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NY BOK AV MAGNUS MALM
Uppföljaren till Fri att tjäna. Ledarskap i Jesu efterföljd.

Fri Att tjäNA. deL 2 | FörSAMLiNGSArBete i jeSU eFterFöLjd
Många kristna ledare upplever en konflikt mellan deras personliga behov av andlig fördjupning 
och församlingens krav på affärsmässig effektivitet och resultattänkande. Målsättningar och 
tänkesätt rör sig åt motsatta håll. Skavet leder till frustration och trötthet. Är det möjligt att riva 
väggen mellan dessa båda världar? Är det möjligt att ta Jesu liv och undervisning som väg - 
ledning, inte bara för mitt inre liv utan också för hela vårt sätt att tänka och arbeta i kyrkan? 
Tänk om det som ofta avfärdas som orealistiskt i mötet med ekonomiska kalkyler och professio-
nella verksamhetsplaner … i längden är det enda hållbara? Om detta handlar den här boken. 

Inb 306 s / Artos / 323:-, medlemspris 250:-



SVeNSKt pAtriStiSKt BiBLiOteK Vi
Teologi före Nicea

Kyrkofäderna har i kyrklig tradition en priviligierad ställning. Det var ju de som 
grundlade den kyrkliga traditionen, formulerade trosbekännelser och dogmer, kom-
menterade Skriften, gav vägledning i det kristna livet, samt skrev de grundläggande 
teologiska verken. I Svenskt Patristiskt Bibliotek volym VI får vi följa hur den teolo-

giska reflexionen och argumentationen växte fram och formades från de första två 
århundradena av den efterapostoliska tiden – det vill säga innan kyrkomötet i Nicea 

år 325. Urvalet i denna volym är representativt såtillvida att de viktigaste förnicen-
ska teologerna är med. Redaktör för den här volymen är Gösta Hallonsten.

Inbunden 212 s / Artos / 306:-, medlemspris 235:-

erBjUdANde
Köp de fem tidigare volymerna samtidigt.

Ordinarie medlemspris volym i–Vi 1410:-, paketerbjudande 995:-

ellen merete wIlkens fInnseth BeröriNGeN
Om det omöjliga mötet mellan Gud och människa

Vem är Jesus – och vilken betydelse får svaret på frågan? Den norska 
författaren Ellen Merete Wilkens Finnseth tar oss med på en resa genom 
kyrkohistorien. Hon låter oss möta tidiga tänkare och mystiker, men 
också vår egen tid och oss själva, när hon utforskar sammanhanget mel-
lan vår tro och våra liv. I sitt sökande efter svaret på vem Jesus är gör 
hon kloka och varsamma reflektioner över Jesu frånvaro och närvaro, 
om försöken att gripa honom och att bli gripen, och om att förstå och 
att ge efter för det ofattbara. Beröringen är en ärlig och lärd bok. Den ger 
oväntade och levande inblickar i många århundradens visdom.
Beröringen är en fantastisk bok: en djupdykning i den kristna traditionen och 
samtidigt präglad av ett högst personligt sanningssökande. Ellen Merete  
Wilkensen Finnseth skriver klart och angeläget om trons insida.
joel halldorf, lektor, skribent och författare
Ellen Merete Wilkens Finnseth blottlägger den personliga nerven i de tidiga 
kyrkofädernas sökande efter svar på frågan om vem Jesus är, en fråga som är lika 
aktuell i vår tid. Därmed skapar hon ett möte genom tid och rum som inte lämnar 
någon oberörd.
patrik hagman, docent vid åbo akademi
Inbunden 199 s / Artos / 289:-, medlemspris 225:-
Utkommer 22 juni – går att beställa nu

pekkA mellergård 
jAG trOr För Att FörStå
En essä om att finna och bli funnen

Det är inte ovanligt, när en medveten kristen samtalar med icke troende 
vänner, att blir det uppenbart att en väsentlig del av deras invändningar 
beror på missuppfattningar och bristande kunskap. Läkaren Pekka Mel-
lergård upptäckte detta när han ”mitt i livet” bytte spår och återvann sin 
barndoms tro. I den här boken formulerar han sitt personliga vittnesbörd, 
kopplar samman det med naturvetenskaplig och humanistisk bildning och 
ger en teologisk översikt till den som är intresserad av livets stora frågor.  

