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• BOKREA 2020 •
thure stenström dEn glömdE gyllEnstEn
Lars Gyllensten var en centralgestalt i svenskt kulturliv under en stor del av 
1900-talet. Ständig sekreterare i Svenska Akademien, berömd medicinprofes-
sor, stridbar polemiker, ett namn på allas läppar. Men han dog 2006, i dag är 
han nästan glömd. Thure Stenström, uppsalaprofessor och nestor bland svenska 
litteraturforskare, har återupplivat den förbisedde Gyllensten. 

Det är gott att läsa en litteraturvetenskaplig skrift som rymmer sådan kärlek till litteraturen.  
carina burman i svenska dagbladet

Inb 389 s / norma / 340:- / BOKREA 98:-

martIn Berntson KättARlAnd
En bok om reformationen i Sverige

Kättarland är unik i sitt slag. Här undviks skick-
ligt de förenklingar om reformationen som ofta 

återkommer i vår tid – där reformationen antingen ses som en befrielserörelse 
eller som en politisk kulturrevolution. I stället visas hur reformationsskeendet 
ofta präglades av samspel och förhandling. På ett lättbegripligt men också lärt 

sätt beskriver författaren den dramatiska utveckling som på sikt innebar att 
Sverige blev en del av en ny europeisk religionskultur. Martin Berntson är pro-

fessor i religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet.

Inb 362 s / artos / 340:- / BOKREA 98:-

eva consIoe  
gud i vERKlighEtEn 
Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola

Var kan den moderna människan finna bärande skäl för sin tro? Här inbjuder 
journalisten och prästen Eva Cronsioe den katolske mystikern och ordensgrun-
daren Ignatius av Loyola, teologen och kväkaren Emilia Fogelklou och den 
lutherske religionsfilosofen och etikern K E Lögstrup till ett samtal. I mötet 
mellan deras livserfarenheter och sätt att förstå 
den kristna tron öppnar sig ett landskap, där 
vägen leder bort från debatternas polariserande 
utsiktspunkter och rakt in i den vardagliga 
verklighet vi alla lever i.  

Dansk band 200 s / artos /  
272:- / BOKREA 98:-

anssI ollIlaInen BO giERtz
Om prästämbetet: uppdragets teologi

Bo Giertz (1905–1998) var ateisten som började studera medicin i Uppsala, men 
blev omvänd till kristen tro under studieåren. Han betraktas som en av 1900- 

talets viktigaste teologer och kyrkoledare i Svenska kyrkan. Här granskas hans 
teologi om prästämbetet, men även hans antropologi, bibelsyn och kyrkosyn. 

Existerande forskning om Giertz kompletteras och samtidigt granskas befintlig 
forskning på ett kritiskt sätt. Anssi Ollilainen är teologie doktor i dogmatik. 

hft 437 s / artos academic / 340:- / BOKREA 98:-



• BOKREA 2020 •

oskar garsteIn 
KlOstERlAssE
Stormfågeln som ville återerövra Norden för katolicismen

Laurentius Norvegus, också kallad »Klosterlasse«, hör till de mest framstående 
bland de norska lärda under 1500-talet. Han föddes 1538. Efter skolgång i Oslo 
och studier i Köpenhamn reste han till Belgien där han skrev in sig vid det katol-
ska universitetet i Louvain. Här konverterade han till den katolska kyrkan. 1564 
upptogs han i jesuitorden och 1565 blev han prästvigd. Klosterlasse levde under 
den tid som kallas för motreformationen och kom att arbeta hela livet för att 
återinföra katolicismen i Skandinavien. Oskar Garstein (1924–1996) var teologie 
doktor och filosofie doktor. Professorstiteln fick han som gästföreläsare vid Uni-
versity of Wisconsin. Han har skrivit flera verk om katolicismens historia i Norge. 

