Shelley Lubben
Jeg ble født i 1968 og vokste opp i sør-California. Jeg er eldst av tre barn og ble et viljesterkt barn med
en sterk personlighet. I mine første 8 leveår gikk familien min i en god kirke der jeg lærte om Gud og
Jesus. Jeg husker at jeg som liten jente elsket Jesus veldig mye.
Etter at jeg fylte 9 år begynte ting å skje i familien. Vi flyttet til Glendora og forlot dermed kirken og
vennene vi kjente og var glade i. Foreldrene mine sluttet å gå i kirken og familien vår begynte å gli
bort fra både Gud og hverandre. Da jeg vokste opp hadde jeg ikke noe særlig forhold til noen av mine
foreldre, selv om de ikke var dårlige mennesker. En stor del av familietiden ble tilbrakt foran tvskjermen. Familien vår ELSKET å se på TV. Jeg husker fremdeles mange episoder fra seriene på 70og 80-tallet. «The Love Boat», «Three's Company», «Star Trek», «Twilight Zone», «Chips», «I Love
Lucy» (vår favoritt), «The Munsters», «Carol Burnett Show», «Gilligan's Island», «Bewitched»,
«Bonanza», og «Happy Days». Jeg ble praktisk talt oppdratt av tv-en og begynte å utvikle dårlige og
skadelige tanker. Min mor sa ofte at «tv-en var den beste barnevakten».
I oppveksten var jeg annerledes enn andre barn. Jeg var høyst kreativ og skrev dikt og noveller ved
ung alder. Jeg var svært frustrert fordi jeg ikke hadde noen måte å utfolde min kreative energi på.
Foreldrene mine sendte meg ikke til skolefritidsordning og derav kjedet jeg meg svært mye. Da jeg var
86 år gammel skrev, regisserte, produserte og medvirket jeg i skuespill jeg selv satte opp på skolen.
Læreren min i første klasse så kreativiteten i meg, og sa til min mor at hun var imponert over meg og
ville vite hvor jeg var og hva jeg holdt på med når jeg nådd 30-årene. Hun trodde jeg skulle bli
skuespiller i Hollywood eller filmprodusent.
Jeg var også merkelig på grunn av det faktum at jeg begynte å onanere og hadde seksuelle anlegg ved
svært ung alder. Jeg ble introdusert til seksualitet av en jente og broren hennes som var i tenårene da
jeg var 9 år gammel, og fra da av hadde jeg flere seksuelle samvær med både jenter og gutter før jeg
ble 18. Sex ble en forvirrelse for meg. Sex betød «kjærlighet» i min verden siden det føltes godt å bli
begjært av noen og motta oppmerksomhet, men samtidig følte jeg meg skitten. Jeg forsto ikke før
langt senere at jeg hadde blitt seksuelt misbrukt som barn.
Som tenåring søkte jeg kjærlighet fra gutter og alkohol og begynte å ha sex i 16-årsalderen. Tenårene
mine var fylt med konstant roping og kjefting mellom foreldrene mine og jeg. Jeg hadde en mor som
var sint på meg mesteparten av tiden, og en far som virket altfor opptatt til å ha et forhold med meg
annet enn ved å rope til meg da jeg svarte frekt på mors kjeftig. Jeg husker ikke at noen sa «Jeg er
glad i deg» iløpet av noen av de årene. Foreldrene mine var ikke dårlige mennesker, men jeg følte at de
ikke hadde noe interesse i meg og derfor ble jeg en rebelsk og forbitret tenåring som gjorde alt for å få
oppmerksomhet. Men i stedenfor deres oppmerksomhet foretrakk foreldrene mine å holde på
husfreden.
Så jeg fikk lov til å gjøre ting som å kle meg opp som en playboy-kanin da jeg var 15 år. Jeg gikk ut
med gutter de ikke kjente. Da jeg fylte 15 fikk jeg gå til et skoleball med en 18 år gammel gutt som
fikk meg full for første gang. Dette utløste livsstilen min som inneholdt mye festing og jeg begynte å

henge på nattklubber og bruke dop da jeg var 16. Foreldrene mine visste jeg hadde alkoholproblemer
men de visste ikke hva de skulle gjøre med meg. De forsøkte familerådgivning, men min far for
«opptatt» med arbeidet så kan kom bare en gang. Så jeg gikk på leting etter en ny familie og fant
«kjærlighet» med feil gjeng, jeg drakk alkohol jevnlig og ble høy på marihuana. Foreldrene mine led
store kvaler på grunn av det jeg gjorde, og til slutt, da de ikke visste verken opp eller ned, ble jeg
kastet ut av hjemmet da jeg var 18.

