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Leotas Have Francine Rivers Hent PDF Engang var Leotas have et smukt sted, hvor blomsterne foldede sig
ud og håbet var levende. Det var hendes fristed, hvor hun kunne pleje de dybe sår efter en ødelæggende krig,
og det var hendes tilflugtssted, hvor hun knælede foran en kærlig Gud og bad for sine børn, som ikke kunne
forstå hendes tavshed og den pris, hun betalte. Som 84 årig er Leota nu alene. Hendes elskede have er i ruiner.

Alle hendes bestræbelser på at blive genforenet med sine voksne børn har været forgæves. Hun har kun
tilbage at udtrykke sin desperation overfor sin Himmelske Far, hendes eneste ven. Men via uforudsigelige
veje bringer Gud nu forandringer ind i hendes liv - den unge universitets studerende, som tror han har alle

svarene og det barnebarn, som Leota aldrig havde turdet håbe på at møde. Kan så megen ulykke, forårsaget af
mange års familie hemmeligheder, nå at blive vendt før hendes tid er forbi?

 

Engang var Leotas have et smukt sted, hvor blomsterne foldede sig
ud og håbet var levende. Det var hendes fristed, hvor hun kunne
pleje de dybe sår efter en ødelæggende krig, og det var hendes

tilflugtssted, hvor hun knælede foran en kærlig Gud og bad for sine
børn, som ikke kunne forstå hendes tavshed og den pris, hun betalte.
Som 84 årig er Leota nu alene. Hendes elskede have er i ruiner. Alle
hendes bestræbelser på at blive genforenet med sine voksne børn har
været forgæves. Hun har kun tilbage at udtrykke sin desperation

overfor sin Himmelske Far, hendes eneste ven. Men via
uforudsigelige veje bringer Gud nu forandringer ind i hendes liv -
den unge universitets studerende, som tror han har alle svarene og
det barnebarn, som Leota aldrig havde turdet håbe på at møde. Kan
så megen ulykke, forårsaget af mange års familie hemmeligheder, nå



at blive vendt før hendes tid er forbi?
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