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Læs første kapitel på www.bibelskarkaeologi.dk

Ny ”provokerende” bog

om Markusevangeliet fra SBA
Selskab for Bibelsk Arkæologi har i 

samarbejde med Bibellæserringen 

netop udgivet en forklaring til Mar-

kusevangeliet. Bogen er skrevet af 

TELs redaktør, Morten Hørning Jen-

sen, og tager udgangspunkt i de hi-

storiske og arkæologiske artikler, 

han over årene har skrevet i TEL. 

Mortens ambition er at tage sin læser 
med på en tidsrejse tilbage til Israel for 
at fornemme, hvad der var på spil rundt 
omkring Jesus. 

Morten siger: ”Siden jeg besøgte Israel 
første gang som ung teologistuderende, 
har jeg været optaget af, hvordan landet, 
historien og arkæologien kan hjælpe os 
med at forstå Bibelen bedre. Der er ting i 
f.eks. evangelierne, som vi ikke umiddel-
bart kan forholde os til, fordi der er tale 
om gamle skikke og traditioner, vi ikke 
længere kender til. Men det er kende-

tegnende for alle de mennesker, Jesus 
mødte, at de altid forstod ham. Jesus var 
tilsyneladende nem at forstå: Enten elske-
de man ham, eller også blev man rasende 
på ham. Der var i virkeligheden noget 
dybt provokerende over Jesus. Jeg oplever, 
at arkæologien og historien kan hjælpe 
os med at komme samme sted hen: Så 
tæt som muligt på de første personer, der 
mødte Jesus, og dermed blive ”provoke-
ret” af Jesus til at tage stilling til ham”.

”Møder med Jesus” er på den baggrund 
skrevet ud fra et ønske om, at danskere af 
i dag, der ikke nødvendigvis har et stort 
forudgående kendskab til Israels kultur 
og historie, kan få et forståeligt og klart 
møde med, hvad evangeliet om Jesus 
handler om. 

Bogen er inddelt i otte kapitler med i 
alt 48 afsnit, der stykke for stykke gen-
nemgår Markusevangeliet. Ofte slutter et 
afsnit med et spørgsmål til refl eksion eller 
et link til en TEL-artikel. 

På vores hjemmeside (www.bibelskar-
kaeologi.dk/markusevangeliet) er der lavet 
en liste over de artikler, der henvises til i 
bogen. 

Samtidig har Bibelselskabet udgivet 
et særtryk af Markusevangeliet i samme 
layout, og det er meningen, at de to kan 
købes sammen og f.eks. bruges i bibelstu-
diekredse eller lignende. 

”Møder med Jesus” er på 96 sider, ko-
ster 50 kr. + forsendelse og kan bestil-
les på www.bibelskarkaeologi.dk. 

Køb den, hvis du har lyst til at få mere 
”TEL” inden for dørene, eller giv den til en 
ven, der måske er interesseret i evangeliet 
om Jesus og nu gerne vil ”et spadestik 
dybere”!   

TELs redaktør og bogens forfatter, Morten 

Hørning Jensen


