
    Mano krikšto istorija                                                                           

 

Esu Ana. Mano šeima – Lietuvos rusai. Mes esame stačiatikiai, todėl tėveliai mane 

krikštijo Klaipėdos Visų Rusijos Šventųjų cerkvėje.  

Pagal mūsų tikėjimą krikšto tėvais negali būti vyras ir žmona, todėl jais buvo pasirinkti 

mano mamos brolis ir sesuo, patys vaikystėje krikštyti stačiatikių cerkvėje. Jie ir dabar manimi labai 

rūpinasi, globoja, moko šventojo rašto tiesų. Jos sako, kad dvasinis ryšys tarp manęs ir krikštytojų 

niekada nenutrūks ir tęsis amžinai. 

Nors krikšto metu – 2003 metų gruodžio 2 dieną - man nebuvo nė dviejų metukų ir lauke 

buvo šalta balta žiema, kunigas-popas mane nardino į švęsto vandens vonelę-,,kupelę‘‘. Tėvai sakė, kad 

tuo metu ir po to, kai krikštatėvis Andrėjus mane tris kartus nešė apie krikštijimo vonelę, aš neverkiau, 

tik akys buvo labai didelės. Jie taip pat pasakojo, kad krikšto tėvas tris kartus už mane atsižadėjo piktojo 

ir triskart išpažino žodžius Kristui - „Jam, kaip Karaliui ir Dievui“. Po to už mane skaitė tikėjimo 

maldą.  

Po krikštijimo apeigų buvau nušluostyta dideliu rankšluosčiu ir aprengta baltai. Per galvą 

buvo perrištas baltas kaspinas. Popas nuo mano palaidų plaukučių nukirpo sruogą ir įdėjo į drobinį 

maišelį. Tai buvo mano pirmoji auka Dievui. Šį maišelį turėsiu saugoti namuose visą gyvenimą. 

Krikštynų metu man buvo suteiktas Dievo motinos Marijos vardas, o krikšto mama vėliau 

išmokė maldų, skirtų šiai šventajai. 

Dovanų gavau sidabrinę grandinėlę su kryželiu, kuri buvo pašventinta krikštynų 

ceremonijos metu. Ji mane saugo nuo nelaimių. 

Mano krikšto sakramento suteikimo proga tėveliai namuose surengė šventinius pietus. 

Būdama Skulptūrų parke šalia manęs esantiems žmonėms parodau cerkvę ir papasakoju, kaip joje 

buvau krikštyta. 

Krikštynose taip pat dalyvavo: Vera Balachina (mama), Aleksej Balachin (tėtis), Olga 

Gelžinienė (Nikiforova) [krikštamotė – mamos sesuo], Andrej Nikiforov (krikštatėvis - mamos brolis), 

Jolanta Gelžinytė (mano pusseserė). Fotografavo tėtis. 

 



           

Su krikšto mama Olga Gelžiniene (Nikiforova) cerkvėje po krikšto ceremonijos 

 

            

Cerkvėje po krikštijimo 

 

Ana Balachina, Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos 5 klasės mokinė 

Vadovė – Jurgita Barasienė 


