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Når Gud hvisker Bill Hybels Hent PDF Forlaget skriver: At høre fra Gud er ikke som at få en sms eller læse
en e-mail. Vi mennesker

kan komme i vejen. Der er konkrete skridt, vi kan tage som hjælp til at skelne mellem, om vi hører fra Gud
eller fra den dårlige sushi, vi spiste i aftes.

I Når Gud hvisker tager Bill Hybels dig med på sin livsrejse, hvor almindelig sund fornuft, teologisk
uddannelse og ledelsestræning går hånd i hånd med himmelske vink.

Mange kender historien om Willow Creek og beundrer Bill Hybels´ lederstil. Denne bog går et spadestik
dybere. Her får du ikke blot en teologisk vinkel på bibelske principper for ledelse, ej heller kun faserne i

Willow Creek kirkens udvikling. Men Bill Hybels giver indsigt i helt private overvejelser, tvivl, fejltagelser,
tro og dyrekøbte erfaringer undervejs. Han gør sig sårbar og tør allerede fra bogens første blade være hudløst

ærlig gennem personlige beretninger fra hele sit liv.
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