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Boken är en gåva till det 
ekumeniska livet i Sveri-
ge. Den står fast i kyrkans 
tradition så som den räckts 
oss genom historien och så 
som den levs i systerkyrkor 
över världen. I ett svenskt 
perspektiv förenar den 
olika bönetraditioner till ett 
levande helt. Den är redan 
till stor välsignelse.
martin modéus
biskop i Linköpings stift

TIDEBÖNER UNDER ÅRET

Ekumeniska Kommunitetens tidebönsbok 
med hela Psaltaren och inspiration från 
Monastero di Bose.

• Fyra veckors tideböner. 
• Fyllig introduktion. 
• Notbilder och uppslagsdel.
• Trådhäftat klotband, 832 sidor.
• Format 120×180 mm. 
• Pris 300 kr.

• Alla EKiBS gudstjänstböcker är  
 tryckta på syrafritt, fsc- & pefc-
 miljömärkt papper.

Jag är väldigt glad över 
Tide böner under året. Den 
har gett mig ett förnyat och 
fördjupat böneliv där jag 
särskilt vill lyfta fram laudes 
bön inför den kommande 
dagen och vesperns förbön.
cristina lenells
medlem i Ekumeniska  
Kommuniteten, Växjö

För min del upplevs Tide-
böner under året som en 
välsignad utveckling av 
tide bönstraditionen till form 
såväl som innehåll. Särskilt 
uppskattar jag de tolkande 
antifonerna samt bönerna.
lennart thörn
pastor och exeget i  
Nya Testamentet



TIDEBÖNER ADVENT

Advent är en av kyrkoårets rikaste tider. Det vi förbereder 
oss för under advent är givetvis firandet av Kristi födelses 
fest, som uppenbarar den kristna trons gnistrande ädelsten: 
Gud har blivit människa och tagit sin boning ibland oss. 
 Men advent är på samma gång en tid som binder sam-
man Kristi första ankomst med hans andra ankomst. Allt 
detta kommer till uttryck i tidebönsboken för advent, som 
innehåller fyra dagliga böner för adventstiden. Under peri-
oden 17–24 december, de sju dagar som föregår julen, har 
bönerna en särskild prägel. Steg för steg förs vi närmare Jesu 
Kristi födelse. 

• Notbilder och uppslagsdel.
• Bibelläsningsplan (lektionarie) för hela adventstiden.
• Trådhäftat klotband, 576 sidor. 
• Format 120×180 mm. 
• Pris 280 kr.

BORDSBÖNER 

Sammanställda av Peter Halldorf  | Att be 
bordsbön kan bli en handling som hjälper 
oss att se hur hela livet har med Gud att 
göra. Denna bok är inspirerad av de måltider 
som bröderna och systrarna i den ekumenis-
ka kommuniteten i Bose i Italien delar med 
sina gäster och de bordsböner som alltid 
inleder dessa. 
 Boken innehåller en daglig bordsbön för 
middag och kvällsmat samt en frukostbön, 
som kan fungera som en morgonbön i mi-
niformat. Utöver förslag till tre bordsböner 
under veckans samtliga dagar, finns ytterli-
gare några böner, bland annat den växelvis 
lästa bordsbön som många känner igen från 
retreater i Bjärka-Säby. 
 Med denna bok uppmuntras vi att göra 

bordsbönen till en naturlig del av våra målti-
der, och alltmer upptäcka hur allt det vi tar 
emot i tacksägelse blir för oss till gemenskap 
med Gud.

• Trådhäftat klotband, 48 sidor. 
• Format 150×100 mm. 
• Pris 140 kr.
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GUDSTJÄNST
När den liturgiska puppan brister  
och åtta andra texter ur tidskriften Pilgrim

Redaktör: Peter Halldorf | När tidskriften Pilgrim 2009 gav 
ut ett nummer med temat Gudstjänst, tog det snabbt slut. 
Därför utger vi nu på nytt en del av artiklarna från den ut-
gåvan, tillsammans med ytterligare några bidrag ur Pilgrim 
genom åren som berört gudstjänsten. De som skriver, och 
det som sägs, speglar olika traditioner i kyrkan, öst och väst, 
gammalt och nytt. Här inspireras vi till en inre hållning som 
gör hela livet till en gudstjänst. 
 Gudstjänst innehåller texter av Ylva Eggehorn,  
Marie Tonkin Reda, Per Beskow, Simon Fuhrmann,  
Quinn Fox, Syster Sofie OP, John Zizioulas, Anders Piltz 
och Peter Halldorf.
• Format 110×180 mm (pocket). 
• 96 sidor.
• Pris 80 kr.

DEN HELIGA MÄSSAN
Så som den firas alla söndagar och festdagar i  
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby

Peter Halldorf  | Söndagens gudstjänst rymmer evangeliets 
summa. Det är den plats där tron föds, formas och fördjupas. 
 Den heliga mässan så som den firas alla söndagar och festdagar 
i Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby är en kommentar 
till den gudstjänst som varje söndag firas i Slottskapellet i 
Bjärka-Säby. I 41 punkter sammanfattar kommunitetens 
preses, Peter Halldorf, liturgin – från den inledande proces-
sionen till kyrkfrukosten. 

