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Annan Information
Paulus verkar också bestrida den "judiska" betoningen på omskärelse och traditioner
(Kolosserbrevet 2: 8-11; 3:11). Alla är grundade i ärlig växelverkan som uppträder i Guds
närvaro. Vi försöker formas av sanningen i denna psalm, eftersom den avslöjar Kristus för oss
och i oss och genom oss. Låt oss veta om du har förslag på att förbättra den här artikeln. Visst,
vi sa bara att Paulus av Tarsus skrev dem båda. Ställningen här är att Col är Deutero-Pauline;
Den komponerades efter Paulus livstid, mellan AD 70 (Gnilka) och 80 AD (Lohse) av någon
som kände till den Paulinska traditionen. Viktiga tecken i kolosserna Jesus Kristus, Paulus,
Timoteus, Onesimus, Aristarkus, Markus, Justus, Epafras, Luke, Demas, Archippus. När du
studerar använder du observation, tolkning, kontextualisering och applikation som en guide.

Bjuda in dem att skriva i sina klassbokböcker eller skriftstudietidningar vad de ska göra för att
förbli rotade och uppbyggda i Jesus Kristus och för att undvika att upprotas av andliga
stormvindar. I både Colossians och Philemon skickas hälsningar från Aristarchus, Mark,
Epaphras, Luke och Demas och det finns den närmaste litterära affiniteten mellan efesierna
och kolosserna (se EPISTLE nedan). Många människor berättar för oss att gå på det här sättet,
prata så här, var det här, gör det, åka dit. Börja läsa Guds Word ad-free med direkt tillgång till
ditt nya online studiebibliotek. När det nya året börjar, ber jag Gud att välsigna er alla, liksom
dina vänner och familjer hemma. När det gäller den antika grekiska kulturen var förmågan att
känna igen chiastiska former en viktig del av ett grekiskt barns skolträning. Skriv vad du
tycker att en person nära dig skulle säga.
Låt inte det hindra dig från att fästa Jesus på allt du gör. Den mer personliga tonen i slutet av
detta brev skulle ha varit särskilt betydelsefull för att skapa en förbindelse med de kolossiska
troende, med tanke på att en del av Paulus orsak till att skriva involverade kallade de kättliga
lärarna som. Det talar snarare om de ministeriska lidanden som Paulus bär för att han
representerar Jesus Kristus. "(Lane). Baur trodde Efesierna överlägsen brevet, och Renan
frågade hur kan vi anta att aposteln spenderar sin tid i att göra en skallig transkription av sig
själv. Men som Dr Salmon påpekade, kunde en apostel skriva ett cirkelbrev, det vill säga han
skulle kunna skicka till olika ställen bokstäver i samma ord. När vi ser undran och världens
härlighet skapade Jesus, vi dyrka och hedra honom allt mer. Den ursprungliga kung James
Bibeln inkluderade Apokrypha men i en separat sektion. Men nu har han försonat dig genom
Kristi fysiska kropp genom döden för att presentera dig helig i hans ögon, utan fläck och fri
från anklagelse - om du fortsätter i din tro, fast och fast, inte rörd från det hopp som hölls ut i
evangeliet. Denna studerade variation var en förfining i förfalskning, som jag tror inte
existerade, eller om vi kan anta att det har varit praktiserat i de fall som anges nedan, varför
det kan bli fråga, var inte samma konst utövad på de som vi har samlat in i föregående klass.
Det kommer att vara bekvämt att hantera dessa invändningar enligt följande fyra huvuden: (1)
Style; (2) Christology; (3) Fel som behandlas och (4) likhet med efesierna. För detta ändamål
arbetar jag också, strävar efter hans arbete som verkar i mig kraftigt. I det senare åtföljs han av
Onesimus, i vars tjänst Epistle to Philemon skrevs.
Ändå borde vi inte ta Colossians 1:20 som ett stöd för universalism. Kolossierna skrevs
uttryckligen för att besegra kätteri som hade uppstått i Colosse, vilket hotade kyrkans existens.
Denna nyckelpassning förbinder också Kristus och kyrkan, som kallar Kristus, kyrkans
huvud, kyrkan, som påminner om första Korinthierna 12:12 och Efesierna 1: 22-23. Precis
som det bär frukt och växer i hela. Kyrkans jobb är att vi alla ska växa till Jesu fulla bild
(Efesierna 4: 13-16). Därefter väljer vi som individer att acceptera och omfamna denna
alienation med våra ogudaktiga verk. Materialet presenteras tydligt, språket är jordnära och
direkt, och studieavsnitten är av lämplig längd för både enstaka och gruppstudier. Det verkar
som om Jesus Kristus och hans rädda död inte längre räcker.
Människan är född i synd och kan således inte vara ett rent och försonande offer. Dessutom,
som Principal Salmond observerar, finns det inte en tråkig sammansättning av stil i båda
epistlarna. Vi har med egna ögon sett att Paulus löftet till kolosserna fortfarande är sant idag:
allt håller ihop i Kristus. (Colossians 1:17). Därför är det invändigt att det inte kunde ha
skrivits av St Paul. Men allt detta kan vara mycket naturligt förklarat när man tänker på att
episteln skrevs efter flera år av monotont inneslutning, då kristendomen hade tagit fast rot, när
den gamla typen judare hade blivit utdöd och St. Kapitel 3 öppnas med det mystiska begreppet
att leva i Kristus och presenterar moralisk undervisning och råd för den kristna familjen. Från

