
Min far - trädens skapare
Ladda ner boken PDF

Eric Irivizumugabe Tracey D Lawrence
Min far - trädens skapare Eric Irivizumugabe Tracey D Lawrence boken PDF

 

Året var 1994 och Eric Irivuzumugabe klättrade upp i ett cypressträd
och blev kvar där under femton dagar med bara lite mat och vatten.
Eric är en överlevare från folkmordet i Rwanda som skördade över
en miljon dödsoffer. Han förlorade många släktingar, nära och kära,
saknade jobb, hem och utbildning, men var fast besluten att starta ett

nytt liv för sig själv och sina två överlevande bröder.
"Min far - trädens skapare" beskriver inte bara Erics fysiska

överlevnad, utan också hans andliga pånyttfödelse och den roll han
spelar för att se sitt land och folk uppleva helande och upprättelse.
Hans obeskrivliga upplevelser visar lika mycket världens grymhet
och ondska som hoppets oerhörda kraft. Erics budskap om Guds

obevekliga kärlek mitt i mänsklighetens djupaste mörker kommer att
både uppmuntra och inspirera dig.

Boken "Min far - trädens skapare" berättar om överlevande från
folkmordet mot tutsierna i Rwanda och deras gripande personliga
upplevelser. Boken skildrar folkmordets brutalitet och omänsklighet
och vilka förödande följder det fick, särskilt då för de föräldralösa
barnen bland de överlevande - som Eric, bokens huvudperson. Men



den berättar också om det som många trodde var omöjligt - om hur
Rwandas folk har försonats och helats och enats - och kunnat börja

hoppas igen.
Berättelsen om Eric är utomordentligt välskriven och tecknar en
levande och dynamisk bild av hur Guds kärlek och godhet över
vinner hopplöshet och förtvivlan. Föräldralösa barn i folkmordets
Rwanda har fått nytt hopp och upprättats både fysiskt och andligt -

tack vare kristna medmänniskors generositet.
Venetia Sebudandi,

Rwandas ambassadör i Sverige
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