
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Joseph Ratzinger 

 
PRADŽIOJE DIEVAS SUKŪRĖ: KETURI PAMOKSLAI 
APIE SUKŪRIMĄ IR NUOPUOLĮ 

Tai kas buvo pradžioje? 

„Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę", – sako žydų 
ir krikščionių Biblija. Tačiau ar vis dar galima tuo 

tikėti šiandien, žinant, jog daug pritarimo sulaukia 
evoliucijos teorija ar energijos dėsniai? Kaip katalikui 

skaityti tą pirmąjį Pradžios knygos skyrių, kuriame 
labai konkrečiai pasakojama, kaip Dievas per šešias 
dienas sukūrė pasaulį? 
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2 Julius Sasnauskas, Giedrė Kazlauskaitė 

 
POSTILĖS 

Viena iš žodžio postilė reikšmių – populiarus Biblijos 
temų išdėstymas atskirais klausimais. Šiai reikšmei 
artimas žinomo dvasininko ir jaunosios kartos 

rašytojos pasirinktas žanras – sekmadieniais 
skaitomų Evangelijos ištraukų komentarai. Juose 
daug kartų girdėti Šventojo Rašto epizodai pasukami 

netikėtais rakursais, skaitytojui suteikiamas iki šiol 
neįžvelgtos prasmės atradimo džiaugsmas. 

Inicialais –js– ir –gk– pasirašytos Juliaus Sasnausko 
ir Giedrės Kazlauskaitės postilės į knygą sudėtos 

pagal liturginių metų tėkmę. Liudviko Jakimavičiaus 
įvadinio straipsnio žodžiais, į šią knygą sudėti 

skirtingų luomų žmonių rašyti tekstai „sukuria labai 
įdomią dramaturginę įtampą“. 
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3 Tomáš Halík 

 

KANTRYBĖ SU DIEVU 
 

Tomášas Halíkas iš savo ilgos dialogo su 
netikinčiaisiais patirties yra įsitikinęs, kad tikėjimas 

prieš netikėjimą gali laimėti tik jį „apkabindamas“. 
Nereikia sakyti netikinčiajam – „tu klysti“, reikia 

sakyti – „tu neturi kantrybės ir tavo tiesa dalinė... 
Tikėjimas ir abejonė, kritinis protas yra broliai, kurie 
vienas kitą pataiso. Tikėjimas be proto yra 

pavojingas, gali atvesti prie fanatizmo ir prievartos. 
Bet ir grynas protas be etinio ir dvasinio gilaus 
tikėjimo maisto veda prie cinizmo.“  
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SUAUGUSIEMS 



 
 

 

 

4 Peter Seewald 
 
BENEDIKTAS XVI. PORTRETAS IŠ ARTI 
 

Žurnalistas Peteris Seewaldas, pažįstantis Josephą 
Ratzingerį nuo 1992 m., ėmė iš jo „ilgiausius 

Bažnyčios istorijoje interviu“, kuriuos paskelbė 
dviejose pasaulinį pripažinimą pelniusiose knygose. 

Remdamasis amžininkų atsiminimais autorius 
pasakoja apie popiežiaus vaikystę, jaunystę, pirmus 
kunigystės metus, vyskupystę ir darbą Vatikane, 

Tikėjimo mokymo kongregacijoje. Knygoje išsamiai 
aprašoma konklava, kurios metu kardinolas 

Josephas Ratzingeris buvo išrinktas popiežiumi. Be 
to, ši knyga yra dialogo, pakeitusio paties autoriaus 
gyvenimą, istorija. 
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5 Jean-Michel Di Falco, Frederic Beigbeder 

 
AŠ TIKIU – AŠ IRGI NE 
VYSKUPO IR NETIKINČIOJO DIALOGAS. 
 

Dievas, religija, tikėjimas, sakramentai, visuomenė, 
papročiai, meilė, mirtis, seksas - daugybe temų 

diskutuoja netikintysis ir Bažnyčios žmogus. Šiais 
amžinaisiais klausimais jie kalbasi labai laisvai. Jie 
pykstasi, taikosi, ieško teisybės ir bėga nuo jos. Kaip 

gyventi pasaulyje, kuriame nėra vilties? Ar kaltas 
Dievas? Šiems dviems tokiems skirtingiems 

žmonėms pavyko susitikti. Jau vien tik tai 
stebuklas... 
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6 Antanas Saulaitis, Gabrielė Gailiūtė 

 
AR ŽMOGUS TIKRAI IŠ MOLIO? 
 

Pristatyti t. Antaną Saulaitį SJ nėra paprasta. Kaip 

tik su tokiu žmogumi norisi pasikalbėti tada, kai 
prasidedantis suaugusio žmogaus gyvenimas ima 

atrodyti per daug painus, nesuprantamas ir net 
bauginantis. Kad kuo daugiau žmonių galėtų 
pasijusti pasikalbėję su juo, ir ėmėmės rašyti šią 

knygą. 
O aš nesu teologė ar religijotyrininkė – tik 
praktikuojanti katalikė, kuri stengiasi nuolat gilinti 

savo tikėjimą ir vis geriau pažinti savo Bažnyčią. 
Nesu ir pedagogė ar psichologė – tik buvusi paauglė, 

paauglių draugė, teta ir pusseserė. Visiems knygos 
skaitytojams linkiu ne aklai priimti ar atmesti idėjas, 
mintis ir siūlymus, sklandančius mūsų visuomenėje 

ir bendruomenėse – bažnytinėse ar religinėse, darbo 
ar mokslo aplinkoje, šeimoje ar tarp bičiulių, bet 

įdėmiai išklausyti ir gerai apsvarstyti. Ir niekada 
nebijoti kelti dar daugiau klausimų. 
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7 Jūratė Kuodytė 

 
ESAME VIENI DĖL KITŲ. POKALBIAI SU ANTANU 
SAULAIČIU SJ 
 

Viltys nebūtinai išsipildo šiame gyvenime, bet jos 
subrandina vaisių, kuriais gali džiaugtis kiti. 

