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Till de oföddas försvar

BILAGA A

Att finnna förlåtelse efter en abort
Dett ärt tvåt offert involveradet it ent abortt –t ent död,t ent sårad.t Omt dut hart blivitt sårad
genomt ent abort,t ärt dennat bilagat skrivent fört dig.t Ocht omt dut ärt ent mant somt har
varitt delaktigt it ettt abortbeslutt –t varet sigt dett gälldet dint flickvän,t fru,t dotter,t sys-
ter,t vän,t klientt ellert församlingsbot –t ärt dettat ocksåt riktatt tillt dig.t 
Naomit Wolft lyssnart tillt sittt egett samvetet it sint responst påt samhälletst försökt att

bortförklarat ocht rättfärdigat hennest abort:

Vit behövert intet ljugat fört osst självat omt vadt dett ärt vit gört it ettt sådant
ögonblick.t Lått osst åtminstonet set medt öppnat ögont påt vadt dett inne-
bärt ocht intet skönmålat egenintressent medt självuppoffringenst språk.
Dett landskapt därt mångat sådanat beslutt fattast liknart merat Marin
Countyt änt Verdun.at Lått osst absolutt intet varat såt dummat attt vit fram-
ställert sådanat andligtt fattigat ögonblickt fört världent medt ent slängt av
stolthet,t ocht låtsast attt vit påt någott sättt ärt pionjärert ocht hjältinnor
ocht tillt ocht medt martyrert fört attt vit räddatt dett egnat jaget,t medt dess
ambitionert ocht nöjen,t frånt biologinst påfrestningar.
Dett beslutett vart intet mittt stoltastet ögonblick.t Dett minstat jagt kan

göra,t fört attt hedrat dent människat somt kundet hat funnitst till,t ärt helt
enkeltt attt varat medvetent omt detta.

Sorgligtt nogt avslutart Wolft sint artikelt medt attt föreställat sigt ent världt mert hederlig
ocht förlåtandet änt dent här:t ”Ocht it dent världen,t kant övertygadet feministert mycket
vält hållat vakort medt tändat ljust utanfört abortkliniker,t ståendest sidat vidt sidat med
det läkaret somt arbetart där,t ocht minnast ocht tat farvält avt det döda.”
Mittt hjärtat blöddet fört Naomi t Wolft närt jagt lästet artikeln,t ocht speciellt t efter

dennat avslutning.t Tortst attt hont gört ettt berömvärtt försökt attt varat ärligt mott sig
självt ocht konfronterat dent fruktansvärdat sanningent omt sint abortt ocht sint förlust
avt ettt barn,t ärt dett ent delt avt hennet somt hållert fastt vidt attt abortt ärt dett rättat beslu-

a Marint Countyt ärt ettt countyt it Kalifornien,t käntt fört sittt välståndt ocht sint liberalat politik.t 
Verdunt it Frankriket vart undert förstat världskrigett platsent fört ettt avt det blodigastet slagent it 
historien.
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tet.t Olyckligtvist kommert hon,t genomt attt intet bekännat sint syndt ocht intet vända
sigt tillt dent Endet somt kant förlåtat henne,t oundvikligent attt fortsattt förföljast avt sina
skuldkänslor,t vilkat hart sinat röttert it ent verkligt moraliskt skuld.
Dett ärt ettt misstagt attt försökat blit avt medt skuldkänslort utant attt tat itut medt den

ursprungligat orsakent tillt skulden.t Dett spelart ingent rollt hurt mångat gångert någon
sägert tillt dig:t ”Dut hart ingentingt dut skat kännat digt skyldigt över”.t Dinat skuldkäns-
lort kommert attt fiinnast kvart eftersomt dut vett bättre.t Dett ärt barat genomt attt förneka
verklighetent dut kant undvikat skuldkänslor,t ment ettt sådantt förnekandet ärt osunt.
Du t riskerar t att t få t ett t känslomässigt t sammanbrott t så t fort t du t ser t något t som
påminnert digt omt dett barnt dut ent gångt bart på.t Dut ärt it behovt avt ent permanentt lös-
ningt påt dittt skuldproblem,t ent lösningt somt ärt grundadt it verkligheten,t intet it förne-
kelset ocht låtsaslekar.
Eftersomt Bibelnt kant erbjudat ent sådant lösningt påt dittt skuldproblem,t kommer

jagt attt citerat frånt den,t ocht refererat tillt specifiikat böcker,t kapitelt ocht verser.t Jagt vill
uppmuntrat digt attt slåt uppt dessat versert it ent Bibelt ocht tänkat övert demt påt egen
hand.

