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"Om Gud är för oss vem kan då vara emot
oss" (Romarbrevet kap 8 vers 31)
Läs gärna sammanhanget, som bland annat
säger att ingenting kan skilja oss ifrån Guds
kärlek i Jesus Kristus.
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som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat"( 1 Sam 16:7 ) Han ser det som är dolt för
oss, med ett evighetsperspektiv.
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