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Archaeology & The Old Testament
For en del kan det historiske overblik og
sammenhængen i GT let mistes, for materialet
kan være uoverskueligt og rummer mange vinkler og perspektiver. Det er min vurdering, at A.
Hoerths bog kan være et særdeles godt redskab
som hå ndbog i netop den situation. Her forbindes hele det Gamle Testamentes historie med
stort set alt, hvad der er af relevant viden om
dets samtid. Der gives viden om landbrug,
vå benfremstilling, byggeri og handel, kultur og
religion. Samtidige beretninger fra andre kilder
genfortælles, og der gives rimelig opdateret
information om bibelarkæologiske problemstillinger. Kun enkelte steder kan Hoerths tolkninger, give anledning til debat i forhold til bibeltekstens indre kronologi. Bogen indledes med en
meget værdifuld forklaring på indhold og
begrænsninger i sammenkoblingen mellem
arkæologi og bibeltolkning. Hoerth stiller sig på
det punkt i samme tradition som Millard m.fl., i
en afvisning af bå de den usagligt kritiske afvisning af bibelhistoriens værdi samt af dem, der
næsten blå øjet mener, at arkæologien kan bevise bibelhistoriens troværdighed. Et vigtigt afsnit
til afklaring af, hvor meget eller lidt bibelsk arkæologi formå r! Efter dette afsnit følges bibelhistorien kronologisk hele vejen frem til Herodes d.
Store som optakt til Ny Testamente. Et sted
springer rækkefølgen “lidt ubegrundet”, da
Abraham i kap. 2-3 tages som GT-historiens
udgangspunkt, imens Urhistorien først behandles i kap. 10 samtidigt med Moses (ud fra den
tanke at Moses skrev dem). En anbefalelsesværdig bog for den seriøse bibellæser, for teologiske
studenter, præster samt mange flere.
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Bibelundervisningsmateriale
Et nyt selskab, Preserving Bible Times (PBT), har sat sig
for at levere de bedst tænkelige illustrative materialer
til brug for undervisning i Bibelens historie, kultur og
samtid. På baggrund af dygtig forskning, teknisk dygtighed og finansiel tyngde er dette selskab begyndt at
udgive DVD’er af indtil nu uhørt høj kvalitet. Den
seneste, der har titlen, Jesus the Messiah: Overview of
the Gospels, gennemgå r Jesu liv i fire hovedkapitler
(fødsel/barndom, Galilæa, på vej til Jerusalem og
på skeugen i Jerusalem). Hvert kapitel rummer en blanding af luftoptagede film-sekvenser, still-fotos af arkæologiske udgravninger, gamle historiske fotos, illustrationstegninger og til tider gamle film-klip. Særligt de
luftoptagede filmsekvenser er bemærkelsesværdige.
PBT har via helikopter-overflyvninger af Israel frembragt særdeles flotte og spændende klip af fx den
gamle bydel i Jeru-salem, Genesaret sø, turen ned
gennem Jordan-dalen, rundt om Masada mv.
Ligeledes bør også de gamle filmsekvenser af fx fiskere ved Genesaret sø nævnes, som PBT har indkøbt rettigheder til, hvor man ser de ældgamle fiskerimetoder
anvendt i praksis. DVD’en kan afspilles bå de med
almindelig DVD-afspiller koblet til et fjernsyn og via et
DVD-drev i computeren. Anvendes den sidste model
få r man også mulighed for at å bne en mappe med
almindelige billeder i et almindeligt format og vejledning i, hvordan de kopieres ind i fx PowerPoint.
Det er tanken bag PBT’s materiale, at det skal bruges i bibelundervisningsøjemed. Det er gjort klart til,
at man fx ved næste gennemgang af på sken i konfirmandlokalet, kirken eller i bibelstudiekredsen, kan
højne bå de det pædagogiske og faglige niveau med
dette glimrende redskab og visualisere lidt af, hvad
der rent faktisk skete. I øvrigt er der også fremstillet en
bog af samme navn, der rummer historiske oplysninger, kildereferencer osv. Denne købes særskilt.
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