På grund av Krnstn ställföreträdande död finnns förlåtelse att få för alla 
männnskor
Ordett ”evangelium”t betydert ”godat nyheter”.t Det godat nyheternat ärt attt Gudt älskar
digt ocht längtart eftert attt skänkat digt förlåtelset fört dint abort,t oavsettt omt dut visste
vadt dut gjordet närt dut genomgickt dent ellert inte.t Ment innant vit kant uppskattat de
godat nyheternat måstet vit kännat tillt det dåligat nyheterna.t Det dåligat nyheternat är
attt dett fiinnst ent verkligt moraliskt skuld,t ocht vit ärt allat skyldigat tillt flerat moraliska
brottt mott Gud,t avt vilkat abortt barat ärt ett.t ”Allat hart syndatt ocht gåttt mistet omt här-
lighetent frånt Gud”t (Romt 3:23).
Syndt ärt attt intet kunnat uppfyllat Gudst heligat krav.t Syndent hindrart osst frånt att

hat ent relationt medt Gudt (Jest 59:2).t Syndent förledert osst ocht fårt osst attt trot attt fel
är t rättt ocht rättt ärt fel t (Ordst 14:12). t Bibelnt säger:t ”Syndenst lönt ärt döden,t men
Gudst gåvat ärt evigtt livt it Kristust Jesust (Romt 6:23).
Jesust Kristust ärt Gudst sont somt älskadet osst såt myckett attt hant blevt människat för

attt befriat osst frånt vårat syndert (Joh.t 3:16).t Hant komt fört attt identifiierat sigt medt oss
it vårt mänsklighett ocht vårt svaghet,t ment gjordet dettat utant attt fläckast avt vårt synd,
vårt t självbedrägeri t och t våra t moraliska t misslyckanden t (Heb t 2:16-18; t 4:15-16).
Jesust dogt påt korsett somt dent endet somt vart värdigt attt betalat dett prist somt avt Guds
helighett krävdest fört vårat syndert (2t Kort 5:21).t Eftersomt hant vart Gud,t ocht allsmäk-
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tig,t stegt hant uppt frånt graven,t besegradet syndent ocht övervannt dödent (1Kort 15:3-
4,t 54-56).
När t Kristus t dogt på t korset t för t vår t skull, t sade t han: t ”Det t är t fullbordat” t (Joh

19:30).t Dett grekiskat ordt somt översättst ”dett ärt fullbordat”t vart dett vanligtt attt man
skrevt tvärst övert skuldebrevt närt det skullet upphävas.t Dett betydert ”tillt fullot betalt”.
Kristust dogt såt attt dett skuldebrevt somt innehållert allat vårat syndert ent gångt fört alla
kundet märkast medt ”tillt fullot betalt”.

Bnbeln är full av erbjudanden om förlåtelse för varje synd
Tackt varet Jesut Kristit verkt påt korsett fört vårt skullt erbjudert Gudt osst frittt ocht för
intett befrielset ocht förlåtelse.t Härt ärt ettt axplockt avt dessat erbjudanden:

Hant handlart intet mott osst somt vit förtjänat,
hant gert osst intet vårat synderst lön.
Tyt såt högt somt himlent välvert sigt övert jorden,
såt väldigt ärt hanst nådt övert demt somt fruktart honom.
Såt långtt somt östert ärt frånt väster,
såt långtt frånt osst förvisart hant vårt synd.
Somt ent fart visart ömhett mott barnen,
såt visart Herrent ömhett mott demt somt fruktart honom.
Tyt hant vett hurt vit ärt skapade,
hant minnst attt vit ärt mull.t (Psaltt 103:10-14)

Vilkent gudt ärt somt du,
dut somt tart bortt skuldt ocht förlåtert synd
host demt somt ärt kvart avt dint egendom.
Dint vredet bestårt intet fört alltid,
dut villt helstt visat nåd.
Dut förbarmart digt övert osst påt nytt
ocht utplånart vårat brott,
dut kastart allat vårat syndert it havetst djup.t (Mikat 6:18-19)