Det här är en bok som vidgar mitt tänkande kring den kristna tron.  
Som utmanar föreställningar som länge ansetts låsta.
matilda gustavsson, kulturjournalist och författare

Pekka Mellergård har skrivit den ”apologi” som saknats. Här går den djupt rotade 
tron hand i hand med det reservationslöst öppna sökandet. Det gör detta till en 
övertygande skrift, driven av sanningslidelse men aldrig påstridig. Jag tror för 
att förstå är mer än något annat en bok om hur tron får världen att vidga sig.
peter halldorf, pastor och författare
Inbunden 237 s / Artos / 306:-, medlemspris 235:-

Utkommer 22 juni – går att beställa nu



per-Arne bodIn
rYSK LitterAtUr i tUSeN år

Per-Arne Bodin har som få andra lyckats beskriva och förklara den bysantinska 
och ortodoxa traditionens betydelse för ryskt idéliv. I hans nyskrivna ryska 
litteraturhistoria får läsaren följa med från Nestors krönikan till det senaste 

decenniets ryska författare. Vi möter stor artade personligheter, många djupt 
berörande litterära verk och människoöden, andligt sökande och mänsklig för-
tvivlan, kamp mot censur och förtryck. Mindre kända författarskap från skilda 

epoker varvas med litteratur av Rysslands största.

Per-Arne Bodin har skrivit en alldeles utmärkt genomgång av rysk litteratur …  
Det är initierat, välskrivet och en sann glädje att läsa … Ett praktverk!  

pia lindestrand i btj

Inbunden 360 s / norma / rikt ill. i färg och sv/v / 323:-, medlemspris 250:-

HjäLpLöSHeteNS eVANGeLiUM
Betraktelser av Hjalmar Ekström ur Det fördolda livet

Hjalmar Ekström (1885–1962) är en av vårt lands viktigaste andliga gestalter  
och är mest känd genom sina själavårdande brev. Brevsamlingen Den fördolda 

verkstaden är nu utgiven i sin åttonde upplaga. Genom breven och sin förbön kom 
eftervärlden att minnas skomakaren Ekström som en andlig ledare, verksam i en 

fördold verkstad. De texter vi möter i den här boken skrev Ekström till en tidskrift 
som han och några vänner startade 1924 och utgav under två år. Det är en förkun-

nelse som siktar mot mystikens hjärtpunkt i den kristna tron: när vi mister all 
tilltro till oss själva och vår förmåga får äntligen Gud en chans att göra allt för oss.

danskt band 176 s / Artos / 238:-, medlemspris 185:-

kjell o. lejon FråN trUMAN tiLL trUMp
Om religionens roll i Vita huset

Med handen på Bibeln och med orden ”so help me God” svärs de amerikanska 
presidenterna in. Landets motto är ”In God We Trust” och med trohetseden till 
nationen deklareras att landet är ”one nation under God”. För oss som lever i 
ett av världens mest sekulariserade länder kan detta te sig både uppseendeväck-
ande och obegripligt. Här ger en av Sveriges främsta kännare vad gäller religion 
och politik i USA en initierad och lärorik beskrivning, nödvändig för den som 
på ett mer fullödigt sätt vill förstå de moderna presidenterna, från Harry S. 
Truman till Donald Trump, deras bakgrund och presidentutövning liksom USA 
som nation. Den kristna trons roll i Vita huset och i USA som helhet är fortsatt 
viktig då den religiösa dimensionen alltjämt är en självklar del av det amerikanska 
självmedvetandet. Kjell O. Lejon är professor vid Linköpings universitet. 
Inbunden 264 s / Artos / 306:-, medlemspris 235:-
Utkommer 22 juni – går att beställa nu

tHeOFANeS KröNiKA
Översatt av Kjell Kristland och med förord av Dick Harrison

Theofanes krönika är en av Europas viktigaste källskrifter. Den skrevs i början av 
800-talet och behandlar tiden 284 till 813. Den berättar om tilldragelser i östra 
medelhavsområdet med tyngdpunkt på Konstantinopel och dess omgivningar. 
Det handlar om Romarrikets två sista århundraden och händelser som utspelade 
sig i Östrom, den stormakt som sedan följde. 
Genom att klä Theofanes krönika i svensk språkdräkt har Kjell Kristland gjort en stor  
kulturgärning. Han har tillgängliggjort en av Europas viktigaste källskrifter för alla 
svenskar som inte tillhör det försvinnande fåtal som kan läsa bysantinsk grekiska. 
ur dick harrisons förord
Inbunden 540 s / Artos / 374:-, medlemspris 290:-
Utkommer 5 juni – går att beställa nu



leAnder frAnke 
SKöNt FråN SjäL tiLL SjäL det Ljöd
Svenska Missionsförbundets musikaliska historia. 
Berättad genom Gunno och Axel Söderstens gärningar

