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Kraften hos en bedjande kvinna
– ny bok och bokserie av Stormie Omartian

Stormie Omartian har lett miljontals kvinnor in i ett djupare och mer tillfredsställande böneliv. Genom sin kunskap i Guds Ord 
och sanningsenliga exempel från sitt eget böneliv visar hon dig hur du kan:
- närma dig Gud
- lära känna hans planer och syften med ditt liv
- ta emot tröst, hjälp och kraft för varje dag

Delge honom dina hjärtefrågor stund för stund. och upptäck vilken enorm kraft bönen frigör i ditt liv.

Det kan verka enklare att be för sin make, sina barn, sina vänner och sina släktingar, men Gud vill höra dig be för ditt eget liv 
också. Han uppskattar när du kommer till honom med dina behov och ber honom hjälpa dig att bli den kvinna som du alltid har 
längtat efter att vara. 
 
Storpocket

Kraften hos en bedjande kvinna
Stormie Omartian

199 kr
Förlagslabel Livets Ord 
252 sidor 
Art nr BSO7093 
ISBN 978-91-7866-709-3

Khos en bedjande

vinna
raften

Khos en bedjande

vinna
raften

kraften ho
s en bedjande kvinna - sto

rm
ie o

m
artian

Stormie Omartian

”Jag har fått upp ögonen för att Gud kan jämna vägen för mig, 
stilla MINA stormar, hålla sin hand över mig och allt som är 
mig kärt OCH även göra LIVET lätt att leva när jag ber honom 
bära dess bördor åt mig. MEN DET SKER inte utan vidare. Inte 
utan bön.”

Bönen är ett mäktigt redskap - men vet du 
hur du ber för dig själv?

Det kan verka enklare att be för sin make, sina barn, sina vänner, 
och sina släktingar, men Gud vill höra dig be för ditt eget liv också. 
Han uppskattar när du kommer till honom med dina behov och ber 
honom hjälpa dig att bli den kvinna som du alltid har längtat efter 
att vara.

Stormie Omartian har lett miljontals kvinnor in i ett djupare och 
mer tillfredsställande böneliv. Genom sin kunskap i Guds Ord och 
sanningsenliga exempel från sitt eget böneliv visar hon dig hur du 
kan:

• närma dig Gud
• lära känna hans planer och syften med ditt liv
• ta emot tröst, hjälp, och kraft för varje dag

Delge honom dina hjärtefrågor stund för stund, och upptäck vilken 
enorm kraft bönen frigör i ditt liv.

Stormie Omartian är bästsäljande författare till The Power of 
a Praying®-böckerna (mer än 10 miljoner exemplar sålda världen över): 
Stormie, Just Enough Light for the Step I’m On, samt The Prayer That 
Changes Everything®. Stormie och hennes man, Michael, har varit gifta i 
mer än 38 år och har tre vuxna barn.

9 789178 667093

ISBN 13978-91-7866-709-3
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Om författaren:
Stormie Omartian är bästsäljande författare till The power of a praying-
böckerna (mer än 10 miljoner exemplar sålda världen över). Stormie, 
Just Enough Light for the Step I´m On, samt The prayer That Changes 
Everything.
Stormie och hennes man, Michael, har varit gifta i mer än 38 år och har 
tre vuxna barn.

”Jag har fått upp ögonen för att Gud kan jämna vägen för mig,
stilla MINA stormar, hålla sin hand över mig och allt som är
mig kärt OCH även göra LIVET lätt att leva när jag ber honom
bära dess bördor åt mig. MEN DET SKER inte utan vidare. Inte
utan bön.”
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Bönen är ett mäktigt redskap 
- men vet du hur du ber för dig själv?

Kraften hos en bedjande kvinna 
är först ut i vår nya bokserie på temat bön!


