
STEG FÖR STEG 
STUDIEBIBEL

Den visuella vägen in i Bibelns värld

”Den bästa hjälpen vi har på svenska”
Stefan Gustavsson

”Som en simskola för bibelläsare”
Dagen

”En världsunik studiebibel”
Världen idag

”Unik gåva till svensk kristenhet.”
Bo Wetteus 
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Två utföranden, samma innehåll.  
Boken finns tillgänglig i blå skinn- 
imitation samt svart cabraskinn. 

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

Ladda ner  
gratis läsprov
xpmedia.org/steg-for-steg-studiebibeln

EN STUDIEBIBEL 
FÖR VÅR TID
En komplett bibel med 640 sidor färggrafik med  

Jonas Dagsons pedagogiska vägledning 

Den visuella vägen gör texten lättillgänglig
Utgåvan innehåller 640 sidor färggrafik med 
syfte att förklara texternas bakgrund, ge kom-
pletterande fakta och föreslå tolkningsmodeller. 
Boken är den visuella vägen in i Bibelns värld. 

Pedagogik för nybörjare och proffs 
På grafiksidorna finns illustrationer, diagram, 
kartor och sammanställningar. Även för om- 
tvistade teologiska frågor bidrar grafiken med 
tolkningsnycklar. Argument för och emot skilda 
synsätt presenteras. Pedagogiken och den rika 
informationen ger nya perspektiv som gör 
utgåvan till en resurs inte bara för nybörjare 
och studenter utan även för förkunnare och 
teologer. 

Studiebibeln innehåller tolv sektioner som 
inleds av flera fullmatade grafiksidor. Varje 

kategori av bibelböcker får sin egen färg såväl på 
grafiksidorna som på bibelsidorna. Det skapar 
enhet och gör det enklare att se var du befinner 
dig, t ex bland profetiska, poetiska eller historis-
ka böcker. För varje bibelbok finns ett inledande 
uppslag med översikter, kända citat, fakta om 
författare, mottagare och datering, en samman-
ställning om centrala teman och lästips.

Upptäck kopplingen till din vardag 
Du utmanas att själv jämföra och reflektera över 
olika tolkningar, att tänka dig in i de bibliska 
gestalternas liv och brottningskamp och att själv 
upptäcka kopplingen mellan Bibelns värld och 
din egen vardag. Under läsningen får du även 
veta hur andra har tänkt, och ibland tänkt olika, 
om skilda texter. 

“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

“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

Låt ordet drabba dig 
Grafiken är en vägvisare, men huvudsyftet 
är mötet med själva bibeltexten, Gudsordet. 
Varje färgsida är placerad i anslutning till den 
bibelsida den belyser. 

Bibeltexten är hämtad från Svenska Folk- 
bibeln 2015, en modern och texttrogen 
översättning. 



MANNEN BAKOM STEG FÖR STEG 
Jonas Dagson är en rutinerad journalist. 
Under årtionden har han rapporterat om 
allt ifrån katastrofer, brott och olyckor till 
idrottsprestationer och trender. Dessutom är 
han visuell reporter och illustratör.

Vid sidan av sitt ordinarie jobb som journal-
ist har Dagson i nästan 30 år guidat läsare 
in i Bibelns värld. För att klara det har han 
plöjt volymer av teologisk litteratur och ställt 
otaliga frågor till internationella teologer och 

bibelforskare. Researchen har underlättats av 
att han tidigare läste teologi vid Dallas Theo-
logical Seminary i USA.

En pedagogik som fyllt ett behov   
År 2003 publicerades Steg för Steg genom 
Gamla Testamentet. Serietecknaren Anders 
Parsmo bidrog med inledande teckningar för 
varje ny bibelbok, ofta med glimten i ögat. 
År 2018 kom uppföljaren för Nya testamen-
tet som fick lysande recensioner i kristen 
press. Utgåvorna liknar inga andra och har 
uppenbarligen fyllt ett behov eftersom de har 
tryckts i flera olika upplagor och sålt i sam-
manlagt över 10 000 exemplar. 

I sitt mångåriga projekt har Dagson tagit 
med sig den grävande journalistens metoder 
som strävar efter mer än att bara rapportera 
basfakta. Här gäller det att söka sammanhang 
som är svåra och tidsödande att få fram.

Dagson har under flera år varit lärare på 
Bibelskola Väst i Göteborg och också varit 
engagerad i Vandra genom Bibeln. Han har 
även publicerat boken ”Vilken Bibel?” som 
jämför 21 olika översättningar. 

Rabatt till dig som är bibelskoleelev!
Om du är inskriven och studerar vid en bibelskola får du 15 % rabatt vid beställning 
av ett exemplar av Steg för steg Studiebibel. Rabattkoden är BIBELSKOLA.

XP MEDIA 
Box 4 
247 27 Genarp 
Tel. 08- 741 26 01 
www.xpmedia.org 
info@xpmedia.org

SVENSKA FOLKBIBELN 
Bibeltexten kommer från Svenska Folkbibeln 2015, en modern och text- 
trogen översättning med över en miljon exemplar i tryck. Översättnin-
gen är rikt försedd med noter om t ex alternativa text-  
varianter, bibelarkeologiska fynd och historisk bakgrunds- 
info som ger en fylligare bild av Bibelns fascinerande värld.

15% 

XP MEDIA ÄR SVENSKA FOLKBIBELNS HUVUDFÖRLAG – BESÖK XPMEDIA.ORG

Jonas Dagson:


