List do Kolosan

(1,24) Teraz

raduję się, cierpiąc za
was, i w moim ciele dopełniam braki
cierpień Chrystusa za Jego Ciało,
którym jest Kościół.
(4,3) Módlcie się także za nas, aby

Bóg utorował drogę naszym słowom
dla głoszenia tajemnicy Chrystusa,
z powodu której jestem więźniem.
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Czas powstania
Około 61–62 r., a więc ok. 24–25 lat po
nawróceniu Pawła. Był to czas panowania
Nerona jako cesarza rzymskiego.

Autor księgi Paweł z Tarsu (Apostoł mógł mieć wówczas ok. 53–55 lat).
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Adresaci listu
Wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa w Kolosach
(obecnie są to tereny zachodniej Turcji).

( 1,7) Pouczył was o niej mój
umiłowany współpracownik
Epafras. On jest dla was
wiernym sługą Chrystusa.

Epafras – nie jest to ta
sama osoba, o której
mowa w Flp 2,25 i 4,18.
Tutaj chodzi o jakiegoś
ucznia, któremu Paweł
powierzył ewangelizację
Kolosów (Kol 4,12).
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(2,8) Uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym
oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata.
Nie pochodzi to od Chrystusa.
żywioły – są to kategorie bytów duchowych (aniołów), których istoty i zakresu działania
nie da się jednak bliżej określić.
Najbardziej prawdopodobna jest opinia wiążąca błędne poglądy Kolosan z synkretyzmem
pogańsko-judaistycznym.
Św. Paweł w hymnie ku czci Chrystusa Pana wszechświata (Kol 1,15-20) w zdecydowany
sposób wskazuje na absolutne pierwszeństwo Chrystusa zarówno względem całego
stworzenia, jak i wobec wspólnoty Kościoła.

Rozdział 1
List do Kolosan
Adres
– w. 1-2
Modlitwa dziękczynna Pawła
– w. 3-8
Modlitwa błagalna Pawła
– w. 9-14
Hymn o Chrystusie – pośredniku w dziele stworzenia i zbawienia – w. 15-20
Owoce odkupienia w życiu Kolosan
– w. 21-23
Posługa Pawła w Kościele
– w. 24-29
Rozdział 2
Walka Pawła o wiernych
– w. 1-15
Przeciwko fałszywym praktykom
– w. 16-23
Rozdział 3
Przeznaczenie do niebieskiej chwały
– w. 1-3
Zasady postępowania w życiu chrześcijanina
– w. 5-17
Życie rodzinne
– w. 18-25
Rozdział 4
Zachęty do postawy apostolskiej
– w. 2-6
Końcowe pozdrowienia
– w. 7-18
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List do Kolosan jest pismem równoległym
do Listu do Efezjan.
• Oba dokumenty św. Paweł nie tylko wysłał
równocześnie, ale również skonstruował w podobny
sposób. Dlatego każdy z listów jest znakomitym
uzupełnieniem i wyjaśnieniem mniej jasnych
fragmentów drugiego.
• w Liście do Efezjan św. Paweł przedstawił Boży plan zbawienia w Chrystusie,
• w Liście do Kolosan skoncentrował się na ostrzeżeniu wierzących przed
grożącym im synkretyzmem religijnym.
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Modlitwa dziękczynna Pawła – (1, 3-8)
Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł zaczyna list dziękczynieniem
zanoszonym do Boga za wiarę i miłość Kolosan, po czym przechodzi
do modlitwy błagalnej w ich intencji

