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List do Filemona - Słowa odważne (ale niezupełnie?) 

 
 

W roku 62 - pisze historyk Tacyt w swoich Rocznikach - o zabójstwo prefekta 

Rzymu Pedaniusa oskarżono jego niewolnika. Twarde ówczesne prawo przewidywało, 

że cała familia niewolników ponosiła jednakową odpowiedzialność i dlatego 

wszystkich skazano na śmierć. 

Problem w tym, że niewolników prefekta było 400 i, mimo protestów, Senat, aby 

uszanować prawo, które chroniło we wszystkim i za wszelką cenę dobra panów, nie 

przeciwstawił się rzezi. 

List św. Pawła do Filemona datowany jest właśnie na tamte lata, około 62-63 roku, 

czasy jego pierwszego pobytu w rzymskim więzieniu. 

Zatem żeby dobrze zrozumieć najkrótszy tekst całej Biblii, warto przypomnieć 

kontekst historyczny, który dzisiaj jest dla nas przerażający. 

Powodem do napisania Listu jest przypadek niewolnika, Onezyma, który uciekł od 

swego pana, Filemona. 

 Z Listu do Kolosan wiemy, że Filemon gościł u siebie w domu wspólnotę 

chrześcijan, a Onezym był jednym z jego niewolników. Paweł nawrócił Filemona                    

i poznał również jego niewolnika, który podczas ucieczki zamiast zatrzeć ślady, dzięki 

pieniądzom, które ukradł panu, dociera do stolicy Imperium. Podróż około 1400 km! 

Nigdy się nie dowiemy, czy dotarł tuż po rzezi niewolników Pedaniusa
1
.                            

Z pewnością musiał czuć się zagrożony, może zresztą był skruszony, a może to Paweł 

przyczynił się do jego skruchy i skłonił go do powrotu jego tropem. 

List powstaje więc jako swoista przepustka, którą wystawia Apostoł, żeby pomóc 

Onezymowi powrócić do pana i uniknąć tragicznego i bolesnego zakończenia. 
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  Rzymski niewolnik był bowiem własnością pana i nie podlegał żadnej ochronie; 

pan sprawował w stosunku do niego prawo życia lub śmierci i mógł narzucić mu 

dowolną karę i dowolnie traktować.    

 Bardziej niż osobą był narzędziem domowego użytku, chociaż niemało było 

przypadków, że stawał się panu bliski, wystarczy pomyśleć o słudze setnika, o którym 

jest mowa w Ewangelii. 

Jednak Onezym porządnie narozrabiał, więc trudno nam zrozumieć, z jakiego 

powodu znów się pojawia w Rzymie i u Pawła po swojej ucieczce i dla jakiej 

przyczyny chce albo musi wrócić. List dostarcza nam na ten temat trochę ciekawych 

do zbadania danych. 

 Natomiast gdyby ktoś szukał u Augustowa poważnego oskarżenia niewolnictwa, 

będzie rozczarowany. Ta haniebna instytucja będzie faktycznie zbyt długo tolerowana 

w chrześcijańskim świecie, a Pawłowi nie przychodzi do głowy, by miał zmieniać coś, 

co wydaje się naturalne dla stosunków społecznych. 

  Jedna trzecia ludności składała się z niewolników! Nie do pomyślenia była tak 

radykalna zmiana społeczeństwa i historii ludzkości. 

  Oczywiście z pewnością znajdziemy ludzi takich jak Grzegorz z Nyssy, w IV 

wieku, którzy bez osłonek  piętnują problem:  "Bóg nie mógłby poddać w niewolę 

natury, On, który z własnej woli wezwał nas do wolności, gdy popadliśmy w 

niewolę grzechu. Jeśli więc Bóg nie bierze w niewolę tego, co jest wolne, to kto 

ośmieli się wynosić swoją władzę nad Boga?"
2
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 Trzeba jednak poczekać aż do Grzegorza XIII (w XVI w.!), by trafić na pierwsze 

oficjalne potępienie niewolnictwa ze strony papieża. 

