Jak zrobić Wieniec Adwentowy
Martin Luter miał szereg pomysłów na zajęcia domowe, które pomogłyby ludziom uczyć
dzieci religii. Z pewnością on sam nie wynalazł wieńca, bo tradycja wieńca sięga czasów
starożytnego Rzymu, prawdopodobnie nawet wcześniejszych. Wieniec był używany jako
dekoracja adwentowa jeszcze przed Lutrem, Luter natomiast mógł używać wieńca jako
chrześcijańskiej „pomocy naukowej” i w ten sposób spopularyzował go. Podejrzewam, że miał
w tym swój udział, gdyż Wieniec Adwentowy w obecnej formie zaczął być używany w
Niemczech jako luterańska tradycja rodzinna. Ponieważ początkowo wieńce były używane w
domach, większość z tych dostępnych w sprzedaży jest małych rozmiarów. W kościołach stały
się popularne dopiero w połowie XX w. Obecnie są niemal powszechne.
Wieniec można zrobić przy użyciu 4-ch lub 5-ciu świec.
Na początku trzeba umieścić 4 świece na wieńcu lub przynajmniej na obwodzie koła.
Tradycyjnie świece mają być fioletowe ponieważ w czasach antycznych fioletowy barwnik był
bardzo drogi i był kolorem królewskim. Używamy fioletu w czasie Adwentu, ponieważ jest to
czas nadejścia Króla. Jeśli nie możecie zdobyć fioletowych świec, można je zastąpić
niebieskimi. Jedna ze świec może być różowa. Piątą świecę, jeśli ją mamy, umieszczamy w
środku wieńca – powinna być biała.
Oto symbolika świec:
Pierwsza świeca
Kolor: fioletowy
Temat: Nadzieja
Pierwsza Niedziela Adwentu
Druga świeca
Kolor: fioletowy
Temat: Miłość
Druga Niedziela Adwentu
Trzecia świeca
Kolor: fioletowy lub różowy
Temat: Radość
Trzecia Niedziela Adventu
Czwarta świeca
Kolor: fioletowy
Temat: Pokój
Czwarta Niedziela Adwentu
Środkowa świeca
Kolor: Biały
Temat: Boże Narodzenie
Dzień Bożego Narodzenia
Znaczenie Wieńca Adwentowego
Z historycznego punktu widzenia świece służą po prostu odliczaniu – początkowo oznaczały
4,3,2 i 1. Ponieważ jednak ludzie lubią, gdy w kościele przedmioty mają symboliczne
znaczenie, świece stopniowo uzyskały znaczenie podane powyżej.
Jeśli ktoś w waszym kościele powie wam, że świece mają inną symbolikę niż Nadzieja, Miłość,
Radość czy Pokój, nie oznacza to, że symbolika jest błędna, jest po prostu inna; na tyle nowa,
że jeszcze nie ujednolicona.

Czasem trzecia świeca jest różowa, czasem czwarta; bywa też, że wszystkie cztery są
fioletowe. Fioletowe świece zapala się w czasie Adwentu, gdy fiolet jest liturgicznym kolorem,
świeca biała jest zapalana w Wigilię Bożego Narodzenia (po zachodzie słońca), gdy kolorem
liturgicznym jest biel – to wyjaśnia kolory świec. Ale co z tą różową świecą?
Zyskuje ona coraz większą popularność, choć ma nieco dziwne pochodzenie. Dawno temu
papież miał zwyczaj ofiarowania komuś róży w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. To
spowodowało, że stroje w podobnym kolorze zaczęły być noszone przez kler w ową niedzielę.
Chodziło o to, by nastrój powagi towarzyszący okresowi Postu nieco zelżał, więc zwyczaj ten
zyskał na popularności. Niegdyś – przed erą centrów handlowych – w czasie Adwentu
również stosowano surowy post w oczekiwaniu na Boże Narodzenie, więc różowy kolor
przedostał się także do trzeciej niedzieli Adwentu, dla ożywienia nastroju. Gdzieś po drodze
trzecia świeca Adwentowego wieńca zmieniła kolor na różowy. W międzyczasie Adwent
przestał być czasem uroczystym a papież porzucił zwyczaj rozdawania róż. Nieco dziwnie jest
uświadomić sobie, że Metodyści umieścili różową świecę w luterańskim wieńcu Adwentowym
ponieważ papież zwykł kiedyś rozdawać róże – czasem jesteśmy bardziej ekumeniczni niż
nam się wydaje!
Pamiętajmy, jeśli 24 grudnia przypada w niedzielę, jest to czwarta niedziela Adwentu do
zachodu słońca, w którym to momencie staje się ona Wigilią Bożego Narodzenia.
Jak używać Wieńca Adwentowego
Zamysł jest taki, by używać wieńca w połączeniu z wieczorem uwielbienia lub osobistym czy
też rodzinnym czasem rozważań, poświęconym Panu Bogu. Zapalamy świece na początku
każdego spotkania i wygaszamy je na koniec.
* W pierwszą niedzielę Adwentu zapalamy pierwszą świecę. Odbywamy rozważania, gasimy
świecę.
* W drugą niedzielę Adwentu zapalamy dwie świece, najpierw tę z poprzedniej niedzieli i
następnie drugą. Odbywamy rozważania i gasimy świece.
* W trzecią niedzielę Adwentu zapalamy dwie świece z poprzednich tygodni w takiej
kolejności, w jakiej były uprzednio zapalane, i dodajemy trzecią świecę. Odbywamy
rozważania i gasimy świece.
* W czwartą niedzielę Adwentu zapalamy trzy świece w takiej kolejności w jakiej były
uprzednio zapalane, po czym zapalamy czwartą. Odbywamy rozważania i gasimy świece.
Powinniśmy uzyskać efekt „schodów”, bo każda świeca jet w tym momencie innej długości.
Jeśli mamy piątą świecę w środku, wówczas w Dzień Bożego Narodzenia zapalamy cztery
świece w ustalonej kolejności i następnie środkową świecę. Odbywamy rozważania i gasimy
świece.
Zauważyliście, jak podkreślam wygaszanie świec pod koniec każdego spotkania? Nie ma to
absolutnie żadnego liturgicznego podtekstu, niemniej jest to niezwykle ważny element i nie
można go pomijać. Wygaszanie świec zapobiega wywołaniu pożaru w waszym domu.
Zalecam wygaszanie świec gasidełkiem zamiast zdmuchiwania, by nie popryskać wszystkiego
gorącym woskiem.
Modlitwy na czas adwentowych rozważań.