Ši knyga - tai kvietimas pažvelgti į gyvenimo tikrovę 
„atrakinus savo sielos duris", kalbėtis apie tai, kas iš 
tikrųjų visiems svarbu: apie laisvę ir atsakomybę, 

apie gyvenimo džiaugsmą ir prasmę, apie tikėjimą ir 
meilę, apie mažų gerų darbų svarbą sudėtingame 
pasaulyje. 

Kunigas Antanas Saulaitis SJ darbavosi JAV, 
Brazilijoje, devynerius aktyvios veiklos metus 

praleido Lietuvoje, labai mėgstamas ir mylimas 
žmonių. 
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8 Jūratė Kuodytė 

 
SLENKSTIS. POKALBIAI SU ANTANU SAULAIČIU SJ 

 

„Mes nesame šios žemės savininkai, nei savęs, nei 
savo vaikų, todėl gyvendami ir vartodami galime 
elgtis kaip globėjai to, kas sukurta. Pasaulis sulig 

mūsų veikimu nesibaigia. 
Dievo buvimą ypač pajuntame tada, kai žmogus 

padeda žmogui. 
Kaip sušelpti kitą, jei pats tuščiomis kišenėmis 
vaikštau? Mūsų turtas – ne tik pinigai, bet ir mūsų 

laikas, dorybės, žinios – visu tuo galime dalytis. 
Man atrodo, kad visa, ko ieškai, galima atrasti savo 
aplinkoje, nenutolus nuo namų. Esu už tai, kad 

dvasią gydytume gerais darbais ir sielai artima 
veikla.“ Antanas Saulaitis 
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9 Chester P. Michael, Marie C. Norrisey 
 
MALDA IR TEMPERAMENTAS 

 
Šioje knygoje autoriai kalba apie maldos ir 

temperamento ryšį. Siekiama padėti skaitytojui 
užmegzti, palaikyti ir gilinti ryšį su Dievu per maldą. 

Nagrinėjama, kaip temperamento teorija pritaikoma 
bendruomeninei maldai arba liturgijai, ypač 
Eucharistijai. 

 
Knygoje nagrinėjamas  šešiolikos skirtingų 

asmenybės tipų temperamentų ir maldos ryšys. 
Pateikiami patarimai kaip melstis, išvados apie 
maldos metodus skirtingiems asmenybių tipams bei 

temperamentams. Knyga skaitytojams bus puiki 
priemonė, padedanti geriau melstis. Sužinoję apie 
gerąsias savo tipo savybes ir trūkumus, jie galės 

geriau suprasti savo stiprybes ir kaip malda 
„išjudinti“ tas asmenybės dalis, kurios natūraliai ir 

lengvai nefunkcionuoja. 
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10 K. Dvareckas, A. Navickas 

 
GEROSIOS NAUJIENOS SKONIS 
 

Esi patyręs savąjį trapumą? Pajutai atšaurių 
gyvenimo vėtrų galią? Įsitikinai, kokią paradoksalią 
prigimtį turime- siekiame laimės ir gėrio, bet dažnai 

nuklystame į šalikeles ir jose įklimstame, 
nesugebame puoselėti santykių, gyvenimas tarsi 
sprūsta iš rankų? Jei bent į vieną iš šių klausimų 

atsakai "taip", ši knygelė skirta būtent tau. Siekiama 
ne pamokyti ir paauklėti, bet padrąsinti, įkvėpti ir 

paliudyti, kad Geroji Naujiena, kurią mums paskelbė 
Jėzus Kristus, nėra deklaracija, bet tai, kas čia ir 
dabar beldžiasi į mūsų gyvenimus ir gali viską 

pakeisti. 
 

 
B 
 

 

 
 

 
11 John Piper 

 
NEŠVAISTYK SAVO GYVENIMO 
 

„Dievas sukūrė mus, kad gyventume vienintele aistra 

– visose gyvenimo srityse su džiaugsmu rodyti Jo 
nepranokstamą tobulumą. Iššvaistyti gyvenimą, 

vadinasi, nugyventi jį be tokios aistros. Dievas ragina 
mus melstis, mąstyti, svajoti, planuoti, dirbti ne tam, 
kad mus išaukštintų, o kad mes Jį išaukštintume 

kiekvienoje savo gyvenimo srityje.“ 
Ši knyga įspės jus nepasinerti į bevertį gyvenimą. Ji 

paskatins gyventi ir mirti giriantis Kristaus kryžiumi, 
o Dievo šlovę paversti vienintele savo aistra. Jei 
tikite, kad gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik 

laimėjimas, perskaitykite šią knygą, mokykitės 
gyventi dėl Kristaus ir nešvaistykite savo gyvenimo! 
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12 Groeschel Craig 
 
KRIKŠČIONIS ATEISTAS 
 

Bažnyčioje nuolat kalbama apie krikščionis ir 
nekrikščionis, bet niekas nė neužsimena apie tuos, 

kurie yra tarp šių dviejų grupių. Dauguma žmonių, 
su kuriais kasdien susiduriame, priskiriami tam 

viduriukui, tai kategorijai žmonių, kurie tiki Dievu, 
bet gyvena taip, tarsi Jo nebūtų. Knygoje 
„Krikščionis ateistas“ pastorius Kreigas Groušelis 

kaktomuša susitinka su tokiais skaitytojais ir ima 
atvirai pasakoti apie savo paties baimes bei abejones, 
paruošdamas dirvą daugybei gyvenimą keičiančių 

pokalbių apie tai, kas yra Dievas ir kaip jis veikia. 
 

