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Ge oss nationerna
av Carl-Gustaf Severin
& Ville Männistö
Praktisk undervisning med många spännande berättelser från erfarna missionärer.
Gud har ett uppdrag och du är delaktig i det!
Den här boken inbjuder dig att bli medryckt i Guds uppdrag i världen. Den visar också vad det innebär att vara en
kristen med ett hjärta för mission och med en villighet att
bege sig.
Det finns ett stort behov av missionärer i världen och vi
är alla kallade till att leva våra liv för mission – oavsett vem
vi är, oavsett vad vi gör och varhelst vi beger oss.
Om du längtar efter mission och undrar hur du kan ta
nästa steg, då uppmuntrar denna bok dig och visar hur du
kan göra det.

om författarna:
carl-gustaf severin har tillsammans med sin fru Monika
varit en del av församlingen Livets Ord i Uppsala sedan
1989. Carl-Gustaf brinner för mission och har under 30
års tid rest i över 60 olika länder, predikat evangeliet och
undervisat på bibelskolor, framför allt i forna Sovjetunionen.
Carl-Gustaf är känd för sina uppmuntrande budskap, för
att vara en härlig inspiratör och duktig på att mobilisera
människor till mission. Han har tidigare skrivit böckerna
Ryssland stal våra hjärtan och Det är aldrig fel att vara helnykter.
ville männistö har varit aktiv inom mission sedan 2005.
Med sin fru Johanna har de bott utomlands under flera års
tid i Asien. Ville undervisar regelbundet i bibelskolor på
våra missionsfält och han brinner för att se nästa generations missionärer utrustade.
Han arbetar som missionskoordinator i församlingen
Livets Ord i Uppsala och han är också ansvarig för Livets
Ords internationella förlagsverksamhet.
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