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Dvi dienas: lapkričio 25 - lapkričio  
26, Šventosios Dvasios vienuolyne 
vyko Stačiatikių jaunimo forumas. 
Renginį organizavo Lietuvos 
Stačiatikių arkivyskupijos 
Jaunimo reikalų skyrius. Forume 
dalyvavo jaunimas iš įvairių mūsų 
šalies stačiatikių parapijų.

  Renginys prasidėjo malda 
prie šventųjų Vilniaus kankinių 
Antano, Jono ir Eustachijaus re-
likvijų. Sveikinimo žodžiu į susi-
rinkusiuosius kreipėsi Lietuvos 
Stačiatikių Bažnyčios vadovas, 
Vilniaus ir Lietuvos metropolitas 
Inokentijus.

Jis pabrėžė, jog atėjo laikas 
siekti naujo jaunimo darbo ly-
gmens tiek pavienėse parapijose, 
tiek visoje vyskupijoje.

 „Pastaruoju metu mūsų pa-

rapijose atsirado daug aktyvaus 
jaunimo, tarp kurio iškilo ryškūs 
lyderiai, jau dabar prisidedantys 
prie jaunosios kartos misionie-
riško, dvasinio bei švietėjiško 
darbo. Šiandien mums ypač svar-
bu išgirsti savo jaunimo balsą, 
sužinoti apie jo problemas ir sie-
kius. Ir, žinoma, panaudoti jaunų 
žmonių energiją ir entuziazmą 
gėriui bei suaktyvinti jaunimo 
darbą“, - sakė metropolitas Ino-
kentijus.

 Forumą organizavo Lietuvos 
Stačiatikių arkivyskupijos Jauni-
mo reikalų skyrius.

„Tikimės, kad šis renginys pa-
dės palaikyti ir dar labiau suak-
tyvinti jaunimo veiklą Lietuvos 
parapijose. Ypatingą dėmesį Fo-
rume norėčiau skirti savanorys-
tei, nes ji sulaukia atgarsio jaunų 

merginų ir vaikinų širdyse ir de-
ra su mūsų Bažnyčios misija“, - 
pridūrė Lietuvos Stačiatikių arki-
vyskupijos Jaunimo skyriaus ve-
dėjas kunigas Konstantinas La-
zukinas. Pasak tėvo Konstantino, 
jeigu jaunimas bus nukreiptas 
teisinga linkme, galėsime sulauk-
ti gerų rezultatų. „Pagrindiniai 
mūsų tikslai nekinta - tai dvasinis 
jaunimo atsimainymas ir jo dva-
sinis brendimas. Kartu su sava-
norystės tarnyste svarbus užda-
vinys - jaunimo klubų organiza-
vimas parapijose“.

  Forumo programoje buvo 
numatyti jaunimo veiklos planai 
Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos 
dekanatuose ir parapijose, semi-
narai, susitikimai su hierarchais 
ir kitais dvasininkais bei draugiš-
kas Forumo dalyvių bendravi-

mas. Pirmosios dienos pabaigoje 
Trakų vyskupas Ambrosijus susi-
tiko su dalyviais, kalbėjo apie jau-
nimo dvasinį gyvenimą ir atsakė 
į klausimus.

 Antra forumo diena prasidė-
jo Dieviškąja Liturgija, kurią au-
kojo metropolitas Inokentijus, ir 
Forumo dalyviai priėmė Šventą-
ją Komuniją.

 Dvi dienas trukusio forumo 
rezultatas - 2023 m. darbo su jau-
nimu parapijose idėjų ir planų 
pristatymas. Taip pat buvo pa-
tvirtinta nauja Jaunimo reikalų 
departamento kolegija, kurios 
sudėtyje - visų vyskupijos deka-
natų atstovai. Pagrindinė valdy-
bos užduotis bus jaunimo pagrin-
dinė valdybos užduotis bus jauni-
mo darbo koordinavimas ir nu-
matytų projektų įgyvendinimas.

Stačiatikių jaunimo forumas 
subūrė dalyvius iš visos Lietuvos

 � Apie 70 jaunų žmonių iš įvairių Lietuvos stačiatikių parapijų susirinko Šventosios Dvasios vienuolyne, norėdami pasidalyti patirtimi ir numatyti planus 
ateičiai. Nuotraukoje: Lietuvos vyskupijos jaunimo reikalų skyriaus nariai.
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Kiekvienam su dėkingumu reikia kentėti tai, kas jį ištinka (Šv. tėvas Daratėjus)

Lapkričio 13 dieną Vilniuje, Šventosios 
Dvasios vienuolyno katedroje, 
Dieviškosios Liturgijos metu, 
Vilniaus ir Lietuvos metropolitas 
Inokentijus įšventino į kunigus 
Visagino Paaukojimo - Panteleimono 
(Vvedeno - Panteleimonovskij) 
šventovės diakoną Leonidą Riviną.

Jo dvasios tėvas, minėtos Visa-
gino šventovės klebonas, protoje-
rėjus Josifas Zeteišvilis, apibūdin-
damas tėvą Leonidą, nurodė, jog 
tai draugiškas, kuklus ir savidraus-
mis dvasininkas.

„Jis gerai moka anglų ir lietuvių 
kalbas, o tai pasitarnaus ir jo, ir 
mūsų bendrame darbe, santykiuo-
se su aplinkiniais. Pasitarnaus ir jo 
išsilavinimas - tiek pasaulietiškas, 
tiek dvasinis. O malonus balsas ir 
muzikalumas tebepuoš mūsų pa-
maldas“,- sakė tėvas Josifas.

Pasak paties naujai įšventinto 
ganytojo, jis visada širdyje buvo 
tvirtai įsitikinęs, kad anksčiau ar 
vėliau taps dvasininku.

„Artimi man žmonės, su ku-

riais bendravau, tiesiogiai tam ne-
skatino. To nedarė nei tėvelis Josi-
fas, nei tėvelis Georgijus, nei ma-
ma, bet būdami tikri, ne formalūs 
krikščionys jie tiesiog savo pavyz-
džiu teikė vilties ir stiprino tikėji-
mą, kad ir aš galėsiu eiti jų keliu“,- 
prisipažino tėvas Leonidas.

„Tikiuosi, man pavyks išpildy-

ti tą nurodymą, kuris man buvo 
duotas vienuolyne, kai buvau 
įšventinamas: būti geranoriškam 
su visais, kurie kreipiasi prašydami 
pagalbos.

Dvasininko tarnystė - tai di-
džiulė atsakomybė; tikiuosi, Dievas 
padės deramai ją atlikti. Ir prašau 
jūsų maldų“,- pridūrė t. Leonidas.

Vilniaus ir Lietuvos 
metropolitas InokentIjus

Brangūs broliai ir seserys Kris-
tuje!

Mes su jumis įžengėme į šven-
tojo Kalėdų pasninko metą. Jis 
rengia mus didžio įvykio sutiki-
mui - mūsų Gelbėtojo, Viešpaties 
Jėzaus Kristaus, pagimdyto Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos, atė-
jimui į pasaulį.

Šventieji tėvai pasninką vadina 
sielos pavasariu. Tai metas, kuo-
met privalome itin įdėmiai stebė-
ti, kas vyksta mumyse, kaip mes 
bendraujame su Dievu. Pasninko 
dienos įvestos tam, kad galėtume 
susikaupti, pažvelgti į savo esybės 
gelmes, pamąstyti apie svarbiausią 
mūsų žemiškojo gyvenimo tikslą - 
savo sielos išganymą. Kodėl?

Pirmiausia, pasninkas - tai at-
gailos dėl nuodėmių ir uolesnės 
kovos su aistromis metas. Imtis to 
lengviau valgant pasninko maistą 
ir atsisakius žemiškų malonumų. 
Kuomet kūnas neapsunkęs nuo 
maisto, lengviau melstis, mąstyti 
apie Dievą, dvasingai gyventi. Pas-
ninkas padeda susikaupti, nutei-
kia dvasingam gyvenimui, stipri-
na valią, teikia jėgų ir energijos.

Antra, pasninkas - tai auka 
Dievui. Susilaikymas - pirmas įsa-
kas žmogui. Viešpats jį davė Ado-
mui, leisdamas valgyti vaisius nuo 
visų Rojaus sodo medžių, išskyrus 
gero bei pikto pažinimo medžio 
vaisius. Susilaikymas nuo ko nors 
ir yra pasninkas. Bet to, pasnin-
kas - tai ir klusnus Dievo nurody-
mų vykdymas. Dievui reikia Jam 
malonios aukos, o Šventajame 
Rašte sakoma, jog tikra auka Die-
vui - sugrudusi ir nuolanki širdis 
(Ps 50, 19). Dievui reikia mūsų at-

gailos, nuolankumo ir klusnumo 
Jo Dieviškiesiems įsakams, o pas-
ninkas padeda to siekti. Kartu rei-
kia nuolat atminti, kad pasninkau-
jame Viešpaties dėlei.

Trečias reikšmingas dalykas, 
vardan kurio pasninkaujama,- tai 
dvasios viršenybė kūnui. Žmogui, 
nepratusiam pasninkauti, labai 
sunku save sudrausminti, pažabo-
ti aistras, kovoti su jomis. Pasnin-
kas mums padeda dvasinėje kovo-
je, įveikiant kūno geidulius, nu-
kreipiant juos dvasine, artinančia 
prie Dievo linkme.

Broliai ir seserys, visada at-
minkime, kad kūno pasninkas - 
tai priemonė. O tikslas - sulaukti 

dvasios vaisių: jausti dėkingumą 
Dievui, geranoriškai vertinti žmo-
nes, nuskaistinti mintis ir jaus-
mus, protingai naudotis kalbos 
dovana. Žmogus, kuris per visas 
pasninko dienas nė sykio nesu-
sierzins ir niekam nieko neprie-
kaištaus, pasieks daugiau nei tas, 
kuris griežtai pasninkaus, o kartu 
puikuosis šiuo savo „dvasiniu žyg-
darbiu“ ir smerks menkai pasnin-
kaujančius brolius ir seseris.

