
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joshua Harris 
 
ATSISVEIKINIMO BUČINYS PASIMATYMUI 

Ar galima ramiai kalbėti, kad dėl meilės reikia… 

atsisakyti pasimatymų!? 

Autorius skelbia naują požiūrį į draugystę ir pasimatymus. 

Pasakodamas apie savo kelionę į tikrąją meilę, jis moko 

skaitytojus jos laukti, jai ruoštis ir kviečia sužinoti, kokia 

yra Dievo tiesa apie meilę, skaistumą ir vienatvę. 

Tikrosios meilės paieškos – tai viena sunkiausių 

gyvenimo užduočių, ir „greito maisto restoranų“ mąstymo 

būdas čia netinka. Nesitikėkit, kad šią sunkią užduotį 

padės išspręsti televizija ar žurnalai. Šią knygą perskaitę 

sužinosite, nuo ko pradėti. Autoriaus mintys nėra vien 

davatkiški paistalai. Kelias, siūlomas šioje knygoje, yra 

kupinas iššūkių. Jis netinka  tik skystablauzdžiams. 
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Jacquesas Feschas 
 
ŠVIESA VIRŠ EŠAFOTO 

Jacquesas Feschas gimė 1930 m. balandžio 6 d. turtingo 

bankininko šeimoje. Vaikystėje jam nieko netrūko, gal tik 

tėvo meilės. Vos sulaukęs pilnametystės vedė, susilaukė 

dukters, tačiau netrukus paliko šeimą, susirado prastos 

reputacijos draugų. 1954 metų vasario 25 dieną kartu su 

jais įvykdė banko skyriaus apiplėšimą Paryžiuje. Jo 

bendrininkai sugebėjo pabėgti, o jis per sumaištį pametė 

akinius. Kai policininkas su ginklu rankoje pastojo  

Jacquesui Feschui kelią, apimtas panikos jis šovė. Pataikė 

tiesiai į širdį, nors buvo trumparegis. Persekiotas minios ir 

sulaikytas kito policininko,  buvo uždarytas į kalėjimą ir 

po trejų metų nuteistas mirties bausme. Kalėjime, ilgai 

kalbėdamasis su advokatu, kuris buvo tikintis žmogus, ir 

kapelionu, patyrė atsivertimą. Po jo visiškai atsidavė 

Dievo valiai, daug meldėsi – dažnai miego sąskaita, 

pasninkavo, metė rūkyti. Rašė dienoraštį ir susirašinėjo su 

daugeliu žmonių. Mirties bausmė buvo įvykdyta 1957 

metų spalio 1 dieną. Prieš pat egzekuciją žmonos mamai 

rašė: „Pasistenk plačiai atmerkti akis ir šioje tariamoje 

bausmėje įžvelgti Dievo meilę. Neįsijausk į savo 

skausmą, remkis į Dievą ir gailėkis tik viena: nuodėmių 

prieš Dievą. Tai didžiausias gyvenimo tikslas. Mes visi 

mirtingi ir anksčiau ar vėliau paliksim šitą ašarų pakalnę, 

svarbiausia iškeliaut su taika. <…>  Kristus atėjo pasaulį 

išgelbėti, o ne pasmerkti.“ 

 

 

 

 
 

 
Rosario Carello 
 
POPIEŽIUS PRANCIŠKUS: 80 GYVENIMO 
ISTORIJŲ 

Bergoglio važiuoja autobusu… Bergoglio šeria kiaules… 

Bergoglio skambina vaikinui, išsivadavusiam iš 

kvaišalų… Pranciškus pasakoja, kodėl pasirinko tokį 

vardą… 

Pranciškus netenka amo… Pranciškus kalba apie 

„purškiamą Dievą“, muziejinius krikščionis, Viešpaties 

glamonę naktyje ir daugybę kitų svarbių dalykų. 

Aštuoniasdešimt trumpų istorijų atskleidžia, iš kur kyla 

šio žmogaus drąsa, žavesys, jėga, tvirtybė, tikėjimas. 

