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Vem tänder stjärnorna?
Per Ewert
Påkristning pågår! Gud har åter tagit plats i det offentliga samtalet, och vetenskapen pekar allt tydligare på
en Skapare. För första gången i svensk litteratur finns
nu en bok som tar ett helhetsgrepp på nutidsmänniskans existentiella frågeställningar:
Vem eller vad ligger bakom allting? 			
Vad händer efter döden?
Vilka är vi? 					
Hur kan vi nå fullkomlig lycka?
Varför finns det så mycket ondska och lidande i världen?
Vad är livets mening?
I den uppmärksammade och kritikerrosade boken
Vem tänder stjärnorna? tar författaren Per Ewert med
läsaren på en såväl hisnande som djupgående upptäcktsfärd genom människans allra mest brännande
frågor och deras olika svar. Författaren väger noggrant
de olika världsbilderna mot varandra och landar vid
varje fråga i ett helhjärtat försvar för den kristna tron.
Boken utmanar läsaren att följa spåren – vart de än
leder.
Vem tänder stjärnorna? vill vara en bok som kristna i
alla kyrkor kan stå bakom och rekommendera, och
manus har därför lästs och kommenterats av centrala
företrädare för alla stora grenar på kyrkoträdet.

Per Ewert
Vem tänder stjärnorna?

189kr

Art nr: BPE7147
isbn: 978-91-7866-714-7
mjukband

”När Europa först berördes av kristen tro skedde det alltså
med öppenhet för samtal och argument. Utifrån den bakgrunden gläder jag mig över utgivningen av ”Vem tänder
stjärnorna?”. Boken fyller ett stort behov genom den
resonerande attityden till de stora livsfrågorna och den
initierade och intressanta presentationen av de möjliga
svaren.”

stefan gustavsson

Generalsekreterare för Svenska
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röster om boken:
”Per Ewert har skrivande en lysande bok. Lättläst och kunnigt tar han upp de svåraste frågorna som den ärliga människans brottas med. Och han argumenterar för kristen tro
på ett ödmjukt och resonerande sätt som tilltalar människor idag. Boken borde vara obligatorisk läsning för kristna
gymnasister och studenter. Och den borde vara bland de
första man ger bort till arbetskamrater och vänner som är
nyfikna på kristen tro.”

stefan swärd

Ordförande för Evangeliska Frikyrkan

”Det hela blir en uppgörelse med ateismen och ett tydligt
försvar för den kristna tron. Boken är ett led i en god apologetisk tradition med inspiration från bl.a. C.S. Lewis.”

bengt malmgren


Katolskt fönster

”Språket i Per Ewerts bok är lättillgängligt, tonen är
resonerande och hans exempel för den kristna trons svar
på människans djupaste frågor är lättförståeliga… Jag är
imponerad, mycket imponerad.”

jacob rudolfsson


Världen Idag

”Halleluja, vilken bok! Och i rätt tid!... Boken kan också
medverka till gudstrons och kristendomens återkomst i vårt
samhälle. Bäva månde Christer Sturmark! Jag undrar om
han vågar läsa boken. Om han gör det kan den nog i så fall
medverka till hans ”damaskusvägsupplevelse”.”

bo wetteus


om författaren:
Författaren Per Ewert är gymnasielärare, föreläsare
och frilansskribent. Han skriver regelbundet i flera
kristna tidningar, och är även Fellow vid den kristna
tankesmedjan Claphaminstitutet. Per bor tillsammans
med sin fru och fyra barn i småländska Forserum, och
är medlem i Kungsportskyrkan i Huskvarna.
Utdrag ur boken samt ytterligare material finns på
www.vemtanderstjarnorna.se

Pastor och recensent

”Jag läser boken med stort engagemang, även om jag inte
alltid delar författarens åsikter och slutsatser… Han är väl
påläst inom såväl filosofisk som teologisk litteratur och
dessutom hemmastadd i vår tids kulturyttringar. På en pedagogiskt god svenska redogör han för sina argument och
slutsatser… Utan tvivel rymmer ”Vem tänder stjärnorna?”
en högst läsvärd argumentering för en kristen tro.”

josef rydén
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