
 

JESöS MEDIS 
 
 

Jes÷s medžio istorija 
 

Pavadinimas “Jes÷s medis“ yra kilęs iš Šventojo Rašto ištraukos Izaijo knygoje (Iz 11,1) – „Iš Išajo 
kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras.“ Tai yra pagrindas istorijai apie Dievą Senajame 
Testamente, kurią galime pasakoti Advento laikotarpiu jungdami ją su ištikimybe Dievui per 4000 
metų. „Šakel÷“ yra biblinis naujumo simbolis, kuris tampa būdu kalb÷ti apie laukiamą Mesiją(Jer 23, 
5). Tai taip pat yra J÷zaus Kristaus simbolis, kuris yra garb÷s ir pasitik÷jimo Dievu atskleidimas.                                                                                                                                                                                                            
Izraelitai per Abraomo pašaukimą buvo Dievo pasirinkti, kad būtų šviesa tautoms. Kai jie pateko į 
Egipto vergiją, jie šauk÷si Dievo, kad būtų išlaisvinti iš savo skriaud÷jų. Dievas jiems tar÷: „Aš 
mačiau savo tautos kančią Egipte, gird÷jau jų skundo šauksmus prieš savo skriaud÷jus. Iš tikrųjų aš 
gerai žinau ką jie kenčia, nužengiau išgelb÷ti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų 
kraštą, kraštą, tekantį pienu ir medumi...“ tokiu būdu Jis įženg÷ į istoriją, kad juos išgelb÷tų ir nuvestų 
juos į vietą kur jie gal÷tų garbinti Dievą ir tarnautų Jam taikoje ir džiaugsme, o netarnautų faraonui. 
Dievas pažad÷jo būti su jais ir būti jų Dievu, o jie bus Jo žmon÷s. 
Bet kai jie persik÷l÷ į vietą, kurią Dievas jiems dav÷ “jie užmiršo Dievą, jų Gelb÷toją, kuris didžių 
dalykų padar÷ Egipte (Ps 106, 21).” Kadangi jie nerūpestingai gyveno toje žem÷je, jie prad÷jo tik÷ti, 
kad: „mano paties galyb÷ ir mano paties rankos j÷ga sukrov÷ man šiuos turtus (Ist 8, 17).“ Tačiau net 
ir tuomet Dievas išk÷l÷ tokius valdovus kaip Dovydas, v÷liau karalius ir religinius lyderius, kurie 
tarnavo savo pačių interesams ir žmon÷s prad÷jo garbinti svetimus dievus ir stabus. Jie netgi aukojo 
aukas Baalui d÷kodami jam už gerovę, kuria jie naudojosi. 
Kadangi jie buvo užmiršę Dievą jie taip pat užmiršo Dievo kvietimą vykdyti „teisingumą, gailestingai 
myl÷ti ir nuolankiai eiti su Dievu (Mich 6, 8).“ Dievas siunt÷ pranašus, kad juos įsp÷tų suklydus ir 
nusisukus nuo Dievo. Amosas įsp÷jo juos: „sek manim ir gyvensi“ (5, 4). Per Jeremiją Dievas 
pažad÷jo, kad jei jie nusisuks nuo savo blogų kelių, Jis juos palaimins ir bus drauge su jais jų žem÷je 
(7, 5-7). Bet taip pat Jis pasak÷: „leiskis pamokoma, Jeruzale, kad neatsitraukčiau nuo tavęs 
pasibjaur÷jęs ir nepaversčiau tavęs tyrais...“(Jer 6, 8)  
Kai kurie žmon÷s ieškojo ir lauk÷ naujų „mesijų“, karalių – piemen÷lių tokių kaip Dovydas, kurie 
pad÷tų jiems tapti tokiais, kokiais juos nori matyti Dievas. Bet dauguma žmonių nesiklaus÷. Jie toliau 
garbino Baalą, jie toliau apgaudin÷jo vargšus, vog÷ vienas iš kito ir dar÷ kitus blogus darbus. 
Taigi Dievas leido jiems eiti savo keliu ir kent÷ti savo poelgių padarinius. Babilonijos kariuomen÷ 
at÷jo ir sunaikino šventyklą, Jeruzal÷s miestą, žemę ir pa÷m÷ žmones į nelaisvę. Dievo noras auginti ir 
išlaikyti žmon÷se Jo duotą pažadą buvo nukirstas ir tapo rąstu. 
Bet Dievas nepasidav÷. Net jei žmon÷s Jį išmain÷ į kitus dievus, net jei tauta Juo abejojo, net jei jie 
baisiai klydo ir neleido Jam būti jų Dievu, Dievu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo, Jis vis tiek myl÷jo savo 
tautą. Jis dav÷ jiems pažadą, kad Jis neleis jiems pražūti net jeigu dabar jie atmeta Jį. 
Jis tai jau buvo jiems pasakęs per pranašus, bet jie jų nesuprato. Jeremijas pažad÷jo, kad v÷l bus diena, 
kai Dievas v÷l sodins ir statys (31, 28). Izaokas kalb÷jo apie laikus kai Dievas duos jiems naują 
karalių, naują atžalą, kuri išaugs iš nupjautos šakos, iš Jes÷s, Dovydo t÷vo, šakos (11, 1). Iš÷jimo metu 
kęsdami nuod÷mių pasekmes jie tur÷jo priežastį manyti, kad Dievas padarys kažką naujo. Ir visgi 
senasis pažadas pasikartojo per metus net jei jie netik÷jo tuo pažadu ar jo nesuprato. 
Jų klaidų ir nesugeb÷jimų numatyti ateitį po tremties at÷jo laikas kai pranašai v÷l paskelb÷ naujus 
dalykus skelbdami „gerąją naujiną“ žmon÷ms: „Štai Viešpats, jūsų Dievas.“ (Iz 40, 1-11) Tremtis 
buvo pasibaigus. Dievas jums sugrąžins gyvybę savo tautai, kuri jau buvo mirusi. Labai seniai jie buvo 
vergai Egipte, jie nieko nedar÷, kad pakeistų savo pad÷tį ir, dabar Dievas pasirinko tai atskleisti.  
Taigi dabar, jų giliam klaidingume ir bej÷giškume Dievas įženg÷ į istoriją kaip Išvaduotojas. Jis jiems 
suteik÷ dar vieną šansą būti Jo tauta, ne tod÷l, kad jie to nusipeln÷, bet paprasčiausiai tod÷l, kad Dievas 
savo garb÷je pasirinko jiems atleisti. 
Jie sugrįžo į pažad÷tąją žemę. Bet per daugybę metų jie v÷l grūm÷si, kad paklusti ir gyventi pagal 
Dievo šaukimą. Jie daugiau niekada nesusigundys gundyti svetimų dievų. Jie išmoko pamoką. Bet 



