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PÅ BIBELFRONTEN
ALLTING NYTT

På bibelfronten sker det alltid förändringar. Skriften
översätts till nya språk – och till gamla. Nya revideringar,
bibeldelar och specialutgåvor publiceras ständigt internationellt och ofta på svenska.
Men det är ovanligt med nya studiebiblar på vårt språk.
Och det har sannolikt aldrig, på något språk överhuvudtaget, publicerats en studiebibel baserad på nyhetsgrafik.
Med årets stora nyhet från XP Media och Svenska Folkbibeln förändras den saken.
Många känner igen Jonas Dagsons nyhetsgrafik från
tidningen Petrus och från bibelkommentarerna Steg för
steg genom GT och motsvarande bok för NT. Det stora
och positiva gensvaret på dessa har banat väg för den nya
studiebibeln.
Steg för steg Studiebibel kan väcka liv i mångas slumrande bibelintresse, vilket är vår tro och vår bön.
I årets katalog hittar du till exempel även Romanbibeln,
Anteckningsbibeln och alla de klassiska utgåvorna från
Svenska Folkbibeln, liksom en hel del annan god
litteratur.
Vi uppskattar alla trogna utdelare som sprider det viktiga
budskapet, ofta med personlig uppoffring och bekostnad.
Därför stöttar vi med bra mängdrabatter som du ser på
beställningssidan, redan från 3 exemplar.
För övrigt tål det att upprepa uppmaningen som
Augustinus en gång fick: Tag och läs!
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Om Dagson
Jonas Dagson har sitt
ursprung i Uppsala och
bor sedan många år
i Göteborg. Han står
bland annat bakom
www.rom1017.se

Om Parsmo
Anders Parsmo kommer
från Nora och bor i Enskede. Han bidrar med
69 illustrationer i Steg
för steg Studiebibel.

DAGSON – STEG FÖR STEG
Jonas Dagson är först som sist journalist. En rutinerad sådan. Han har rapporterat om allt ifrån
katastrofer, brott och olyckor till idrottsprestationer, politik och trender. Dessutom är han
grafisk redaktör och illustratör.
Petrus och nya grepp

Vid sidan av sitt ordinarie jobb har Jonas sedan
tidigt 1990-tal guidat läsare in i Bibelns värld.
För att klara det har han plöjt volymer av teologisk litteratur och ställt otaliga frågor till internationella arkeologer och bibelforskare. Researchen
har underlättats av att han tidigare utbildat sig
teologiskt i USA.
Under tidigt 1990-tal uppmärksammades Dagsons översikter till bibelböcker och bibelgestalter
som publicerades i tidskriften Petrus. Ett nytt
grepp som uppskattades och gav mersmak.

Steg för steg genom GT

År 2003 publicerades Steg för Steg genom
Gamla Testamentet. Nu i samarbete med serietecknaren Anders Parsmo som bidrog med intro-

teckningar för varje ny bibelbok. År 2015 kom
uppföljaren för Nya testamentet som fick lysande
recensioner i kristen press. Utgåvorna liknar inga
andra och har uppenbarligen fyllt ett behov
eftersom de har kommit i flera olika upplagor
och sålts i omkring 10.000 exemplar.
I sitt mångåriga projekt har Dagson tagit med
sig den grävande journalistens metoder som ju
fordrar mer än att rapportera basfakta. Här gäller
det att söka sammanhang som kan vara svåra och
tidsödande att få fram.
Glada nyheters nyhetsgrafik

Jonas har också varit lärare på Bibelskola Väst i
Göteborg och engagerad i Vandra genom Bibeln.
Han har även publicerat boken ”Vilken Bibel?”
där han analyserar olika bibelöversättningar.
Dagson är övertygad om att även glada nyheter
behöver nyhetsgrafik. Efter att ha fått klart detta
mastodontprojekt – en hel studiebibel – kanske
han äntligen kan ta det lite lugnare.
Tillåt oss tvivla en smula. :-)
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STEG FÖR STEG
STUDIEBIBEL
En komplett bibel med 640 sidor färggrafik

“Det finns många lägen när man öppnar en Bibel och känner: "Jag behöver
hjälp". Jag skulle tveklöst säga att den bästa hjälpen vi har på svenska är Steg för
steg Studiebibel. Fylld med bakgrundskunskap, med insikter i hur man ska läsa
de här texterna. Jag rekommenderar den å det varmaste.”

