BOGANMELDELSER
Det 20. å rhundrede blev indenfor bibelvidenskaben
langt på vej et ”fundenes å rhundrede”. Helt bogstaveligt har vi nu flere kilder i form af bå de arkæologisk
materiale og hå ndskrifter end nogen sinde tidligere.
Dette har medført en sand storm af bud på , hvem
Jesus var, hvad han tænkte, hvilke elementer, der formede hans verdensbillede osv. Man taler om, at vi
nu befinder os i ”den 3. jagt på den historiske Jesus”.
Mens meget af denne forskning er sober, så har også
vilde teorier uden hold i kilderne set dagens lys.
Forfatter: N.T. Wright
Titel: The Contemporary
Quest for Jesus. 100 sider.
Udgiver: Fortress Press,
Minneapolis 2002.
Pris: 6$
To nye engelske bøger giver en god hå ndsrækning til
at danne sig et overblik over og navigere i denne
jungle. I bogen, The Contemporary Quest for Jesus,
giver den engelske teolog N.T. Wright en kortfattet
men veloplagt og præcis oversigt over den historiske
Jesusforskning de sidste hundrede å r. Ligeledes genfremsætter Wright på baggrund af tidligere og langt
større studier sit syn på , hvem Jesus var, og hvad han
tænkte. Kort fortalt understreger Wright Jesus som en
jødisk profet med en messiansk selvforstå else, hvilket
i det store billede er forfriskende læsning.

Forfatter: Darrell L. Bock
Titel: Studying the
Historical Jesus: A Guide
to Sources and Methods.
Udgiver: Baker Academic
2002.
Pris: 19$
Den amerikanske teolog Darrell L. Bocks nye bog,
Studying the Historical Jesus: A Guide to Sources and
Methods, er ligeledes en inspirerende og velskrevet
introduktion til dette emne. Bogen har to dele, hvor
den første introducerer og gennemgå r den litteratur,
der er relevant for at forstå Jesu samtid. Her gives en
kort fremstilling (men med gode litteraturreferencer)
af begreber/emner som ’apokryfer’, ’pseudoepigrafer’, ’qumranskrifter’, ’Josefus’, ’Filon’, ’rabbinsk litteratur’ mv. Dertil kommer en komplet gennemgang af
referencer til Jesus som historisk person uden for det
bibelske materiale, og det konkluderes, at dette
materiale er langt mere righoldigt end ofte antaget
af kritiske røster. Endvidere gennemgå s kort den politiske historie omkring NT, ligesom de nyeste
forskningstilgange hertil gennemgå s og bedømmes
ud fra bl.a. deres evne til at læse de bibelske skrifter
på deres egne præmisser. Bogen kan varmt anbefales
til den, der ønsker at give sig i kast med NT’s samtid
og den nyeste forskning inden for dette emne.
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