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• Velykos – tai liturginių metų centras,
svarbiausias metų  laikotarpis: mes 
prisimename Jėzaus kančią ir mirtį, švenčiame 
Jo prisikėlimą iš numirusiųjų. Ši šventė 
minima visose krikščioniškose šalyse. Velykos 
švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos 
pilnaties ir pavasario lygiadienio.
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• Svarbiausia Velykų šventėje – ne imituoti 
apeigas, nes tai dvasine prasme nieko mums 
neduos, jos bus tik tam tikras vaidinimas. 
Velykas reikia švęsti kaip didžiąją Prisikėlimo 
šventę, suvokiant ją kaip dvasinio atgimimo, 
atbundančios gamtos pradžią.
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VELYKŲ SIMBOLIAI

• Žmonės nuolat ieškojo gyvybės ženklų savo 
aplinkoje, tarsi norėdami padėkoti už didžiąją 
gyvybės dovaną, o šventės krikščionio 
gyvenimą padaro džiaugsmingesnį, kupiną 
vilties, atnaujina ir sustiprina tikėjimą.
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• Žvakė – šviesa. 

• Drugelis – nauja gyvybė. 

• Viščiukas ir kiaušinis – prisikėlimas iš kapo. 
Kaip, pralaužęs lukštą, iš kiaušinio išsirita 
gyvas viščiukas, taip mirtį nugalėjęs Jėzus 
garbingai išėjo iš akmeniu užristo kapo. Kaip 
ankstyvą pavasarį praplėšusi sniegą pražysta 
gėlė, taip mirtį nugalėjęs gyvas kėlėsi Kristus.
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• Labai svarbu per Velykas papuošti namus – tai 
sukurs džiugią aplinką. Tam tiks puokštės iš 
avižų, verbos, velykinės žolės, svarbiausia, kad 
papuošalai būtų kuo labiau žalesni, nes ši 
spalva simbolizuoja pavasarį.
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VELYKINIAI MARGUČIAI 

• Margučių menas – labai įdomi taikomosios 
dailės šaka, glaudžiai susijusi su kulto 
apeigomis. Margutis krikščionių siejamas su 
Velykų ir kitomis pavasario šventėmis –
Sekminėmis ir Jurginėmis. Apskritai kiaušinis 
buvo laikomas ne tik pavasario gamtos 
atgimimo simboliu, bet ir kiekvieno gyvio 
pradžios simboliu. 
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• Lietuvoje žinomi du tradiciniai kiaušinių 
marginimo būdai: 

1. Viena spalva nudažyto kiaušinio        

išskutinėjimas.

2. Kiaušinio išrašymas karštu vašku. 

8



SKUTINĖTI MARGUČIAI
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SKUTINĖTI MARGUČIAI
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• Raštai margutyje būdavo išskutinėjami titnago, 
stiklo šukele, nulaužto peilio kampu, adata, 
skustuvu ar kitu smailiu aštriu daiktu. 
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• Puošniausias marginimo būdas – raštų 
išrašymas ant kiaušinio paviršiaus būdavo 
vašku, nesūdytais taukais, lajumi ar bičių 
duonele. 

• Raštas išrašomas medine lazdele, prie kurios 
galo pritvirtinamas vinukas.  
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• Ornamentas komponuojamas taip, kad raštas 
neužimtų viso kiaušinio paviršiaus. 

• Vašku išpiešus norimus raštus, kiaušinis 
merkiamas į dažus. 

• Jei norima kelių spalvų ornamentų, dar kartą 
piešiama vašku ir vėl merkiama į dažus. 
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MARGINIMAS VAŠKU
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MARGINIMAS VAŠKU
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• Ir mes, pakartoję ar savaip margutyje vašku ar 
aštraus peiliuko rėžiu įrašę senuosius baltų 
raštus, tęsiame protėvių tradicijas.
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• Velykinis sveikinimas
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