Stefan Gustavsson, Apologia – Centrum för kristen apologetik

Den visuella vägen in i Bibelns värld
Förutom den kompletta bibeltexten innehåller
utgåvan inte mindre än 640 färgsidor nyhetsgrafik. Syftet är att förklara texternas bakgrund,
att presentera kompletterande fakta och att
föreslå tolkningsmodeller. Det är den visuella
vägen in i Bibelns rika värld.
För nybörjare, nyfikna och proffs

På grafiksidorna finns illustrationer, diagram,
kartor och tabeller. Även för omtvistade teologiska frågor bidrar grafiken med tolkningsnycklar.
Argument för och emot specifika tolkningar
presenteras. Pedagogiken och den rika informationen gör att även de mycket insatta får
nya perspektiv, därför är utgåvan en resurs inte
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bara för nybörjare och studenter utan även för
förkunnare och teologer.
Färgvägen in i Skriften

Studiebibeln innehåller 12 sektioner som inleds
av flera fullmatade grafiksidor. Varje kategori av
bibelböcker markeras med samma färg såväl på
grafiksidorna som på bibelsidorna. Det skapar
enhet och gör det enklare att se när man befin-

Två utföranden, samma innehåll.
Boken finns tillgänglig i blå skinnimitation
samt svart cabraskinn.

Svart cabraskinn
895:- Nr. 1460

Blå skinnimitation
695:- Nr. 1461

Bandtyp: Inbunden
Textstorlek: 8,5 punkter
1758 sidor med färgtryck
Mått: 17,7 x 23,5 cm

ner sig bland profetiska, poetiska eller historiska
böcker. Även för varje bibelbok finns en inledning med översikter, kända citat, hela boken på
60 sekunder, en pigg Parsmoteckning, tankar om
datering, viktiga teman och lästips.
Upptäck bryggorna till din verklighet

Läsaren utmanas att själv jämföra och reflektera
över olika tolkningar, att tänka sig in i de bibliska
gestalternas liv och brottningskamp och att själv
upptäcka bryggorna mellan Bibelns värld och
den egna verkligheten. Under läsningen
får man även veta hur
andra har tänkt, och
ibland tänkt olika,
om skilda texter.
Låt orden och texterna drabba dig

Utgåvan är en vägvisare men själva texten, Gudsordet, får ändå drabba oss i sin egen rätt. Därför
ligger den sida vid sida med den förklarande
nyhetsgrafiken.

Citat om utgåvan:
“Unik. En gåva till svensk kristenhet. Jag hoppas att den
kommer att läsas framför allt av den unga generationen.
Den för oss vidare in i Bibelns värld på ett dramatiskt
och humoristiskt sätt..”

Bo Wetteus, pastor i ÖM, Nybygget och EFK

“Jag har studerat Bibeln hela mitt liv. Men när jag
läser i Steg för steg Studiebibel tänker jag så här: Den
här boken ska jag använda som min vardagsläsning
framöver, för det finns massor av kunskap som jag inte
haft en aning om tidigare.”

Chatarina Lorin, pensionerad sjuksköterska
Ladda ner läsprovet från
xpmedia.org/steg-for-steg-studiebibeln/

Inlagorna i respektive utgåva är identisk. Den
svarta i cabraskinn, är och luktar äkta skinn.
Bibeltexten kommer från Svenska Folkbibeln
2015, en modern och texttrogen översättning.
5

BIBELN I MELLANFORMAT
Svenska Folkbibeln 2015 i mellanformat är en ständigt efterfrågad standardutgåva.
En bibel för vardagens bruk och som vigselpresent. Den med röd hårdpärm är en klassiker.
Svenska Folkbibeln 2015 • 1942 sidor • 9 punkter • Mått: 133 x 200 x 42 mm • Åtta färgkartor • Poetisk sättning