Svenska Missionsförbundet har en rikt varierad musikalisk historia med många 
viktiga händelser och färgstarka personligheter som präglat svenskt musikliv 
i stort. Som centralgestalter under ett sekel står Axel (1879–1944) och Gunno 
Södersten (1920–1998). Far och son Södersten verkade som dirigenter, kompo-
nister, organister, experter med mera, och får agera ledsagare genom händelse-
utvecklingen såsom huvudpersoner i varsin del av boken. Emellan dessa båda 
delar återfinns ett Interludium där professor Gunnar Eriksson (f. 1936) får 
berätta personligt om sin livslånga kontakt med samfundets musikliv.

Inbunden 300 s / norma / rikt ill. i sv/v / 340:-, medlemspris 264:-

BYSANtiNSK BöNBOK
Översatt och sammanställd av David Heith-Stade

I den här bönboken finns klassiska böner hämtade från den bysantinska öst-
kyrkliga traditionen. Den riktar sig till alla som vill ta del av denna böneskatt på 
nutida svenska. Den innehåller morgonböner, aftonböner, bordsböner, böner i 
samband med nattvardsgång och andra böner. Den innehåller också ord om bön 
och en samvetsrannsakan som ett riktmärke för vår kristna relation till Gud 
och våra medmänniskor. David Heith-Stade är doktor i praktisk teologi och 
vetenskaplig medarbetare i östkyrkokunskap vid Wiens universitet. Han tillhör 
Grekisk-ortodoxa kyrkan och har varit verksam som översättare av  
gudstjänsttexter och teologisk litteratur till svenska.

danskt band 80 s / Artos / 170:-, medlemspris 132:-

gert nIlsson  
SOciALetiK i SVeNSKA KYrKAN UNder 1900-tALet

I den här boken beskrivs hur socialetiken vuxit fram och utvecklats inom Svenska 
kyrkan från tiden strax före 1900 till omkring år 2000. Från början präglades 

socialetiken av den teologi och kyrkosyn som var förknippad med den så kallade 
ungkyrkligheten men kom sedan att få en alltmer ekumenisk karaktär. Under det 
sekel boken behandlar har världen satts i brand genom två världskrig, genomlevt 

ett mer än fyrtioårigt kallt krig, och under hela perioden har den naturvetenskapli-
ga forskningen, på nästan alla områden, kommit att medföra etiska frågor till både 
kyrkan och samhället. Boken mynnar ut i frågan om den kristna socialetiken kom-

mer att få rum i Svenska kyrkans organisation och verksamhet också i framtiden. 
Gert Nilsson är präst i Svenska kyrkan och docent i etik vid Lunds universitet. 

danskt band 202 s / Artos / 255:-, medlemspris 198:-

svAnte lUndgren (red.)
FOLKMOrd, FLYKtiNGAr OcH FOrtLeVNAd

Tre skandinaviska kvinnors arbete för armeniska kvinnor och barn

I början av 1900-talet åkte hundratals skandinaviska kvinnor ut i världen för att 
som missionärer sprida det kristna budskapet samt verka inom sjukvård och  

undervisning. I den här boken möter vi tre sådana kvinnor som dessutom kom att 
hamna mitt i storpolitikens stormar. Alma Johansson från Sverige, Bodil Biørn 
från Norge och Maria Jacobsen från Danmark blev ögonvittnen till folkmordet 
på armenier under första världskriget i det osmanska riket. Det avskräckte dem 
dock inte. Efter kriget återvände de till regionen för att framför allt arbeta med 

armeniska kvinnor och barn. Denna bok vill uppmärksamma dessa hängivna 
kvinnor vilkas arbete varit känt och erkänt bland armenier världen över men inte 

hemma i Skandinavien. Det här är en bit armenisk och osmansk historia likaväl 
som skandinavisk missions-, bistånds- och kvinnohistoria.

danskt band 258 s / Artos / 289:-, medlemspris 225:-



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.

