
I – advento sekmadienis. (11 – 30) 
 

Ir vis d÷lto, Viešpatie,  
tu – mūsų T÷vas.  
Mes esame molis,  

o tu – mūsų puodžius;  
visi mes – darbas tavųjų rankų. 

( Iz 64, 7 – 8) 
 

12 – 01 – (pirmad.) 
 

Ateikite, Jokūbo namai,  
ir vaikščiokime  

Viešpaties šviesoje! 
(Iz 2,5) 

 
12 – 02 – (antrad.) 

Iš Jes÷s kelmo išaugs atauga, 
iš jo šaknies išdygs  atžala. 

Ant jo ils÷sis VIEŠPATIES dvasia: 
Išminties ir supratimo dvasia,  
patarimo ir tvirtumo dvasia,  

pažinimo ir maldingumo dvasia. 
(Iz 11, 1 – 3) 

 
12 – 03 ( trečiad.) 
Tą dieną sakys: 

„Štai mūsų Dievas! 
Mes juo pasitik÷jome,  
ir jis mus išgelb÷jo! 
Šis yra VIEŠPATS,  
juo mes pasitik÷jome!  

Džiūgaukime, linksminkim÷s,  
kad jis mus išgan÷!“  

(Iz 25,9) 
12 – 04 (ketvirtad.) 

 
Pasitik÷kite VIEŠPAČIU amžiais, 

nes VIEŠPATS – amžiais tverianti Uola! 
( Iz 26, 4) 

 
12 – 05 (penktad.) 

Tod÷l Viešpats, kuris išgelb÷jo Abraomą,  
sako Jokūbo namams:  

„Jokūbas dabar nebebus sug÷dintas,  
jo veidui nebeteks išbalti.  
Kada jo vaikai pamatys,  

ką  tarp jų nuveik÷ manosios rankos,  
tai šventą laikys mano vardą“. 

( Iz 29, 23- 24) 



 
 

12 – 06 (šeštad.) 
Štai ką sako Viešpats Dievas,  

Izraelio Šventasis: 
„Siono tauta, Jeruzal÷s gyventoja, 

tau nebereikia verkšlenti.  
Jisai tavęs pagail÷s,  

kai šauksies pagalbos;  
tave išklausys,  

kai išgirs tavo šauksmą“.  
(Iz 30, 19) 

 
II – advento sekmadienis (12 – 07) 

 
Balsas šaukia: „ Per dykumą tieskite Viešpačiui kelią!  

Per tyrus išveskite mūsų Dievui taką!  
Kiekvienas sl÷nys tegu būna užpiltas,  
kiekvienas kalnas bei kalnelis – nukastas.  

Kur kreiva, tebūna ištiesinta,  
kalvota – išlyginta!  

Tuomet apsireikš Viešpaties šlov÷,  
išvys ją visas pasaulis.  

Tikrai taip kalb÷jo Viešpaties lūpos“. 
(Iz 40, 3 - 5) 

 
12 – 08 (pirmad.) 

Kuriuos VIEŠPATS išlaisvino,  
tie sugrįš 

ir įžengs į Zioną su giesme, 
amžinu džiaugsmu vainikuoti. 

Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, 
pasibaigs vargas ir liūdesys. 

(Iz 35, 10) 
 

12 – 09 (antrad.) 
Ganys kaip piemuo jis savo kaimenę, 
savomis rankomis surinks ÷riukus, 

nešios juos prie krūtin÷s 
ir švelniai vedžios vedekles. 

(Iz 40, 11) 
12 – 10 (trečiad.) 

Nagi, ar nežinai, ar nesi gird÷jęs? 
VIEŠPATS – amžinasis Dievas,  

kūr÷jas visų žem÷s šalių. 
Nepailsta jisai nei pavargsta,  

neištiriama jo išmintis.  
Jis duoda nuvargusiam j÷gų,  
bej÷giui gyvastį atšviežina. 

(Iz 40, 28 – 29) 



 
 

12 – 11 (ketvirtad.) 
Nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, 

laikau tavo dešinę. 
Aš Tas, kuris tau sako: 

„Nebijok, aš tau pad÷siu!“ 
( Iz 41, 13) 

12 – 12 (penktad.) 
O, kad klausytumei mano įsakymų! 

