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arvid nyström
vägskäl – skäl att välja vägen
Det viktigaste i livet är relationer, menar Arvid Nyström i sin bok Vägskäl. 
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 ef
fekt 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.

Allt i den här boken är genomsyrat av kyrkans mest centrala kallelse – att älska den 
här världen för Kristi skull. liselotte j andersson

Utkommer 4 dec – går att beställa nu
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 
senaste 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 och bysantinska studier vid Universitetet i Durham, Eng
land. Han anses som en av samtidens viktigaste ortodoxa teologer.

Boken torde bli ett standardverk över den ortodoxa teologins  
utveckling under 18oo- och 1900-talen. john behr

Utkommer 29 nov – går att beställa nu
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.

Utkommer 3 dec – går att beställa nu
inb 145 s / artos / 238:-, medlemspris 185:-



anna karin hammar
ignatiansk spiritUalitet
Berättelsen om en gåva och ett hopp för världen

Ignatiansk spiritualitet kan hjälpa människor att göra en inre resa som frigör 
till tjänst i världen. Följ med Anna Karin Hammar på hennes personliga resa 

tillsammans med det andliga arvet från Ignatius av Loyola (1491–1556). Anna 
Karin berättar personligt och varmt om hur Guds nåd både frigör och förvand
lar. En unik bild tecknas av hur ignatiansk spiritualitet vuxit fram i Sverige och 
blivit en rörelse som överskrider både mänskliga och kyrkliga begränsningar. I 

de teologiska reflektionerna varvas bön och handling, mystik och motstånd, i 
en stilla tillit till Guds goda vilja med hela skapelsen. Anna Karin Hammar är 

präst i Svenska kyrkan, teologie doktor, och medgrundare av Svenska kyrkans 
nätverk för andlig vägledning i ignatiansk anda.

danskt band 114 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.

danskt band 153 s / artos / 238:-, medlemspris 185:-

majken öst-söderlund 
ett nytt namn
Det är nu länge sedan hon lämnade hembyn i Österbotten. Föräldrarna är 
döda. Barnatron – den som var mer skrämmande än tröstande – har somnat in. 
Söndagsskolbibeln, den hon i tonåren sydde ett jeansfodral till, har hon gömt 
undan. Ibland besöker hon hemlandet, men aldrig någonsin barndomskapellet 
Betel. Det känns för trångt och instängt, fyllt av smärtsamma minnen. En mor
gon upptäcker hon på Facebook att Betel är rivet – tömt, skändat och fördär
vat. En ruinhög. Det blir början till en berättelse om att konfronteras med sin 
gudsbild och om vikten att förstå den kultur och det sammanhang den skapats 
i. Majken ÖstSöderlund är född i Jakobstad i Finland. Hon är sedan mitten av 
1980talet 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.

danskt band 278 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

timothy m. gallagher
att Urskilja gUds vilja
En ignatiansk vägledning till att fatta beslut

I den katolska traditionen finns Ignatius av Loyola, som är en mästare i själa
vårdens pedagogik, men som inte alltid är lätt att förstå vid första anblicken.  

I den här boken förklarar ordensprästen och retreatledaren Timothy Gallagher 
OMD de regler som Ignatius gett oss, så att vi kan tillämpa dem i vårt var

dagsliv. Han gör det med både värme och enkelhet, illustrerat med glimtar ur 
livsberättelser, både ur litteraturen och från hans egna möten inom själavården. 

Boken är en sann läsupplevelse, där de många människornas berättelser som 
finns återgivna blir ett oförglömligt minne. Gallaghers och Ignatius undervis
ning är en god reskamrat genom livet, en gåva till alla oss som vill leva i enlig

het med Guds vilja. En grundbok i efterföljelse och själavård.

danskt band 150 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-



agnete kinman
tankar om gUds närvaro – och vår
Om lyhördhet och inre längtan

Använder jag mitt liv rätt? Vad är meningen med livet? Visst kan tankarna 
snudda vid Gud, särskilt när det är tungt. Tankar om Guds närvaro – och vår vill 
visa på vägar att leva med Gud och hur vår tillit kan öka genom svårigheter – 
att vi kan upptäcka nya möjligheter som leder till en allt större längtan efter en 
fördjupad relation. Agnete Kinman är präst i Svenska kyrkan och läkare med 
själavårdsutbildning vid Sankt Lukas.