 
B 
 

 

 
 

 
13 W.Ian Thomas 

 
GELBSTINTIS KRISTAUS GYVENIMAS 
 

Kai kurie krikščionys žino, kad Viešpats gali 
gyvenimą paversti nuotykiu. Vienas iš jų – majoras 

V. Ijanas Thomas, kareivis iki kaulų smegenų. Nors 
jo šeima ir lankė bažnyčią, tačiau nei namuose, nei 

bažnyčioje jis beveik nieko nesužinojo apie Bibliją. 
Antrojo pasaulinio karo metais jis suprato, kad jo 
gyvenimo centras turi būti Jėzus. Ši knyga yra 

pasakojimas apie Gelbstintį Kristaus gyvenimą. 
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14 Rick Warren 
 
KAM AŠ ČIA ESU? GYVENIMAS DĖL TIKSLO 
 

Išversta į daugiau kaip 85 kalbas Gyvenimas dėl 
tikslo yra ne vien knyga, tai – vadovas 42 dienų 

dvasinėje kelionėje. Kartą leidęsi į šią kelionę, jūs jau 
niekada nebebūsite toks pat. Kelionėje rasite 
atsakymus į tris svarbiausius gyvenimo klausimus: 

Egzistencinį klausimą: Kodėl aš gyvenu? 
Prasmės klausimą: Ar mano gyvenimas svarbus? 

Tikslo klausimą: Kodėl aš esu čia? 
Šis naujas papildytas leidimas skirtas naujajai 
skaitytojų kartai. 
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15 Oswald Chambers 
 
VISKAS JO ŠLOVEI 
 

Dvasiniai skaitiniai kiekvienai dienai. Jau daugiau 
kaip 70 metų viena perkamiausių krikščioniškų 

knygų! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
16 Ann Voskamp 
 
VISAS TŪKSTANTIS DOVANŲ 
 

Ši knyga milijonus moterų visame pasaulyje ji įkvėpė 

ir padrąsino stabtelėti kasdieniniame bėgime ir 
pamatyti sau asmeniškai skirtas Dievo dovanas. 
„Mylimojo šypsena ryte, vaikų juokas čiuožykloje, 

senolio akys pavakarę: tai skirta tau. Žemė po tavo 
kojomis, lietus virš tavo pakelto veido, aplink tave 

besisukančios žvaigždės varinėje šlovėje: viskas tau, 
tau, tau“. Dėkokite už jas ir net nepajusite, kaip šis 
naujas įprotis pradės keisti jūsų žvilgsnį ir širdį. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
17 Philip Yancey 
 
STULBINANTI MALONĖ 
 

Malonė – tai brangiausia krikščionybės dovana 

pasauliui. Tai – mūsų dvasinė nova, savo energija 
lenkianti net kerštą. […] Ji nieko nekainuoja tiems, 

kurie jos nenusipelnė. Ji skamba netikėtos laisvės 
tonais. Ir niekad nežinai, kur jos ribos – kiek dar 
galima atleisti. 

 

 
 

 

 
 

 
18 John Eldredge 
 
JIS VISA DARO NAUJA: Dangų, Žemę ir visa, kas tau 
brangu 
 

Pasaulis išgyvena didžiulę vilties krizę. Norint 
numalšinti šio pasaulio traumą ir agoniją, reikėtų 

pasiutusiai pribloškiančios vilties. Net ir dauguma 
krikščionių nelaukia ateities, nes jiems Dangus yra 
miglota, religinga ir nuobodi vieta. 

 

 

 

 
 

 
19 Francis S. Collins 
 
DIEVO KALBA 
Mokslininkas liudija tikėjimo į dievą pagrįstumą 

 
Ši garsaus mokslininko, vieno pažangiausių JAV 
genetikų, daugelį metų paskyrusio žmogaus genomo 

– tyrimams, knyga padės žmonėms geriau pažinti 
pačius save, įkvėps troškimą pažvelgti į būties 

gelmes. Remdamasis mokslinių tyrimų duomenimis 
ir savo paties asm 
enine patirtimi, autorius pateikia naują religinių bei 

mokslinių pažiūrų derinį ir parodo, kad tikėjimą į 
Dievą ir mokslą galima susieti į darnią pasaulėžiūrą. 
Tikėjimas į Dievą neprieštarauja mokslo 

racionalumui, o Dievas ir mokslas yra ne tik 
suderinami, bet ir papildo vienas kitą. 
 

 
V 

 

 

 
 

 
20 Andrea Tornielli 
 
POKALBAI SU JO ŠVENTENYBE PRANCIŠKUMI 
KELYJE 

 
Apie Vatikaną rašantis korespondentas Andrea 

Tornielli, popiežiškuoju lėktuvu vykstantis į visas 
apaštališkąsias keliones, šioje pokalbių su Jo 
Šventenybe Pranciškumi knygoje, remdamasis 

popiežiaus išvykomis į užsienį, nusprendė 
papasakoti apie svarbiausias šio pontifikato paliestas 
temas ir nuveiktus darbus. Italija, Brazilija, Kuba, 

Jungtinės Amerikos Valstijos, Afrika, Azija, taip pat 
ir Lesbas, Sarajevas, Lundas... Nepalikdamas 

nepapasakotų iki šiol neskelbtų epizodų ir įdomių 
detalių apie popiežiškųjų skrydžių užkulisius, 
Tornielli apsistoja ties keletu reikšmingų susitikimų: 

nuo Baracko Obamos iki Fidelio Castro, nuo 
Baltramiejaus I iki rusų patriarcho Kirilo, nuo Abu 