549:-

529:-

Nr. 1407

Vigselbibel, cabraskinn

Nr. 1405

Rött cabraskinn

319:-

Klassikern

Nr. 1404

Svart cabraskinn

229:-

695:-

Nr. 1409

Nr. 1408

Vigselbibel, hårdpärm

529:-

Röd hårdpärm

Nr. 1422

Svart äkta skinn

VÅRA BIBELMATERIAL
Cabraskinn: ett högkvalitativt lädermaterial som processats med lim till en jämn
yta (så kallat bonded leather på engelska). Tidigare kallat konstskinn.
Skinnimitation: ett slitstarkt, mjukt
och behagligt konstmaterial i giftfritt
polyuretan med läderliknande
struktur och klara färger.
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Äkta skinn: den finaste pärmen av
elegant svart kalvskinn med naturliga
skiftningar, i enlighet med
månghundraårig bibeltradition.

MÄNGDRABATT

Gäller för samliga böcker och biblar,
till privatperson och församling.

3 st: 5 %
5 st: 10 %
10 st: 15 %

25 st: 20 %
50 st: 25 %
100 st: 30 %

BIBELN I SLIMLINEFORMAT
Våra slimlineutgåvor av Svenska Folkbibeln 2015 har kommit för att stanna. Det är
imponerande hur mycket gott som kan rymmas bakom en så tunn rygg.
Svenska Folkbibeln 2015 • 1054 sidor • 8,5 punkter • Mått: 140 x 211 x 26 mm • Åtta färgkartor • Löpande text

379:-

379:-

Nr. 1411

Svart cabraskinn

Röd cabraskinn

Med dragkedja!

379:-

Nr. 1412

Nr. 1413

Blå cabraskinn

549:-

379:-

Nr. 1414

Svart cabra

Nr. 1415

Rosa skinnimitation

Uppskattad bland
konfirmander!

159:-

198:-

Nr. 1417

Pocketutgåva

229:-

Nr. 1421

Röd hårdpärm

Nr. 1418

Grön skinnimitation

De tre längst ned är populära i större beställningar.
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BIBELN I STORFORMAT
Svenska Folkbibeln 2015 i storformat mäter 155x252 mm. Textstorleken på 10,5 pt
gör den lättläst. Det här är en rejäl och älskad bibel!
Svenska Folkbibeln 2015 • 1942 sidor • 10,5 punkter • Mått: 155 x 252 x 42 mm • Poetisk sättning
Fotnoter och parallellhänvisningar • Uppslagsdel • Åtta färgkartor • Guldsnitt (utom vid hårdpärm)

Svart äkta skinn

Röd cabraskinn

985:-

719:-

Nr. 1400

Nr. 1402

Svart cabraskinn

Röd hårdpärm

469:-

719:-

Nr. 1403

Nr. 1401

Med Gustave
Dorés klassiska
illustrationer!

349:Nr. 1451

Storstilsbibel

Nya testamentet och Psaltaren, hårdpärm
Nya testamentet och Psaltaren i A4-format med stor,
läsvänlig text och ett stort urval av Gustave Dorés klassiska
bibelillustrationer.
Mått: 210 x 297 mm Textstorlek: 14 punkter
Sidantal: 576
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Av Thoralf Gilbrant,
redaktör för Illustrerat Bibellexikon.

995:Nr. 2066

Svensk Studiebibel
Svart cabraskinn

Studiebibeln erbjuder utförliga fotnoter, kartor, kommentarer, kedjehänvisningar, över 500 illustrationer, talkoder
med förklaringar av grekiska och hebreiska grundtextord,
samt ett omfattande lexikon.
Mått: 160 x 240 mm Sidantal: 1846

EVANGELIEBOK
Evangeliebok med texter från Svenska Folkbibeln 2015 för kyrkoårets
alla söndagar och helgdagar, framtagen av Lutherstiftelsen. Texturvalet följer Svenska kyrkans evangeliebok 1983 (EB83) med en ordning
för textläsningar som har använts alltsedan Sveriges kristnande.
Utgåvan innehåller dessutom Dagens bön, evangelie- och högtidsböner, evangelieharmoni, Lilla Katekesen och ett flertal register av
olika slag, samt en omvandlingsnyckel för texturvalet i Svenska kyrkans evangeliebok 2003.

