
Sveikiname 
su Sv. Kaledomis! v .

Kasmet prieš Kalėdas ir Naujuosius 
metus mūsų vyskupijoje vyksta 
tradicinė labdaros akcija 
,,Gailestingumo angelas“. Ją 
organizuoja Vilniaus miesto 
dekanato Socialinė tarnyba. Akcijos 
tikslas - padėti daugiavaikėms, mažas 
pajamas gaunančioms šeimoms, 
vaikams su raidos sutrikimais bei 
vienišiems pagyvenusiems žmonėms.

Šįmet Socialinė tarnyba renka 
kanceliarijos reikmenis, suveny-
rus ir, žinoma, saldumynus dova-

noms. Socialinės tarnybos dar-
buotojai savo globotinius prade-
da lankyti ir sveikinti dar iki ka-
talikų Kalėdų, juk daugelis šių 
globotinių - katalikai, o Sociali-
nės tarnybos darbuotojai vieno-
dai rūpinasi tiek stačiatikiais, tiek 
katalikais, tiek kitų konfesijų at-
stovais.

Tarp globotinių yra asmenų, 
kurie dėl savo būklės ar protinės 
raidos ypatumų apskritai nelabai 
suvokia, kas vyksta. Bet šie žmo-
nės itin jautrūs gėriui, jų labai sti-

prus, gilus dėkingumo jausmas, be 
to, jie aiškiai, emocingai jį išreiš-
kia.

Šventosios vienuolės Chariti-
nos Lietuvaitės Seserijos vyresnio-
ji sesuo Liudmila Kalošina sako, 
kad tie apsilankymai labiausiai 
reikalingi net ne ligoniams, skurs-
tantiems ar bejėgiams asmenims, 
o mums patiems.

,,Kuomet matai, kaip juos 
džiugina patys paprasčiausi daik-
tai: žaisliukai, suvenyrai, saldumy-
nai, kaip nuoširdžiai jie dėkoja, 

kaip ima spindėti jų akys, pradedi 
suprasti, kad mes dažnai neverti-
name to, ką turime, ir kartais už-
sigeidžiame visai nereikalingų, 
menkų dalykų“.

Labdaros akcija ,,Gailestingu-
mo angelas“ tęsiasi iki 2023 metų 
sausio 31. Visi norintieji gali joje 
dalyvauti: padėti stokojantiems, 
pasiekti, kad džiaugsmu nušvistų 
veidai žmonių, kuriems, dažnai 
stinga paprastų dalykų.

Dėl informacijos prašome 
kreiptis tel. 8-655-71-123.

Kiekvienas gali tapti 
,,gailestingumo angelu“

 � Kalėdos - gailestingumo, gerumo ir labdaros metas. Nuotraukoje: Šv. vienuolės Charitinos Lietuvaitės Seserijos gailestingumo seserys su viena iš savo globotinių.
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Šventinis apsakymas
8 psl.

Aušros vartų šventenybė
3-4 psl.

Metropolito Inokentijaus 
Kalėdinis sveikinimas

2 psl.

Klausimai ir atsakymai
6 psl.
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Dėkingos širdies žmogus niekada nieko nestokos (Protojerėjus Nikolajus Gurjanovas)

Gruodžio 27 d. Vilniuje, Šventosios 
Dvasios vienuolyne, įvyko Visuotinis 
Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios (Jos 
juridinis pavadinimas „Lietuvos 
Stačiatikių arkivyskupija“) susirinkimas, 
kuriame dalyvavo dvasininkai, 
vienuoliai ir visų Lietuvos stačiatikių 
parapijų atstovai pasauliečiai.

Arkivyskupijos Visuotinis susirin-
kimas išreiškė visišką pritarimą anti-
karinei Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios 
vadovo, Vilniaus ir Lietuvos metro-
polito Inokentijaus, pozicijai. Taip pat 
patvirtino savo ištikimybę didesnės 
bažnytinės nepriklausomybėse siekiui 

ir šiuo reikalu kreipėsi į Švenčiausiąjį 
Sinodą. Dar anksčiau metropolitas 
Inokentijus pateikė Sinodui tarpinin-
kavimo raštą, prašydamas suteikti Lie-
tuvos Stačiatikių arkivyskupijai Sava-
valdės Bažnyčios statusą.

Kartu Lietuvos Stačiatikių arkivys-
kupija palaiko kanoninį ryšį su Mas-
kvos Patriarchija, kuris niekaip ne-
trukdo Bažnyčios savarankiškumui.

Visuotiniame susirinkime pra-
nešimus skaitė metropolitas Inoken-
tijus bei Trakų vyskupas vikaras 
Ambrosijus. Taip pat plačiai disku-
tuota aktualiomis šiuolaikinio Baž-
nyčios gyvenimo temomis.

Viešpaties numylėtieji, Ekscelencija 
Ambrosijau, brangūs tėvai, 
broliai ir seserys Kristuje! 

Su didžiu dvasios džiaugsmu, 
iš visos širdies sveikinu jus visus 
su Įsikūnijusio mūsų Viešpaties ir 
Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Gimi-
mo iškilme! Atėjus Dievo skirtam 
žmonių pasirengimo Gelbėtojo 
nužengimo į pasaulį metui, Dievas 
Tėvas iš begalinės ir nesuvokia-
mos Savo meilės atsiuntė Savo 
Viengimį Sūnų, Kuris tam „buvo 
numatytas dar prieš pasaulio su-
kūrimą“ (žiūr. 1 Pt 1,20). Jis atėjo 
mūsų atpirkti, atnaujinti ryšį su 
Dievu, kurį žmonės buvo nutrau-
kę, atkurti mums suteiktą Dievo 
paveikslą, pažeistą dėl senojo nu-
opuolio. Dievas nusileido į žemę, 
„kad kiekvienas, kuris Jį tiki, ne-
pražūtų, bet turėtų amžinąjį gyve-
nimą“ (Jn 3,15 - 16).

Šią didžią dieną visi mes dva-
siškai - mintimis ir jausmais - per-
sikeliame į tolimą Betliejaus olą, 
kad kartu su piemenimis ir Rytų 
šalies išminčiais (Mt 2,1) nusi-
lenktume Kūdikėliui Jėzui ir pa-
šlovintume didžią Dievo Įsikūni-
jimo Paslaptį bei į pasaulį atėjusį 
Gelbėtoją. Ten, Palestinoje, nak-
ties tylą nutraukė šventiškai 
džiaugsminga angelų giesmė, su-
vienijusi Dangų ir Žemę, Dangiš-
kąjį pasaulį ir nuodėmingą žmo-
niją: „Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė Jo mylimiems 
žmonėms!“ (Lk 2,14). Didžios 
Kristaus meilės ir nuolankumo 
dėka žmonių giminė, netekusi 
Dangiškojo Tėvo malonės, vėl pri-
imama į Rojaus buveines.

Su mumis yra Dievas, Kurio 
Dešinė ir Apvaizda rikiuoja visos 
kūrinijos būtį. Su mumis yra Die-
vas, nužengęs iš mums nesuvokia-
mų Dievybės aukštumų ir nuolan-
kiai pašventinęs skurdžią Betlie-
jaus olą bei menkas Kalėdų ėdžias. 
Su mumis yra Dievas, brangiuoju 
Savo Krauju pelnęs Šventąją Baž-
nyčią. Su mumis yra Dievas, sti-
prinantis asketus ir dovanojantis 
nugalėtojų vainikus šventiesiems 
kankiniams bei tikėjimo išpažinė-

jams. Su mumis yra Dievas! Žino-
kite, tautos, ir būkite nuolankios, 
nes su mumis yra Dievas! (žiūr. Iz 
8, 8-10).

Susitikti su Dievu - didi malo-
nė žmogaus sielai. O atsiskirti nuo 
Dievo - nepaprastai liūdnas daly-
kas. Taip dažnai nutinka dėl mūsų 
gyvensenos ar poelgių, pažei-
džiančių Dievo įsakus. Tada žmo-
gaus širdis būna ne ten, kur Kūrė-
jas, o ten, kur nuodėmė ir netei-
sybė. Tačiau, kokį užsidegimą ir 
dvasios pakilimą patiria žmogus, 
kuomet jo Dievą pamiršusios, ny-
kios sielos tamsybes staiga nušvie-
čia į pagalbą atskubėjęs Viešpats, 
ir, žmogui atgailavus, Jis vėl dova-
noja Savo bendrystę!

Bet tam, kad Kristus nuolat 
būtų greta, reikia pastovių mūsų 
pastangų. Dvasinis gyvenimas - 
tai ne tik kova su silpnybėmis ir 

nuodėmėmis, bet ir nepaliauja-
mas proto bei širdies siekis būti 
su Dievu.

Brangūs broliai ir seserys, į vi-
sus jus kreipiuosi šiais šventais 
apaštalo Pauliaus žodžiais: 
„Džiaukitės, tobulinkitės, vienas 
kitą guoskite, būkite vieningi, tai-
kiai gyvenkite, ir meilės bei ramy-
bės Dievas bus su jumis“ (2 Kor 
13,11).

Kaip mums nesidžiaugus ir 
nedėkojus Dievui už nesuskai-
čiuojamas Jo geradarystes, už 
mums skirtą slėpiningą ir įstabią 
Jo apvaizdą! Dėkoti privalu už vis-
ką, ką Jis mums siunčia. Pavyz-
džiui, už tą nelengvą kelią, kurį 
mes įveikėme praėjusiais metais. 
Mes patiriame įžeidimų, mus 
šmeižia, mūsų Bažnyčiai metami 
nepagrįsti, neteisingi kaltinimai. 
Tai darantys asmenys nesuvokia 

nei Jos prigimties, nei Jos Misijos, 
gelbėjant žmonių sielas. Mes sie-
lojamės dėl mūsų brolių ir seserų 
ryšium su jiems iškilusiomis pa-
gundomis. Sielvartaujame, jog ne 
visi ištvėrė šį išbandymą. Džiau-
giamės, kad absoliuti dauguma 
Lietuvos stačiatikių liko ištikima 
Motinai Bažnyčiai ir Jos vienybei.

Visus Lietuvos stačiatikius labai 
skaudina baisi nelaimė, ištikusi 
Ukrainos liaudį. Mes tebetęsiame 
uolias maldas už kenčiančią jos tau-
tą, meldžiame Dievo, kad Ukrainos 
žemėje pasibaigtų brolžudiškas ka-
ras ir įsiviešpatautų taika.

