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 )دڤێنت (چاوەڕواین هاتین مەسیحائ

بۆنە�ە� ئایین  ، کە هاتین مەسیحچاوەرواین  دڤێنت/ اک��سمس دەوت��ت ئپ�ش  دەکەو�تە  ی �ەچوار هەفتەبەو 

وشەی ئەدڤێنت بە مانای  دەک��ت. لەدا�کبووین حەزرەیت مەسیح اری بۆ �ادی  دەکائامو لەو ماوە�ەدا   ک��ست�انەکانە

ن لەوەی ک��ست�انن �ان �ان نا، ئەم  (هاتین پ�اوە مەزنەکە) د�ت. لە   ڕۆژ�اری ئەمڕۆماندا، خەڵ�ان�� زۆر بە چاو�ۆشنی

ۆز دەکەن.   بۆنە�ە پ�ی

ە  . زۆر�نە ماڵەکان�ان دەڕاز�ننەوە. لخ��ان بۆ ک��سمس ئامادە دەکەن بە شیوازی جۆراوجۆر  دڤێنتدا خەڵ� الە ماوەی ئ

 تایبەیت ئ
گ

ندا گەل�ک چاال� ئەنجام دەدر�ن. مۆر وەک ڕەن�  دڤێنت هەژمار دەک��ت.  اقوتابخانە و باخچەكاین مندا�ڵ

 ک�� ک��سمس

حەوت   هەر کەس �ان ماڵ�ک ک�� ک��سمس دەکەن. وەک نەر�ت�ک دەب�تچۆرەک و  دڤێنتدا ازۆر کەس لە ماوەی ئ

م ات دروست بک گەورە   جۆر ک��  �ان چۆرە�   ئاسای�شە کە لە دووکان ک�� ک��سمس بکڕدر�ت. ک�کزۆر  ، بە�ڵ

  دەکەن.  ت�ەک�کە لە حەوت جۆر ک�کەکان. هەند�ک�ش خانووی ک�� زەنجەف�ل دروسpepperkake) زەنجەف�ل (

گن هە �ن "شاری ک�� زەنجەف�ل" لە جیهاندا دروست دەک ر لە ب�ێی ن،. قوتابخانە، باخچەی من��تساڵ مەزن�ت   دا�ڵ

دەکەن کە  تەسل�م بە کەسان�� پاشان دەکەن،  تدامودەزگا و خەڵ�این ئاسایی ئەو خانووە ک�ک زەنجەف�ل�انە دروس

   لە خانووی ک�� زەنجەف�ل.  ن شار�کخەر�� دروستکردین  

 

 ەوە وەرگیراوەFlickr شاری کێکی زەنجھفیل لھ بێرگن. وێنھکھ لھ
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 وەرشەی ک��سمس

هاوڕێ و خزمەکان�ان داوەت دەکەن و لە وەرشەکەدا بابەیت  . گەل�ک کەس وەرشەی ک��سمس ساز دەکەندڤێنتدا  الە ئ

ۆز�ایی ک��سمس دروست دەکەن. و   د�اری ک��سمس، و  ازاندنەوەی ک��سمسڕ  هەروەها هەر لەوێ هەند�ک  کاریت پ�ی

ن �ان خ��ان موز�� گۆرانی�ەکاین تایب ەت بە ک��سمس ل�دەدەن. کەس هەن کە گۆرانی�ەکاین ک��سمس دەلنی

 

ۆز�ایی ک��سمس�ان لە وەرشەی ک��سمس لە مۆزەخانەی ئۆسلۆ دروست کردووە. و�نە: ئۆسکار س�لی�ەسکووگ، مۆزەخانە  ی ئۆسلۆمنداالین بچووک کاریت پ�ی

 )  Juleavslutningکۆتا ک��وونەوەی ک��سمس (

ن، تییپ وەرز�ش و ڕ�کخراوەکان لە ئ ڤێنتدا ئاهەنگ ساز دەدەن. بەو ئاهەنگانە دەوت��ت  دا قوتابخانە، باخچەی مندا�ڵ

  کۆتا ک��وونەوەی ک��سمس. 

یت ک��سمس و نما��ش ک��سمس  کۆ�س�ێی

ت و نما��ش هونەری ڕ�کدەخەن. ئەم چاال�ی�انە بەزۆری لە کڵ�سا�اندا  ش و هونەرمەندان کۆ�سێ�ێی زۆر�ک لە گۆرانیب�ێی

 ئەنجام دەدر�ن. 