Apie tai kalba šv. hierarchas 
Bazilijus Didysis: „Beje, kad pas-
ninkas būtų pagirtinas, nepakan-
ka tik susilaikyti nuo dalies mais-
to: pasninkaukime taip, kad pas-
ninkas būtų malonus, patinkantis 

Dievui. Tikras pasninkas esti, kai 
atsiribojame nuo to, kas bloga, ir 
valdome liežuvį, slopiname savo 
pyktį, atsikratome neskaisčių gei-
dulių, šmeižikiškų kalbų, melo, 
priesaikos laužymo.

Susilaikymas nuo šių dalykų 
yra tikrasis pasninkas. Tuo pas-
ninkas ir yra puikus dalykas. Tad 
mėgaukimės Viešpaties Dvasios 
įkvėptais pamokomais žodžiais, 
vadovaukimės išganančiais Jo įsa-
kais ir visu mokymu, skirtu mūsų 
sielų pataisymui (šv. vyskupas Ba-
zilijus Didysis. Apie pasninką. An-
trasis pokalbis.).

Pasninkas - tai valingas veiks-
mas. Reikia skatinti save imtis gėrio 

darbų. O tas, kuris neįstengs susi-
laikyti nuo dalies maisto, neįstengs 
įveikti ir didesnių bei subtilesnių 
aistrų. Kai nesaikingai valgoma, 
pradedama palaidai elgtis ir kitose 
gyvenimo srityse. Kristus sakė: 
„Dangaus Karalystė jėga puolama, 
ir smarkieji ją sau grobia“ (Mt 11, 
12). Kai nėra nuolatinės valios 
įtampos ir jos žygdarbių, Evangeli-
jos įsakai teliks idealai, o ne realus 
žmogaus gyvenimo turinys.

Kiekvienas naujas pasninkas - 
tai dar viena galimybė krikščio-
niui ryžtingai pasikeisti pačiam, 
pakeisti savo gyvenseną, pasukti į 
kelią, kuriuo žengė šventi žmonės, 
ir, sekant jais, imtis meilės ir gai-
lestingumo darbų. Senovės krikš-
čionys nurodymą pasninkauti vie-
nijo su įsaku būti gailestingiems 
(Lk 6, 36). Jie buvo pratę pinigus, 
sutaupytus ribojant maistą, dėti į 
specialią taupyklę ir per šventes 
dalyti skurstantiems. Jeigu paly-
ginsime krikščionių gyvenimą su 
statoma šventove, tai jo kertiniai 
akmenys bus kova su aistromis, 
atgaila ir pasninkas, o viršūnė, vai-
nikas - dvasingoji meilė, kuri at-
spindi Dieviškosios meilės šviesą.

Mums, krikščionims, labai 
svarbu suprasti išskirtinę pasnin-
ko svarbą sielos išganymui. Šven-
toji Bažnyčia, Jos tėvai, vadovau-
damiesi dvasingąja išmintimi, nu-
statė tam tikrus pasninko perio-
dus metų eigoje. Vienas iš jų - ke-
turiasdešimties dienų Kalėdų pas-
ninkas.

Tad praleiskime jį deramai, 
brangūs broliai ir seserys, teduoda 
jis naudos mūsų sieloms. Dar čia, 
žemėje, parodykime Dievui, jog 
norime nuolat būti su Juo, kad 
niekas mūsų neatskirtų nuo Dievo 
meilės amžinybėje. 

 �Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus: „Šventieji tėvai pasninką vadina sielos pavasariu“. Aleksiejaus Litvinovo nuotr.

 � Tėvas Leonidas su motinėle įšventinimo dieną.

Brangūs draugai, prašome 
paremti laikraštį ,,Stačiatikių 
Lietuva“ savo aukomis!

Vyskupijos laikraščio leidy-
bą pradėjome sudėtingą metą. 
Karas, nepelnyti užsipuolimai 
prieš mūsų Bažnyčią, neregėtai 
išaugusios kainos, bendra eko-
nomikos krizė - visa tai skaudžiai 
smogė mūsų parapijiečiams ir vi-
sai vyskupijai. Leisti nemokamą 
visos mūsų Bažnyčios laikraštį 
skatina dėmesys jam: daugumo-
je šventovių laikraščio nelieka 
jau po kelių dienių. Ir patiems 
parapijiečiams prašant teko pa-
didinti tiražą. Tai, žinoma, susiję 
su ženkliomis išlaidomis.

Pasakysime tiesiai: mes neiš-
siversime be jūsų paramos. Pa-
dėti mūsų laikraščiui galima pri-
sidėjus prie kampanijos: ,,Paimk 
kalendoriuką - paremk laikraščio 
,,Stačiatikių Lietuva“ leidybą“. 
2023 m. kalendoriukuose nuro-
dytos pagrindinės religinės šven-
tės, o kartu pavaizduotos ikonos, 
kurioms tikintieji reiškia didžiau-
sią pagarbą (apie vieną šių iko-
nų - Vilniaus Hodegitriją -skaity-
kite 4 psl.). Kalendoriukus galima 

gauti visose šventovėse, žvakių 
kioskuose. Ten galima ir palikti 
auką. Rekomenduojamas aukos 
dydis - 1 euras už vieną kalen-
doriuką ir 3 eurai - už 4 kalen-
doriukus.

Kalendoriukų galime atsiųs-
ti ir paštu. Norėdami jų gauti 
perveskite auką į apačioje nu-
rodytą sąskaitą (pridėkite 1 eurą 
persiuntimui) ir atsiųskite žinutę 
apie perlaidą į šį telefono numerį: 
+37066088599 (SMS, WhatsApp, 
Viber). Kartu praneškite savo paš-
to adresą ir norimą kalendoriukų 
kiekį. Galima nurodyti ir kokios 
ikonos atvaizdo pageidaujate 
ant kalendoriuko. (Be minėtos 
Vilniaus Hodegitrijos esama ka-
lendoriukų su Surdegio, Aušros 
vartų Dievo Motinos ikonomis 
bei su šv. Vilniaus kankinių ikona).

Rekvizitai aukų siuntimui:
Gavėjas: Lietuvos Staciatikiu ar-
kivyskupija
Sąskaitos Nr. 
LT107044060000296350
Paaiškinimas: Auka

Dėkojame visiems aukotojams 
už paramą.

Leonidas Rivinas įšventintas į kunigus Paremkite laikraštį!

Nori išgelbėti savo sielą - pamilk pasninką
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Tas, kas dėkoja Dievui patirdamas pagundas, priverčia jas bėgti (Šv. tėvas Izaijas (Atsiskyrėlis))
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Kas savo valia nepaklūsta Dievui, tas paklūsta Jo priešininkui (Šv. vienuolis Izaokas Sirietis)

Šventenybė

trakų vyskupas AmbrosIjus
Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos vikaras

Krikščioniškoje tradicijoje išpažinčiai 
tenka labai svarbus vaidmuo. 
Tikinčiojo, krikščionio dvasinis 
gyvenimas negali būti normalus 
be reguliaraus dalyvavimo šiame 
Slėpinyje. Todėl labai svarbu 
tinkamai jam pasirengti.

Stačiatikių tradicijoje šis pasi-
rengimas reiškiasi pirmiausia tuo, 
kad žmogus iš anksto, dar iki išpa-
žinties, suvokia padaręs nuodė-
mių, be to, jis nusiteikia atgailai 
dar ir padedant dvasininkui, kuris 
prieš pat išpažintį sako specialiai 
tam skirtas maldas.

Be kita ko, šiose maldose mi-
nimos ir pagrindinės nuodėmės, 
kurias darome begyvendami. Jas 
būtų galima sąlyginai suskirstyti į 
tris kategorijas: nuodėmės Dievui 
(tai nederamas, nepagarbus požiū-
ris į Viešpatį, kuris reiškiasi tuo, 
kad Jam nedėkojame, Jo nešlovi-
name, o priešingai - piktžodžiau-
jame); nuodėmės artimui (visiškai 
nepaisome įsako jį mylėti); nuodė-
mės sau (savo sielai ir kūnui).

Šis parengiamasis Slėpinio 
vyksmo etapas iš esmės yra savitas 
dvasios „įšildymas“. Tai nelyginant 
automobilio variklio užvedimas ir 
įšildymas prieš imant kur nors įsi-
bėgėjus važiuoti.

Pasibaigus pasirengimui, žmo-
gus prieina prie analojaus ir atgai-
lauja jau dėl savo paties konkrečių 
nuodėmių. Nors jas išpažįsta ku-
nigui, bet jo asmenyje - Pačiam 
Dievui.

Ką svarbu atminti per išpažin-
tį? Reikia minėti savo, o ne kieno 
nors kito nuodėmes ir nebandyti 
kvosti dvasininko - būna ir taip. 
Kalbant apie išpažintį priimantį 
dvasininką, tai svarbiausias jo už-
davinys - ne trukdyti, o padėti. Kai 
išpažintį atliekančiam tikinčiajam 
sunku paminėti tas ar kitas nuo-
dėmes, dvasininkas gali jam pa-
teikti atsakymą menantį klausimą. 
O jeigu nuodėmės paminėtos, ir 
dvasininkas mato, kad jas papras-
tai lydi kitos nuodėmės, jam dera 
ir apie šias pasiteirauti. Pavyzdžiui, 
kuomet asmuo linkęs smerkti ki-
tus, ši nuodėmė visada kyla dėl 
smerkiančiojo puikybės ir perdė-
tos savimanos bei dėl negailestingo 
požiūrio į artimą.

Bet dera paisyti ir bendros tai-
syklės, kad išpažintis neturi tapti 
išsamiu pokalbiu dvasinio gyveni-
mo temomis. Asmuo, atliekantis 

Pokalbis su vyskupu Ambrosijumi apie išpažintį
Vilniuje, Šventosios Dvasios vyrų 
vienuolyno katedroje, toje jos dalyje, 
kur yra šv. imperatoriui Konstantinui 
ir šv. imperatorienei Elenai pašvęstas 
Altorius, patalpinta ir stebuklingoji 
Dievo motinos ikona - Vilniaus 
Hodegitrija*. Toli gražu ne visi 
Lietuvos stačiatikiai ir net ne visi šio 
vienuolyno parapijiečiai žino apie šią 
didžią stačiatikių šventenybę, nors 
ji jau bemaž 6 amžius yra Vilniuje.

