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Den Sejrende Taber Leif Munk Hent PDF En guide til et gudsforhold i frihed fra al religiøsitet Leif Munk er
bosat på Bornholm med sin kone Anke, og er pensioneret frikirkepræst, forfatter og redaktør med mange års
erfaring med sjælesorg og forkyndelse. Mange af de erfaringer han har gjort sig gennem tiden afspejles i

denne bog, som handler om en tro og et gudsforhold, som er fuldstændig modsat al anden religion. Den viser,
at kristendommen ikke handler om regler og krav, men om relationer der udelukkende er bygget på

kærlighed, og at målet ganske enkelt er, at frigøre hvert menneske til at være en god modtager af alt det Gud
ønsker at give. Bogen belyser en stor del af de grundlæggende spørgsmål omkring den kristne tro. Den er
ikke først og fremmest dogmatisk, men snarere forkyndelse til erfaring af den rigdom, frihed og glæde, som
Jesus gav sine disciple løfte om. Leif Munk ønsker at åbenbare forsoningens rækkevidde og Guds kærligheds

dyb på en sådan måde, at mennesker, midt i livets kampe og i erkendelse af den menneskelige
ufuldkommenhed, vover at tro på, at det, som Jesus gjorde, var 100 procent nok for tiden her og for
evigheden siden. Det er nemlig kærlighedens frigørende evangelium, der ligger forfatteren på hjertet.
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