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Förord

»Låt er förvandlas«

Pierre Teilhard de Chardin, sj

Lita på Guds långsamma verk
En meditation. 

Dean Brackley, sj

Fria att älska 
Första veckan av Ignatius av Loyolas andliga övningar vill befria 
en radikal förtröstan och hängivenhet: människan är skapad för 
kärlek.

Magnus Malm

Vad gör vi med resten av våra liv?
Besvikelsens vägskäl är en av brytpunkterna mellan  
sekularisering eller fördjupning av våra liv.

Ylva Eggehorn

Att skriva det tredje kapitlet
Finns det ett sätt att läsa Bibelns berättelser med den vuxnes 
erfarenheter som resonansbotten? Också när vi står inför livets 
senare fas? 
 

William Barry, sj

Vänner med Gud
Gud söker vår vänskap. Som vuxna Guds barn får vi växa in i en 
mer ömsesidig relation. 
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Joaquín Menacho, sj

Kan himlen vänta? 
Reflektioner över att leva Guds rike på jorden så som i  
himmelen.

Bordsbön från Latinamerika

Susanne Carlsson

En resa i Guds kärlek 
Tre vägmärken för vandringen med Kristus.

Owe Wikström

Stadier på den inre vägen
Den kristna vägen har ett antal faser som brukar – men inte 
måste – följa på varandra. Erfarenhetsmässigt finns andliga råd 
för att lotsa en människa vidare.

Göran Prytz

Överraskningarnas Gud är också ordningens
Ignatius av Loyolas Andliga övningar och den västsvenska 
Nådens ordning kan komplettera och i någon mån korrigera 
varandra.

Anna Sophia Bonde

Sisyfos vackra stenar
Varför är det tabu att tala om andlig utveckling?

 
Anna-Stina Ponsford

Är det själviskt att vara trogen sig själv?
En personlig berättelse om vägen till självkännedom och om  
att älska sig själv som sin nästa. 
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Anders Ingmår

Två dikter

Målfrid Finnseth

Med hög segelföring och djup köl
Erfarenheter från Oslo av andlig vägledning i församlingsmiljö.

 
Ludger Joos, sj

Allt är en del av erfarenheten!
Magis är ett sätt att arbeta med andlig vägledning för unga 
vuxna. De inre själsrörelser som väcks i mötet med världens 
nöd är budskap som har något att säga oss. 

 
Bön om välsignelse från Indien

Adolfo Nicolás, sj

Överraskningsfaktorn i Andens verk
Har vi verkligen gått tillräckligt djupt in i de kulturer i vilka 
evangeliet förkunnas? Ett inlägg om kyrkans mission i dag och  
i morgon. 

Mikael Löwegren

Dansa pardans med Gud
Om den nödvändiga konsten att välja mitt i överflödet av  
varor och intryck, med Ignatius av Loyola som guide. 

Franciskus I

»Guds två frågor ljuder ännu idag«
Påvens predikan när han besökte ön Lampedusa, dit tusentals 
båtflyktingar kommer från Afrika varje år. 
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