Ši ikona, kurios dydis - 134,5 
x 90 cm, nutapyta ant 4 lentų (2 
centrinės - kipariso, o šoninės - 
liepos). Sprendžiant iš XIX a. an-
troje pusėje paskelbto leidinio, 
kuriame pateiktos ikonos nuo-
traukos ir grafinis atvaizdas, Vil-
niaus Hodegitrija labiausiai pa-
naši į Dievo Motinos Jeruzalės 
ikoną: yra jos veidrodinis atvaiz-
das (Kūdikis - ant kairės Dievo 
Motinos rankos). Vilniaus Ho-
degitrija dar yra Sakartvelo ir 
Tichvino Dievo Motinos ikonų 
variantas. Vilniaus Hodegitrijoje, 
kaip ir Tichvino, ikonoje apnuo-
gintas dešinės Kūdikio kojytės 
kulnas pasuktas išorėn, kairė 
ranka su ritinėliu nuleista ant Jo 
kelių, o dešinė, laiminanti ranka, 
pakelta aukščiau nei Tichvino 
ikonoje.

Pasak padavimo, tai viena iš 
seniausių ikonų; ją nutapė evan-
gelistas Lukas Dievo Motinai dar 
esant gyvai. Iš Palestinos šią iko-
ną perkelta į Konstantinopolį.

Rašoma, kad ši Bizantijos im-
peratorių relikvija 1472 m. į Mas-
kvą pateko kartu su Sofija Pale-
olog, būsimąja didžiojo Maskvos 
kunigaikščio Joano III Vasiljevi-
čiaus sutuoktine. Kita, mažiau 
žinoma versija skelbia, kad Mas-
kvos kunigaikščiai šią ikoną gavę 
iš Haličo valdovų, tituluotų va-
dinamosios Raudonosios Rusios 
karaliais, o jiems ikoną padova-
nojęs Bizantijos imperatorius.

Vilniaus vardą gavusios iko-
nos patekimas į Lietuvos sostinę 
siejamas su 1495 metų vasario 
15 d. Maskvos kunigaikštytės Je-
lenos Joanovnos atvykimu. Tekė-
dama už Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Aleksandro Jogailaičio 
ji iš Maskvos atsivežė Dievo Mo-
tinos ikoną, kuria ją palaimino 
tėvai: didysis Maskvos kunigaikš-
tis Joanas III Vasiljevičius ir So-
fija Paleolog.

Iš pradžių ikona buvo kuni-
gaikščių rūmuose, Lietuvos di-
džiosios kunigaikštienės ir Len-
kijos karaliaus Jelenos Joanovnos 
kambariuose. 1513 metų sausio 
24 dieną ji mirė, ir, vykdant jos 
testamentą, ikona buvo patalpin-
ta virš jos kapo Vilniaus stačiati-
kių Skaisčiausiosios (Užmigimo) 
katedroje. Bet manoma, kad pa-
ti Jelena Joanovna, dar būdama 
gyva, galėjo perduoti Vilniaus 
ikoną Skaisčiausiosios katedrai.

1569 ar 1570 m., vykstant de-
ryboms Livonijos karo metą, 
Maskvos atstovai bandė susitarti 

dėl Vilniaus ikonos grąžinimo. 
Jie žadėjo už ją atiduoti 50 kil-
mingų Lietuvos šeimų atstovų, 
patekusių į nelaisvę, tačiau šis pa-
siūlymas nebuvo priimtas.

Paskelbus Brastos (Bresto) re-
liginę uniją 1596 m., dauguma 
stačiatikių šventovių Lietuvos 
sostinėje atiteko unitams. 1608 
m. jie tapo ir Skaisčiausiosios ka-
tedros šeimininkais. Norėdami 
išsaugoti senąją Dievo Motinos 
ikoną, stačiatikiai 1608 ją perkė-
lė į šv. Mikalojaus Myriečio šven-
tovę (Nikolskij chram). Ten pa-
teko ir kitos bažnytinės vertybės, 
buvusios katedroje. Šv. Mikalo-
jaus cerkvę 1514 m. pastatydino 

kunigaikštis Konstantinas Ostro-
giškis pergalės prie Oršos garbei. 
Bet 1609 m. ir Mikalojaus cerkvę 
perėmė unitai; Vilniaus ikoną 
grąžinta į ankstesnę buvimo vie-
tą - Skaisčiausiosios katedrą. 
1610 m. ji sudegė, 1612 m. - at-
statyta, bet 1613 m. neteko pa-
grindinės metropolijos šventovės 
satuso: jis atiteko Švenčiausiosios 
Trejybės šventovei, esančiai to 
paties pavadinimo vienuolyne, 
kuris tapo unitų dar 1609 m.

Vilniaus ikona visus 400 bu-
vimo Vilniuje metų vis buvo 
puošiama brangiomis atnašo-
mis. 1677 m. iš sidabrinių ikonai 
skirtų votų jai buvo pagaminti 
kaltiniai aptaisai. Dievo Motinos 
ir Kūdikėlio drabužiai buvo si-
dabriniai, papuošti paauksuotais 
žiedais ir ereliais. Fonas buvo 
pagamintas filigraninės techni-
kos būdu. Šią techniką pasitelk-
ta ir Dievo Motinos karūnai. 
Virš Jos galvos karūną prilaikė 
du angelai iš paauksuoto kalti-
nio sidabro. Sidabrinė paauk-
suota Kūdikio karūna buvo pa-
puošta trimis brangakmeniais. 
Ikonos foną dengė sidabrinės 
„lentelės“ . Ant vienos iš jų buvo 
pavaizduotas klūpančios moters 
reljefas (manoma, kad didžio-
sios kunigaikštienės Jelenos Jo-
anovnos). 1701 ir 1781 metų ar-
chyviniuose dokumentuose mi-

nima, kad Vilniaus ikona dar 
buvo papuošta ir daugybe bran-
gakmenių (jie ten vardijami). 
Tarp šios gausybės - 55 perlų vė-
riniai prie Dievo Motinos kaklo, 
o prie kūdikio - 33 karoliukų vė-
riniai.

1866 m. aptaisus nuimta, pa-
likta tik basmos rėmus pakraš-
čiuose („basma“ - plonos deko-
ratyvinės metalo plokštelės). Iš 
nuimto sidabro bei kitų suauko-
tų brangenybių Peterburgo juve-
lyras A. Sokolovas pagamino 
naujus aptaisus su uždėtiniais 
nimbais, papuoštais ornamentais 
bei briliantais ir deimantais; be 
to, su karūna Dievo Motinai. Iko-
nai buvo pagaminti ir nauji bron-
zos rėmai. Tais pačiais metais 
dailininkas V. Vasiljevas restau-
ravo (apvalė) pačią ikoną.

Prasidėjus Pirmajam Pasau-
liniam karui Rusijos civilinė ir 
religinė valdžia iš netoli fronto 
esančios Lietuvos bei Baltarusi-
jos į Rusijos gilumą evakavo se-
niausias ir didžiausias stačiatikių 
vertybes.

1915 metų rugpjūtį Vilniaus 
ikoną kartu su trijų Vilniaus kan-
kinių relikvijomis išvežta į Mas-
kvą, Dono vienuolyną. Tolesnis 
šios ikonos likimas nežinomas.

Vilniaus ikona, dabar esanti 
Vilniaus Šventosios Dvasios vie-
nuolyne, taip pat yra stebuklinga. 
Beje, iš visų žinomų šios ikonos 
variantų ji tiksliausiai atkartoja 
originalą. Vienuolyne esančioje 
ikonoje tapytojas pavaizdavo net 
originalą puošusius perlus, bran-
gakmenius ir netgi jo bronzinius 
rėmus. Tik Švenčiausiosios Die-
vo Gimdytojos veidas, kiek gali-
ma spręsti iš senų, iki revoliucijos 
darytų nuotraukų, kopijuojant 
įgavo šiek tiek kitokią išraišką.

Dabartinis ikonos variantas 
iš originalo tapytas 1915 metais. 
Ilgainiui ikona patamsėjo, tapo 
sunkiai įžiūrima. Bet paskutinę 
praėjusio šimtmečio dekadą at-
vaizdas vėl nušvito. Tokie dalykai 
nutinka stačiatikių ikonoms. Iki 
juodumo patamsėjusios ikonos 
netikėtai pradeda valytis; vėl ima 
spindėti paauksavimas, atsiranda 
spalvų žaismė…

Manoma, jog tai įvyksta, nes 
šventovėje pagausėja tikinčiųjų, 
ir jie dažniau meldžiasi prie ste-
buklingojo paveikslo, prašydami 
pagalbos ir užtarimo. Tiesa, 
skeptikai tikina, kad ikoną tie-
siog apvalė nuo dulkių ir suo-
džių, susikaupusių beveik per 
amžių.

Vilniaus Hodegitrija laukia 
mūsų su mūsų skausmais, nelai-
mėmis, begyvenant patiriamo-
mis problemomis; laukia visų, 
kas prieina prašyti pagalbos ir 
paguodos, apsaugos ir maldų 
prie Jos Sūnaus sosto.

Švenčiausioji Dievo Gimdy-
toja, gelbėk mus!

* „Hodegitrija“ reiškia - „Ro-
danti kelią“; „Vedanti keliu“

 � Stebuklingoji Dievo Motinos ikona, kuri vadinama Vilniaus Hodegitrija, 
yra Šventosios Dvasios vienuolyno katedroje, kairėje pusėje nuo centrinio 
Altoriaus. Aleksiejaus Litvinovo nuotr.

 � Prieš I Pasaulinį karą daryta 
dingusios ikonos nuotrauka

Stebuklingoji Vilniaus Hodegitrija
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Besidarbuojantis sulaukia Dievo malonių, o mylintysis - paguodos (Šv. Ambrosijus Optietis)

Slėpinys

išpažintį, gali pateikti dvasininkui 
vieną konkretų, trumpą klausimą, 
jeigu jam neaišku, ar jis padarė 
nuodėmę pasielgęs vienaip, o ne 
kitaip jo minimoje situacijoje. Ir 
viskas. Dvasininkui taip pat dera 
glaustai atsakyti.

Rengiantis išpažinties Slėpiniui 
reikia tarsi „sietu“ perkratyti ne tik 
tai, ką sakėme, galvojome ir darė-
me per laiką, praėjusį nuo pasku-
tinės išpažinties, bet ir vėl per-
žvelgti visą savo gyvenimą. Nes 
būna, kad tai, ko anksčiau nelaikė-
me nuodėme, ką gal net buvome 
priskyrę savo laimėjimams, po 
kiek laiko gali atrodyti visai kitaip. 
Labai svarbu „grįžti“ į praeitį ir de-
ramai, vadovaujantis nauja dvasios 
rega, įvertinti tai, ką anuomet esa-
me nuveikę.

Pasauliečiai dažnai klausia, ar 
per išpažintį jiems dera vardinti 
nuodėmingas mintis, ar reikia ap-
siriboti tik veiksmais. Jeigu šios 
mintys įkyrios, jeigu jos dažnai 
kartojasi ir gali pastūmėti į nuodė-
mę, jeigu jos trukdo melstis, reng-
tis išpažinčiai, Šventųjų Slėpinių 
priėmimui, jas verta paminėti. To-
kių minčių atskleidimas iš esmės 
yra tai, ką vadiname „minčių išpa-
žinimu“ (rus. „otkrovenije pomys-
lov“). Tokių minčių šaltinis - de-
moniškos jėgos, todėl veiksmin-
giausias kovos su jomis būdas: at-
skleisti jas per išpažintį. Tam reikia 
įveikti „mažą gėdą“, kurią patiria-
me, kai vardijame savo nuodėmin-
gas mintis vien dvasininkui, norė-
dami išvengti didesnės gėdos, lau-
kiančios kitame gyvenime, kai 
prieš Kristų ir kitus žmones atsi-
stosime su visu savo „grožiu“, o iš 
esmės - su nuodėmių nuogumu.

Per Išpažinties Slėpinį prašyda-
mi, kad Dievas atleistų mūsų nuo-
dėmes, nepamirškime, jog ir nusi-
kaltus žmonėms reikia paprašyti 
atleidimo. Atminkime, jog susitai-
kymas su artimu yra svarbiausia 
dalyvavimo Išpažinties ir Šventųjų 
Slėpinių priėmimo Sakramentuose. 
Ir prašymas atleisti neturi būti for-
malus: jį turi lydėti veiksmai. Tar-
kime, jeigu atsiprašėte už tai, kad 
palikote neplautus indus, turite ne 
tik pažadėti ateityje to nedaryti, bet 
ir suplauti tuos indus. Tik veiksmas 
liudija, kad mūsų esybėje įvyko po-
kytis, ir mes tikrai prašome atleisti.

Vidinis pokytis ir yra tikras at-
gailos vaisius. O kai išmoksime de-
ramai atgailauti už nuodėmes 
žmonėms, tąsyk ir mūsų santykiai 
su Dievu klostysis teisingai.

Atsakymai į klausimus
- Kaip nepasiduoti giliam liū-

desiui? Juk mes pastoviai išpažįs-
tame nuodėmes. Kaip išvengti 
nuolat kylančių minčių apie jas 
ir apie tai, kokie mes esame blo-
gi? Iš kur semtis jėgų džiaugsmui 
ir kas jį galėtų teikti? Kai visą lai-
ką galvoji apie nuodėmes, kaž-
kaip apima liūdesys.

- Džiaugsmo šaltinis - Viešpats. 
Todėl labai svarbu reguliariai eiti 
išpažinties ir priiminėti Švenčiau-
siuosius Slėpinius. Susivienijimas 

su Viešpačiu, švari sąžinė ar bent 
pastangos darytis geresniam teikia 
vidinio džiaugsmo. Be to, žmo-
nėms, ypač linkusiems į melancho-
liją ar patiriantiems įvairių sunku-
mų, labai svarbu rasti, už ką dėko-
ti Dievui. Jonas Auksaburnis saky-
davo: „Šlovė Dievui už viską! O 
jam teko patirti daug persekiojimų, 
bet jis vis šlovino Dievą. Ir trečia: 
kuomet įstengsime suvokti, kad ir 

liūdni, skaudūs mūsų gyvenimo 
dalykai kilo ne savaime, o Dievas 
jiems leido įvykti arba skyrė, nes 
jie pasitarnauja mūsų sielos išgany-
mui, tuomet ir vardan šio didžio 
tikslo patiriamos negandos teiks 
mums paguodos. Juk jos mums 
skirtos mylint. Žmonės, kurie taip 
žvelgia į savo gyvenimą, apskritai 
nesisieloja. Priešingai, kuomet nė-
ra jokių sunkumų, jie net nusime-
na, nes mano, jog Viešpats juos pa-
miršo: nesiunčia išbandymų, skais-
tinančių sielą. Ketvirta: Viešpats 
patvarko taip, kad mūsų gyvenime 
būtų įvairių progų parodyti, kad Jį 
mylime, todėl, nepaisant patiriamų 
sunkumų, renkamės dorą, o ne 
nuodėmę. Na, o galimybė išreikšti 
meilę Dievui taip pat labai džiugi-
na tikintį žmogų. Matote, kiek tu-
rime priežasčių džiaugtis? Ir dar 
vienas dalykas: jeigu apsidairysime 
ir objektyviai įvertinsime, kaip kar-
tais sunkiai gyvena kiti žmonės, 
kokia našta juos slegia, tąsyk supra-
sime, kad mes dar labai labai toli 
nuo tokių dalykų, dėl kurių išties 
verta liūdėti.

- Ar normalu, kad mes metų 
metus atgailaujame dėl tų pačių, 
besikartojančių nuodėmių, vis 
„kalame“ tą patį, tarsi niekas ne-
sikeistų? Ar taip yra todėl, kad 
esame prasti krikščionys?

- Keitimosi į gera kelias - ilgas 
ir erškėčiais klotas. Mūsų nuodė-

mės dažnai tampa chroniškomis 
dvasios ligomis - aistromis. Ir 
įveikti jas tik išpažinties dėka neį-
manoma. Juk ir su chroniškomis 
kūno ligomis nesusidorosime išgė-
rę tabletę. Labai sunku išsyk, vienu 
ypu nustoti darius tai, kas praktiš-
kai tapo mūsų esme, tuo, ką dažnai 
vadiname charakteriu. Bet iš lėto, 
laipsniškai - galima. Į vieną ir tą 
patį purviną klaną galima įlipti iki 

kelių, galima iki kulkšnių, o galima 
ir visu kūnu išsivolioti. Ir toliau ei-
ti, nepraleidžiant nė vieno klano, 
kuriame galima išsitepti: juk jau 
esi purvinas, tad ar beverta saugo-
tis?! O galima, įžengus į purvą iš-
syk skubiai apsivalyti ir toliau 
stengtis išlikti švariam, aplenkti 
pasitaikančias balas. O jeigu, ne-
paisant pastangų, vėl susitepama, 
vėl einama apsivalyti. Ir taip - visą 
gyvenimą. Kaip manote, kuris iš 
šių žmonių galiausiai bus švares-
nis, ir kurio iš jų avalynė bus ma-
žiau nukentėjusi - pirmo ar antro? 
Atsakymas aiškus. Akivaizdu ir tai, 
kad būtina atgailauti, nepaisant pa-
gundos manyti, jog niekas nesikei-
čia, viskas lieka, kaip buvę. Keičia-
si, bet ne taip greitai ir ne taip pas-
tebimai, kaip norėtume.

-Ar išpažintį būtina atlikti 
vienam ir tam pačiam dvasinin-
kui, ar nesvarbu, kam ją atlieki? 
Ar pasauliečiui reikia turėti dva-
sios tėvą?

- Dvasios tėvas - tai žmogus, su 
kuriuo jūs reguliariai tariatės dėl 
dvasinio gyvenimo dalykų: kaip 
dažnai jums reikia eiti išpažinties, 
priiminėti Švenčiausiuosius Slėpi-
nius, kaip griežtai pasninkauti ir 
t.t. Jis už jus meldžiasi, jūs mel-
džiatės už jį, ir, kiek tai įmanoma, 
einate išpažinties tik pas jį. Jei dėl 
kokios nors priežasties esate kitoje 
vietovėje, kitoje šalyje, tąsyk, be 

abejo, galite atlikti išpažintį kitam 
dvasininkui, kuris ten tarnauja. Ta-
čiau svarbu vengti ydingos prakti-
kos, kuomet pastoviai einama iš-
pažinties pas skirtingus dvasinin-
kus ir išpažįstamos tos pačios nuo-
dėmės. Tai panašu į bėgiojimą pas 
skirtingus gydytojus, užuot turėjus 
vieną, kuris labai gerai žino, kokios 
jūs būsenos, kokios jūsų negalios, 
todėl gali efektyviau jus gydyti.

Ir dar vienas dalykas. Labai ge-
rai, jei jums gėda bent kunigui iš-
pažinti savo nuodėmes. Juk Dievo 
labai dažnai nebijome, o jeigu ir 
dvasininkai atsitiktiniai, ir jie nuo-
lat keičiasi, tąsyk reikalai visai pras-
ti. Kuomet yra tik vienas nuodėm-
klausys, ir mes dvidešimt penktą 
kartą ateisime išpažinti tą pačią 
nuodėmę, gal bent tada susimąsty-
sime ir tarsime: gal jau pakaks, gal 
metas baigti ir dvidešimt šeštą kar-
tą nekartoti tos nuodėmės?

- Ar būtina kiekvieną sykį, 
prieš priimant Švenčiausiuosius 
Slėpinius, eiti išpažinties? Juk 
tai - skirtingi Sakramentai.

