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ظهور
چهار هفته آخر قبل از کریسمس بنام «ظهور» یاد مگردد« .ظهور» در اصل تعطیالت مسیحیان است تا خود را برای
جشن تولد عیس آماده کنند .کلمه ظهور ( )Adventدر حقیقت به معنای «خداوند مآید» است .امروزه ،ر
اکث مردم،
چه مسییح باشند و چه غث مسییح ،روز ظهور را جشن مگثند.
در ایام ظهور ،مردم به روشهای گوناگون برای کریسمس آمادگ مگثند .بسیاری خانههای خود را تزئی مكنند .در ایام
ظهور در مدرسه و مهد کودک کارها و فعالیتهای زیادی صورت مگثد .رنگ ظهور بنفش است.
پخت و پز در کریسمس
در ایام ظهور بسیاری مردم کیک کریسمس مپزند .به طور سنت ،باید هفت نوع کیک مختلف پخته شود ،ویل خرید
کیک کریسمس از مغازه نث معمول است .ییک از این هفت نوع کیکها ،کلوچه زنجفیل است .برخ هم خانههای نان
زنجفیل درست مکنند.
همه ساله در برگن ( )Bergenبزرگترین شهر نان زنجفیل دنیا را مسازند .مدرسهها ،مهد کودکها ،رشکتها و مردم
عادی برای کس که شهر نان زنجفیل را مسازد ،خانههای نان زنجفیل را تحویل مدهند.

شهر نان زنجفیل در برگن .عکس توسط straightfromthecask :در Flickr

کارگاه کریسمس
ر
آموزش کریسمس را به راه ماندازند .سپس آنها از خانواده و دوستان دعوت
در ایام ظهور بسیاری مردم کارگاههای
مکنند .در کارگاه کریسمس در پهلوی چثهای دیگر آنها اشیای زینت کریسمس ،کادوهای کریسمس و کارتهای
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کریسمس درست مکنند .در کارگاه کریسمس بعضها آهنگهای کریسمس مخوانند یا موسیق کریسمس منوازند.

کودکان کارت کریسمس را در کارگاه کریسمس در موزه اسلو ساخته اند .عکس :اسکار سلیسکوگ موزه اسلو ( Oskar Seljeskog, Oslo
)museum

پایان کریسمس
ر
ورزش و انجمنها مهمانهای ترتیب مدهند .این مهمانها بنام پایان
در ایام ظهور مدرسهها ،مهد کودکها ،باشگاههای
کریسمس ( )juleavslutningerگفته م شود.
کنرستها و نمایشهای کریسمس
بسیاری از آواز خوانها و هثمندان دیگر کنرستها و نمایشهای کریسمس را ترتیب مدهند .این نمایشها غالبا در
کلیساها برگزار مشوند.
بازار کریسمس
در ایام ظهور بازارهای کریسمس نث مشهور هستند .در بازارهای کریسمس حال و هوای کریسمس به سبک قدیم حکم
فرما است .در آنجا متوان هدایای دست ساخته و غذاهای خانیک کریسمس را خریداری کرد.
تقویم ظهور
دسامث تا شب کریسمس ،کودکان هر
بسیاری از کودکان تقویم ظهور دارند .تقویم ظهور دارای  ۲۴هدیه مباشد .از اول
ر
روز یک هدیه را باز مکنند.
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بسیاری از کالسهای مدرسهها نث تقویم ظهور را دارند .ییک از طریقهها این است که هر دانشآموز هدیه کوچیک را
درست کرده و با خود مآورد .معلم یادداشتهای که نام دانش آموزان در آن نوشته شده باخود دارد  -برای هر دانش
کس صورت مگثد .نام کس که در قرعه ر
دسامث قرعه ر
کس برآید ،بسته آنروز را
آموز یک یادداشت .هر روز در ماه
ر
دریافت مکند .بعض از بزرگساالن نث تقویم ظهور را دارند و تقویمهای ظهور در اینثنت نث وجود دارد .رسم تقویم
ظهور در حدود سال  ۱۹۲۰از آلمان به نروژ آمد.

تقویم ظهور .عکس توسط :اولریکه مای ( )Ulrike Maiاز Pixabay

شمعهای ایام ظهور
تاج ظهور یا شمعدان ظهور شمعدان است که برای چهار شمع جا دارد .در ایام ظهور برای هر یکشنبه یک شمع استفاده
مگردد .در یکشنبه اول ایام ظهور ییک از شمعها روشن مگردد ،یکشنبه دوم دو شمع روشن مگردد .در یکشنبه آخر در
ایام ظهور هر چهار شمع روشن مگردد .شمعدان متواند اشکال گوناگون داشته باشد و متواند از فلز ،شامیک یا مواد
دیگر ساخته شود .شمعدان ظهور نث مانند تقویم ظهور و درخت کریسمس ،از آلمان به نروژ آمد.
شعر ظهور
همزمان با روشن شدن شمعهای ایام ظهور ،معمول است شعری از ظهور خوانده شود .اشعار مختلق از ظهور وجود
دارد .در پائی متوانید ییک از معمولترین آنها را بخوانید .این شعر توسط اینگر هاگروپ ( )Inger Hagerupنوشته
شده است .این شعر در مورد این است که ما برای شادی ،امید ،آرزو و صلح در روی زمی شمع روشن مکنیم.
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ظهور
توسط اینگر هاگروپ
پس امشب یک شمع روشن مکنیم  ،آن را برای شادی روشن مکنیم.
این شمع برای خود و برای ما که اینجا حاضیم ،ایستاده و مدرخشد.
پس امشب یک شمع روشن مکنیم  ،آن را برای شادی روشن مکنیم.

پس امشب دو شمع روشن مکنیم  ،آن را برای امید و شادی روشن مکنیم.
آنها برای خود و برای ما که اینجا حاضیم ،ایستاده و مدرخشند.
پس امشب دو شمع روشن مکنیم  ،آن را برای امید و شادی روشن مکنیم.

پس امشب سه شمع روشن مکنیم  ،آن را برای امید ،آرزو و شادی روشن مکنیم.
آنها برای خود و برای ما که اینجا حاضیم ،ایستاده و مدرخشند.
پس امشب سه شمع روشن مکنیم  ،آن را برای امید ،آرزو و شادی روشن مکنیم.

پس امشب چهار شمع روشن مکنیم  ،و مگذاریم آنها تا آخر بسوزند.
برای آرزو ،شادی ،امید و صلح ،اما بیش از همه برای صلح.
در این دنیای کوچک ،جایکه انسانها زندگ مکنند.

شمع ظهور .عکس توسط :مثیام زیلیس ( )Myriam Zillesاز Pixabay
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