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ÉletmódXVIII. évfolyam – 50. szám

Kincs és kalendárium

Hónapsoroló

December, Karácsony hava, Álom hava. 
A hónap jeles napjai: 4. Advent 2. Vasár-
napja, 11. Advent 3. Vasárnapja, 18. Ad-
vent 4. Vasárnapja, 21. Újjászülető Napis-
ten ünnepe, 25.26. Karácsony.
Szép magyar keresztneveink: Csák, 
Kemecse, Nyalka, Bojta, Víritó, Kurszán, 
Szilárdka, Bábolna, Szepes, Tugurkán, 
Bodony, Csellőke, Kerecsen, Édua, Bölöjte, 
Szubotáj, Üdvöske, Zoárd, Szittya. 

JárJunk utána

3. Antibiotikumok és egyéb élet elle-
nes orvosságok felesleges használata
Vannak gyógyszerek, amik az életünkért 
és vannak, amik az életünk ellen hatnak. 
Az életellenes gyógyszert hívjuk orv-
osságnak. Az antibiotikum konkrétan azt 
jelenti: életellenes. Milyen is a pusztító 
orvosságok működési elve? A testemen 
belül akarják elpusztítani a betegséget 
okozó mikroorganizmusokat, baciluso-
kat, gombákat, vírusokat stb. Hogyan vi-
selkedik egy megtámadott kórokozó, fő-
leg, ha a szervezetem része? Természete-
sen védekezik, mert feladata van, és élni 
akar. Legtöbbször visszavonul: ezt érez-
zük gyógyulásnak, azután megerősödik 
– ellenállóvá válik, és ha már elég erős, 
visszatámad. Mi erre másik, erősebb or-
vosságot veszünk be, elindítva ezzel egy 
beláthatatlan következményekkel járó 
háborút, aminek biztos, hogy mi leszünk 
a vesztesei. Mit veszíthetünk? Sok-sok 
pénzt, időt, életkedvet és idő előtt akár 
az életünket.
Honnan tudjuk, hogy melyik a jó gyógy-
szer és melyik a rossz orvosság? Nagyon 
egyszerű. A jó gyógyszer rövid idő alatt 
segít meggyógyulni, a rossz orvosságot 
viszont életünk végéig szednünk kell. 
Ezért találták ki a „gyógyíthatatlan beteg-
ség” fogalmát.

Magyarán szólva

Világok Világa: a mi kará-
csonyunk
Amikor kicsi voltam, nem 
azt kérdeztem a szüleim-
től, hány nap múlva lesz 
karácsony, hanem azt, hogy mennyit kell 
még aludni karácsonyig? Legszíveseb-
ben Mikulás napja után elaludtam volna, 
és csak karácsonyra ébredtem volna fel. 
Mintha a gyermekek tudnák, mit is jelent 
az álom, az advent, a várakozás hava. Az 
álomban a lényeg a felébredés. Mikor 
ébredünk fel? Mikor ébred fel a világ? 
Minden a világosságra ébred. A decem-
beri álom, a sötétség végén, a téli napfor-
dulón ki ébred még velünk? Ezen a na-
pon ébred és születik minden évben újjá 
a Fényfiú, a Napisten, a Világok Világa: 
Jézus Krisztus. Ettől a naptól van az, amit 
a Kormorán együttes így énekel meg: 
„Égjen neked a fény egy világtalan világ-
ban.”
Milyen érdekes, hogy a magyarban az 
égést és az égboltot, valamint a világos-
ságot és a világegyetemet ugyanazzal a 
szóval mondjuk. Rólunk, magyarokról az 
egész világ tudja, hogy eleink fény, tűz, 
napimádók voltak. Egy istenben, a Napis-
tenben hittek, aki megteremti a világos-

ságot, világ-os-ság-ot, ős világot, az éle-
tet. Ezt a csodát ünnepelték ős-eink az 
idők kezdete óta december 21-én. Ezen a 
napon többek között kerecsensólymokat 
röptettek a Teremtő tiszteletére. Erre em-
lékezünk még most is karácsonykor. Az 
újjászülető Napistent a keresztény világ-
ban Jézus Krisztus testesíti meg. Járt ő 
már a földön időszámításunk előtt is, és 
ahogy a Biblia is megjósolja, megint el-
jön közénk.
Vajon mikor, és milyen formában? Lehet, 
hogy most nem egy személy, hanem egy 
nemzet lesz a Megváltó? A kérdésre a fe-
leletet számomra az Olasz Szent Pio atya 
adta meg. Ezek az ő szavai:
„Magyarország olyan kalitka, melyből 
egyszer gyönyörű madár fog kirepülni. 
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész 
Európában páratlan dicsőségben lesz ré-
szük. Irigylem a magyarokat, mert általuk 
nagy boldogság árad majd az emberi-
ségre…”
Ezért tartjuk mi is ezen a napon Jézus 
urunk, a Napfiú születésnapját. Ekkor állí-
tunk kerecsen- vagyis karácsonyfát. Az 
ajándék alatta mi magunk vagyunk. Az 
ünnepi vacsorára meghívjuk magát az 
ünnepeltet is. A családfő helyére terítünk 
neki, megkínáljuk étellel, itallal. S azt, 
hogy velünk töltötte az estét, az bizonyít-
ja, hogy a neki felkínált étel, ital íze jelen-
tősen megváltozik, lágyabb, selymesebb, 
finomabb, tehát áldott lesz. Tessék kipró-
bálni. g 
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Mindjárt itt az ünnep. A legszebb mind közül. Valaki eljön, 
akire nagyon várunk. Régen szentestén kalács és forralt 
bor illata lengte be a falusi tisztaszobákat, ahol a nagy 

asztal mellett a család apraja-nagyja imádkozott. Ma sokan csillo-
gó fenyők alatt drága ajándékokat bontogatunk, miközben észre 
sem vesszük, hogy a Kisjézust meg kintfelejtettük. Engedjük be 
otthonainkba, szíveinkbe, mert bizony nagy szükségünk van rá.