Mazeno iki Shimono Pereso. 
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21- 22 Aleksandras Guobys, Antanas Saulaitis 

 
LIETUVIŲ MISIJOS AMAZONĖJE 

 
Veiksmas vyksta Pietų Amerikoje, Amazonijoje, 
krašte, kuriame ilgus dešimtmečius darbuojasi 

lietuvių misionieriai, - iššūkio žmonės, kuriems 
tikėjimas Dievu ir artimu neatsiejamas nuo 
kasdienės pastangos nenuilstamu darbu keisti save, 

kitą ir pasaulį meilės kryptimi. Apie juos ir rašoma 
šioje knygoje. Tai bene pirmoji platesnė apybraiža 

apie tikrai solidų lietuvių įnašą į misijų istoriją. Be 
to, ji ypatinga tuo, kad abu autoriai asmeniškai 
pažinojo žmones, apie kuriuos rašė, savo akimis 

matė sodrią Amazonės gamtą, jos gyventojus, o kun. 
Antanas Saulaitis SJ ten septynerius metus 

misionieriavo pats 
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23  Lucien 
 
VAIKAS, KURIS ŽAIDĖ SU MĖNULIU 

 
Knygos autorius Liusjenas (tikroji pavardė Aimé 

Duval, 1918–1984) – dainininkas, jėzuitas, 
alkoholikas – drąsiai, atvirai ir nuoširdžiai pasakoja 
savo istoriją įtikinamai atskleisdamas, kad 

alkoholizmas yra ne trūkumas, malonumas ar 
linksmybės, o liga, kančia ir vergystė. 

Kai pagaliau tai pripažįstama, kyla troškimas 
išsilaisvinti ir išmokti gyventi laimingai. Kaip tai 
padaryti? Atsakymas – šioje knygoje. 

 

 
V 
 

 

 
 

 
24  Mary Craig 
 
LAIMINIMAI 

 

Tai anglų šeimos, susilaukusios dviejų vaikų 
turinčių negalią, gyvenimo istorija. Šeštaisiais 
sekinančios kovos su liga metais motina bando 

gelbėtis padėdama kitiems ir įsidarbina savanore 
buvusių vokiečių koncentracijos stovyklų kalinių 

slaugos namuose. Savęs dovanojimas iš “mirties 
slėnio” iškopusių žmonių bendruomenėje, 
suvienytoje praeities kančios ir rūpesčio vieni kitais, 

padeda moteriai pamilti gyvenimą, nepaisant  jo 
absurdiškumo, ir parodo išeitį: su skausmu nereikia 

kovoti, su juo galima gyventi. 
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25 Adrian Luc 
 
GĖLĖS PRAGARE 

 
Knygos autorius vedžioja skaitytojus po šiandieninį 
pragarą žemėje - Bronkso, Niujorko kvartalo 

užkaborius. Talentingai vaizduodamas jo scenas ir 
pasakodamas į dugną nugrimzdusių nelaimėlių 
istorijas, jis įtikinamai parodo, kokia stebuklinga yra 

žodžio ir tikros meilės galia. Kiekvienas iš šio pragaro 
išgelbėtas žmogus yra gerumo gėlė. 
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26 Algirdas Jurevičius 

 
SUSIPAŽINKIME – ESU TEOFILIUS 

 
Ar tai tikrai paskutinės Teofiliaus Matulionio 

gyventos vietos – Šeduvos – namelio palėpėje 
netikėtai rasta autobiografija? Viskas atrodo taip 
autentiška ir tikra, tarsi jis pats kalbėtų... 

Tokia mintis kyla skaitant šią knygą "Susipažinkime 
– esu Teofilius". Nenuslepiami Palaimintojo 

pašaukimo kelio akligatviai, jo nesėkmės ėmusis 
bažnyčių rekonstrukcijų ir statybų, nuoskaudos, jog 
nepavyko organizuoti misijų Rusijoje... 

PTMG bendruomenėje turėtų nelikti abejingų šiai 
knygai. 
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27 Andrius Navickas 

 
LAIŠKAI PLAUKIANTIEMS PRIEŠ SROVĘ 

 

"Laiškai plaukiantiems prieš srovę" - filosofijos 
daktaro ir religijos studijų magistro, interneto 

dienraščio Bernardinai.lt ir žurnalo "Kelionė su 
Bernardinai.lt" redaktoriaus Andriaus Navicko tekstų 
knyga. 

Tikiu, kad krikščionybė nėra vien iš praeities 
paveldėtas antikvarinis dalykas, bet veikiau kitokio 

gyvenimo galimybė.  
Tikiu, kad tikėjimas išlaisvina, o ne sukausto žmogų. 
Tikiu, kad nėra tokios vidinės tamsos, dvasinių 

griuvėsių, kurių Viešpats negalėtų atkurti. 
Tikiu, kad visa tai, kas atrodo išbandymai ir 
nesėkmės - tai Viešpaties siekis kiekvieną gyvenimą 

paversti brangakmeniu. 
Tikiu, kad visi mano sutikti žmonės yra Viešpaties 

dovanos, nors ir labai dažnai jų nemoku priimti. 
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28  Popiežius Pranciškus 
 