  Wystarczy jednak przypomnieć, że jeszcze w 1857 roku amerykański Sąd 

Najwyższy stwierdził, że "w świetle prawa Murzyni nie są ludźmi", aby zrozumieć,  że 

niewolnictwo jest najdłużej zakorzenioną w historii ludzkości niegodziwością. 

   U Pawła, podobnie jak w Ewangelii, można znaleźć słowa, które ludzie (i sam 

Kościół) niespiesznie rozpoznali, a które ukazują niezbywalną wartość godności 

każdej ludzkiej istoty.   

 Paweł nie głosi tego w tym Liście, ale mocą wiary i przyjaźni kreśli dla Onezyma                   

i Filemona obraz nowego życia, które nie będzie już toczyć się pod szyldem niewoli 

 Zamierzałem go (Onezyma) trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie 

oddawał mi usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii.                         

Jednakże postanowiłem nie czynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój 

czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 
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 Biedny Onezym oddał się zatem na służbę Pawłowi, który jednak nie chce 

wyrządzić takiej krzywdy jego prawdziwemu panu, toteż z serca mu go odsyła                     

z życzeniem, by zamiast kary spotkało niewolnika braterskie przyjęcie 

 Może  bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał 

na zawsze,  już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie 

zarówno w doczesności, jak i w Panu. 

  Onezym się nawrócił, czyli jest bratem w Chrystusie, a Paweł tutaj upatruje 

przyczyny tej zmiany: jest bratem jako człowiek, a teraz jako chrześcijanin. 

  Czy można było spodziewać się więcej po Pawle, a w gruncie rzeczy również                     

o Jezusie, w związku z niewolnictwem? 

  Z naszego współczesnego punktu widzenia, myślę, że tak. 

  Jednak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, jeden najważniejszych 

dokumentów ubiegłego wieku, powstała dopiero w 1948 roku, po zakończeniu 

najtrudniejszej w dziejach człowieka wojny. 

 

Prawda rozprzestrzenia się  również za pomocą słów i idei, częściej jednak musi 

trwać w miejscu. Prawda wymaga warunków istnienia, na które ludzie nie zawsze 

chcą sobie pozwolić. 

 

Jeżeli  myślimy o wymordowanych bez litości niewolnikach Pedaniusa, ten krótki 

List z pewnością jest zbyt słaby, ma jednak tę zaletę, że pozwala rozprzestrzeniać się 

prawdzie. 

A uznanie niewolnika "bratem" jest jedną z prawd, jakie Paweł głosił światu, który 

przecież nie mógł sobie jeszcze pozwolić na poniesienie wszystkich konsekwencji 

pełnych zaangażowania słów, takich jak te skierowane do Galatów: 

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka 

wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś 

jednym w Chrystusie  Jezusie. 

    

 Dobrej lektury! 

 

 

 

 



Ks. Marcel Debyser "Biblia dla moich parafian" 

Jak czytać, aby rozumieć 
 

Wyd. Święty Wojciech, Poznań 2019 
Tom II 

 

 Rozdział dziesiąty:  List do Filemona 
 

 

Jedną ze spraw najbardziej dyskutowanych w Kościele, do której ludziom Kościoła 

najtrudniej się zapewne ustosunkować, jest niewątpliwie problem miejsca chrześcijan 

w budowaniu większej sprawiedliwości społecznej. 

Chrześcijan kusi manicheizm, który jak westerny dzieli świat na "dobrych i złych". 

Zależnie od epoki chrześcijanie skłonni są przyłączać się do jednego obozu lub 

drugiego, twierdząc zawsze, że chodzi oczywiście o obóz "dobrych". 

Liczne podróże Jana Pawła II do Ameryki Łacińskiej czy do Polski świadczą o 

niezwykłej aktualności tego problemu. 

W sprawie tej stanowisko chrześcijańskie jest całkowicie oryginalne, a wspaniałą 

jego ilustracją jest pierwszy dokument społeczny Kościoła,  

pierwsza encyklika społeczna: List do Filemona. 