Šventieji tėvai vienu balsu tei-
gia, jog, kenčiant nelaimes ir bėdas 
dėl Kristaus, stiprėjama. Kaip sako 
šventas hierarchas Jonas Auksa-
burnis, ši patirtis daro sielą vyriš-
kai tvirtą, nepalaužiamai kantrią 
ir ištvermingą... Dabar ėmėme ge-

riau suprasti šiuos drąsius apašta-
lo Pauliaus žodžius: „Nei mirtis, 
nei gyvenimas, (...) nei dabartis, 
nei ateitis, nei galybės, nei aukštu-
mos, nei gelmės, nei jokie kiti kū-
riniai negalės mūsų atskirti nuo 
Dievo meilės, kuri yra mūsų Vieš-
patyje Kristuje Jėzuje“ (Rom 8, 38-
39). Kaip moko Evangelija, mums 
nedera nusiminti, o reikia pasiti-
kėti Kūrėju ir ištverme gelbėti savo 
sielas (Lk 21, 18-19) bei likti išti-
kimiems mūsų Motinai Bažnyčiai.

Kristaus Gimimas - tai švie-
sios vilties iškilmė. Tylios, nuolan-
kios, bet labai tvirtos vilties, kad 
Dievas Savo galia neišvengiamai 
įveiks visokią neteisybę ir nuodė-
mę. Šlovinkime Gimusį Jėzų Kris-
tų ir pasitelkime palaimingąją 
Viešpaties paramą, kurią dosniai 
teikia Jo Bažnyčios Slėpiniai. Visas 
savo viltis dėkime į Vienatinį Die-
vo Sūnų, Kuris iš didelės meilės 
mums tapo Žmogumi, kad mes, 
„nuteisinti tikėjimu, gyventume 
taikoje su Dievu per mūsų Vieš-
patį“ (Rom 5,1).

Tegul Dieviškojo Kūdikio 
Kristaus meilė dovanoja mums 
kantrybės ir neblėstančio Kalėdų 
džiaugsmo, kurio niekas ir nieka-
da iš mūsų neatims!

Ekscelencija Ambrosijau, gar-
bingieji tėvai, brangūs broliai ir 
seserys, visi kiti Lietuvos gyven-
tojai! Šią šviesią dieną priimkite 
mano šilčiausius sveikinimus ir 
nuoširdžiausius linkėjimus Kris-
taus Gimimo iškilmės ir Naujųjų 
metų proga! Tesuteikia Viešpats 
jums, jūsų giminėms bei visiems 
artimiesiems sveikatos, džiaugs-
mo ir visagalės Savo paramos! O 
Dievo laiminamai Lietuvai ir jos 
tautai - taikos, gerovės ir klestėji-
mo. Teužtaria ir tepadeda jums ir 
visiems kitiems Lietuvos žmo-
nėms Dievo Motina bei visų Lie-
tuvos žemės šventųjų maldos! 
„Budėkite, tvirtai laikykitės tikė-
jimo, elkitės vyriškai, būkite sti-
prūs!“ (1 Kor 16, 13). Amen.

Kristaus Gimimas (Kalėdos) 
2022/2023 m. 

Vilnius

 �Metropolitas Inokentijus: Kristaus Gimimas - tai šventė šviesios vilties, kad Dievas Savo galia įveiks visokią netiesą. 
Igorio Rinkevičiaus nuotrauka.

Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus Kalėdinis laiškas dvasininkams, 
vienuoliams ir visiems kitiems Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios nariams

Sausio 8 d., sekmadienį, Šventosios 
Dvasios vienuolyne ir šalia 
esančioje Aušros vartų koplyčioje, 
vyks iškilmingas didžios Lietuvos 
šventenybės - Aušros vartų Dievo 
Motinos ikonos pagerbimas, būtent 
ši diena yra skirta šiai ikonai atminti. 
Kviečiame visus dalyvauti!

Šventėje dalyvaus daugelio 
mūsų šalies stačiatikių šventovių 
parapijiečiai, taip pat autokefali-
nės Lenkijos Stačiatikių Bažny-
čios delegacija, vadovaujama Liu-
blino ir Chelmo arkivyskupo 
Abelio (rus. Avelj).

17:00 val. Šventosios Dvasios 
vienuolyno katedroje (Aušros 
vartų g., 10) vyks Didžioji Kalėdų 
Vakarinė, kuriai vadovaus Vil-
niaus ir Lietuvos metropolitas 
Inokentijus. Kartu su juo tarnaus 
Liublino ir Chelmo arkivyskupas 
Abelis (Lenkijos Stačiatikių Baž-
nyčia), Trakų vyskupas Ambrosi-
jus bei visų Vilniaus ir Lietuvos 
vyskupijos šventovių dvasininkai. 
Pamaldose dalyvaus maldininkai, 
atvykę iš daugelio mūsų šalies 
stačiatikių parapijų. Pasibaigus 
Vakarinei, maždaug 17:45 val., 
religinė procesija nuo Šventosios 

Dvasios vienuolyno pajudės prie 
Aušros vartų, ir Aušros vartų ko-
plyčioje, prie Dievo Motinos iko-
nos, vyks intencinės pamaldos, 
po kurių procesija grįš į vienuo-
lyną.

Kitą dieną, sausio 9 d., Šven-
tosios Dvasios vienuolyno kate-
droje bus aukojama Dieviškoji 
Liturgija, kurioje dalyvaus gar-
bingieji svečiai iš Lenkijos ir Lie-
tuvos Stačiatikių arkivyskupijos 
dvasininkai.

Daugiau apie Aušros vartų 
Dievo Motinos ikoną skaitykite 
3 - 4 puslapiuose. 

Sausio 8 d. Vilniuje bus iškilmingai pagerbta 
Aušros vartų Dievo Motinos ikona

Įvyko Visuotinis Lietuvos 
Stačiatikių Bažnyčios susirinkimas
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Geriausia bendravimo forma - melstis už kits kitą (Šv. hierarchas Filaretas Maskvietis)

Mūsų šalyje yra šventenybė, kuriai 
itin didelę pagarbą reiškia tiek 
katalikai, tiek stačiatikiai. Tai Dievo 
Motinos ikona, esanti koplyčioje, 
virš Aušros vartų. Ji pagerbiama 
sausio 8-tą. Tądien tikintieji iš 
daugelio Lietuvos stačiatikių 
parapijų atvyks į Vilnių pasimelsti 
prie šio stebuklingojo paveikslo.

Maždaug 17:45 val. nuo Šven-
tosios Dvasios vienuolyno kate-
dros link Aušros vartų pajudės 
religinė procesija. Metropolitas 
Inokentijus ir vyskupas Ambrosi-
jus kartu su gausiai susirinkusiais 
dvasininkais pakils į koplyčią, ir 
ten, prie Aušros vartų Dievo Mo-
tinos ikonos, vyks intencinės pa-
maldos. Kviečiame į jas visus no-
rinčius!

Vilniaus Aušros vartų Dievo 
Motinos ikona (rus. „Ostrobrams-
kaja”) - neįkainojama dovana iš 
praeities. Čia, prie Skaisčiausiojo 
Dievo Gimdytojos veido, paguo-
dos tikisi sulaukti ne tik vietos gy-
ventojai, bet ir maldininkai iš dau-
gelio kitų šalių.

Katalikai tradiciškai ikonos at-
siradimą datuoja XVII a. pradžia, 
tačiau esama liudijimų, kad Aušros 
vartų ikona kur kas senesnė. Jos 
gyvavimo pėdsakų randama jau 
XIV a., nuo Lietuvos Didžiojo ku-
nigaikščio Algirdo valdymo laikų.

Gedimino sūnus, Didysis Lie-
tuvos kunigaikštis Algirdas (rus. 
Olgerd), buvo puikus karys. Per 
ilgus savo viešpatavimo metus 
(1345 - 1377 m.) vien prieš toto-
rius jis surengė ne mažiau nei de-
šimt žygių. Ir dauguma jų buvo 
sėkmingi. Tuomet nugalėtojai bu-
vo pratę užkariautose žemėse imti 
sau belaisvių, ginklų, brangenybių, 
kilimų, audinių, be to, bažnytinių 
reikmenų, papuošimų. Savaime 
aišku, kad iš viso to pirmasis vals-
tybės asmuo ir galėjo rinktis pir-
mas, ką panorėjęs.

Taip duoklėje, kurią Algirdas 
surinko viename iš žygių prieš „to-
torius“ (kai 1363 m. užkariavo 
Korsunę Krymo pusiasalyje), atsi-
rado ir graikiškoji Apreiškimo 
Dievo Motinai ikona. Nieko nuos-
tabaus čia nėra, juk Korsunė 

(Chersonesas) anksčiau buvo di-
delė graikų gyvenvietė, kur žmo-
nės išpažino stačiatikybę.

Pelnęs pergalę kunigaikštis Al-
girdas grįžo į Vilnių ir didžiausią 
iš atsivežtų brangenybių - Dievo 
Motinos ikoną - padovanojo savo 
sutuoktinei. Priminsime, kad Al-
girdo motina buvo rusė, ir tuome-
tinė jo žmona Marija buvo Rusios 
(Vitebsko) kunigaikščio Jaroslavo 
duktė. Jai mirus Algirdas vėl vedė 
rusaitę - Tverės kunigaikščio Alek-
sandro dukterį Julijaniją (liet. Ju-
liona). Abi Aleksandro žmonos 
buvo stačiatikės.

Kunigaikštienės Julijanijos rū-
pesčiu Vilniuje buvo pastatyta me-
dinė Švenčiausiosios Trejybės cer-
kvė, kuri tapo to paties pavadini-
mo vienuolyno šventovė. Ji iškilo 
ten, kur 1347 metais buvo atlikta 
bausmė Vilniaus kankiniams An-
tonijui, Joanui ir Eustachijui. Ne-
nuostabu, kad Korsunės ikona bu-
vo patalpinta būtent Švenčiausio-
sios Trejybės cerkvėje. Tai įvyko ne 
vėliau nei 1392 metais, nes tai pa-
skutiniai didžiosios kunigaikštie-

nės Julijanijos Aleksandrovnos gy-
venimo metai.

1431 metų kronikose sakoma, 
kad Korsunės ikona yra virš mies-
to vartų įrengtoje koplyčioje, o šie 
vartai - vos už keliasdešimt metrų 
nuo Švenčiausiosios Trejybės cer-
kvės. Anuomet tai buvo Medinin-
kų vartai, nes nuo jų driekėsi kelias 
į kunigaikščio pilį Medininkuose. 
Po to vartai gavo Žemaičių, vė-
liau - Rusų, o galiausiai Aušros 
vardą (rusiškai ir lenkiškai jie nuo 
XVI a. vadinami „Aštriais” - „Os-
tryje”; „Ostra brama”).