98:-

525 sidor

Nr. 2300

ROMANSÄTTNING
Möt Bibelns text på ett nytt sätt, så som den skrevs från
början när det varken fanns versnummer, rubriker eller
fotnoter. Bara det rena ordet som flödade fram från apostlars och profeters pennor.

119:-

I denna utgåva har vi försökt återspegla de antika
Nr. 1107
handskrifternas avskalade skönhet. Vi kallar det en
romansättning, med enspaltig layout och luftiga marginaler. Låt dig dras in i historien, när texten får tala utan
distraktioner. En fräsch läsupplevelse för den vana bibelläsaren, och en perfekt present till romanläsaren.
Utgåvan innehåller Nya testamentet och Psaltaren.
Mått: 120 x 180 x 28 mm Sidor: 560 Textstorlek: 8 punkter
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BREDAST MARGINALER!
Många förkunnare och bibelstudenter vill ha en bred marginal för anteckningar.

Du som gillar Bible Journaling behöver också generösa marginaler. Att kombinera bi-

belläsning och kreativitet blir ett sätt att upptäcka texten på ett mer avslappnat sätt. Att
måla, skriva eller klistra in saker på sidorna blir en bön och ger läsningen liv.

Anteckningsbibeln

Gud har utrymme för dig! Den breda Anteckningsbibeln är
en ny sorts bibelutgåva, med extra marginaler för allt som
är ditt. Finn en ny dimension i ditt umgänge med Guds ord
genom att själv bli aktiv och skriva ner vad du får till sig i
sin läsning – insikter, funderingar, tilltal. Användbart på
gudstjänsten, bibelstudiet, bibelskolan eller i de egna förberedelserna för bibelutläggning.
Mått: 200 x 232 x 38 mm Yttermarginal: 50 mm
Sidantal: 1074 • Textstorlek: 8,5 punkter

Svart cabraskinn
549:- Nr. 1431

Tjockare papper för att slippa
genomblödning.

Kreativa Bibeln

Kreativa Bibeln har samma mått och
inlaga som Anteckningsbibeln. Tanken är
att de breda marginalerna här även kan
användas till teckningar och färgläggning.
Omslagen vill inspirera till konstfulla
uttryck när hjärtat möter bibelordet. Här
finns tjockare bibelsidor för att färgen inte
ska blöda igenom.
Guds ord ligger framför dig. Nu väntar
Gud på ditt gensvar.

Särtryck av Lukas
evangelium

Breda marginaler för
anteckningar eller
kreativa uttryck.
39:- Nr. 1106
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Rosa hårdpärm
395:- Nr. 1433

Vit hårdpärm
395:- Nr. 1432

UPPSLAGSDEL OCH KARTOR
Svenska Folkbibeln 2015 har en uppslagsdel med resurser du har glädje av vid din
läsning. Den innehåller:

• Presentation av Folkbibeln 2015
• Råd till bibelläsaren: Artikel med tips om hur man
kan läsa Bibeln som andlig läsning med största möjliga
behållning.
• Bibelns tillkomst och inspiration: Kort artikel om
profeterna, apostlarna och kanonprocessen.
• Vad säger Bibeln om sig själv: Bibelstudium om Ordet,
75 verser under olika rubriker.
• Kända bibelberättelser: Var hittar man berättelserna
från söndagsskolan, Bergspredikan etc?

• Trosbekännelsen: De följande kapitlen om Fadern,
Sonen och Anden är disponerade utifrån den apostoliska
trosbekännelsen.
- Guds namn och titlar
- Guds egenskaper
- Jesu namn och titlar
- Jesu liv
- Jesus i Gamla testamentet
- Jesu liknelser och Jesu underverk
- Den helige Andes namn och titlar
- Den helige Andes verk
- De troendes namn och titlar
• Frälsningen: Bibelstudium om frälsningen ur olika
aspekter.
• Sakupplysning: Mynt, mått, vikter, tider.

• Bibelläsningsplan: Läs igenom Bibeln på ett år.

• Ämnesindex

• Bibelns år: Högtider, årstider och jordbruksåret.