Žmogaus, kuris 2013 metais buvo pašauktas vadovauti 

Bažnyčiai ir šiais lyderystės visuotinės krizės laikais tapo 

tikruoju ir bene vieninteliu moraliniu pasaulio vedliu. 

Pačius įtaigiausius žodžius apie prasmę, amžinybę, 

nelaimėlių ir vargšų gynimą pasako popiežius. Net ateistai 

tai pastebi. Jeigu pontifikas būtų vidutinybė, kokių 

knibždėte knibžda viešojoje erdvėje, labiausiai nusiviltų 

netikintieji. Nes ir jie žino – popiežius yra. 
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C. S. Lewis 
 
KIPŠO LAIŠKAI 
SENO VELNIO PATARIMAI JAUNAM VELNIUKUI 

Žinomo anglų rašytojo ir religinio mąstytojo Clive Staples 

Lewiso (1898-1963) alegorija – tai patyrusio kipšo laiškai 

jaunam kipšui-gundytojui, ką tik pradėjusiam savo 

praktiką. Vos pasirodę „Kipšo laiškai“ iškart tapo ir 

tebėra populiariosios teologijos ir religinės patirties gairė 

daugeliui žmonių, kurie galbūt dar svyruoja, dėl religijos 

nėra tvirtai apsisprendę. C. S. Lewisas meistriškai kuria 

intrigą, velnio žodžiais pateikdamas priešingą savo 

požiūrį į meilę, draugystę, maldą, pramogas, socialinį 

gyvenimą, malonumą, darbą, karą, visur pribarstydamas 

angliškojo sąmojo druskos. Taip skaitytojas ir šmaikščiai, 

ir teologiškai nepriekaišingai supažindinamas su pasaulio, 

kūno ir velnio pagundomis ir būdais joms įveikti, arba su 

kai kuriais tradicinės asketikos bruožais. Praėjo daugiau 

nei pusė amžiaus nuo knygos išleidimo, o šis 

nepakartojama kipšo „vademecum“ vis išeina ir išeina 

įvairiomis kalbomis ir įsitvirtino kaip krikščioniškosios 

literatūros klasika. 
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Br. Paulus Terwitte, Marcus C. Leitschuh 
 
NEBIJOK KITAIP MELSTIS 
APIE MALDĄ SMALSIESIEMS 
 

„Malda yra laisvės kultūra“, – teigia autoriai, tačiau 

pasiryžti melstis iš tiesų reikia drąsos. Šiandien malda 

išstumiama iš mūsų gyvenimo daugybės išankstinių 

neigiamų nuostatų: vieni sako, kad tai nemadinga, kiti – 

jog tai tik silpniems, treti bando pasiteisinti sakydami, kad 

tam reikia ypatingų sąlygų ir t. t. 

Ši netradicinė knygelė apie maldą visiems, kurie ryžtasi 

pradėti maldos gyvenimą: 7 x 7 lengvi ir konkretūs 

pratimai iš Šventojo Rašto ir Bažnyčios maldos tradicijos. 

Ji skirta tiems, kurie nori įveikti vidines priežastis, 

trukdančias atsiverti Dievo malonei, ir pasiryžę žengti 

maldos keliu. 

Brolio Pauliaus Terwitte, kapucino ir kunigo, žinių 

šaltinis – jo sielovados darbas su žmonėmis, kurie vėl nori 

atrasti tikėjimą, ir turtinga pranciškonų vienuolijos 

maldos tradicija. 

Marcusas C. Leitschuhas, tikybos mokytojas; jam rūpi 

žmonės, kurie nėra išmokę melstis kaip savaime 

suprantamo dalyko. 
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Grasilda Reinys, 
 
ADELĖ DIRSYTĖ 
 

Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė buvo veikli ateitininkė, 

Sibiro kankinė. Ji patyrė daug sunkių išbandymų, tačiau 

išliko nepalaužiama dvasia. 

Šioje, išskirtinėmis iliustracijomis turtingoje, knygoje 

susipažinkite su šviesios asmenybės gyvenimo istorija. Ji 

skausminga, tačiau kviečianti būti drąsiems: gyventi 

Tikėjimu, Viltimi ir Meile. 

