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KAS YRA VERBA?
Pamąstyk ir pasitark su tėveliais. Ar mokėtum 

paaiškinti kas yra verba, kam ji naudojama, kodėl visi 
kartą metuose eina su jomis į bažnyčią?



Kas yra verba?
Verba yra su krikščionybe siejamas 
visžalių augalų ryšulėlis, 
pašventinamas bažnyčioje Verbų 
sekmadienį ir laikomas namuose 
apsaugai. Čia susipina pagoniška ir 
krikščioniška tradicijos.

Pagal krikščioniškąją tradiciją, 
manoma, kad Jėzus savaitę prieš 
prisikėlimą (šv. Velykas), atkeliavo į 
Jeruzalę ir ten buvo pasitiktas kaip 
išgelbėtojas, jam po kojomis buvo 
klojamos palmės šakos. Palmė tuose 
kraštuose laikoma gyvybės medžiu, 
tačiau mūsų klimato juostoje, jos 
neauga, todėl Lietuvoje verboms 
naudojami kiti visžaliai (nemetantys 
lapų medžiai ar krūmai) augalai. 



Verbų rūšys

Yra dviejų tipų verbos: vilnietiškos ir apeiginės. Ar atspėsite, kuri yra 
vilnietiška ir kodėl?



Vilnietiškos verbos
Vilnietiškos verbos atsirado maždaug 
tuo pačiu metu kaip ir Kaziuko mugė, 
kuria domėjomės praėjusį kartą. 
Kaziuko mugės Vilniuje eisenos (nuo 
maždaug 1604 m.) metu būdavo 
nešamos didelės „palmės“.

Karalaitis Kazimieras, garbinamas 
kaip Lietuvos šventasis, vaizduojamas 
su lelija rankoje (tai skaistumo ir 
karališkos kilmės gėlė). Per procesijas 
norėta atkartoti šį simbolį, bet pavasarį 
lelijos dar nežydi, todėl pradėtos 
gaminti popierinės gėlės. Iš šios 
tradicijos ir kilo Vilnietiškos verbos.



Vilnietiškos verbos
Vilnietiškosios verbos yra rišamos iš diovintų augalų (jų gali būti net iki 40 
rūšių). Tyrinėtojai mano, kad lietuviškos verbos turi gyvybės medžio 
užminų, šventos žemės ir ugnies simbolių. Šiandieninės verbos yra nuolat 
kintančios: naudojamos naujos medžiagos, kinta jų formos.

Ar esi bandęs pasigaminti tokią 
verbą? 
Galbūt galėtum išvardinti iš ko jos 
gaminamos ir papasakoti kaip 
rišamos?



Apeiginės verbos
Apeiginės verbos Lietuvoje rišamos iš kadagių, 
tujų, „kačiukų“ ir kitų gamtinių priemonių. Jei 
vilnietiškos būna gaminamos iš džiovintų 
augalų, tai apeiginės dažniausiai būna žalios. 

Verbų sekmadienį būtina einant į bažnyčią 
nusinešti verbą ir parsinešus namo plakti 
šeiminykščius sakant: „Ne aš plaku, verba 
plaka“. Tai atlikti reikia neskaudžiai, bet 
energingai, kad kiekvienas šeimos narys 
ateinančiais metais būtų sveikas, stiprus, 
gyvybingas, visai kaip medis, kuriuo plakama. 
Medžio gerosios savybės pereina žmogui, taip 
per ritualą pasiimant galios iš gamtos. Tai yra 
verbos, kaip magiško, apeiginio daikto 
naudojimas. 



Verbos

Dzūkijoje ir Suvalkojoje neštasi šventinti tik kadagio šakelę. Žemaičiai mėgo į 
verbą dar pridėti tujų, alyvų. Aukštaitijoje labai mėgstami „kačiukai“ –
žilvičio, karklo, gluosnio šakelės su švelniais pilkais pumpurėliais. Rytų 
Lietuvoje prie „kačiukų“ priderindavo ąžuolo šakelę su pernykščiais lapais.

Verbos puoštos popierinėmis gėlytėmis, aprištas raudonu vilnoniu siūlu. 
Tikėta, kad pašventinus verbą, siūlas įgyja gydomųjų galių. 

