
 شمعات املجيء األربعة 

 األمل، السالم، الحّب، الفرح، والخامسة شمعة املسيح 
 .بدأ تقليد إضاءة شمعات املجيء في أملانيا في القرن السادس عشر

 الكنيسة املؤمنين في زمن املجيء على
ّ

 :تحث

 . تحضير أنفسهم ليحتفلوا باستحقاق بذكرى مجيء الرب إلى العالم كإله الحب املتجسد –

ص الذي يأتي إليها باملناولة املقدسة و النعمة –
ّ
 . فيجعلون نفوسهم مساكن مالئمة ليحّل فيها املخل

 .وت و في نهاية العالموبذلك يحضرون أنفسهم ملجيئه كدّيان، عند امل –

 ومن عاداتنا الجميله البدء بإشعال الشموع قبل اربعة اسابيع من امليالد وفي كل اسبوع شمعة جديدة  –

 ” األمل “شمعة –األحد االول من زمن املجيء  

 ،تضاء الشمعة األولى في األحد األول من زمن املجيء

 . تم التنبؤ بمجيء املسيح قبل ميالده بمئات السنينحيث يطلق عليها اسم شمعة النبوءة، وتذكرنا بأنه قد 

 ح املسي  ملكية ويمثل لون الشمعة األرجواني

 ” السالم شمعة“  –األحد الثاني من زمن املجيء  

 ،تضاء الشمعة الثانية في األحد الثاني من زمن املجيء إلى جانب الشمعة األولى

 لنا بأّن يسوع قد ولد ف
ً
 لتذكرنا بأّن من ولد في املذود هو  و تسمى شمعة بيت لحم، تذكيرا

ً
ي بيت لحم، وهي أرجوانية أيضا

 ملك. 

 ” الحب “شمعة األحد الثالث من زمن املجيء..

تضاء الشمعة الثالثة إلى جانب الشمعتين األخريين. وتسمى شمعة الرعاة، التي تذكرنا بأن هللا قد أرسل مالئكته ليعلن 

 عاديين لنشر بشرى املسيح الّسارة. هذه الشمعة وردية أو مجيئه ألناس عاديين، وأنه ما يزال اليو 
ً
م يستخدم أناسا

 قرنفلية اللون تمثل حب هللا وصدقه.

 ” الفرح شمعة“  األحد الرابع من زمن املجيء..

تضاء الشمعة الرابعة إلى جانب الشمعات الثالث. وتسمى شمعة املالك وتذكرنا بجمهور الجند السماوي الذي اعلن 

 ” يح ” فها أنا أبشركم بفرح عظيممجيء املس 

 شمعة املالك ارجوانية اللون تذكرنا ان املالئكة بشرت بميالد ملك.

وتمثل  املسيح” “شمعة تقليد حديث هو إضافة شمعة بيضاء في الوسط وتضاء في ليلة عيد امليالد. تسمى هذه الشمعة

صنا
ّ
 . الخالي من الخطيئة حياة املسيح. اللون األبيض رمز للطهارة ألن املسيح هو مخل

ينص التقليد أيًضا على أن الشموع األربعة، التي تمثل أربعة أسابيع من زمن املجيء، كل منها يرمز أللف عام، ليبلغ 

 عام من وقت آدم وحواء حتى والدة املخلص رّبنا يسوع املسيح.  4000إجمالها 