Savo gyvenimu ji parodė, kad meilė yra stipresnė už 

prievartą, kad tikėjimas į Dievą ir meilė Tėvynei padeda 

ištverti visus išmėginimus, o turintis prasmę žmogus 

niekada nepasiduoda. 
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Selma Lagerlöf 
 
KRISTAUS LEGENDOS 

Šioje knygoje rasi daugybę pasakojimų bei legendų apie 

Kristaus kūdikystę, jaunystę ir atliktus stebuklus, kuriuos 

užrašė žymi švedų rašytoja Selma. Šios legendos savo 

nuoširdumu sužavės ir vaikus, ir suaugusius. 
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Tim Guenard 

 
STIPRIAU UŽ NEAPYKANTĄ 
 

Timas - tas mažas berniukas, sužeista širdimi ir sužalotu 

veidu: dar trejų metukų motina jį paliko pakelėje, vėliau 

tėvas taip jį sumušė, kad dvejus metus teko gulėti 

ligoninėje prikaustytam prie lovos. Paskui - gyvenimas 

globėjų šeimoje ir virtinė nusivylimų, dar labiau atvėrusių 

meilės stygiaus skausmą vaikui, kuris po truputį užkietino 

savo širdį tam, kad nebereikėtų kentėti. 

Autorius šia autobiografija atskleidžia prarasto ir atrasto 

vaiko kelią. Nors žodžiai čia stiprūs kaip kumščio 

smūgiai, tačiau glaustu stiliumi perteiktas pasakojimas yra 

kupinas vilties, kad kiekvienas, net labiausiai sužeistas, 

sugeba mylėti ir atleisti. Keturiasdešimtmetis Timas 

Guėnard'as, vedęs, turintis 4 vaikus, yra bitininkas ir 

akmenkalys. Gyvena Prancūzijos pietvakariuose, greta 

Lurdo, kur drauge su žmona priima tuos, kurie patyrė 

sunkių gyvenimo išbandymų. Timui dažnai tenka liudyti 

tai, ką jis yra išgyvenęs, kad visuomenė sužinotų, kokį 

meilės stygių ir smurtą patiria jaunimas. 
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Tim Guenard 

 
VILTIS IŠ GATVĖS 
 

Neabejotinai, ir antrąją Timo Guenard’o  knygą, kurią jis 

parašė Izraelio Engadi dykumoje, perskaitysite vienu ypu. 

(Pirmoji – “Stipriau už neapykantą” per trumpą laiką 

buvo išleista net 3 kartus). Autorius įtraukia skaitytoją į 

savo pasakojimų pynę nuo pat pirmųjų eilučių, kuriomis 

imasi pasakoti savo gyvenimo patirtis, sutiktų žmonių 

istorijas, perpintas apmąstymais ir padrąsinimais. Gyvas ir 

lengvos ironijos nestokojantis stilius, Timo pasakojimus 

paverčia įtikinančiu liudijimu apie tai, kaip pats išdrįso 

patikėti gyvenimu. Kiekviena istorija yra tarsi vilties 

dozė. Jis kalba apie atleidimą, žiaurumą, auklėjimą, 

semdamasis iš savo patirties, tad knyga gali tapti 

gyvenimišku vadovėliu visiems, kas susiduria su 

labiausiai sužeistais žmonėmis, arba kas pats išgyvena 

sužeidimą. 

 

Keturiasdešimt trejų prancūzas Timas Guenard’as, vedęs, 

turi 4 vaikus, yra bitininkas ir akmenkalys. Gyvena 

Prancūzijos pietvakariuose, greta Lurdo, kur drauge su 

žmona priima tuos, kurie patyrė sunkių gyvenimo 

išbandymų. Timui dažnai tenka liudyti tai, ką jis yra 

išgyvenęs, kad visuomenė sužinotų, kokį meilės stygių ir 

smurtą patiria jaunimas. 
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Antanas Maceina 
 
