Kate és Mack a
világ körül

Húsvéti kalandok
Sziasztok Gyerekek!
Én vagyok az Kate és ő itt a barátom, Mack. 3 hét múlva lesz Húsvét, és mi most útra kelünk,
hogy megtudjuk, milyen módokon ünneplik az emberek ezt az ünnepet világszerte. A világ
több pontján is meg fogunk állni – Afrikában, Ázsiában, és Óceániában is. Tudjuk, hogy
nagyon el vagytok foglalva az iskolai dolgokkal és sokat kell tanulnotok, szóval mit szólnátok
ahhoz, ha ez egy szórakoztató szünet lenne számotokra?
Hogyha a Húsvétra gondoltok, mi az első dolog, ami az eszetekbe jut? Talán a húsvéti nyuszi,
mert mindig tele kosár finomságot kaptok tőle? Vagy a tojásfestés a családdal? Remélhetőleg
azért a Húsvét igazi jelentése is eszetekbe jut! Ennek igazából semmi köze nincs a húsvéti
nyuszihoz vagy az édességekhez. Ez Jézusról szól. Valójában a Húsvét nem is létezne, ha nem
Jézusért lenne! A Húsvét egy nagyon fontos ünnep, mert ilyenkor arra emlékezünk, hogy
Jézus meghalt értünk. De miért ünnepeljük meg ezt? Nem egészen fura valami olyasmit
ünnepelni, hogy valaki (aki nem is volt akárki) meghalt? Ha csak erre gondolunk, a Húsvét
ünnepe eléggé szomorú lenne.
Egy pár napig mindenki keseregne és gyászolná, hogy Jézus meghalt. De azután három
nappal később, Jézus feltámad a halálból. És ezért ünnepelünk! — mert Jézus annyira
szeretett minket, hogy meghalt és feltámadt azért, hogy egy nap mind Vele élhessünk a
mennyben! Milyen csodálatos ez? Most lehetőség nyílik arra, hogy a családoddal együtt
megismerd a húsvéti történetet. Mindenek felett a legfontosabb, hogy megértsük azt, hogy
Jézus miért halt meg értünk, min ment keresztül, hogy a mi bűneink megbocsátassanak. És
nincs is erre megfelelőbb idő, mint most, Húsvéthoz közeledvén. Tehát készen állsz, hogy
beutazd velünk a világot? Akkor indulás!
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Első hét — Óceánia
Vicces tények:
Tudtad, hogy…?
Néhány ausztrál nem a nyuszit tekinti húsvéti szimbólumnak? Azért, mert azt gondolják,
hogy ők háziállatok és megesznek olyan dolgokat is, amiket nem kellene megenniük, így
ártanak a környezetnek. Helyettük az ausztrál erszényes nyúl számukra a húsvéti szimbólum.
Ez egy nagyon cuki állatka, hosszú puha fülekkel, olyan, mint a nyuszi.
A Húsvétot ősszel ünneplik Új-Zélandon, mivel az ország a földgolyó déli féltekén található.
Tehát bár a levelek elkezdenek lehullani a fákról, az emberek még mindig ünnepelnek
képekkel nárciszokról, kis csibékkel és nyulakkal.
Vanuatun, a Húsvét hete tele van gyülekezeti programokkal, beleértve a napkelte szolgálatot
Húsvét reggelén. Az egész ország azt mondja, hogy Nagypéntek és Húsvét hétfő a hivatalos
ünnepek így az embereknek nem kell dolgoznia vagy iskolába menniük.
Színezd ki az erszényes nyulat, mint az ausztrálok húsvéti szimbólumát!
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Vegyük most elő a Bibliánkat!
Gyűjtsd össze a családod minden tagját ehhez a részhez! ;) A következő hetekben, Jézus
utolsó földi napjairól fogunk olvasni, a keresztre feszítéstől a feltámadásig. Emlékezvén arra,
hogy miért ünnepeljük a Húsvétot. Ennek a legjobb módja, ha családként elkezdünk Jézusra
fókuszálni!
Olvassuk el a Máté 21:1-11 részt!
Ha elolvastuk, beszéljük meg az alábbi kérdéseket együtt:

1. Ha valaki megkér téged valamire, és azt mondja, hogy ez Jézusnak kellene, nem
adnád oda rögtön? Hogyan éreznél, ha valaki megkérne, hogy add oda a kedvenc
játékodat (azt ami a legdrágább neked) Jézusnak? Vajon igent mondanál?

2. Mit gondolsz milyen lehetett abban a tömegben állni, ahol látták Jézust bevonulni
Jeruzsálembe? Kiabáltad volna te is, hogy: „Hozsanna a Dávid városában, áldott, aki
jön az Úr nevében?”

3. Képzeld el, hogy te vagy Jézus egyik tanítványa! Mit gondolsz milyen lehetett követni
Őt és látni, ahogyan csodákat tesz és példázatokat mesél?

