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Atlas over Bibelens fortællinger Paul Lawrence Hent PDF Forlaget skriver: Fra det gamle testamentes
beretninger om Abrahams vandringer i Kanaans land; i gammel tid navnet på landet vest for Jordan-floden,

stort set det samme landområde, som senere kaldes Palæstina og Libanon.

Til det nye testamentes apostel: Paulus som missionerede på Cypern, i Lilleasien, Makedonien og
Grækenland, herunder på Kreta, og i Italiens hovedstad Rom, og grundlagde menigheder, hvor han kom frem.

Ved hjælp af Paul Lawrences atlas får læseren indsigt i den geografiske, landskabelige og klimatiske
baggrund for Bibelens fortællinger.

Atlasset er forsynet med 96 landkort og over hundrede farvefotografier, dertil gengivelser af slagplaner og
kunstværker.

Velformidlede fakta om de bibelske folkeslag og deres kultur, religion og sprog uddyber undervejs læserens
forståelse for de mennesker og den i tid og rum ellers fjerne verden, som lagde grundstenene for vor egen

kultur.
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