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Bestsellerforfatteren Gary Chapman henter opmuntring og inspiration til parforholdet i Bibelens løfter og
gennemprøvede visdomsord. Han sætter enkle ord på kærligheden og udfolder, hvordan vi kan udvikle sunde

og gode relationer til hinanden og til Gud.

100 kærlige hilsner - inspiration fra Bibelen til par er for alle par i alle aldre. Bogen kan bruges som
inspirations- eller andagtsbog til 100 dage - sammen med sin partner og sammen med Gud. Til hver dag er der
én side med 3 steder fra Bibelen og én side med opmuntringer, udfordringer og kommentarer til bibelversene.

To sider, der kan gøre en stor forskel i ethvert parforhold.

Gary Chapmans bedst kendte bog, Kærlighedens 5 sprog, er en international bestseller og har alene i
Danmark solgt 25.000 eksemplarer
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