaim és a lábaim. Agyam és gerincvelőm 

is van már. Hogy múlik az idő, már 4 hete 

itt bujkálok, de te még nem tudsz rólam. 

6-7 mm nagy vagyok, már tőled független, 

önálló vérkeringésem van. Mivel gyorsan 

növekszem –naponta legalább 1 mm-t- 

egyre több táplálékra van szükségem.

Az Úr ajándéka a gyermek,
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az anyaméh gyümölcse 
jutalom.

Az 5. héten kiformálódik mellkasom, 

hasam és a májam is, és különválnak. Ki-

alakulóban van az arcom, már jól látszik a 

szemlencsém, orrlyukaim, szájam. Keze-

imen, lábaimon látszanak az ujjaim. fül-

kagylóim kialakulóban vannak, kezdem 

hallani az engem körülvevő magzatvíz 

csobogását. Anyu, úgy izgulok, most vé-

geztél el egy terhességi vizsgálatot, mert 

tudni akartad, hogy tényleg itt vagyok-e. 

Kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzám! 

A 6. hét körül kimarad a 2. havi vérzé-

sed is. 

Én köszönöm, jól vagyok. Kifejlődött 

az agyam és működik, az izmaim elkezd-

tek együtt mozogni. Ki tudom nyitni a szá-

mat, van ajkam és nyelvem is. Érzékeny 

vagyok az érintésre és reagálok is rá. 

Nem fogod elhinni, de az otthonom 

most akkora, mint egy tyúktojás. Kb. 3 cm 

nagy vagyok és 8 g a súlyom. Minden fő 

szervem működik! Kéz –és lábujjaim kifor-

málódtak, azzal az egyedi ujjlenyomattal, 

ami egész életemben nem fog megváltoz-

ni. A kezemmel már tudok markolni, szo-

pom a hüvelykujjam és néha csuklom is. 

Mostantól érzem a fájdalmat is. 

A 12. héten kicsit nagyobb vagyok már, 

mint 4,5 cm. Idegeim és izmaim együtt 

teljes összhangban működnek. Arcom 

már sok mindent kifejez és mosolyogni is 

tudok. Ha most láthatnám az arcodat, biz-

tosan rád mosolyognék! 

Most a 3. hónapra teljesen kiformálód-

tam már, csak növekednem kell. Anyu, ha 

most átvilágítanák a pocakodat, már lát-

hatnák, hogy kislány vagyok. Hamarosan 

szűkek lesznek a ruháid…

Most mentél el az orvoshoz és tud-

tad meg, hogy létezem. Anyu, miért nem 

örülsz nekem? Azt mondod túl fiatal vagy, 

hogy megtarts engem? Az életem a te ke-

zedben van, a te döntéseden múlik! Hogy 

mondod? Apukám el akar hagyni, ha en-

gem életben hagysz? És mit mond a dok-

tor bácsi? Nem mondja el neked, hogy 

már teljesen kifejlődtem, csak növeked-

nem kell? Nem mondja el, mennyi baj 

érne téged, ha az abortuszt választanád? 

Szegény Anyukám, teljesen összezava-

rodtál, mindenki azt mondja, legjobb, ha 

megszakítod a várandósságodat és vele 

engem is! De legbelül mélyen tudod és ér-

zed, hogy nem szabad megölnöd! Anyu, 

szeretlek!

MINDEN BABA ÉLNI AKAR! 

NINCS OLYAN gYERMEK, AKIT NE 

AKARNA VALAKI!
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gYEREKEK MONDTÁK:

A szeretet az, amikor 

anyu kávét főz apának, de 

belekortyol, mielőtt odaadná 

neki, csak a biztonság 

kedvéért, hogy ellenőrizze, 

biztosan finom-e.

Tudom, hogy a nővérem szeret engem. Onnan tudom, mert nekem adja az összes régi 

ruháját és emiatt neki el kell mennie, majd újakat venni.

Amikor nagyinak begyulladtak az izületei, nem tudott már előrehajolni, hogy 

kifesthesse a lábán a körmeit. Most mindig a nagypapa festi a nagyi körmeit, pedig neki 

is izületgyulladása van. Ez a szeretet.

A szeretet az, amikor apa izzadt és büdös, de anya akkor is azt mondja neki, hogy sokkal 

helyesebb, mint Robert Redford.

A szeretet az, amikor anyu a legfinomabb csirkehúst odaadja apunak.

Ma anyu nagyon megijedt, mert magas volt a nagypapa vérnyomása. felszökött az égig 

a vére, azt mondták… szerintem az ijedés, az szeretet.

A mamim jobban szeret engem mindenkinél! Senki más nem ad nekem esti puszit, 

mielőtt elalszom.

A múltkor beleestem a medencébe. Rúgkapáltam, mert nem tudok még  jól úszni.  

A tesóm is utánam esett, de direkt, hogy segítsen. A papa halászott ki mindkettőnket. 

És azután csak ölelt minket és úgy dörömbölt a szíve, majdnem kiugrott a vizes 

öltönyéből.

SzERETET
a családban



 HŰTLENSÉg MUNKAMÁNIA VÁLÁS
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SzERETETLEnSÉG 
a családban

,,Régebben mindig úgy gondoltam, hogy bizonyos dolgokat, embereket csak a halál ve-

het el tőlem örökre. Pedig sokkal kevésbé drámai módon is elveszíthetünk valakit, ha el-

jön egy pont és megszakad valami. És onnantól fogva nem beszélünk vele, nem az ő mo-

solyával ébredünk minden reggel, nem érinthetjük meg szabadon minden porcikáját és 

nem legeltethetjük rajta a szemünket. Soha többé! Ez a fajta elválás is ugyanolyan végle-

ges tud lenni, mint a halál. És ugyanúgy fáj.”

 fELELőSSÉg HIÁNYA TÉVÉfüggőSÉg CSALÁDON BELüLI 
   ERőSZAK



,,Onnan tudod, hogy megöregedtél, hogy a gyertyák többe kerülnek, mint a torta.” 

