
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.  

 
Når Gud hvisker er måske den vigtigste bog, Bill Hybels har skrevet. På en sårbar måde deler han 

hemmeligheden til at leve modigt, fremadrettet og kreativt som leder: nemlig ved at adlyde 

Guds mindste hvisken, som Hybels helt fra barnsben har lært  

at tage alvorligt. Hvordan ved jeg, om en indskydelse kommer fra Gud? Læs Bill Hybels' 
praktiske vejledning og svar på spørgsmålet. Han udfordrer dig til at have mod til konkret at 

handle på, hvad Gud hvisker dig i øret og leve livet med Gud fuldt ud i tro og tillid.  

 
Bill Hybels er seniorpræst og grundlægger af Willow Creek Community Church i Chicago samt 

netværket Willow Creek Association. Han underviser ved lederkonferencer rundt om i verden og 

hjælper kirker med svar på strategiske spørgsmål om  
ledelse, vækst og formidling af det kristne budskab. Bill Hybels er forfatter til mere end 20 bøger. 

 

Ugeavisen Udfordringen skriver:  

"Når Gud hvisker ” er måske den vigtigste bog, Bill Hybels har skrevet. For her kommer man ind 
under huden på en indflydelsesrig leder og lærer af hans fejl og succes i privatliv og kirke. Det 

kan virke så tilfældigt, så impulsivt og måske endda dumdristigt. Men gode ledere gør det. 

Registrerer deres mavefornemmelse, tager deres indskydelser alvorligt og følger deres 
intuition." 

 

Kan bl.a. købes her 

https://novia.dk/shop/naar-gud-hvisker-428p.html?keyword=når%20gud%20hvisker&path=dropdown-topresult

