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Noul Testament Evanghelia Dupa Ioan
SFANTA EVANGHELIE DUPA IOAN CAPITOLUL 1 Dumnezeu-Cuvantul S-a facut trup. Marturia lui Ioan
Botezatorul despre Mielul lui Dumnezeu. Cei dintai ucenici ai lui Iisus.
Biblia ortodoxa - Sfanta Scriptura » Noul Testament ...
Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după mine
a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. 16. Şi din plinătatea Lui noi toţi am luat, şi
har peste har.
Sfânta Evanghelie după Ioan :: Capitolul 1
Biblia - Evanghelia dupa Ioan, Noul Testament - Biblia cu note si comentari, Biblia in versiunea IPS
Bartolomeu Anania.
Biblia - Evanghelia dupa Ioan, Noul Testament
1. Autorul şi data scrierii. 2. Scopul scrierii. 3. Particularităţi. 4. Privire de ansamblu asupra
conţinutului. 1. Autorul şi data scrierii. Numele autorului Evangheliei după Ioan nu este menţionat –
după cum este cazul şi cu cele trei evanghelii sinoptice.
Evanghelia după Ioan | comori.org
Biblia - Iisus Se arata la sapte dintre ucenicii Sai. Iisus si Petru. Iisus si ucenicul Sau cel iubit., Noul
Testament, Evanghelia dupa Ioan - Biblia cu note si comentari, Biblia in versiunea IPS Bartolomeu
Anania.
Biblia - Iisus Se arata la sapte dintre ucenicii Sai ...
Caracterul particular al Evangheliei după Ioan . Evanghelia după Ioan, după cum poate observa
orice creştin, are un caracter special. Ea nu ne prezintă naşterea lui Hristos în această lume, nu ni-L
înfăţişează ca pe Fiul lui David, nici nu urmăreşte genealogia Lui înapoi până la Adam pentru a face
să reiasă titlul Lui de Fiu ...
Evanghelia după Ioan - Capitolul 1 | comori.org
Si dupa sase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru si pe Iacov si pe Ioan, fratele lui, si i-a dus intr-un
munte inalt, de o parte. 2. Si S-a schimbat la fata, inaintea lor, si a stralucit fata Lui ca soarele, iar
vesmintele Lui s-au facut albe ca lumina.
Biblia ortodoxa - Sfanta Scriptura » Noul Testament ...
VECHIUL TESTAMENT. Sfânta Evanghelie după Matei Sfânta Evanghelie după Marcu Sfânta
Evanghelie după Luca Sfânta Evanghelie după Ioan Faptele Sfinţilor Apostoli Epistola către Romani
a Sfântului Apostol Pavel Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Epistola a doua
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel ...
Noul Testament - bibliaortodoxa.ro
Citește Biblia online, Noul Testament, Vechiul Testament, Traducerea Dumitru Cornilescu, 1924,
ediția revizuită în 2016
Citește Biblia online, Noul Testament, Vechiul Testament ...
15 Ioan mărturisea despre El şi striga, zicând: Acesta era despre Care am zis: Cel care vine după
mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. 16 Şi din plinătatea Lui noi toţi am
luat, şi har peste har.
Noul Testament - Biblia Ortodoxa | CitateOrtodoxe.ro
Evanghelia după Ioan este a patra și ultima evanghelie din canonul Noului Testament. Ea este
scrisă mai târziu decât celelalte evanghelii canonice (numite Evanghelii sinoptice), pe care le
cunoaşte, le foloseşte şi le completează.
Evanghelia după Ioan - OrthodoxWiki
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36 Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrurile pe care mi le-a dat Tatăl să le
împlinesc – aceste lucruri pe care le fac – dau mărturie despre mine că Tatăl m-a trimis.
Biblia Catolică
n În Evanghelia după sfântul Ioan, "Israel" este echivalent cu poporul lui Dumnezeu şi are o
conotaţie bună în contrast cu "iudeii", conducătorii oficiali ai iudaismului, care se opuneau lui Isus şi
discipolilor lui.
Evanghelia după Sfântul Ioan, capitolul 1 - Noul Testament ...
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