BÖCKER AV

NILS IBSTEDT

Kungasönerna på marsch, 36 kapitel, 288 sidor. Illustrerad. En bok i romanform
om Daniel och hans vänners strapatsrika färd i det första fångenskapståget från Jerusalem
till Babylon 605 f Kr. Inbunden.
– Nils Ibstedt har med imponerande kunskap i Bibeln och med stor inlevelse i den
samtida historien skrivit boken ”Kungasönerna på marsch”. Han har själv illustrerat
bokens budskap med konstnärlig skicklighet som bör kunna väcka fantasi till livaktiga
studier. Barn och ungdom, troende och sökare, alla kommer att kunna tillägna sig budskapet. Därför rekommenderar jag ”Kungasönerna på marsch”. Stanley Sjöberg, pastor
Kungasönerna i Babylon, fortsättning av föregående bok. Den handlar om Daniel
och hans vänners händelserika liv som Herrens representanter i världsstaden Babylon
samt om Daniels profetior fram till vår tid. 36 kapitel, 320 sidor. Illustrerad. Inbunden.
Kungasönerna på marsch (KI) och Kungasönerna i Babylon (KII) är lämpliga presentböcker till ungdomar, bibelskolelever och konfirmander som därmed kan få
veta mer om kristendomens rötter i judendomen. Båda böckerna kan vara av intresse för
alla som vill fördjupa sin kunskap i Bibeln och i dess historiska bakgrund (Ur förordet).
Recension: Staffan Swahn i Pingst.nu: Böckerna är en form av historisk roman där
författarens rika kunskap är stommen för en berättelse med stor sannolikhet. Läsaren får en
fantastisk miljö uppritad, både i text och illustrationer, och Danielsboken blir på det här
sättet mycket levande.
Daniels Visioner & Apokalypsen –tre tolkningsteorier. Illustrerad kommentar till
Danielsboken och Apokalypsen med varje vision debatterad i dialogform mellan representanter för olika tolkningar. Illustrerad,192 sidor, inbunden. –Boken redogör för de
viktigaste teorierna som brukar framföras om ändtidens profetior. Det blir en studie av
profeten Daniels visioner, vilka ligger till grund för profetiorna i Uppenbarelseboken
såväl som i Jesu tal om ändens tid och i Paulus undervisning.
Recensioner: Inger Lindau i Shalom över Israel: En guldgruva för studier av profetiorna. Staffan Swahn i Pingst.nu: Samtalsformen blir väldigt levande och det blir lättare att
hänga med i de riktigt tunga bitarna med det rika symbolspråket.
Efter att ha studerat dialogerna i ”Daniels Visioner & Apokalypsen” känner man sig ha
suttit vid ett rikt dukat bord. Man kan inte annat än tacka Gud för så märgstarka rätter, som
förmedlats av en kunnig bibelforskare och författare, som dessutom skriver vackert och
lättläst. Är verkligen imponerad av den djupa kunskapen och insynen i de bibliska profetiorna. Ibstedt ger bibelstudierna en vetenskaplig touche och detta parat med en lysande
framställningskonst. Han har tagit ett fint grepp i det han låter ett flertal personer framföra
sina tankar och åsikter, som blir belysta eller korrigerade. Detta ger en rik behållning. En
sådan fin utläggning av Daniels profetior borde alla få del av. Jean Slotterbäck, Glimåkra

Tidens tecken KRISTI ÅTERKOMST & de yttersta dagarna
• Detaljerad framställning av tidens tecken.
• En studiecirkel med samtal om när och hur Kristi återkomst kommer att ske. Olika
tolkningar bryts mot varandra.
• Ett ”fågelperspektiv” av de yttersta dagarna.
Fortsättning av studiecirkeln: ”Daniels Visioner & Apokalypsen”. Illustrerad. 256 sidor,
inbunden.
En recension: – En guldgruva till 100%. Mycket välgjord, uppbygglig och framförallt
en rik skatt! – Högintressant och aktuell! En guldgruva för studier av profetiorna!
Slutsåld. Läggs ut som en PDF-fil på min hemsida: www.nils-ibstedt.com