• Kyrkoårets texter

• Bibelns kronologi: När utspelar sig de olika
bibelböckerna, vem var samtida med vem?

• Persongalleri
• Platsregister
• Kartor: 8 sidor fräscha färgkartor.

Olika storlekar på texten

Färgkartor

STORFORMAT CA 10,5 PUNKTER

I begynnelsen skapade Gud himmel och
jord. Jorden var öde och tom, och mörker
var över djupet.

MELLANFORMAT CA 9 PUNKTER
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, och mörker var över
djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.

SLIMLINE CA 8,5 PUNKTER

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden
var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds
Ande svävade över vattnet.

Vill du ha riktigt läsvänliga bokstäver
rekommenderas Storstilsbibeln på sidan 8.
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BIBLAR PÅ OLIKA SPRÅK

149:-

Nr. 2522

Svensk-Arabisk utgåva
XP Media är återförsäljare av biblar på ett flertal språk utöver
svenska. Vi erbjuder Biblar på amarinya, arabiska, bengali,
dari, farsi, rumänska, somaliska, sorani, tigrinja och urdu. De
flesta språk finns som både helbibel och Nya testamentet.
För aktuellt sortiment se www.xpmedia.org.

Kolla in webbshoppen
för ett flertal språk!

Parallellt arabisk-svenskt NT
(SFB15 och Van Dyck)

DARBYS ORD-FÖR-ORD-NT

55:Nr. 19

Darbys Nya Testamente
- en mycket ordagrann översättning
368 sidor, 115x165 mm
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Nya testamentet i Darbys översättning
Detta relativt okända NT kom ut i Sverige 1961, då
översatt från den engelska Darbybibeln från 1890 och
den ansedda tyska Elberfelderbibeln. Genom att den
baserats på mycket litterala ord-för-ord-översättningar
är Darbys NT en av de allra mest ordagranna bibelöversättningar som publicerats på svenska, exempelvis bevarande grundtextens participformer. Därför
rekommenderas detta NT för alla som vill studera
bibeltextens innebörd på djupet.
Utgåvan innehåller dessutom översättarens fotnoter
med både faktaupplysningar och kommentarer om
textens betydelse.

BIBLAR FÖR DE YNGRE
Vimmelbibeln
Vimmelbibeln bjuder in de små att leva sig in i bi98:belberättelserna. Sju bibelberättelser presenteras som
Nr.
2004
stora panoraman med varm, inkännande och ibland
underfundig framtoning. I ett myller av detaljer
aktiveras barnen (ca 1-6 år) att söka sig fram genom berättelsen, scen efter scen på sidan.
En enkel text som sammanfattar bibelberättelsen medföljer
för högläsning. Boken omfattar skapelsen, Noas ark, Josef,
Mose, David, Jesu födelse och tjänst, samt påskveckan.
Boken är fin som barnpresent och för förskolor, söndagsskolor och annan barnverksamhet.
14 bildsidor, 195 x 320 mm

Mangabiblar
Berättelser från Bibeln, tecknade
i fräsch och uttrycksfull manga
stil i fyrfärg av Kozumi Shinasawa. Perfekta för ungdomar,
konfirmander, hög- och mellanstadium.
Bibeltexten är moderniserad i huvudsak från Svenska Folkbibeln.
288 sidor Nr. 391
136:-

48 sidor Nr. 2007
34:-

64 sidor Nr. 448
34:-

288 sidor Nr. 446
136:-

64 sidor
34:- Nr. 447
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FÖR EVANGELISATION
Vittnesbördsbiblar
Alla är vi olika och Gud möter oss där vi är. Nå fram med en
personlig hälsning från Gud genom att ge en vittnesbördsbibel
skräddarsydd för olika målgrupper: Fotbollsbibeln, Bikerbibeln, Festivalbibeln, Kvinnobibeln, Polisbibeln, Vårdbibeln,
Seglarbibeln och många fler – se vår hemsida!
Varje vittnesbördsbibel innehåller Nya testamentet samt 128
specialanpassade sidor i fyrfärg, med ärliga livsberättelser från
människor i varje målgrupp som har kämpat med livet och
hittat fram till Jesus på sitt personliga sätt.
Mått: 98 x 147 mm
Nr. 2039-2042 (med fler)
69:-

Sprids i tiotusentals
hushåll över landet!