 ) Julemarkedبازاڕی ک��سمس (

دڤێنتدا بازاڕی ک��سمس�ش زۆر بەناو�انگە. لەم جۆرە بازاڕانەدا کەش�� سەردەمیی کۆن دروست دەک��ت، کە ت�ا�دا  الە ئ

ن بک��ت.    هەر کەس دەتوان�ت بەرهە� کاری دەست وەک د�اریی ک��سمس و خواردین دروستکراوی ما�ڵ
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ی ئادڤێنت  ڕۆژژم�ێی

ی ئادڤێن  ن�� زۆر ڕۆژژم�ێی ی ئادڤێنت مندا�ڵ  منداڵەکان د�اریی ت�دا�ە.  ٢٤ت وردەگرن. ڕۆژژم�ێی
گ

لە �ە� مان�

  ، ڕۆژانە �ەک�ک لە د�ار��ەکان دەکەنەوە. هەتا ئێوارەی ک��سمس د�سەمبەرەوە

ی ئادڤێنت�ان هە�ە. �ەک�ک لە شێوا کان� قوتابخانە گەل�ک لە پۆ� ئەوە�ە کە هەر قوتابی�ەک د�ار��ە�   زەکانش ڕۆژژم�ێی

پ�چراوە لەگەڵ خ��دا دەهێن�ت. مامۆستا ناوی گشت قوتابی�ەکاین لە پارچە کاغەزی بچووک بچووکدا  بچوو� 

هەڵدەب��ردر�ت. ئەوی ناوی لە کاغەزەکەدا دەرچوو، د�اریی   ەکانپارچە کاغەز   ە و �ەک�ک لەهەر ڕۆژ ئی�ت . دەنوووس�ت

ی ئاپ�چراوەی   تەنانەت لە ئینتەرنێت�شدا   ەدڤێنت�ان هە�ە، و ئەو ڕۆژە وەردەگ��ت. هەند�ک لە گەورەکان�ش ڕۆژژم�ێی

ی ئادڤێنت لە سا�ڵ  ی ئادڤێنت هە�ە. نەر�یت ڕۆژژم�ێی یت ئەڵمان�اوە ١٩٢٠ڕۆژژم�ێی   . هاتووە  نەرو�ــــج  بۆ ەوە لە و�ڵ

 

 وەرگیراوە   Pixabay. وێنھکھ لھ ئولریکھ مای لھ ڕۆژژمێری ئادڤێنت

 مۆ� ئادڤێنت

مۆمداین ئادڤێنت ج�گەی چوار مۆ� ت�دا�ە. هەر ڕۆژی �ەکشەممە�ەک لە ئادڤێنتدا  ن تاجەگوڵینەی ئادڤێنت �ا

ن �ەکشەممەدا دوو مۆم   ن �ەکشەممەی ئادڤێنتدا مۆم�ک و لە دووهەمنی �ت. لە �ەکەمنی سێ�ن مۆم�ک دادەگ�ی

سێندر�ت. مۆمدانەکان د ن �ەکشەمەی ئادڤێنتدا، هەر چوار مۆمەکە دادەگ�ی �ت. لە چوارەمنی سێ�ن ەش�ت شکڵ و  دادەگ�ی

. مۆمداین ئادڤێنتدەک��ت  هەب�ت، و  انشێوەی جۆراوجۆر� ن ام�ک �ان کانزای د�کە دروست کرابێنت �ش بە  لە ئاسن، س�ی

ی ئادڤێنت و داری ک��سمس لە ئەڵمان�اوە بۆ نەرو�ــــج        . هاتووە هاوشێوەی ڕۆژژم�ێی
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 ک��لە ش�عری ئادڤێنت

ساندین مۆمەکاین ئادڤێنت، شت� �تەوە. گەل�ک ک��لە  هاوکات لەگەڵ دا��ی � ئاسای�ە کە ک��لە ش�عری ئادڤێنت�ش بخ���ن

. لە خوارەوە دەتوان�ت �ەک�ک لە نموونە ک��لە ش�عرە هەرە باوەکاین ئادڤێنت بخ��نیتەوە، کە  ش�عری ئادڤێنت هەن

، ئوم�د،  تامەزرۆیی و ئاشیت لە  حەز و لەال�ەن (ئینگە ها�ەڕوپ)ەوە نوو�اوە. باس لەوە دەکات کە ئ�مە مۆم بۆ خۆ�ش

 . ن سێننی  سەر زەوی دادەگ�ی

. Advent  

av Inger Hagerup 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede. 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. 

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. 

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned. 

For lengsel, glede, håp og fred, men mest av alt for fred 

På denne lille jord, hvor menneskene bor.

 

 وەرگیراوە   Pixabayمۆمی ئادڤێنت، وێنھکھ لھ مریھم زیلێس لھ  
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