DŽIAUKITĖS VILTYJE, TREČIADIENIO KATECHEZĖS 

APIE VILTĮ 
 
Popiežiaus Pranciškaus katechezių ciklas apie viltį, be 
abejonės, yra paskatintas Šventosios Dvasios įkvėpimo. 
Tai tiesiog paties Dievo mums siunčiama žinia. O ir 
popiežius Pranciškus, galime drąsiai teigti, yra šių laikų 
vilties apaštalas. Jo asmens šiluma ir paprastas 
kalbėjimas tarsi atspindi Gailestingojo Dievo guodžiamus 
žodžius. O Viešpats, kaip žinome, tokiu būdu mėgsta 
kalbinti savo mylimus vaikus. Kaip šiandien šis 
įkvėpimas reikalingas mūsų pasauliui, mūsų žemynui 
Europai ir mūsų Tėvynei Lietuvai! Kokia paguoda mums 
girdėti tuos melodingus vilties ir padrąsinimo žodžius iš 
Kristaus vietininko žemėje! 
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29  Pokalbiai su Jorge Bergoglio, Sergio Rubin, 
Francesca Ambrogetti 
 
POPIEŽIUS PRANCIŠKUS,  

 

Popiežius knygoje "Popiežius Pranciškus. Pokalbiai 
su Jorge Bergoglio" pasakoja apie savo tėvų atvykimą 
į Buenos Aires 1929 metais, savo gimimo aplinkybes, 

vaikystę ir pirmuosius religinio pašaukimo 
pasireiškimus, kuriuos patyrė po sunkaus plaučių 
uždegimo. Prisimena studijas kunigų seminarijoje, 

kalba apie savo, kaip psichologo ir literatūrologo, 
patirtį. Nuoširdžiai dalijasi su skaitytojais šviesiomis 

savo mintimis ir nevengia nė vienos nemalonios 
temos: drąsiai kalba apie maldos patirtis, celibatą, 
ganytojišką Bažnyčios veiklą ir ją supurčiusius 

seksualinius skandalus. 
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30 Philip Yancey 
 

JĖZUS, KOKIO NIEKADA NEPAŽINOJAU 
 
Philipas Yancey, užaugęs krikščioniškoje šeimoje, dalijasi 
savo išgyvenimais ir asmenine patirtimi, kaip naujai 
atrado ir suvokė Jėzų. Autorius ieško sąlyčio tarp 
gyvenimo ir Evangelijos, remiasi istoriniais duomenimis ir 
šiuolaikinėmis realijomis, taip įtraukdamas skaitytoją į 
gyvą, emocionalų ir intriguojantį pasakojimą, kupiną 
humoro ir išminties. 
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31 Motina Teresė 
 
ATEIK, BŪK MANO ŠVIESA 
 
Knygoje, išleistoje pažymint šimtąsias gimimo metines, 
piešiamas intymus moters, kurios gyvenimu ir darbais 
nesiliauja žavėtis milijonai žmonių, portretas. Laiškai 
atskleidžia paslaptis, kuriomis ji dalijosi tik su 
artimiausiais patikėtiniais. Ji iškyla kaip klasikinė 
mistikė, kurios vidinį gyvenimą degino meilės ugnis, o 
širdį išbandė ir nuskaistino žiaurūs tikėjimo išmėginimai, 
tikroji tamsi sielos naktis. 
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32 Kardinolą Audrį Juozą Bačkį kalbina Antanas 
Gailius 
 
TAIP, LAIMINGAS.  
 
Kardinolas A. J. Bačkis – tikras išeivijos lietuvių 
intelektualas, išaugęs patriotų šeimoje, o okupacijai 
pasibaigus, grįžęs į Lietuvą ir visomis išgalėmis jai dirbęs. 
Jaunystėje pasirinktas kunigo kelias nuvedė į diplomatinę 
tarnybą Šventojo Sosto nunciatūrose ir svarbiose 
pareigose Vatikane.  
Kelionės pradžioje šis žmogus matė gyvą Juozą Lukšą-
Daumantą, kažkada pietavo su Ronaldu Reaganu, 
kalbėjosi su Czeslawu Miloszu, lankėsi net Kremliuje pas 
Michailą Gorbačiovą. Tiesą sakant, nežinau, ar Lietuvoje 
yra kitas tokio akiračio ir patirties žmogus. – Antanas 
Gailius. 
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33 Vysk. Jan Szkodo 
 
KAS YRA KASDIENIO GYVENIMO DVASINGUMAS? 
 
Autorius pristato įdomią krikščionio dvasinio gyvenimo, 
bręstančio santykyje su Dievu, temą. Aptariamos su 
malda susijusios problemos, iš žmogaus ir Dievo dialogo 
kylantys džiaugsmai ir sunkumai, raidos ir mistinio 
susivienijimo su Dievu galimybės. Keliami nuodėmės ir 
atsivertimo klausimai. Atkreipiamas dėmesys į žmogaus 
kančią, į mirties ir amžinybės problemas 
 

 

 

 
 

 
34 Maurice Zundel 
 
VIDINĖ EVANGELIJA 
 
"Vidinė Evangelija" - pirmoji šveicarų teologo, mistiko, 
rašytojo Maurice'o Zundelio knyga lietuviškai, kurioje 
autorius kalba apie tylą, maldą, blogio problemą, 
žmogaus svarbą ir jo kasdienį buvimą Dievo akivaizdoje. 
"Kartas nuo karto vykdavau į Lozaną tik tam, kad 
atlikčiau išpažintį pas tėvą Zundelį. Tą kartu su juo 
praleistą valandą jausdavau, kad dalyvauju ypatingame 
gyvenime. Per patį Zundelio asmenį buvo tiesiog 
natūraliai įeinama į Dievo paslaptį, į absoliutą." 
Tėvas Henri Grouės 
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35 Johannes Pausch, Gert Bohm 
 
