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3 gode tilbud på DVD-film

SBA kan nu tilbyde 3 kvalitets DVD-produkter
fra Preserving Bible Times til særlig introduktionspris. Alle tre DVDer rummer en kombination af videoklip fra Israel (taget fra helikopter) og flotte fotos samlet i små kapitler
med tilhørende forklaring på engelsk (uden
dansk undertekst). Man kan se hele DVD’en
som en lang video, eller afspille bestemte
sekvenser.
De tre produkter er:
The Bible and the Land: Gennemgå r de
geografiske steder fra Abrahams liv (Hermon,
Beersheva, Hebron m.v.), fra kongetiden
(Jeriko, Davidsbyen, Dan, Megiddo mv.) og
Jesu liv (hhv. de tidlige å r, Galilæa og
Jerusalem). Pris: kr. 170 + forsendelse (normalpris kr. 375).
The Passion of Jesus: Gennemgå r Jesu lidelseshistorie i løbet af fem underafsnit. Oplagt
til brug på fx en bibelstudieaften. Vi følger
Jesus fra Cæsarea Filippi over Palmesøndag til
begivenhederne omkring domsfældelsen,
korsfæstelsen, begravelsen og opstandelsen.
Pris: kr. 170 + forsendelse (normalpris kr.
375).
Animals of the Bible: En skæg video for børn
fra 4-10 å r! Indeholder en sød musikvideo
med dyr fra Bibelen, samt klip på ca. 2-3 min.
af i alt 14 dyr fra Bibelen. Kan ses i sin helhed,
eller bruges som oplæg i fx en børneklub. Til
hvert af dyrene er der knyttet et bibelvers.
Pris: kr. 75 + forsendelse (normalpris kr. 150).
NB: Stærkt begrænset antal. Bestilles ved
henvendelse til kasserer Vagn Juhl Jensen,
vjj@sba-dk.dk. Se mere om produkterne på
www.preservingbibletimes.org.

Det Nye Testamentes omverden

Birgitte Graakjær Hjort (BGH), tidligere adjunkt i Ny
Testamente ved Teologi, Aarhus Universitet og nu sognepræst ved Christianskirken i Å rhus, har skrevet en bog
om de politiske, religiøse og filosofiske forhold på Det
Nye Testamentes tid. Bogen er på 335 sider og er delt
ind i fire dele, som i bogen fremstå r som fire kapitler.
1) Jødernes politiske historie fra Alexander den Store
(333 f.Kr.) til Bar Kokba-opstanden (135 e.Kr.).
2) Hellenisme. 3) Hellenistisk filosofi. 4) Fællestræk i
jødisk gudsdyrkelse. I sidste kapitel behandler BGH endvidere de forskellige retninger inden for jødedommen,
nærmere bestemt essæerne, farisæerne og sadukæerne.
Bogen er velskrevet og pædagogisk i sin opbygning og
behandling af stoffet. Den fremstå r ikke som et decideret forskningsprojekt og er derfor også møntet på en
bredere læserskare end den specifikt fagteologiske/historiske. Denne satsning er lykkedes for BGH, da bogen
kan læses med udbytte af de fleste, der blot har en
smule interesse for feltet. Alligevel fremstå r bogen også
som en introduktion til den aktuelle forskningsmæssige
debat, og skulle man have lyst til videre studier kan man
begynde med at undersøge den ret så fyldige litteraturliste, som følger efter hvert kapitel/hoveddel.
Bogen giver et værdifuldt indblik i de samfundsmæssige forhold på Det Nye Testamentes tid, og mange personer, begreber og institutioner, som beskrives i Det
Nye Testamente, fremstå r efter læsning af bogen i et
væsentligt klarere lys. Derfor vil den også være interessant for den almindelige bibellæser, der interesserer sig
for Det Nye Testamentes historiske baggrund. Denne
læser vil nok også blive overrasket undervejs af den historisk kritiske tilgang, som bogen er skrevet ud fra. Men
som historisk fremstilling giver bogen et værdifuldt
sidelys til bibelen, der giver et ekstra og spændende
perspektiv på den (må ske) i forvejen velkendte tekst.
Cand.theol. Klaus Vibe
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