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MED GUDS ORD PÅ NYA VÄGAR

”Se, jag gör allting nytt!”
Så säger vår Gud i Bibelns himmelsvision, och det gäller även för oss på XP Media som nu får uppleva
att Gud leder oss på nya vägar.
Sedan 1998 har vi betjänat svensk kristenhet från huvudkontoret i Haninge, och vi har alltid sökt
samarbeta med andra aktörer som håller Bibeln högt. En värdefull allierad har varit Jesusbutiken
i skånska Genarp, och vi har länge erbjudit deras sortiment av vittnesbörds-NT (Fotbollsbibeln,
Polisbibeln etc) samt utländska biblar på de stora invandrarspråken.
Sedan sommaren 2020 har vi nu inlett ett samarbete kring lager och distribution med eldsjälarna i
Jesusbutiken, med stor tacksamhet för deras passion för att nå ut med Guds ord. Våra böcker och
biblar levereras nu från Genarp, medan våra övriga medarbetare fortsätter att arbeta decentraliserat
från Stockholm och Göteborg.
Vårt huvudfokus ska även i framtiden ligga på att tillhandahålla Svenska Folkbibeln i olika
utföranden. Vi erbjuder såväl smidig slimline som luftigt mellanformat med poetiska rader, samt
rejält och läsvänligt storformat. Bland våra omslag finns klassisk röd hårdpärm till rimligt pris i
större mängder, en enklare häftad pocketbindning, äkta kalvskinn med behaglig struktur, eller
högkvalitativt cabraskinn där lädermaterialet processats med lim till en jämn yta (så kallat bonded
leather).
Men innehållet är alltid detsamma: Svenska Folkbibeln, erkänd för sin nära överensstämmelse med
de grekiska och hebreiska grundtexterna, och för sin svenska språkdräkt som förenar det bästa av
modernt flyt och igenkänning bakåt i svensk bibelöversättningstradition.
En spännande nyhet för 2020 är den breda Anteckningsbibeln och Kreativa Bibeln, med mycket plats
för ditt eget gensvar på Guds ord. En annan nyhet är Romansättningen, där Nya testamentet och
Psaltaren får tala i en ren och avskalad form, som i de antika handskrifterna. Ett fräscht möte med
bibelordet för den vana bibelläsaren, och en bra gåva till den inbitna romanläsaren.
Vi erbjuder också många andra alternativ för den som vill ge bibelordet vidare till sina medmänniskor:
enskilda evangelier och hela Nya testamentet i miniformat, spännande seriebiblar för de yngre, och
lättlästa häften med hoppfulla budskap. Utöver detta har vi många övriga fördjupningsböcker om
Bibeln, bön, lärjungaskap, själavård, ockultism, Israel och andra ämnen som rör det kristna livet. Se
vår hemsida www.xpmedia.org för det kompletta sortimentet.
Välkommen att se vad som finns just för dig!
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ANTECKNINGSBIBELN

549:-/st
Art.nr: 1431 • Svart cabraskinn
Sidantal: 1072 sidor Textstorlek: 8,5 punkter Mått: 200 x 232 mm
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.
Vi erbjuder också den Kreativa Bibeln som har samma innehåll samt omslag som inspirerar till
konstfulla uttryck i färg och form när hjärtat möter bibelordet. Samtliga dessa har tjockare bibelsidor
för att färg inte ska blöda igenom. Guds ord ligger framför dig. Nu väntar Gud på ditt gensvar!

395:-/st
Art.nr: 1432 • Vit hårdpärm

395:-/st
Art.nr: 1433 • Rosa hårdpärm

Häfte Lukas evangelium
Art.nr: 1106  Ca-pris: 39:Mängdrabatt:
3 ex 33:-/st, 5 ex 27:-/st
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ROMANSÄTTNING