IR JUODOS AVYS GALI MELSTIS 
 
(Visiems, kurie netiki Dievu, tačiau vis teik nori melstis) 
Knygoje vienuolis benediktinas, maldos praktikas ir 
psichoterapeutas, labai suprantamai kalba apie maldos 
reikšmę gyvenimo kokybei, apie maldos formų įvairovę ir 
galimybę mūsų dienų pasaulyje. Knyga skirta visiems, 
siekiantiems gilinti savo dvasinį gyvenimą. Besimelsdami 
dažnai jaučiamės lyg juoda avis, nes turime daug 
trūkumų ir esame padarę daug klaidų, Tačiau Dievas 
nesirausinėja po mūsų netobulumus. Niekas neturi 
baimintis, kad dėl savo klaidų ir trūkumų bus atstumtas 
- net jeigu dešimtmečius gyveno be Dievo ir netikėjo, 
Dievo akyse visi turi vienodą teisę gyventi ir tobulėti. 
Tikėti - tai užmegzti santykius su Aukščiausiuoju. Patirti 
Dievo buvimą meldžiantis - nebūtinai išgyventi Jo 
artumą, galime išgyventi ir Dievo tolumą - šitai taip pat 
reiškia ryšį su Dievu. 
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36  Marko Ivan Rupnik 
 
IR PUOLĖ JAM ANT KAKLO 
 
Lectio Divina apie gailestingojo tėvo palyginimą 
Serijos "Lectio divina" knyga "Ir puolė jam ant kaklo…" - 
tai veiksmas-raktas šioje tėvo ir jo sūnų santykių 
istorijoje. Vienas jų palieka namus ir palaidai gyvendamas 
viską iššvaisto, kitas - likęs tėvo namuose gyvena tarno 
dvasia ir puoselėja pavydžią viltį sulaukti tinkamo atlygio 
už savo nuopelnus. Tiek tėvo geste, tiek sūnų elgesyje 
aptinkame ne tik mūsų asmeninių istorijų, bet ir mūsų 
kultūros paradigmą.  
"Lectio divina" - Šv.Rašto skaitymas lydimas dvasinio 
apmąstymo ir aiškinimo.  
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37 Marko Ivan Rupnik 
 
NESUDAGANČIO ERŠKETYNO LIEPSNOJE‘DVASIONIO 
GYVENIMO PRADMENYS 
 
Santrauka: Kas yra dvasingumas ir dvasinis gyvenimas? 
Kaip dvasiniai gyventi apsuptam kasdienybės ir 
blaškomam istorinių įvykių? Kaip įgyti dvasinę nuodemes 
pajautą? Ar galima mąstyseną, kūną, asmenį 
"sudeginti"nemirštant, ir perleistas prisikelti amžinajai 
šviesai? Kodėl šiandieniniai žmonės trokšta dvasinio 
pokalbio? 
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38  Thomas Merton 
 
JONOS ŽENKLAS 
 
Jonos ženklas yra Thomo Mertono dienoraštis, rašytas 
Getsemanės vienuolyne 1946–1952 metais. Knygoje 
epizodiškai iškyla vienuolyno kasdienybė, kurioje, pasak 
autoriaus, nors ir negausu išorinių įvykių (įžadų davimas, 
Šventimai, eilė būti savaitiniu kunigu, darbas vienuolyne, 
pasninkas, šventės, liturginiai metai, skaitomos knygos, 
kintantis bendruomenės veidas, bėgantis laikas), tačiau 
jie suteikia svarbių impulsų vienuolio vidinio gyvenimo 
pokyčiams. Dienoraščio įrašai atskleidžia dvasinį 
autoriaus tobulėjimą, augantį tikrumą dėl savo 
pašaukimo ir didžiules pastangas ieškant vienumo su 
Dievu. Juose gausu kontempliacijos subrandintų 
pamąstymų, gilių kasdienybės ir tikėjimo patirčių įžvalgų. 
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39  Thomas Merton 
 
GYVENIMAS IR ŠVENTUMAS 
 

Santrauka: Šioje knygoje pripažįstama, kad nėra esminio 
skirtumo tarp pasauliečių šventumo ir vienuolių 
šventumo, nes aktyvus gyvenimas labai svarbus 
kiekvienam krikščioniui - tai krikščionių dalyvavimas 
Bažnyčios misijoje šioje žemėje. Visi turi bendrą 
pašaukimą šventėti aktyviu gyvenimu ir visi šiuose 
puslapiuose suras pirmojo savo pašaukimo ir kvietimo 
nuolatos atsakyti Kristui "Taip" atgarsį. Knygoje labiau 
akcentuojama malonė ir vidinis gyvenimas nei valios jėga 
ir energija; gyvoji ir neregimoji dvasia nei įsivaizduoti ir 
subjektybūs idealai; Kristaus gyvenimas sieloje nei 
sąmoningos individo pastangos būti vis doresniam. Visų 
pirma pabrėžiamas tikėjimas ir Dievo bei brolio Kristuje 
meilė. Tai Naujojo Testamento mokymas apie 
krikščionišką gyvenimą, perteiktas šiuolaikine kalba. 
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40 Henry J. M. Nouwen 
 
LAUKIANTYS TĖVO NAMAI 
 
Apie sūnaus palaidūno sugrįžimą 
Nors ir nelengva savo vidinę patirtį išsakyti žodžiais, 
apmąstydamas Evangelijos pagal Luką ištrauką apie 
sūnų palaidūną ir Rembranto paveikslą „Sūnaus 
palaidūno sugrįžimas“, autorius ryžosi rizikuoti: jam 
pavyko surasti originalių minčių išraiškos būdą bei kuo 
suprantamiau perteikti asmeniškus išgyvenimus apie tai, 
kaip jis suprato esąs Dievo numylėtinis sūnus. 
Autorius ragina visus šį pasakojimą apie sūnų palaidūną 
paversti pačia esmingiausia savo sielos istorija. 
Atskleidžia, ką išties reiškia namų sąvoka ir sugrįžimas į 
juos dvasine prasme. Tai kvietimas gyventi savo širdimi 
nė kiek ne mažiau nei protu, o praktine patirtimi remtis 
ne daugiau nei savo įsitikinimais ir visiškai atsiduoti 
nenuspėjamam Viešpaties apvaizdos vadovavimui. 
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41  Henry J. M. Nouwen 
 