Dansk band 416 s / artos / 340:- / BOKREA 98:-

pernIlla myrelID  
och anDrew wIngate (reD.)

vågA mötA 
Kyrkans kallelse i ett mångreligiöst Europa

Våga möta innehåller över fyrtio artiklar med exempel på hur människor av 
olika tro samlas för att möta de utmaningar som finns i vårt samhälle och i värl-

den i dag. Det är ett brett spektrum av personer som på olika sätt har erfaren-
heter av interreligiösa relationer med utgångspunkt i kyrkor i olika länder inom 
Borgågemenskapen, lutherska kyrkor i Norden samt Anglikanska kyrkan på de 

brittiska öarna. 

Dansk band 329 s / artos academic / 295:- / BOKREA 68:-

BIrgIt stolt 
mARtin luthER
Människohjärtat och Bibeln

Den här boken är en uppgörelse med den alltför ofta negativa bild av Mar-
tin Luther som dominerar i Sverige. I centrum står bibelöversättningen med 
Luthers företal och kommentarer. Här möter vi hans personliga fromhet och 

gudsföreställning på ett annat, mera omedelbart sätt än i dogmatiska teologiska 
skrifter. En annan källa är Bordssamtalen, som ger en inblick i vardags- och  

familjelivet i Svarta klostret i Wittenberg. Det som belyses är de för oss i stort 
sett okända, ljusa sidorna i Martin Luthers rika, komplicerade och spännings-

fyllda personlighet. Professor em Birgit Stolt har tidigare skrivit flera böcker 
och en lång rad artiklar om språket i Luthers skrifter. Detta är den andra  

upplagan av denna bok. 

Dansk band 205 s / artos / 255:- / BOKREA 68:-

BrIan martIn 
JOhn hEnRy nEwmAn
Hans liv och verk

John Henry Newman –  katolsk teolog, författare, diktare och till sist kardinal – 
saligförklarades den 19 september 2010. Hans rika författarskap har med djärva 
grepp fört det teologiska tänkandet in i nutiden och visat på dess förenlighet 
med förnuft, vetenskap och bildning. Brian Martins biografi berättar ingående 
om hans växlande levnadsbana och framställer honom både i hans begräns-
ningar och i hans genialitet.

John henry newman helgonförklarades 2019.
hft 202 s / artos / 255:- / BOKREA 68:-



åREts föRstA nyhEtER
emma auDas dEt hEligA äKtEnsKApEt

Vad är ett äktenskap? Svaret kan te sig så självklart att frågan sällan blir ställd. 
Men den frågan är idag en av de mest omdebatterade frågorna inom olika kristna 

kyrkor. Den här avhandlingen vill visa på teologiskt genomtänkta sätt att disku-
tera de här frågorna, där både en insikt om äktenskapets föränderlighet genom 
historien och de teologiska argumentens förankring i kyrkans tradition ses som 

viktiga. Här används såväl kyrkofäder och nutida teologer som kunskap hämtad 
från andra discipliner. Emma Audas är präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i  

Finland. Doktorsavhandling i systematisk teologi vid Åbo Akademi.

Danskt band 454 s / artos academic / 323:-, medlemspris 250:-

sven-erIk BroDD  
och gunnar weman 
lituRgi i svEnsKA KyRKAn
I ord och bild från då och nu

I den här boken möts olika perspektiv på gudstjänsten i Svenska kyrkan. Bilder av 
hur det var förr i tiden ställs mot hur det är eller skulle kunna vara på 2000-talet. 
Teologi och praktik förs samman till en helhet och författarnas egna erfarenheter 
presenteras som konkreta pastorala förslag. Boken är rikt illustrerad och bidrar 
till kunskapen om historien och den nutida gudstjänsten. Den är en grundbok 
om olika former av liturgiskt liv i Svenska kyrkan. Sven-Erik Brodd är teologie 
doktor, präst och professor emeritus. Gunnar Weman är teologie doktor, biskop 
och ärkebiskop emeritus.