(2,1) Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę za was, za tych, którzy
są w Laodycei, i za tych, którzy nie widzieli mnie osobiście.
Laodycea – zamożne miasto handlowe, leżące w pobliżu Kolosów i Hierapolis w Azji
Mniejszej. Wyrabiano tu wysokiej jakości balsamy na choroby oczu i uszu oraz
barwioną wełnę. Mieściła się tu słynna szkoła medyczna przy świątyni Asklepiosa.
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Modlitwa błagalna Pawła – (1, 9-14)
Przed poruszeniem tematu błędnej doktryny Paweł modli się
za Kolosan, aby w pełni poznali prawdę o swoim zbawieniu,
dokonanym przez Jezusa Chrystusa.
(3,17) I cokolwiek czynicie słowem lub czynem – wszystko
w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu.
(4,2) Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając na niej
w dziękczynieniu.
(Ef 5,20) Zawsze bądźcie za wszystko wdzięczni Bogu i Ojcu w imię naszego
Pana, Jezusa Chrystusa.
(1Tes 5,18) W każdej sytuacji dziękujcie! To jest bowiem wolą Boga względem was
w Chrystusie Jezusie.
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Hymn o Chrystusie – pośredniku w dziele stworzenia i zbawienia
– (1, 15-20)
Przytoczony hymn ukazuje pierwszeństwo Chrystusa
w odniesieniu do świata (ww. 15-18a) i Kościoła (ww. 18b-20).
(1,15) On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia,
(Hbr 1,3) On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje
wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po
prawej stronie Majestatu na wysokościach.
(1, 16) gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebie i na ziemi: to, co widzialne
i niewidzialne, trony czy panowania, zwierzchności czy władze – wszystko przez
Niego i dla Niego zostało stworzone.
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Hymn o Chrystusie – pośredniku w dziele stworzenia i zbawienia
– (1, 15-20)
(1, 19) Spodobało się bowiem Bogu, by w Nim zamieszkała cała pełnia
(1, 20) i aby przez Niego wszystko pojednać ze sobą – wprowadziwszy pokój przez
krew Jego krzyża, zarówno na ziemi, jak i w niebie.
pełnia – prawdopodobnie jest tu mowa o wszechświecie wypełnionym stwórczą
obecnością Boga (Ps 24,1; 50,12; 72,19; Mdr 1,7; Syr 43,27; Iz 6,3; Jr 23,24).
Inni mówią, że chodzi o pełnię bóstwa (Kol 2,9) lub o Kościół (Ef 1,23).
Podstawowym celem chrześcijan posłanych przez Jezusa do głoszenia dobrej nowiny
o zbawieniu jest wprowadzanie pokoju we wszystkich wymiarach życia ludzkiego.
pokój – tak najczęściej tłumaczone jest hebrajskie słowo szalom, które występuje w Piśmie
Świętym ponad 250 razy. Najogólniej oznacza ono pełnię, jedność, szczęście, pomyślność,
zdrowie, a także spokój, wyciszenie.
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Owoce odkupienia w życiu Kolosan – (1, 21-23)
(1,21) I was, którzy niegdyś byliście obcymi i wrogami
przez wasze myśli i złe czyny, 22) teraz przez śmierć
pojednał w swoim doczesnym ciele, aby stawić przed sobą
jako świętych i nieskalanych, i nienagannych. 23) Obyście
tylko trwali w wierze, pewni, mocni i niezachwiani
w nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Ona została
ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem, a ja, Paweł,
stałem się jej sługą.
Każdy, kto grzeszy, oddala się od Boga i staje się Jego nieprzyjacielem (Rz 5).
Zamiarem Boga jest wyrwanie nas ze stanu grzeszności.
Aby się to mogło dokonać, potrzeba głosić Ewangelię.
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Posługa Pawła w Kościele – (1, 24-29)

Paweł pisze o Bożej tajemnicy, zakrytej przed ludźmi od
wieków i pokoleń, którą jest Jezus Chrystus. W momencie
Jego przyjścia na świat i dokonania zbawczego dzieła tajemnica
ta została odsłonięta.
Objawienie się Chrystusa światu i Jego obecność w wierzących daje im moc nad
wszelkimi siłami przeciwnymi Bogu i jest gwarancją przyszłej chwały.
Tą samą mocą Chrystusa Paweł Apostoł prowadzi walkę z siłami tego świata, głosząc
Ewangelię.

Postawa św. Pawła jest przykładem składania siebie w ofierze za innych
– na wzór Chrystusa.
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Walka Pawła o wiernych – (2, 1-15)
Kolosanie zakwestionowali pozycję Chrystusa w zbawczym dziele Boga.
(2,8) Uważajcie, by ktoś was nie zniewolił filozofią i bezsensownym
oszustwem, opartym na ludzkim podaniu o żywiołach świata.
Nie pochodzi to od Chrystusa.

