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KREATIVITET TIL TIDEN
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Næst efter Israel er Tyrkiet det land, som bliver hyppigst omtalt i Ny Testamente. Store dele af Pau-
lus’ rejsevirksomhed forgik i Lilleasien, to af evangelierne er formentlig skrevet i storbyerne Efesos og 
Antiokia, og de fl este breve i NT er rettet til menigheder i Lilleasien.

Denne bog er ikke mindre end en virkelig fremragende guide til alle de bibelske steder i Lilleasien. 
Ordet ”alle” skal tages helt bogstavelig. Den dækker alle steder og områder, som er omtalt både i 
Gammel Testamente, i GTs apokryfer, i NT og hos de tidlige kirkefædre frem til 325 e.Kr. Steder vil sige 
byer, regioner, lande, bjerge, fl oder. Selv ”Edens Have” fi nder omtale, og de forskellige bud på Ararats Bjerg gennemgås! 

Til hvert lokalitet gennemgår bogen kort de bibelske informationer, den antikke historie og de arkæologiske fund. De antikke 
forfatteres beskrivelse inddrages hele tiden som baggrund. Mange sidebokse afbryder gennemgangen: Under rubrikken Ancient 
Voice bringes udførlige citater fra de antikke forfattere, f.eks. Josefus eller kirkefaderen Polykarp, mens rubrikken Sidetrip beskriver 
andre interessante lokaliteter i nærheden af det bibelske sted. Gode oversigtskort over de store byer og fremragende billeder hjæl-
per forståelsen.

Dette er en uundværlig bog – både for den rejsende og for lænestolsturisten. Den anbefales på det varmeste.
Carsten Vang

Resolut tog han affære og fandt nogle slidte klude, som han 
bandt sammen til et reb, og med hjælp fra 30 personer fi k han 
trukket Jeremias op af cisternen (Jer 38,7-13). Cisternen må have 
været ganske stor.

Jeremias var tæt på at omkomme i bunden af en cisterne, og 
kun en udlændings indsats gjorde, at han bogstaveligt talt blev 
trukket op fra dødens dynd (sml. Sl 40,3).

DEN NYOPDAGEDE CISTERNE

Intet tyder foreløbig på, at den store cisterne, som netop er ble-
vet fundet, skulle være den ”Malkijas cisterne i vagtgården”, som 
Jeremias blev kastet i (Jer 38,6). Der er ikke noget, som kan for-
binde cisternen med en større offentlig bygning ovenover, sådan 
som vi måtte forvente ud fra beskrivelsen i Jer 38. 

Den nyfundne cisterne kan imidlertid kaste et stærkt lys ind 
over beretningen i Jer 38 og være med til at anskueliggøre nogle 
dramatiske timer i Jeremias’ liv. Det var absolut ingen spøg at blive 
smidt ned i en bælgmørk cisterne og synke ned i dyndet.   

BOGANMELDELSE

Tomme cisterner blev i kongetiden ofte brugt som et fl ugtsikkert fæng-

sel. Cisternen er i GT også et billede på den dybeste nød og det tætte-

ste mørke, man kan komme i, f.eks. Sl 40,3. © Vladimir Naykhin og IAA.
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