VIDINIS MEILĖS BALSAS 
 
Kelionė per kančią į laisvę 
Kelionė per kančią į laisvę 
Tai Henrio J. M. Nouweno slaptasis dienoraštis. Jis buvo 
rašomas sunkiausiu gyvenimo tarpsniu, autoriui staiga 
praradus savigarbą, norą gyventi ir dirbti, pojūtį, kad jis 
mylimas, ir viltį, dedamą į Dievą. Nors ir kankinamas 
baimės ir nevilties, jis vis dėlto sugebėjo rašyti dienoraštį, 
kasdien pasižymėdamas dvasinius priesakus sau pačiam, 
atkurdamas savo pokalbius su draugais ir rėmėjais. 
Daugiau kaip aštuonerius metus Nouwenas manė, kad 
tai, kas parašyta, pernelyg netašyta ir privatu, kad būtų 
galima dalytis su kitais. Vietoj to jis paskelbė Sūnaus 
palaidūno sugrįžimą, kuriame išdėstytos kai kurios 
įžvalgos, įgytos psichinės ir dvasinės krizės metu. Bet 
draugai ėmė klausinėti: „Kodėl slepi savo kančią nuo 
daugybės žmonių, subrandintų tavo dvasinių įžvalgų? 
Argi nepatirtų daugelis paguodos, sužinoję, kokia intriga 
buvo tavo vidinė kova?“ Aibei vyrų ir moterų, turinčių 
išgyventi skausmą dėl nutrūkusių santykių ar kenčiančių 
dėl mylimojo netekties, Vidinis meilės balsas įkvepia 
naujos drąsos, netgi naujos gyvybės. 
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42 Josepf Ratzinger – Benediktas XVI 
 

JĖZUS IŠ NAZARETO 
 
Tie, kuriems sovietmečio nykumoje ar atgimimo 
šurmulyje protą ir dvasią gaivino „Krikščionybės įvadas“, 
šioje knygoje ras dar gilesnius to paties išminties šulinio 
vandenis, dar brandesnę biblinės plotmės ir asmeninės 
religinės patirties dermę. 
Pirmą kartą atsiverčiantiems Josepho Ratzingerio tekstus 
šie puslapiai žada aistringą meditaciją ir argumentacijos 
jėgą, be galo įtaigų patvirtinimą, kad uoliai keliami 
tikėjimo klausimai, kritiškai apmąstomi Išganymo 
istorijos liudijimai ir šiandien yra uždegantis intelektinis 
iššūkis. 
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43 Silvano Fausti 
 
LIAUPSĖ MŪSŲ LAIKAMS 
Šiuolaikškums, laisvė, krikiščionybė 
 
Tradicinių pažiūrų žmonėms, o ypač tikintiesiems 
„Liaupsė mūsų laikams“gali pasirodyti ne kas kita kaip… 
liaupsė pamišimui. Argi mūsų laikai ne sukrėtimų, 
tradicinių vertybių žlugimo, didelės sumaišties ir 
netikrumo metas? 
Postmodernizmo laikais, kai suklesti laisvė, griūva visi 
kultūros horizontai. Todėl religijos ir ideologijos, 
nepaisant visų atkūrimo bandymų, išgyvena krizę, 
palikdamos vietą pavojingiems fundamentalizmams, 
„nekenksmingoms“sektoms ar naikinančiai tuštumai. Visi 
klausia: „Kur einame?“ Ir kiekvienas atsako taip kaip 
moka. 
Knygoje kalbama apie šiuolaikiškumą per pamatinius jo 
elementus, ypač laisvę ir jos aporijas. Aptariamos tris 
įmanomos, tačiau beprasmės laisvės perspektyvos: 
religija, ateizmas ir nihilizmas.  
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44  Antoinette Bosco 
 
GAVĖNIA. NEEILINĖ MEILĖS ISTORIJA 
 
„Gavėnia yra meilės istorija - neeilinė meilės istorija, 
atskleidžianti mums, kad visuose sunkumuose ir kančioje 
esame ne vieni. Esame amžinai sujungti su Jėzumi“. 
Taip prasideda įžvalgus ir jaudinantis Antoinette Bosco 
apmąstymas apie gavėnią - bažnytinių metų dalį, kurioje 
atsispindi ir mūsų gyvenimo etapai. Knygoje autorė 
atskleidžia savąjį gavėnios supratimą, vengdama 
paviršutiniškumo, negatyvių prasmių ir pabrėžtinai 
išryškintos, kartais apsimestinės aukos reikšmės. Mūsų 
kasdienybėje yra apstu klystkelių, vilkduobių ir įvykių, 
priverčiančių mus pasijusti vienišiems. Bet sulaukiame 
gavėnios, kuri parodo, kaip didžiai klystame, nes gavėnia 
yra meilės istorija, atskleidžianti mums, kad visuose 
sunkumuose ir kančioje esame ne vieni. 
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45 Gereon Goldmann 
 