4. Imádkozzatok együtt és adjatok hálát Istennek, hogy elküldte az Ő egyetlen Fiát,
Jézust, aki a mi megmentőnk!

Kate és Mack a
világ körül

Második hét — Afrika
Tudtad, hogy…?
- Afrikában sok keresztény ünnepli a Húsvétot. A templomokat pillangó, virág vagy banánfa
alakú vásznakkal díszítik ilyenkor. Milyen szuper! Sok ember megy ilyenkor gyülekezetbe,
hogy együtt ünnepeljenek.
- Hallottatok már a húsvéti vigíliáról? Ez egy templomi szolgálat, ahol Jézus feltámadását
ünneplik. Emberek százai vesznek részt ezen az ünnepen. Zenés Istentiszteleteket tartanak,
dobolnak és a nők magas hangon, ún kigelegele énekelnek .
- Etiópiában, az Orthodox keresztények 1-2 héttel később ünneplik a Húsvétot, mint mi itt
Európában. Ezt Fasika-nak nevezik, ilyenkor az emberek nem fogyasztanak húst, tejet és
sajtot 8 héttel a különleges ünnep előtt (ami azt jelenti, hogy nem esznek ilyen ételeket).
Aztán a Húsvét előtti éjjel a keresztényeknek ünnepi gyülekezeti alkalom van, ami hajnali 3kor ér véget. A szolgálat után az emberek együtt esznek és ünneplik Jézus halálból való
feltámadását.
- A Húsvét utáni hétfő, szabadnap Dél-Afrikában, amit Családi Napnak is neveznek.
Néhányan még az ez utáni napon is ünnepelnek vagy pihenőnapnak tekintik.

Forró kereszt zsemle:

Ezeket a finom zsemléket világszerte sok országban fogyasztják, és dél Afrika egy közülük. A
kereszt az embereket Jézusra emlékezteti, a Húsvét valódi üzenetére. Arra, hogy Jézus
meghalt a kereszten a mi bűneinkért és feltámadt a halottak közül!
Hozzávalók:
A tésztához:
¼ Csésze almalé, ½ csésze vegyes szárított gyümölcs, apróra vágva, ½ csésze mazsolával, 1
¼ csésze tej szobahőmérsékleten, 3 nagy tojás elválasztva, 6 evőkanál vaj
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szobahőmérsékleten, 2 teáskanál ¼ csésze
barna cukor szilárdan csomagolva, 1 teáskanál őrölt fahéj, ¼ teáskanál

őrölt szegfűszeg vagy szegfűbors, ¼ teáskanál őrölt szerecsendió, 1 ¾ teáskanál só, 1
evőkanál sütőpor, 4 ½ csésze fehérítetlen általános célú liszt.
Az öntethez: 1 nagy tojásfehérje (a három tojás egyikéből mentett a zsemlére), 1 evőkanál tej
A jegesedéshez: 1 csésze + 2 evőkanál porcukor, ½ teáskanál vanília kivonat, csipet só, 4
teáskanál tej.
Elkészítés: 1. Kenje meg a 9 x 13 (vagy négyzet alakú) tepsit, és tegye félre. 2. Keverje össze az
almalevet a szárított gyümölcsökkel és a mazsolával. Fedjük le és tegyük mikrohullámú
sütőbe néhány másodpercig, amíg a gyümölcs és a folyadék melegszik. 3. Vegye ki a
mikrohullámú sütőből, és tegye félre, hogy szobahőmérsékletűre lehűljön. 4. Amikor a
gyümölcs hűvös, keverjük össze az összes tészta-összetevőt (a gyümölcs kivételével) és
gyúrjuk össze.
Használhat elektromos keverőt vagy kenyérsütőt, ha van! Dagassza a tésztát, amíg lágy és
elasztikus nem lesz. 5. Most keverje össze a gyümölcsöt. 6. Fedjük le a tésztát egy törülközővel
és hagyjuk 1 órán keresztül emelkedni. Puffadtnak kell kinéznie, amikor az óra végére. 7.
Ossza el a tésztát olyan golyókra, amelyek jól illenek a tenyerébe. Körülbelül 12–14 ilyen
méretű zsemlét készíthet.
8. Helyezze a golyókat az olajozott serpenyőre. 9. Fedjük le az edényt, és hagyjuk, hogy a
zsemle újabb órán át emelkedjen. 10. Amíg a tészta ezúttal emelkedik, melegítse elő a sütőt
375 ° F-ra. 11. Keverje össze a tojásfehérjét és a tejet, majd ecsettel kenje rá a zsemle tetejére.
12. Süssük a zsemlét 20 percig, amíg szép és aranyszínű lesz. Vegye ki őket a sütőből, és tegye
egy tálcára, hogy lehűljön. 13. Keverjük össze a „kereszt” összetevőit. Ha a zsemle mind jó,
rajzoljon keresztet minden zsemle tetejére. Amikor ez kissé megszáradt, enni is lehet. Jó
étvágyat!

Vegyük most elő a Bibliánkat!
Olvassuk el a Máté 26:1-30-ig. A múlt héten Jézus diadalmas bevonulásáról olvashattunk. A
héten az ezt követő napokról olvasunk és az utolsó vacsoráról.
1. Mit gondolsz, mikor Jézus a tanítványainak a haláláról beszélt, volt benne félelem?

2. Gondolod, hogy a tanítványok elhitték, hogy Jézust meg fogják ölni? Gondolod, hogy
tudták, hogy ez ilyen hamar be fog következni?
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3. Legközelebb, amikor közösségben vagy valakivel, gondolj az utolsó vacsorára és mondj
köszönetet Jézusnak, amiért meghalt a kereszten a bűneinkért.