nuostabi karalyst÷ apie kurią jie taip svajojo atstatyti liko tik sapnu. Jie tik÷josi sulaukti naujo 
karaliaus, tokio kaip Dovydas, kuris juos vestų į šlovingą ateitį, kurioje jie valdys pasaulį. Jie tik÷josi 
atsikratyti graikų ir v÷liau rom÷nų valdžios ir tapti didžia ir galinga tauta. Bet taip neatsitiko. Ir jie 
nusivyl÷ ir neteko drąsos. 
Taigi jie tik÷josi naujo valdovo, karaliaus, mesijo, kuris išgelb÷s juos nuo priespaudos. Jie troško 
taikos, išgelb÷jimo iš nuod÷mingo pasaulio tironijos. Pranašai v÷l atneš÷ Dievo žodį ir naujumo 
pažadą. Net ir tada jie steng÷si suprasti ir tik÷ti, jie r÷m÷si viltimi, kad tas pats Dievas, kuris išved÷ 
juos iš Egipto vergijos ir išgelb÷jo iš Babilonijos nelaisv÷s, gal÷s jiems atsiųsti Mesiją. 
Kitą dalį istorijos mes jau žinome. Dievas buvo ištikimas savo pažadui ir naujas Karalius gim÷ 
Betliejuje. Taigi kartu su senuoju Simeonu mes galime sakyti: „mano akys išvydo Tavo išgelb÷jimą, 
kurį Tu prirengei visų tautų akivaizdoje: šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę.“ 
(Lk 2, 30-32) 
Bet taip pat mes žinome, kad pasaulis vis dar yra kartu su mumis. Net ir tada kai mes galime tur÷ti 
Ramybę ir Džiaugsmą J÷zuje Kristuje, mes vis tiek trokštame išlaisvinimo nuo pasaulio. Mes 
trokštame visiškos Karaliaus valdžios ir Taikos karalyst÷s, kurią Jis atneš. Taigi, kol mes švenčiame 
Šakel÷s gimimą iš Jes÷s kelmo, mes vis dar tikim÷s (nujaučiame) su viltimi Antrojo Advento, ir 
laukiame pažado išsipildymo. 
Jes÷s medis padeda mums perpasakoti šitą istoriją ir išreikšti savo viltį. 
 