danskt band 168 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-

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 som på grund av de yttre omständigheterna utvecklar sig oerhört 
snabbt: från habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från agnosti
cism till gudstro. Dominik Terstriep S.J. är kyrkoherde i S:ta Eugenia församling i 
Stockholm och lärare i systematisk teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala.

danskt band 140 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

gustaf wingren
människa och kristen. en bok om irenaeUs

Med efterord av Bengt Kristensson Uggla

Gustaf Wingrens numera smått klassiska bok Människa och kristen: En bok om 
Irenaeus (1983) skrevs med utgångspunkt från och för att fungera i ett allde
les speciellt historiskt sammanhang. Men författaren arbetade i själva verket 

utifrån olika historiska horisonter: 100talet respektive 1900talet, två epoker 
åtskilda av ett nära artonhundraårigt tidsspann, men sammansmälta i en och 

samma problematik. Denna utgångspunkt för framställningen bär på långt mer 
sprängstoff än vad det kan se ut som vid en första anblick. Wingrens utgångs

punkt i Människa och kristen är att vår tid har långt fler likheter med Irenaeus tid 
än med den epok som Luther levde i. 

Utkommer 9 dec – går att beställa nu
danskt band 188 s / artos /  

255:-, medlemspris 198:-

sven-erik pernler laggahärad
En medeltida socken i Uppland

Inte många vet var Lagga ligger. Än färre har hört talas om dess medeltida 
benämning – Laggahärad. Ändå hölls där flera kungaval en gång i tiden. 

Fast de medeltida källorna förknippar aldrig valen med sockennamnet utan 
endast med en äng i socknen: Mora, med dess nu försvunna valsten. Det 
är alltså en förhållandevis okänd socken som framträder i den här boken, 
där tonvikten är lagd på perioden ca 1050–1527. Boken har inte primärt 

tillkommit för att sätta Lagga(härad) på kartan, men väl för att erinra om 
hur hierarki och aristokrati – i samverkan lika väl som i inbördes maktkamp 

– på alla plan förmådde styra och genomsyra det agrara Sverige. SvenErik 
Pernler (f. 1938) är teologie doktor i praktisk teologi med kyrkorätt samt 

docent i kyrko och samfundsvetenskap. 

Utkommer 14 dec – går att beställa nu
inbunden 262 s / artos / rikt ill i färg & sv/v / 323:-, medlemspris 250:



klas hansson
kyrkomöte och partipolitik
Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018

Ibland sägs, utan närmare precision, att Svenska kyrkan är politiserad. Handlar 
det om hur den styrs, om dess budskap eller om prästernas inställning? Skilda 
uppfattningar om Svenska kyrkan speglas också i motsättningar om kyrkomö
tet ska vara direktvalt eller bygga på val från församlingarna. Är kyrkomötet 
medlemmarnas organ eller församlingarnas? Den här undersökningen tar sikte 
på Svenska kyrkans kyrkomöte och tecknar bilden av hur kyrkomötet föränd
rats sedan 1930talet och vilken roll de politiska partierna spelar i kyrkomötet, 
främst sedan relationerna med staten förändrades. Klas Hansson är teologie 
doktor och docent i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

danskt band 355 s / artos /  
289:-, medlemspris 225:-

sebastian brock
den helige isak av nineves visdomsord

Jag känner att här, för första gången, finns en röst som ger resonans i de djupaste skikten 
av mitt väsen, som hittills har varit stängt och okänt för mig. Trots att han är långt borta 

från mig i tid och rum, har han kommit rätt in i min själs hus.

Så skriver en grekiskortodox munk på berget Athos om Isak av Nineve, även 
kallad Isak Syriern – munken och teologen som levde som eremit i nuvarande 

Irak och Iran på 600talet. I denna volym har 153 visdomsord av Isak av Nineve 
samlats. Tänkespråk som talar om behovet av disciplin och koncentration, men 

som också vittnar om ett stort mått av omsorg och tolerans. Här erbjuds en 
synoptisk utgåva som utöver den svenska översättningen också innehåller den 

syriska originaltexten. Urvalet av visdomsord har gjorts av den brittiske syriolo
gen Sebastian Brock, som även försett boken med ett efterord. 

inb 133 s / artos / 204:-, medlemspris 155:-

vad är det? 
Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt

Undervisning är en viktig aspekt av kyrkans grundläggande uppgift. Som 
pedagogiska hjälpmedel har katekeser (av det grekiska ordet för undervis

ning) utarbetats. Den mest kända katekesen i vårt samhälle är Martin Luthers 
Lilla katekes. I Svenska kyrkans konfirmandundervisning användes länge Lilla 

katekesen tillsammans med så kallade katekes utvecklingar. Fram till 1919 var 
Lilla katekesen påbjuden lärobok i den svenska folkskolan. Hundra år efter att 

katekesen togs bort vill vi lyfta fram denna skatt ur traditionens förråd. Den 
kate kesutveckling som antogs 1878 är utomordentligt värdefull också i vår tid. 