Danskt band 315 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

IngegärD källström  
flyg i tREEnighEtEns fARt

Det här är berättelsen om en resa. Men inte vilken som helst. Det handlar  
om den inre resan vi alla måste göra. I Den inre borgen beskriver Teresa av Avila 

våra inre hemliga rum. Vi inbjuds här till en flygtur i djupen.  
Här är broder Wilfrid Stinissens texter vägledande.

Människohjärtats djup kan inte mätas. Själva dess natur är oändlig därför att det är rotat 
i Guds oändlighet. Ditt liv blir bara meningsfullt om du försöker upptäcka ditt hjärtas djup, 

ditt väsens centrum. wilfrid stinissen

Ingegerd Källström är fil.lic. i Litteraturvetenskap.

Danskt band 96 s / artos / 170:-, medlemspris 132:-

jakoB av serugh  
KRistus OutgRundlighEt Och JungfRufödElsE 
sAmt mOt dyOfysitERnA
Jakob av Serugh är en av Syrisk-ortodoxa kyrkans främsta fäder och viktigaste 
lärare. Han är mest berömd för sina homilier. Han ska ha författat 763 homilier 
varav runt 400 har bevarats. Därmed står Jakob, efter Johannes Chrysostomos 
och Augustinus av Hippo, för den tredje största homiletiska skriftsamlingen från 
senantiken. Här presenterar Jakob sin miafysitiska kristologi och därtill lägger 
han fram sitt grundargument mot den dyofysitiska kristologin som antogs av 
kyrkomötet i Kalcedon 451. Även när Jakob framställer en homilia som denna, 
alltså en dogmatisk och i någon mening polemisk homilia, gör han det med ett 
teologiskt språk som inte bara är bibliskt utan också symboliskt. Detta teologiska 
språk är typiskt för den tidiga syriska traditionen. Översatt av Charbel Rizk.

Danskt band 90 s / artos / 170:-, medlemspris 132:-



anDrew louth
mOdERnA ORtOdOxA tänKARE

Från Filokalia till i dag

Moderna ortodoxa tänkare ger en insiktsfull och skarpsinnig redogörelse av de senas-
te 250 årens stora ortodoxa tänkares liv, texter och intellektuella arv. Här beskrivs 

och förklaras det varaktiga inflytande dessa teologer fått för vår samtid. Andrew 
Louth är präst i den Ryska ortodoxa kyrkan och professor emeritus i patristik 

vid Universitetet i Durham, England. Han anses som en av samtidens viktigaste 
ortodoxa teologer och tilldelades Sankt Ignatios orden 2019.

Boken torde bli ett standardverk över den ortodoxa teologins utveckling under  
18oo- och 1900-talen. john behr

Danskt band 464 s / artos / 357:-, medlemspris 275:-

syster sIluana tengBerg  
JEsu mOR mARiA
– från begynnelsen till nutida uppenbarelser

Längtan efter Jesu mor Maria växer i vårt land, också på protestantisk mark. 
Syster Siluana inbjuder oss att följa med på en historisk resa i ord och bild genom 
Marias liv, från förutsägelser i Edens lustgård, genom evan  gelierna till dags da-
tum. I evangeliet läser vi hur Jesu mor Marias biologiska moderskap genomgår en 
process där slutresultatet är ett andligt moderskap som omfattar hela den nyfödda 
mänskligheten. Oavsett trostillhörighet känner hon oss alla vid namn. Syster 
Siluana är benediktinnunna i klostret Mariavall. Som klostrets ikonmålare känner 
hon också Maria ur ett mer estetiskt perspektiv som kompletterar teologin och 
mystiken. Boken är rikligt illustrerad med egenhändigt målade ikonbilder.

