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Det hemmelige budskab Brian D. McLaren Hent PDF Forlaget skriver: Hvad nu, hvis Jesus ikke kom til
jorden for at stifte en ny religion - men for at opvække en politisk, social, religiøs, økonomisk og åndelig

revolution, med det formål at skabe en ny tidsalder?

Hvad nu, hvis Jesus med vilje skjulte sit budskab som en skat, man må søge for at finde? Hvis det er tilfældet,
hvorfor skulle Jesus gøre sådan? Og hvordan skal vi så kunne finde hans budskab i dag?

Det er nogle helt grundlæggende spørgsmål, Brian D. McLaren tager fat på i denne bog. Han har sat sig for at
udforske, hvad Jesus fra Nazaret egentlig ville - og han undrer sig over, at Jesus´ gentagne budskab om, at
"Guds rige er kommet nær" i mange kirker er blevet erstattet af budskabet om, at "du kan komme i himlen,

når du dør."

Forfatterens svar på disse spørgsmål er ikke luftige spekulationer, men bygger på et grundigt studium af både
de bibelske skrifter og den tid, som Jesus fremstod i. Hans anliggende er at forsøge at lytte sig ind til Jesus´
budskab, som hans samtidige må have hørt det - og udforske, hvilke konsekvenser dette budskab må have for

os i dag.
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