Attt döljat sinat brottt gert ingent framgång,
dent somt bekännert ocht ångrart sigt blirt benådad.t (Ordst 28:13)
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Omt vit bekännert vårat syndert ärt hant trofastt ocht rättfärdig,t såt attt hant för-
låtert osst syndernat ocht renart osst frånt allt orättfärdighet.t (1t Joht 1:9)

Nut blirt dett alltsåt ingent fällandet domt fört demt somt tillhört Kristust Jesus.
(Romt 8:1)

Förlåtelse är en gåva som måste tas emot för att kunna göra verkan
Bibelnt lärt attt Kristust dogt fört varjet människa,t utant undantagt (1t Joht 2:2). t Han
erbjudert vart ocht ent förlåtelsens,t frälsningenst ocht dett evigat livetst gåva:t ”Ocht den
somt törstart skallt komma.t Ocht dent somt villt skallt frittt fåt drickat avt livetst vatten”
(Uppt 22:16).
Dett fiinnst ingat rättfärdigat gärningart somt vit kant utförat fört attt förtjänat vårt fräls-

ningt (Titt 3:5).t Vit kommert till t Kristust medt tommat händer.t Frälsningent beskrivs
somt ent gåvat –t ”Tyt avt nådt ärt nit frälstat genomt tron,t intet avt ert själva,t Gudst gåvat är
det.t Det t beror t inte t på t gärningar, t ingen t skall t kunna t berömmat sig” t (Ef t 2:8-9).
Dennat gåvat kant mant intet arbetat för,t förtjänat ellert uppnå.t Dett kommert intet ant på
vårat förtjänstert ellert ansträngningar,t utant barat påt Kristit generositett ocht offert för
vårt skull.
Somt allat andrat gåvort kant förlåtelsenst gåvat räckast dig,t ment blirt intet dint förrän

dut väljert attt tat emott den.t Dett fiinnst fallt därt dömdat brottslingart avt guvernörert har
erbjuditst benådningt ment faktisktt tackatt nejt tillt sinat benådningar.t Domstolart har
fastställtt attt ent benådningt ärt giltigt endastt omt fångent ärt villigt attt accepterat den.
Påt sammat sättt erbjudert Kristust vart ocht ent avt osst förlåtelsenst ocht dett evigat livets
gåva,t ment barat fört attt dent erbjudst blirt dent intet vårt utant vidare.t Fört attt dent ska
blit vårt måstet vit tat emott den.
Dut kansket tänker:t ”Ment jagt förtjänart ingent förlåtelset eftert alltt jagt hart gjort”.

Dett ärt alldelest riktigt.t Ingent avt osst förtjänart förlåtelse.t Omt vit förtjänadet det,
skullet vit intet behövat det.t Dett ärt poängent medt nåden.t Kristust fiickt vadt vit förtjä-
nadet påt korsett såt attt vit kant fåt vadt vit intet förtjänart –t förlåtelse,t ettt streckt över
dett förflutna,t ent nyt början.t Närt vit vält ärt förlåtnat kant vit set framt emott attt till -
bringat evighetent it himlent medt Kristust ocht vårt andligat familjt (Joht 14:1-3,t Upp
20:6,t 11-22).t Ocht närt dut vält ärt förlåtent kant dut set framt emott attt återförenast it him-
lent medt allat demt dut älskart somt ärt betäcktat medt Kristit blod,t inklusivet dett barn
dut förloradet it ent abortt (1t Tesst 4:13-18).
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Tack vare förlåtelsen behöver vn nnte längre uppehålla oss vnd våra gamla 
synder
Gudt villt intet attt dut skat gåt genomt livett ocht straffat digt självt fört dint abortt ellert för
andrat syndert dut hart begått.t Jesust sadet tillt ent kvinnat somt hadet haftt ent omoralisk
livsstil:t ”Dinat syndert ärt förlåtna.t Dint trot hart hjälptt dig.t Gåt it frid”t (Lukt 6:46-50).
Jesust vart omgivent avt kvinnort somt vart förskjutnat avt samhällett ment somt fannt för-
barmande,t förlåtelset ocht hoppt it hanst kärlek.
Oavsettt vadt dut hart gjort,t ärt ingent syndt bortomt räckhållt fört Gudst nåd.t Gudt har

settt vårat mörkastet sidort ocht älskart osst ändå.t Apostelnt Paulust vart ent mördaret –
hant hadet varitt delaktigt it mordt påt kristna.t Hant benämndet sigt självt ”dent störstet av
syndare”t (1t Timt 1:15-16).t Trotst dett blevt hant intet barat förlåtent avt Gud,t utant också
upphöjdt tillt attt blit ent kyrkanst ledare. Det fiinns inga gränser för Guds förlåtande
nåd.
Närt vit hart sattt vårt litt tillt attt Gudt hart förlåtitt osst måstet vit motståt frestelsent att