Jes÷s medžio gamyba 
 

Jis daromas namuose arba bendruomen÷je. Pasirenkama pati įvairiausia forma (tai gali būti plakatas, 
kabinamas ant sienos, medžio simbolis arba tiesiog medžio šaka).  
Jei medis daromas bendruomen÷je, jo pagrindui naudojamas popieriaus lapas, tuomet jame kiekvienos 
dienos simboliai tvirtinami adat÷l÷mis arba klijuojami. Jis daromas šiek tiek didesnis, jo 
apipavidalinimu panaudojami seni kal÷diniai atvirukai, spalvotas popierius arba jis tiesiog 
nuspalvinamas.  
Pagrindas dažniausiai daromas purpuro arba m÷lynos spalvos (advento spalvos), kurio fone 
vaizduojama arba įkomponuojamas medis ar jo siluetas. Prie jo šakų tvirtinami simboliai priklijuojami 
žvaigžd÷s šablone.  
Jei Jes÷s medžiui naudojamas tikras žaliuojantis augalas arba medis, jis tur÷tų būti nedidelis, tačiau, 
kad jame būtų galima pakabinti kiekvienos advento dienos simbolius. Jei medis arba augalas 
naudojamas parapijoje, jis tur÷tų būti didesnis, kad vaikai gal÷tų kabinti įvairias dekoracijas. 
Gražiausia būtu daryti ir kabinti dekoracijas ir ornamentus padarytus iš baltos ar aukso spalvų, 
simbolizuojančių Kal÷dų liturgiją. 
Jes÷s medį darant parapijoje dažniausiai susiduriama su problema, kad katechetai kasdien negali 
susitikti su vaikais ir daryti tos dienos simbolį. Tuomet siūloma kiekvienos dienos simbolį duoti atlikti 
keleto vaikų grupelei ir susitikus kartą per savaitę juos kabinti prisimenant visus tą savaitę min÷tus 
įvykius ir veik÷jus (kurių simboliai buvo daromi). Parapijoje medį ar jo simbolį galima statyti 
bažnyčioje ir per vaikų mišias tuos simbolius atnešti ir sukabinti kaip atnašas.  
Būtų idealiausia, ji patys vaikų t÷vai ryžtųsi Jes÷s medį daryti namuose. Tai neužtrunka ilgai ir 
vaikams yra didelis džiaugsmas, kad ir t÷vai prisideda prie jų veiklos bei religinio aukl÷jimo. Kabinant 
vaikų padarytą simbolį giedama adventin÷ giesm÷. 
  

Skaitiniai Jes÷s medžiui 
 

Kiekvienai dienai yra parinkta Senojo Testamento ištrauka. 
Kasdieninis istorijos pasakojimas ir simbolio pristatymas trunka 2-4 minutes, kurio metu pasakojama 
Dievo apsireiškimo žmogaus istorijoje ištrauka (4-8 eilut÷s). Šie pasakojimai padeda geriau suprasti 
adventinio laukimo prasmę, paruošdami tinkamai švęsti Kristaus gimimo šventę.  
 