SAULĖS GIESMĖ 
 

Šventasis Pranciškus Asyžietis, kaip krikščioniškojo 

gyvenimo šauklys. „Saulės giesmėje“ A. Maceina nesiūlo 

istorinio Šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo aprašymo, 

bet pateikia filosofinę bei teologinę šio šventojo 

gyvenimo sklaidą. 
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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.“ 

Dauguma leidžia gyvenimą be aistros Dievui eikvodami jį 

banalioms pramogoms, gyvendami savo malonumui ir 

patogumui, gal net stengdamiesi išvengti nuodėmės. 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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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. 
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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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Rick Warren 
 
KAM AŠ ČIA ESU? GYVENIMAS DĖL TIKSLO 
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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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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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J.R.R Tolkien 
 

ŽIEDŲ VALDOVAS 

 

Paslaptingas žiedas, parneštas iš 

tamsa gaubiančių kalnų gelmių, 

pasirodo turintis baisią galią, todėl 

nuspręsta jį sunaikinti. Tačiau tai 

reikia padaryti Mordore, Ugniniame 

Kalne. Prasideda įspūdingas žygis į 

kruviną praeitį menančias žemes, 

kuriose kylantys šešėliai trokšta 

atsiimti tai, kas priklauso jiems. 

Keliautojams teks susidurti su 

užmirštais priešais, pajusti į nugarą 

alsuojančios mirties šaltį ir stoti į 

žūtbūtinį mūšį dėl savo šalies likimo. 

„Žiedų valdovo“ fantastinė trilogija 

nukelia į Viduržemę – pasaulį, 

kuriame gyvena hobitai, elfai, 

nykštukai ir goblinai. „Žiedo brolija“, 

„Dvi tvirtovės“ ir „Karaliaus 

sugrįžimas“ – trys nepaprastos 

trilogijos dalys, kuriose viską 

lemianti kelionė į tamsos pasaulį 

atneš netikėtumų, pavojų ir daug gerų 

skaitymo įspūdžių. 
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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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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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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. 
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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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Aleksandras Guobys, Antanas Saulaitis 

 
LIETUVIŲ MISIJOS AMAZONĖJE 

Vienuolis salezietis išrado raštą kelioms indėnų gentims, 

kunigas pastatė didžiulę ligoninę ir keturis laivus-

ambulatorijas, sesuo vienuolė įsteigė ligoninę 

raupsuotiesiems, šios visos istorijos - apie mūsų 

tėvynainius. Nesate girdėję? Visa tai vyko ir tebevyksta 

tolimoje 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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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. 
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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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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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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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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. 

 
 
V 
 

 

 

 
John Eldredge, Stasi Eldredge 
 

Žavingoji. Atskleidžiant moters sielos paslaptį 

Kiekviena moteris kažkada buvo maža mergaitė. O 

kiekviena maža mergaitė savo širdutėj slepia 

nuostabiausias svajones. Ji ilgisi tų dienų, kai bus 

romantiškai mylima, kai didžiajame nuotykyje jai teks 

suvaidinti nepakeičiamą vaidmenį. Ji trokšta būti pasakos 

Gražuole. Tai daugiau nei vaikiškos svajonės. Jose 

paslėptos moteriškos širdies paslaptys. 

 

 
 

 

 
 

 
John Eldredge 
 

LAUKINIS ŠIRDYJE. Atskleidžiant vyro sielos 
paslaptį 

Negi mums iš tiesų reikia dar vienos knygos vyrams? Ne. 

Reikia dar kažko. Leidimo. Leidimo būti tuo, kas esame – 

vyrais, sukurtais pagal Dievo paveikslą. Gyventi iš 

širdies, o ne vadovaujantis sąrašu, ką privalėtume ir 

turėtume daryti. Daugelį mūsų šis sąrašas nuvargino, 

daugeliui jis įvarė nuobodulį. Daugybė vyrams skirtų 

pamokymų galiausiai jų nepasiekia. Priežastis paprasta – 

jie neatsiliepia į tai, kas giliai ir garantuotai glūdi vyro 

širdyje, į jo tikrus polinkius. 
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