- Jeigu Švenčiausiuosius Slėpi-
nius priimate kartą per savaitę, 
prieš tai būtina eiti išpažinties. 
Praėjusiais metais mūsų vyskupi-
jos Ganytojų pasitarime buvo nu-
tarta, jog praktikuojančiam krikš-
čioniui reikia eiti išpažinties ne 
rečiau nei kartą per savaitę. Jeigu 
Švenčiausiuosius Slėpinius priima-
te dažniau nei kartą per savaitę ir 
nuo paskutinės išpažinties nepa-
darėte rimtesnės nuodėmės, gali-
ma ir neatlikti išpažinties. Kodėl 
reikia ją atlikti prieš priimant 
Švenčiausiuosius Slėpinius? Todėl, 
kad išpažintis - tai ne ataskaita apie 
nuodėmes. Išpažintis padeda žmo-
gui pasijusti tam tikros atgailau-
jančiojo būsenos, kuri būtina no-
rint deramai priimti Švenčiausiuo-

sius Slėpinius. Kartą mano dvasios 
tėvas Švč. Trejybės Sergijaus lau-
roje priiminėjo rusų kalbos nemo-
kančio užsieniečio išpažintį. Tas 
žmogus vis kažką nesuprantamai 
kalbėjo. Kaip į tai reagavo mano 
nuodėmklausys? Jam rūpėjo to as-
mens būsena. Dvasios tėvas sakė: 
„Matau, kad jis sugrudęs, atgailau-
ja ir, nė žodžio nesupratęs, išrišau 
nuodėmes, leidau priimti Šven-
čiausiuosius Slėpinius“. Ar šių 
veiksmų logika aiški? Buvo aki-
vaizdu, kad to žmogaus, užsienie-
čio, būsena tapo tokia, kokios rei-
kia priimant Švenčiausiuosius Slė-
pinius. Tai - atgailaujančio muiti-
ninko, o ne fariziejaus būsena (Lk 
18, 9 - 14).

- Kada geriau eiti išpažinties, 
norint sekmadienį priimti Šven-
čiausiuosius Slėpinius?

- Eiti išpažinties geriausiai iš-
vakarėse, šeštadienį. Ir reikia 
stengtis šeštadienio vakarą ir se-
kmadienio rytą, iki Švenčiausiųjų 
Slėpinių priėmimo, akylai save ste-
bėti, saugojant dvasią nesuteptą.

- Ką daryti, jeigu vaikai sako 
nenusidėję ir nenori eiti išpažin-
ties prieš priimdami Švenčiau-
siuosius Slėpinius?

- Su vaikais reikia darbuotis, 
dvasiškai darbuotis. Jeigu vaikai 
dar nesuaugę ir gyvena su jumis, 
jų gyvenimas vyksta jums matant, 
todėl galite jiems priminti daug 
dalykų, kuriuos jie mielai pamirš-
tų. Reikia vaiką pratinti, jog nega-
lima nei prie stalo sėsti nenusi-
mazgojus rankų, nei priimti Šven-
čiausiųjų Slėpinių neatlikus išpa-
žinties. Vaikas gal ir neapvalys sie-
los nuo visų nešvarumų, bet nors 
ją „apiplaus“. Reikia, kad vaikai 
kiek įmanoma anksčiau suvoktų, 
jog nepasirengus Slėpiniui nebus 
reikiamo poveikio. Be to, kaip jau 
minėjau, žmogui, tiek suaugusiam, 
tiek vaikui, reikia turėti vieną nuo-
dėmklausį, kuriam jis reguliariai 
atliktų išpažintį. Vaikščioti pas 
skirtingus dvasininkus - ne pati 
geriausia praktika. Ssavaime aišku, 
kad čia, kaip ir visur kitur, tėvų pa-
vyzdys yra veiksmingiausia peda-
gogikos priemonė.

Apibendrindamas mūsų pokal-
bį norėčiau pasakyti, kad Išpažin-
ties Slėpiniui reikia deramai pasi-
rengti, o jo eigoje - būti sugrudu-
siam, atgailos būsenos. Reguliariai 
einant išpažinties įprantama atgai-
lauti, dvasinis gyvenimas įgauna 
tam tikrą tolygų ritmą, o tai krikš-
čioniui, stačiatikiui padeda atlikti 
visa, kas tik įmanoma, kad Vieš-
pats galėtų jame reikštis Švenčiau-
siųjų Slėpinių priėmimo ir Patepi-
mo Šventuoju aliejumi Slėpinio 
dėka. Apie šiuos Sakramentus pa-
sakosime kituose straipsniuose.

Straipsnis parengtas remiantis 
vyskupo Ambrosijaus dvasiniu po-
kalbiu su Vilniaus dekanato para-
pijiečiais. Pokalbis vyko 2022 me-
tais, spalio 30 d., Skaisčiausiosios 
katedroje (rus. Prečistenskij kafe-
dralnij sobor).

 � Kunigas vienuolis Tichonas priima išpažintį. ALeksiejaus Litvinovo nuotr.

Pokalbis su vyskupu Ambrosijumi apie išpažintį
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Pagalvok, kiek Dievas nuveikė žmonių išganymo labui, ir neniekink nė vieno asmens (Šv. vyskupas Jonas Auksaburnis)

Istorija

Tie, kam teko lankytis Mikniškėse, 
pamena, jog ten cerkvėje labai 
nedaug vietos, ir per pamaldas 
tikintiesiems tenka glaustis 
priestate - lyg ir priebažnytyje, 
jungiančiame cerkvę su varpine (ši 
anksčiau stovėjo atskirai). Varpinės 
ir cerkvės pastatai buvo sujungti 
dar tėvo Pontijaus (liet. Poncijus) 
Rupyševo laikais; ėmus gausėti 
Mikniškių bendruomenei, iškilo 
reikalas išplėsti cerkvės erdvę.

margarita ArtAmonoVA
menotyrininkė

Nedidelė medinė šventovė Mi-
kniškėse iškilo dvaro savininikei 
Anastazijai Dementjevnai Korecka-
jai nutarus pastatydinti namų cer-
kvę velionio vyro ir dviejų mirusių 
dukterų atminimui. Šį jos sumany-
mą palaimino dvasingieji Optos se-
noliai. Piligriminė jos kelionė į šį 
vienuolyną įvyko 1915 m. pradžio-
je. Įžvalgūs Optos vienuoliai palai-
mino Koreckają didesnės šventovės 
statybai, bet ji pasielgė savaip: sta-
tyti teko karo metais (darbus pra-
dėta 1915 m.; yra duomenų, kad 
juos užbaigta iki 1917 m.). Belieka 
stebėtis, jog iš viso pavyko įgyven-
dinti šį architektūros projektą.

Atsiradus papildomai pastato 
erdvei, jungiančiai cerkvę su var-
pine, visas šis darinys įgijo medi-
nėms cerkvėms būdingą sandarą. 
Tik tiek, kad papildoma patalpa 
paprastai tampa refektoriumi, o čia 
jos reikėjo, kad pati cerkvė būtų 
erdvesnė. Tai tarsi priebažnytis.

Dabar ši patalpa atrodo kaip 
ikonų galerija. Čia matome kelio-
mis eilėmis glaudžiai sukabintus 
religinio turinio darbus. Jie yra ir 
skirtingo stiliaus, ir nevienodos 
meninės vertės, ir įvairiausios kil-
mės. Matyt, dauguma jų - dovanos 
bendruomenei.

Pagrindinėje cerkvės patalpoje, 
kur yra presbiterija, dėmesį atkrei-
pia kokybiškai atliktos didelės se-
novinės ikonos. Penkiolika šių iko-
nų dėl stiliaus, formato ir techno-
logijos bendrumo sudaro vieną 
ciklą. Išilgai sienų patalpintos še-
šios itin didelės (270 x 120 cm) 
ikonos. Jose pavaizduoti: šv. Mika-
lojus Myrietis, šv. Vilniaus kanki-
niai (Antonijus, Joanas ir Eustachi-
jus), šv. kunigaikštis Aleksandras 

Nevietis, šv. Dievo Karvedys Ar-
kangelas Mykolas, šv. kunigaikščiai 
Borisas ir Glebas, šv. didysis kan-
kinys Jurgis (rus. Georgij). Dar vie-
na tokio dydžio Gelbėtojo ikona 
yra presbiterijoje, bet ji gerai ma-
toma, kai atveriami Altoriaus var-
tai. Visos šios ikonos tapytos alie-
jiniais dažais ant metalo lakštų. 
Viršus pusiau apvalus. Šventieji pa-
vaizduoti visu ūgiu, fonas paauk-
suotas su mozaiką primenančiu 
raižiniu. Tapybos darbai atlikti 
XIX a. antrajai pusei būdingu 
„akademiniu“ stiliumi.

Tai pasakytina ir apie kitas šio 
ciklo ikonas. Jos taip pat viršuje 
pusiau apvalios, toks pats jų fonas, 
o skiriasi tik tuo, kad jos nutapytos 
ant kito, itin savito pagrindo; kaip 
skelbia šaltiniai, - ant Vezuvijaus 
lavos. Tie, kas laikė šias ikonas ran-
komis, patvirtina, kad jų pagrin-
das - akmeninis.

Yra 8 tokios ikonos. Jos mažes-
nės, nors taip pat įspūdingo dy-
džio: 150 x 54 cm. Šventieji čia pa-
vaizduoti sėdintys.

Keturios šių ikonų patalpintos 
ant cerkvės sienų. Tai šv. apašta-

lams lygaus kunigaikščio Vladimi-
ro, šv. apaštalams lygios kunigaikš-
tienės Olgos, šv. vienuolės Eufro-
sinijos Polockietės bei šv. kuni-
gaikščio Daumanto atvaizdai. Dar 
keturios ikonos faktiškai patalpin-
tos ikonostase. Jose pavaizduoti: 
šv. kankinys, hierarchas. Makari-
jus, Kijevo metropolitas, šv. hierar-
chas Dmitrijus Rostovietis (iš kai-
rės ikonostaso pusės), o iš deši-
nės - šv. Pečerų vienuolis Feodosi-
jus (su išskleistu ritinėliu rankose) 
ir šv. Pečerų vienuolis Antonijus 
(jis laiko Dievo Gimdytojos Užmi-
gimo ikoną).

