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I dronning Esters fodspor
En rundrejse i Iran
Oplev
Susa, Persepolis, Ekbatana
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Oplev de Armenske kirker i Esfahan
Den muslimske arkitektur
Og meget mere.
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Ny bibelbaggrundskommentar til NT

Forlaget Zondervan har netop udgivet et flot prestigeprojekt: en kommentar i fire bind under titlen,
Titel:
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds
Zondervan Illustrated Commentary. 17 evangelikale forskere gennemgå r
Bible Backgrounds
her hele NT skrift for skrift med et særligt fokus på
Commentary.
NT's historiske, kulturelle og arkæologiske baggrund på i alt hen ved 2000 tætpakkede sider fyldt
Udgivet:
med fotos, kort og oversigter. Som bekendt har
2002
moderne historisk og arkæologisk forskning drastisk
forøget vores kendskab til den bibelske verden, og
Pris: 39,95 USD. pr.
denne udgivelse udmærker sig på fornemste vis
bind
ved at samle dette i é n hat! Forfatterne fokuserer
Se mere på
på de ting i skrifterne, som på en eller anden vis
www.zondervan.com kan belyses historisk: Hvem var de politiske personer vi møder? Hvordan så "kejserens billede" ud?
Hvad ved vi om byerne på Paulus' rejser? Hvem var stoikerne? osv. osv. Værket er født ud af et ofte
tilbagevendende spørgsmå l fra bibellæsere: "Hvor kan vi få indblik i skrifternes baggrund?" Den nysgerrige bibellæser er derfor den primære må lgruppe. Der forudsættes ikke kendskab til fx græsk eller antikke tekster, men fyldige noter ved enden af hvert skrift sikrer, at alle væsentlige på stande belægges
kildemæssigt, ligesom der ofte henvises til antikke kilder i selve teksten med forkortelser, der findes forklaret i en indledende oversigt i hver bog. TEL-redaktionen kan give dette værk sin varmeste anbefaling
for dets store historiske og arkæologiske arbejde, og for dets teologiske stå sted med en ubeskå ret tillid
til Guds ords sandhed og aktualitet.
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