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mente, hvad han sagde! – om at elske vores fjender, vende den anden kind til, gøre fælles sag med de fattige,

og alt det andet. Så ville det jo føre til et helt andet liv, til en kærlighedens revolution.

Denne bog er Shane Claiborne’s spændende beretning om et liv blandt Calcuttas spedalske, i krigens Bagdad
og blandt hjemløse i Philadelphia. Fortalt uden løftede pegefingre og med en forløsende humor.

Forfatteren inviterer læseren ind i en åndelig bevægelse, der begynder i hjertet og rækker hænderne ud til en
verden i nød. Gennem eksempler fra sit eget liv stiller han nærgående spørgsmål om kirken og verden, og han
udfordrer kristne til at leve deres tro ud i et autentisk liv og på den måde forandre verden med Kristi radikale

kærlighed.
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