ältat vårt skuld,t fört vit ärt intet längret skyldiga.t Attt tat emott Gudt nådt betydert intet att
låtsast attt vit intet gjortt någott fel,t utant attt inset attt vi,t trotst attt vit gjordet fel,t nut är
fullkomligtt förlåtna.t Kristust bert osst attt ta emott hanst försoningsverk,t intet attt göra
omt det.
Mångat kvinnort somt hart gjortt abortt kant kännat igent sigt it kungt Davidst beskriv-

ningt avt det kvalt somt plågadet honomt långtt eftert attt dent syndigat gärningent var
begången:

Såt länget jagt tegt tynadet jagt bort.
Jagt jämradet migt dagent lång,
dagt ocht nattt lågt dint handt tungt påt mig,
jagt blevt somt ent åkert it sommarenst torka.
Dåt erkändet jagt mint syndt fört dig,
jagt doldet intet mint skuld.
Jagt sade:t Jagt villt bekänna
minat brottt fört Herren.
Ocht dut förlätt mint syndt ocht skuld.t (Psaltt 32:3-5)

Dut kansket kännert digt renadt påt ent gångt närt dut bekännert dint synd,t ellert såt behö-
vert dut litet hjälpt attt bearbetat vissat avt det sakert dut varitt medt om.t It vilkett fallt är du
förlåten.t Dut skat försökat glömmat dett somt liggert bakomt digt ocht gåt vidaret int it en
ljust framtidt somt Kristust möjliggjortt (Filt 3:13-14).t Närhelstt vit börjart kännat oss
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oförlåtnat ärt dett dagst attt gåt tillbakat tillt allat dessat versert frånt Bibelnt ocht påminna
osst självat omt attt vårt förlåtelset ärt verklig.

Förlåtelse för det förflutna bör följas av rnktnga val n nuet
Mångat kvinnort somt hart gjortt abortt bärt påt förståeligt bitterhett gentemott män
somt utnyttjatt demt ocht behandlatt demt illa,t gentemott föräldrart somt vart okänsliga
infört derast situation,t ocht gentemott demt somt vilseleddet ellert pressadet demt tillt ett
valt somt leddet tillt derast barnst död.t Gudt förväntart sigt avt osst attt vit tart dent förlå-
telset hant hart skänktt ocht räckert dent tillt andrat (Mattt 6:14-15).t Blandt myckett annat
befriart dettat osst frånt dent fruktansvärdat bördat somt harmt ocht bitterhett utgör.
Förlåtelsenst varmat ljust –t bådet Kristit förlåtelset tillt osst ocht vårt tillt andrat –t lyser
uppt det mörkat vrårnat it vårat livt ocht gert osst ent heltt nyt glädje.
Ent avt det viktigastet sakernat somt dut behövert görat ärt attt blit ent delt avt ent själa -

vårdandet gemenskap,t ent familjt avt kristnat –t dett somt kallast ent kyrkat ellert försam-
ling.t Dut kansket kännert digt förlägent it kristnast sällskapt påt grundt avt dittt förflutna.
Dett skat dut intet göra. t Ent riktigt kristuscentreradt församlingt ärt intet ent utställ-
ningsmontert fört helgon,t utant ettt sjukhust fört syndare.t Dut kommert intet attt bli
dömdt ocht utstöttt fört ent syndt somt Kristust hart förlåtit.t Dent gemenskapt dut gårt int i
bestårt avt människort precist likat mänskliga,t likat ofullkomliga,t likat behövandet som
du.t Det flestat människort it kyrkant ärt intet självrättfärdiga,t ocht det somt ärt dett borde
vit tyckat syndt om,t eftersomt det intet förstårt Gudst nåd.
Dett kommert attt fiinnast andrat it kyrkant somt ocksåt hart gjortt abort.t Ent godt för-

samlingt kommert attt undervisat omt Bibelnst sanningart ocht ocksåt erbjudat digt kär-
lek,t acceptans,t hjälpt ocht stöd.t Omt dut letart eftert ent sådant kyrkat it dittt område,
ment intet kant hittat någon,t kant dut kontaktat vårt Förlagt påt dent adresst somt anges
påt copyrightsidant såt försökert vit gärnat attt hjälpat dig.
Någott riktigtt meningsfulltt somt dut kant görat fört andrat ocht digt självt ärt attt stötta