Möt Bibelns text på ett nytt sätt, så som den
skrevs från början. Då fanns varken versnummer, rubriker eller fotnoter. Bara det
rena ordet som flödade fram från apostlars
och profeters pennor.
I denna utgåva har vi försökt återspegla de
antika handskrifternas avskalade skönhet.
Vi kallar det en romansättning, efter förebild
från engelska Reader’s Bibles. Layouten är
enspaltig och luftig, med läsvänligt typsnitt
och längre citat lagda i särskilda stycken.
Denna utgåva omfattar Nya testamentet och
Bibelns älskade bönbok Psaltaren. Den vana
bibelläsaren får ett nytt och fräscht möte med
Guds ord. Romansättningen blir också en
perfekt present till den allmänna bokläsaren.
119:-/st
Art.nr: 1107

Danskt band (med flikar)
Mått: 120 x 180 mm, tjocklek 28 mm
Sidor: 560 sid • Textstorlek: 8 punkter

EVANGELIUM ENLIGT

MARKUS

Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. Så står det skrivet hos
profeten Jesaja:
Se, jag sänder min budbärare framför dig,
och han ska bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!
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Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop
till syndernas förlåtelse. Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom
ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden
Jordan.
Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han
levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: ”Efter mig kommer
den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa
remmen på hans sandaler. Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er
i den helige Ande.”
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes
i Jordan. Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och

FOLKBIBELN
I SLIMLINEUTGÅVA
FOLKBIBELN
2016
I SLIMLINEFORMAT
Lämpliga som
ungdoms- och
konfirmandbiblar

198:-/st
Art.nr: 1421
Röd hårdpärm

229:-/st
Art.nr: 1418
Grön skinnimitation

Våra slimlinebiblar är tunna, eleganta och smidiga att ta med. De rymmer hela bibeltexten, samtliga
fotnoter och den kompletta uppskattade uppslagsdelen. Vi erbjuder både enklare utföranden som är
prisvärda för klassuppsättningar eller utdelning, samt exklusivare skinnbindningar som en värdig
inramning för Gudsordet som följeslagare genom livet.
Mått: 140 x 211 mm, tjocklek 20 mm
Sidor: 1054 sid • Textstorlek: 8,5 punkter

379:-/st
Art.nr: 1411 • Svart cabraskinn

379:-/st
Art.nr: 1412 • Rött cabraskinn

159:-/st
Art.nr: 1417
Häftad
Mängdrabatt:
3 ex 151:-/st, 5 ex 148:-/st, 10 ex 143:-/st

379:-/st
Art.nr: 1415 • Rosa skinnimitation

MED
DRAGKEDJA!

379:-/st
Art.nr: 1413 • Blått cabraskinn
Med elegant silversnitt

549:-/st
Art.nr: 1414 • Svart cabraskinn
Med skyddande dragkedja
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FOLKBIBELN I MELLANFORMAT

549:-/st
Art.nr: 1407
Vigselbibel, cabraskinn

529:-/st
Art.nr: 1405
Rött cabraskinn

KLASSIKERN

319:-/st
Art.nr: 1408
Vigselbibel, hårdpärm

529:-/st
Art.nr: 1404
Svart cabraskinn

NYHET!
ÄKTA SKINN

695:-/st
Art.nr: 1407
Svart kalvskinn

239:-/st
Art.nr: 1409
Röd hårdpärm

Mått: 133 x 200 mm, tjocklek 42 mm
Sidor: 1950 sid
Textstorlek: 9 punkter

- Luftig poetisk sättning
- Fotnoter och parallellhänvisningar
- 66 sid uppslagsdel, 8 färgkartor

RÖSTER OM FOLKBIBELN
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Du hittar
fler röster på
folkbibeln.se

”Folkbibeln är min bruksbibel, och genom åren
har jag fått stort förtroende för dess närhet till den
grekiska grundtexten. Jag är glad över att man nu har
velat satsa på en språklig revidering, något som jag
hoppas ska bidra till nya användare
inte minst i den yngre generationen.”

”Jag har använt Folkbibeln under många år i min
personliga bibelläsning. Det är en översättning där
jag som bibelläsare känner igen trohet mot Skriftens
Herre. Den använder ett språk som är både rikt och
relevant och jag rekommenderar den
varmt.”

