Evitar Três Armadilhas Que Distrairia Eua De Cristo
Colossenses 2:16-23 (No Português)
A apresentação: O em grande parte cristãos de Gentio na cidade de Colossos
encaravam um ataque atordoador-a de professores falsos que tentavam de impor
seu plano neles.
Uma parte de seu plano era forçar os Cristãos obedecer toda a minúcias de
rituais religiosos Judeus. Outra parte de seu plano era usar visões que eles
supostamente tinham visto que deu-lhes um conhecimento superior. Seu
conhecimento tentava os novos cristãos focalizar em anjos em vez de em Jesus.
Uma terceira parte de seu plano realçou asceticism – privando se de buscas
legítimas no nome de "formidável-spirituality." Nós hoje podemos ter edições
levemente diferentes, mas os princípios permanecem o mesmo. Aqui está como Paul
instruiu os crentes...
A.

Não Deixa qualquer um Julga o Meio Você Observa Rituais Religiosos Judeus.
2:16-17.
1.

O que são as cinco observâncias concernente que os professores falsos
tentavam de fazer uma edição? (2:16).
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Por que nós não devemos criar caso com estas coisas? (2:17a).

3.

O que é a realidade em que que nós somos focalizar, antes que somos
distraímos pelas sombras que antecipa a realidade? (2:17b).
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B.

C.
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Não Viva Por um "Formidável-Conhecimento" Obteve de Visões. 2:18-19.
1.

Estas influência - mascates encantaram em "auto-humilhação," (o que o
NIV marca "humildade falsa"). Que tipo de adoração falso
empurraram? (2:18a).

2.

O que eles citaram como evidencia justificar esta adoração falsa?
(2:18b).

3.

Que poço sabido cristão evangélico recentemente saiu com uma
predição baseado numa revelação suposta de Deus que América
experimentaria "matanças de massa por terroristas em 2007?

4.

Em vez de contar com visões, o que nós devemos contar com? (2:19).

Não Viva Como Um Ascetic. 2:20-23. (Um ascetic é "pessoa que praticam
auto-negação rara ou disciplina severa sobre se para razões religiosas;" ou,
"uma pessoa que abstem-se de prazeres e confortos." (O Dicionário Mundial
de Livro.)
1.

O que é a realidade que significa nós não temos que viver por regras
arbitrárias e regulamentos? (2:20).

2.

O que são três exemplos de asceticism? (2:21).
a.
b.
c.

3.

O que acontecerá a estas regras artificiais? (2:22).
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4.

5.

O Asceticism é realmente um (2:23 de fracasso).
a.

Na superfície, o que aparece ser?

b.

O que é ele realmente?

c.

O que asceticism não pode fazer?

Pode resumir em uma sentença a coisa bem valiosa que você aprendeu
desta passagem de Escritura?
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