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Akedija 

 Evagrijaus Pontiečio dvasinis mokymas 

Autorius: Gabriel Bunge 
Vertėjas:  Giedrė Sodeikienė 

Leidykla: Vox Altera, 2015 

Šioje knygoje skaitytojams pristatomas vieno iš Dykumos tėvų 
Evagrijaus Pontiečio (apie 345-399m.) dvasinio mokymo 
palikimas – jo veikalai ir asmeninių išgyvenimų patirtis. 
Autorius Gabriel Bunge gilinasi į visais laikais aktualų 
Evagrijaus dvasinio mokymo aspektą – akediją, apžvelgdamas 
jos priežastis, raišką ir galimas gydomąsias priemones. 

 

 

Tarp dangaus ir džiaugsmo 

Autorius: James Martin 
Vertėjas: Rasa Tuskenytė 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 

Religinis džiaugsmas nėra greitai išnykstantis jausmas, o 
tvirtas ir ilgalaikis ryšio su Dievu rezultatas, – teigia populiarus 
knygų autorius jėzuitas Jamesas Martinas. Remdamasis 
Šventojo Rašto ištraukomis, šventųjų gyvenimais, įvairių 
religinių tradicijų dvasiniais mokymais ir asmeninėmis 
pastabomis, jis aiškina, kodėl džiaugsmas, humoras ir juokas 
yra tokie svarbūs mūsų dvasiniame gyvenime.  

 

 

Šventumas. Jo prigimtis, kliūtys, 
sunkumai ir ištakos 

Autorius: Džonas Čarlzas Railis 
Vertėjas: Jurga Grunskienė 

Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2015 

Nesiekiu šventumo paversti stabu. Nenoriu Kristaus nuversti 
nuo sosto ir Jo vietoje pasodinti šventumą. Tačiau sakau tiesiai, 
kad visa širdimi trokštu, jog mūsų dienomis tikintieji daugiau 
mąstytų apie šventumą. Todėl, naudodamasis proga, 
primygtinai siūlau tai daryti kiekvienam, į kurio rankas pateks 
ši knyga. Baiminuosi, jog kartais pamirštama, kad išteisinimą ir 
pašventinimą Dievas susiejo. Nors tai, be jokios abejonės, 
pavieniai ir skirtingi dalykai, vis dėlto vienas negali egzistuoti 
be kito.  



 

 

Edita Štein. Maldos moteri

Autorius
Vertėjas

Leidy

Pirmoje šios knygos dalyje pristatomas Editos Štein gyvenimas, 
žvelgiant už gerai žinomų apibudinimų: žydė, filosofė, 
karmelitė, Aušvico auka. Pamatysime, kad visos jos mintys ir 
veiksmai buvo nukrei
priėmimą, net jei tai vedė į visišką savęs dovanojimą. Antroje 
knygos dalyje, remia
Jėzui ir M
šventiesiems, taip pat pateikiamos jos įžvalgos apie Šventąjį 
Raštą ir Eucharistiją, turtingą Bažnyčios dvasinį paveldą ir tykų 
Dievo buvimą mūsų viduje.

Dvasinė Editos Štein patirtis yra iškalbingas neeilinio vidinio 
atsinaujinimo pavyzdys. Jauna moteris ieškodama tiesos tapo 
šventąja ir kankine, tyliai veikiant dieviškajai malonei. Kryžiaus 
Teresė Benedikta ir šiandien mums iš dangaus kartoja jos 
gyvenimą nulėmusius žodžius: „Aš niekuo nesigirsiu, nebent 
mūsų Viešpaties

 

 

 

Žmonos maldų galia

Autorius:
Vertėjas:

Leidy

Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia… 
Užtat malda gali pakeisti viską.
Šiandien susiduriant su begale iššūkių ir sunkumų, darni 
santuoka gali atrodyti kaip visiškai neįmanomas dalykas. 
Tačiau Dievui patinka daryti tai, kas neįmanoma, jei tik Jo 
prašome! Knygos autorė Stormė Omartian dalijasi asmenine 
patirtimi apie tai, kaip
tos dienos, kai ji ė
Tokią atkuriamąją maldos galią vedybiniame gyvenime turėtų 
įvertinti kiekviena moteris, trokštanti artimesnio ryšio su savo 
vyru. Be tikrų pavyzdžių, iliustruojančių kasdienį gyvenimą, 
autorė kiekviename knygos skyriuje pateikia ir maldos pavyzdį 
bei Švent
Autorės patirtis ir požiūris į maldą įkvėps, sustiprins moteris, 
padės joms pasikliauti Dievo pažadais atkurti, atnaujinti 
santuoką ir joje augti.