Šių ikonų istorija tokia. Dabar 
Mikniškėse, Dievo Motinos ikonai 
„Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas“ pa-
švęstoje cerkvėje (rus. „Skorbiaš-
čenskij chram“), esančios 15 ikonų 
iš pradžių buvo patalpintos Alek-
sandro Neviečio koplyčioje. Ją sta-
tyta 1863 - 1865 m. Vilniaus centre, 
tuometinėje Georgijaus (Jurgio) 
aikštėje. Koplyčia buvos skirta karių, 
žuvusių malšinant 1863 m. lenkų 
sukilimą, atminimui. Koplyčią pro-
jektavo du architektai akademikai: 
peterburgietis Aleksandras Rezano-

vas ir vilnietis Nikolajus Čaginas.
Tai buvo centriškas aštuoniasie-

nis pastatas, kurio kiekviena siena 
buvo pusiau apvali viršuje. Iš lauko 
pusės per sienų perimetrą, giliose 
nišose, buvo patalpintos 3 m. aukš-
čio ir 1,5 m. pločio balto marmuro 
plokštės, ant kurių aukso raidėmis 
buvo įrašyti 417 žuvusių karininkų 
ir eilinių karių vardai. Koplyčios vi-
duje, ant sienų, buvo 7 ikonos (jų 
vieta atitiko išorėje esančių atmini-
mo plokščių vietą). Šios septynios 
ikonos buvo tapytos ant metalinio 
pagrindo. Gelbėtojo atvaizdas buvo 
centre - priešais įėjimą.

Antras koplyčios aukštas iš es-
mės buvo įrengtas kupolo pagrinde. 
Čia nišos buvo išdėstytos po dvi 
kiekvienoje sienoje, vadovaujantis 
romanikos stiliaus dvigubo suapva-
linto lango principu. Ir iš lauko pu-
sės kas antroje, t.y. keturių sienų 
nišose buvo patalpinta po dvi, t.y. 
iš viso - 8 ikonos. Kitose keturiose 
sienose buvo langai, kurių dėka į 
vidų pateko dienos šviesa.

Koplyčios pastatą vainikavo 
neaukštas aštuoniabriaunis pira-
midinis stogas su mažu paauksuo-
tu bokšteliu ir su paauksuotu sta-
čiatikių kryžiumi.

Yra žinoma, jog visas ikonas 
šiai Aleksandro Neviečio koplyčiai 
tapė akademikas Vasilijus Vasilje-
vičius Vasiljevas (1827 - 1894 m.). 
Amžininkai didžiai vertino šio 
menininko, užsiimančio išimtinai 
sakraliniu menu, darbus (juos ne 
sykį spausdinta žurnale „Vsemir-
naja iliustarcija“; liet. „Viso pasau-
lio iliustriucijos“). Vasiljevo religi-
niai paveikslai pasižymėjo akade-
minės pakraipos tapybos darbų 
realistiškumu, o kartu bizantiškajai 
tradicijai būdingu „griežtumu“.

Kai dėl paties šio menininko 
asmenybės, tai jis kilęs iš bau-
džiauninkų šeimos, gyvenusios 
Kostromos gubernijoje, Ivaškovo 
kaime. Kai jam buvo dešimt metų, 

jį atidavė mokytis į tapybos dirb-
tuves, buvusias Peterburge. 
1847 -1851 m. jis mokėsi Impera-
toriškoje dailės akademijoje kaip 
„laisvas“ mokinys. Baigęs Akade-
miją gavo „istorinės ir portretų“ 
tapybos „neklasinio“ dailininko 
vardą, o 1855 m. jam buvo suteik-
tas „paskirtojo“ dailininko vardas. 
Paprastai jį gaudavo tie, kurių dar-
bus Akademijoje įvertindavo di-
džiuoju aukso medaliu. Imperato-
riškoji meno akademija „Bizantiš-
kojo stiliaus tapybos darbų“ aka-
demiko vardą Vasiljevui suteikė 
1858 m. (už ikoną „Dievo Motina 
su praamžiu Kūdikiu“).

Kaip minėjome, Vasiljevas kū-
rė tik sakralinio turinio darbus: 
ikonas ir freskas cerkvėse. Gali bū-
ti, kad dėl šios priežasties jo vardo 
sovietmečiu neminėta, ir dabar 
apie jį mažai žinome. Jam buvo už-
sakoma puošti freskomis Maskvos, 
Sankt - Peterburgo bei jų apylinkių 
cerkves. Be to, jis darbavosi ir įren-
giant stačiatikių šventoves Nicoje 
(1850 m.), Varšuvoje (1853 m.), 
Florencijoje (1853 m.).

1861 m. Vasilijus Vasiljevičius 
tapė ikonas „Caro“ ikonostasui, 
kuris buvo skirtas Počajevo laurai, 
Užmigimo katedrai. Ikonostasas 
taip vadinamas, nes jį buvo užsa-
kęs caras Aleksandras II. 1859 m. 
jis lankėsi Lauroje ir šios piligri-
mystės atminimui ir užsakė iko-
nostasą. Šio caro nurodymu buvo 
pastatyta ir minėta Aleksandro 
Neviečio koplyčia Vilniuje; užsa-
kymą ikonoms šiai koplyčiai Vasil-
jevas gavo 1863 m.

Tačiau koplyčios istorija, deja, 
liūdna. Ne visi ją laikė žuvusių ka-
rių memorialu: kai kam tai buvo 
nekenčiamas sukilimo nuslopini-
mo paminklas. Pirmas bandymas 
sunaikinti koplyčią įvyko 1904 m. 
kovo 3 d., kuomet nenustatyti as-
menys pabandė susprogdinti pas-
tatą. Tiesa, tąsyk didelės žalos jam 

Mikniškėse - sugriautos koplyčios  ikonos 

 � ALeksandro Neviečio koplyčia pastatyta 1863 - 1865 m. ir sugriauta 1919 m.

 �Mikniškių šventovės ikonose: Šv. hierarchas Mikalojus Myrietis; šventieji Vilniaus kankiniai Antonijus, Joana sir Eustachijus; šv. kunigaikštis Aleksandras 
Nevietis. Nuotraukos iš Mikniškių bendruomenės archyvo.
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Dievas nepalyginti aukščiau nei pasaulis, ir rūpintis Juo nepalyginti geriau nei pasauliu (Šv. vyskupas Jonas Auskaburnis)

Parapijų gyvenimas

Mikniškėse - sugriautos koplyčios  ikonos 

nepadaryta, ir netrukus už suau-
kotas lėšas jis buvo atrestauruotas.

1919 m., pasikeitus valdžiai, ko-
plyčią vis dėlto sunaikinta. Kaip ma-
tyti iš senos nuotraukos, ją ne sprog-
dinta, o išardyta. Išliko net memo-
rialinės plokštės, su žuvusių karių 
vardais (jas perduota Skaisčiausio-
sios katedrai). O ikonas perkėlė į 
Mikniškių namų cerkvę (jų paprašė 
Anastasija Koreckaja). Kaip matyti 
senose nuotraukose, įspūdingo dy-
džio ikonos, atitinkančios cerkvės 
su dideliais, šviesiais langais aukštį, 
suteikė jos interjerui vizualinio er-
dvumo, nors iš tikrųjų Mikniškių 
cerkvė ir nedidelė.

Na, o vieta, kur stovėjo koply-
čia, išliko, sakytume, mistiškai pa-
traukli: ji niekada nebuvo tuščia; 
čia vis iškildavo paminklai, atspin-
dintys politines permainas Lietu-
vos istorijoje. Vilniaus kraštą pri-
jungus prie Lenkijos, Georgijaus 
(Jurgio) aikštė gavo lenkų rašyto-
jos Elizos Ožeško vardą.

O ten, kur stovėjo koplyčia, ra-
šytojos garbei įrengta fontaną pa-
minklą. Jis garsėjo tuo, kad neveikė. 
Pasibaigus Antrajam Pasauliniam 
karui, fontaną išardyta, ir buvusios 
koplyčios vieta tapo generolo Čer-
niachovskio kapais. Aikštė taip pat 
gavo jo vardą. 1950 m. joje pastaty-
ta paminklą šiam karvedžiui. Ben-
dras jo aukštis buvo 7 m. (paminklą 
kūrė skulptorius Tomskis).

Suirus Sovietų Sąjungai, Čer-
niachovskiui skirtą monumentą 
taip pat demontuota; karvedžio 
palaikus išvežta į Maskvą ir palai-
dota Novodevičo kapinėse.

1989 m. Černiachovskio aikštė 
gavo Savivaldybės vardą, o 2007 
m. ir jo neliko: ji tapo Vinco Ku-
dirkos aikšte. Dar po dvejų metų 
buvusios koplyčios vietoje atsirado 
paminklas Lietuvos himno auto-
riui (skulptorius Arūnas Sakalaus-
kas). Skulptūrą iškilmingai ati-
dengta 2009 m. liepos 5 d.

 � Šv. Pečerų vienuolių Feodosijaus ir 
Antonijaus ikonos.

Gruodžio 7 d. - Vilniaus šv. Kotrynos 
(Jekaterinskaja) cerkvės titulo diena. 
Šios antrą šimtmetį gyvuojančios 
šventovės istorija glaudžiai susijusi 
su Vilniaus general-gubernatoriaus 
Aleksandro Potapovo šeima.

Potapovas buvo vedęs garsios 
Rusijos kunigaikščių Obolenskių gi-
minės atstovę Jekateriną Vasiljevną. 
Minėtas pareigas Potapovas ėmė ei-
ti 1868 m., o jau 1869 m. pradžioje 
jo sutuoktinės pastangomis Vilniu-
je ėmė veikti labdaros bendrija „Do-
brochotnaja kopeika“ („Geranoriš-
koji kapejka“), sutelkusi būrį žino-
miausių, o kartu ir pasiturinčių vil-
niečių. Jų bei kitų geradarių lėšomis 
buvo steigiamos amatų mokyklos, 
lopšelis dirbančių moterų vaikams, 
skalbykla varguomenei ir kt.

General-gubernatoriaus vasa-
ros rezidencija buvo Žvėryne. Je-
katerina Potapova pasirūpino, kad 
joje atsirastų nedidelė namų cer-
kvė. Nuoširdžiai tikėdama Dievą 
ši aristokratė visaip stengėsi tar-
nauti artimui. Ji dažnai lankėsi li-
goninėse ir darbavosi ten kaip 
slaugė. Budėdama prie sergančių-
jų cholera Jekaterina Potapova už-
sikrėtė šia liga. Ji sunkiai sirgo ir 
užgeso 1871 m. rugpjūčio 3 d.