Jeg endte opp i San Fernando Valley uten mat og penger. En «snill» mann så jeg var opprørt og
beklaget seg for meg. Han la armen rundt meg, trøstet meg og tilbød seg å hjelpe meg. Men så fortalte
han meg at han kjente en mann som ville ha sex med meg og ville betale meg for det. Jeg var fremdeles
i sjokk og full av raseri siden foreldrene mine hadde kastet meg ut, så jeg brydde meg ikke stort og
godtok tilbudet. Jeg solgte meg selv for 250 kroner og livet som prostituert var begynt.
Ikke lenge etter traff jeg en madam som introduserte meg til den «glamorøse» siden av prostitusjon.
Hun lærte meg bransjens triks og hvordan manipulere menn. I starten virket det spennende med
menn som ga meg penger, smykker og gaver, men snart ble det et slaveliv. Jeg hadde bisarr sex med
fremmede og begynte å hate det. Klienter kunne finne på å ødelegge kondomer med vilje eller forfølge
meg. En mann forsøkte å drepe meg og kjørte på meg med trucken sin. En annen mann hadde med seg
pistol når han kom til meg og truet med å drepe meg hvis jeg ikke utførte visse seksuelle akter med
ham. Mennene krevde mye av meg og jeg var nødt til å lyve konstant for å komme ut av svært
skremmende situasjoner. Jeg ble en proff til å lyve og kunne bokstavelig talt lyve meg ut av alt. Jeg
klarte til og med å lyve meg ut av ulykker der jeg kjørte i påvirket tilstand og flere nær-døden
hendelser. Dette er standard for sexindustrien og er hovedredskapet for overlevelse for enhver
stripper, prostituert eller pornoskuespiller.
Livsstilen i sexindustrien ble verre og verre for meg, og jeg følte at jeg ikke hadde noen utvei. Jesus
banket på hjertet mitt men jeg ignorerte Han. Jeg mente at Gud ikke tok seg av meg, så jeg måtte selv
gjøre hva jeg kunne for å overleve.
Denne onde sirkelen som var å jobbe som prostituert og eksotisk danser i sør-California varte i åtte år.
Mens jeg jobbet som prostituert ble jeg gjort gravid tre ganger av klienter, og det knuste meg. Hver
gang det skjedde fulgte en million spørsmål: hvordan kunne jeg la dette skje? Hvordan skulle jeg ta
meg av babyen? Skulle jeg ta abort? Hvor skulle jeg gå?
Jeg visste ikke engang hvem som var faren ved to av graviditetene. Så husket jeg Jesus og tryglet Han:
«Vær så snill og hjelp meg.» Gud trøstet meg og jeg visste jeg aldri kunne drepe noen. Så jeg beholdt
babyen min. To av graviditetene endte i spontanabort, men en av dem gjorde ikke, så jeg fikk min
første datter Tiffany da jeg var 20. Hun er halvt asiatisk og veldig vakker. Jeg prøvde å gå tilbake til å
kun være eksotisk danser, men prostitusjonen kom krypende tilbake og var vanskelig å motså –
spesielt for en enslig mor.
Etter noen år som enslig mor og jobbing som prostituert og danser, begynte jeg å drikke mye og
utviklet en forferdelig avhengighet til alkohol og narkotika. Tiffany vokste opp som en trist jente og
ble forsømt; hennes barnslige uskyld ble ofte misbrukt siden hun stadig var vitne til hva jeg gjorde.
Da hun ble eldre skjønte hun at fremmede menn «besøkte» meg og hun ble sint. Jeg fikk henne til å
gjemme seg på rommet sitt mens jeg «underholdt» klientene. Hun var også vitne til at jeg hadde
«merkelige» forhold med kvinner. Hun forsto ikke alt fullstendig, men hun skjønte definitivt at hun
levde med en uanstendig og vill kvinne. Jeg var en forferdelig mor; jeg ga Tiffany en personsøker og
fikk henne til å gå i parken mens jeg «gjorde jobben». Hun var bare fire år.
Jeg begynte å se på meg selv som en eneste stor feil. Jeg mistet all selvtillit og hatet meg selv for å være
slik en dårlig mor. Jeg var så trøtt av å alltid prøve å overleve. Det var aldri noe mulighet til å hvile
med den livsstilen jeg hadde. Menn fulgte meg hjem, ødela bildekkene mine, ringte meg til alle døgnets
tider, kom på besøk dritings midt på natten, og til og med forsøkte å drepe meg.

For å fungere hadde jeg alltid en stor flaske Jack Daniels i nærheten. Noen ganger kunne jeg sette meg
i en krok med flasken og rope ut til Jesus i beruset tilstand: «Vær så snill, hjelp meg!» Men det virket
som om Han ikke var der. Likevel følte jeg alltid en rar «beskyttelse» rundt meg.
Mens den smertefulle reisen min fortsatte ble jeg involvert i voksenfilm-industrien. Jeg fikk vite at jeg
kunne tjene penger på en rask måte, og det virket tryggere og mer lovlig enn prostitusjon. Mange av
de prostituerte jeg kjente hadde blitt voldtatt og sendt i fengsel; det ville ikke jeg skulle skje med meg.
Dessuten var jeg på denne tiden hardbarket alkoholiker og dopmisbruker og egentlig ganske ute av
stand til å ta rasjonelle slutninger.
Da jeg spilte i min første voksenfilm kom noe «mørkt» over meg. Jeg kunne nesten høre djevelen si:
«Ser du, Shelley? Jeg gjør deg berømt og DA vil folk begynne å elske deg.» En mektig, rar kraft gjorde
meg i stand til å spille skuespill på intense nivåer, bare for å hive meg utforbakke og se at jeg var knust
av skam og forfall. Jeg elsket oppmerksomheten, men hatet meg selv på samme tid. Jeg elsket å høre
hvor flott jeg var, men jeg hatet den brutale sexen.
Jeg begynte å lage veldig grove filmer, og mer dop og alkohol fulgte på for å få meg gjennom dem. Det
føltes som om jeg måtte bevise noe til verden og til alle som noensinne hadde såret meg. Og når
pornoindustrien ønsket meg velkommen til familien med åpne armer, fant jeg endelig aksept. Men
prisen jeg betalte for å være «medlem» i den familien, var med mitt eget liv. Jeg solgte det som var
igjen av hjertet mitt, hodet og feminiteten til pornoindustrien, og den kvinnen og personen som var
meg døde fullstendig på filmsettet.
Som alle andre pornostjerner var det alltid en risiko for at jeg kunne bli smittet med AIDS-viruset. Jeg
spilte dødelige omganger russisk rulett med livet mitt. Industrien VERKEN KREVDE ELLER
KREVER bruk av kondom, så kjønnssykdommer og HIV var og er en stor risiko mellom
pornoskuespillere. «The Adult Industry Medical Foundation» (AIM), som tilbyr månedlige frivillig
HIV-testing av pornoskuespillere, annonserte i mai 2004 at fem «skuespillere» hadde testet positivt på
AIDS viruset. Jeg var heldigere enn dem. Gud hadde spart meg fra å få HIV. Men noe jeg fikk, var
herpes, en uhelbredelig seksuelt overførbar sykdom. Jeg ville dø. Da jeg fikk herpes hadde jeg ingen
og ingenting som kunne hjelpe meg med sykdommen. Men siden AIM gjorde sin entré, har
organisasjonen hevdet at de har klart å få ned tallene på de som er smittet av HIV i voksenindustrien,
samt at de har økt kunnskapen om sykdommene hos skuespillerne. Men sannheten gjenstår:
pornoskuespillere fortsetter å risikere livene sine og få sykdommer. I et intervju med CourtTV gjorde
med grunnleggeren av AIM, Sharon Mitchell, tidligere pornoskuespiller, sa hun: «Mellom skuespillere
i dag har 7% HIV, og mellom 12-28% har kjønnssykdommer. Nesten alltid er det 66% som har herpes.
Folk får akliklovir som medisin mot herpes, noe som effektivt hindrer herpesutbrudd. Klamydia og
gonorré sammen med hepatitis, synes dessverre å feste seg til alt fra dildoer til håndflater. Beklager
uttrykket mitt, men vi sitter bokstavelig talt med ræven godt plantet i klamydia» Dette er hennes ord,
og intervjuet kan finnes på:

http://www.courttv.com/talk/chat_transcripts/2001/0723mitchell.html
Ingenting knuser et menneske mer enn å motta en positiv test for en uhelbredelig seksuelt overførbar
sykdom. Jeg ville gjøre slutt på livet mitt.
Jeg svelget en stor dose reseptbelagte piller, kuttet opp håndleddene mine, men uansett hva jeg gjorde,
døde jeg ikke. Smerten var overveldende og jeg hadde forferdelige humørsvingninger. Ene øyeblikket
ravet jeg rundt som en zombie og i det andre hadde jeg raserianfall der jeg hylte og ødela ting. Jeg var
sint på Gud, hatet meg selv og mine foreldre. Det var bare alkohol og dop som kunne roe ned smerten.
Jeg ropte ut til Jesus om hjelp, og jeg forsøkte å gi opp livstilen – men innen en uke var jeg tilbake i
den onde sirkelen. Jeg mistet alt håp og hatet livet mitt. Jeg var fullstendig håpløs og livet var totalt
uten mening. Etter å ha fått herpes forlot jeg pornoindustrien uten et ord, men falt tilbake til
prostitusjon for å overleve.
I 1994 møtte jeg en mann som het Garrett. Han var 22 år gammel og uskyldig sammenlignet med meg.
Jeg fortalte ham at jeg tok betalt for å gå på date. Han lot som at han trengte «mine tjenester» for et
utdrikningslag, så jeg ga han kortet mitt. Han ringte meg ofte tilbake, men jeg fortsatte å si nei. Jeg

var ikke i stand til å ha et normalt forhold siden hjertet mitt var fullstendig svart og kaldt mot alle
menn. Det skulle vise seg at senere, ved Guds vilje, ombestemte jeg meg og gikk ut med han. Vi ble
venner med en gang. Jo mer tid vi tilbragte sammen, jo mer begynte mitt svarte hjerte å føle igjen. Jeg
husker at jeg følte meg fysisk dårlig i hjertet når Garett forsøkte å komme nær meg. (se slutten av
Grinch-filmen der hjertet hans begynner å vokse. Det var meg)
Jeg forsøkte å holde forholdet på avstand, men det var vanskelig siden Garrett fikk meg til å føle meg
som ei lita jente igjen. Han kunne komme på besøk, vi ble høye på metamfetamin og kunne spille sjakk
og kort i timesvis. Vi var akkurat som to små lekende barn. Jeg hadde ikke «lekt» siden jeg var lita
jente. Garrett og jeg snakket om alt mulig og en dag dukket emnet «Jesus» opp. Begge to var oppvokst
i et miljø som kjente og elsket Jesus Kristus. Jeg fikk vite at Garrett var oppdratt i et kristent hjem og
hadde gått på en kristen skole. Litt av en «tilfeldighet» for to mennesker som møttes i baren!
Jeg åpnet meg med det traumaet jeg hadde vært gjennom, og han var der for meg. Han visste jeg holdt
på med porno og var prostituert, men han var lei seg på mine vegne. Han sa han ville redde meg. Jeg
hadde aldri truffet en mann som Garrett. Han så noe i meg som ingen andre så. Han var en hores
venn, akkurat som Jesus. Vi visste at Gud jobbet i livene våre, så vi fant veien tilbake til Jesus og giftet
oss 14. februar 1995.
Vårt nye liv sammen begynte i total katastrofe. Garrett mistet jobben sin etter at vi giftet oss siden han
var påvirket av narkotika på jobb. Vi var nødt til å gå på trygd og motta økonomisk hjelp. Alt ble
verre og tanken om at jeg skulle gå tilbake til det gamle livet og prostitusjon fristet meg ganske mange
ganger. Men Gud hadde en bedre idé. Garrett ble med i Hæren.
Etter den grunnleggende treningen kom Garrett tilbake som en ny mann, fri fra dopavhengigheten og
på full fart til Fort Lewis militærbase i staten Washington. Jeg ble gravid og fødte datteren vår Teresa
i 1997. Jeg klarte å slutte å drikke under graviditeten, men jeg fant snart flaska igjen.
Hver gang jeg holdt den nye babyen min ble jeg minnet om hvor fullstendig avvist jeg følte meg av
mine foreldre og av alle de menn og kvinner som hadde misbrukt meg. Gud lot meg å kjenne den dype
smerten så Han kunne helbrede meg, men jeg kunne ikke takle smerten. Jeg omfavnet alkohol i
stedenfor. Men smerten ble raskt verre, så jeg dro til rådgivning på Hærens mentalhelseklinikk, og ble
diagnostisert med Bipolar lidelse, impulskontrollforstyrrelse, alkoholavhengighet, depressiv lidelse og
posttraumatisk stress.
Jeg ble foreskrevet Zoloft, sovepiller, lithium og rådgivning. Jeg ble gitt videoer om hvordan takle
sinnet – noe som bare gjorde meg mer sint! Jeg gjennomgikk Hærens avvenningsprogram, men drakk
fremdeles. Jeg ble også diagnostisert med livmorhalskreft på et tidlig stadie og ble fortalt jeg trengte
operasjon. Konsekvensene av fortiden min tok meg igjen. Jeg ville gi opp. Ingenting fungerte!! Men
Gud hadde en bedre plan.
Gud ledet Garrett og meg til å gå i en fantastisk kirke kalt Champions Centre i Tacoma, Washington,
hvor vi ble lært hvordan vi kunne leve som mestere. Den kirken er kjent for å bygge opp mestere i å
leve livet gjennom visdommen i Guds Ord. Jeg ble lært hvordan jeg kunne leve hvor jeg kunne
overkomme ALT fordi ALT ER MULIG MED GUD. Gud lot meg få ren tilgivelse fra alle mine synder
og sjansen til å vokse til å bli en helt ny person uten å måtte være perfekt først og fremst. For en
lettelse! Jeg lærte at Gud elsket meg grenseløst, uansett hva fortiden min innebar, og Han hadde til og
med en plan for fremtiden min. Gud hadde en plan for livet mitt? Det var akkurat som om noen tente
lyset for meg.
I november 1999 fødte jeg vår andre datter Abigail, og selv om jeg drakk alkohol gjennom store deler
av svangerskapet, sparte gud livet hennes. Etter fødselen fikk jeg ENDELIG svar på mine bønner, og
Gud fjernet avhengigheten til alkohol. Jeg begynte et edru liv den 9 april 2000, og det var en spesiell
tid i livet mitt. Jeg tørstet etter å lære Gud å kjenne, og lære alt om å være en «normal» kvinne. Jeg
begynte å lese bøker om hvordan være en god hustru og mor, hvordan lage mat og hvordan ta vare på
hjemmet. Jeg fulgte med på andre kvinner for å lære hvordan de vasket klær, kledde seg, snakket til
sine ektefeller og barn.

Jeg gikk KONSTANT med ørene på stilk i flere år. Jeg kunne stå i kjøttdisken i matbutikken, høre på
damen ved siden av som fortalte hvordan lage en grytestek, og jeg løp hjem for å prøve den! Jeg
begynte å henge i matbutikken bare for å lære!! Jeg hadde bokstavelig talt over 100 mentorer som ikke
vet hvor mye de hjalp meg. Jeg måtte begynne HELT PÅ NYTT og lære hvordan jeg skulle oppføre
meg normalt i samfunnet, så jeg omga meg med herlige folk for å lære av dem.
Jeg utøvde også Guds prinsipper i alt jeg foretok meg og begynte å oppleve ekte glede for første gang
på 13 år!! Gud hjalp meg også til å lære nettdesign; slik fikk jeg en følelse av å ha fullført noe, og det
var en måte å bruke kreativiteten min på. Jeg eide og sto bak mitt eget nettdesign firma i 4 år. Jeg
begynte også på college igjen og er per i dag nesten ferdig med bachelorsgraden i teologi. Alt dette
gjorde jeg i løpet av seks år, med Den Hellige Ånds hjelp.
Alt fordi jeg valgte å følge Ham med hele mitt hjerte; da velsignet Han alt jeg gjorde, akkurat som i
Hans Ord:
Joh 13,17: Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.
Åtte år etter at jeg, absolutt og fullstendig knust, hadde trådt over dørstokken på Champion Center,
var jeg nå en mesterkvinne, helbredet og gledet meg over å leve livet! Gud hadde fullstendig helbredet
meg fra dop, alkoholavhengigheten, smerten fra vonde minner, psykisk sykdom, sexavhengighet,
traumer etter sex, og all skammen og skyldfølselsen fra fortiden min. Gud fikk meg ut av det gamle
livet, Han tilbød meg et nytt liv, og selv om jeg ikke kunne se det i begynnelsen, så la jeg hånden min i
Hans og tok sjansen. WOW, det var det beste valget jeg noensinne hadde tatt!
Gud helbredet også femininiteten og seksualiteten min, noe som var et STORT mirakel for meg. Etter
all prostitueringen og pornoen hadde jeg mistet evnen til å fungere seksuelt. Det faktum at jeg nå kan
nyte et sunt seksuelt forhold er et utrolig mirakel! Gud helbredet meg også fra den uhelbredelige
sykdommen herpes. Jeg var del av et spesielt forsøk for gravide kvinner med herpes – i Hærens regi –
og etter å ha blitt testet sa de at jeg kunne ikke delta i forsøket fordi det var ikke noe herpesvirus i
blodet mitt. Testen kom tilbake negativ! Jeg er også fri fra kreft, da legene klarte å fjerne alle spor
etter livmorhalskreften. Han er Jehovah-Rophe – den Gud som helbreder!
