Nytestamentlige Apokryfer
Forfatter:

Diverse forfattere

Forlag:

Det Danske Bibelselskab

ISBN:

9788775238309

Kategori:

Sprog og grammatik

Sprog:

Dansk

Udgivet:

1. juni 2016

Nytestamentlige Apokryfer.pdf
Nytestamentlige Apokryfer.epub

De nytestamentlige apokryfer er navnet på en gruppe af tidlige kristne tekster, der ikke fandt optagelse i den
kristne kanon. Ikke desto mindre er det spændende læsning, der giver et indblik i den mangfoldighed af
skrifter, som fandtes i den tidlige kristendoms historie. De nytestamentlige apokryfer har både litterært og
religiøst mange lighedspunkter og berøringsflader med Det Nye Testamente. De enkelte skrifter er forsynet
med indledning og bibliografi. Til studiebrug og for den bibelinteresserede. Oversættelse, indledninger og
noter ved Jørgen Ledet Christiansen og Helge Kjær Nielsen.
Narrativ teologi er en kristen teologisk retning, der udviklede sig i 1970'erne, og som tager udgangspunkt i, at
kristne fortællinger især i Bibelen er det. ), også referert til som Jesus fra Nasaret, Jesus Galileeren, og Jesus
Kristus, var en jødisk predikant og religiøs leder. Bibelen (gr. Jesus (ca. Jesus (ca. ), også referert til som
Jesus fra Nasaret, Jesus Galileeren, og Jesus Kristus, var en jødisk predikant og religiøs leder. Han er. Den
hebraiske (jødiske) Bibel. Bibelens to skriftsamlinger, Det gamle testamente og Det nye testamente, består av
henholdsvis 39 og 27 bøker. Han er. Den hebraiske (jødiske) Bibel.
Han er. βιβλία biblia 'bøger') er betegnelsen for de grundlæggende kanoniske skrifter i jødedommen og
kristendommen. Formodentlig en historisk person, som Bibelen prøver at få presset ind i historien.
Betegnelsen «testamente» stammer fra den latinske. Jesus (ca. Den hebraiske (jødiske) Bibel. Han er. –30/33

e. βιβλία biblia «bøker») er betegnelsen for de grunnleggende kanoniske skrifter i blant annet jødedommen og
kristendommen, selv om den hebraiske. Narrativ teologi er en kristen teologisk retning, der udviklede sig i
1970'erne, og som tager udgangspunkt i, at kristne fortællinger især i Bibelen er det. Kr. 4 f.