W czasie adwentowych rozważań wokół wieńca możecie wykorzystać dowolne wersety
biblijne i rozważania. Jeśli nie wiecie, jak zacząć, poniżej znajdziecie wskazówki. Nie mają one
być ograniczeniem; można użyć innych fragmentów Pisma, można zmodyfikować modlitwy,
można dodać hymny, pieśni, kolędy lub inne modlitwy.
Pierwsza niedziela Adwentu
* Zapalamy jedną fioletową świecę
* Czytamy Ks. Izajasza 60:2-3
* Modlimy się, np. tak:
Panie Boże, zapalamy tę świecę, by podziękować ci za twojego Syna a naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jest światłością świata. My, którzy byliśmy w ciemności
zobaczyliśmy wielką światłość, światło Jezusa Chrystusa, naszego zbawienia. Składamy ci
dzięki i chwalimy cię w imię Jezusa, bo On żyje i króluje z Tobą w chwale i w jedności Ducha
Świętego, amen.

Druga niedziela Adwentu
* Zapalamy dwie fioletowe świece
* Czytamy ewangelię Marka 1:4
* Modlimy się:
Panie, zapalamy tę świecę, by podziękować ci za twego Syna Jezusa Chrystusa, który
jest drogą. My, którzy jak owce zbłądziliśmy, odnaleźliśmy drogę do ciebie przez Jezusa
Chrystusa. Dziękujemy ci i chwalimy cię w imię Jezusa, bo On żyje i króluje z tobą w chwale i w
jedności Ducha Świętego, amen.

Trzecia niedziela Adwentu
* Zapalamy trzy purpurowe świece
* Czytamy Ks. Izajasza 35:10
* Modlimy się, np. tak:
Panie Boże, zapalamy tę świecę, by podziękować ci za twojego Syna Jezusa Chrystusa,
który przynosi nam ogromną radość. My, którzy szliśmy ciemną doliną śmierci, znaleźliśmy
życie w zmartwychwstaniu Jezusa. Dziękujemy ci i chwalimy cię w imię Jezusa, bo On żyje i
króluje z tobą w chwale i w jedności Ducha Świętego, amen.

Czwarta niedziela Adentu
* Zapalamy wszystkie fioletowe świece
* Czytamy Ks. Izajasza 9:6-7
* Modliy się:
Panie Boże, zapalamy tę świecę, aby podziękować ci za twego Syna Jezusa Chrystusa,
który jest Księciem Pokoju. My, którzy żyjemy w niezgodzie i konfliktach odnaleźliśmy pokój

w obietnicy życia wiecznego, poprzez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy ci i chwalimy cię w imię
Jezusa, bo On żyje i króluje z tobą w chwale i w jedności Ducha Świętego, amen.
W Wigilię Bożego Narodzenia po zachodzie słońca lub w Dzień Bożego Narodzenia
(jeśli mamy piątą środkową świecę)
* Zapalamy wszystkie fioletowe świece i białą świecę
* Czytamy Ew. Łukasza 1:68-79 i 2:1-20
* Modlimy się:
Chwalimy cię, Panie Boże, bo w tym dniu twoje Słowo stało się ciałem w naszym
Zbawicielu Jezusie Chrystusie, który, zrodzony z kobiety, chodził pomiędzy nami jako
człowiek. Pomóż nam naśladować twoje wcielenie, okazując naszą wiarę w naszym
postępowaniu, jak i w naszej mowie. Tobie, o Panie, oddajemy honor, chwałę, uwielbienie i
miłość, w najświętsze i najdroższe imię Tego, który narodził się dzisiaj, bo On żyje i króluje z
tobą w chwale i w jedności Ducha Świętego, amen.