Potapovas mylimos žmonos at-
minimą nutarė įamžinti pastaty-
dindamas mūrinę cerkvę vietoj ku-
klios medinės namų šventovės. Že-
mės savininkas - kunigaikštis  
P. Vitgenšteinas sutiko skirti 375 
m2 sklypą būsimai cerkvei. Jos 
projektą rengė akademikas N. Ča-
ginas. Ir 1872 m. Žvėryne jau sto-
vėjo nauja nedidelė, daili mūrinė 
cerkvė. Vilniaus ir Lietuvos arki-
vyskupas Makarijus (Bulgakovas) 

rugpjūčio 3 d. (per J. Potapovos 
mirties metines) šventovę pašven-
tino šv. didžiosios kankinės Kotry-
nos (rus. Jekaterina) garbei.

Ši šventoji mergelė gyveno IV a. 
Egipte, Aleksandrijoje. Jos tėvai bu-
vo labai turtingi aristokratai. Savo 
dukrai jie davė puikų išsilavinimą, 
Kotryna turėjo daug gerbėjų, troš-
kusių ją vesti, bet įtikėjusi į Kristų 
Kotryna davė skaistumo įžadą...

Manoma, kad su krikščionybe 
ją supažindino pažįstamas išmin-
tingasis atsiskyrėlis, bet tikrų duo-
menų apie tai nėra. Kotrynos atsi-
vertimas į Kristų ir kankinystės 

aplinkybės apipintos legendomis, 
bet jos buvo kuriamos remiantis 
realiais šios mergelės ištikimybės 
Kristui, jos išminties ir dvasios 
tvirtumo faktais.

Šiai iškiliai Kristaus sekėjai pa-
švęstą Vilniaus šventovę priskirta 
Aleksandro Neviečio cerkvei, kuri 
anuomet veikė pagrindinėje gene-
ral - gubernatoriaus rezidencijoje 
(dabar tai - Prezidento rezidenci-
ja). Minėtos cerkvės klebonui buvo 
patikėta disponuoti lėšomis, kurias 
A. Potapovas paliko šv. Kotrynos 
cerkvės reikmėms išvykdamas į ki-
tą tarnystės vietą.

Prasidėjus Pirmąjam Pasauli-
niam karui neliko minėtos Alek-
sandro Neviečio cerkvės, o šv. Ko-
trynos šventovė kurį laiką buvo 
tokios Nadieždos Kalinkovos na-
mų cerkvė (šios moters tėvui V. 
Martinsonui tada priklausė Žvėry-
no sklypai). 1922 m. vyskupijos 
vadovybė perdavė šv. Kotrynos 
cerkvę Žvėryne 1903 m. pašven-
tintos Ženklo (iš Dangaus; rus 
Znamenskaja) šventovės globai.

Nors po karo Vilniaus kraštas 
tapo Lenkijos valda, šios šalies Se-
nato nario, visuomenės veikėjo, sta-
čiatikio V. Bogdanovičiaus pastan-
gomis prie šv. Kotrynos cerkvės bu-
vo įkurta religinė bendruomenė, 
pavaldi Maskvos Patriarchatui. Šios 
parapijos klebonu buvo paskirtas 
kunigas Aleksandras Levickis. Tie-
sa, 1925 m. vasarą Lenkijos Stačia-
tikių Bažnyčia (1924 ji tapo sava-
rankiška) uždraudė šv. Kotrynos 
parapijai naudotis šventove.

Įvedus sovietų valdžią Lietuvo-
je, šv. Kotrynos cerkvę uždaryta. 
Po Antrojo Pasaulinio karo ji tapo 
Lietuvos kino studijos sandėliu, o 
vėliau - skulptoriaus dirbtuvėmis. 
Lietuvos Stačiatikių Bažnyčiai šią 
šventovę grąžinta paskutinę XX a. 
dekadą. 2005 m., palaiminus me-
tropolitui Chrizostomui, jos pas-
tatą suremontuota iš išorės bei nu-
dažyta, o 2013 m., palaiminus me-
tropolitui Inokentijui, atliktas ir 
vidaus remontas. Tų pačių metų 
gruodžio 7 d., per titulo šventę, at-
naujintoje šventovėje vėl vyko Die-
viškoji Liturgija.

Dabar šv. Kotrynos (Jekaterins-
kaja) cerkvė - veikianti parapijos 
šventovė. Nuo 2014 m. jos klebonas - 
kunigas Aleksandras Mackevičius.

2021 gruodžio 16, per savo 
gimtadienį, mirė Vilniaus ir Lietuvos 
vyskupijos, Klaipėdos dekanato, 
klero narys Aleksandras Orinka.

Paskutinė jo tarnystės vieta - 
Visų šventųjų cerkvė; iki to tarna-
vo Globos ir Mikalojaus (Pokro-
vo - Nikolskij chram) šventovėje, 
o pirmoji buvo Veros, Nadieždos, 
Liubovės bei jų motinos Sofijos 
šventovė. Našlaičiais pasijutę para-
pijiečiai su meile ir dėkingumu 
prisimena savo ganytoją:

Pasak šventojo kankinio Ignoto 
Teoforo, tas, kuriam suteikta įšven-
tinimo į dvasininkus malonė, sulau-
kęs šio, didžiausio gėrio, kartu tam-
pa atsakingas už Dievo jam patikė-
tus ganomuosius. Velionis tėvas 
Aleksandras ir buvo toks ganytojas. 
Jis visada buvo pasirengęs dialogui, 
padrąsinamai besišypsantis, mo-
kantis kantriai klausyti, todėl žmo-
nės nuo pirmo susitikimo pajusdavo 
jam simpatiją. Be to, būdamas gerai 
išsimokslinęs, jis mokėjo pasaulie-
čiams suprantamai aiškinti sudėtin-
giausias Biblijos knygų vietas.

Tėvas Aleksandras septynerius 
metus rūpinosi mūsų miesto Globos 
namų gyventojų sielovada. Kiekvie-
ną trečiadienį šiuose namuose buvo 

bendrai meldžiamasi, be to, rengtasi 
išpažinčiai, kartu švęsta. Ir šių šven-
čių siela buvo pats tėvas Aleksandras. 
Žmonės labai jį mylėjo, laukė jo ap-
silankymų ir krimtosi jam susirgus. 
Tėvelis negailėjo laiko savo globoti-
niams, stengėsi visus išklausyti ir 
duoti patarimą dvasinio gyvenimo 
reikaluose. Net pats kentėdamas dėl 
ligos, jis visada dovanojo aplinki-
niams savo šypseną ir džiugesį.

Mums labai stinga tėvo Alek-
sandro. Tedovanoja jam Viešpats 
Dangaus karalystę!

Jelena VoLočko
Katalikų Advento ir stačiatikių Kalėdų 
pasninko išvakarėse apaštalo Pauliaus 
Visagino bažnyčioje vyko labdaringas 
sakralinės muzikos koncertas, skirtas 
šventajai kankinei Cecilijai Romietei, 
bažnytinės muzikos ir muzikantų - 
vargonininkų, instrumentalistų, 
chorų ir dainininkų - globėjai.

Tai ne pirmas bendras miesto 
katalikų ir stačiatikių bendruome-
nių koncertas. Bažnyčia buvo pilna 
žiūrovų. Po jos skliautais tądien 
skambėjo nepaprasto grožio gie-
dojimas. Dvasinius muzikos kūri-
nius atliko Visagino vokalinės gru-
pės ir bažnytiniai chorai.

Koncerte dalyvavo Jolantos 
Kraucevičienės vadovaujami cho-
rai, Jono Krikštytojo Gimimo cer-
kvės choras (choro vadovė Irina 
Zacharenko) ir Paaukojimo - Pan-
teleimono cerkvės choras, vado-
vaujamas Lidijos Smoliar, taip pat 
Ilonos Alėjūnienės vadovaujamas 
Visagino kultūros centro vokalinis 
ansamblis.

Susirinkusius sveikino miesto 
meras Erlandas Galaguzas, Visa-
gino Paaukojimo - Panteleimono 
cerkvės klebonas Josifas Zeteiš-
vilis ir Šv.apaštalo Pauliaus baž-
nyčios klebonas Raimundas Ju-
rolaitis.

Šv. Kotrynos cerkvės istorija

Tėvo Aleksandro Orinkos atminimui Šventosios Cecilijos šventė Visagine

 � Šv. Kotrynos (Jekaterininskaja) cerkvė yra Vilniuje, Žvėryno rajone.
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Kaleidoskopas

Tai įstabi šventovė, joje taip 
gera melstis! Mes su motinėle 
čia atvykę tiesiog dvasiškai 
atsigauname,- sako tėvas Petras 
Olechnovičius. Šis dvasininkas 
pastaruosius dvejus metus bent 
kartą per mėnesį šiltą metų laiką 
tarnauja Dievo Motinos ikonai ,,Visų 
liūdinčiųjų Paguoda“ pašvęstoje 
cerkvėje, esančioje Kaunatavoje.

jevgenija negAnoVA

,,Įstabi šventovė“! Kuomet tė-
vas Petras prieš dvejus metus pir-
mą sykį pateko į ją, išvydo apgai-
lėtiną vaizdą: purvas, dulkės, tarsi 
našlaitė apleista presbiterija, Alto-
rius, ant kurio nebuvo nei dangalų, 
nei apeigoms būtinų reikmenų. 
Net didelis krucifiksas buvo pa-
vogtas.

Net nieko to nematydamas, ne-
žinodamas, aiškiai jutai, kad šven-
tovėje seniai nesimelsta. Pirmąją 
Liturgiją ten būtų galima palygin-
ti su bandymu užvesti ir važiuoti 
su seniai paliktu automobiliu: jis 
aprūdijo, sutriušo, o jį bandoma 
išjudinti, įjungti variklį ir pajudėti.

Dalykas tas, kad iki tol švento-
vėje tarnauta tik kartą per metus, 
per titulo šventę. Visą likusį laiką 
ji buvo palikta pati sau ir dar…mu-
sėms. Jų buvo nesuskaičiuojama 
galybė, jos buvo visur, bet pažymė-
tina, kad presbiterijoje jų nebuvo.

Pirmiausia teko kovoti su mu-
sėmis.