Savaime kyla klausimas, kodėl 

ikoną iš Švenčiausiosios Trejybės 
šventovės perkėlė į mažą koplyčią? 
Dalykas tas, kad stačiatikiai tradi-
ciškai taip darė: ypatingai tikinčių-
jų gerbiamą ikoną patalpindavo 
ant pagrindinių miesto vartų kaip 
to miesto Saugotoją. Štai Maskvo-
je ant Barboros (rus. Varvarskije) 
vartų buvo iškelta „Bogoliubsko“ 
Dievo Motinos ikona, o ant Prisi-
kėlimo vartų (Voskresenskije) - 
„Iberijos“ ikona. Pažymėtina, kad 
Dievo Motinos veidas buvo nu-
kreiptas ne į miestą, o nuo jo.

Tęsinys - 4 psl.

Aušros vartų Dievo 
Motinos ikona - 
stačiatikių šventenybė

 � Aušros vartų Dievo Motinos ikonai pagarbą reiškia tiek stačiatikiai, tiek 
katalikai. Bigstockphoto.com nuotrauka
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Joks teisumas nesuteikia teisės smerkti tą, kuris nusideda, (Šv. hierarchas Ignatijus Briančianinovas)

Šventenybė

Baigiantis XV ir prasidėjus XVI a. Vilnių 
dar galėjo užpulti totoriai. Nuo jų nukentė-
jo netoli esantys miestai - Minskas, Naugar-
dukas (Novogrudok), Sluckas. Kilmingi vil-
niečiai kreipėsi į valdovą Aleksandrą (jo 
valdymo metai - 1492 - 1506), prašydami 
apsaugoti sostinę. Buvo nutarta apjuosti 
miestą mūrine siena. 1498 metų balandžio 
23 (pagal senąjį kalendorių), Šv. Jurgio Nu-
galėtojo dieną, įvyko bendra miestiečių re-
liginė procesija skambant visų šventovių (14 
stačiatikių ir 7 katalikų) varpams. Liaudies 
eisenai vadovavo pats valdovas Aleksandras. 
Ir prie medinių vartų, virš kurių buvo Kor-
sunės ikona, pašventinta ten iškilsiančių 
mūrinių vartų vietą. Neužilgo vartus pasta-
tyta. Rusiškai juos pavadinta „Aštriais“ (Os-
tryje), o ikona taip pat nustota vadinti „Kor-
sunės“ arba „Apreiškimo”: ji tapo Aušros 
vartų ikona („Ostrovorotnaja“ ar „Ostro-
bramska”).

Vilniaus istorijoje XVI amžių galima va-
dinti vidinio stačiatikybės susilpnėjimo me-
tu. Dar 1483 m. karalius Kazimieras IV pa-
skelbė įsaką, draudžiantį statyti naujas sta-
čiatikių šventoves ir rekonstruoti apgriuvu-
sias. Stačiatikių Bažnyčios vadovai pasidavė 
korupcijai, ėmė reikštis ženkli nedermė tarp 
pasauliečių ir dvasininkų. Tai atsiliepė ir ti-
kinčiųjų maldingumui: stačiatikių reiškiama 
pagarba Aušros vartų ikonai sumenko, juo-
lab, kad į Vilnių jau atkeliavo Konstantino-
polio Dievo Motinos ikona, kurią dabar va-
diname „Vilniaus Hodegetrija“ (jos kopija 
yra Šventosios Dvasios vienuolyno katedro-
je). Šią ikoną iš Maskvos atvežė kunigaikščio 
Joano III duktė Jelena, ištekėjusi už Lietuvos 
kunigaikščio Aleksandro. Ikona buvo patal-
pinta Skaisčiausiosios katedroje, ir stačiati-
kiai ėmė reikšti jai itin didelę pagarbą.

1596 metais, sudarius religinę Brastos 
(Bresto) uniją, Švenčiausiosios Trejybės vie-
nuolynas, kuriam teisiškai tebepriklausė 
Aušros vartų ikona, perėjo unitams. Tačiau 
stačiatikiai sugebėjo perkelti ikoną į Mika-
lojaus (Nikolskaja) cerkvę, esančią Didžio-
joje gatvėje. 1609 metais Švenčiausiosios 
Trejybės vienuolyno unitai pareikalavo, kad 
stačiatikiai grąžintų ikoną. Ši byla buvo iš-
spręsta per dvi dienas: karaliaus valdžiai pa-
laiminus, 1609 metų liepos 31 dieną Mika-
lojaus šventovę atėmė iš stačiatikių ir atida-
vė unitams. Ir jau rugpjūčio 1 dieną unitų 
metropolitas Ipatijus Pacėjus atėjo į Mika-
lojaus cerkvę pagerbti Aušros vartų Dievo 
Motinos ikonos. Tą pačią dieną ikona buvo 
nugabenta Švenčiausiosios Trejybės vienuo-
lyno unitams. O Lietuvos sostinėje tada te-
buvo likusi viena veikianti stačiatikių šven-
tovė - Šventosios Dvasios vienuolyno.

Unitų vienuoliai vėl patalpino ikoną 
Aušros vartų koplyčioje. Dabar ikona pri-
klausė vienuolių Bazilijonų ordinui, įsikū-
rusiam Švenčiausiosios Trejybės vienuolyne. 
Šiam ordinui tiesiogiai vadovavo Romos Po-
piežius. Ordino įkūrėjai tikėjosi, kad jis taps 
dvasiniu Unijos sklaidos Lietuvoje centru. 
Unitų metropolitas Josifas Rutskis kreipėsi 
į Popiežių Urboną VIII, prašydamas atsiųs-
ti į Lietuvą išsimokslinusių asmenų, kurie 
galėtų imtis Švenčiausiosios Trejybės vie-
nuolyno brolių bazilijonų lavinimo. 1624 

metų vasarą į Vilnių atvyko keturi Basųjų 
karmelitų ordino vienuoliai, mokantys len-
kų kalbą. Neužilgo misionieriams atiteko 
naujai pastatyta Šv. Teresės šventovė. Ji yra 
greta Švenčiausiosios Trejybės cerkvės. Iš 
pradžių naująją šventovę norėta atiduoti 
unitams bazilijonams, bet ji vis labiau pa-
našėjo į katalikų bažnyčią. O netrukus Auš-

ros vartų ikonos „šeimininkais“ tapo kar-
melitai. Bazilijonai dėl jos nedrįso ginčytis 
su basaisiais karmelitais: juk šie buvo bazi-
lijonų mokytojai ir dvasiniai vadovai.

Iki XVII amžiaus septintojo dešimtmečio 
Teresės šventovė galutinai tapo katalikų baž-
nyčia. Karmelitai prie jos įkūrė šv. Juozapo 
broliją, kuriai Roma suteikė itin daug privi-
legijų. 1671 metais karmelitai vietoj senos 

aptriušusios koplyčios pastatydino naują ko-
plyčią, ir ikona atsidūrė ne išorinėje sienos 
pusėje, kaip buvo iki tol, o vidinėje. Dievo 
Gimdytojos atvaizdas dabar buvo nukreiptas 
į miestą bei į pačią Šv. Teresės bažnyčią. 1714 
metų gegužės mėnesį, kilus gaisrui, sudegė 
medinė Aušros vartų koplyčia. Ji buvo visiš-
kai sunaikinta, bet karmelitai spėjo išgelbėti 
ikoną. Ją patalpinta Šv. Teresės bažnyčioje, 
kur ji išbuvo trisdešimt metų. Tikintieji taip 
karštai ir gausiai meldėsi prie šios ikonos, 
kad karmelitai jos garbei įvedė specialias iš-
kilmingas keturiasdešimties valandų pamal-
das Teresės bažnyčioje. 1744 metais buvo 
pastatyta nauja koplyčia: jau mūrinė ir žy-
miai erdvesnė (per visą sienos plotį).

Švenčiausiosios Trejybės vienuolyno 
broliai unitai, matydami, kad garbingiausio-
ji Dievo Gimdytojos ikona nuo seniausių 
laikų priklausanti jų šventovei, tapo karme-
litų nuosavybė, ėmėsi žygių ją atgauti. Vietos 
religinė valdžia neįstengė sutvarkyti šio rei-
kalo, tad spręsti ginčą teko Romai. Ten 
svarstymas užtruko, bet galiausiai nutarta: 
ikona turi likti vienuolyno, esančio arčiau 
Aušros vartų žinioje. Karmelitai džiūgavo: 
jų šventovė keliasdešimt metrų arčiau nei 
Švenčiausiosios Trejybės.

Po Tado Kostiuškos sukilimo pasireiškė 
naujas pagarbos Aušros vartų ikonai reiški-
mo motyvas. Dalykas tas, kad 1794 metais 
Aušros vartai tapo savita tvirtove, sukilimo 
centru. Sukilėliai pro siauras bokšto angas 
iš koplyčios presbiterijos šaudė į rusų karius, 
priartėjusius prie miesto sienos. Vienuoliai 
karmelitai taip pat laike šautuvus rankose ir 
gynėsi. Kartu sukilėliai meldėsi prie Dievo 
Gimdytojos atvaizdo, prašydami dovanoti 
pergalę. Taip Vilniaus Aušros vartų ikona 
tapo kovos už laisvę simboliu.

1795 metais, po trečio Lenkijos padali-
jimo, Vilniaus kraštas atiteko Rusijai. Aušros 
vartų koplyčią vis labiau puošta, joje buvo 
įrengti vargonai. Ikonai buvo pagaminti ap-
taisai iš brangiųjų metalų, o virš Skaisčiau-
siosios Mergelės Marijos veido patalpino dvi 
karūnas: vieną - kaip Dangaus, o kitą - kaip 
Lenkijos karalienės.

1826 metais buvo prabangiai paminėtas 
jubiliejus: šimtas metų nuo keturiasdešim-
ties valandų trukmės pamaldų prie Aušros 
vartų Dievo Motinos ikonos praktikavimo 
pradžios. Iškilmės tęsėsi ištisus metus. Į Vil-
nių keliavo šimtai tūkstančių maldininkų, 
norinčiųjų pagerbti stebuklingąją ikoną. 
1829 metais prie koplyčios buvo pastatyta 
galerija. Dabar koplyčia atrodo panašiai 
kaip po šios paskutinės didelės rekonstruk-
cijos.

1830 - 1831 metais Vilniuje vėl kilo su-
kilimas. Numalšinus jį Rusijos valdovas 
ėmėsi griežtų priemonių. Karmelitų vienuo-
lynas buvo panaikintas. Šv. Teresės bažnyčia 
tapo parapijinė, bet liko katalikams, o kar-
tu - ir Aušros vartų koplyčia su stebuklin-
gąja Dievo Motinos ikona. Tai, kad stačia-
tikiai jos nesusigrąžino - didelis stačiatikių 
metropolito Josifo (Semaškos) nuopelnas. 
Jis kreipėsi į imperatorių Nikolajų I, prašy-
damas palikti ikoną katalikams. Kartu jis 
pabrėžė, jog stačiatikiai reiškia jai pagarbą 
ir nenustos tai darę, juoba, kad ant ikonos 
išliko senovinis slavų kalba, ligatūra atliktas 
užrašas: „Garbingesnė už cherubinus ir ne-
palyginti šlovingesnė už serafinus.“

Aušros vartų gatvė kurį laiką iki 1863 
metų sukilimo buvo tapusi demonstracijų 
ir mitingų vieta. Prie šventojo paveikslo 
žmonės vėl meldė malonės ir pagalbos; mel-
dėsi ne tik tie, kurie prašė sielos ramybės, 
bet ir tie, kurie ragino pradėti klasių kovą...

