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Magnus Malm

Vad hjälper mot vår inkrökthet? 
Vi lever i en mycket individualistisk tid. Hur kan vi undvika att 
den andliga vägledningen förstärker vår självupptagenhet?

Åsa Wallström 

Urskiljningen hjälpte mig ut ur ekorrhjulet
Ett oväntat möte i en bokhandel öppnade en väg i livet.

Virve Tynnemark 

Med det jag är och de gåvor jag har fått
Andlig vägledning handlar för vägledaren om urskiljning. Vilket 
spår i samtalet skall jag följa, vad är det som händer i mig och i 
den andre, vad öppnar och vad blockerar? 

Kom, Herre Jesus!

Dean Brackley, sj 

Liv i Anden 
I sina andliga övningar ger Ignatius av Loyola kriterier för att vi 
ska kunna följa Andens aktiva ledning och reagera på vår om-
värld med kreativ generositet. En genomgång av Ignatius bägge 
uppsättningar med regler för att skilja mellan andar. 

David Lonsdale, sj 

Att känna igen ormstjärten
Hur kan vi veta vad som är gott och vad som bara verkar vara 
det? Ignatius andra uppsättning kriterier för urskiljning syftar 
till att skilja mellan äkta och falsk tröst. 
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John Sheets,sj 

Andens anletsdrag
Genom att teckna den Helige Andes karaktärsdrag ges en liten 
teologi för andlig urskiljning. Vet vi hur Anden i sig själv ser ut 
kan vi också känna igenom Honom verksam i vårt eget inre.

Ylva Eggehorn 

Pictor
Två dikter

Ulf Jonsson,sj 

Skulle Gud finnas om ingen trodde? 
Teologi och spiritualitet vägledning hör intimt samman. När 
det i vår tid mer talas om gudsbilder än om Gud påverkas den 
andliga vägledningen. 

Mikael Löwegren 

Sprickan i gudsbilden
Martin Luther och Ignatius av Loyola var samtida. När igna-
tiansk tradition idag möter luthersk i retreaterna finns både 
samsyn och spänningar. 
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