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Eucharistijos stebuklas

Eucharistijos stebuklas 
Amsterdame susijęs su 
Ostija, išlikusia ugnyje. 
Sunkiai sergąs Ysbrandas 
Domeras išvėmė komuniją, 
kurią ką tik buvo priėmęs. 
Jo tarnaitė išmetė Šventąją 
Eucharistiją į degantį židinį. 
Kitą dieną Ostija visiškai 
sveika kybojo židinio 
viduryje. Buvo daug 
stebuklo liudininkų, ir 
Utrechto vyskupas Jan Van 
Arkel iš karto leido gerbti šį 
stebuklą. Amsterdame ir 
šiandien kasmet einama 
procesija stebuklui atminti.

m. kovo 12 d., likus kelioms dienoms iki
Velykų, Ysbrandas Domeras, jausdamas,
kad  artinasi  gyvenimo  pabaiga,  pakvietė

Ysbrando Domero namus paversti koplyčia. 
Velykų sekmadienį visi stebuklo liudininkai 
kartu su Amstelio meru aprašė įvykių eigą ir 
pateikė Utrechto vyskupui Jan Van Arkel, 
kuris leido pradėti stebuklo kultą. 

pašventintoji Ostija, dokumentai, kuriuose 
aprašytas stebuklas ir keli nutapyti paveikslai, 
saugomi Amsterdamo Istorijos muziejuje. 
Kasmet stebuklo garbei Verbų sekmadienio 
išvakarėse būna Stille Omgang – Tylioji 
procesija.

Devyni dailininko C. Schenk pano, kuriuose pavaizduotos 
stebuklo scenos

Dėžutė, kurioje buvo stebuklingoji Ostija

Atminimo lenta su aprašytu stebuklu

Pirmoji beginių 
koplyčia (1397)

Ysbrandas Domeras 
priima komuniją

Procesijų žibintas, kurio 
sienelėse yra Švč. Sakramento 
atvaizdai pirmajai Stille 
Omgang procesijai atminti.

Stebuklo atvaizdavimas

Senovinis paveikslas, 
vaizduojantis iškilmingą 
procesiją stebuklui pagerbti

Kolona, išlikusi po gaisro 
bažnyčioje

Nieuwezijds – senovinė stebuklo 
koplyčios graviūra (1670)

1345

1452 metais koplyčią 
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kleboną iš Aud Kerko (Senosios bažnyčios) 
suteikti jam paskutiniuosius Sakramentus. 
Priėmęs Šventąją Komuniją jis viską išvėmė į 
dubenį, ir tarnaitė vėmalus išpylė į židinio ugnį. 
Kitą dieną Ysbrandas pasijuto daug geriau. 
Viena iš juo besirūpinančių šeimynykščių nuėjo 
pažarstyti žarijų ir pastebėjo keistą šviesą, o jos 
viduryje – Ostiją. Moteris ėmė šaukti, ir visi 
buvę netoliese subėgo pažiūrėti stebuklo. 
Ysbrandas paėmė Ostiją, įvyniojo ją į drobę, 
įdėjo į dėžutę ir nunešė Švenčiausiąjį 
Sakramentą parapijos klebonui. Stebuklas 
nesiliovė: kunigas turėjo tris kartus sugrįžti į 
ligonio namus pasiimti Ostijos, nes ji 
stebuklingai  ten  atsirasdavo.   Buvo   nuspręsta 

sunaikino gaisras, bet monstrancija su 
stebuklingąja Ostija liko sveika. 1665 metais 
miesto taryba įgaliojo tėvą Jan Van der Mey 
vieną buvusio beginių konvento namų 
transformuoti į koplyčią. Ten buvo perkelta ir 
brangioji monstrancija, kuri netrukus buvo 
pavogta. Stebuklo atminimas įamžintas 
nuolatine Švenčiausiojo Sakramento adoracija. 
Vieninteliai daiktai, susiję su stebuklu ir 
išsaugoti iki mūsų  dienų: dėžutė, kurioje buvo
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1452 metais koplyčią 

sunaikino gaisras, bet 

monstrancija su 

stebuklingąja Ostija liko 

sveika.

Šiuolaikinis stebuklo 
vaizdavimas

Stille Omgang procesija, kuria kasmet būdavo 
pagerbiamas stebuklo atminimas

Stille Omgang procesijos 
skelbimas

Amsterdamo beginių 
bažnyčios fasadas

Didysis Austrijos kunigaikštis 
Maksimilijonas adoruoja 
stebuklingąją relikviją (1484)

Švenčiausiojo Sakramento koplyčia

Skulptūrinis senovinės 
monstrancijos su stebuklingąja 
Ostija atvaizdas

Beginių ordino 
vienuolė

Stebuklo 
atvaizdavimas

Bažnyčios interjeras

Koplyčia bažnyčioje, kuri dar sykį buvo sunaikinta 1908 metais
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