Susumuokime tai, kas pasakyta.
Didysis Lietuvos kunigaikštis Algirdas 

viename iš savo žygių gavo graikiškąją Die-
vo Gimdytojos ikoną. Dievo Motina joje 
vaizduojama viena, be Kūdikėlio Jėzaus. 
Švenčiausiosios Mergelės veidas ikonoje yra 
labai ramus, Ji pagarbi bei susikaupusi, ran-
kos sukryžiuotos ant krūtinės. Rytų tradici-
jai būdinga taip Ją vaizduoti Apreiškimo 
ikonose. Tai momentas, kai arkangelas Ga-
brielius apreiškia, kad Ji taps Dieviškojo Kū-
dikio Motina. Tai, kad Dievo Gimdytoja šio-
je ikonoje vaizduojama per Gerosios žinios 
Apreiškimą, Vilniaus stačiatikiai neabejojo 
nei XIV amžiuje, nei vėliau, reikšdami pa-
garbą šiam šventajam paveikslui - Apreiški-
mo ikonai.

Šventosios Dvasios vienuolyno katedro-
je, į kairę nuo įėjimo, yra Aušros vartų iko-
nos kopija, kuriai tikintieji taip pat reiškia 
didelę pagarbą.

Tęsinys. Pradžia - 3 psl.

 � Aušros vartų Dievo Motinos ikona yra koplyčioje virš to paties pavadinimo vartų, netoli 
stačiatikių Šventosios Dvasios vienuolyno. Wikimedia Commons. nuotrauka

Sekmadienį, sausio 8 d., maždaug 
17.45 iš Šventosios Dvasios vie-
nuolyno link greta esančių Aušros 
vartų pajudės gausi religinė proce-
sija. Koplyčioje, prie Dievo Motinos 
Aušros vartų paveikslo, vyks inten-
cinės pamaldos, po kurių religinė 
procesija grįš į vienuolyną.

Aušros vartų Dievo Motinos ikona - 
stačiatikių šventenybė
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Svetimos nuodėmės - ne tavo rūpestis. Sėdėk ir verk dėl savo nuodėmių (Šv. vienuolis Gavrijilas Urgebadze)

Interviu

Vilniaus priemiestyje, Bukiškių 
gyvenvietėje, Sodų gatvėje, 
yra nedidelė, bet labai jauki 
mūrinė cerkvę su penkiais žydrais 
kupolais. Tai Kristaus Gimimo (rus. 
Christoroždestvenskij) šventovė - 
vienintelė mūsų vyskupijoje, 
pašvęsta Kristaus Gimimo garbei.

Šventovė pastatyta įpusėjus 
XIX amžiui, už generolo Pavlo Bo-
žerjanovo lėšas. Sklypas, kur iškilo 
šventovė, anksčiau priklausė gar-
siajai Radvilų giminei.

Generolas P. Božerjanovas gar-
sėjo kaip rūpestingas šeimininkas. 
Savo dvarą, įkurtą žemėse, kurios 
jam atiteko už tarnystę, jis nuolat 
puoselėjo: įveisė sodą, prisodino 
dekoratyvinių medžių bei krūmų, 
sujungė kanalais tvenkinius. Van-
duo juose buvo toks švarus, kad 
jame puikiai jautėsi upėtakiai. Ge-
nerolas dar pastatydino dviaukštį 
gyvenamą namą ir namų cerkvę, 
kuri iš pradžių, manoma, buvo pa-
švęsta Gelbėtojo Acheiropitos pa-
veikslo garbei.

Beje, visai neseniai - prieš kele-
tą metų P. Božerjanovo proanūkė 
tikinčiųjų bendruomenei padova-
nojo senovinę Švenčiausiosios Die-
vo Gimdytojos Globos ikoną. Ji 
priklausė dar jos proseneliui - šios 

šventovės įkurėjui. Ikona patalpin-
ta garbingoje vietoje, tarp kitų cer-
kvės šventenybių ir relikvijų.

Antrojo pasaulinio karo metu 
Kristaus Gimimo cerkvė buvo be-
veik sugriauta, o po karo sovietme-
čiu ji ilgiems metams buvo pavers-
ta žemės ūkio mechanizatorių mo-
kyklos sandėliu. Stačiatikiams 
šventovė grąžino nepriklausomos 
Lietuvos valdžia.

Baigiantis paskutinei XX a. de-
kadai pradėta atkurti šventovės 
brėžinius, o nuo 2002 metų imtasi 
jos restauravimo. 2011 metų vasa-
rą šventovė jau buvo atkurta, ir tai 
įvyko pirmiausia Vilniaus ir Lietu-
vos metropolito Chrizostomo (da-
bar - emerito) pastangų dėka.

Pamaldos šventovėje atnaujin-
tos nuo 2011 metų. Nuo šių metų 
kunigas Maksimas Krutolevičius 

yra jos klebonas. Tikinčiųjų ben-
druomenė čia nėra gausi, bet dar-
ni. Po pamaldų tikintieji dalyvau-
ja pokalbiuose tikėjimo temomis, 
kartu švenčia gimtadienius, var-
dines.

Cerkvės šventorius yra erdvus, 
ir jame patogu rengti šventes gau-
siam vaikų būriui. Todėl daugelis 
renginių minint šventųjų sutuok-
tinių Petro ir Fevronijos Muro-
miečių atminimą (liepos 8 d.) 
vyksta būtent Bukiškių Kristaus 
Gimimo šventovėje. O pastarai-
siais metais vyskupijoje stačiati-
kiai tuomet gana plačiai pažymi 
„Meilės, šeimos ir ištikimybės“ 
dienas. Bukiškėse šios šventės 
vyksta linksmai, triukšmingai, į 
jas susirenka daug žmonių. Per 
dieną ten suvalgoma keli šimtai 
porcijų ledų, šen bei ten tada ma-
tai ir baltai rausvus cukraus vatos 
„debesėlius“. Be to, šventovėje 
vyksta aktorių, klounų, fokusinin-
kų pasirodymai. Vaikams šios 
šventės palieka gilų įspūdį.

Bukiškių šventovės titulo die-
nos, o tiksliau - Kristaus Gimi-
mo nakties iškilmė bus švenčia-
ma penktadienį, sausio 6 d. Kvie-
čiame visus dalyvauti iškilmin-
gose pamaldose, kurios prasidės 
23:30 val.

Kristaus Gimimo garbei skirta šventovė

 � Kristaus Gimimo šventovė Bukiškėse

Į laikraščio „Stačiatikių Lietuva“ 
klausimus atsako Vilniaus ir 
Lietuvos vyskupijos vikaras, 
Trakų vyskupas Ambrosijus

- Jūsų Ekscelencija, daugelio 
žmonių nuotaika dabar - visai ne 
šventiška. Ar verta švęsti, kuomet 
tiek žmonių žūsta ir milijonai lie-
ka be pastogės?

- Mes gyvename sudėtingą ne-
stabilumo, skausmų, negandų ir 
karų metą. Krikščionis, stačiatikis, 
vieną iš 12 svarbiausių metų šven-
čių - Kristaus Gimimo iškilmę - 
pažymi uolia malda, be to, mus 
visus guodžia Kristaus teikiamas 
dvasinis džiūgesys. Mes dalyvau-
jame šioje šventėje ir tada, kai dė-
kojame Dievui už viską, ką Jis 
mums skiria gyvenime.

Mūsų meilė Dievui ir žmo-
nėms reiškiasi ir tuo, kad mes spe-
cialiai, ypatingai uoliai už juos 
meldžiamės. Štai Dieviškosios Li-
turgijos metu, prašome Dievą nu-
traukti karą Ukrainoje. Meldžia-
mės ir už žuvusių jos žemėje am-
žinąjį atilsį.

Prieš du tūkstančius metų, kai 
Dievas atėjo į šį pasaulį, taip pat 
buvo sudėtingas metas. Viešpats 
tada dosniai apdovanojo žmones 
savo malonėmis. Prašykime, kad 
Jis ir šiandien išlietų savo malonių.

- Paprastai žmonės su viltimi 
laukia naujų metų. Tačiau dabar 
daugelio širdyse glūdi baimė. 
Kaip ją įveikti? Kas galėtų tapti 
atrama ir įkvėpti pasitikėjimo?

- Baimė į mūsų sielas kartais 
įsiskverbia dėl mažatikystės. Bū-

tent šią baimės priežastį mūsų 
Viešpats Jėzus Kristus aiškiai nu-
rodė savo mokiniams, kai jie, ap-
imti baimės, pažadino Jį kilus 
smarkiai audrai, sakydami: „Vieš-
patie, gelbėk, žūvame!“ (Mt 8, 25). 
Kristus apaštalams, o kartu ir 
mums aiškiai nurodė baimės prie-
žastį: „Ko jūs tokie bailūs, mažati-
kiai?“ Paskui atsikėlė, sudraudė vė-
jus bei ežerą, ir pasidarė visiškai 
ramu. (Mt, 8,26).