Gud helbredet også ekteskapet vårt på en utrolig måte. Garrett og jeg har nå et vakkert og kjærlig
ekteskap som bobler! Les vår UTROLIGE historie her.
Gud har utført mange andre mirakler i familien vår også. Garrett har nå en flott jobb, så jeg kan være
hjemme, være mamma og hjelpe andre. Våre tre Champion-døtre blir oppdratt vel vitende om Jesus
Kristus og de går på kristne skoler. Min eldste datter Tiffany, som nå er 17, har tilgitt meg og elsker
sin nye mamma. Hun har kommet seg fra MANGE ting i livet og deler nå sin historie med andre for å
inspirere og oppmuntre dem. Jeg er SÅ takknemlig at jeg ikke tok abort, for Tiffany er en vakker og
smart ung dame med så mye godt i seg. Tiffany er også musiker og spiller trommer, gitar og piano.
Gud lærte henne å spille flere instrumenter i løpet av 3 år, og nå rocker hun for Jesus!
Som du ser, har Gud Faderen gjort mange mirakuløse ting i livet mitt disse 11 årene. Jeg måtte
gjennom åtte steintøffe år med rekonvalesens. Jeg var nødt til å ta valget om å starte livet på nytt og
tro på det Gud sa om meg, ikke på djevelens løgner eller de løgnene jeg fortalte om meg selv. Gud ble
min sanne Far og Han lærte meg hvordan å elske, tilgi, og se til Han for identiteten min, ikke fortiden
min. Jeg lærte også hvordan leve et suksessfult liv ved å utøve Guds prinsipper i alt. Uansett hva Guds
Ord sa om ting, det var nok for meg. Jeg ble et MEKTIG nytt vesen gjennom Jesu Kristi kraft, en
mester for livet!
Gud sender meg ut for å forkynne til verden ektheten i Hans ufattelige kjærlighet. Hvordan Han
skapte enhver av oss i Sitt bilde og at vi er fullstendig elsket og akseptert. Hvordan Han sendte Sin
Sønn Jesus for å sette oss fri fra dop, alkoholisme, sexavhengighet, avvisning og alle Satans løgner. Jeg
elsker å vise verden at JA, Gud tok en pornostjerne og prostituert og lagde en mester ut av henne. Gud
er den beste Pappaen og alt Han ønsker for Sine barn er for dem å finne veien hjem til Ham så Han

kan helbrede dem å bygge dem opp til å bli mestere også. Men det er et valg bare DU kan ta.
Jeg vil også la alle vite at det Gud gjorde for meg, kan Han gjøre for deg også. Og Han vil gjøre det
fordi Han ELSKER deg og sendte Sin Sønn Jesus for at du kunne få nytt liv. Alt du behøver å gjøre er
å komme til Jesus og lære fra Ham.
Matteus 11,28-29: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta
mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen.
Ønsker du hvile for sjelen din? Gjett om jeg gjorde. Jeg var trøtt og lei av å være banket opp av livet.
Jeg var lei av å leve hver dag i overlevelses-modus. Jeg ville bare ha fred og finne ekte kjærlighet, men
verden kunne ikke gi det til meg. Jeg søkte etter kjærlighet i menn, i materielle ting, i berømmelse og
rikhet, i dop og alkohol, men FREMDELES endte jeg opp tom. Alt jeg ville ha var et normalt liv. Da
oppdaget jeg sannheten:
Johannes 10,10: Jeg[Jesus] er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
Og joda, ENDELIG fant jeg livet jeg alltid hadde ønsket meg.
Hvorfor ikke sette din lit til Gud og Hans Søn Jesus og virkelig oppleve livet i overflod? Det skjer
sannsynligvis ikke over natten, men jeg lover deg at det KOMMER TIL Å SKJE. Jeg kan si dette fordi
det skjedde i mitt liv. Jeg er et levende bevis for at Gud eksisterer, at Han elsker DEG uansett hva du
har gjort, og at Han har en perfekt plan og mening med livet ditt. Vennligst klikk her for å lære mer
om Gud og Hans ufattelige kjærlighet til deg.
Jeg er kjempeglad i deg!
Shelley.

