ADVENT 4. VASÁRNAPJA
Sziasztok Gyerekek!
Szuper volt ez a hét is, a kedvenc adventi
foglalkozásom az volt, mikor gyönyörködtünk a
karácsonyi fényekben. Olyan jó volt megállni egy
kicsit! Mack-nek és nekem is leesett az állunk mikor
láthattuk India fényeit.

Az utolsó állomásunk az adventi időszakban: Kazahsztán.
Na, mit gondoltok, indulhatunk?
Akkor hát kalandra fel!!!

Kalandok Kazahsztánban
”Рождество мейрамы және Жаңа жыл құтты болсын!” Így néz ki a "Boldog
Karácsonyt és Boldog Új Évet" kazak nyelven, ami a leggyakrabban beszélt nyelv
Kazahsztánban. A kazak nyelv cirill betűs írást használ, ami különbözik attól az
ábécétől, amit mi használunk.
A Kazahsztánban élő emberek 70
százaléka muszlim vallású, így a
Karácsony nem túl nagy ünnep
náluk. Azonban az ott élő
keresztény
emberek
ennek
ellenére is megünneplik, csak
lehet, hogy nem épp december
25-én, mivel munkába és iskolába
kell menniük. Ha a karácsony nem
hétvégére
esik,
akkor
a
keresztények általában az azt megelőző vasárnap ünnepelnek. Ez egy jó alkalom
arra, hogy elhívják az emberek azokat a barátaikat a templomba, akik azelőtt még
nem hallottak Jézusról, vagy a Karácsony valódi üzenetéről.
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A vendéglátás egy fontos része a kultúrájuknak, ezért az emberek összejönnek a
barátaikkal a templomból hazaérve egy étkezésre. Az asztalok gyakran tele vannak
gyümölcsökkel, diófélékkel, csokoládékkal, barusak-kal (olyan, mint a fánk),
salátával, és plov-val (egy fogás rizsből, marhahúsból és répából készítve).
Mack, te ezt nagyon élveznéd!

Annak ellenére, hogy a Karácsonyt nagyon sokan nem ünneplik, az azt
követő hét a legnagyobb ünnep az évben a Kazah emberek számára.
Ez Új Év ünnepe!

Bár náluk nincs karácsonyfa, Mikulás vagy karácsonyi ajándékok, van Új Évi fa,
Jégapó (az orosz neve Ded Moroz, a moroz szó azt jelenti, jég!), és az ő segítője, a
Hó leány. A gyerekek Újévi ajándékokat is kapnak. Az Új Évi ünneplés során a
gyerekek gyakran szavalnak verseket, vagy énekelnek dalokat a Jégapónak, amiért ő
ajándékot ad nekik. Azt hiszem, annak ellenére, hogy ez nem Karácsony, nagyon is
hasonlít hozzá!

Tudtad, hogy…
❖ a Karácsony szinte mindig havas Kazahsztánban? Ez azért van, mert a téli
hónapokban körülbelül 4 hónapig havazik ott.
❖ Kazahsztánban lovak húzzák Jégapó szánját rénszarvasok helyett. Menő, nem
igaz?
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De ne feledjük az igazi okát annak, amiért ünnepeljük a Karácsonyt!
Mivel a legtöbb Kazahsztánban élő ember muszlim vallású, nem tudják a valódi okát
annak, hogy miért is olyan fontos ünnep a Karácsony. Sajnos, ők nem tudják, hogy
ez az a nap, amikor Jézus születését ünnepeljük! Habár könnyen elfeledhető, de a
Karácsony valójában Jézusról szól, és nem a karácsonyfáról, a szép fényekről, a
finom ételekről vagy az ajándékokról, amiket kapunk.
Szánjunk egy pillanatot arra, hogy emlékeztessük magunkat a valódi okra, amiért a
Karácsonyt ünnepeljük! Olvassuk el együtt a Máté 1:18-23 részeket.
(A Lukács 2:1-23-ban is olvashatsz erről.)

Már csak néhány nap és eljön a Karácsony! Reméljük élveztétek az utazást velünk!
Hamarosan újra találkozunk!
Legyen szép az ünnepetek!

Szeretettel: Kate és Mack
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