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Eucharistija ir 

Šventajai Kotrynai Sienietei 
pasirodė Jėzus. Jis pasakė, 
jog kaip didelė liepsna 
nesumažėja, net jei ja 
uždegama daug žvakių, taip 
yra ir su Eucharistijos 
liepsna. Ji nesumažėja, 
uždegdama ištikimus 
tikinčiuosius, kurie ateina 
stipriau ar silpniau 
tikėdami. Kiekvieno iš 
tikinčiųjų stipresnę ar 
silpnesnę meilę 
simbolizuoja skirtingų 
žvakių liepsnos didumas. 

jei turėtumėte vieną žvakę ir visi užsidegtų 
savo žvakes nuo tos vienos žvakės, jos šviesa 
nesumažėtų ir visos žvakės būtų uždegtos. 
Nors tie, kurie dalyvauja uždegant žvakes, 
turėtų daugiau ar mažiau liepsnos, kiekvienas 
gautų  tiek ugnies, kiek reikia jo žvakei uždegti. 
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ėzus šventajai Kotrynai Sienietei patikėjo 
tokius žodžius apie Eucharistiją: 
„Duonos baltume jūs gaunate visą 
dieviškąją  saldžiausio  Sakramento esmę. 

Dažnai šventoji Kotryna vietoj 
Ostijos kunigo rankoje 
matydavo Kūdikį; kitais atvejais 
ši šventoji matydavo karštą 
krosnį, kuri atrodė pilna 
dvasios. Kolekcijos freska, 
esanti Hieron muziejuje Paray-
le-Monial.

Šventoji Kotryna Sienietė mato, 
kaip iš konsekruotos Ostijos 
išeina ugnis. Muziejus, Milano 
vyskupija.

J
Jei būtų daug žmonių, 

taip būna ir priimantiems Švenčiausiąjį 
Sakramentą. Žmogus nešiojasi savo žvakę, kad 
galėtų priimti sakramentą. Tačiau žvakė yra 
neuždegta, o priimant Eucharistiją ji užsidega. 
Tiesą sakant, visi esate panašūs, sukurti pagal 
mano paveikslą bei panašumą, ir kaip 
krikščionys esate paženklinti šventuoju 
Krikštu. Todėl per mano dieviškąją malonę 
galite augti dorybėse tiek, kiek norite. Jūs 
negalite  pakeisti savo dvasinio gyvenimo, kurį 
aš jums dovanojau. Tačiau galite augti ir didėti 
meile dorybėms, naudodamiesi savo laisva 
valia, ir gailestinga meile, kol dar turite laiko, 
nes  kai laikas  praeis,  tai  nebebus  įmanoma.“  

Kaip saulė negali būti padalinta, nors apšviečia 
kiekvieną, taip  ir Dievas Šventojoje Ostijoje 
nepadalinamas. Įsivaizduokime, kad konsekruotą 
Ostiją padalytume. Net jei Eucharistiją būtų 
galima suskaldyti į tūkstančius mažų dalelių, 
kiekvienoje iš jų būtų Kristus, visas Dievas ir visas 
Žmogus.  Jeigu  veidrodis suskiltų į tūkstančius 
dalelių,  kiekvienoje  išliktų visas atvaizdas. Taip 
ir padalinta  Šventoji  Ostija nesuskaldytų Dievo 
ir Žmogaus atvaizdo, bet Jis būtų visas 
kiekvienoje atskilusioje dalelėje. Ugnies atvaizdas 
turi mažiau šilumos negu pati ugnis, tačiau 
Ostijos atvaizdas kiekvienoje dalelėje nepraranda 
nė kiek savo dieviškumo. Pažvelkime į šį pavyzdį:  

atsinešusių    įvairaus   dydžio    žvakių:   vienas 
žmogus su dviem žvakėmis, kitas su šešiomis, 
trečias su trisdešimt, o ketvirtas su pusę 
kilogramo ar daugiau sveriančia žvake, - tada 
visos uždegtos žvakės turėtų skirtingą liepsną. 
Pagal spalvą, šviesą ir šilumą galėtume spręsti, 
kad žmogus, turintis trisdešimties gramų 
žvakę,  turi  mažiau   šviesos  nei  tas,   kuris 
turi pusę   kilogramo  sveriančią  žvakę.  Būtent   