Olof Edsinger
Teolog och författare

Berit Simonsson
Inspiratör för OAS-Rörelsen

FOLKBIBELN I STORFORMAT

719:-/st
Art.nr: 1402
Rött cabraskinn

719:-/st
Art.nr: 1401
Svart cabraskinn

Mått: 155 x 252 mm, tjocklek 42 mm
Sidor: 1950 sid
Textstorlek: 10,5 punkter

469:-/st
Art.nr: 1403
Röd hårdpärm
- Luftig poetisk sättning
- Fotnoter och parallellhänvisningar
- 66 sid uppslagsdel, 8 färgkartor

Ca-pris: 349:-/st
Art.nr: 1451
Mått: 210 x 297 mm
Textstorlek: 14 punkter

Den stora fiskfå ngsten
ni fick nyss.”

Jesus sade till dem: ”Bär

hit av fisken som

(Johannes 21:10)

Jesus på förkla ringsb

erget
Och han förvandlades
inför deras ögon. Hans
kläder blev skinande
Och Mose och Elia visade
vita...
sig för dem och samtalad
e med Jesus.
(Markus
9:4)

Nya testamentet och Psaltaren i A4-format med stor, läsvänlig text. Utgåvan
innehåller dessutom ett stort urval av
den f ranske konstnären Gustave Dorés
klassiska bibelillustrationer. Med det
stora formatet, det eleganta omslaget och
de vackra illustrationerna är detta en
utmärkt gåva vid högtidliga tillfällen.

Svensk Studiebibel
Den uppskattade studiebibeln av Thoralf Gilbrant, uppdaterad med
Svenska Folbibeln 2015. Studiebibeln erbjuder utförliga fotnoter,
kartor, kommentarer, kedjehänvisningar, över 500 illustrationer,
talkoder med förklaringar av grekiska och hebreiska grundtextord,
samt ett omfattande bibellexikon.
Svart cabraskinn
Ca-pris: 995:-/st
Art.nr: 2066
Mått: 160 x 240 mm
Sidantal: 1846 sid
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UPPSLAGSDEL OCH KARTOR
Innehåll och utförande
Förutom Gamla och Nya testamentets
text innehåller Svenska Folkbibeln ett
antal resurser som du kan ha glädje
av vid din bibelläsning. Uppslagsdelen i
Folkbibeln 2015 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?
• Bibelläsningsplan: Läs igenom Bibeln på ett år.
• Bibelns år: Högtider, årstider och jordbruksåret.
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• Bibelns kronologi: När utspelar sig de
olika bibelböckerna, vem var samtida
med vem?
• Trosbekännelsen: De följande kapitlen
om Fadern, Sonen och Anden är disponerade
utifrån den apostoliska trosbekännelsen.
• Guds namn och titlar: Lär känna Gud
genom att se vad han kallar sig själv i sitt
ord.
• Guds egenskaper: Var läser jag om
Guds allmakt, givmildhet, kärlek, vrede
etc?
• Jesu namn och titlar: Lär känna Bibelns
centralgestalt genom hans många namn
och titlar.
• Jesu liv: Verser om Jesu tillvaro som
Gud, födelse som människa, död och
uppståndelse och himmelsfärd etc, komplett
med profetior för varje händelse.

FORTSÄTTNING PÅ UPPSLAGSDEL
• Jesus i Gamla testamentet: 90 profetior
och deras uppfyllelse i NT.
• Jesu liknelser och Jesu underverk: Med
hänvisningar till paralleller i de olika
evangelierna.
• Den helige Andes namn och titlar:
Vilka olika namn ger Bibeln den helige
Ande?
• Den helige Andes verk: Bibelstudium
för att lära känna den helige Ande.
• De troendes namn och titlar: Vad kallar
Guds ord oss som tror?
• Frälsningen: Bibelstudium om frälsningen ur
olika aspekter, 76 verser.
• Sakupplysning: Mynt, mått, vikter, tider.
• Ämnesindex: Vad Bibeln säger om olika
ämnen ur vardagslivet och det andliga livet, som
arbete, barn, lidande, dopet och himlen.
• Kyrkoårets texter
• Persongalleri: Följ de bibliska personernas
livsöden genom Bibelns olika böcker.
Komplett med översättningar av deras namn.
• Platsregister: Var i Bibeln står det om
t ex Betlehem eller Rom? Med koordinater
för att enkelt hitta platserna på kartan.
• Kartor: 8 sidor fräscha färgkartor.