 

Edita Štein. Maldos moteris 

Autorius: Joanne Mosley 
Vertėjas: Ieva Venskevičiūtė 

Leidykla: Magnificat leidiniai, 2015 

Pirmoje šios knygos dalyje pristatomas Editos Štein gyvenimas, 
žvelgiant už gerai žinomų apibudinimų: žydė, filosofė, 
karmelitė, Aušvico auka. Pamatysime, kad visos jos mintys ir 
veiksmai buvo nukreipti į tiesos ieškojimą ir Dievo valios 
priėmimą, net jei tai vedė į visišką savęs dovanojimą. Antroje 
knygos dalyje, remiantis Editos raštais, atskleidžiama jos meilė 
Jėzui ir Mergelei Marijai, Senojo Testamento veikėjams ir 
šventiesiems, taip pat pateikiamos jos įžvalgos apie Šventąjį 
Raštą ir Eucharistiją, turtingą Bažnyčios dvasinį paveldą ir tykų 
Dievo buvimą mūsų viduje. 

Dvasinė Editos Štein patirtis yra iškalbingas neeilinio vidinio 
sinaujinimo pavyzdys. Jauna moteris ieškodama tiesos tapo 

šventąja ir kankine, tyliai veikiant dieviškajai malonei. Kryžiaus 
Teresė Benedikta ir šiandien mums iš dangaus kartoja jos 
gyvenimą nulėmusius žodžius: „Aš niekuo nesigirsiu, nebent 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžium 

Žmonos maldų galia 

Autorius: Stormie Omartian 
Vertėjas: Rūta Rušinskienė 

Leidykla: Upė, 2015 

Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia… 
Užtat malda gali pakeisti viską. 
Šiandien susiduriant su begale iššūkių ir sunkumų, darni 
santuoka gali atrodyti kaip visiškai neįmanomas dalykas. 
Tačiau Dievui patinka daryti tai, kas neįmanoma, jei tik Jo 
prašome! Knygos autorė Stormė Omartian dalijasi asmenine 
patirtimi apie tai, kaip Dievas stiprino jos pačios santuoką nuo 
tos dienos, kai ji ėmė uoliai melstis už savo vyrą. 
Tokią atkuriamąją maldos galią vedybiniame gyvenime turėtų 
įvertinti kiekviena moteris, trokštanti artimesnio ryšio su savo 
vyru. Be tikrų pavyzdžių, iliustruojančių kasdienį gyvenimą, 
autorė kiekviename knygos skyriuje pateikia ir maldos pavyzdį 
bei Šventojo Rašto eilutes, kuriomis galima remtis meldžiantis. 
Autorės patirtis ir požiūris į maldą įkvėps, sustiprins moteris, 
padės joms pasikliauti Dievo pažadais atkurti, atnaujinti 
santuoką ir joje augti. 

Pirmoje šios knygos dalyje pristatomas Editos Štein gyvenimas, 
žvelgiant už gerai žinomų apibudinimų: žydė, filosofė, 
karmelitė, Aušvico auka. Pamatysime, kad visos jos mintys ir 

ti į tiesos ieškojimą ir Dievo valios 
priėmimą, net jei tai vedė į visišką savęs dovanojimą. Antroje 

tis Editos raštais, atskleidžiama jos meilė 
ergelei Marijai, Senojo Testamento veikėjams ir 

šventiesiems, taip pat pateikiamos jos įžvalgos apie Šventąjį 
Raštą ir Eucharistiją, turtingą Bažnyčios dvasinį paveldą ir tykų 

Dvasinė Editos Štein patirtis yra iškalbingas neeilinio vidinio 
sinaujinimo pavyzdys. Jauna moteris ieškodama tiesos tapo 

šventąja ir kankine, tyliai veikiant dieviškajai malonei. Kryžiaus 
Teresė Benedikta ir šiandien mums iš dangaus kartoja jos 
gyvenimą nulėmusius žodžius: „Aš niekuo nesigirsiu, nebent 

Graužatis dėl santuokos visiškai nieko nekeičia… 

Šiandien susiduriant su begale iššūkių ir sunkumų, darni 
santuoka gali atrodyti kaip visiškai neįmanomas dalykas. 
Tačiau Dievui patinka daryti tai, kas neįmanoma, jei tik Jo 
prašome! Knygos autorė Stormė Omartian dalijasi asmenine 

Dievas stiprino jos pačios santuoką nuo 
mė uoliai melstis už savo vyrą.  

