Skribent som älskar berättelser
Boris Sato som bor på Skrivarevägen skriver böcker om den kristna vägen.
Såmtidigt 5om Aoris Salo
arbetär 5om kaPlän i Jåkobståds svenskä f örsamting,
t€ver han ett annat tiv som
törlattare. Den senaste
boken håndtårom iulen.
JAKOBsfAD
Del är en o.datlande bok Boris

Salovägerisinhed.Enprcsenr
bok, en upDslaesbok, med låde
lättde och nera dj'rPlodande
innehåll, ja, dei iir en heliäckMde bok omjulen, helt enkeli.
Någon bok att sträckläsa är
"En bok om jr.ilen" inle, utan
helhe en bok an bläddra i och

Boten innehåller sädan1 som
Boris Salo själv dleiai med under sina J5 år som p!äst: böner,
dikter, bibeltener, hisior'ska
Jag

vill iå bort iraditionsdam-

m€! l(ring julen, sägel Boris.
Om vi vånlar på julen som en
fridtull idyll, ger det oss inte så
nvcket i längden, säger hån tu
lens budstiap ri någoi helt atnat.
Knbban som vi tänker os stod
i ett smutsigi djustall.

Boris 5ålo ser ini€ den första

jrlnatte!

som en

siila nati,

tltd

kosdisk stnd Delle gott och
ont, d:ir anglama var mobilbe'
en

-vardagen ianns hed, her
dåma som db€tåde natbkifte
ute bland fåren och gicl< tillbaka

H vill visa ått det iir tägå
om hisioriska händels€r, ingen

legend eller saga, och a$ julens
budslap gäller det5 ålla da8år.

Bods Salo beskdver detia bud'

gråver vltlare
som m gurovaskare, s.m viii hittå bortgLijmda skåtter, beskrller sig BorissaLo, ELter en detektivsom snappar upplantaroch

skap som en diamant som kån

DitIö. har h@ vait att

ta med

ett brett spekiflni av material,
som rolica hisioner, dikte., böne., stuger, m.dilationer, his-

lorjska fakta och földjupande
I boL€n medverkd bland and
ra hans dotter lohena Levälahti
lred eh texl om lju$töpninc och

Susanna Ostnan från La6mo

on en småbaftsmmas

jul

De$uiom har sonen tonathan
Saio bi&ågit med humoristiska

Diir finns oclså sånser som
Bois sjålv slajvjt text och melodi tiil.
P,irmbilden förestå]1€r Jesu
lödelse i en österboitnisli lada.
roikad i trä av Sixten Alisved.

Eoris Sato tom in i skrivandets
v:irid på allvd när hån skev en
sJ,nodalavhandling år 1997 Den
heter Liveis spFk. Bön.teologi
och böneprdis ulgående irån

-Boris Salo
I Kommer f rån ett

teologisk detektjv som vill snappa urp tankar och gråla vidare.

rlnspireras 6v att leda kursei
I Gilt; fyft vuxna barn och snart
å$a barnbar. om atLtqårvåt.
Finlåndsyngsia pråst nä. han
prästvisdessom 22 år ng
r Hår hait tjänster i SnaPPerluna
Helsinqtors Larsmo, Kristligå
iotkhöqskolan i Nykarteby

I

1

400 har deLtasit

i f riskvårds'

kurserav.elationerunder13 år
ALphåkurser qer stådje.

I Tycker om kroppsarbete, som
alt stårta motorsågen och inte
behövä tanka, ba.a låta kropPen

ves för den son befinner
mitl i livet.

si8

material under heia sin tid som

Han citerär Bibeln som säger
"Skriv ner..r' Dei rådet hår hån
fölit och anlecknat de taniar han

-Det har blivi! nin livsrytn

och går hand j hand med milt ar
bete som löNarnlngspräst.
Boris lö6öker också läsa nå'

Benel Pteijel har varii en lör

faitarförebild.

Fast egentligenhar han samlal

Det ingår aven en kompletlerande ven n[ Sigwd Noneårds
psaln Sången om Kdnus, en

ävsä1ter han tid
attläsa och skiva, inte så an han
alltid skiver långa sl nder, men

vårle morgon

jordbrukarhen

Iåft ele! sådani han vill tundera
senaste lrettio åren har
jag slcjvit något varje da8.

-De

De fösta ålen

vd

Bois beudrd

bokplojekt som en tanke.
Fjorlon egna böcker har ut
konnii på \tvian och Bolis Sa'
losfö.lag.

De$ltom he

1örlaget

i&gett

g6ra profetef av
ett sludiema'
terial on liiiungastap, som ur
spruneligen kotrmer från lsrael
och som öveBatls till svetska.
Och heia iidersamlasnya tankar i snantelelonens minne och
idatom, tdkarson länkås ihop
och som med tiden kan bli näsla

ut 'Låt Gud

Rue Månssonoch

Ilva Eggehonr
det h:ifte

Numera mteckn ban i sin
smaiteleion Han ser sis som €n

språk och läler
ofta den engelske biskopen Ton
Wright.
(nalpl har En bok om juhn
konmit !t och redan fil]ns nlistå
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