Mannen som förändrade världen
Berättelsen om Jesus presenterad i tidsföljd,
en s.k. evangeliesynops av texterna från de
fyra evangelierna samt Apostlagärningarna.
Ett första steg till att lära känna Jesus Kristus
som han framställs i evangelierna.
Mått: 110 x 180 mm
288 sidor Nr. 4124
59:-

Nya testamentet
och Psaltaren
Mått: 97 x 147 mm
752 sidor Nr. 1105
69:-
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Johannesevangeliet
Mått: 105 x 148 mm
64 sidor Nr. 1420
25:-

MÄNGDRABATT
(för denna sida)
3 st
5 st
10 st
25 st
50 st
100 st

20 %
30 %
40 %
45 %
50 %
55 %

Markus evangelium i storstil
Mått: 148 x 210 mm
Storstil, 14 punkter
64 sidor Nr. 1419
69:-

ORDNA BIBELBÖCKERNA!
Bibellinjen
Ett spel om att hitta i Bibeln
Bibellinjen är ett enkelt kortspel som går ut
på att lära sig ordningen på Bibelns böcker.
Det går snabbt att spela, är lätt att lära sig
och är roligt för alla åldrar. Med fyra olika
varianter för olika åldersgrupper passar det
utmärkt till konfirmandgrupper, söndagsskolor, ungdomsgrupper och andra
bibelorienterade sammanhang. Bibelcitat i
spelet är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Ålder: 8+ år Tid: 15-45 min
Antal spelare: 1+ Nr. 9200
175:-

STEG FÖR STEG: GT + NT
De älskade banbrytande böckerna som hjälper dig att upptäcka mer
av den bibliska historien och hitta samband mellan personer och
berättelser i respektive testamente. Här finns bilder, kartor, diagram,
tabeller, personporträtt och tidslinjer. Dessutom strukturer för och
översikter av centrala teman i de olika böckerna.
”Jonas unika förmåga att organisera och
skapa översikter har varit en stor hjälp för mig
personligen och boken om Nya testamentet
har jag längtat efter i många år. ”

Olof Brandt, generalsekreterare,
Bibeln Idag

Steg för steg genom
Gamla testamentet
Jonas Dagson
148 färgsidor Nr. 3161
Mått: 200 x 250 mm
99:- (Tidigare 239:-)

OBS! Nu kraftigt
sänkta priser på dessa!

Steg för steg genom
Nya testamentet
Jonas Dagson
202 färgsidor Nr. 3088
Mått: 200 x 250 mm
149:- (Tidigare 285:-)

”Vilken bra introduktion, inte bara till
böckerna i NT, utan även till dess teologi och
tolkning! På ett lättfattligt sätt får boken med
det viktigaste av det som ryms i en tjock ”NT
Introduction” och en ”NT Biblical Theology”
plus en hel del intressant information som
man inte hittar någon annanstans. Boken är
unik, tankeväckande, intressant och relevant
för det kristna livet.”

David Yngfors, bibellärare
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GUDS ORD I CENTRUM
Guds ord består
En festskrift till Seth Erlandsson 80 år
Att Guds ord består har varit teol dr Seth
198:Erlandssons fasta tro under hela hans gärnNr. 3164
ing som bibelforskare, bibelöversättare och
bibellärare. I Stiftelsen Biblicums festskrift lyfter
författarna fram det levande och oförgängliga
bibelordet både i Gamla och Nya testamentet.
162 sidor

98:-

Nr. 4162

Böcker skrivna av
Seth Erlandsson

87 sidor Nr 3007
95:-

Folkets Bibel
Berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln
Följ med i det trosäventyr det varit att översätta de uråldriga
skrifterna till modern och livsnära svenska. I antologin lägger
över tjugo författare sin bit till berättelsen om hur vi fick
Folkbibeln. 224 sidor

320 sidor Nr 3005
295:-

247 sidor Nr 140
169:-

127 sidor Nr 3009
149:-

Förstår du vad du läser? Bokserie av Chrys C. Caragounis

220 sidor Nr. 3081
239:-
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253 sidor Nr. 3082
239:-

