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Skæld ud på Gud Preben Kok Hent PDF Forlaget skriver: Preben Kok er sygehuspræst og opererer i
grænselandet mellem liv og død. I Skæld ud på Gud fortæller han om sit arbejde og sin tro. Med troen som
udgangspunkt går Preben Kok i clinch med parforhold, skyld, magtesløshed, stress og illusionen om det

perfekte menneske. Han giver mennesker i krise mulighed for at dele ansvaret og sorgen med Gud, når livet
gør ondt og meningen hører op.

Preben Kok superviserer også præster, læger og sygeplejersker - ikke for at gøre dem bedre til deres arbejde,
men for at give dem kræfter til at leve med de ofte vanskelige udfordringer og uundgåelige nederlag, de

møder i deres arbejdsliv. Her er en lektie, der er værd at lære.

»Overbevisende lille bog om at komme gennem den ultimative krise.«
- Marie Tetzlaff, Politiken

»Jeg har sjældent læst noget så originalt, tankeprovokerende og indsigtsfuldt.« ******
- Sissel Jo-Gazan i Femina

»Hvis nogen tror, at det med Gud og kristendommen kun er noget for tøsedrenge, så bør man læse ´Skæld ud
på Gud´«

- Birgitte Stoklund Larsen, Kristeligt Dagblad

»en tankevækkende bog, som med afsæt i Kierkegaards eksistentialisme reflekterer over essentielle forhold i
livet (og døden) på en sådan måde, at jeg både blev begejstret og provokeret. Det er godt klaret, Preben Kok

- den gør indtryk!«
- Josua Christensen, Udfordringen

»Det er en bog om sjælesorg på et kristent grundlag, hvis etiske overvejelser kan give stof til eftertanke hos
mennesker, der kommer i nær kontakt med medmennesker i dyb krise.«

- Lektørudtalelse
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