
2008 METŲ ADVENTO KELIAS 
 

Esame įpratę Advento metu savo parapijoje matyti nupintą Advento vainiką arba Jes÷s medį. Tačiau 
visada norisi ko nors naujo. Tad 2008 metų Adventui siūlome parapijoje 
paruošti spiral÷s formos Advento kelią. 

Parapijos namuose ar bažnyčioje parengtas Advento kelias ne tik 
vaikams, bet ir visiems parapijiečiams praneš, jog art÷ja šv. Kal÷dos. Jis 
pad÷s joms pasiruošti. Advento kelias skatins ir telks bendrai maldai. Jis 
primins, kad tikroji šviesa, kuri nugali tamsą ir blogį, yra J÷zus. Link J÷zaus 
užgimimo švent÷s bendruomen÷ žengs žvakučių nušviestu keliu, vedina 
Dievo žodžio, ne tik laukianti, bet ir ieškanti Tikrosios Šviesos. 

 

Advento kelio simbolika 
 

Spiral÷s forma 
Tai labai senas ir daugelyje kultūrų paplitęs simbolis, giminingas ratui. Ratas ar apskritimas yra 

amžinumo ir vienyb÷s ženklas. Apskritimo formos vainikas yra Dievo ištikimyb÷s pažadams ženklas. 
Taip pat karaliavimo bei pergal÷s simbolis. 

Spiral÷s formos Advento kelias simbolizuoja žmogaus per÷jimą iš seno į naują.  
Medžio kalad÷l÷s 

Krikščionyb÷s tradicijoje medis turi tris pagrindines simbolines prasmes. Pirmos dvi iš Senojo 
Testamento Pradžios knygos, o trečia – Naujojo Testamento. 

Pirmoji – Gyvyb÷s medis, ženklinantis pirmapradę rojaus pilnatvę. Antroji – Pažinimo medis, 
simbolizuojantis žmogaus pasidavimą pagundoms ir nepaklusimą Kūr÷jui. Trečia – Kryžiaus medis, 
grąžinantis žmon÷ms dangaus karalystę ir teikiantis amžinąjį išganymą.  

Tad labai prasminga, kad Advento kelias būtų „grįstas“ medžio kalad÷l÷mis. Šiuo keliu žmogus 
leisis per visą Adventą, lydimas minčių iš ST, link naujos pradžios, apšviestos J÷zaus šviesa, teikiančios 
amžinąjį gyvenimą.  
Obuoliai ir žvak÷s  

Krikščionims obuolys yra pagundų bei pirmosios nuod÷m÷s simbolis. Tačiau jei su obuoliu 
pavaizduoti Marija ar Kūdik÷lis J÷zus, jis įgyja kitą prasmę. Taip 
vaizduojamus Mariją ir J÷zų vadiname Naująja Ieva bei Naujuoju 
Adomu, kurie išved÷ žmoniją iš pirmaprad÷s nuod÷m÷s ir v÷l 
suteik÷ jai amžinąjį gyvenimą. Nuo seno obuoliai kabinami ir ant 
Kal÷dų eglut÷s. Taip žmon÷s išreiškia savo viltį grįžti per Kristų – 
Naująjį Adomą, į rojų. Taigi labai prasminga Advento kelyje 
panaudoti obuolius.  

Žvak÷ plačiąja prasme simbolizuoja šviesą ir tik÷jimą. Kartu tai yra ir žmogaus sielos simbolis. 
Viena po kitos Advento kelyje uždegtos žvak÷s reiškia žmogaus art÷jimą ne tik prie J÷zaus gimimo, bet ir 
nuolatinį prisilietimą prie šio sl÷pinio.  

Į obuolį įspausta ir Advento kelyje uždegta žvak÷ simbolizuoja šviesos pergalę prieš tamsą – 
nuod÷mę, blogį, mirtį.  
Egl÷s ar pušies šakos 
 Žaliuojanti šakel÷ krikščionims tradiciškai simbolizuoja nemirtingumą ir šlovę. Juk žmon÷s su 
žaliuojančiomis palmių šakomis sutiko į Jeruzalę įžengiantį J÷zų. Sutiko jį iškilmingai kaip Karalių ir 
Išganytoją. 
 Egl÷s ar pušies šakos, kuriomis puošiamas Advento kelias, išreiškia žmonijos gyrių Viešpačiui ir 
simbolizuoja nesibaigiantį amžinąjį gyvenimą. Tod÷l Advento kelyje šių šakelių tikrai tur÷tų būti. 

Spalvos 
 Advento kelyje tur÷tų dominuoti ne tik žalia (egl÷s ar pušies spalva), reiškianti 
amžinojo gyvenimo ir išganymo viltį, bet ir raudona bei violetin÷ spalvos. 
 Raudona arba rausva spalva yra J÷zaus, tapusio žmogumi, meil÷s simbolis. Tad 
Advento kelią tinka puošti Kal÷dų g÷l÷mis (puansetijomis), kurių žali ir raudoni 
lapeliai taip puikiai atspindi norimą perteikti prasmę. 
 Violetin÷ spalva yra atgailos ir pasiruošimo Viešpaties at÷jimui ženklas. 
Advento kelyje galima uždegti violetines žvakes, galima ant violetinių lapelių 

užrašyti kiekvienos dienos Šv. Rašto citatas. 



