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“Selamat datang di Grozny, ibu kota
Chechnya!” sambut Kaylat kepada
Tatik dan Totok yang baru tiba di
bandara. “Aku senang sekali, kalian
datang dari Indonesia ke Chechnya,
karena banyak orang yang takut
berkunjung ke tempat kami. Kampung
halaman kami terkenal di seluruh
dunia sebagai daerah para
pemberontak dan teroris” lanjut
Kaylat.

“Ya, awalnya kami juga takut akan
mengalami kekerasan, tetapi lama
kelamaan kami tenang, karena kami
membaca di internet bahwa orang
Chechnya terkenal sebagai orang yang
sangat menghargai dan menjamu
tamu dengan baik.”

“Betul!” jawab Kaylat. “Jika seseorang,
walaupun ia musuh kami, berhasil
masuk ke rumah dan menyentuh
kompor kami, budaya kami
mewajibkan kami untuk menerima dia
sebagai anggota keluarga. Jika tidak
terlalu lelah, aku mau mengajak Tatik
dan Totok ke resepsi pernikahan
kakakku. Tetapi jangan heran,
mempelai laki-laki, yaitu kakakku, tidak
boleh berada di ruang pesta
pernikahan.

 Hanya mempelai wanita dan para
undangan yang akan berpesta,
sedangkan kakakku dengan beberapa
teman akan menonton kegiatan pesta
melalui Zoom. Untuk pergi ke lokasi
pesta, kita akan naik trem terlebih
dahulu dan sesudah itu trolleybus.
Kami di Groznya sangat bangga
dengan trasportasi umum ini.”

Di perjalanan ke tempat pesta, Tatik
dan Totok sangat menikmati
pemandangan. Grozny adalah kota
metropolitan modern dengan gedung-
gedung pencakar langit, pusat-pusat
perbelanjaan, jalan-jalan lebar, dan
memiliki nuansa Timur Tengah yang
sangat kental. Para perempuan di sini
berjilbab dan memakai rok panjang.
Merokok dipandang negatif. Mereka
hampir tidak pernah melihat orang
dengan rokok di jalan. Distribusi
minuman beralkohol juga diatur
secara ketat. Minuman keras hanya
dijual selama dua jam pada pagi hari
dari pukul 8.00 hingga 10.00 di pasar-
pasar swalayan besar dan hanya
disajikan di satu restoran di seluruh
kota pada malam hari.
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Sebelum mereka menggganti
kendaraan, Kaylat mengundang
mereka makan khingals dan
menjelaskan: ”Di Grozny, akan
sulit bagi Tatik dan Totok untuk
melewatkan begitu saja pujasera
dengan semerbak aroma khingals
yang baru dipanggang — roti
pipih dari gandum atau tepung
jagung dengan isian labu yang
dipotong-potong. Adonannya
sangat tipis dan hampir tidak
berbobot, isiannya juga ringan
dan berair. Roti pipih khas
Chechnya lainnya yang juga
sangat lezat adalah chepalgash,
yang diisi dengan dadih dan
rempah-rempah, serta sama-
sama disajikan dalam bentuk
potongan-potongan. Ayo, mari
makan roti dulu.”
Sambil makan, Tatik berkata: “Kota
ini kelihatan bukan seperti kota
yang lain di Rusia, walaupun
letaknya di Rusia, melainkan lebih
seperti kota di Timur Tengah. 

Di sini saya melihat banyak masjid,
tetapi hampir tidak ada gereja.
Benar begitu Kaylat?”
Kaylat menjawab: “Memang
Chechnya adalah daerah Islam di
Rusia. Tetapi ada katedral
ortodoks bagi orang Rusia dan
dari sejak zaman dahulu ada
gereja Baptis dengan kurang lebih
400 anggota, tetapi kami kurang
mengenal agama Kristen.”
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LETAK WILAYAH NON-INDEPENDEN:
·Di negara Rusia

·Di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia

GROZNY:
·Ibu kota wilayah Chechnya

·2/3 jumlah penduduk adalah orang Rusia

·Arti nama Grozny dalam Bahasa lokal: “solja ghali” kota di sungai

TAHUKAH KAMU?
·Masjid Ahmad Kadyrov, mesjid terbesar Eropa terletak di kota Grozny

·Taman bunga Tsvetochnyy memiliki pemandangan yang sangat indah 

·Udara sangat dingin pada musim dingin dan sangat panas pada waktu panas

·Tarian Lezginka, adalah tarian wanita Chechnya

·Wanita Chechnya dilarang mengenakan baju berbentuk celana. Dalam perayaan

khusus atau keseharian, setiap perempuan Chechen wajib memakai rok panjang

Orang Chechnya asli bermusuhan dengan orang Rusia

Pokok Doa:
·Bersyukur atas damai yang dapat dinikmati penduduk Chechnya

·Berdoa agar tidak ada para teroris yang menyiksa masyarakat

·Berdoa agar permusuhan antara orang Chechnya dan Rusia berhenti

·Berdoa agar jemaat-jemaat Chechnya dapat dirintis

·Berdoa agar orang Chechnya di luar negeri dilayani dan dapat bersahabat dengan

orang Kristen yang peduli terhadap mereka


