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”Jag måste förstå det här själv, varje fråga och svar måste vara begriplig för både mig och envar - och kanske utmanande för vissa
experter.”
Göran Skytte har under åren antecknat ordet svårt på många
olika ställen under sin läsning av Bibeln. Till sist blev det dags att
söka svaren. Och vem är bättre lämpad än journalisten själv?
Göran Skytte tilldelades Stora Journalistpriset 1987.
Envist och med ett starkt grepp om läsaren tar han sig an den
ena utmanande frågan efter den andra: Trodde hans egen familj
att Jesus var galen? Varför är Jesus stundtals så hård mot sina
lärjungar? Finns det verkligen änglar? Vad menar Jesus när han
säger hata din far och mor?
Det är en ärlig och oförskräckt djupdykning i Nya Testamentet,
med ett ärligt uppsåt att förstå, förklara och vägra väja för det
svåra.
”Ju närmare jag kom den sammansatte och komplicerade Jesus,
desto närmare kom Jesus.”
Göran Skytte berättar i sin uppmärksammade bok Omvänd om
sin dramatiska resa till kristen tro. I På väg fortsätter berättelsen
om hur han blev kristen författare och resande förkunnare. Med
Förklaringsboken tar sig Göran Skytte åter an rollen som grävande
journalist. Han söker svar på Nya Testamentets svåraste passager
genom samtal med teologer, vetenskapsmän och kyrkoledare.
Resultatet är tydligt, klargörande och väldigt spännande.

CITAT UR BOKEN:
”Redan från början kände jag att bilden av den snälle, sockersöte Jesus
är obiblisk och falsk. Om Jesus var sockersöt, då fanns det ingen orsak
att korsfästa honom.”
Förklaringsboken - svåra ställen i Bibeln är en mycket angelägen bok
som vill ge både troende, tvivlare och sökare hjälp att bättre hitta
fram till en förståelse av och kunskap om kristen tro.
Göran Skytte är en av landets mest erfarna undersökande journalister, med bakgrund från Aftonbladet, Svenska Dagbladet och
Sveriges Television.
Sent i livet blev Göran Skytte åter kristen. Han säger själv att han där
och då började ett nytt liv. Sedan dess har han publicerat flera böcker
som blivit betydelsefulla för många människor – kristna, tvivlande
och sökare.
URVAL AV TIDIGARE BÖCKER:
Ett år med Jesus – predikningar och samtal
Göran Skytte / Bo Brander. Artos 2006
Omvänd
Göran Skytte. Libris 2008
På väg
Göran Skytte. Libris 2009
Ansikte mot ansikte. Samtal om kristen tro
Göran Skytte / Wilfrid Stinissen. Artos & Libris 2010
Förvandlingar – från död till liv
Göran Skytte. Libris 2013

