BÖCKER AV M. BASILEA SCHLINK
... Bot – ett glädjefyllt liv
... Den första kärleken
... Det var för mig
... Där Anden blåser
... Gläd dig – Jesu Kristi brud!
... Guds bud – min glädje
... Guds ljusblå buss
... Hela vägen gick han med mig Del 1
... Hela vägen gick han med mig Del 2
... Kärlek som bär
... Kärlek trots allt
... Lidandets pärla
... Liv efter liv
... Ord till tröst för sjuka
... Patmos – där himlen var öppen
... Så blir man en ny människa
... Änglar och andemakter

kr.*)
30,00
40,00
30,00
40,00
25,00
40,00
80,00
30,00
40,00
60,00
30,00
40,00
30,00
30,00
30,00
50,00
30,00

SMÅSKRIFTER
kr.*)
... Allt är nu redo
20,00
... Att älska Jesus över allting
20,00
... Bönevapen
10,00
... Jesus mitt ibland oss
10,00
... Mitt hjärtas glädje
10,00
... New Age – ur Bibelns perspektiv
10,00
... Samvetsspegel
10,00
... Trosvapen (av M. Martyria Madauss)
10,00
... De heliga platserna i dag
... Gud griper inte in – varför?
... Kristenhetens skuld mot det judiska folket

HÄFTEN AV S. JOELA KRÜGER
... Helgat varde ditt namn (12 sidor)
... Medmänsklighet (16 sidor)
... Var är judarnas Konung? (16 sidor)
... Var är nu din Gud? (16 sidor)
... Bönehjälp i ändens tid (folder)
... Äventyr, fantasi och den skrämmande
verkligheten (folder om Harry Potter)

kr.*)
10,00
10,00
10,00
10,00

kr.*)

... Julstjärnor (6 olika att klippa ut)

5,00

SMÅKORT I SERIER
... Namnet Jesus (16 olika)
... Adventsord (16 olika)
... Ord om julen (12 olika)
DUBBELKORT
... Gläd dig, din Konung kommer!
... Det finns ett segerrikt glädjebudskap
... Låt oss upptäcka julnattens hemlighet
... Den som träder fram till krubban

TRAKTATER
... Omsluten på alla sidor
... Bedjande hela veckan
... Styrka för hela veckan
... Trygg hela veckan
... Tröstad hela veckan
... Jesus lever
... Bekymmer kan förvandlas till glädje
... Ensamheten – ditt problem?
... Sjukdomen kan bli meningsfull
... Ångest kan förvandlas till trygghet
... Ångesten inför döden kan övervinnas
... Tre ord som förvandlar allt
... Verkligen fri!
... Var finner jag Jesus?
SMÅKORT I SERIER
... Evangelistiska ord i färg (8 olika)
... Gud väntar på vår bön (30 olika)
... Gud är ditt beskydd (30 olika)
... Ingenting kan vara större än Jesus (30)
... Se på Jesus (30 olika)
... Ord för barn (6 olika, bild och text)
... Ord för svåra tider (60 olika)

FÖR ADVENTS- OCH JULTIDEN

kr.*)
15,00
5,00
5,00
kr.*)
4,00
4,00
4,00
4,00

TRAKTATER
... I advents- och jultiden
... Du är inte övergiven
... Jul – någon frågar hur du har det
... Jul – ljuset som lyser i mörkret
CD
kr.*)
... Sing for Joy (sånger av våra systrar i Australien)
100,00
kr.*)
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
5,00
8,00

*) Priserna är inte bindande utan vägledande
bokhandelspris. Med ett varmt tack mottas
varje inbetalning som gåva till vår litteraturspridning.
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