żywioły – są to kategorie bytów duchowych (aniołów), których istoty i zakresu działania
nie da się jednak bliżej określić.
W Chrystusie przez Wcielenie zamieszkuje pełnia bóstwa.
Przykład Kolosan ostrzega chrześcijan przed próbą rozwiązywania niezrozumiałych
spraw Bożych, dotyczących człowieka (tu: zbawienia dokonanego przez Chrystusa),
tylko ludzkim rozumem, którego możliwości są ograniczone. Zamiast tego należy prosić
Boga o głębsze poznanie tych tajemnic przez wiarę, która jest światłem oświecającym
ludzki rozum.
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Przeciwko fałszywym praktykom – (2, 16-23)
Paweł poucza, że skoro Chrystus jest jedynym pośrednikiem
między człowiekiem a Bogiem, Kolosanie nie muszą czcić
żadnych mocy duchowych (żywiołów świata).
(2,20) Jeśli umarliście z Chrystusem, odrzucając żywioły
świata, dlaczego teraz, jak ci, którzy żyją na świecie,
podporządkowujecie się im? 21) „Nie bierz, nie próbuj,
nie dotykaj”. 22) A przecież wszystkie rzeczy istnieją,
aby je używać i zużyć! Te ludzkie nakazy i pouczenia
23) wydawać się mogą mądre, bo mówią o religijnym
zaangażowaniu, o pokorze, o umartwieniu ciała,
ale w rzeczywistości nie mają żadnego znaczenia i służą
tylko samozadowoleniu.
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Zasady postępowania w życiu chrześcijanina – (3, 5-17)
Konsekwencją zjednoczenia Kolosan z Chrystusem jest
konieczność zerwania z różnymi grzechami, gdyż niszczą
one godność chrześcijanina.
(3,5) Zadajcie więc śmierć temu, co ziemskie w ciele: nierządowi,
nieczystości, namiętności, złym pragnieniom i chciwości, która jest
bałwochwalstwem.
Gdy zło zostaje zabite, następują narodziny nowego człowieka,
które można porównać do ponownego aktu stworzenia.
Bycie chrześcijaninem staje się więc w tej sytuacji najważniejszym
celem i największą radością.
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Życie rodzinne – (3, 18-25)
18) Żony, bądźcie posłuszne mężom, jak przystoi w Panu.
19) Mężowie, miłujcie żony i nie sprawiajcie im przykrości. 20) Dzieci, we wszystkim
słuchajcie rodziców. To bowiem jest miłe Panu. 21) Ojcowie, nie rozdrażniajcie
waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. 22) Niewolnicy, bądźcie posłuszni we
wszystkim ziemskim panom, służąc nie na pokaz, aby się przypodobać ludziom,
lecz w prostocie serca i bojaźni Pana. 23) Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo,
jak dla Pana, a nie dla ludzi, 24) wiedząc, że otrzymacie za to nagrodę – dziedzictwo
od Pana. Bądźcie niewolnikami Pana – Chrystusa, 25) bo kto postępuje
niesprawiedliwie, otrzyma odpłatę za krzywdę, bez względu na to, kim jest.
(por. Ef 5,21 – 6,9)

Każdy, niezależnie od tego kim jest i co robi, wezwany jest przede wszystkim
do bycia sługą Chrystusa.
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Zachęty do postawy apostolskiej – (4, 2-6)

(4,2) Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając na niej
w dziękczynieniu. 3) Módlcie się także za nas, aby Bóg utorował drogę naszym słowom
dla głoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więźniem. 4) Obym ją ukazał
tak, jak powinienem ją głosić. 5) Postępujcie mądrze względem tych, którzy są
z zewnątrz, wykorzystując każdą okazję. 6) Słowo wasze niech zawsze będzie życzliwe,
przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać.
droga – w Piśmie Świętym termin ten ma często znaczenie symboliczne.
Zwykle oznacza wzorzec postępowania Boga (Iz 55,8n) i ludzi (Ps 1,6).
każda okazja – zwrot kupiecki. Tu oznacza,
że chrześcijanin nie powinien zmarnować
żadnej łaski Bożej do czynienia dobra.

z zewnątrz – chodzi o niechrześcijan.
przyprawione solą – tzn. pełne mądrości.
Sól jest m.in. symbolem mądrości (Mk 9,50).
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Końcowe pozdrowienia – (4, 7-18)
Zwyczajem Pawła było utrzymywanie stałego
kontaktu ze wspólnotami chrześcijańskimi,
do powstania których się przyczynił, dlatego
w zakończeniu listu informuje on Kolosan
o tym, co dzieje się w jego otoczeniu i przesyła
pozdrowienia.
Paweł m.in. wyraża uznanie dla Epafrasa za jego wkład w ewangelizację Kolosów
(Kol 1,7n), ale również pobliskiej Laodycei i Hierapolis (Kol 4,13).
Ostatnich słów pozdrowienia Paweł nie dyktuje, ale kreśli własnoręcznie,
co było powszechnym zwyczajem w ówczesnym świecie
(Rz 16,22; 1Kor 16,21; Ga 6,11nn; 2Tes 3,17; Flm 19).
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Podsumowanie

Ostrzeżenie przed synkretyzmem religijnym,
czyli przed łączeniem różnych pojęć filozoficznych
i religijnych w jeden konglomerat wiary niezgodnej
z Dobrą Wiadomością o ratunku, który jest dostępny
w Chrystusie (por. Kol 2,4-6).

Chrystus jest sednem Bożego planu zbawienia.
To od Niego wywodzi się wszystko i wszystko w Nim ma sens i cel.
Kol 1,15-17 (NPD): W Nim też objawił swoją naturę i dlatego tylko On jest
jedynym obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia.
W Nim bowiem zaistniało wszystko, co tylko zostało stworzone, zarówno
w Niebiosach, jak i na Ziemi: byty widzialne i niewidzialne, trony, panowania,
zwierzchności i władze. Wszystko dokonało się przez Niego i dla Niego.
Dlatego ON JEST przed wszystkim i wszystko jedynie w Nim
ma swój cel, sens i miejsce.
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