Inb 145 s / artos / 238:-, medlemspris 185:-

arvID nyström
vägsKäl – sKäl Att välJA vägEn

Det viktigaste i livet är relationer, menar Arvid Nyström. Han målar upp livet 
som en smal väg mellan två diken. Det är diken med en sådan attraktionskraft 

att vi knappt märker när vi hamnar där eller vilken effekt det har på relationen 
till Gud, våra medmänniskor och oss själva. För att förstå och ge uttryck för detta 

tar författaren sin utgångspunkt i en modern tolkning av de sju dödssynderna 
och låter dem bilda det ena diket. På andra sidan finns motsatsord som utgör 

det andra och han visar att det mitt emellan finns en smal väg som vi egentligen 
längtar efter att följa. Här finns stöd och vägledning för den som vill följa den väg 
Jesus visade: Kärlekens väg. Arvid Nyström är folkhögskollärare och har tidigare 

arbetat i Equmeniakyrkan.

Allt i den här boken är genomsyrat av kyrkans mest centrala kallelse – att älska den här 
världen för Kristi skull. liselotte j andersson

Danskt band 129 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

sven thIDevall (reD.)  
svEnsKA KyRKAn sOm minORitEtsKyRKA
Rapport 1 från projektet ”Folkkyrka i minoritet”

Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation. Från att vara en folkomspännande 
kyrka till att bli en av många minoriteter. Vad behöver vi för att se hur vi även 
som minoritet kan vara en levande kyrka, buren av evangeliet och bärare av 
evangeliet? Den frågan vill forskningsstiftelsen SSKT arbeta med i projektet Folk-
kyrka i minoritet. Boken innehåller bidrag från ett symposium på Fjellstedtska 
skolan i Uppsala i september 2019. Vi får del av erfarenheter från systerkyrkor i 
Tyskland och Storbritannien, som har kommit längre i den smärtsamma omställ-
ning som Svenska kyrkan är mitt uppe i. Vi får även bidrag från svenskkyrkliga 
församlingar, i förorten och i utlandet, som redan idag befinner sig i en tydlig 
minoritetssituation.

Danskt band 124 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-



DomInIk terstrIep s.j.
Etty hillEsum
Liv – tankar – tolkning

Etty Hillesums (1914–1943) liv och öde berör och upprör många människor. 
Hon mördades som miljontals andra judar i Auschwitz men försvinner inte i den 
anonyma massan tack vare de dagböcker som första gången gavs ut 1979. Sedan 
dess fascineras eller provoceras läsarna av en judinna och frigjord kvinna som med 
förintelsemaskineriet framför ögonen kan påstå att livet är skönt och menings-
fullt. Den här boken vill mejsla fram Hillesums andliga fysio nomi, hennes tankar, 
känslor och tro. Dominik Terstriep S.J. är kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i 
Stockholm och lärare i systematisk teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala.

Läsvärd introduktion till Hillesum. malina abrahamsson i dagen

Danskt band 140 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

majken öst-söDerlunD 
Ett nytt nAmn

Det är länge sedan hon lämnade Österbotten. Föräldrarna är döda och barnatron 
har somnat in. Ibland besöker hon hemlandet, men aldrig någonsin barndoms-

kapellet Betel där det känns för trångt och instängt. En morgon upptäcker hon på 
Facebook att Betel är rivet – tömt, skändat och fördärvat. Det blir början till en 

berättelse om att konfronteras med sin gudsbild och om vikten att förstå den kul-
tur och det sammanhang den skapats i. Majken Öst-Söderlund är född i Jakobstad 
i Finland. Hon är sedan mitten av 1980-talet verksam som journalist i Stockholm. 

2013 debuterade hon på Artos med boken Det enda jag vet, där hon med glimten i 
ögat och med barnets blick för de små detaljerna berättar om sin uppväxt.