Språket är emellertid så ålderdomligt att det blir alltför svårt att förstå. Den 
kommer därför nu i en modern språkdräkt som gjorts av prostarna Hakon 

Långström och TD Kjell Petersson.

danskt band 138 s / artos / 221:-, medlemspris 172:-

karin johannesson thÉrÈse och martin 
Karmel och reformationen i nytt ljus

Thérèse av Jesusbarnet (1873–1897) levde ett kontemplativt klosterliv som kar
melitnunna. Hon har genom sina skrifter hjälpt människor som lever i helt andra 
sammanhang att upptäcka hur Gud alltid är närvarande mitt i vardagslivet. I likhet 
med Martin Luther tar Thérèse tydligt avstånd från tanken att vi kan meritera oss 
inför Gud och förtjäna Guds kärlek – Gud klättrar i stället ned till oss i vår litenhet 
genom Jesus Kristus. Här presenteras karmelitordens spiritualitet med hjälp av 
ytter ligare två karmeliter som ofta beskrivs som den kristna traditionens främsta 
mystiker: Teresa av Avila (1515–1582) och Johannes av Korset (1542–1591). Mot 
bakgrund av de omfattande likheter som finns mellan dessa karmeliters undervis
ning och Martin Luthers teologiska tänkande ställs frågan hur kyrkan behöver 
förnyas i dag för att vi ska få den andliga vägledning vi behöver. 

danskt band 244 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-



john sjögren
efterföljelsens glädje

Om att hitta sin plats i Guds drama

John Sjögrens senaste bok försöker förstå vad det innebär att tänka på livet som 
berättelse och drama. Med teologiska metoder och i samtal med några av lit

teraturens och teaterns stora klassiker, från Dostojevskij till Tolkien, Shakespeare 
till Ibsen, utforskas kallelsens verklighet. Boken rör sig från världens kaotiska scen 

ända in i kyrkorummet, till mässans altarbord, i sitt sökande efter efterföljelsens 
glädje. John Sjögren är författare, kulturskribent i bland annat Svenska Dagbladet 
och medarbetare i den katolska kultur tidskriften Signum. På Artos har han tidi
gare utgivit böckerna Konstens sakrament (2015) och Återställelsens glädje (2017). 

inb 152 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-

bengt stolt
st ansgars kyrka i Uppsala
Bakgrund och byggnadshistoria

Boken skildrar byggandet av St Ansgars kyrka och studentbostäder. Uppslaget 
kom från akademiker som mindes sin egen studietid med studenthem och mat
lagsgemenskap. De tänkte sig en modern variant av ett college enligt engelsk 
modell, med kapell, prästerlig föreståndare och ett regelbundet gudstjänst
liv. Från 1962 blev generationer av studenter bekanta med Ansgarskyrkans 
gudstjänstliv. De upplevde att där också fanns plats för de visioner som hör 
studentåren till. Författaren Bengt Stolt var sedan 1954 docent i matematik vid 
Uppsala universitet, till 1968 ordförande för Sankt Ansgars stiftelse.

danskt band 388 s / artos / 323:-, medlemspris 250:-

per von wachenfeldt & christer ahlberger (red.)
herrnhUtismen i västsverige

Västsverige  blev tidigt ett centrum för herrnhutismen i Sverige och redan 
vid 1700talets mitt hade Brödrakyrkan en stark ställning i handelsstäder som 

Göteborg och Uddevalla, på landsbygden och i handelssocknar som Toarp, 
Rångedala och Främmestad. Att herrnhutismen var organiserad som moderna 

nätverksorganisationer skapar svårigheter för vår tids historiker eftersom verk
samheten avkastat ett annorlunda och relativt sparsamt källmaterial. Det har i 

sin tur bland annat medfört att forskningen om herrnhutismen är ringa i förhål
lande till dess betydelse för Göteborg och Västsveriges kultur och samhällsut
veckling. Den här antologin syftar till att i någon mån råda bot på detta och ge 

ett bidrag till ett styvmoderligt behandlat men nog så viktigt ämne.