Nedidelė grupelė atvykstančių 
parapijiečių, vadovaujama tėvo 
Petro, kabino lipnias juostas, purš-
kė specialius skysčius, bet, tėvo 
Petro nuomone, visa tai dar nebu-
vo svarbiausia kovos su musėmis 
priemonė.

Vėliau paaiškėjo, kad šventovė-
je dar buvo ir pelių: ją supa laukai, 
ir pelės iš ten, kai ir musės, pamė-
go paliktą tuščią šventovę.

,,O graužikų nepaveikė jokie 
nuodai. Mes pirkome ,,geriausius“, 
bet ir jie liko nepaliesti“,- juokavo 
tėvas Petras.

Nors ir neragavo nuodų, pelės 
išnyko.

Pasak tėvelio, ir vienus, ir kitus 
kenkėjus išvarė malda. Kai tik pa-
maldos tapo reguliarios, kai tik 
šventovę atgaivino bekraujė Auka, 
atnašaujama ant Altoriaus, musės 
ir pelės pasišalino.

Tačiau, tai dar nebuvo pabaiga. 
Visokie vabzdžiai neskubėjo išnyk-
ti: jie tarsi tikrino, ar žmonėms pa-

kaks dvasios galių ir noro atkovo-
ti šventovę. Pasibaigus dviems pir-
mosioms ,,Egipto bausmėms“ atė-
jo trečios eilė: išnykus musėms, 
nelikus pelių, Kaunatavos cerkvės 
varpinėje sujudo širšės - dar vienos 
neprašytos ir piktos šventovės įna-
mės, dar viena, šįkart zvimbianti 
,,bjaurastis“.

Beje, šioje šventovėje iš pat 
pradžių buvo ne varpas, o skam-
balas - metalo plokštė, kurią dau-
žė plaktuku, kviesdami tikinčiuo-
sius į pamaldas. Stačiatikių šven-
tovėse senovėje nebuvo varpų, o 
naudota skambalus. Nors dabar 
tuo ir sunku patikėti, bet Stačia-
tikių Bažnyčia perėmė varpus iš 
katalikų.

Štai prie tokio skambalo širšės 
įsirengė sau lizdą, ir, kai tik šven-
tovė atsikratė musių ir pelių, grau-
žikų ir ,,zyzeklių“, savo teises į Die-
vo Namus pabandė reikšti dūz-
gianti ,,bjaurastis“.

Dvasininkas ir parapijiečiai 
ėmė dar uoliau melstis, ir po kiek 
laiko širšės taip pat paliko švento-
vę. Dar nepasibaigus šiltajam se-
zonui, maždaug iki rugpjūčio, pa-
vyko susidoroti su visais neprašy-
tais šventovės ,,įnamiais“.

Tad nejučia iš atminties iškyla 
Evangelijoje aprašytas epizodas, 
kaip Kristus išvaro iš šventovės 
prekeivius. O čia teko išvaryti zy-
ziančius, zvimbiančius, graužian-
čius, skraidančius trukdytojus. Ir 

ne tik juos. Šventovėje liko žmo-
nės, na o iš skraidančiųjų - tik an-
gelai, kaip ir dera Dievo namams.

Šie žmonės atvyksta iš kitų vie-
tovių. Jų nedaug: pamaldose daž-
niausiai būna 5 - 7 asmenys. Tik 
kai Liturgiją celebruoja hierarchas, 
joje dalyvauja iki dvidešimties ti-
kinčiųjų. Bet ir esant nedaug para-
pijiečių, šventovė tebegyvena.

Tėvas Petras sako: ,,Šventovė 
turi likti šventovė, o pamaldos nie-
kuomet nebūna ,,tuščios“. Net jei-
gu nėra parapijiečių, dvasininkas 
nebūna vienas. Juk ten dar yra ir 
angelų, ir Viešpats ant Altoriaus, 
be to, minimi gyvi ir mirusieji, o 
Dievo palaima pašventina visą 
aplinką...“.

Ši paprasta, nesudėtinga istori-
ja iš tikrųjų ne apie tai, kaip žmo-
nės išvaro vabzdžius ir ,,visus ki-
tus“ iš beveik apleistos šventovės.

Tai istorija apie tai, kad visa 
mūsų pasaulyje, kas lieka be prie-
žiūros, be veiklios, protingos žmo-
gaus globos, nyksta ir po truputį 
nusmunka. Tampa musių buveine 
ir galiausiai nueina niekais.

Plėtodami šią mintį neišven-
giamai padarysime dar vieną, itin 
svarbią išvadą, kuri nepalieka jo-
kių šansų netikinčiajam: mūsų pa-
saulis ir mes jame egzistuojame tik 
todėl, kad mus visą laiką ,,prižiūri“ 
protingasis Pradas.

Šis Pradas - tai Pats Dievas. Jei-
gu Jis bent vieną akimirką nustotų 
tai daręs, pasaulio ir mūsų nė pėd-
sako neliktų. Dalį Savo Apvaizdo-
je numatytų darbų Jis patiki mums. 
Ir turime garbingai atlikti šią mi-
siją: su didžia pagarba ir meile rū-
pintis savo mažomis ,,planetomis“, 
kurioms priskirtinos ir mūsų šven-
tovės.

 � Jacques Joseph Tissot. Egipto bausmės.

,,Egipto bausmės“ Kaunatavoje

Pasakykite, ar mano tėvo, 
mirusio daugiau nei prieš 30 
metų, siela prisimena mane? Ar 
ji tikrai žino, kada meldžiuosi už 
jį, kada aplankau jo kapą? 

Nikolajus.
Gerbiamasis Nikolajau, netu-

riu informacijos, ką ir kaip regi, 

girdi mirusieji. Žinome, jog siela 
nėra kažkas nuasmeninta: siela 
yra žmogiškosios asmenybės 
„buveinė“. Vadinasi, po mirties 
žmogaus siela išlieka sąmoninga. 
O jeigu jau Viešpats kalba apie 
jos palaimos ar kančios būseną, 
vadinasi, ji savo būklę tikrai su-
vokia. Suvokia save, turi atmintį. 
Bet ar Jūsų tėvas žino maldos už 
jį laiką, ar regi, jog esate prie jo 
kapo, negaliu pasakyti. Bet ma-
nau, jog jis tikrai Jus prisimena, 
kol meldžiatės už jį.

Ar galiu Dievo Motinos iko-
ną padaryti savo telefono už-
sklanda? Ar tai nėra nuodėmė?

Olga.
Gerbiamoji Olga, žinoma, 

galite. Tai tikrai nėra nuodėmė. 
Tai net gerai: kiekvieną sykį, 
prieš ką nors rašydama, komen-
tuodama, rinkdamasi lankytiną 
svetainę su vaizdais ar garso įra-

šais, jūs pažvelgsite į Dievo Mo-
tinos atvaizdą, pasimelskite ir 
pagalvosite, ar teisingai elgiatės.

Į mūsų šventovę ėmė vaikš-
čioti viena persona, dėvinti 
trumpą, kelių nedengiantį sijo-
ną ir palaidais plaukais. Ji jau 
sulaukė pastabų, bet tik juokia-
si ir nekeičia savo elgesio. Ir kle-
bonas nieko nesiima, tarsi jo tai 
neliestų. Patarkite, ką man, ką 
daryti? Gal pasiskųsti vysku-
pui? 

Tichonas
Gerbiamas Tichonai, ne visai 

aišku, kokį elgesį turite omenyje? 
Jeigu kalbate apie Jūsų sesers 
Kristuje sijono ilgį ir plaukų bū-
klę, kažin ar tai Jus liečia. Taip, 
esama tam tikros tradicijos, kaip 
reikia rengtis einant į šventovę. 
Bet konkrečius dalykus paprastai 
nustato klebonas. Svarbiausia, 
kad drabužiai nebūtų pernelyg 

iššaukiantys, „atviri“, ir kad mo-
teris nevilkėtų vyriškų drabužių, 
o vyras - moteriškų. Ši pastaba 
netaikytina ilgoms moterų kel-
nėms, nes jos -ne vyriškos. Jeigu 
klebonas jūsų sesers Kristuje iš-
vaizdos nepriskiria iššaukiančiai, 
tikėtina, kad taip ir yra. Gal Jums 
vis dėlto derėtų atkreipti dėmesį 
į motyvus, dėl kurių taip reaguo-
jate į šią moterį, o ne į jos išvaiz-
dą? Viešpats mus moko: jeigu 
pastebime krislą artimo akyse, 
pastebėkime rastą (!) savojoje 
(žiūr. Mt 7, 3). Ir apaštalas Pau-
lius primena, kad „tyriems viskas 
tyra“ (Tit 1, 15). Jei Jus trikdo 
moters išvaizda, atsistokite šven-
tovėje taip, kad su ja nesusitik-
tumėte, ir melskitės. Kai deramai 
melsitės, niekas jūsų neblaškys.

Rengdamasis išpažinčiai sa-
vo nuodėmes parašiau ant po-
pieriaus. Raštelį padaviau dva-

sininkui, o jis, vos žvilgtelėjęs, 
suplėšė jį neskaitęs. Ar man at-
leistos nuodėmės, dėl kurių no-
rėjau atgailauti? 

Aleksiejus.
Gerbiamasis Aleksiejau, išpa-

žintis tėra dalis viso paslaptingo 
atgailos proceso, kuris turi įvyk-
ti Jūsų sieloje. Prieš išpažintį rei-
kia jau būti „pakentėjusius“ dėl 
savo suvokto nuodėmingumo. 
Jūs ant popieriaus užrašėte nuo-
dėmes, kurias įsisąmoninote, dėl 
kurių meldėtės gailestingajam 
Tėvui, prašydamas atleidimo. Net 
jeigu dvasininkas per išpažintį ir 
neišklausė Jūsų, slėpinys, apva-
lantis jūsų sielą, be abejo, įvyko: 
nuodėmėmis išrištos, ir Jūs susi-
vienijote su Bažnyčia.

Klausimus galima siųsti į re-
dakciją įprastu arba elektroniniu 
paštu, arba per Vilniaus ir Lietu-
vos vyskupijos Facebook puslapį.

Į parapijiečių klausimus 
atsako Šventosios Dvasios 
vienuolyno katedros kunigas 
Olegas ŠliachtenkO.

Klausimai kunigui: Tėveli, ar ne nuodėmė?..


