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Jag vaknade upp i Afghanistan
av Ville Männistö
”Här var jag och ledde lovsång på ett språk jag inte
kunde tala. Tre spetälska kvinnor assisterade mig med
sin sång och skakade skallror med händer utan fingrar.
Vi satt på golvet i ett lerhus som hade blivit förstört av
talibanerna och det var ett pågående krig i landet. Men
vi var där tillsammans som bröder och systrar i Herren –
och jag bara älskade det.”
Om Gud skulle kalla dig att flytta långt bort som missionär, vad skulle hindra dig från att svara ja på hans
kallelse?
Alla har vi rädslor, frågor och oro när det gäller mission,
och denna bok kommer att beröra dessa saker, både från
ett bibliskt och från ett praktiskt perspektiv.
Boken låter oss följa med och ger oss en inblick i utmaningarna, svårigheterna och segrarna som Ville och
Johanna Männistö upplevde under sin tid i Afghanistan.
Det finns också några frågor och svar formulerade åt dig
i slutet av varje kapitel.
Tillsammans kan vi ta reda på vad Gud vill med ditt liv
gällande mission!
om författaren:
Ville Männistö har varit aktivt
involverad i mission sedan år
2005. Tillsammans med sin
fru Johanna har han bott i andra
kulturer i många år, i Afghanistan och i Asien. Ville undervisar
regelbundet i bibelskolor på vårt
missionsfält och är passionerad
över att se nästa generation missionärer sändas ut. Han jobbar
som missionskoordinator på Livets Ord i Uppsala, Sverige och är även ansvarig för Livets Ords internationella
förlagsverksamhet.
”Ville, Min gode vän och medarbetare, har verkligen gåvan
att inspirera för mission och påminner oss om att alla kan
vara med om att förändra världen och skapa historia.”
joakim lundqvist, pastor, livets ord
”Ren dynamit för dig som längtar efter att bli använd av
Gud och vill bli laddad för ditt äventyr med honom.”
sebastian asklund, ungdomspastor, livets ord
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”Det är min förhoppning att unga människor, när
de läser den här boken, ska smittas av den missionsglöd som Ville är bärare av och att det ska
leda till att nya arbetare för Guds rike föds fram.”
carl-gustaf severin, missionär och predikant,
livets ord
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