inb 173 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-

håkan möller
psalmernas värld
Tre studier i 1695 års psalmbok

Den svenska psalmboken 1695 brukar räknas som ett av 1600talets mest cen
trala verk – teologiskt och litterärt. 1695 års psalmbok förtjänar beteckningen 
folkbok. Trots värderingen av psalmboken som en av de religiöst, ideologiskt 
och estetiskt viktigaste böckerna i vår äldre litteratur har få undersökningar äg
nats dess innehåll. I bokens tre studier rör vi oss från kungen och den officiella 
politiken under enväldet, från samhällets överhuvud, till folket, undersåtarna 
och tidens lyx och modediskurs, för att avslutningsvis närma oss den enskilda 
andaktsmänniskan, jaget inför Gud. I denna rörelse kan vi inte bara ana spänn
vidden i 1695 års psalmbok, utan också dess ideologiska och teologiska laddning 
och betydelse. Håkan Möller är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs 
universitet, teolog och kritiker.

danskt band 250 s / artos / 272:-, medlemspris 210:-



richard pleijel
att riva babels torn
Viveka Heyman som översättare av Gamla testamentet

I den här boken möter vi en av vårt lands mest beryktade översättare av Gamla 
testamentet, Viveka Heyman (1919–2013). Här ges generösa utblickar mot 
hennes intensiva och produktiva verksamhet som författare och kritiker med 
ena benet i den svenska kulturen och det andra i den judiska. Här träder en av 
1900talets mest färgstarka svenska kulturpersonligheter fram och får kött och 
blod. Richard Pleijel (f. 1985) är teologie doktor i Gamla testamentets exegetik 
och disputerade 2018 på en avhandling om Bibel 2000. 

inb 253 s / artos / 306:-, medlemspris 235:-

björn sundeberg ” … så vill jag Utstå livet”
Anteckningar till de grekiska tragedierna

Bilden av den klassiska tidens Grekland framstår gärna i ljus dager: en kamp för 
tankens och politikens frihet – en strävan att kritiskt pröva föreställningar om 

världen och om värden. Men där fanns också mörka skuggor: ett hierarkiskt och 
kluvet samhälle präglat av misogyni och xenofobi. Ur denna smältdegel växte tra
gedierna fram. De tragedier som har bevarats vittnar om det som upptog atenar
nas sinnen – de frågor som ventilerades på torgen och debatterades i Folkförsam
lingen. Men det finns också en annan sida som boken belyser. I tragedierna finns 
också skikt som bär över tiden: gestaltandet av erfarenheter, tankar och känslor 
som alltjämt följer oss. Det är krafter som med Herakles ord i Euripides tragedi 
hjälper oss att utstå livet, trots den smärta som livet emellanåt låter oss känna. 
Björn Sundberg är professor em. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 

danskt band 266 s / norma / 272:-, medlemspris 210:-

klas hansson (red.)
bakom bilderna  

– biskopsporträtt i strängnäs
Sedan reformationstiden finns en serie porträtt av Strängnäs stifts biskopar. De 
flesta hänger i domkapitelshuset, ett par i biskopsgården och de är inte lätta att 

få se. Men i denna bok visas de alla, från Petrus Jonæ till HansErik Nordin. 
Vilka var då männen bakom bilderna? Alla biskopar sedan reformationen ges 
i denna bok en presentation; deras bakgrund, inriktning och biskopsgärning 

skildras. I en övergripande artikel sätts denna porträttkonst också in i sitt sam
manhang. Stav, biskopsmössa och kors är tre av biskoparnas insignier. Sträng
näsbiskoparnas kåpor, mitror, stavar och biskopsringar liksom biskopsstolen i 

domkyrkan skildras i text och bild, allt från biskops Rogges medeltida kåpa till 
dagens enkla resekåpor. 