Lärjungarna I – Åskans söner, 30 kapitel, 208 sidor, inbunden.
Hur var livet för Jesu lärjungar innan de började vandringen med sin Mästare? Här ger oss
evangelierna inte några direkta upplysningar, men den historiska forskningen ger en bild
av det dagliga livet för människor vid den tiden. I ”Åskans söner” – en roman om Jesu
lärjungar, för oss Nils Ibstedt in i en händelserik och mycket spännande tid. Det är inte en
författares ytliga fantiserande vi möter utan ett historiskt kunnande och en rik bibelkunskap. I en lättläst framställning, som är såväl underhållande som undervisande, får läsaren
en levande skildring av livet på Bibelns tid, och hur det mycket väl kunde ha gestaltat sig
för dem som blev Jesu lärjungar. Elon Svanell, pastor

Lärjungarna II – I brytningstider. 192 sidor, inbunden. Boken handlar om
lärjungarnas ungdomstid, framtidsdrömmar – med och motgångar i brytningstider. Genom olika föredrag får man veta mer om Israels utkorelse och dess historia, den grekiska
kulturen och romarrikets dominans.
– Nils Ibstedt har en oerhörd kunskap och man imponeras av den bredd på insikt och
research han tillämpar i förening med sin förmåga att med fantasi låta de faktiska och
historiska händelserna få gestalt och landa i romanens form – helt trovärdigt.
Missionär Roland Nelsson f d direktor för Erikshjälpen

Lärjungarna III – När himlen öppnades. 192 sidor, inbunden. Den handlar om
lärjungarnas fortsatta utveckling, judisk tradition och samtidskultur, samt om Johannes
döparens verksamhet fram till Jesu dop.
De män, som beskrivs med så få ord i NT, blir till goda vänner och spännande
personligheter genom Ibstedts kunskap, inlevelse och otroliga fantasi. Boken är mer än
en roman. Den kan användas av religionslärare, i studiecirklar, som predikounderlag och
i förberedelse inför en resa till Israel. Den har en given plats i din bokhylla.
Inger Lindau – f. d. konsulent i Shalom över Israel
Ibstedt har i de här böckerna på ett alldeles särskilt sätt lyckats göra miljöbeskrivningarna så levande, att min teoretiska kunskap om Jesu tid egentligen för första
gången har blivit möjlig för mig att sätta in och måla upp i bilder av hur det såg ut, luktade
och hördes. I brist på en riktig Israelresa är hans skildringar en resa som räcker långt! Hans
kunskap om den tidens förhållanden, historia, geografi och framför allt hans bibelkunskap imponerar. Komminister Dan Sarkar – lärare på Glimåkra folkhögskola
Lärjungarna IV – I Mästarens fotspår. 320 sidor,inbunden. Tre avgörande
upplevelser i samband med kallelsen att bli Jesu lärjungar och om den första tiden av
Jesus verksamhet.
– I denna dokumentärroman av Nils Ibstedt ger han en samlad helhetsbildbild av Jesu
liv och dessutom, vilket jag tyckt varit tjusningen i läsningen, ger den överraskande
spännande öppningar till förståelsen för den bakomliggande kulturen, traditionen och
tiden. Hans bibelkunskap ger en klangbotten av trohet mot originalstoryn. Att det även
är en arkitekt och dessutom konstnär som skriver detta märker man, både av detaljkunskapen och av det överraskande levande, målande språket. Jag vill varmt rekommendera denna nya bok av Nils Ibstedt till, inte minst, unga människor som på ett spännande
sätt kan lära sig om Bibelns huvudperson.
Sten-Gunnar Hedin, Pastor – tidigare föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm
– Vem skulle inte ha önskat få vara med lärjungarna där de vandrade på vägar och stigar
tillsammans med Jesus. Med Nils Ibstedts berättarkonst får man göra just det – följa i
Mästarens fotspår. Jag rekommenderar boken av hela mitt hjärta. Per Anderås, Missionär

Lärjungarna V – Fortsättning av bokserien om Jesus lärjungar:
Johannes på Patmos
– Ett nytt sätt att läsa Uppenbarelseboken på!
– I en lättläst romanform låter författaren Johannes på Patmos själv förklara
synerna och berätta om sina dramatiska upplevelserpå Patmos. Boken blir
illustrerad med c:a 120 bilder i färg och grafik. 416 sidor, inbunden.
Uppenbarelseboken – kommentarer, tolkningar, studier
Kommentaren blir ett komplement till vad Johannes berättar vid sina uppenbarelser med kortfattade framställningar av de vanligaste tolkningsteorierna.
Illustrerad med grafiska bilder. 700 sidor. Kommer att läggas ut som en PDFfil på min hemsida för gratis nedladdning till läsplatta.
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En del av böckerna kan beställas eller laddas ner
från min hemsida: www.nils-ibstedt.com
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