Vienas iš žinomų Šventojo Raš-
to komentatorių - Eufemijus Ziga-
benas sako, jog Kristus išsklaido 
savo mokinių baimę, parodyda-
mas, kad ji sieloje kyla dėl dvasios 
silpnumo, ir priekaištauja jiems dėl 
mažatikystės. Apaštalai manė, jog 
Jis galės išgelbėti, bet tik tada, kai 
nemiegos, todėl ir pažadino Jį. 
Mums taip pat kartais atrodo, jog 
Kristus gali mus išgelbėti, gali mu-
mis pasirūpinti tik tada, kai Jis 
„nemiegos“, nes manome, kad Jis 
tolsta nuo mūsų. Tačiau taip nėra. 
Atmintyje iškyla Kristaus atsaky-
mas šventajam vienuoliui Antanui 
(rus. Antonij), kai jis po ilgos ir 
alinančios kovos su demonais pa-
klausė Viešpatį: „Kur Tu buvai? 
Kodėl nepasirodei iš pat pradžių, 
kad nutrauktum mano kančias?“ 
Ir išgirdo šiuos žodžius: „Aš buvau 
čia, Antanai, bet laukiau, norėda-
mas pamatyti tavo didvyrišką ko-
vą“ (žiūr. Šv. vyskupas Atanazas 
Didysis: „Šv. vienuolio Antano Di-
džiojo gyvenimas”). Krikščionybės 
istorijoje yra daugybė panašių ti-
kėjimo ir vilties, sulaukti Kristaus 
pagalbos liudijimų. Jie pateikti 
šventųjų biografijose; tokių pavyz-

džių apstu ir mūsų Bažnyčios nau-
jųjų kankinių bei išpažinėjų gyve-
nimo aprašymuose. Šie pavyzdžiai 
stiprina mus ir įkvepia vilties bei 
tikrumo, kad Viešpats neapvils 

mūsų lūkesčių, nes ir ankstesnių 
savo liudytojų Jis nenuvylė. Visą 
savo karingumą jie nukreipė kovai 
su nuodėme, savo sielos apvalymui 
nuo neskaisčių aistrų. „Todėl ir 

mes, šitokio debesies liudytojų ap-
supti, nusimeskime visas naštas bei 
nuodėmės pinkles ir ištvermingai 
bėkime mums paskirtose lenkty-
nėse“ (Žyd 12, 1). Tad tikėdami ir 
su viltimi žvelkime „į savo tikėji-
mo Vadovą ir Ištobulintoją Jėzų. 
Jis vietoj Sau priderančių džiaugs-
mų, nepaisydamas gėdos, iškentė-
jo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto 
dešinėje“ (Žyd 12,2).

- Ko linkėtumėte Lietuvos 
Stačiatikių Bažnyčios cerkvių pa-
rapijiečiams naujais metais?

- Mūsų parapijiečiams ir sau no-
rėčiau palinkėti taikos, ramybės. 
Juk sumaištis, mažatikystė, tikėjimo 
Dievo pagalba stoka, baimė mūsų 
sielose kyla dėl įvairių aistrų. Štai 
konfliktų su aplinkiniais priežastis - 
būtent ramybės stoka mūsų širdyje. 
O ramybės šaltinis yra mūsų Vieš-
pats Jėzus Kristus, Kuris yra „kelias, 
tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6). Jis 
apaštalams ir mums paliko Savo ra-
mybę (Jn 14, 27). Mums svarbu pa-
justi šią ramybę, išsaugoti ją ir puo-
selėti, o kad - pasiektume šį tikslą 
reikia teisingų gyvenimo prioritetų: 
Dievas, kelias link Jo ir su Juo turė-
tų būti pirmoje vietoje. Darykime 
viską, kas nuo mūsų priklauso, kad 
mūsų širdys apsivalytų nuo aistrų; 
likime ištikimi Kristui ir Jo Bažny-
čiai, atmindami nemarius šventojo 
kankinio, dvasininko Kiprijono 
Kartaginiečio žodžius, esančius jo 
knygoje „Apie Bažnyčios vienybę”: 
„Tas, kam Bažnyčia - ne Motina, 
negali turėti ir Tėvo - Dievo“.

Maksimas RoGalsKis

 � Trakų vyskupas Ambrosijus. A.Litvinovo nuotrauka

Trys klausimai Trakų vyskupui Ambrosijui

Prašome paremti laikraštį 
„Stačiatikių Lietuva“ savo au-
komis!

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

Paremti mūsų laikraštį auka 
galima ir visose Lietuvos stačiatikių 
šventovėse. Žvakių kioske galima 
paimti kišeninį 2023 m. kalendo-
rių, kuriame nurodytos pagrindinės 
religinės šventės, bei pavaizduotos 
tikinčiųjų itin gerbiamos ikonos 
(apie vieną jų - Aušros vartų - skai-
tykite 3-4 psl.).

Ten pat, žvakių kioske, galima 
palikti auką laikraščiui.

Nuoširdžiai Jums dėkojame už 
paramą!

Paremkite 
laikraštį!
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Smerk netikusį veiksmą, o atliekančio jį nesmerk (Šv. vienuolis Serafimas Sarovietis)

Klausimai - atsakymai

Kunigas Ole-
gas Guriliovas, 
Šv. Mikolojaus 
Myriečio (rus. 
Nikolskaja) 
cerkvės, esan-
čios Rudami-
nos kaime, 
klebonas.

Mano vaikystė, jaunystė ir suau-
gusiojo gyvenimas iki 35 metų praėjo 
toli nuo Bažnyčios. Kartu man nuo 
pat mažumės kildavo klausimų, su-
sijusių su žmogaus gyvenimo pras-
me, ir aš nerasdavau atsakymų į juos. 
Šeimai persikėlus į Vilnių, dažniau 
užsukdavome į šventoves. Keletą 
kartų vienuolyne ir Skaisčiausiosios 

katedroje teko dalyvauti pamaldose, 
kurias celebravo hierarchas. Mane 
sukrėtė metropolito Chrizostomo 
pamokslų aktualumas ir tiesumas. 
Po to Viešpats mūsų šeimą atvedė į 
Šv. vyskupo Mikalojaus šventovę Ru-
daminoje. Čia mes susipažinome su 
archimandritu Leonidu, su draugiš-
ka, labai mylinčia dvasine šeima, su 
sekmadienine mokykla, o netrukus 
ir su Mikniškių bendruomene. Tėvas 
Leonidas išsyk mus priėmė taip, tar-
si būtume seni jo pažįstami; jis nuo 
pirmo susitikimo tapo neginčijamu 
autoritetu. Jo žodžiai, veiksmai, akys - 
visa buvo kupina tyros krikščioniškos 
Meilės. Mūsų šeima pasikrikštijo ir 
įgijo dvasios vadovą. Tikime, kad jis 
ir dabar už mus meldžiasi.

Ina, Šv. Kons-
tantino ir My-
kolo švento-
vės parapijetė 
(Vilnius).

Sąmoningai, savo noru, į švento-
vę atėjau būdama 20-ties. Užsukusi 
į Šv. Mykalojaus (Nikolskaja) cerkvę, 
esančią Didžiojoje g-je, patekau į 
jaukias prietemas (taip ten yra ir da-
bar). Cerkvėje triūsianti moteris su-
tiko mane šiltai ir geranoriškai. Jos 
svetingumo ir santūrių, neperšamų 
patarimų dėka ėmiau vis dažniau 
lankytis cerkvėje. Ji man tapo gy-
dykla. Štai atėjai, pabuvai ten, ir sie-
los nebeskauda. Vėliau vienuolyne 
išgirdau metropolito Chrizostomo 
pamokslą, kuris turėjo daug bendra 
su mano gyvenimu, ir padarė stiprų 
įspūdį: jame glūdėjo atsakas į mane 

tada kankinančią problemą. Ir dar 
sykį hierarchas, kreipdamasis į mus 
visus, ištarė man labai svarbius žo-
džius: „Dievas be jūsų išgyvens! O jūs 
be Dievo - ne!“ Ir man tapo visiškai 
aišku, kad taip ir yra.

Sakoma, kad tapimas praktikuo-
jančiu Bažnyčios nariu - ne vienkarti-
nis veiksmas: jis tęsiasi visą gyvenimą. 
Pritariu šiam teiginiui. Manau, kad 
žmogus, pravėręs Bažnyčios duris, 
mažais žingsneliais, iš lėto juda, siek-
damas pasveikti. Tai sunkus kelias: 
dažnai tenka įveikti savąjį „negaliu“ 
ar „nenoriu“. Pavyzdžiui, aš, net ir 
žinodama, kaip svarbu priimti Šven-
čiausiuosius Slėpinius (liet. Komuni-
ją), ilgai nesiryžau to daryti. Kuomet 
pasakiau apie tai moteriai, tvarkančiai 
šventovę, ji davė vieną kitą gerą pata-
rimą, ir jie paskatino žengti šį žingsnį. 
Neužilgo aš priėmiau Švč. Komuniją, 
ir išsyk pasijutau daug geriau.

Monika Griga-
liūnienė, Šv. 
Kotrynos cer-
kvės (rus. Je-
katerininskaja) 
parapijietė (Vil-
nius)

Vilniaus cerkvėse lankiausi dar 
prieš tapdama stačiatikė. Dėl smal-
sumo. Sparčiai modernėjančios kata-
likų apeigos tapo man nepriimtinos. 
Ėmiau internete klausytis stačiatikių 
teologų, dvasininkų pamokslų, Vala-
amo vienuolių giedamų giesmių, ir 
mane „užkabino“ jų paprastumas bei 
aiškumas. Tapusi stačiatike dalyvau-
davau LIturgijoje, aukojamoje lietu-
vių kalba. Vėliau taip susiklostė, kad 
pradėjau vaikščioti į šventovę, esan-
čią arčiau namų, kur pamaldos vyko 

bažnytine slavų kalba. Man Liturgija 
šia kalba yra tobula: melodinga ir įs-
tabi, nereikalinga jokių paprastinimų. 
Nes nekasdieniški žodžiai padeda su-
sikaupus dalyvauti tame, kas vyksta.

Iš pradžių buvo fiziškai sunku 
ilgai stovėti. Erzino šen ir ten vaikš-
čiojantys suaugusieji ir bėgiojantys 
vaikai. O Liturgija tęsiasi ilgai, aš 
nieko joje nesupratau. Kad nenuo-
bodžiauti, įdėmiai įsiklausydavau, 
ką ten sako dvasininkas, ką gieda 
giesmininkai. Kai kunigas paaiškino 
Liturgijos esmę, prasmę ir tikslą, pa-
sidarė aiškiau. Įstabu tai, kad tapusi 
stačiatike jaučiu sielos ramybę. Dabar 
džiaugiuosi, kad vaikštau į svečius 
pas Tėvą, Mokytoją, Draugą arba į 
priėmimą pas Aukščiausiąjį Gydytoją. 
O ir mūsų bendruomenė draugiška.

Ana 
Vlasova, Šv. 
Konstantino 
ir Mykolo 
cerkvės 
parapijietė 
(Vilnius).

2013 metais mus sutuokė stačiati-
kių šventovėje, bet tada dar nebuvau 
pastoviai praktikuojanti Bažnyčios 
narė. Itin didelį įspūdį man padarė vy-
resniosios dukters krikštas. Kai po jo 
sužinojau, kad vaikui reikia priiminėti 
Švč. Komuniją, ėmiau labiau tuo do-
mėtis. Mes su vyru Šventosios Dvasios 
vienuolyne lankėme katechizavimo 

kursus bei kursus tiems, kurie tuoksis. 
Pamenu, kaip pirmą sykį sąmoningai 
rengiausi priimti Švč. Komuniją. La-
bai jaudinausi, viską užsirašinėjau iš 
knygos, bijodama ką nors pamiršti. 
Anksčiau buvau susidariusi stereo-
tipinę nuomonę, kad dvasininkai - 
rūstūs, jie manęs nesupras, o aš - jų. 
Tačiau mūsų jauni kunigai paaiškino, 
jog Stačiatikybėje nėra tokio katego-
riškumo, kad čia kiekvienam - pagal 
jo jėgas ir tinkamu laiku. Aš dar labai 
toli nuo tikrojo krikščionio kelio, dar 
patiriu „atotrūkio“ periodų, bet tada 
vis kartoju frazę iš atgailos kanono: 
„Palikau Tave - nepalik manęs; atsi-
liepk, kai Tavęs šaukiuosi…“.

- Mano brangioji prosenelė 
neburnojo prieš Dievą, bet į cer-
kvę nevaikščiojo, užsiiminėjo 
būrimu ir prieš mirtį neatgaila-
vo. Ar yra bent menka galimybė 
jai išsigelbėti? Gal galima tikėtis 
nors jos būklės pagerinimo?

Joanas
- Gerbiamasis Joanai, būrimas 

savaime yra „pasibjaurėtinas 
Viešpačiui“ (Įst 18, 10-12), būri-
mas lyginamas su piktžodžiavi-
mu. Kita vertus, mes meldžiamės 
už mirusius, nes: 1) tikimės su-
laukti Dievo malonės, 2) nežino-
me, ką žmogus jautė prieš mirtį, 
ir viliamės, kad jis atgailavo. Todėl 
jums verta melstis už prosenelę.

- Mano psichologas sako, 
kad žaizdos, kurios atsiranda 
dėl emocinės agresijos šeimoje 
(o visa tai - vyro, žmonos bei tė-
vų elgesio su vaikais, rezultatas), 
neužgyja. Na, o kadangi už šią 
agresiją nebaudžiama, traumos 
metai iš metų kaupiasi. Tuo tar-
pu Stačiatikybė moko, kad rei-
kia kentėti, atleisti...Ir tai - vis-
kas? Na, niekaip to nesuprantu.

Tatjana.
- Dievas viską pagydo. Psicho-

logai nežino apie Dievą, apie vel-
nią. Jiems neegzistuoja nematoma 
fronto linija. Jiems konflikte tėra 
du, na, gal trys dėmenys, ir visi jie 
matomi. Tai nereiškia, kad psi-
chologai yra visiškai neteisūs. Tai 
tereiškia, kad jie, kalbant mate-
matikos terminais, nežino visų 
kintamųjų dydžių. Jeigu gydytojas 
jums sako, kad vėžys nepagydo-
mas, jis yra teisus: jis mato meta-

stazes ir gali prognozuoti, kiek 
dar liko gyventi jo pacientui. Ta-
čiau, juk daugybė nepagydomai 
sergančių žmonių Dievo malonės 
dėka pagijo!

Tai nereiškia, kad tiesioginį 
„abuse“: jus žeminantį elgesį, pa-
tyčias reikia ignoruoti ir su tuo 
taikstytis. Kantrybė reiškiasi tuo, 
kad jūsų širdis nesukietėja, nesu-
žiaurėja. Na, o atleisti - tai melstis, 
kad būtų išgelbėtas asmuo, tai-
kantis jums emocinę agresiją. Bet 
jeigu agresorius kankina vaikus, 
tyčiojasi iš žmonos (arba žmona 
elgiasi agresyviai), tąsyk nukentė-
jusi pusė turi teisę gintis nuo 
agresoriaus. Ypač svarbu visais 
įmanomais teisėtais būdais ginti 
vaikus. Tai net privalu daryti.

- Labai myliu jūros kiaulytes, 
keletą jų turiu. Rūpinuosi jomis, 
skiriu joms laiko ir patiriu tei-
giamų emocijų. Bet netikėtai su-
simąsčiau: ar nerūstinu Dievo? 
Gal tą laiką turėčiau skirti, tar-
kime, kokiems nors našlaičiams 
ar beglobiams seneliams? Pra-
šau atsakyti.

Vera.
- Gerbiamoji Vera, rūpinima-

sis gyvūnais, be abejo, nerūstina 
Dievo. Tik žiūrėkite, kad jūsų gy-
venimas netaptų tarnavimu jiems. 
Mes privalome tarnauti Dievui - 
tai yra ir tikslas, ir prasmė, o kar-
tu ir teigiamų emocijų šaltinis. Ar 
jums reikia rūpintis našlaičiais ir 
seneliais? Evangelija tiesiogiai sa-
ko tai daryti. Tačiau neverta rū-
pinimosi žmonėmis priešpastaty-
ti rūpinimuisi gyvūnais. Reikia 
viena daryti ir kito neapleisti. Tik 
tiek, kad žmogui duotas Dievo 
paveikslas, žmogus - mūsų arti-
mas, todėl rūpinimasis žmogu-
mi - didesnė vertybė nei rūpini-
masis gyvūnais.

- Sakykite, ar kreiptis į šven-
tuosius dėl menkniekių nėra 
nuodėmė? Pavyzdžiui, prašyti, 
kad padėtų išlaikyti egzaminą, 
ar kad nepavėluočiau į autobusą?

Aleksiejus.
- Gerbiamasis Aleksiejau, rei-

kia tinkamai planuoti laiką, kad 
nepavėluotumėte į autobusą, 
nors, žinoma, visko pasitaiko. Bū-
na, kad tenka melstis ir dėl tokio 

dalyko. Nesijaudinkite, Jūs šven-
tiesiems per daug nepatrukdysite. 
Nuodėmė - melsti pagalbos nuo-
dėmei, o melstis, kad padėtų bui-
ties reikaluose - tai gyvenimas. 
Krimstis dera, jeigu mūsų gyve-
nimas „įklimpęs“ į tokias smul-
kmenas. Kol vaikai maži, jie pra-
šo, kad tėvai duotų kišenpinigių, 
saldumynų, kitų nedidelių gėry-
bių. Jeigu, tarkime, aštuonioli-
kmetis prašys to paties, ko prašo 
ir penkiametis, tai bus keista, ne-
natūralu. Tas pats ir kreipiantis į 
šventuosius: reikia atminti, kad 
svarbiausia mūsų gyvenime - 
Evangelijoje pavaizduotas žmo-
gaus paveikslas. Šventųjų ir Dievo 
pirmiausia prašykime, kad nebū-
tume pikti, kad tikėtume, būtume 
romūs ir taikūs, geriau pažintume 
Dievą ir suprastume Šventąjį Raš-
tą, būtume maldingi ir mylintys 
artimą bei t.t. O be to, galime pa-
simelsti, kad nepavėluotume į au-
tobusą, kodėl nepasimeldus.

- Laba diena! Mane paliko 
vyras, bet tikiuosi, kad jis dar 
sugrįš. Kam ir kaip melstis, kad 
mano noras išsipildytų?

Zuzana
- Gerbiamoji Zuzana, labai už-

jaučiu dėl Jūsų bėdos. Be abejo, už 
vyrą reikia melstis. Tačiau svarbūs 
ir vidiniai motyvai. Čia neturėtų 
būti kalbos „kad mano noras išsi-
pildytų“. Jeigu nuoširdžiai, nesa-
vanaudiškai mylite vyrą, paleiski-
te jį, net jeigu tenka atsisakyti savo 
svajos, savo noro. Mes meldžia-
mės, nes tikime. O tikėti - tai my-
lėti Dievą ir pasitikėti Juo. Tai - 
svarbiausia. Jis - atsakas į visus 
klausimus. Viešpats sako: „Jūs pir-
miausia ieškokite Dievo Karalys-
tės ir Jo teisumo, o visa tai bus 
jums pridėta (Mt 6,33). Jeigu 
krikščionis gyvena ir meldžiasi tu-
rėdamas omenyje šiuos žodžius, 
jeigu jam malda - tai pokalbis su 
mylimu Tėvu, o tik po to - prašy-
mai, jis bus išgirstas ir paguostas. 
Šiaip ar taip, Jums praverstų deta-
liau asmeniškai aptarti Jūsų pro-
blemą su dvasininku.

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: Ar verta 
melstis už prosenelę?

APKLAUSA: Kaip tapote 
praktikuojančiu Bažnyčios nariu?

Šv. Tichono parapijoje (Šalčininkai) bendromis labdaringų geradarių, 
parapijiečių, vyskupijos ir vietos savivaldybės pastangomis iki Naujųjų metų 
buvo baigti statomos šventovės perdangos ir stogo įrengimo darbai.

Tikimasi, kad prasidėjusiais metais iškils ir kupolas. Statybinės me-
džiagos jam jau nupirktos. Dabar renkamos lėšos, kurių reikia meistrams 
apgyvendinti ir jų darbui apmokėti. O jie pradės darbuotis pasibaigus 
tarpkalėdžiui.

Dėkojame visiems, kurie parėmė taurų šventovės statybos reikalą. 
Rekvizitai aukotojams: Šalčininkų stačiatikių šv. Tichono parapija, 
LT 094 010 044 400 000 827.

Šalčininkuose tęsiasi 
šventovės statyba

Parengė aleksandra DEŽiNa

Pateikiame naują skyrelį! Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos 
dvasininkai bei pasauliečiai atsakinėja į klausimus: Kas Jus atvedė 
į Bažnyčią? Kas padėjo tapti praktikuojančiu Jos nariu?
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Viešpats myli vyriškai drąsią sielą, kad ji tvirtai pasitikėtų Viešpačiu (Šv. vienuolis Siluanas Atonietis)

Bažnyčios gyvenimas

2022 metų gruodžio 16 d. Lietuvos 
Premjerės Ingridos Šimonytės 
susitikimas su Chalkedono 
metropolitu Emanueliu (Adamakisu).

Susitinkime dalyvavo ir Lietu-
vos užsienio reikalų viceministras 
Mantas Adomėnas.

Apie ką kalbėta susitikime, ne-
pranešama. Nepaisant to, tapo ži-
noma, kad Konstantinopolio hie-
rarchas buvo susitikęs ir su asme-
nimis, pašalintais iš dvasininkų.

Šio susitikimo kontekstas tam-
pa suprantamas prisiminus anks-
tesnius įvykius. 2022 metų gegu-
žės 18 dieną Lietuvos Respublikos 
pasiuntinys, Turkijoje Ričardas 
Degutis perdavė Konstantinopolio 
Patriarchui Baltramiejui Lietuvos 
premjerės Ingridos Šimonytės laiš-
ką. Jame Lietuvos vyriausybės va-
dovė pranešė Patriarchui, kad Lie-
tuvoje yra stačiatikių, norinčių 
pereiti į jo jurisdikciją, ir kad Lie-
tuvos vyriausybė juos palaiko. Be-
je, kiek anksčiau ir užsienio reika-
lų ministras Gabrielius Landsber-
gis pareiškė, jog būtų geriau pa-
keisti Bažnyčios jurisdikciją, ir 
pranešė, kad valdžios atstovai 
konsultuojasi šiuo klausimu.