Fin skildring av gudsbild i förändring. stig öberg i dagen

Danskt band 278 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

tImothy m. gallagher
Att uRsKilJA guds vilJA
En ignatiansk vägledning till att fatta beslut

I den katolska traditionen finns Ignatius av Loyola, som är en mästare i själa-
vårdens pedagogik, men som inte alltid är lätt att förstå vid första anblicken.  
I den här boken förklarar ordensprästen och retreatledaren Timothy Gallagher 
OMD de regler som Ignatius gett oss, så att vi kan tillämpa dem i vårt var-
dagsliv. Han gör det med både värme och enkelhet, illustrerat med glimtar ur 
livsberättelser, både ur litteraturen och från hans egna möten inom själavården. 
Boken är en sann läsupplevelse, där de många människornas berättelser som 
finns återgivna blir ett oförglömligt minne. Gallaghers och Ignatius undervis-
ning är en god reskamrat genom livet, en gåva till alla oss som vill leva i enlig-
het med Guds vilja. En grundbok i efterföljelse och själavård.

Danskt band 150 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

anna sophIa BonDe
minA BiBlisKA stORAsystRAR

Glimtar från Gamla testamentet

Bibeln, det levande Ordet, berättar om hur Gud handlar med enskilda individer. 
Inte bara med Isak, Jakob och Mose utan också med Sara, Hagar, Hanna, Rut 

och änkan i Sarefat. Det är om dem och ett gäng andra bibliska tanter, och hur 
författaren speglar sig i dem, som den här boken handlar. De är inga helgon, 
inga självgoda moderna medelklassmänniskor. De tänker och handlar på det 
sätt som är naturligt för dem, i deras tid och kultur – men det finns oerhört 

många spännande mötesplatser i Bibeln mellan dem och oss som läser.
Anna Sophia Bonde är präst i Svenska kyrkan och en uppskattad skribent i 

bland annat Dagen.

Anna Sophia Bonde har blick för Bibelns storhet. christian braw i dagen

Danskt band 153 s / artos / 238:-, medlemspris 185:-



Bo BranDer  
JEsus, min hERRE Och min gud

Undervisning i kristen tro

Jesus, min Herre och min Gud är en undervisning om den kristna tron sådan som 
den funnits genom historien och så som den kommer till uttryck i dagens värld. 

Bo Brander vägleder oss efter trosbekännelsens ord. Vid dop och gudstjänster 
över hela jorden ljuder den ständigt som en sammanfattning av kyrkans tro. Vi 

får en inblick i den kristna trons ursprung hos evangeliernas Jesus, men också 
dess betydelse för människor över hela jorden i vår egen tid. Här behandlas frå-
gor om Gud, om vetenskap och tro, skuld och förlåtelse, död och uppståndelse, 

världens framtid och Jesu återkomst. 

Detta måste vara en bok som varje präst och kyrkokristen kan läsa som något av sin egen 
andaktsbok. gunnar weman i spt

nu med praktiskt och lättanvänd studieplan
Danskt band 252 s / artos / 289:-, medlemspris 225:-

sven-erIk pernler lAggAhäRAd
En medeltida socken i Uppland

Inte många vet var Lagga i Uppland ligger. Ändå hölls där flera kungaval en 
gång i tiden. Det är alltså en förhållandevis okänd socken som framträder i den 

här boken, där tonvikten är lagd på perioden ca 1050–1527. I teol. dr. Sven-Erik 
Pernlers kulturhistoriska praktgärning kommer läsaren riktigt nära den hierarki 
och aristokrati – som i samverkan såväl som i inbördes maktkamp – på alla plan 

förmådde styra och genomsyra det agrara Sverige under nästan 500 år.

Inbunden 262 s / artos / rikt ill i färg & sv/v / 323:-, medlemspris 250:

gustaf wIngren
männisKA Och KRistEn. En BOK Om iREnAEus
Med efterord av Bengt Kristensson Uggla

Gustaf Wingrens numera smått klassiska bok Människa och kristen. En bok om 
Irenaeus (1983) skrevs med utgångspunkt från och för att fungera i ett allde-
les speciellt historiskt sammanhang. Men författaren arbetade i själva verket 
utifrån olika historiska horisonter: 100-talet respektive 1900-talet, två epoker 
åtskilda av ett nära artonhundraårigt tidsspann, men sammansmälta i en och 
samma problematik. Denna utgångspunkt för framställningen bär på långt mer 
sprängstoff än vad det kan se ut som vid en första anblick. Wingrens utgångs-
punkt i Människa och kristen är att vår tid har långt fler likheter med Irenaeus tid 
än med den epok som Luther levde i. Bengt Kristensson Uggla har skrivit ett 
lysande efterord om Wingrens teologi.

