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BESKRIVNING

KÄRNAN AV SISTERHOOD är ett budskap om värde och en genuin längtan efter att kvinnor ska "enas i
vänskap och syfte" för att ge hopp där hopp har förlorats. Anden i Sisterhood kan ses och upplevas i den
ihärdiga bönen från tusentals kvinnor som trofast håller upp nationer där orättvisor och mörker härjar
bortom all kontroll. Den ses och känns i unga kvinnor som blir inspirerade av visdomen och nåden hos
deras mödrar och de kvinnor som går före dem på livets resa. Den ses och känns i det obevekliga
nätverkandet mellan vanliga kvinnor i deras lokala samhällen och på de platser där de kan påverka, när de
skapar medvetenhet och hittar lösningar för dem som lider, dem som är bortglömda och dem som är
misshandlade i den här världen. Sisterhood är en berättelse om Guds döttrar på jorden som förändrar sitt
"här och nu", och ser mot framtiden med en förväntan på att Gud kan och kommer att använda dem för att
göra skillnad.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

The Sisterhood | Discography & Songs | Discogs

The Sisterhood is all about female empowerment. You'll find stories about women's relationship with sex,
jobs, work & more.

The Sisterhood (Video 2004) - IMDb

we want to thank you for being part of the sisterhood! earn crowns for spending, referring friends + more.
sign up today and get

The Sisterhood - Giving Ground - YouTube

The bonds of sisterhood have helped unite women to fight for social equality.
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THE SISTERHOOD

https://www.bo-fi.club/?p=THE%20SISTERHOOD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=THE%20SISTERHOOD&ln=se
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