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Eucharistijos stebuklas

Povandeninis žemės drebėjimas 
Ramiojo vandenyno pakrantėje 
1906 metais atnešė daug žalos 
įvairiose srityse. Kunigas 
Bernardino Garsija iš 
Konsepsijono, kuris tuo metu 
buvo Panamos mieste, 
pasidalijo liudijimu apie 
siaubingą kataklizmą. 
„Netikėtai milžiniška banga 
(šiandien jas vadiname 
cunamiu) trenkėsi į uostą, 
pasiekė turgaus aikštę ir viską 
sunaikino. Valtis, ištrauktas ant 
kranto, pakėlė ir nusviedė toli 
toli, padarydama didelių 
nuostolių.“  Tumako salelė buvo 
stebuklingai apsaugota nuo 
katastrofos dėl žmonių tikėjimo 
tikru Jėzaus buvimu 
Švenčiausiame Sakramente ir 
kunigo palaiminimo Juo. 

umako salelėje 1906 m. sausio 31 d. 10 
valandą ryto žemė smarkiai drebėjo beveik 
dešimt  minučių.  Visi  kaimo  gyventojai 

susirinko priešais bažnyčią ir maldavo klebono, 
kun. Gerardo Larrondo, ir kun. Julijano rengti 
procesiją su Švenčiausiuoju Sakramentu. Jūra 
tvino, prarijo dalį paplūdimio, vietomis įsiveržė 
į salos gilumą per pusantro kilometro. 
Besiformuojanti milžiniška vandens siena 
grasino viską paskandinti, viską pakeliui 
nušluoti.

Pasimetęs  kun.  Gerardas  konsumavo 
mažąsias Ostija iš komuninės, paliko tik 
didžiąją Ostiją. Tada kreipėsi į susirinkusius: 
„Eime visi į paplūdimį, mano vaikai, 
maldaukime Dievą, kad pasigailėtų mūsų.“ 
Paguosti  Eucharistinio  Jėzaus artumos, jie 
išėjo     raudodami     ir     šaukdamiesi     Dievo.

Procesijai pasiekus paplūdimį, kun. 
Gerardas drąsiai prisiartino su komunine 
prie pat vandens ir, atriaumojus bangai, 
kupina tikėjimo širdimi paėmęs Ostiją ja 
nubrėžė kryžiaus ženklą. Tai buvo itin 
iškilminga akimirka.

Banga truputį pasislinko
pirmyn, sudvejojo, stabtelėjo. Kunigams dar 
nespėjus suvokti, kas dedasi, susijaudinusi ir 
apstulbusi minia ėmė šaukti: „Stebuklas, 
stebuklas!“ Milžiniška banga, grasinusi 
nušluoti Tumako kaimą nuo salos paviršiaus, 
staiga sustojo, tarsi užblokuota nematomos 
jėgos, galingesnės už gamtos dėsnius, o jūra 
tuo tarpu grįžo į savo normalų būvį. Tumako 
gyventojai džiūgavo, ir karštai dėkojo Jėzui, 
kad     buvo     išgelbėti     nuo     mirties     per

Švenčiausiojo Sakramento malonę. 

Žinia apie Tumako stebuklą pasklido po 
pasaulį, o kun. Larrondo gavo daug laiškų su 
prašymais pasimelsti, net iš Europos.

Tumakas per 1906 metų stebuklą

Tumako paplūdimys
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