Nu med praktiskt och lättanvänd studieplan som  
går att ladda ned på vår hemsida
danskt band 315 s / Artos / 306:-, medlemspris 235:-

GeStA rOMANOrUM
I urval och översättning av Hannah Bartonek Åhman

Under medeltiden åtnjöt berättelsesamlingen Gesta Romanorum en kolossal 
popularitet och spreds både genom handskrifter och som tryckt bok över Europa. 
Den har gett stoff åt verk av stora namn som Boccaccio, Shakespeare och Lessing 
och innehåller sagomotiv som så småningom återkom hos bröderna Grimm. De 
berättelser, sägner, sagor och anekdoter av skiftande längd och stil som omfattas 

av samlingen är små litterära pärlor. Ofta är de både underhållande och tänk-
värda och formulerade på ett enkelt men slagkraftigt språk. Genom den kristna 

sens moral som åtföljer de flesta berättelserna skänks läsaren också en oförliknelig 
inblick i medeltida existentiella frågor och underfundig levnadsvisdom.

danskt band 236 s / Artos /  
272:-, medlemspris 210:-

mArkUs hAgberg (red.) KYrKA Här OcH NU
Kyrkan överbryggar tiden, men manifesterar sig alltid i en viss tid, i en viss 

situation, i en viss kontext – som hon påverkas av och på många sätt blir bero-
ende av. Kyrkan är inte statisk, och varken kyrkan eller tron förblir oföränderlig 

genom historien. Kyrkan har alltid påverkats av sin tid. Ibland har denna 
påverkan inneburit nya trons insikter, ibland har påverkan lett i fel riktning, 
bort från trons centrum. Det som hela tiden blir avgörande är kontinuiteten,  
eller bristen på kontinuitet, dvs. ett brott där det nya saknar förbindelse med 

det som varit kyrkans tro genom tiderna. Texterna i arbetsgemenskapen  
Kyrklig Förnyelses årsbok 2019 lyfter frågeställningar och ger olika  

perspektiv på vad det innebär att vara kyrka här och nu.

mjukt band 234 s / Artos / 272:-, medlemspris 210:-

Utkommer 22 juni – går att beställa nu



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.

”Vägskäl” är en mycket pedagogisk bok som kan hjälpa oss att börja söka Gud på ett 
djupare plan i vår vardag. josefin holmström i dagen

danskt band 129 s / Artos / 204:-, medlemspris 155:-

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 datum. 
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:-

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:-



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:-

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:-

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:-
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  bokhandeln Arken, linnégatan 1A, 753 32 Uppsala, tel 018/601018

visby  kristna bokcaféet porten, östra tullgränd 4, 621 56 visby, telefon 0498-271923

ängelholm  pergamus, storgatan 53, 262 32 ängelholm, telefon 0431-411070

retUrer tIll
Artos & norma bokförlag 
stationsgatan 22
931 32 Skellefteå

BOKKLUBBeN AMpeLOS | Nr 2 | 2020
bokklubben Ampelos är ett samarbete mellan Artos & norma bokförlag och 
några bokhandlare. Det finns inget som helst köptvång – bara erbjudande om 
medlemspris för den som vill. kan en bokklubb vara enklare? visa gärna dina vän-
ner! (Församlingar, bokbord, före ningar, bibliotek m fl får gärna vara medlem.)

Portokostnad: Vi sänder med billigaste B-porto. Inga extra avgifter. Bokklub-
ben drivs av Artos & Norma bokförlag.  Vår adress till redaktionen är: 

Ampelos
Stationsgatan 22, 931 32 Skellefteå
tel 076-779 35 03
e-post: info@artos.se, hemsida: www.artos.se

OBS!
priserna i detta nummer 

2 2020 av Ampelos 
gäller fram till dess att 

nr 3 av Ampelos 
utkommer i sept 

 2020

För BeStäLLNiNG – VäNLiGeN ANVäNd NåGON AV deSSA VäGAr:

hemsida: www.artos.se
e-post: info@artos.se
telefon: 076 779 35 03

eller brev till: 
Ampelos, Stationsgatan 22, 931 32 Skellefteå