Tavoji gerov÷ būtų kaip up÷, 
o tavo teisumas kaip marių bangos. 
Tavo palikuonių būtų kaip smilčių, 
o gimusiųjų iš tavosios gimin÷s –  

kaip sm÷lio grūdelių. 
Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akyse“. 

(Iz 48, 18 – 19) 
 

12 – 13 (šeštad) 
Laimingi tie, kurie tave matys, 
ir tie, kurie yra užmigę meil÷je! 
Juk ir mes tikrai gyvensime. 

(Sir 48, 11) 
 

III – advento sekmadienis (12 – 14) 
Širdingai aš džiaugiuosi Viešpačiu,  

mano siela džiūgaus  
Dievu manuoju,  

nes jis mane rengia Išganymo rūbais,  
siaučia teisyb÷s apsiaustu,  

kaip sužad÷tinį šventiškai puošia,  
tarytum, nuotaką v÷riniais dabina.  
Kaip žem÷ augina pas÷lius,  
kaip sodas želdina sodinius,  

taip Viešpats Dievas apreikš teisybę  
ir šlovę visų tautų akivaizdoje“. 

( Iz 61, 10 - 11) 
 

12 – 15 ( pirmad.) 
„Žvaigžd÷ patek÷s iš Jokūbo,  
ir skeptras kils iš Izraelio. 

(Sk 24, 17 a) 
 

12 – 16 ( antrad.) 
Aš lūpas tautų švarias padarysiu,  

kad visos jos šauktųsi Viešpaties vardo. 
(Sof 3, 2) 

 
 
 



 
12 – 17 (trečd.) 
Rasokite, dangūs,  
iš savo aukštybių;  

ir debesys, lykit teisybę! 
(Iz 45, 3) 
 

12 – 18 (ketvirtad.) 
Nors gali kalnai nukrypti  

ir kalvos svyruoti,  
bet mano palankumas  

niekada nuo tavęs nenukryps,  
ir mano santaikos  

sandora nesusvyruos,  
- sako kupinas gailesčio Viešpats. 

(Iz 54, 10) 
12 – 19 ( penktad.) 
Viešpats Dievas,  

kuris surinks išsklaidytus Izraelio žmones,  
sako štai ką:  

„Daugiau, nei esu jau surinkęs, 
 aš noriu surinkti į savo šventąjį kalną“. 

(Iz 56, 8) 
12 – 20 (šeštad.) 

Niekad iš Judo nebus atimtas skeptras,  
valdovo lazda nuo jo kojų,  

kolei tasai neateis,  
kuriam ji dera,  

kuriam tautų paklusnumas priklauso. 
(Per 49, 12) 

IV – advento sekmadienis (12 – 21) 
 

Kai pasibaigus tavo dienoms,  
tu ils÷sies pas t÷vus,  

aš tavo palikuonį, kilusį iš tavęs,  
paskirsiu tavo įp÷diniu  

ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą.  
Aš jam būsiu T÷vas, o jis man sūnus. 

(2 Sam 7,12 – 14a) 
12 – 22 (pirmad.) 

Ateina štai dienos, - tai Viešpaties žodis, -  
kada aš pažadinsiu Dovydui atžalą teisią.  

Jisai viešpataus kaip karalius  
ir elgsis protingai,  

įves šalyje teisingumą ir teisę. 
(Jer 23,5 – 6) 

 
 
 
 



 
 

12 – 23 (antrad.) 
Štai aš siunčiu savo skelb÷ją,  
kad jis man kelią nutiestų.  

Ir ūmiai į savo šventyklą ateis Valdovas,  
kurio jūs trokštate,  

sandoros pasiuntinys, kurio jūs norite. 
(Mal 3,1) 

12 – 24 (trečiad.) 
Tod÷l pats Viešpats duos jums ženklą:  
štai mergel÷ prad÷s ir pagimdys sūnų;  

ji duos jam vardą Emanuelis,  
tai reiškia: ‚Dievas su mumis‘“. 

(Iz 7,14) 
 

 
    
 


