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Hvordan kan en almindelig kirke blive et samfund af mennesker, som hjælper hinanden med at leve hele
deres liv – hjemme, på arbejde, i kirken, i nabolaget – som efterfølgere af Jesus i hans mission i verden?

Neil Hudson har været kirkeleder i mere end 25 år, og har det meste af den tid været ved en kirke i Salford. I
elleve år underviste han ved Regents Theological College, men arbejder nu med The Imagine Project ved The
London Institute for Contemporary Christianity, et projekt, der er beregnet til at opmuntre kirker til at hjælpe

disciple i alle livets faser med at gøre en forskel, uanset hvor de er.

Denne bog er for dem, som ønsker at leve livet sammen i kirken for at udruste disciple, som praktiserer deres
tro i deres daglige verdens virkelighed.

· Bygger på tre års arbejde med pilot kirker ud over hele England.

· Praktiske eksempler på, hvordan en kirke kan ændre sig.

· Kirkers og enkeltpersoners historier fra det virkelige liv.
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