338 sidor Nr. 3092
239:-

244 sidor Nr. 3097
239:-

DEREK PRINCE
Grunden för det kristna livet
Derek Prince
Här förklarar Derek Prince trons grunder: frälsning, dop, den
helige Ande, handpåläggning, de troendes uppståndelse och den
eviga domen. Undervisningen grundar sig på över 50 års erfarenhet
av studium av Skriften på originalspråken grekiska och hebreiska.
560 sidor Nr. 4209
298:-

Derek Prince (1915-2003) var en
internationellt känd bibellärare som
skrev mer än 40 böcker. Hans undervisning sänds återkommande i många
länder över hela världen.

Genom Psaltaren
Den här andaktsboken tar dig
med till en källa som flödar
från Davids tillbedjan och
inbjuder dig att dricka fritt så
länge hjärtat kan ta emot.
224 sidor
Nr. 4208
198:-

24 sidor Nr. 4210
49:-

80 sidor Nr. 4201
68:-

287 sidor Nr. 4202
260:-

87 sidor Nr. 4203
98:-

74 sidor Nr. 4207
49:-

220 sidor Nr. 4206
220:-

311 sidor Nr. 4205
240:-

60 sidor Nr. 4204
68:-
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LIVETS BERÄTTELSER

Inte utan korset
Stefan Swärd
150 sidor Nr. 4118
229:-

Bach, Gud och Beethoven
Patric Kavanaugh
214 sidor Nr. 4116
198:-

Den karismatiska
väckelsen
Claes-Göran Bergstrand
412 sidor Nr. 3062
229:-

Jesus var också flykting
Stefan Swärd
252 sidor Nr. 3052
239:-

Varför just jag?
Jacob Damkani
278 sidor Nr. 323
25:-

Guds General
Richard Gollier
297 sidor Nr. 3185
198:-

I verkligheten
Wanja Agnesund
Mamma Wanja öppnar
sina dagböcker och
berättar om livet som
det blev. Oron när
sönerna drabbades av
muskelsjukdom, en ny
vardag med rullstolar
och assistenter, funderingar kring Guds löften
om helande, och hoppet om en bättre
värld där inga rullstolar behövs.
138 sidor Nr. 4160
106:-

Finns även
som ljudbok!

Efter detta
Stefan Svärd
Stefan Swärd riktar uppmärksamheten mot evigheten och utforskar vad
Bibelns texter säger om framförallt domen och helvetet men också om
himlen och Guds rättvisa och kärlek. Ett försök görs till att hitta en
trovärdig förklaring till vad som menas med att bli frälst eller gå evigt
förlorad.
164 sidor Nr. 449
198:-
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SVEN REICHMANN
Konungens Ankomst
En annorlunda och högintressant bok om
eskatologi. Den sista boken författaren skrev
innan han lade ner sin penna. Den handlar
om att Jesus ska återvända till jorden som
kung och domare. Olivberget i Jerusalem
pekas ut som platsen där det ska ske.

129 sidor Nr. 3027
189:-

Själavård vid köksbordet
Erfarenheter från många år som själavårdare kondenseras i den här boken. Den
är bra att ha till hands i vardagslivet, inte
minst för möten vid köksbordet.

60 sidor Nr. 3023
69:-

55 sidor Nr. 3028
69:-

240 sidor Nr. 3026
235:-

350 sidor Nr. 280
159:-

250 sidor Nr. 219
80:-

240 sidor Nr. 404
198:-

125 sidor Nr. 218
68:-

219 sidor Nr. 370
169:-

143 sidor Nr. 216
68:-
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KRISTEN OCH FRÄMMANDE TRO
“Det kändes som om jorden skakade under mina
fötter, säger Hans Mattsson, före detta ledare i
mormonkyrkan. Allt jag hade fått lära mig, allt
jag så stolt hade undervisat, predikat och vittnat
om smulades sönder. Det var en psykologisk och
nästan fysisk smärta.”
(Från en artikel i New York Times)

Samma bok, olika språk.
Sökte sanning, fann tvivel
Mattsson / Hanke
228 sidor Nr. 3089
239:-