inbunden 190 s / artos / rikt ill i färg & sv/v / 272:-, medlemspris 210:-

elisabeth christiansson och stig linde (red.)
kan barmhärtigheten institUtionaliseras?
Omsorg och kärlek, empati och omtanke är grundläggande inslag i mänskliga 
relationer. Men vilka möjligheter har barmhärtighet och medmänsklighet att 
komma till uttryck i institutioner som är uppbyggda av lagar, regler och princi
per? Med andra ord, kan barmhärtigheten institutionaliseras? I 1900talets  
socialpolitik har begreppet barmhärtighet blivit misstänkliggjort. Det har 
förknippats med en välgörenhet där den barmhärtiga gärningens objekt var en 
tacksam men undergiven mottagare. Bokens författare belyser barmhärtighets
idealet ur olika perspektiv och vill därmed bidra med en fördjupad och breddad 
diskussion om dess existensberättigande i dagens samhälle. Frågorna berör 
dem som arbetar i människovårdande yrken, men också oss alla som lever med 
vardagliga medmänskliga åtaganden. Det gäller både våra nära relationer och 
mötet med en tiggande människa på gatan.

danskt band 243 s / artos / 255:-, medlemspris 198:-



olof heilo (red.)
vägar till bysans

I tusen år styrdes det östromerska eller bysantinska riket från Konstantinopel, 
dagens Istanbul. I sin största omfattning integrerade Bysans den antika världens 

kulturområden och utgjorde en central referenspunkt för den tidiga kristendo
men och islam. Ännu långt efter att dess territoriella tillbakagång hade inletts 
utövade riket ett bestående inflytande på Östeuropa och satte spår i det fram
växande Västerlandets riddarromaner och renässanskonst. Här möter vi i nio 
essäer av ledande forskare antik och kyrkohistoria, litteratur och arkitektur, 
språk och filologi. Boken tillägnas minnet av filologen och humanisten Sture 

Linnér (1917–2010) och ges ut i ett samarbete mellan vänföreningarna för de 
svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.

danskt band 142 s / rikt ill. i färg och sv/v / norma / 221:-, medlemspris 172:-

karin schager 
staffan stalledräng

En gåtfull gestalt i nordiskt julfirande

Om folkvisans Staffan Stalledräng vet de flesta inte mer än att han hade fem fålar, 
och att han förde dem till källan i decemberottan och vattnade dem »allt för den 

ljusa stjärna«. Vem var egentligen denne gåtfulla figur, och varför dyker han sedan 
gammalt upp i vårt julfirande? Vill man ta reda på det får man röra sig bland både 

asagudar och helgon, tyranner och martyrer, fromma julsångare och våghalsiga 
ryttare. Man får förflytta sig till den spännande övergångstiden mellan nordisk 

hedendom och tidig kristendom, för just där var det som Staffan Stalledräng tog 
gestalt. Inte minst möter vi honom i konsten, som utgör en viktig kunskapskälla 

i sökandet efter hans härkomst och utveckling. Staffan Stalledräng har varit en 
rik inspirationskälla för både diktare och bildskapare, medeltida såväl som nutida. 

Författaren, fil.lic. Karin Schager, har tidigare skrivit bland annat om Julbocken.

inb 141 s / artos / rikt ill i färg / 289:-, medlemspris 225:-

biblia  
– thet är all then heliga skrift på swensko
Gamla och Nya testamentets kanoniska böcker i överrensstämmelse med Karl 
XII:s kyrkobibel, första gången utgiven år 1703. Originalet till denna faximil
utgåva är första gången utgivet 1873. Biblia har i den här utgåvan också försetts 
med ett initierat förord av Henrik Williams, professor i nordiska språk,  
Uppsala universitet

klotband 906 s / artos / 374:-, medlemspris 290:-

ewa bigestans jUlkrUbbans historia
Julkrubbans historia berättar om hur krubban blivit en omistlig del av julfirandet i Sve
rige. Dess brokiga historia går genom konst och måleri men även genom mysterie spel. 

I den här boken får läsaren för första gången stifta bekantskap 
med historien om det andliga konstverk en julkrubba är. 
inbunden 192 s / artos / rikt ill i färg & sv/v / 361:-, medlemspris 250:-

romanos meloden  jUlhymn
Romanos Meloden är en av kristenhetens största hymndiktare. 
I hans under bara julhymn från 500talets Bysans förenas ett 
mänskligt och nära tilltal med teologisk djupsinnighet. Julhymn är 
en av den ortodoxa kyrkans genom tiderna mest älskade hymner 
och dess inledning sjungs än i dag i julgudstjänsterna. 
inb 48 s, rikligt ill i färg / artos / 161:-, medlemspris 109:-
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