Folkbibeln 2015 kännetecknas av
1. Modernare ordval
2. Modernare stavning
3. Modernare grammatik
4. Modernare språkflöde
5. Fylligare noter
Bibelns värld är rik och fascinerande, och vissa
detaljer är inte så lätta att återge när man översätter
från de språk och kulturer där de heliga texterna
skrevs från början. I den nya Folkbibeln 2015 har
antalet fotnoter utökats i flera kategorier bland annat
för att förklara den historiska och kulturella tid då
texten skrevs, samt för att visa på vissa olikheter i
källskrifterna och i olika översättningar.

Olika storlekar på texten
STORFORMAT CA 10,5 PUNKTER
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, och mörker var över
djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet.
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.

Ur Svensk Pastoraltidskrift 3/2015

”SFB 2014 (NT) låter ett mer helbibliskt synsätt komma till tals, i meningen att man på fler ställen
betonar sambandet mellan Nya och Gamla testamentet och läser Bibeln som en enda, sammanhängande
Helig Skrift.
I en jämförelse med Bibel 2000 syns det rätt väl att Folkbibelns nya översättning representerar ett svenskt
språk som är ett tredjedels sekel yngre, dessutom med en större ambition att vara lättförståelig. För att
då till slut uttrycka sig kort och enkelt: Folkbibeln 2014 är en klar förbättring av Folkbibeln 1998, och
välkommen bland svenska bibelöversättningar.”
Bengt Holmberg, professor emeritus från Lunds universitet

9

FOLKBIBELN 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.
Art.nr: 2045 • Ca-pris: 69:Mått: 98 x 147 mm • Sidantal: 568 + 128 sidor
Mängdrabatt: 3 ex 59:-/st, 10 ex 49:-/st, 25 ex 45:-/st
Mannen som förändrade världen
Mannen som förändrade världen är berättelsen om Jesus presenterad i
tidsföljd, en s.k. evangeliesynopsis av texterna från de fyra evangelierna
samt Apostlagärningarna.
Det gör den lämplig att läsas av varje person som vill veta mer om
Guds Son och hans budskap till oss. För människor som inte läst Bibeln
tidigare kan den vara ett första steg till att lära känna Jesus Kristus som
han framställs i evangelierna för att sedan gå vidare till att läsa hela
Nya testamentet.
Art.nr: 4124 • Ca-pris: 59:Mått: 110 x 180 mm
Sidantal: 288 sidor
Mängdrabatt: 10 ex 31:-/st, 25 ex 27:-/st, 50 ex 24:-/st

Nya testamentet och Psaltaren
Art.nr: 1105 • Ca-pris: 69:Mått: 97 x 147 mm • 752 sidor
Mängdrabatt: 3 ex 49:-/st,
7 ex 40:-/st, 100 ex 35:-/st
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Markus evangelium i storstil
Art.nr: 1419 • Ca-pris: 69:Mått: 148 x 210 mm • 64 sidor
Textstorlek: Storstil, 14 punkter
Mängdrabatt: 3 ex 59:-/st, 10 ex 49:-

Johannesevangeliet
Art.nr: 1420 • Ca-pris: 25:Mått: 105 x 148 mm • 64 sidor
Mängdrabatt: 10 ex 19:-/st,
25 ex 11:-/st

BIBLAR PÅ OLIKA SPRÅK
XP Media är återförsäljare av biblar på ett flertal språk utöver svenska. Vi erbjuder Biblar på a marinya,
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.

Arabiskt NT (New Van Dyck)
Art.nr: 2068 Ca-pris: 89:-

Farsi Nya testamentet
Art.nr: 2505 Ca-pris: 119:-

Arabisk Bibel (New Van Dyck)
Art.nr: 2067 Ca-pris: 219:-

Dari Nya testamentet
Art.nr: 2519 Ca-pris: 119:-

Arabisk-svenskt NT
(SFB15 och Van Dyck)
Art.nr: 2522 Ca-pris: 149:-

Kurdiska Nya testamentet - Sorani
Art.nr: 2507
Ca-pris: 119:-

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-förordöversättningar 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.
Hårdpärm
Art.nr: 19 Ca-pris: 95:Sidantal: 368 sidor Mått: 115 x 165 mm

Utgåvan innehåller dessutom översättarens fotnoter
med både faktaupplysningar och kommentarer om
textens betydelse.
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NYHETER
Nödens halleluja! - Christer Svensson
Världen behöver inte våra andliga fyrverkerier och djupsinnigheter.
Världen behöver något annat. En andlig födelseplats, en enkel
krubba för det oerhörda; ja, att vi lever i Jesu saligprisningar – fattiga
i anden, ödmjuka, sörjande världens nöd och hungrande efter
rättfärdighet. Detta är att öppna upp för det riktigt stora! Detta är att
bereda väg för Herren!
Så många gånger har Gud vänt natt till dag, förtvivlan till glädjetårar;
låtit något så oväntat vackert växa fram ur en jord som är förtorkad.
Bibeln är full av berättelser på detta tema. Vi ser detta förunderliga
mönster i kyrkohistorien, i väckelsehistorien, i länder där vår Herre
går fram idag.
Om detta handlar Nödens halleluja!
Art.nr: 3183 Ca-pris: 60:Sidantal: 64 sidor
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 vår antologi
medverkar över tjugo författare som alla lägger sin bit till
berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln.
Ta del av den varma arbetsgemenskapen och funderingar kring
översättningsproblem, och glädjen över gå djupt i Gudsordets
grundtext. Ett tiotal kristna ledare beskriver i varsitt kapitel hur de
använder Folkbibeln i sina sammanhang, i predikan och själavård, i
bibelundervisning och evangelisation.
Art.nr: 3164

Ca-pris: 198:-

Sidantal: 224 sidor

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 hämtat från Svenska Folkbibeln.
Ålder: 8+ år Tid: 15-45 min
Antal spelare: 1+ Art.nr: 9200
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Ca-pris: 175 kr

DEN VISUELLA VÄGEN IN I BIBELN
Steg för steg genom Nya testamentet - Jonas Dagson
Steg för steg är en annorlunda presentation av
Nya testamentets 27 böcker. Boken är tänkt att ge
stimulerande hjälp till att upptäcka mer av den bibliska
historien och hitta samband mellan personer och
berättelser. Här finns bilder, kartor, diagram, tabeller,
personporträtt och tidslinjer. Dessutom ger boken
strukturer för och översikter av centrala teman i de
olika böckerna i Nya testamentet. Nyckeln är ett visuellt
samspel mellan ord och bild som passar såväl för den
vane som den ovane bibelläsaren.
”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
”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. Boken presenterar också
olika tolkningsalternativ på ett lättfattligt och tydligt sätt. Inspirerar verkligen till att läsa Bibeln!”
David Yngfors, bibellärare
Art.nr: 3088 Ca-pris: 285:Sidantal: 202 sidor Mått: 200 x 250 mm i fyrfärg
Mängdrabatt: 3 ex 271:-/st, 5 ex 257:-/st
Steg för steg genom Gamla testamentet - Jonas Dagson
Visste du att Salomos tempel med lätthet hade fått plats i
en ishockeyrink? Eller att det på Gamla testamentets tid
ansågs fint att inte vara solbränd? Eller att Bibeln aldrig
talar om hjärnan men desto mer om hjärtat? Eller att
Goliat borde vara med i Guinness rekordbok?
Det och mycket annat berättar Steg för steg genom Gamla
testamentet, en annorlunda presentation av Bibelns första
39 böcker. Och mycket mer!
Sidantal: 148 sidor
Mått: 200 x 250 mm i fyrfärg
Art.nr: 3161
Ca-pris: 239:Mängdrabatt: 3 ex 227:-/st, 5 ex 215:-/st, 10 ex 191:-/st
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BIBELLITTERATUR

