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Personliga berättelser från Livets Ords missionärer

När Sovjets murar plötsligt föll öppnades en historisk 
väg för evangeliet 

Sovjetunionens öppnande på slutet på 1980-talet och 
upplösning 1991 var en av den moderna historiens verk-
ligt stora händelser. Också i missionshistoriskt hänse-
ende var detta något oerhört betydelsefullt.

När Sovjets murar plötligt föll låter oss färdas tillbaka till 
det tidiga nittiotalet och slå följe med några av de skan-
dinaviska män och kvinnor som var villiga att gå in i den 
unika dörr som öppnades. Deras beslut kom att definiera 
dem som människor och fick betyda oerhört mycket för 
de människor de nådde med evangelium.

Här återges i deras egna ord, och på ett levande sätt, 
dessa missionärers iver, kulturkrockar, umbäranden och 
trosvissa överlåtelse till Gud. Vi får följa dem genom 
smärta och sorg, i sibirisk vinterköld och i storstädernas 
betongdjungler. Vi får också möta våldsamma kriminella, 
paranoida säkerhetspoliser, hängivna ungdomar och 
överflödande generösa och varmhjärtade ryssar.

Detta är en spännande och gripande bok och läsaren 
bör förvarnas: Det finns en risk att den kan vara både 
svår att lägga ifrån sig och komma att utmana dig på 
djupet av ditt liv!

”I denna bok berättar några av dessa pionjärmissionärer
med egna ord sina historier. De fick vara med om helt unika 
erfarenheter. Ofta var det mycket dramatiskt och de skulle 
kunna berätta så mycket mer än vad som återfinns i denna 
bok! Andra skulle också kunna fylla i och ge sin del av histo-
rien. Så mycket hände på så kort tid att det skulle vara omöj-
ligt att berätta allt i en enda bok. Men här återger vi några
exempel på hur det var att vara missionär i Ryssland och före 
detta Sovjetunionen i detta unika skede.”
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