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Værdifuld Stasi Eldredge Hent PDF Forlaget skriver: værdifuld er Stasi Eldredges mest personlige bog indtil
nu. Her deler hun sine egne kampe med selvværd, afhængighed og sin fortid. Hun viser, at Gud er til stede i

dit liv og ønsker at gribe ind, så du bliver den, han har skabt dig til at være

værdifuld er ikke en bog, man læser og så slænger fra sig for at gå videre med det næste. Den handler om din
livsrejse.

Når du vokser ind i et tættere forhold til Gud og lærer ham at kende, går du gennem døren til det liv, du er
udvalgt til at leve som kvinde - single eller gift, som mor, som veninde. Det vækker håb i dit hjerte, og dine

skridt bliver lette. Du har meget godt til gode - mere helbredelse, mere frihed og mere glæde.
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