kvinnort somt befiinnert sigt it krisgraviditet.t Gudt kant användat dint erfarenhett fört att
utrustat digt fört attt hjälpat andrat ocht attt delat dent kärlekt ocht ledningt somt hant har
gettt digt medt dem.t Mint frut ocht jagt hart mångat godat vännert somt hart genomgått
abort.t Genomt sinat insatsert it prolife-arbetett hart det gettt mångat kvinnort dent hjälp
det önskart attt någont hadet gettt demt närt det självat vart gravida.t Dettat hart intet bara
räddatt barnt frånt döden,t ocht mödrart frånt abortenst smärtat ocht skuld,t utant också
bidragitt tillt derast egett helande.t Sammat sakt kant sket it dittt liv.
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Boktnps och kontaktadresser

Böcker (på svenska)

Ent bokt vit särskiltt rekommenderart närt dut blevt såradt genomt närståendet är:

Nunn,t Förlåtelsenst helandet kraft,t 2013,t Timoteus-Förlagt (Länk)

Böckert somt handlart omt abort:
Bylander,t Anders.t Person och politik: en kritik av den världsliga statens människo-
syn.t 2012.t 
(Behandlart framväxtent avt dent svenskat abortlagen.t Särskiltt fokust påt utvecklingen
inomt kristenheten.)

Doman,t Regina.t I begynnelsen var jag.t 2006.t 
Ängelholm:t Catholicat AB.t 
(Bilderbokt fört barnt omt fosterutvecklingen.)

Freed,t Lucit &t Lazar,t Penny.t En tid för läkedom.t 2005.t 
Uppsala:t ProVita
(Ent bokt somt riktart sigt tillt dent somt gjortt abort.)

Ezell,t Lee.t Tomrummet.t 1988.t Haninge:t Saltt &t Ljus.
(Ent självbiografiiskt berättelset omt graviditett eftert våldtäkt.)

Johnson,t Abbyt (medt Lambert,t Cindy).t Drabbad av verkligheten.t 2011.t 
Örebro:t Gospelt Media.
(Abbyt Johnson,t tidigaret cheft fört ent abortklinikt it Texas,t somt byttet sidat eftert attt 
medt egnat ögont hat settt hurt ent abortt gårt till.)

Rivers,t Francine.t Oönskat liv.t 2006.t 
Forserum:t Bornelingst förlag.
(Romant somt behandlart ämnett oönskadt graviditet.)

Seidal,t Tomast m.fl.t Alla är vi barn från början.t 1994.t Stockholm:t InterSkrift.
Seidal,t Tomast m.fl.t Människovärde i devalvering - etik i livets början och slut.t 1988.
Uppsala:t EFS-förlaget.
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Seidal,t Tomast m.fl.t Låta leva.t 1988.t Uppsala:t EFS-förlaget.t 
(Tret böckert omt abort,t medicinskt etikt ocht dent svenskat utvecklingent it synent påt 
människovärdet.t )

Wertham,t Fredric,t Landgren,t Pert &t Seidal,t Tomas.t 1998.t Inte bara Hitler – föraktet
för livet.,t Uppsala:t ProVita.
(Omt parallellernat mellant tredjet riketst människosynt ocht vårt tidst behandlingt avt 
oönskadet människor.)

Fnlmer (på svenska)
180 grader (DVD).
Evangelistent Rayt Comfortt samtalart medt folkt påt stant omt abortt ocht fårt demt attt 
ändrat uppfattning.

Filmen om abortt (VHS).
Svenskat kvinnor,t sjukvårdspersonalt ocht forskaret delart sinat erfarenhetert avt abort.
Innehållert ocksåt tidigaret abortläkarent Bernhardt Nathansonst berömdat ”Dett tystat 
skrikett (Thet Silentt Scream)”,t ent ultraljudsfiilmt avt ent abort.

Bådat fiilmernat kant beställast frånt Jat tillt Livetst webbshop,t www.jatilllivet.se

Påt webbsidornat www.abortnej.set samtt www.abortionno.orgt fiinnst ettt utbudt avt 
abortbildert ocht -fiilmer.t Varningt fört myckett starkat bilder.

