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ADVENT 1. VASÁRNAPJA 

 

Sziasztok Gyerekek! 

 

 

Elérkezett számomra az év kedvenc időszaka, a karácsony! A karácsony egy 

csodálatos ünnep és az ahhoz vezető napok tele vannak fincsi ételekkel, családi 

összejövetelekkel, ajándékvásárlással, énekléssel és még sok-sok más dologgal. 

De a valódi ok, amiért a karácsony a kedvenc időszakom az az, hogy Jézus ekkor jött 

a világra. Közel 2.000 évvel ezelőtt, Isten beteljesítette az ígéretét, amit az 

embereknek tett a világ teremtésekor. Elküldte a Fiát, Jézust, a Messiást, hogy 

megmentsen minket a bűneinktől, hogy egyszer majd mindannyian vele élhessünk a 

mennyországban örökké! Ez az oka, hogy a Karácsonyt ünnepeljük. Pontosabban így 

kezdődött annak idején. 

Napjainkban, számos olyan hagyomány van, aminek semmi köze nincs Jézushoz. Attól 

függően, hogy melyik országban élsz, valószínűleg másképp ünnepled a Karácsonyt, 

mint mások. Elképzelhető, hogy nem is pont december 25-én! Mack és én úgy 

gondoltuk, hogy jó móka lenne többet megtudni bizonyos országok ünneplési 

szokásairól. Készüljetek fel, mert meglátogatunk 4 országot most az adventi 

vasárnapok alatt, hogy megtudjuk, hogyan ünnepelnek ott az emberek! Azután pedig 

megemlékezünk a valódi okról, amiért mi keresztények a karácsonyt ünnepeljük.   

 

 

 

Készen álltok? Akkor hát kalandra fel! 
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Kalandok Zimbabwe-ben 

 

Khisimusi enhle! Így kell mondani azt, hogy „Boldog karácsonyt!” ndebele nyelven, 

ami Zimbabwe egyik fő nyelve. Ugyanúgy, mint más afrikai országokban, mint pl. 

Etiópia és Nigéria, a legtöbb ember a Karácsony napjának egy részét a templomban 

tölti! 

A nap Istentisztelettel kezdődik, mely után jön a közös étkezés és a szórakozás! Az 

emberek gyakran házról-házra járnak, meglátogatva barátaikat és családtagjaikat a 

hazafelé tartó úton. Ez néha akár az egész napba is beletelhet! Minden háznál van 

valami ennivaló, ajándékozás, és egy kis időtöltés a szeretteikkel. A különleges 

karácsonyi fogás náluk a csirkehús és a rizs. (A csirkehús drága Zimbabwében, szóval 

ilyenkor ez különleges csemege!) 

Egy másik ünneplési szokása az ott élőknek, hogy hangszórókat visznek ki a házuk elé 

és hangosan hallgatják a kedvenc dalaikat. Jó mókának hangzik, nem igaz? 

Karácsonyi dalokat énekelnek az Istentiszteleteken. Olykor gyertyafényes szolgálatot 

tartanak a városi parkokban, ahol szintén énekelnek. 

A gyerekek úgy hiszik, hogy a Mikulás viszi nekik az ajándékokat karácsony reggelén. 

Miután a gyerekek megkapták az ajándékokat megmutatják a barátaiknak, a 

különböző partikon, hogy miket kaptak. Néha pedig a zimbabwei Mikulásnak az a 

különös szokása támad, hogy tűzoltóautón érkezik a nagyobb üzletekbe a 

gyerekekhez. Még sosem hallottam ilyesmiről! Érdekes, hogy mennyire eltérőek 

lehetnek a szokások a különböző országokban, nem igaz? 

Tudtad, hogy…? 

 a zimbabwei karácsonyi üdvözlőlapokon olykor afrikai képek találhatók 

(például vadállatokról), de a legtöbb inkább hagyományos havas tájképet 

ábrázol a világ más, hidegebb részeiről (mivel Afrika a legforróbb kontinens). 

 mindenki a legszebb ruháját viseli karácsonykor. Néha ez az egyetlen alkalom, 

amikor a családok új ruhát vesznek maguknak.  
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Készítsünk karácsonyi üdvözlőlapot! 

 

Az üdvözlőlapok népszerűek az ünnepi időszakban. Az emberek gyakran küldenek a 

barátaiknak és rokonaiknak családi fotókkal és üzenetekkel, amelyben leírják az 

elmúlt év történéseit.  

Azonban a karácsonyi üdvözlőlapok használhatóak akár arra is, hogy másokat 

bátorítsunk az ünnepek során. Színezd ki ezt a karácsonyi üdvözlőlapot, írj rá egy 

üzenetet és add oda valakinek, akit ismersz. Lehet ez a valaki egy tanárod, egy idős 

szomszéd vagy épp a pénztáros a boltban!  

 

Tégy ma jót! Lepj meg valakit az üdvözlőlapoddal! 

 

 

Kellékek 

 ceruzák, filctollak vagy zsírkréták 

Elkészítési útmutató: 

1. színezd ki a lapot 

2. vágd ki 

3. hajtsd ketté 

4. ajándékozd oda valakinek! 
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