Danskt band 188 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-

anna karIn hammar
ignAtiAnsK spiRituAlitEt
Berättelsen om en gåva och ett hopp för världen

Ignatiansk spiritualitet kan hjälpa människor att göra en inre resa som frigör 
till tjänst i världen. Följ med Anna Karin Hammar på hennes personliga resa 
tillsammans med det andliga arvet från Ignatius av Loyola (1491–1556). Anna 
Karin berättar personligt och varmt om hur Guds nåd både frigör och förvand-
lar. En unik bild tecknas av hur ignatiansk spiritualitet vuxit fram i Sverige och 
blivit en rörelse som överskrider både mänskliga och kyrkliga begränsningar. I 
de teologiska reflektionerna varvas bön och handling, mystik och motstånd, i 
en stilla tillit till Guds goda vilja med hela skapelsen. Anna Karin Hammar är 
präst i Svenska kyrkan, teologie doktor, och medgrundare av Svenska kyrkans 
nätverk för andlig vägledning i ignatiansk anda.

Danskt band 114 s / artos / 170:-, medlemspris 132:-



agnete kInman
tAnKAR Om guds näRvARO – Och våR
Om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna 
snudda vid Gud, särskilt när det är tungt. Tankar om Guds närvaro – och vår vill 
visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka genom svårigheter – 
att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större längtan efter en 
fördjupad relation. Agnete Kinman är präst i Svenska kyrkan och läkare med 
själavårdsutbildning vid Sankt Lukas.

Danskt band 168 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-

vAd äR dEt? 
Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt

Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som 
pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervis-

ning) utarbetats. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers 
Lilla katekes. I Svenska kyrkans konfirmandundervisning användes länge Lilla 

katekesen tillsammans med så kallade katekes utvecklingar. Fram till 1919 var 
Lilla katekesen påbjuden lärobok i den svenska folkskolan. Hundra år efter att 

katekesen togs bort vill vi lyfta fram denna skatt ur traditionens förråd. Den 
kate kesutveckling som antogs 1878 är utomordentligt värdefull också i vår tid. 

Språket är emellertid så ålderdomligt att det blir alltför svårt att förstå. Den 
kommer därför nu i en modern språkdräkt som gjorts av prostarna Hakon 

Långström och TD Kjell Petersson.

Danskt band 138 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

seBastIan Brock
dEn hEligE isAK Av ninEvEs visdOmsORd

Jag känner att här, för första gången, finns en röst som ger resonans i de djupaste skikten 
av mitt väsen, som hittills har varit stängt och okänt för mig. Trots att han är långt borta 

från mig i tid och rum, har han kommit rätt in i min själs hus.

Så skriver en grekisk-ortodox munk på berget Athos om Isak av Nineve, även 
kallad Isak Syriern – munken och teologen som levde som eremit i nuvarande 

Irak och Iran på 600-talet. I denna volym har 153 visdomsord av Isak av Nineve 
samlats. Tänkespråk som talar om behovet av disciplin och koncentration, men 

som också vittnar om ett stort mått av omsorg och tolerans. Här erbjuds en 
synoptisk utgåva som utöver den svenska översättningen också innehåller den 

syriska originaltexten. Urvalet av visdomsord har gjorts av den brittiske syriolo-
gen Sebastian Brock, som även försett boken med ett efterord. 

Inb 133 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-



BsverIge porto Betalt

Här finner du dina böcker från Ampelos
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