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Inte utan korset
Stefan Swärd
Att Jesus dog en plågsam död på korset, vad betyder det för
oss idag? Var det verkligen nödvändigt för Jesus att dö på
korset? Kunde inte Gud bara förlåta oss våra synder utan
någon korsfästelse?
Dessa och andra liknande frågor vill Stefan Swärd besvara i denna bok. Boken går grundligt igenom områden
som synden och ondskan, korsets centrala betydelse för
människans frälsning, rättfärdiggörelsen, försoningen
och vad det nya förbundet i Jesu blod innebär.
Boken betonar också vikten av att ha Bibeln som grund
när man söker svar på dessa frågor, går översiktligt
igenom de olika försoningsläror som framkommit under
århundradena, och belyser dessas styrkor och svagheter.
Stefan Swärd analyserar och bemöter avslutningsvis
en del av de strömningar, ofta liberalteologiska, som
finns i dagens kristenhet i västvärlden och som vill frånta
korset dess kraft.
”Betydelsen av Jesu död berör själva centrum i vår kristna tro
och det är väsentligt att samtalet, bearbetningen och undervisningen om försoningen ständigt är levande och aktuell i
våra kyrkor. Därför vill jag verkligen rekommendera Stefans
bok som ett bidrag till detta. 
daniel norburg
”När navet i kristen tro skall pekas ut kan man bara sätta
fingret på en enda punkt i historien. Denna medelpunkt är
korset. Därför är Stefan Swärds ämnesval i denna bok en
fullträff. Alla andra ämnen är perifera.”  dan salomonsson
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