O rugsėjo 19 Patriarchas Bal-
tramiejus Fanare, savo rezidenci-

joje, priėmė jau Lietuvos užsienio 
reikalų viceministrą Mantą Ado-
mėną. Lietuvos delegacijoje buvo 
ir ministrės pirmininkės patarėja. 
Ir štai gruodžio 16 d. įvyko atsa-
komasis vizitas, kuriame Patriar-
chui atstovavo labai patyręs metro-

politas Emanuelis (Adamakis), ku-
ris, beje, pirmininkavo vadinama-
jame „suvienijančiajame“ Bažny-
čios susirinkime, įvykusiame Kije-
ve 2018 metais.

Iš dvasininkų pašalinti buvę 
kunigai (tokių buvo penketas: Vi-

talijus Mockus, Vitalis Dauparas, 
Vladimir Seliavko, Georgij Anan-
jev ir Gintaras Sungaila) nuo pat 
pradžių neslėpė savo tikslo - įkur-
ti Lietuvoje dar vieną bažnytinę 
struktūrą, priklausančią Konstan-
tinopolio Patriarchato teisenai.

Buvusių klero narių veiklą 
nuodugniai išnagrinėjo Vyskupijos 
bažnytinis teismas. Jis patvirtino 
buvus šiuos faktus: kunigo priesai-
kos nepaisymas ir priesaikos su-
laužymas (Šventųjų Apaštalų 25 
taisyklė); nepaklusnumas hierar-
chui ordinarui ir vieša veikla ne-
gavus jai vyskupo palaiminimo (39 
Šventųjų Apaštalų taisyklė); suo-
kalbis, nukreiptas pries savo vys-
kupą ir brolius dvasininkus, taip 
pat taikos Bažnyčioje griovimas 
(IV Visuotiniame Bažnyčios Susi-
rinkime patvirtinta 18 taisyklė ir 
V-VI „skliautų“ (gr. „trulos”) Su-
sirinkime priimta 34 taisyklė); 
Bažnyčios skaldymo veiksmai, pa-
sirengimas ir perėjimo į kitą baž-
nytinę jurisdikciją organizavimas 
neturint tam savo vyskupo palai-
minimo (I Visuotiniame Susirin-
kime priimta 16 taisyklė), taip pat 
jų dalyvavimas Bažnyčios bei jos 
hierarcho diskreditavimo kampa-
nijoje (55 Šventųjų Apaštalų taisy-
klė). Be to, minėti asmenys diskre-
ditavo ir brolius dvasininkus.

Būtent už šiuos padarytus pa-
žeidimus, o ne už antikarinę pozi-
ciją, kaip jie teigia, ir ne už norą 
pereiti į kitos Bažnyčios teiseną 
buvę klero nariai pašalinti iš dva-
sininkų.

 � Apie Konstantinopolio metropolito susitikimo su Lietuvos valdžia turinį nepranešama. Lietuvos Ministrės Pirmininkės 
kanceliarijos nuotrauka

Ministrė Pirmininkė susitiko su 
Konstantinopolio hierarchu

Visagine artėja prie pabaigos 
labdaros projektas „Blagolepije“ (liet. 
„grožingumas“), kurio tikslas - lėšų 
Paaukojimo - Panteleimono šventovės 
sienų puošimui freskomis rinkimas.

Projektą pradėta vykdyti 2011 m. 
kovo mėnesį. Gauti lėšų net to-
kiam geram sumanymui nėra pa-
prasta. Todėl „Blagolepije“ inicia-
tyvinė grupė visus savo veiklos 
metus nuolat sugalvodavo naujų 
darbo formų ir būdų. Lėšas rinkta 
per labdaros koncertus, aukcionus, 
prezentacijas, meno dirbinių pa-
rodas - pardavimus.

Visa tai - „Blagolepije“ rengi-
niai. Jos iniciatyvinės grupės di-
desni ar kameriniai labdaros vaka-
rai jau seniai tapo gera tradicija.

Pavyzdžiui, pernai, lapkričio 
4 d., Visagino bibliotekos filiale, me-
no galerijoje įvyko labdaros vakaras 
„Vardan taikos“, kuriame darniai de-
rėjo muzika, šokis, dailė ir poezija.

Lašai susilieję tampa mažu 
upeliu, o daug upelių sudaro dide-
lę upę. Analogiškai ir monetas 
rinkta bendram geram darbui.

Jau baigiantis 2011 metams bu-
vo nutapyta pirmoji freska. Ši ir 
vėlesnės freskos - švelnių, šviesių 
spalvų. Jos puikiai pritapo prie 
bendro šventovės stiliaus.

Freskų projektus kuria ir jas ta-
po Alina Kniazeva, sukaupusi di-
delę šios srities darbų patirtį. Visus 
šiuos metus jai talkina sutuoktinis 

Dmitrijus Kamornikas. Jie - drau-
giškas tandemas.

Parapijiečiai atmena, kaip vyko 
cerkvės puošimas. Kasmet vasarą 
buvo statomi pastoliai, o vėliau, 
juos išardžius, tikintieji pamatyda-
vo naujas freskas.

Sudėtingiausi darbai atlikti, bet 
dar ne viskas, kas sumanyta, pada-
ryta. Alina Kniazeva pasidalijo ki-
tų metų planais, papasakojo apie 
navos, kur viena siena jau papuoš-
ta, tolesnę puošybą. Ten jau yra 
freskos, skirtos Viešpaties kančiai - 
Nukryžiavimui Golgotoje, Kris-
taus apraudojimui ir Jo nužengi-
mui į pragarą.

Ant šoninės sienos atsiras fres-
kos, skirtos Prisikėlusio Kristaus 
apsireiškimui moterims, nešusioms 

mirą (ir atskirai - Marijai Magda-
lietei). Be to, čia bus pavaizduotos 
didžiosios kankinės: Barbora, Ko-
tryna, Anastazija (ta, kuri lankė ka-
linius), Tatjana, Irena, Natalija ir 
Susana Sakartvelietė (Shushanik). 
Dar ant šios sienos žadama nuta-
pyti Aušros vartų Dievo Motinos 
ikoną. O A. Kniazevos svajonė - 
pavaizduoti garsųjį angelą žydrais 
drabužiais, rodantį tuščią Kristaus 
kapą. Šis angelas puošia XIII a. 
Kintsvisi šventovę Sakartvele.

Šio, ilgus metus besitęsiančio, 
darbo pabaigoje ant sienos už kios-
ko su žvakėmis planuojama nutapy-
ti freską „Viešpaties Atsimainymas“.

Be to, ant šios sienos bus ir sce-
nos iš šv. kankinių - Panteleimono 
ir kitų gydytojų gyvenimo.

Sausio 14 d., šeštadienį,14.00, 
Vilniuje, Senajame teatre (tai 
buvęs Rusų dramos teatras) įvyks 
vyskupijos Kalėdų eglutė, kurią 
rengia Lietuvos Stačiatikių Brolija.

Į Naujųjų metų ir Kalėdų šven-
tinį spektaklį kviečiami vaikai iš vi-
sų Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos 
dekanatų, iš visų parapijų. Prieš 
spektaklį bus giedamos Kalėdų 
giesmės, po to prasidės spektaklis 
vaikams „Naujametiniai nuotykiai 
sapnų šalyje“. Pasakodama apie ku-
riamą šventinę pasaką režisierė J. 
Rusakova buvo paslaptinga: „Būk 
pasiruošęs stebuklams. Naujųjų 
naktį visada tikiesi antgamtinio ir 
stebuklingo nuotykio. Blogis tikrai 
bus įveiktas, o teisingumas nugalės. 
Kas buvo nedėmesingas artimie-

siems, tikrai dėl to atgailaus. Nau-
jųjų metų naktis visada mus paver-
čia geresniais, širdingesniais, atvi-
resniais. Vaikai visada šiuolaikiški. 
Jie gyvena čia ir dabar. Taip buvo, 
yra ir bus. Sėkmingo spektaklio pa-
slaptis - kai vaidinimo metu vaikai 
spiegia iš baimės ar susižavėjimo, 
kai po visko jį aptaria... Kai namie 
perskaito teatre matytą pasaką, ta-
patinasi su jos herojais, verčia tėvus 
savaitgalį vėl eiti į teatrą“.

Po spektaklio kiekvienam vai-
kui bus įteikta dovanėlė.

Bilietai platinami Vilniaus ir 
Lietuvos vyskupijos parapijose (dėl 
jų kreipkitės į klebonus). Vietų 
skaičius ribotas.

Informacija - tel.: +370 65064599 
(Vilnius, šv. Konstantino ir Mykolo 
šventovė).

Visagino šventovės puošnumasKalėdų eglutė vaikams

 � Visagino šventovės sienų puošimas tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį.
 � Vaikams bus parodytas spektaklis „Naujametiniai nuotykiai sapnų šalyje“
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Kalėdų stebuklas

Dievobaimingasis Dievo tarnas 
Sergijus jau kokius penkerius metus 
nevalgė mėsos. Nuo tada, kai jis 
nutarė tapti vienuoliu, jokia niekingos 
mėsos dalelė nelietė jo lūpų.

Jevgenija NEGANOVA

Tiesa, gretimo vienuolyno, į 
kurį Sergijus nutarė stoti, igume-
nas nepalaimino jo tapti net novi-
cijumi, bet Sergijus vilties nepra-
rado, mėsos nevalgė, uoliai pasnin-
kavo, rožančiaus iš rankų neišleido 
ir maldą, kad Dievas suminkštintų 
užkietėjusias širdis, o ypač igume-
no, kartojo kasdien.

O žuvyčių, kaip ir dera būsima-
jam vienuoliui, Sergijus nevengė. Ir 
ne tik kad nevengė, bet ir nusimanė 
apie jas. Mėgo tas, kurios riebesnės 
ir be kaulų, būtinai be kaulų! Paste-
bėjo keistą dėsningumą: juo žuvis 
riebesnė, juo mažiau joje tų smul-
kių, bjaurių ašakų, kurios nepaste-
bėtos, tarsi būtų slidūs gyviai, pras-
munka į gerklę ir įstringa joje. Tada 
pabandyk tokią iškrapštyti!

Todėl jis teikė pirmenybę rie-
besnei, sultingesnei žuvytei. Savai-
me aišku, silkutei: na, kaip gali sta-
čiatikis verstis be silkutės, ypač sil-
kutės su daržovių „užklotu“, ypač 
žiemą! Mėgo ir omulį, makrelę. Ne-
peikė ir eršketienos. Juoba, kad ši 
karališkoji žuvis - natūrali, neišau-
ginta - kiekvieną pavasarį pakilda-
vo neršti į upę, tekančią netoli bū-
simo broliuko Sergijaus vienuolyno. 
Sumokėjęs nustatytą sumą, galėjai 
visiškai legaliai ją pagauti. Būdavo, 
vienuoliai ištraukia porą tokių dvi-
dešimties kilogramų „paršelių“, ir 
broliams yra kuo save pamaloninti 
pasibaigus Užmigimo pasninkui ir 
beveik iki pačių Velykų. Ir ne tik 
broliams - Sergijui taip pat atitek-
davo vienuoliškosios „mėsos“.

Mūsų herojus iš visų stačiatikių 
švenčių labiausiai mėgo tarpkalėdį, 
prasidedantį po Kalėdų ir vis be-
sitęsiantį iki pat Krikšto. Tuomet 
jis kasdien, neišskiriant nė trečia-
dienių su penktadieniais, mėgavo-
si įvairiomis, kokių Dievas atsiųs-
davo, skaniomis žuvytėmis. Tik 
visokių šliužų nė iš tolo nepakentė: 
krevečių, midijų ar, neduok, Vieš-
patie, kokių nors austrių. Solidus 
buvo žmogus, rimtas, neišdykus. 
Ir kodėl igumenas iki šiol nepalai-
mino jo tapti vienuoliu?!

Tarpkalėdį jis mėgo ne tik dėl 
gausių ir puikių patiekalų. Dar nuo 
vaikystės, kuomet mama per Ka-
lėdas skaitydavo jam šventinius 
apsakymėlius, jis gyveno jausda-
mas ypatingą, stebuklu dvelkiančią 
atmosferą. Ir kai jis, mažametis, 
užgniaužęs kvapą, klausėsi mylimo 
mamos balso, tada labiausiai troš-
ko, kad ir pats patirtų kokį nors 
stebuklą, kad ir jį, kaip tų apsaky-
mų herojus, kas nors išgelbėtų ar 
kuo nors apdovanotų, o gal net jam 
būtų suteikta malonė pamatyti an-
gelą...

Ką ten kalbėti apie vaikystę! 
Tiesą sakant, jis ir dabar apie tai 
svajojo, nors seniai užaugo, nors 
rengėsi tapti vienuoliu ir gerai ži-
nojo, kad stebuklų trokštama, kai 
tikėjimas yra svirus ir netvarus, 
tarsi sėkla, mesta ant uolų.

Todėl sotindamasis švelnia erš-
keto filė, kurią Dievas atsiuntė sa-
vo tarnui trečią tarpkalėdžio vaka-
rą, Sergijus, slapčia dūsaudamas, 
kartkartėmis vis susikrimsdavo dėl 
to, kad Dievas iki šiol jo neapdo-
vanojo stebuklu, neparodė Savo 
valios ir nepaprotino bloga jam 
linkinčių asmenų: to paties igume-
no, kad priimtų jį į vienuolyną.

Tuo tarpu iš lėkštės prieš mūsų 
„skausmų vyrą“ kąsnelis po kąsne-
lio nepastebimai ir neiš-
vengiamai jo burnoje 
dingstanti žuvytė buvo 
itin gardi. Apiberta pele-
trūnais, pašlakstyta citri-
nų sultimis, iškepta su 
bešamelio padažu, ji sta-
čiai tirpo burnoje. Bet į 
graudžias mintis paniręs 
mūsų „nabagėlis“ to ne-
pastebėjo. Automatiškai 
žiaumodamas maistą jis mąstė apie 
būties trapumą ir apie tai, kokią 
palaimą jautė Adomas ir Ieva Ro-
juje, galėdami tiesiogiai regėti Die-
vą ir bendrauti su Juo.

Šių nelinksmų jo minčių tėkmė 
išsyk nutrūko tą pačią sekundę, kai 
garbusis mąstytojas apie Dievą 
staiga pajuto tarsi į gerklę būtų pa-
šinas įsmigęs! Nejaugi ašaka? Kaip 
ji čia atsirado?!

Ir vis dėlto tai buvo ji: plona, 
aštri - bjauri.

Sergijus keletą sykių atliko ri-
jimo judesius, tikėdamasis, kad 
ašaka nusmuks žemyn. Be rezulta-
tų: ašaka tebestyrojo įstrigusi ger-

klėje. Reikėjo nedelsiant suvalgyti 
ką nors kieta, kas galėtų ją pra-
stumti. Tačiau ką? Tiktų duonos 
plutelė, bet pastarąjį pusmetį, siek-
damas tapti sveikesnis bei dvasin-
gesnis, Sergijus liesėjo ir nelaikė 
namuose duonos, kad nejaustų pa-
gundos. Mat jis nepaprastai mėgo 
duoną, ypač tą, kurią kepdavo bū-
simajame jo vienuolyne. Tai buvo 
dideli kepalai su traškia plutele. 
Ak, kaip dabar praverstų ši plutelė! 
Tačiau, negi nakčiai artėjant bėgsi 
į vienuolyną!

Ir čia Sergijus prisiminė, kad 
šaldytuvo durelėse jis laiko porą 
prosforų, kurios sukietėjo begulė-
damos, tad dabar jos - pats tas, ko 
reikia nustumti tą nelemtą ašaką.

Pašokęs nuo kėdės jis puolė 
prie šaldytuvo. Taip ir yra, štai jos: 
dvi apskritos prosforos: mielinės, 
kvietinių miltų, primenančios ban-
deles (per pamaldas, skaitant atmi-
nų už gyvųjų sveikatą ir mirusiųjų 
atilsį raštelius, iš tokių prosforų iš-
imamos mažos dalelės). Suvalgius 
tokią prosforą gerklėje neliks jokių 
ašakų.

Tačiau yra vienas subtilus da-
lykas: prosforą galima valgyti tik 
tuščiu skrandžiu, užgeriant šven-
tintu vandeniu, o ne po to, kai su-
dorojai gerą gabalą riebios žuvies, 
užgerdamas ją (kam čia slėpti?) di-
deliu bokalu vyno.

Na ir pagunda! Ką man dary-
ti? - tyliai krimtosi Sergijus - ir vie-
naip blogai, ir kitaip negerai! Su-
valgysi - nuodėmė, o nesuvalgysi - 
nežinia, kas tavęs laukia! Kas, jeigu 
įsmigs giliai į gerklę, ir tada, nori 
nenori, o teks operuotis! Na ir pa-
gunda!

Betgi tai bus daroma išsigelbė-
jimo dėlei, - tęsė savo įtikinėjimus 
vidinis balsas; o jeigu išsigelbėji-
mo, tąsyk tai ne nuodėmė.

Na, jeigu tik išsigelbėjimo dė-
lei, nutarė Sergijus ir atsargiai, 
tarsi atsiprašydamas aukščiausių-
jų galybių dėl savo dvasinės bejė-
gystės, prakando kietą it plyta 
prosforą.

Sudžiūvę, sausi jos gabalėliai 
vienas po kito nemaloniai gremžė 
gerklę, nepalikdami ašakai, kaip jis 
tikėjosi, jokio šanso.

Ir išties, prarijęs paskutinį kie-
tą gabalėlį ir nurijęs seilę, jis su 
palengvėjimu pajuto, kad gerklė 
švari.

Garbė Tau, Viešpatie! - sušuko 
mūsų laimės kūdikis, persižegno-
jęs prieš Dievo Motinos ikoną, ka-
bėjusią garbingoje vietoje. - Tu esi 
didžiai Maloningas ir nepaliauja-
mai Dosnus!

Ir čia, padėkojus Dievui už iš-
gelbėjimą nuo to, kas nutiko, jam 
būtų reikėję ramiai eiti miegoti, 
tačiau žmogaus prigimtis ne tokia 
paprastutė. Žvelgdamas į likusią 
prosforą, jis pagalvojo: o kodėl ir 
jos nesuvalgius? Juk jis jau pažei-
dė draudimą ir suvalgė pirmąją ne 
taip, kaip dera. Tad nieko nepra-
ras, jei ir šią suvalgys. Koks skir-
tumas - viena ar dvi? Viešpats gai-
lestingas - atleis. Juk atleido dėl 
pirmos. O prosforos tokio įsta-
baus skonio - tai vėlgi vaikystės 
skonis.

Sergijus nė pats nepastebėjo, 
kada spėjo prakąsti prosforą ir ėmė 
ryžtingai, energingai ją kramtyti. 
Bet staiga pajuto, kad jos skonis 
tapo kažkoks keistas: atrodė, jog 
burnoje išties yra plytos dalelė, ap-
lipusi kietais milteliais.

„Tikriausiai be reikalo nutariau 
suvalgyti antrą prosforą“,- pagal-
vojo Sergijus, ir čia pat jį užliejo 
nevilties, o kartu ir atgailos banga, 
suvokus: dantis! Juk tai dantis nu-
lūžo! Priekinis! Štai, kas nutinka, 
kuomet pažeidi Dievo nurody-
mus…Jis atleido, kai prosfora buvo 
valgoma siekiant išsigelbėti, bet 
neatleido pilvapenystės.

„Viešpatie, atleisk man, nusidė-
jėliui“,- ėmė melsti Sergijus.

Štai ir įvyko tarpkalėdžio „ste-
buklas” - neliko danties!.. Kažkas 
nusipelnė tikro stebuklo, o aš - tik 
tokio. Viešpats Adomą ir Ievą iš-
varė iš Rojaus, o mane nusiuntė 
pas odontologą.

Tačiau juo ilgiau Sergijus mąs-
tė apie tai, kas nutiko, tą šventės 
vakarą sėdėdamas savo buto celėje, 
juo labiau sieloje blėso liūdesys ir 
graužatis, užleisdami vietą džiūge-
siui bei dėkingumui. Juk tai, kas 
įvyko, neabejotinai buvo tikras ste-
buklas - nesvarbu, koks: Kalėdų, 
Velykų, tarpkalėdžio - Dievui 
įprastas stebuklas. Dievo Apsireiš-
kimo stebuklas, kuomet mūsų kas-
dieniame gyvenime Viešpats at-
skleidžia Save, Savo valią, o, kai 
reikia, ir Savo atpildą, ir mes įsiti-
kiname, kad nesame vieni, kad 
JIS - su mumis.

P.S. Visiškai ir galutinai Dievo 
valia Sergijui atsiskleidė, kuomet 
jauna ir simpatinga odontologė Ju-
lija, kruopščiai ir atidžiai dirbda-
ma, sutaisė jo dantį, o po kurio lai-
ko tapo jo žmona.

 � Virtuvės interjeras su virėja. Dailininkas Florisas Gerritszas van Schootenas.

Juo ilgiau Sergijus 
mąstė apie tai, kas 
nutiko, tą šventės 
vakarą sėdėdamas 
savo buto celėje, 
juo labiau sieloje 
augo džiūgesys bei 
dėkingumas

Šventinis apsakymas „Pamaldusis Sergijus“


