
Tai įdomu: VĖLINĖS-senoviška šventė     

paruošė Gaila Narkevičienė 

Lietuvių tauta nuo senų senovės tikėjo į pomirtinį gyvenimą. 
Manoma, kad šis tikėjimas atėjo iš pagonybės laikų. Žmonės tikėjo, 
kad mirusių vėlės  danguje gyveno panašiai, kaip gyvieji. Jos naudojo 
tuos pačius įrankius, ginklus, daiktus; buvo linksmos arba 
nelaimingos. Todėl mirusiems į kapą dėdavo jų kasdieninio gyvenimo 
daiktus, papuošalus, ginklus, indus. Aprūpindavo viskuo, kad vėlei 
nebūtų sunku kitame gyvenime. Šalia to dar vykdavo mirusiųjų 
prisiminimai- puotos, dažnai švenčiamos prie mirusio artimojo kapo.   

Ta senovinė mirusiųjų paminėjimo šventė buvo perkelta į 
Vėlines (Ilges), kurios yra lapkričio pradžioje- 2 d. Vėlinės yra po Visų 
Šventųjų šventės (lapkričio 1 d.).  

Žmonės žinojo ir tikėjo, kad per Vėlines reikia melstis už visus 
mirusiuosius, ne vien savo artimuosius ir gimines. Ypač už tuos, kurių 
jau niekas nebeprisimena. Buvo tikima, kad vėlė ne tiktai laukia 
maldų, bet ir reikalauja už ją melstis. Vėlės gali gyviesiems skaudžiai 
atkeršyti, jeigu yra užmirštos. Tikėta, kad vėlės klajoja, todėl reikia už 
jas melstis, vaikščioti atsargiai ir jų neužgauti. 

Vėlinių išvakarėse (arba prieš pat Vėlines) visi kapai būdavo 
gražiai sutvarkomi, papuošiami rudens gėlėmis. Vakare ant kiekvieno 
kapo uždegdavo žvakelę, kurią palikdavo degti per naktį. Net 
apleistuosius kapus puošdavo ir ant jų uždegdavo žvakutes. Visose 
kapinėse Vėlinių naktį spindėdavo mažos liepsnelės. Žvakutės 
primena, kad mūsų mirusieji niekuomet nebuvo užmiršti. 

Vėlinių vakare negalima linksminis,  šokti, dainuoti, nes visus 
metus būsi nelaimingas.  
  
 Buvo paprotys prieš Vėlines susėsti prie stalo ir pasakoti 
baisias istorijas.  
 
Video siužetas apie Vėlines: 
http://www.youtube.com/watch?v=w_xPVP06bfQ 
 



 Darbas su žodžiais.  
 
1. Užduotis: pabrauk žodžių grupėse bendrą šaknį. Pagalvok, ką 
reiškia šie žodžiai. 

1. Vėlė-    soul, spirit  Vėlinės-   the holiday of Souls 

2. Malda    melstis, meldžiasi, meldėsi 

3. Išvakarės, išvakarėse vakaras   vakar 

4. Mirtis    pomirtinis   mirusysis 

5. Puošti, puošia, puošė papuošalas   puošimas 
 
6. Kapas    kapai    kapinės 
 
7. kasdien    kasdieninis   dienas 
 
8. švęsti, švenčia, šventė šventinis   šventė 
 
9. aprūpinti, aprūpina, aprūpino    rūpestis 
 
 
2. Užduotis: iš teksto išrašyk būtojo dažninio laiko veiksmažodžius. 
Parašyk, ką jie reiškia.  
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