
Lønkammerets hemmeligheder
Hent bøger PDF

Bob Sorge

Lønkammerets hemmeligheder Bob Sorge Hent PDF Forlaget skriver: »Da jeg gennemlæste udvalgte kapitler
af denne fortræffelige bog, vidste jeg, at dette er sandheder, som kirken er nødt til at høre. Fokuseret,

gennemtrængende, passioneret og praktisk. Bob Sorge går meget længere
end til bare at informere om Guds skjulte sted. Han bringer os til det sted. Dette er en bog, man vender tilbage

til igen og igen.«
- Francis Frangipane

»Min kære ven Bob Sorges passion for Gud og hans Ord giver genlyd igennem hver eneste linje af denne
vidunderlige bog. Hvis du allerede har en lignende passion, vil denne bog fyre op under ilden og puste til

flammerne. Hvis du kun har lidt eller ingen passion, så vil denne bog antænde en. Så gør dig selv en tjeneste
og gennemvæd din nødlidende ånd med disse sandheder. Du vil blive regnet blandt dem, der er desperate

efter en intim relation med Gud, vore sjæles elsker, den eneste, der kan tilfredsstille os.«
- Joy Dawson
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