• Trådhäftat hårdband, 80 sidor. 
• Format 120×180 mm. 
• Pris 100 kr.

NYHET



LIVETS BRÖD
Liturgin för bakning av brödet till eukaristin

• Bilder av Zandra Erikshed.
• Trådhäftat hårdband, 64 sidor.
• Format 210×140 mm. 
•  Pris 150 kr.

SYNAXARIUM

Peter Halldorf & Joel Halldorf  | Hur vågar vi tro att historien 
om Jesus Kristus är sann, tillförlitlig och värd att ge sitt liv 
för? Det finns inga bevis för den kristna tron. Men det finns 
vittnen. Det är genom dem som före oss följt Jesus som vi på 
allvar förstår innebörden av att vara kristen. 
 Trons vittnen tillhör hela kyrkan och föregriper vår enhet 
som kristna. Här står öknens Antonios, Katarina av Siena, 
William Seymour, Serafim av Sarov och Ida Andersson 
från Skaraslätten sida vid sida. Berättelserna om deras liv 
manar till ödmjukhet. Vi kan aldrig veta vem Gud i fram-
tiden kommer att använda för att leda oss till ett rikare liv i 
Kristus!

• Trådhäftat klotband, 400 sidor.
• Format 150×225 mm. 
• Pris 250 kr. 1918

ii.
Degen blandas och knådas

Skapelsen och Guds folks historia

psalm 19 (v 1–7)
Antifon  Rom 8:19
 Ty skapelsen väntar otåligt på att  

Guds söner skall uppenbaras.

Himlen förkunnar Guds h�rlighet, *
 himlavalvet vittnar om hans vérk.
Dag talar till dág därom *
 och natt undervisar nátt.
Det är inte tal, det är inte ljúd, *
 deras röster kan inte h�ras,
men över hela jorden når de út, *
 till världens ände deras órd.

Sjung till hans ära, sjung en ny s�ng, *
 jubla till strängarnas v�lljud!
Herrens ord är att líta på, *
 han handlar alltid trófast.
Rätt och rättfärdighet �lskar han, *
 Herrens kärlek fyller hela jórden.
Genom Herrens ord blev himlen tíll *
 och rymdens här på hans befállning.
Som i en lägel samlade han hávet *
 och lade djupens vatten i säkert förvár.
Må hela jorden bäva inför Hérren, *
 alla som bor där frúkta honom.
Han talade och allt blev tíll, *
 han befallde och det skédde.
Herren gäckar folkens pláner *
 och gör deras avsikter om íntet.
Men Herrens plan står fast för évigt, *
 hans avsikter från släkte till sl�kte.
Lyckligt det folk som har Herren till Gúd, *
 det folk han valt till sin égendom!
Från himlen blickar Herren néd *
 och ser på alla m�nniskor.

Där har han rest ett tält åt sólen, †
 den liknar en brudgum
 som lämnar sin kámmare, *
 en hjälte som gläds åt att löpa sin bána.
Den stiger vid himlens ena �nde †
 och når i sitt kretslopp den ándra. *
 Ingenting är gömt för dess gl�d.

Antifon  
 Ty skapelsen väntar otåligt på att  

Guds söner skall uppenbaras.

psalm 33
Antifon Hebr 11:3
 I tro förstår vi att världen har formats  

genom ett ord från Gud och att det vi ser  
inte har blivit till ur något synligt. 

Jubla över Herren, ni rättf�rdiga! *
 De redbara skall sjunga hans lóv.
Tacka Herren till lyrans kláng, *
 spela på tiosträngad hárpa!

Rör ut jästen i det fingervarma vattnet i en degbunke 
och till sätt mjölet, lite i taget tills degen släpper kan-
terna och kan knådas till en fin och jämn deg. Knåda 
på mjölat bakbord i ca 20 minuter, ungefär så lång 
tid som det tar att läsa de psaltar psalmer som hör till 
detta moment. Tillsätt vid behov mjöl under tiden tills 
degen inte längre klibbar när den knådas.
 Dela upp degen i lagom många och stora delar  
(3, 5 eller 7). Använd vågen för att få dem så lika  
som möjligt. Forma bitarna till jämna bollar. Låt jäsa  
ca 2–3 minuter.
 Medan degen blandas och knådas läses eller sjungs 
psaltarpsalmerna för denna del.
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SILENTIUM
Andlig vägledning från öknens mästare

Skriftserien Silentium utger litteratur född 
ur öknens spiritualitet. Bland författarna 
återfinns andliga lärare allt från 300-talet till 
2000-talet. Vandringen mot enkelhet och 
enhet, mot ett liv förankrat i Gud, förenar 
öknens pilgrimer.

NYHET

SILENTIUM 15 ÅR! – Vi firar genom att ge ut texter av Thomas Merton

• Trådbundna böcker på kvalitétspapper. 
• Osprättade mjukband med djupa flikar. 
• Format 100×150 mm. 

• www.silentiumskrifter.se

stor del av sina sista år åt 
att skriva essäer; i denna 
personliga reflexionsprosa 
hittade Merton en form där 
han kunde blomma ut som 
litterär stilist och vass tän-

kare. Främlingen och världen 
innehåller fyra nyöversatta 
essäer, bland dem en av hans 
mest älskade texter: ”Främ-
lingens dag.”

80 sidor, 120 kr. 148 sidor, 120 kr.96 sidor, 120 kr. 80 sidor, 120 kr.48 sidor, 120 kr. 64 sidor, 120 kr.64 sidor, 120 kr. 80 sidor, 140 kr.96 sidor, 120 kr. 80 sidor, 148 kr.

Det är 15 år sedan förs-
ta utgåvan i skriftserien 
Silentium utkom. Det firar 
vi – genom att ge ut en ny 
skrift! Trappistmunken 
Thomas Merton ägnade en 



PARADISET
Ökenfädernas tänkespråk, den systematiska samlingen

ÖKNENS VISHET

Samuel Rubenson | Under sin kamp mot 
minnen och lidelser förvärvade ökenfäderna 
en insikt om människans villkor som gjorde 
dem till eftersökta själasörjare. Samuel 
Rubensons introduktion till ökenfädernas 
vishet och vägledning var den första i sitt 
slag på svenska. Rev. 
utg. med nytt förord 
av den bok som 1984 
utkom med titeln Ett 
odelat hjärta. 

• Trådbunden, 
 osprättat mjukband. 
• Format 140×210 mm.
• 96 sidor, 170 kr.

I serien Silentium Apopht hegmata planeras 
21 volymer av Paradiset – den tematiskt 
ordnade samlingen av tänkespråken vilken 
är den i västerlandet mest spridda. Utgåvan 
är tvåspråkig med grekisk orginaltext och 
parallell svensk översättning. De flesta av 
tänkespråken i Paradiset är inte tidigare 
översatta till svenska.

  utgivna
 i. De heliga fädernas råd för den som 
  söker full komlighet. 48 sidor. 
 ii. Om nödvändigheten av att hängivet 
  sträva efter stillheten. 48 sidor.
 iii. Om botfärdigheten. 64 sidor.
 iv. Om självbehärskningen, inte bara i 
  fråga om mat utan även de andra 
  böjelserna. 64 sidor.

 v. Olika berättelser till skydd när otukten 
  ansätter oss. 80 sidor.
 vi. Om fattigdomen och nödvändigheten  
  av att även akta sig för rikedomen. 
  48 sidor.
 vii. Olika berättelser som tränar oss i 
  uthållighet och mod. Utk våren 2016.

• Trådbundna böcker på kvalitétspapper. 
• Osprättade mjukband med djupa flikar. 
• Format 120×180 mm.
• Pris 120 kr.

• www.silentiumskrifter.se 

NYHET



PILGRIM
En tidskrift för andlig vägledning

Andlig vägledning i den kristna traditionen har en enkel ut-
gångspunkt: människans viktigaste relation är Gud. Därför 
är resan inåt den viktigaste resan. På den resan vill Pilgrim 
vara en följeslagare och vägvisare som både uppmuntrar, 
utmanar och oroar. En frisk andlighet leder alltid till att vi 
mognar som människor. Pilgrim vill ge redskap för urskill-
ning och fördjupning, så att tron får konsekvenser för vårt 
sätt att se på världen och leva i den.

• 64 sidor, 4 nr/år
• Lösnummerpris 80 kr
• Prenumeration helår 320 kr (studenter 250 kr)
• Fler prenumerationsalternativ på 
 tidskriftenpilgrim.ekibs.se 
• Beställ prenumeration på  
 info@tidskriftenpilgrim.se eller 013-440 25

EKUMENISKA KOMMUNITETEN I BJÄRKA-SÄBY

EKiBS är en gemenskap av kristna utspridda 
över hela Norden, som växt fram ur det liv 
i bön och arbete som började spira på Nya 
Slottet Bjärka-Säby 1996. Vi tillhör olika 
kyrkor och delar en längtan efter kyrkans 
synliga enhet. Genom vår regel förenas vi i 
daglig tidebön, söndaglig mässa och årlig  
retreat, samt ett antal vägvisare som inspire-
rar oss att leva i Kristi efterföljd i vår samtid. 
 Kommuniteten utger tidskriften Pilgrim 
och förvaltar Johannes akademin, en ekume-
nisk studiemiljö med inriktning på den tidiga 
kyrkan.
 Den som önskar bli vän till kommuniteten 
och få del av våra månadsbrev är välkommen 
att höra av sig på info@ekibs.se.

Prenumerera på Pilgrim, 
och få som premie Peter 
Halldorfs fastebok för 2016, 
Mellan skymning och mörker 
– åtta betraktelser om trons ut-
blottelse. Boken utkommer på 
Libris förlag i januari 2016.



  Kontakt och  
  bokbeställning

 e-post info@ekibs.se  
 telefon 013-440 25  
 hemsida www.ekibs.se 
 adress Ekumeniska Kommuniteten 
  i Bjärka-Säby
  Nya Slottet Bjärka-Säby 
  590 55 Sturefors 