Art.nr: 3006
Ca-pris: 249:-

Art.nr: 481
Ca-pris: 198:-

Art.nr: 3007
Ca-pris: 95:-

Art.nr: 3170
Ca-pris: 149:-

Art.nr: 3005
Ca-pris: 295:-

Art.nr: 140
Ca-pris: 169:-

Art.nr: 4118
Ca-pris: 229:-

Art.nr: 449
Ca-pris: 198:-

Vilken Bibel? / Jonas Dagson
När du köper flingor eller fläskkorv finns det på förpackningen
fakta om produkten. Den berättar varifrån varan kommer, vad
den innehåller och hur den är tänkt att användas. Vi kallar det
konsumentupplysning. Den här boken är konsumentupplysning
för bibelläsare.
Den presenterar, analyserar och jämför tjugoen svenska
bibelöversättningar. Allt från Karl XII:s bibel utgiven 1703 till
översättningar som ännu inte är klara, men som kan läsas på
nätet under arbetets gång. Den ger dig bakgrunden till de olika
versionerna, presenterar översättarna, kommenterar och debatterar
innehållet och berättar vad som är att vänta de närmaste åren.
Många av översättarna får också själva komma till tals.
Art.nr: 3160 Ca-pris: 179:- Sidantal: 175 sid Mått: 130 x 205 mm
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CHRYS C . C ARAGOUNIS
Huvudpunkter i Johannes undervisning
Volymen koncentrerar sig på den
undervisning som finns i det fjärde
evangeliet och första Johannesbrevet:
evangeliets grandiosa upptakt, alltså
presentationen av den eviga person som
kallas Ordet och inkarnerades i Jesus, för att
föra Guds kärleksbudskap till oss människor.

Vidare nödvändigheten att bli pånyttfödda
för att kunna komma in i det eviga livet.
Presentationen av Jesus genom de olika ‘Jag
är’-utsagorna, enligt vilka Jesus kan uppfylla
alla människornas behov. Jesu undervisning
som framställs genom ett antal metaforer
för att ge ett större eftertryck på sina
åhörare. Här behandlas Jesu konfrontation
med sin ‘stund’ – korsets stund – och hur
hans upplyftande på korset samtidigt blir
vägen till Fadern och härligheten. Vidare
diskuteras här hur Jesus visar sina lärjungar,
hur man kan förbli i honom genom bilden av
vingården och vinträden.

Art.nr: 3092
Ca-pris: 239:Sidantal: 244 sidor
Mått: 145 x 210 mm

Art.nr: 3082
Ca-pris: 239:-

Art.nr: 3092
Ca-pris: 239:-

Art.nr: 3081
Ca-pris: 239:-

Art.nr: 3091
Ca-pris: 125:-

15

SVEN REICHMANN
Ibland hamnar man där, vid köksbordet, med en vän eller en bekant som
öppnar sitt hjärta. Du lyssnar till din vän och undrar hur du kan hjälpa?
Sven Reichmann har skrivit den här boken
för dig som befinner dig i sådana situationer
då och då och som vill bli bättre på att kunna
hjälpa människor.
Han behandlar några av de vanligaste frågorna
som kommer upp i själavårdssamtal och ger
både konkreta, handfasta råd och biblisk
undervisning som kan vara till hjälp både för
dig själv och för din vän.
Art.nr: 3023
Ca-pris: 69:Sidantal: 60 sidor

Art.nr: 3027
Ca-pris: 189:-

Art.nr: 404
Ca-pris: 198:-
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Art.nr: 219
Ca-pris: 80:-

Art.nr: 3026
Ca-pris: 235:-

Art.nr: 3028
Ca-pris: 69:-

Art.nr: 280
Ca-pris: 159:-

Art.nr: 218
Ca-pris: 68:-

Art.nr: 370
Ca-pris: 169:-

Art.nr: 216
Ca-pris: 68:-

DEREK PRINCE
Genom Psaltaren
Uppmuntran, vision, inre styrka,
vägledning och inspiration är några
av de himmelska sanningar som är
tillgängliga för alla troende genom
Psaltaren. Den är en källa till tröst, en
början för tillbedjan och ett hjälpmedel
för att forma ord som når ner till
den djupaste smärtan och längtan i
människohjärtat. Psaltaren är en av de
mest uppskattade böckerna i Bibeln.
Art.nr: 4208
Ca-pris: 198:-