(Bob Hope)

,,Annak, aki az életét másoknak szenteli, nem jut ideje arra, hogy megöregedjen.” 

(Wilhelm Lüpke)

,,A nagypapa egy kisfiú a régi időkből.”

,,A nagymamákkal nagyon jól el lehet játszani a padlón, csak iszonyú nehéz újra felállí-

tani őket.”

,,A nagypapák segítenek az unokáknak olyan csínyt kitalálni, amelyre ők még nem gon-

doltak.”

,,A nagymamák néha versenybe szállnak veled a legközelebbi lámpaoszlopig, de aztán 

lerogynak a fal mellé és furcsán elszíneződnek.”

,,Soha nem lehet túl öreg egy újabb cél kitűzéséhez és egy újabb álom megálmodásában.” 

(Les Brown)

,,Élvezd az életet, amíg még öreg vagy.”

,,Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája.” 

(Nógrádi gergely)

nem csak  
a húszéveseké a világ
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,,Az az igazi elhagyatottság, amikor az ember saját magára sem számíthat.” 

,,Jobb éhezni, mint egyedül lenni. Mert amikor egyedül vagy, az olyan, mintha már nem 

is lennél az emberiség része.”

,,Magadba roskadsz, mint egy elfáradt gyerek,

  Szél fújta szavaid úgysem hallják meg.

  Kopott ágyak, párnák, szakadt, piszkos függöny,

  És lassan a földre hull egy üvegszínű könny.” (Tátrai Band)

„Semmi ágán ül szívem, kis 
teste hangtalan vacog…”
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„Azután megformálta az Úristen az em-

bert a föld porából, és élet leheletét lehel-

te az orrába. így lett az ember élőlénnyé.” 

(1Mózes 2:7)

Ez volt a kezdet. Valamennyien Isten-

től kapjuk ajándékba az életet, amelyet az 

ő szeretetéből adományoz nekünk és azt 

szeretné, ha betelve az élettel fejeznénk be 

földi pályafutásunkat. Isten minden szere-

tetével és gondviselésével indít útra ben-

nünket: adottságokkal, képességekkel, te-

hetséggel, lehetőségekkel. Szabad akaratot 

adott nekünk arra, hogy magunk alakítsuk 

életünket, de figyelmeztet arra, hogy bizo-

nyos törvényszerűségek működnek az élet-

ben, amiket figyelembe kell vennünk.

„Amit vet az ember, azt fogja aratni is.” 

(galatabeliekhez írt levél 6:7)

„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jó-

kedvű ifjúságod idején és élj szíved vágya 

szerint, ahogy jónak látod! De tudd meg, 

hogy mindezekért Isten megítél téged!” 

(Prédikátor könyve 11:9)

Életünk folyamán valamennyien a bol-

dogságra törekszünk, hogy megelégedett, 

nyugodt és kiegyensúlyozott életet él-

hessünk békességben, örömökkel telve. 

Utunkat útkereszteződések állják el, ahol 

döntenünk kell, merre tovább. Ez nem kis 

felelősség, hiszen nem láthatjuk, melyik 

út milyen végállomás felé tart, s csak re-

ménykedhetünk, hogy a helyes utat vá-

lasztottuk. Isten azonban előre lát minden 

eseményt az életünkben, tudja, mire ho-

gyan fogunk reagálni és az a vágya, hogy 

ne csak szemlélője, hanem aktív résztve-

vője is lehessen az életünknek. A jó hír az, 

hogy élő kapcsolatba kerülhetünk vele, Jé-

zus Krisztusban szabad utat készített szá-

munkra, tékozló fiak számára az atyai 

házhoz! Kereshetjük őt és kérhetjük segít-

ségét a hétköznapokban is bármikor! 

„Keressétek az Urat, amíg megtalálha-

tó! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” 

(Ézsaiás könyve 55:6)

 „Megtaláltok engem, ha kerestek és tel-

jes szívvel folyamodtok hozzám.” (Jeremi-

ás könyve 29:13)

„Engem keressetek és éltek!” (Ámosz 

könyve 5:4)

Aki él ezzel a lehetőséggel, az nemcsak 

ebben a földi életben, hanem a halál után 

is számíthat arra, hogy Isten átöleli őt és 

gondjaiba veszi!

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás 

és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal 

is él;  és aki él, és hisz énbennem, az nem 

hal meg soha.” (János evangéliuma 11:25)

Aki tehát keresi Isten vezetését, követi 

tanácsait, az áldott állapotban élheti éle-

tét. „Én nem szerencsés vagyok, hanem 

áldott!” De aki hátat fordít neki, a saját feje 

után megy, az nem csodálkozhat azon, ha 

életében áldatlan állapotok uralkodnak. 

Keresztény szemmel
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,,Bár megírták a sorsod, de oda az utat önmagad választod.”

,,Aki szelet vet, vihart arat. Vagy tájfunt. ízlés szerint.” (Laurell Kaye Hamilton)

,,Aki fiatalkorában fát ültet, idősebb korában árnyékában ülhet.” (közmondás)

,,A jól eltöltött élet tudata és a sok szép tettre való visszaemlékezés a legnagyobb öröm 

forrása.” (Cicero)

,,A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem,  

hogy mennyi élet volt az éveidben.” (Abraham Lincoln)
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Minden jó, 
ha a vége jó
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