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Lyttende Bøn Leanne Payne Hent PDF 'Lyttende Bøn' er en moderne klassiker af Leanne Payne. Hendes
påstand er, at Gud taler til os hele tiden, vi skal bare lære at lytte til ham.

Det er en bog, der er praktisk orienteret imod hverdagens liv med Gud. Den udspringer af mange års erfaring
med lyttende bøn og oplevelser af bønnens kraft.

Forfatteren deler sine erfaringer med os, og hendes påstand er, at Gud taler hele tiden. Vi er bare ikke særligt
gode til at lytte. Bogen er en hjælp til at "få voksen ud af øregangene", og til at suge al den livsstyrkende

næring til os, som er indeholdt i Guds personlige tiltale.

Sagt om bogen:

"Jeg kan ikke komme i tanke om nogen mere åndeligt følsom lærer end Leanne Payne. Hun skubber os frem
på vejen mod at lytte mere opmærksomt og adlyde Guds stemme."

- JACK HAYFORD, Church On the Way

"En intens og praktisk bog baseret på forfatterens rige erfaring med at leve som en Kristi tjener. Der findes
intet på tryk som overgår denne bog - ikke engang noget der nærmer sig!"

- DALLAS WILLIARD

"En moderne klassiker, som vil blive læst af kommende generationer!"

- JOHN RODGERS
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