Böcker på engelska
Påt webbsidornat www.heritagehouse66.comt ocht www.epm.org/bookst (Randyt Al-
corn)t fiinnst läsvärdt engelskspråkigt litteraturt it ämnet.
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Prolnfe-organnsatnoner n Svernge

Ja till Livet
Fyrisborgsgatant 5
654t 50t UPPSALA
tel:t 018-12t 61t 09
fax:t 018-12t 55t 34
plusgiro:t 66t 96t 00-6
e-post:t info@jatilllivet.se
www.jatilllivet.se

Människorätt för ofödda
Boxt 6106
129t 06t Hägerstent 
tel:t 0634t -t 25t 46t 51
e-post:t info@abortnej.se
www.abortnej.se

Respekt - Katolsk rörelse för livet
Johannest Paulust II:st Pastoralcentrumt 
Brunnsgrändt 4,t 4t trt 
Boxt 2150
103t 14t Stockholmt 
e-post:t info@respektlivet.nu
tfn.t 08-50t 55t 66t 85t (ordf.t Helenat D’Arcy)
www.respektlivet.nu

Rådgnvnnng och alternatnv tnll abort
Livlinan
(Hjälpert kvinnort somt mårt dåligtt närt det övervägert attt görat abortt eller
somt hart gjortt abort)
Jourtelefon:t 0661-66t 68t 69
E-post:t info@livlinan.nu
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Boktips och kontaktadresser

Respekts jourtelefon
(Katolskt rörelset för t livet, t erbjudert vägledningt bl.a. t gällandet graviditet
ocht abort)
Telefon:t 020-462t 662
E-post:t jourtelefon@respektlivet.nu
SMSt 063-069t 26t 24

Människorätt för ofödda
(Förmedlart samtalsstödt ocht praktiskt hjälp)
E-post:t info@abortnej.se
Telefon:t 0634-25t 46t 51
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Till de oföddas försvar

Om författaren
Randyt Alcornt ärt grundaret ocht ledaret fört Eternalt Perspectivest Ministriest (EPM).
Föret årt 1990,t dåt hant startadet EPM,t hadet hant arbetatt somt pastort it fjortont år.t Han
hart talatt övert helat världent ocht verkatt somt lektort vidt Multnomah-universitetet
ocht Westernt Seminaryt it Portland,t Oregon.
Randyt är t ent mycket t framgångsrik t författaret ocht har t skrivit t mer t änt trettio

böckert (3,t 5t miljonert trycktat exemplar),t inklusivet romanernat Deadline,t Dominion
ocht Deceptiont liksomt Lord Foulgrin's Letters,t prisbelöntat Safely Home,t Wait Until
Then  (ent bilderbokt fört barnt omt himlen)t och t Tell Me About Heaven.t Hanst fack-
böckert innefattar t Money, Possessions and Eternity, t ProLife Answers to ProChoice
Arguments, t In Light of Eternity, The treasure Principle, The Grace and Truth Para-
dox, The Purity Principle, The Law of Rewards, Why Prolife, Heaven, Heaven for
Kids (8-12 year olds),t Fifty Days of Heaven (betraktelsert omt himlen),t ocht Touch-
Points: Heaven.
Randyt hart skrivitt fört mångat tidningart ocht gert utt dent populärat tidskriftent Eter-

nal Perspectives.t Hant hart varitt inbjudent gästt it mert änt 600t radio-t ocht teve-pro-
gramt inklusive t Focus on the Family, t The Bible Answer Man,t Family Life Today,
Revive Our Hearts,t Truths That Transform,t ocht Faith Under Fire.
Randyt ärt fart tillt tvåt giftat döttrart ocht bort it Gresham,t Oregon,t medt sint frut och

bästat vän,t Nanci.t Randyt tyckert omt attt umgåst medt sint familj,t cykla,t spelat tennis,
studerat ocht läsa.
Responst påt böckert ocht förfrågningart omt publikationert ocht annatt skickast till

Eternalt Perspectivet Ministriest (EPM),t 392085t Pioneert Boulevard,t Suitet 200,t Sandy,
Oregon,t 962055.t Fört informationt omt Randyt Alcornt ocht fört materialt omt mission,
dent förföljdat kyrkan,t prolife-frågort ocht sådantt somt berört evighetsperspektivet,
vänligent set www.epm.org.t Ocht besökt Randyt Alcornst blogg:t www.randyalcorn.-
blogspot.com.
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