Tokią atkuriamąją maldos galią vedybiniame gyvenime turėtų 
įvertinti kiekviena moteris, trokštanti artimesnio ryšio su savo 
vyru. Be tikrų pavyzdžių, iliustruojančių kasdienį gyvenimą, 
autorė kiekviename knygos skyriuje pateikia ir maldos pavyzdį 

ojo Rašto eilutes, kuriomis galima remtis meldžiantis. 
Autorės patirtis ir požiūris į maldą įkvėps, sustiprins moteris, 
padės joms pasikliauti Dievo pažadais atkurti, atnaujinti 



 

25 stebinančios santuokos 

Autorius: William J. Petersen 
Vertėjas: Viorelas Visockas 

Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2015 

Ši knyga atskleidžia, kad daugybės žymių krikščionių santuokos 
buvo visokios, bet ne nuobodžios. Šių apdovanotų Dievo tarnų 
santuokinį gyvenimą ženklino ne tik įspūdingi tarnystės vaisiai, 
bet dažnai ir nelengvos aplinkybės, skaudžios netektys, 
pasiaukojimas ir savęs atsižadėjimas, be kurių neįmanoma 
įvykdyti pašaukimo. 

Visai nesvarbu, ar čia aprašytos santuokos yra tvirtos, ar 
svyruojančios – iš visų galime pasimokyti, kaip spręsti daugelį 
kamuojančias problemas: finansinius rūpesčius, pagundas, 
atsiskyrimą bei asmenybių skirtumus. Bet labiausiai žavi tai, 
jog šie pėdsaką krikščionybės istorijoje palikę žmonės 
asmeniškai pasitikėjo Gelbėtoju Jėzumi Kristumi. 

 

 

 

 

Įskaudinta meilė 

Autorius: Elvyra Kučinskaitė 
Leidykla: Tyto alba, 2015 

Knygos sudarytoja Elvyra Kučinskaitė – viena iš Išsiskyrusiųjų 
sielovados (dabar Šeimos ir asmens saviugdos) centro 
„Bendrakeleiviai“ steigėjų, nuo pat pradžių iki dabar – jo 
vadovė, 15 m. lydinti išėjimo iš skyrybų krizės grupes; 
saviugdos, kūrybinių programų bei mokymų autorė ir vedėja.  

Knygoje įvairius skyrybų aspektus komentuoja psichologai, 
dvasininkai, šeimos teisės specialistas. 
Pateikiami pokalbiai su skyrybas išgyvenusiais žmonėmis, jų 
patirtys. 
Nors šioje knygoje rašoma apie vieną didžiausių mūsų 
gyvenimo netekčių – šeimos griūtį, – ji nėra apie tai, kas 
griūva, o apie tai, ką ir kaip galima atkurti; ne apie tai, kaip 
klystama, o apie tai, kaip galima išsilaisvinti iš kaltės ir 
pasmerkimo svorio; ne apie pyktį ir liūdesį, o apie tai, kaip 
galima vėl išmokti juoktis ir džiaugtis; ne apie tai, kaip sunku 
būti atmestiems ar išduotiems, o apie tai, kaip neprarasti 
tikėjimo savimi ir kitais; ne apie neatitaisomus praradimus, o 
apie nebeprarandamus savęs ir pasaulio atradimus. 
 

 

 

 

 

 



 

Krikščionio metų knygelė 2016 

Leidykla: Reformatų literatūros centras, 2015 

2016 metų knygelėje rasite XVII a. puritono Džono Trepo 
straipsnį „Pyktis – gležna dorybė“, kur bus aptariamos trys 
nuodėmingo pykčio formos ir pateikiami penki užtikrinti 
vaistai nuo jo. 

Knygelės savybės: 

• Visos savaitės vaizdas; 
• Metų pamokslas 
• Šv. Rašto eilutė kasdien; 
• Vienerių metų Biblijos skaitymo planas; 
• Pagalba skaitantiems Bibliją; 
• Asmeninis maldos poreikių sąrašas; 
• Vieta užrašams; 
• Skirtukas. 

 

 

 

Metai su Šventuoju Raštu. 2016 

Autorius: Parengė arkivysk. Lionginas Virbalas SJ 

Leidykla: Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 

Maldos apaštalavimas atsirado XIX a. tarp studentų jėzuitų. 
Greit išplito ir tarp pasauliečių, jį patvirtino popiežius Pijus IX. 
Šiandien į maldos apaštalavimą yra įsitraukę keliasdešimt 
milijonų katalikų. Maldos apaštalu gali tapti kiekvienas 
krikščionis, pakanka aukoti Dievui savo maldas, darbus, 
džiaugsmus bei skausmus, prisimenant popiežiaus kiekvienam 
mėnesiui numatytas intencijas. Tam reikia nuoširdžiai 
sukalbėti tarp įvairių maldų pateiktą dienos paaukojimo maldą 
ar savaip ją išsakyti. 

Kalendorius parengtas atsižvelgiant į Dievo kulto ir 
sakramentų tvarkos kongregacijos patvirtintą Lietuvos liturginį 
kalendorių. 

 

 

 

 


