PALACKPOSTA
Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Olyan jó, hogy mégis találkozunk! Azért írom így, hogy „mégis”, mert
már kezdtem aggódni, hogy decemberben nem érkezik meg a palackos üzenet. Képzeljétek el, mi
történt! Mint mindig, most is a szokott időben mentem a Végtelen-óceán partjára, és nem jött a
palack. Ahogy ott sétáltam,
egyszer csak megláttam, hogy
valaki a homokba rajzolt.
Ez volt a homokba írva:
„Még várnod kell!”. Először azt
hittem, hogy nem is
nekem szól ez az
üzenet, de másnap, harmadnap,
sőt egész héten
hiába kerestem, hiába
kutattam a palackot. Mindig
csak ezt a feliratot
találtam a csodálatos óceán homokos fövenyén: „Még várj!”, - De
mire? Az én barátaim
kíváncsiak a palackba zárt üzenetre! Egyre jobban sürget az idő! – gondoltam, napról napra, egyre
kétségbeesettebben. Azután már nem is gondoltam semmit. Megláttam a homokba rajzolt betűk
felett, és csak imádkoztam: „Ó Atyám, mikor Jézust az utolsó napról kérdezték, Ő ezt mondta: „Azt
a napot, és azt az órát nem tudja senki, […] csak az Atya.” Én már nem kérdezlek. Nem kérdezlek,
meddig kell még várnom. Arra kérlek csak, adj erőt, hogy ne csüggedjek, hogy reményemben
kitartsak. Ámen”
És lássatok csodát, másnap már ott csillogott a hajnali napsütésben a várva várt palack. Olyan
izgatott voltam, hogy remegett a kezem. Gyorsan kihúztam a
dugót, és tenyerembe csúsztattam
a papírra írt üzenetet: „B. Ú. É. K.!”. Ennyi? - kérdeztem
magamtól. Erre kellett ennyi
ideig várnom? Nincs is itt még 2013. január elseje!
És akkor elkezdtem gondolkodni. Rájöttem, hogy kétféle
üzenete van ennek a
mozaikszónak. Az egyik, hogy adventtel elkezdődött egy új
esztendő. Igen Egyházunk
időszámítása alapján ez az egyházi év kezdete. A másik jelentésén sokkal többet kellett
gondolkodnom. A „B. Ú. É. K.” azt jelenti, hogy „Bízd Újra Életed Krisztusra!” Igen, erre buzdít
Advent, a várakozás. Ezért kellett nekem is olyan sokat várnom a palackpostára. Emlékeztek, vártam
és vártam, először türelmetlenül, csak magamra gondolva, aztán imádkoztam, s a mennyei Atyára
bíztam magam.
Adventi feladat és játék:
„Szállást keres Jézus”
A Szent Család elindul Betlehembe, és szállást keres. Jézust nem fogadják be.
Ő csak ott tud megszállni, ahol szeretet van. Ezért az adventi időben
imádkozzatok sokat, és szórjátok szerteszét a szeretet tetteit, a
jócselekedeteket.
A játék is a „jócselekedetekről” szól. Én iderajzoltam egy sünit. Az én
adventi naptáramban ez azt jelenti: „Ma nem piszkálok senkit, nem
szurkálok! Igyekszem csak jót tenni!”
Feladat: Mit jelentenek az oldalon található képek?
Jézus szállást keres! Igyekezzetek sok jót tenni. Rajzoljatok magatoknak is
hasonló módon jócselekedet-naptárt, hogy karácsonykor szívetekben otthonra
találjon a világra jött Jézus!
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