TAVO SPARNŲ ŪKSMĖJE 
Pranciškonas vermachte ir ss 
 
Pašauktas kareiviu į Vermachtą, netrukus atsiduria 
Waffen-SS. Dalyvauja Prancūzijos kampanijoje. Kai raštu 
viešai išreiškė nepritarimą nacių pasaulėžiūrai, iš SS 
gretų atleidžiamas. Tarnaudamas Vermachte sanitaru, 
nužygiuoja iki Maskvos apylinkių. Sunkiai sirgdamas 
1942 m. grįžta į Vokietiją. Už viešą priešiškumo naciams 
demonstravimą čia jo laukia karo tribunolas. Stebuklingai 
išvengia mirties bausmės ir prisideda prie pasipriešinimo 
grupės, rengiančios pasikėsinimą į Hitlerį. 
Sąjungininkams 1943 m. išsilaipinus Sicilijoje, tarnauja 
sanitaru ten kovojusioje tankų divizijoje. Išgyvena mūšius 
prie Montekasino ir galop 1944 m. vasarą pakliūva 
britams į nelaisvę. Prasideda ilgi nelaisvės metai karo 
belaisvių stovyklose Šiaurės Afrikoje. Gereonas kovoja su 
ten tebevyraujančiais naciais. Jų apšmeižtas, esą žudęs 
kalinius Dachau koncentracijos stovykloje, prancūzų 
karinės valdžios nuteisiamas myriop. Asmeniškai įsikišus 
popiežiui, paskutinę minutę išvengia mirties bausmės 
įvykdymo. Paleistas iš nelaisvės, 1947 m. grįžta į 
vienuolyną, o 1954 m. išvyksta į Japoniją misionieriauti. 
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46   ATVIRI KELIAUNINKO PASAKOJIMAI SAVO 
DVASIOS TĖVUI 
 
Knyga parašyta XIX amžiuje nežinomo autoriaus. 
Pasakotojas - maldininkas, kokių nemaža klajojo Rusijos 
keliais. Atisakę sėslaus gyvenimo patogumų ir namų 
jaukumo, šie keliautojai vertesniais laikė pamokomus 
pokalbius su išmintingais senoliais, vienuoliais, kurie 
padėtų praskleisti gyvenimo prsmės paslaptį, išmokytų 
nepaliaujamos vidinės širdies maldos 
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47  Danielle Bean 
 
MANO PUODELIS ARBATOS 
 
Šioje knygoje autorė mėgina pasidalyti mintimis taip, kad 
jos būtų naudingos nepriklausomai nuo to, ar bus 
skaitomos neatsitraukiant nuo pradžios iki pabaigos, ar 
paskaitinėjamos trumpomis ištraukomis visą dieną. 
Danielle Bean kalba apie vaikų ugdymą, su humoru 
vertindama kasdieniame gyvenime pasitaikančius 
sunkumus bei nesėkmes, kurias įveikti padeda tikėjimas, 
kad vaikai santuokoje yra nuostabi dovana, Dievo 
palaima, o juos auginantiems tėvams tenka didžiulė 
atsakomybė už jiems pavestas sielas. 
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48  Richard John Neuhaus 
 
MIRTIS PENKTADIENIO POPIETĘ 
Daug rašytojų ir kompozitorių savo kūriniuose stengėsi 
atskleisti Septynių paskutinių Jėzaus žodžių slaptingumą 
ir didybę: Haidnas, Bethovenas ir Dvoržakas šia tema 
sukūrė didingus kūrinius, prie jos nuolat grįždavo tokie 
rašytojai kaip Džeimsas Džoisas, Džerardas Manlis 
Hopkinsas, Dilanas Tomas ir Samuelis Beketas. 
Apmąstydamas paskutinius Jėzaus žodžius, autorius  
atveria žmogiškosios patirties gelmes ir išryškina 
pagrindinį Vakarų civilizacijos naratyvą – Kristaus kančią, 
mirtį ir prisikėlimą, o jo kalbėjimo stilius pajėgus 
prikaustyti visų – tikinčiųjų, netikinčiųjų ir abejojančiųjų 
– dėmesį. 
 

 
V 
 

 

 
 

 
49  Mozė Mitkevičius 
 
NESUSKAMBĖJĘS PRAGARAS 
 
Kodėl Dievas tyli? Kas yra žmogus, kokia jo gyvenimo 
prasmė? Ar Senojo Testamento tekstai iš tiesų žiaurūs? 
Kaip atpažinti ne artimo, bet savo nuodėmę? Kaip pradėti 
melstis? Ir kaip nenustoti? 
Nuo psalmių subtilybių prie Gerosios Naujienos, o nuo jos 
– prie gyvenimo „Nesuskambėjusio pragaro“ autorius 
paprastai ir nuosekliai dėsto Dievo meilės kursą. Tai 
kartu per kylančius klausimus einanti, įsigalėjusius 
mitus išsklaidanti, padrąsinanti, guodžianti ir stiprinanti 
knyga.   
„2012-ųjų balandžio 28-ąją Vilniaus arkikatedroje buvau 
įšventintas kunigu. Koks iš manęs bus kunigas, nežinojo 
nei seminarijos rektorius, nei klebonai, nei aš pats. Taip 
jau susidėliojo, kad atsidūriau Romoje ir pradėjau 

studijuoti Šventąjį Raštą. Matyt, ir vėl ne be Dievo piršto. 
Kas bus toliau – matysim, tačiau šiandien tetrokštu vis 
labiau pažinti Dievo žodį ir tuo dalintis su kitais. Vieną 
2018-ųjų pavasario rytą, tyčia ar atsitiktinai, sulaukiau 
skambučio iš leidyklos „Alma littera“. Koks iš manęs bus 
rašytojas, nežinojo nei skaitytojai, nei leidykla, nei aš 
pats. Išėjo „Nesuskambėjęs pragaras“...“  - sako autorius 
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