Ljuspunkter i det grå
"'I Guds namn' är en predikosamling som fungerar utmärkt
också som andaktsbok. Författarens avsikt är att överföra
predikans form av dialog med församlingen till ett pastoralt
samtal med läsaren som här ges riklig del i författarens stora
livserfarenhet och förtrolighet med de bibliska texterna.” (Biskop Roald Nikolai Flemestad)

I Guds namn
- från uppenbarelse till klarhet.
I Guds namn är, i huvudsak, ett
kyrkoårs predikningar. Boken är
samtidigt en ingång till den odelade
Kyrkans tro, så som den var då
Sverige en gång kristnades. Boken
vänder sig till alla som är nyfikna på
Kyrkan och ursprunget. Förhoppningsvis väcker den, utan att göra
anspråk på att täcka allt, nyfikenhet,
insikt och förståelse samt - genom
predikotexterna - ett års läsning
kopplad till kyrkoårets olika skeden.

"Efter att ha läst ’I Guds namn’ tänker jag på orden i Johannes 1:23: 'Jag är rösten av en som ropar i öknen: Jämnen
vägen för Herren, såsom profeten Esaias sade.' Boken är en
röst, och en sällsynt sådan. Med ödmjukhet, erfarenhet och
förståelse förmedlar den ett perspektiv på Kristen tro som
många i Sverige har förlorat." (Katarina Lindquist)

Större än

I Sanningens tjänst

En samling dikter och bitvis mycket
små texter som spänner över en
tid av drygt tio år. Flera av dem är
tidigare publicerade i bl.a. Lyrikvännen och diktsamlingen Trettio.

Människan behöver inte fly in i sagans eller fantasins värld för att bli
varse dramatik. Kampen mellan gott
och ont utspelas ständigt och vid en
front utkämpas slaget om den sanning som i den senmoderna
("postmoderna") eran kommit att
relativiseras. 'I Sanningens tjänst'
vill visa på att Sanningen inte är en
obskyr idé; ingen ideologi bland
andra, utan realitet; en person. Sanningsanspråket är, i Kristen tro och
lära, inte en fråga om makt, utan en
förutsättning för en rad fundamentala principer och ett gott liv.

Lästa i retrospektiv märks sökandet och törsten efter det större;
efter Sanningen.
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