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BESKRIVNING

LASARUS - mannen som Jesus uppväckte från de döda i ett av de kanske mest spektakulära mötena med
den levande Frälsaren som nedtecknats i Bibeln. Men Lasarus liv är intressant, bortom den mirakulösa
händelsen. Lasarus som bodde i Betania, i närheten av Jerusalem, blev ögonvittne till flera av de viktigaste
händelserna i Jesu liv och tjänst. Lasarus ägde en vingård och ägnade sitt liv åt att sköta om dess vinträd
och frukter. Men så mötte han en man, vars vingård var världen och dess frukt människors eviga själar.
Där Lasarus historia och historien om Jesu liv, korsfästelse och uppståndelse möts, får vi en unik inblick i
kraften och verkligheten av Kristi kärlek.När Jesus grät, Bodie & Brock Thoenes starkaste och mest
dramatiska roman hittills, fångar något av livet, passionen och kraften hos de män och kvinnor som levde i
en av världshistoriens mest avgörande tidsepok.Bodie & Brock Thoene har skrivit mer än sextiofem
historiska romaner tillsammans. Deras tidlösa klassiker har sålt i mer än trettiofem miljoner exemplar och
de har fått många utmärkelser och priser för sitt författarskap.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nästan alla dagar grät jag - Kristine Lorentzson - böcker ...

När Jesus vid sin första ankoms grät över Jerusalem förebrådde han staden därför att [den] inte förstod den
tid då Herren besökte [den] (Luk 19:44).

Jesus grät - Joh 11:28-37 | martinasbibelblogg

Jesus ber Marta att hämta sin syster. Marta går in till huset och säger till Maria: ... När han sedan ser hur
hon gråter och hur de runt omkring gråter, ...

Jesus grät | Insidan

Beskrivning. Lasarus - mannen som Jesus upptäckte från de döda, i ett av de kanske mest spektakulära
mötena med den levande Frälsaren som nedtecknats i Bibeln.
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När Jesus grät
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