Sidantal: 223 sid

Art.nr: 4206 Ca-pris: 220:-

Fullständig frälsning
Det är mer än bara en biljett till
himlen när vi dör. Så underbara som
de gåvorna är, finns det mycket mer.
Som Derek Prince uppenbarar i denna
kraftfulla lilla bok, att det verk som
Jesus gjorde på korset var komplett
på alla sätt och gjorde en stor, härlig,
fullständig frälsning tillgänglig för oss.
Art.nr: 4207
Ca-pris: 49:Sidantal: 74 sid

Art.nr: 4201
Ca-pris: 68:-

Art.nr: 4203
Ca-pris: 98:-

Art.nr: 4204 Ca-pris: 68:-

Art.nr: 4202
Ca-pris: 260:-

Art.nr: 4205
Ca-pris: 240:-
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LIVSBERÄTTELSER

Den

Karismatiska
väckelsen
– vad hände?

Reportage
och minnesbilder
från 60- 70- och
80-talens andliga
förnyelserörelse
i Sverige

Den Karismatiska väckelsen - vad hände? / Claes-Göran Bergstrand
Torbjörn Aronsson, docent i kyrkohistoria, säger: ”Det är en stor
förmån att ta del av Claes-Göran Bergstrands inifrånperspektiv på
detta skeende, och hur det upplevdes och uppfattades av dem som stod
i dess centrum och ledning. Nytt är inte minst beskrivningen av den
karismatiska väckelsens genomslag i den äldre svenska frikyrkligheten,
till vilken Svenska Baptistsamfundet hörde.”
Carl-Erik Sahlberg, f d direktor i S:ta Clara kyrka, säger: ”Claes-Göran
Bergstrands dokumentation av den karismatiska förnyelsens ingång
och utveckling i Sverige, som han själv personligen är en del av, är
ytterst välkommen”.

Claes-Göran Bergstrand
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Art.nr: 3062 Ca-pris: 229:-

Sidantal: 412 sid

Art.nr: 3089 Ca-pris: 239:-

Art.nr: 323 Ca-pris: 25:-

Art.nr: 4160 Ca-pris: 152:-

Art.nr: 3189 Ca-pris: 39:-

Art.nr: 3185 Ca-pris: 198:-

Art.nr: 3052

Ca-pris: 239:-

OCKULTISM OCH KRISTEN TRO

Gertrud Storsjö

F R IAD
E
B

Befriad / Gertrud Storsjö
Gertrud Storsjö, med mångårig erfarenhet av själavård och
befrielsetjänst, har på nära håll sett konsekvenserna av intresset för
österländsk religiositet och vad det leder till. Men hon har också
bevittnat hur människor blivit befriade från religiösa bindningar och
demoniskt inflytande och kunnat återgå till ett normalt liv.
Nyckeln till befrielsen är alltid radikal omvändelse och bekännelse
och en uppriktig tro på Jesus Kristus, samt viljan att fullständigt
avsäga sig allt ockult. I slutet av boken ger också författaren goda råd
BEFRIAD
till dem
som kommer att gå in i själavård och befrielsetjänst.

Om befrielse från ockultism

Art.nr: 3096
Ca-pris: 139:Sidantal: 128 sidor

och österländsk andlighet

Främmande eld / Peter Stenumgaard
Då ockulta läror ofta innefattar bibliska personer och begrepp blir de
svåra att identifiera för den som inte har goda kunskaper om Bibeln.
Denna bok ger en översikt av den västerländska ockultismens rötter
och trosföreställningar och 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.
Art.nr: 3042

Ca-pris: 235:-

Sidantal: 210 sidor

Ni ska bli som Gud /
Gertrud Storsjö
Art.nr: 3086
Ca-pris: 39:Sidantal: 45 sid

Buddha eller Kristus /
Gertrud Storsjö
Art.nr: 492
Ca-pris: 159:Sidantal: 168 sid
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ISRAEL OCH DET JUDISKA FOLKET
Bäste herrn, låt mig få leva (pocketversion)
Max Safir i samarbete med Ewa Wymark
”Max berättade naket om ondskan och jag hoppas att
denna bok kommer att påverka andra lika starkt som Max
berättelse påverkat mig. Om vi inte minns Europas mörkaste
historia kommer vi omöjligen att kunna vaccinera framtida
generationer från hatet.”
Birgitta Ohlsson, tidigare EU-minister
”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
Art.nr: 3093 Ca-pris: 149:- Sidantal: 159 sidor
Mängdrabatt: 3 ex 141:-/st, 5 ex 134:-/st, 10 ex 126:-/st