fängelset satte aposteln Paulus penna till papper för att tala sanning mot hjärtan och sinne i den
här kyrkofamiljen som han aldrig hade träffat. På grund av Jesu uppståndelse blir de troende
en del av en ny mänsklighet som är förenad med Honom, och deras liv förändras och
förvandlas här på jorden. Priset för vår frigivning betalades av Jesu blod.
Församlingen är redan uppvuxen från de döda med Kristus. För information om hur vi
behandlar dina data, läs vår sekretesspolicy. Bibelns böcker Med tolv bibelböcker är den här
handboken det perfekta ackompanjemanget för din bibelboksklubb. Läs mer Topptips för CVskrivning I den här artikeln utforskar vi hur man kan imponera på arbetsgivare med ett spoton CV. Endast om vi är övertygade om Kristi sanna identitet, och säker på att Han ensam är
allt vi behöver växa, kommer vi att mogna till självsäkra kristna. Bara genom tro på den som
inte hade något att bekänna och allt att förlåta, finner vi nåd att leva i fred med varandra
genom vardagen. Han kan hänvisa till dem som inte har omfamnat den falska undervisningen
som berörde Paulus så mycket i detta brev. Vi måste utmanas och vi måste läras för att kunna
växa. Hur ansluter sig meddelandet till huvudkampanjen för alla kolosser? (Tänk på vad den
här boken lär om Gud och mänskligheten och vad den läran betyder, liksom temanes mening.
Vi befrias av Jesu blod och har inget kvar att frukta.
Därför var författaren Paulus; han skrev brevet medan han var i romersk vårdnad
(Kolosserbrevet 4: 3, 4:10 och 4:18), troligen från Rom och runt a.d. 63. Paulus ville betona att
detta hände på grund av något som hände med en riktig man på ett riktigt kors. Undervisning
är viktigt och strukturer gör livet enklare, men bara kärlek kan binda oss. Cynthia Briggs
Kittredge och Claire Miller Colombo hävdar att Colossians motsägelser och komplikationer
ger möjlighet att komma in fantasifullt i världen av kristna kvinnor och män från första
århundradet. Moderna kristna bombarderas med falska läror, såsom kulturell relativism,
universalism, gnosticism och välståndets evangelium. I sin första Homily på Maria, Guds
Moder, presenterar han förlossningens mysterium på nytt, som en följd av inkarnationen.
Ange din e-postadress, vi skickar dig instruktioner om hur du återställer det. Ditt kreditkort
debiteras inte förrän provperioden är över. Vad jag värderade inför Kristus, jag värdesätter
inte så mycket, de saker blir konstiga.
Tychicus är budbäraren i Efeserne 6:21 och Kolosserbrevet 4: 7-9. Annan användning
inklusive, men inte begränsad till, kopiering, postering eller reposting på Internet är förbjuden.
Vi pausar för att komma ihåg och förkunna den som är GUD som en man. Det är mjukare än
försonande men lika viktigt. Allt detta är så sant, men att gå ut ur dessa sanning dagligen, när
du just har argumenterat eller varit avskräckt eller kritiserat, eller kände avvisat, är det
verkligen omöjligt för oss själva. Två objektiva kriterier är inblandade i identifieringen av
chiasmi: (1) Samma ord eller rötter används i parallella linjer av varje chiasmus. Varje
"religion" som försöker jämföra sig med sanningen med hjälp av böcker som hävdar samma
auktoritet som Bibeln, eller som kombinerar mänsklig ansträngning med gudomlig prestation i
frälsning måste undvikas.
En kulturellt subversiv etik läggs övertygande fram för Kristus-anhängare i vår empireålder.
Detta betyder inte att Epaphras var överlägsen de andra kristna i Colosse. Det innehåller inga
plötsliga frågor, inga krossande dilemman, inga kraftiga utbrott av svepande Pauline
eloquence. Timoteus föddes i Lystra i Asien Minor av en judisk mamma och grekisk far.
Apostlagärningarna 16,1-3 berättar Pauluss möte i Lystra och Paulus önskan att ta honom med
på hans resor. Därefter svara på ett par frågor, idealiskt journaling dina tankar och vad du
känner av den Helige Ande. Om det skrivs i vanliga böcker, på vanligt språk, skulle det ta

omkring fyra tusen volymer. Det leder också en ny generation till att delta i evangeliets
försonande och transformativa kraft. I New Testament-användningen, beroende på
sammanhanget, kan det flertalet grekiska ordet adelphoi (översatta "bröder") hänvisa till
bröder eller bröder och systrar. Ödmjukhet innebär att sänka oss och komma under människor
för att se dem gynnas. Han tog ett antal passager som verkade bevisa Ephesians prioritering
och ett lika stort antal som var lika avgörande att kolosserna var de tidigare. Han talar om att
tillhöra Kristus, att vara i besittning av Kristus, fångad av Kristus, gripen av Kristus.
Bli medlem för att utforska Colossians 1: 15-20, gästskribent Josh Hayes, redaktör för Gospel
Project. Han var samtidigt Guds Son, Frälsaren, men också vår bror, och det är med denna
närhet att han häller i oss den gudomliga gåvan. Ändå pekar evangeliets försonande kraft
fortfarande. Författaren strävar efter att begränsa sådana tendenser genom att erinra Kristi
främst i allt (1:18), för att Kristus är "den osynliga Guds bild" (1:15), som försonade
människan till Gud "genom hans kors blod "(1:20). Vi har frågat vad passagen säger om Gud
och mänskligheten, och nu frågar vi vad det betyder. Brev till en gren gick ibland till en annan
så att fler medlemmar kunde höra Paulus 'läror och råd. Den är lång, full av karaktärer, och
ibland svår att knyta till det dagliga livet. Brainstorm sätt du kan leva ut vad du lärt dig under
din dag.