Gertrud Storsjö

BE

F R IAD

BEFRIAD

Ni ska bli som Gud
Gertrud Storsjö
45 sidor Nr. 3086
39:-

Befriad
Gertrud Storsjö
128 sidor Nr. 3096
139:-

Truth seeking
Mattsson / Hanke
228 sidor Nr. 4601
239:-

Buddha eller Kristus
Gertrud Storsjö
Mindfulness och buddhism
är relaterade. Effekterna
av olika yogaformer visar
ofta en negativ inverkan
på människors själsliv. På
det personliga planet leder
buddhism ofta till verklighetsflykt vilket även får konsekvenser på samhällsnivå.
168 sidor Nr. 492
159:-

Främmande eld
Peter Stenumgaard
Läs en angelägen översikt av den västerländska ockultismens rötter och
trosföreställningar. Se hur dessa skiljer sig från bibliskt grundad kristen tro.
Syftet är att läsaren ska öka sin egen förmåga att skilja ut den kristna trons
grunder från den ström av ockulta influenser som kan ses idag.
210 sidor Nr. 3042
235:-
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ISRAEL OCH DET JUDISKA FOLKET
Bäste herrn, låt mig få leva
Pocketversion
Max Safir var en jude som inte kom med på Schindlers lista,
men överlevde Förintelsen mot alla odds. Hans berättelse
finns nu även som ljudbok i alla ljudbokstjänster. Max höll
fanan högt till 96 års ålder och varnade gång på gång för
antisemitismens fasor. Han gick bort 2020, men hans starka
livsberättelse lever kvar och berör.
”Max Safir har bokstavligt talat upplevt helvetet på jorden. Om
detta har han berättat. I skolor, på konfirmandutbildningar
och på föreningsmöten. Nazistiskt barbari blev en del av hans
tidigare liv. Outtröttligt har han fört vittnesmålet om övergrepp,
arbetsläger och dödsmarscher vidare.”
Göran Persson, f.d. statsminister
159 sidor Nr. 3093  
149:-

233 sidor Nr. 3084
179:-

44 sidor Nr. 3024
39:-

288 sidor Nr. 279
80:-

160 sidor Nr. 4110
169:-

När korset blev ett svärd
Merrill Bolender
Boken innehåller chockerande information som har blivit utelämnad från de flesta kristna historieböcker. Den här volymen
undersöker den sorgliga roll som kristna har spelat i förföljelsen av
judar under århundradena. De flesta kristna är omedvetna om dessa
blodfläckar i kyrkans historia.
72 sidor
89:-

Nr. 4109
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BÖN OCH LÄRJUNGASKAP
Charles Kridiotis

Guds Rike
lärjungaskap
och enkla
församlingar
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174 sidor Nr. 3186
239:-

148 sidor Nr. 3180
198:-

205 sidor Nr. 482
189:-

188 sidor Nr. 245
99:-

158 sidor Nr. 204
49:-

314 sidor Nr. 202
159:-

148 sidor Nr. 103
68:-

93 sidor Nr. 3188
80:-

132 sidor Nr. 346
149:-

131 sidor Nr. 342
149:-

135 sidor Nr. 352
149:-

193 sidor Nr. 162
149:-

DELA MED DIG
För att dela
med vänner och
bekanta, eller till
någon du bara
stöter ihop med...
256 sidor Nr. 440
49:-

44 sidor Nr. 3083
39:-

32 sidor Nr. 3189
39:-

32 sidor Nr. 529
34:-

112 sidor Nr. 250
49:-

32 sidor Nr. 3064
34:-

32 sidor Nr. 3162
34:-

Mose och uttåget
Lars-Åke Nyberg
På ett ödmjukt och klarläggande sätt
redogör Lars-Åke Nyberg för utombibliskt material som kan sättas i
förbindelse med Israels barns vistelse
i Egypten och uttåget därifrån. Han
låter läsaren få tid att begrunda vad
källmaterialet innehåller och är därför
försiktig med snabba slutsatser.
122 sidor Nr. 3170
149:-

ning
För din fördjup

224 sidor Nr. 481
198:-
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