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Lazaruslivet er beretningen om ganske almindelige mennesker, der pludselig finder sig selv som centrum i et
utroligt mirakel. Opstandelse vækker altid opmærksomhed og postyr. Sådan var det også, da Lazarus fulgte
Jesu opfordring: »Kom herud« og vaklede ud af graven, indhyllet i sine ligklæder. Lev dig ind i beretningen

om Lazarus og sig ja til Jesu opfordring om at komme ud af graven og leve livet på ny.

Lazarus´ liv er vores liv. Hans historie er vores historie. Spørgsmålet til Marta er spørgsmålet til os: Tror du på
det? Tror du på det, du har set og hørt om en almindelig mand ved navn Lazarus? Tror du, at dit liv, skridt for
skridt, er et liv i forvandling? Tror du, at rejsen er lige så vigtig som målet i dit åndelige liv? Tror du, at der er

mere i livet? Lige nu? At dette mere hedder Jesus?

Bogens studiedel er velegnet til brug i grupper og til selvstudium.
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