Art.nr: 3084
Ca-pris: 179:-

Art.nr: 3024
Ca-pris: 39:-

Art.nr: 279
Ca-pris: 80:-

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.
Sidantal: 72 sid
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Ca-pris: 89:-

Art.nr: 4109

Art.nr: 3084
Ca-pris: 179:-

VETENSKAP OCH SKAPELSE
Vetenskap och Tro / Peter Stenumgaard
Författaren visar i denna bok vilken roll gudstron spelat hos några av vår
världs mest betydande vetenskapsmän, och hur tro kan och rationellt
tänkande samverkat till omvälvande vetenskapliga bedrifter. Han visar att
de personer som gjort banbrytande framsteg genom vetenskapshistorien
utgörs av djupt gudstroende människor vars till synes irrationella
beteende inom forskningen motiverats av skäl de hämtat direkt från sin
personliga tro på Gud.
Han belyser även de problem den moderna vetenskapen brottas med
och ger svar på tal då det gäller farhågor om att kristen tro skulle hämma
vetenskaplig utveckling.
Sidantal: 128 sidor

Art.nr: 450
Ca-pris: 198:-

Art.nr: 207
Ca-pris: 80:-

Art.nr: 151

Ca-pris: 149:-

Art.nr: 208
Ca-pris: 80:-

Art.nr: 441
Ca-pris: 39:-

Apmänniskor / Johnny Bergman
Ungefär som en grävande journalist tar
sig Johnny Bergman an uppgiften att
kritiskt granska noggrannt väga bevisen
för och emot människans påstådda
härstamning från djuren. Det framgår när
man läser boken att det inte i första hand
är en strid om fakta utan om tolkningen
av fakta.
Sidantal: 151 sidor
Mått: 165 x 110
Mängdrabatt: 5 ex 81:-/st,
10 ex 76:-/st, 25 ex 66:-/st
Art.nr: 3087

Ca-pris: 249:- Art.nr: 3094 Ca-pris: 95:-
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BÖN OCH LÄRJUNGASKAP
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Art.nr: 3186
Ca-pris: 239:-

Art.nr: 3180
Ca-pris: 198:-

Art.nr: 482
Ca-pris: 189:-

Art.nr: 245
Ca-pris: 99:-

Art.nr: 204
Ca-pris: 49:-

Art.nr: 2048
Ca-pris: 159:-

Art.nr: 103
Ca-pris: 80:-

Art.nr: 3188
Ca-pris: 80:-

Art.nr: 346
Ca-pris: 149:-

Art.nr: 342
Ca-pris: 149:-

Art.nr: 352
Ca-pris: 149:-

Art.nr: 162
Ca-pris: 149:-

ATT GE VIDARE

Art.nr: 440
Ca-pris: 148:-

Art.nr: 3191
Ca-pris: 7:-

Art.nr: 391
Ca-pris: 136:-

Art.nr: 446
Ca-pris: 136:-

Art.nr: 448
Ca-pris: 34:-

Art.nr: 447
Ca-pris: 34:-

Art.nr: 2007
Ca-pris: 34:-

Art.nr: 250
Ca-pris: 49:-

Art.nr: 3083
Ca-pris: 39:-

Art.nr: 529
Ca-pris: 34:-

Art.nr: 3064
Ca-pris: 34:-

Art.nr: 456
Ca-pris: 34:-
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huvudprodukt är Svenska Folkbibeln.
Flera av våra författare föreläser inom sina respektive ämnen
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I denna katalog finns ett urval av våra böcker, flera böcker hittar
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Köpvillkor i korthet
Vi tillämpar ett enhetsporto på 59 kr per försändelse för
privatpersoner oavsett vad man beställer. Utanför Sverige och
för övriga kunder gäller den faktiska portokostnaden.

Vi levererar främst med Postens brev eller via paket med DHL
Service Point.
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