 
 
 



 
 

Data Asmuo  Įvykis Ištrauka Simbolis 

Antrad. Įžanga į Jes÷s medį 
1 Sam 16:1-13 
Iz 11:1-10 

Medis 

Trečiad. Dievas Kūrimas Pr 1:1-2:3 Balandis 

Ketv. 
Adomas ir 
Ieva 

Pirmoji nuod÷m÷ Pr 2:4-3:24 Obuolys 

Penktad. Nojus Tvanas 
Pr 6:11-22, 7:17-8:12, 
20-9:17 

Vaivorykšt÷  

Šeštad. Abraomas Pažadas Pr 12:1-7, 15:1-6 Žvaigžd÷s 
Sekmad. Izaokas Izaoko paaukojimas Pr 22:1-19 Avinas 
Pirmad. Jokūbas Pažadas Pr 27:41-28:22 Kop÷čios 
Antrad. Juozapas Dievo apvaizda Pr 37, 39:1-50:21 Apsiaustas 
Trečiad. Moz÷ Dievo vadoavimas Iš2:1-4:20 Degantis krūmas 
Ketv. Izraelitai  Iš÷jimas Iš 12:1-14:31 öriukas 

Penktad. Dievas 
Toros davimas ant 
Sinajaus kalno 

Iš 19:1-20:20 Dekalogas 

Šeštad. Jozu÷ Jericho už÷mimas Joz 1:1-11, 6:1-20 Trimitas 

Sekmad. Gideonas Nem÷gstami didvyriai 
Ts 2:6-23, 6:1-6, 11-
8:28 

Molinis ąsotis 

Pirmad. Samuelis Karalyst÷s pradžia 
1 Sam 3:1-21, 7:1-
8:22, 9:15-10:9 

Karūna 

Antrad. Dovydas Žmonių ganytojas 
1 Sam 16:1-23-17:58, 
2 Sam 5:1-5, 7:1-17 

Piemens lazda 

Trečiad. Elijas Išdavimas 
1 Kun 17:1-16, 18:17-
46 

Akmeninis 
altorius 

Ketv. Ezechielis 
Ištikimyb÷ ir 
išvadavimas 

2 Kun 18:1-19:19, 32-
37 

Palapin÷ 

Penkt. Izaijas Viešpaties šaukimasis 
Iz 1:10-20, 6:1-13, 
8:11-9:7 

Laužas ir anglys 

Šeštad. Jeremijas Tremtis 
Jer 1:4-10, 2:4-13, 
7:1-15, 8:22-9:1-11 

Ašaros 

Sekmad. Habakukas Laukimas Hab 1:1-2:1, 3:16-19 Miesto bokštas 

Pirmad. Nehemijas  Grįžimas ir atstatymas 
Neh 1:1-2:8, 6:15-16, 
13:10-22 

Miesto siena 

Antrad. 
Jonas 
Krikštytojas 

Atgaila 
Lk 1:57-80, 3:1-20 
7:18-30 

Up÷ 

Trečiad. Marija Viltis Lk 1:26-38 Balta lelija 

Ketv. Elžbieta Džiaugsmas Lk1:39-56 
Motina su 
kūdikiu 

Peknt. Zacharijas Laukimas Lk 1:57-80 
Rašymo lenta su 
rašikliu 

Šeštad. Juozapas Pasitik÷jimas Mt 1:19-25 Staliaus įrankiai 

Sekmad.  Išminčiai  Garbinimas  Mt 2:1-12  
Žvaigžd÷ arba 
žvak÷ 

Gruodis 
24 

J÷zus Išganytojo gimimas Lk 2:1-20 ödžios 

Gruodis 
25 

Kristus Dievo Sūnus Jn 1:1-18 Kyrie simbolis 

 