Verbos lietuviui reiškia atgimstančią augmeniją, 
gamtos gyvybingumą. Dėl to verbos daromos iš 
visžalių šakelių. Kai metų pradžia buvo perkelta 
iš pavasario į žiemos saulėgrįžą, tokia šakele tapo 
Kalėdinė eglutė. Kai kur per Kalėdas ir dabar 
puošiama ne visa eglė, o tik eglės šaka.



Verbų naudojimas

Verbas laikydavo pagarbioje namų vietoje: užkišdavo už balkio, šventų 
paveikslėlių.

Tikėta, kad pašventinta verba apsaugos nuo žaibų. Užėjus audrai ir pradėjus 
grėsmingai griaudėti, namų šeimininkė pasmilkydavo verbą, kad apsaugotų 
namus. Jei namuose vaikai būdavo neramūs ar ko nors bijodavo, mamos taip 
pat pasitelkdavo verbą. Pavasarį, genant gyvulius į ganyklas, apsmilkydavo 
galvijus. Taip pat verbos smilkymas naudotas pirmą kartą metuose einant 
apžiūrėti bičių. Nuo verbos nukritę spygliai būdavo suberiami į parengtą 
sėjai žemę. 

Kaip jūsų šeima namie laiko verbas? Ar naudojate jas, o gal pasidedate ir 
pamirštate iki kitų metų? 

Pabandyk nupiešti gražiausią kada nors matytą verbą.



Pirštų mankšta

Šiandien pasigaminsime savo apeiginę verbą. 

Kogero teko matyti seneles prie bažnyčios, prekiaujančias kadagio šakelėmis. 
Ar žinote kodėl net prie bažnyčios pilna verbų? Manyta, kad jei eisite į 
bažnyčią be verbos, velnias jums į ranką įspraus savo uodegą, o tada jau 
prasidės visokios šunybės gyvenime. Geriau apsisaugoti patiems ir apsaugoti 
namus nuo visokių blogybių – parsinešti namo pašventintą verbą.

Namuose verbą galima pasigaminti gana paprastai. Jums reikės: 

„Kačiukų“, jei turite jų namie ar kieme (jei neturite, ne bėda. Tikrai 
neikite jų ieškoti, geriau likite saugiai namie);

Kadagių ar tujų šakelių (reikės tik 2-3 šakelių), taip pat tinka buksmedis;

Raudonos juostelės ir gražių gėlyčių papuošimui.



Pirštų mankšta

Kadagys „Kačiukai“ Tuja Buksmedis



Pirštų mankšta

1. Pasiruoškite visas priemones, susidėkite ant švaraus stalo. 

2. Paėmę „kačiukų“ prie jų pridėkite kadagio, tujos ar buksmedžio (ar kito 
visžalio augalo) šakeles. 

3. Apriškite raudonu kaspinėliu.

4. Papuošimui galite naudoti kieme esančias gėlytes, padaryti kaspinėlį iš 
juostelių, susukti popierines gėlytes ar kitaip spalvotai ir kūrybiškai 
pagražinti savo verbą. 

5. Pašventinus verbą, laikyti ją namie, garbingoje vietoje (kunigas turi galią 
pašventinti ir per atstumą, tad nesibaiminkite, kad nepavyks fiziškai 
nuvykti į bažnyčią. Svarbu bendrumas ir dalyvavimas apeigose, kad ir 
per televizoriaus ar kompiuterio ekraną).



Pirštų mankšta

Paėmę „kačiukų“ prie jų 
pridėkite kadagio, tujos ar 
buksmedžio (ar kito visžalio 
augalo) šakeles. 



Pirštų mankšta
Apriškite raudonu 
kaspinėliu.
Papuošimui galite naudoti 
kieme esančias gėlytes, 
padaryti kaspinėlį iš 
juostelių, susukti 
popierines gėlytes ar kitaip 
spalvotai ir kūrybiškai 
pagražinti savo verbą. 



Pirštų mankšta

Pašventinus verbą, laikyti ją 
namie, garbingoje vietoje 
(kunigas turi galią pašventinti 
ir per atstumą, tad 
nesibaiminkite, kad nepavyks 
fiziškai nuvykti į bažnyčią. 
Svarbu bendrumas ir 
dalyvavimas apeigose, kad ir 
per televizoriaus ar 
kompiuterio ekraną).