Advento kelio parengimas 
 

Advento kelią tur÷tų parengti ne tie asmenys, kurie paprastai puošia bažnyčią, bet katechetai, 
kuriems gali talkinti keli sakramentams besiruošiantys vaikai ar/ir jaunimas. Į Advento keliui reikiamų 
medžio kalad÷lių paruošimą galima įjungti ir t÷vus. Prieš pradedant Advento kelio rengimą, reik÷tų visus 
gamintojus supažindinti su jo simbolika. Ši trumpa ir neformali katechez÷ duos gerų vaisių.  

  
Keli patarimai Advento kelio gamintojams 

� Kelias atrodys daug gražiau, jei medžio kalad÷l÷s bus skirtingo skersmens bei storio. 
� Kalad÷lių, ženklinančių vieną Advento dieną, gali būti 1-5. Tai priklausys nuo jų skersmens 

dydžio bei dienos svarbumo. Jei kalad÷l÷s didelio skersmens, tuomet pakaks ir vienos, o jei 
nedidel÷s – reik÷s kelių. Sekmadieniams ženklinti vert÷tų paimti arba vieną didelę, arba 5 
mažesnes kalad÷les. 

� Ženklinant vieną dieną keliomis kalad÷l÷mis, reik÷tų jas taip sud÷ti, kad ir iš tolo galima būtų 
atskirti, jog tai ne padrikai išbarstyta mediena, o 24-i (tiek, kiek Adventas turi dienų) kalad÷lių 
junginiai. 

� Spiral÷s formos Advento kelio centre reik÷tų pastatyti kelmą. „Iš Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo 
šaknies pražys pumpuras.“ (Iz 11,1) Vietoj kelmo galima statyti arba nemažą kaladę arba nedidelį, 
balta staltiese apklotą, stalelį su didele balta žvake. Į žvakę tur÷tų būti įspaustas kryžius arba 
J÷zaus monograma.  

� Puošiant kelią reik÷tų apsiriboti keliomis spalvomis bei akcentais. Taip bus išvengta margumyno 
ir kelias nepraras savo simbolin÷s vert÷s. Taigi kalad÷les į vieną kelią apjungs bei jį papuoš žalios 
šakel÷s, o sekmadienius pabr÷š šalia kalad÷lių pastatytos Kal÷dų g÷l÷s. 

 

Pirmoji (lapkričio 30) diena Advento kelyje 
 

Siūloma veikla 
Užsi÷mimas vyksta prieš Šv. Mišias bažnyčioje arba parapijos namuose ne ilgiau 15 min. 
 Visiems Advento kelio dalyviams giedant giesmę „J÷zau, esi šviesa mūsų sielų...“, vadovas atneša ir 
kelio centre pastato uždegtą baltą didelę žvakę. 

Vad.: Vardan Dievo T÷vo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 

Visi: Amen. 
Vad.:  „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsyb÷se, bet tur÷s gyvenimo šviesą“. 

(Jn 8,12) Šiandien su šiais J÷zaus žodžiais ir įžiebta jį simbolizuojančia žvake pradedame 
Adventą.   Pradedame laikotarpį, kai reikia įžiebti šviesą vienas kitame: pripažinimo, 
padrąsinimo, susitaikymo, meil÷s ir pagalbos šviesą. Tai darome, nes Jis – Dievas, mūsų T÷vas 
–  parod÷ pradžią. Jis įžieb÷ šviesą, kad nepasilikume tamsoje ir mirties šeš÷lyje. Jis nuties÷ 
mums kelią, kad gal÷tume iš naujo atrasti Jį. Adventas yra metas ruošti kelius –  atnaujinti 
senuosius, taisyti apleistus, nutiesti naujus nuo žmogaus prie žmogaus: t÷vų pas vaikus, vaikų 
pas t÷vus, vyro pas žmoną, žmonos pas vyrą, kelius link kaimynų, pažįstamų, kelius link 
esančių toli nuo mūsų ar pakliuvusių į b÷dą, kelius link Jo, Viešpaties, mūsų Dievo. 
     Vienas iš tų kelių, vedančių į šv. Kal÷dų šventę, yra čia. Visą Adventą juo eisime lydimi 
Dievo žodžio, ieškantys Tikrosios Gyvenimo Šviesos. 

(Trumpai pristatoma Advento kelio simbolika.) 
Kiekvieną Advento dieną mes ne tik uždegsime po naują žvakutę, kurią pastatysime kelyje, 
bet ir išgirsime Dievo žodį iš Senojo Testamento. Apmąstydami jį, žingsnelis po žingsnelio 
priart÷sime prie Šv. Kal÷dų – Kūdik÷lio J÷zaus gimimo.  

  Vaikas ar jaunuolis atneša pirmą žvakutę, padeda ją Advento kelio pradžioje ir perskaito pirmos 
Advento dienos Šv. Rašto citatą ir maldavimą. 

Vad.:  Melskim÷s. T÷ve, mes tau reiškiame pad÷ką, kad suvienijai mus kartu prad÷ti pasiruošimą 
Kal÷doms. Šloviname Tave už šviesą, kuri jau spindi mūsų širdyse ir kurią Tu vis dar nori 
didinti. Besiartinančios Kal÷dos tegu randa mus, užtvindytus šviesos, pilnus gyvyb÷s ir meil÷s, 
pasiruošusius priimti Tą, kuris ateina iš Tavęs ir su Tavimi bei Šventąja Dvasia  gyvena ir 
viešpatauja per amžius. 

Visi: Amen. 
 


