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Eucharistijos stebuklas

Pasakojimas apie šį 
eucharistinį stebuklą 
atsirado pirmaisiais 
krikščionybės amžiais ir 
buvo įtrauktas į dykumos 
tėvų apoftegmas. Dykumos 
tėvai gyveno Egipte kaip 
atsiskyrėliai, sekdami šv. 
abato Antano pavyzdžiu. 
Vienas eremitas labai 
stipriai suabejojo realiu 
Jėzaus buvimu 
konsekruotoje duonoje ir 
vyne. Per Mišias, po 
konsekracijos, duonos 
vietoje pasirodė Kūdikėlis 
Jėzus. Dar trys vienuoliai, 
asistavę Mišiose, matė tą 
patį regėjimą.

ykumos tėvų posakių rinkiniuose 
aprašytas labai seniai įvykęs eucharistinis 
stebuklas. Aba Danielis liudija: „Aba 
Arsenijus  mums  pasakojo  apie  Skėtės 

vienuolį, kuris buvo labai darbštus, bet 
nemokytas ir silpno tikėjimo. Iš nežinojimo jis 
klydo ir sakė: „Duona, kurią priimame per 
Mišias, nėra tikras Kristaus Kūnas, tik 
simbolis.“ Tai išgirdo du pagyvenę tėvai, bet, 
žinodami jo pamaldumą ir gerumą, šiuos 
žodžius aiškino jo nežinojimu. Šie tėvai nuėjo 
pas jį ir pasakė: „Tėve, mes išgirdome, kad 
kažkas platina tikėjimui priešišką tiesą: esą 
mūsų priimama duona nėra tikras Kristaus 
kūnas, tik simbolis.“ Tas vienuolis jiems 
atrėžė: „Aš taip sakau!“ Jie pradėjo jį mokyti: 
„Kaip tu gali taip kalbėti? Turi tikėti tuo, ką 
mums perdavė Katalikų Bažnyčia. Ši duona yra

Savaitės pabaigoje,  sekmadienį, 
jie nuėjo į bažnyčią. Trijulė laikėsi 
nuošaliau, seniausias aba buvo tų brolių 
viduryje. Jų akys atsivėrė: kai duona buvo 
padėta ant altoriaus, šie trys matė duonos 
vietoje Vaikelį. Per konsekraciją pasirodė 
Viešpaties Angelas, nešinas kalaviju, kuriuo 
užmušė Vaikelį, o Jo Kraują supylė į taurę. 
Kai kunigas laužė Ostiją į mažus gabaliukus, 
angelas Vaikelį sukapojo. Jiems einant priimti
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D Kristaus Kūnas, o taurėje – Jo tikras Kraujas, 
realiai, o ne simboliškai.“ Anas tėvas 
atsiliepė: „Jeigu neįvyks nieko tokio, kas 
mane įtikintų, nuomonės nekeisiu.“ 
Vyresnieji tėvai jam tarė: „Šią savaitę 
melsimės Dievui dėl šio slėpinio ir tikime, 
kad Jis mums jį atskleis.“

šventąsias dovanas, tam netikinčiam teko 
kruvinas mėsos gabaliukas. Baisiausiai 
išsigandęs jis sušuko: „Viešpatie, tikiu, kad 
duona yra Tavo Kūnas, o taurė – Tavo 
Kraujas.“ Tuomet Kūno gabaliukas, kurį jis 
turėjo savo rankoje, iš karto įgavo 
eucharistinės duonos išvaizdą. Vienuolis su 
dėkingumu pagarbiai jį priėmė.




