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jødernes konge. Han blev konge i et helt andet rige. 20 år efter sin død havde han tilhængere i store dele af
Lilleasien og i Grækenland. 30 år efter havde han så mange tilhængere i Rom, at kejser Nero kunne beskylde
dem for at ville ødelægge byen – de blev henrettet i bunkevis. 40 år senere var der menigheder over hele
Romerriget. Alle vegne gik det Jesu disciple, som det var gået ham selv: De var fredelige mennesker,
tilsyneladende upolitiske. Men de vakte alligevel magthavernes raseri. De blev forfulgt og truet med

dødsstraf. Men jo værre det gik dem, jo flere blev der af dem. Bevægelsen voksede, indtil kæmpen Rom
måtte give fortabt. Jesustroen blev en "tilladt religion"." Anna Sophie Seidelin var vor største formidler af
bibelhistorien. På sin egen særlige og ligefremme måde genfortæller hun Bibelen, så de mange spændende
myter og velkendte skikkelser står klart for os alle. "Det er en bedrift at genfortælle Bibelen på nudansk.

Skulle bogen anmeldes med ét ord, ville det være ‘fremragende‘." – Weekendavisen Anna Sophie Christine
Seidelin (1913-1998) var en dansk oversætter, foredragsholder, historiefortæller og forfatter. Hendes far var
provst, og hun giftede sig i 1940 med sognepræsten Paul Christian Seidelin. I det hele taget kom Anna
Sophie Seidelins liv i høj grad til at kredse om den kristne tro. Hun er kendt og elsket for sine mange
genfortællinger af Bibelen og folkeeventyr og har desuden udgivet samtalebøger og erindringsbøger.

 

"Kristus Jesus Jesus blev aldrig jødernes konge. Han blev konge i et
helt andet rige. 20 år efter sin død havde han tilhængere i store dele
af Lilleasien og i Grækenland. 30 år efter havde han så mange
tilhængere i Rom, at kejser Nero kunne beskylde dem for at ville
ødelægge byen – de blev henrettet i bunkevis. 40 år senere var der
menigheder over hele Romerriget. Alle vegne gik det Jesu disciple,

som det var gået ham selv: De var fredelige mennesker,
tilsyneladende upolitiske. Men de vakte alligevel magthavernes

raseri. De blev forfulgt og truet med dødsstraf. Men jo værre det gik
dem, jo flere blev der af dem. Bevægelsen voksede, indtil kæmpen
Rom måtte give fortabt. Jesustroen blev en "tilladt religion"." Anna
Sophie Seidelin var vor største formidler af bibelhistorien. På sin
egen særlige og ligefremme måde genfortæller hun Bibelen, så de



mange spændende myter og velkendte skikkelser står klart for os
alle. "Det er en bedrift at genfortælle Bibelen på nudansk. Skulle
bogen anmeldes med ét ord, ville det være ‘fremragende‘." –

Weekendavisen Anna Sophie Christine Seidelin (1913-1998) var en
dansk oversætter, foredragsholder, historiefortæller og forfatter.

Hendes far var provst, og hun giftede sig i 1940 med sognepræsten
Paul Christian Seidelin. I det hele taget kom Anna Sophie Seidelins
liv i høj grad til at kredse om den kristne tro. Hun er kendt og elsket
for sine mange genfortællinger af Bibelen og folkeeventyr og har

desuden udgivet samtalebøger og erindringsbøger.
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