W dodatku List ten jest bardzo łatwy i krótki, co pozwala nam przytoczyć go                     

w całości; a także pragnąc, by i on znalazł uprzywilejowane miejsce w 

przepowiadaniu i katechezie. 

 

Odkrywanie księgi: list proboszcza do parafianina 

 

List do Filemona również został napisany w latach 61-63, gdy Paweł był więziony 

w Rzymie. Apostoł kieruje swe słowa do Filemona, bogatego chrześcijanina 

zamieszkałego w Kolosach, by odesłać mu jego niewolnika Onezyma, który go okradł 

i zbiegł.  

Onezym schronił się w Rzymie, gdzie spotkał Pawła i nawrócił się na 

chrześcijaństwo. Któż nie nawróciłby się w styczności z Pawłem? 

Pomimo chęci zatrzymania go przy sobie, Paweł uznaje prawo Filemona do 

odzyskania niewolnika. Wszelako nie w jakikolwiek sposób. Onezym nawrócił się, a 

zatem Filemon winien uważać go za brata i stosownie traktować. 



W tym krótkim, własnoręcznie napisanym liście Paweł okazuje się niezwykle czuły 

i serdeczny. Jego relacja z Filemonem i Onezymem pełna jest niezwykłej miłości. 

Miłuje obu na równi. Ta miłość przyznaje każdemu prawa, lecz także obowiązki. 

Paweł ukazuje nam, w jaki sposób wierzący w Zmartwychwstałego zapoczątkuje 

nową wizję bliźniego, która stopniowo zwycięży niewolnictwo i zaprowadzi nowy 

świat, o którym apostoł nie przestaje mówić w swych Listach. 

Stanowisko Apostoła Narodów w tej delikatnej sprawie zasługuje na szczególną 

uwagę. Zawiera ono bowiem odpowiedź na wiele pytań dnia dzisiejszego. 

Pamiętam księdza, który po mszy został zaczepiony przez pewną panią. Krytykując 

zaciekle jego homilię, rzekła: "Proszę księdza, ksiądz jest rewolucjonistą!".                        

Mój przyjaciel odpowiedział: "Gorzej, proszę pani, jestem chrześcijaninem!". 

Bardzo pożyteczne jest rozważanie, w jaki sposób wiara w Zmartwychwstałego od 

samego początku prowadzi Pawła do zupełnie nowej postawy. 

Jest to szczególnie potrzebne w naszej epoce, w której chrześcijanie nie mogą być 

nieobecni w owym wielkim ruchu wyzwolenia człowieka. 

 

Zgodnie ze swym zwyczajem Paweł zaczyna od pozdrowienia i dziękczynienia: 

Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, 

naszego współpracownika, do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i 

do Kościoła /gromadzącego/ się w tym domu. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 

naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć 

wspominam cię w moich modlitwach, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz 

względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.  Oby twój udział w wierze okazał 

się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, /jaki jest do 

spełnienia/ wśród was dla Chrystusa.  Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy 

z powodu twojej miłości, że /mianowicie/ serca świętych otrzymały od ciebie 

pokrzepienie.(Flp 1,1-7) 

I natychmiast wypowiada apostoł swą prośbę: 

A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie 

obowiązek, to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako 

stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - proszę cię za moim 

dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Niegdyś dla 

ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo 

użyteczny.  Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do 

domu!  Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi 

w kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii.  

Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój 

czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. (Flm 1,8-14) 



 

Uderza nas postawa szacunku do Filemona, któremu Paweł niczego nie chce 

narzucać siłą. Na tym, być może, polega wielka nowość: apostoł uznaje winy 

Onezyma, prosi tylko Filemona, by spojrzał na niego w nowy sposób. Rozwiązanie 

kwestii sprawiedliwości społecznej tkwi bez wątpienia właśnie w tym nowym 

spojrzeniu: 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 

zawsze,  już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno             

w doczesności, jak w Panu.  Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij 

go jak mnie! Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na 

mój rachunek!  Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już 

nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.                         

Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce                  

w Chrystusie!   (Flm 1,15-20) 

 

Wzruszające jest zaufanie Pawła do Filemona: 

Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, 

niż mówię. (Flm 1,21) 

 

Dobrze jest słyszeć apostoła, który zachęca swego brata, by użył wszelkich 

tkwiących w nim możliwości; jak bardzo uwalnia nas to od oskarżeń prywatnych                 

i publicznych, którymi niektórzy chrześcijanie uważali za konieczne zasypywać swych 

braci, zapominając, że w ten sposób powodują ich zamknięcie w sobie, definitywnie 

odbierając wolę i odwagę zmiany. 

Apostoł kończy List, prosząc Filemona o przygotowanie mu gościny podczas 

następnej wizyty, albowiem na wzór Jezusa przebywającego u Lewiego i Zacheusza 

zamierza Paweł pocieszyć brata, wobec którego okazał się wymagający. 

Kocha go bowiem naprawdę i wie, że i on także potrzebuje jego przyjaźni oraz że 

dialog jest o tyle bardziej pożądany, o ile poważniejszy jest sam jego przedmiot: 

 A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki 

waszym modlitwom.  Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień                                       

w Chrystusie,  /oraz/ Marek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi 

współpracownicy. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa /niech będzie/ z duchem 

waszym! Amen. (Flm 1,22-25) 

 

 

 



Przesłanie dla nas: "Jeśli winien ci cokolwiek, ja to zwrócę" 

 

Jakiż komentarz może być uzupełnieniem tak pięknych i klarownych słów ... 

Poniższe uwagi mają tylko rzucić nieco więcej światła na tak wspaniałe 

przedstawienie myśli Pawła i przygotować nas, byśmy mogli bardziej nią żyć. 

Najbardziej godna uwagi jest w Liście do Filemona                                                 

duszpasterska postawa Pawła. 

Dziękuje on Panu za łaskę okazaną w chrześcijaninie, chwali chrześcijanina, że na 

łaskę tę odpowiedział, i opisuje mu wszystkie korzyści, jakie odniósł. 

Zachęca Filemona, by nadal szedł w obranym kierunku, pogłębiając swą wiarę, 

wspierając się na swej dotychczasowej odwadze i szlachetności, z ufnością wobec 

siebie samego, aby nowe wysiłki, jakich się od niego wymaga, uwieńczone zostały 

powodzeniem. 

Paweł uznaje się apostołem i bratem wszystkich: tak Filemona, jak i Onezyma. 

O obu mówi z tą samą czułością. Czułość tę, która wyklucza wszelką nienawiść i 

stronniczość, zrodziło w jego sercu obcowanie z Jezusem. 

 Albowiem Jezus dał mu również ową mądrość, która pozwala w każdym 

człowieku odkryć zarazem dobro i zło. Jezus uczy Pawła kochać człowieka 

tak bardzo, że akceptuje każdego takim, jaki jest, i ufa mu. 

Paweł przekonuje Onezyma, by powrócił do swego pana, a Filemona, by przyjął go 

jak brata. W każdym razie obaj wiedzą, że ich miłuje, i obaj pragną odpowiedzieć na 

pragnienie apostoła. 

Paweł patrzy na Onezyma w prawdzie: co uczynił, to uczynił. 

Kochać kogoś nie oznacza mówić mu tylko rzeczy przyjemne ani nawet myśleć jak 

on. Kochać kogoś to dostrzec, kim on jest, zanim oceni się to, co uczynił. 

Onezym jest bratem, synem Boga usprawiedliwionym przez śmierć Chrystusa, Syna 

Bożego. Odtąd jest bratem swojego pana, tak samo godnym szacunku.  

Paweł zachęca więc Filemona, by traktował Onezyma jak własnego brata, a także 

jak brata samego apostoła. 

Paweł jest całkowicie solidarny z niewolnikiem, ale odrzuca wszelką wrogość 

wobec jego pana. Albowiem i wobec Filemona postawa Pawła jest piękna: bierze pod 

uwagę o wiele bardziej to, kim on jest, niż co posiada. 

On także jest synem Boga, nieskończenie godnym szacunku, co udowodnił przez 

swe nawrócenie: "Dziękuję Bogu, słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz 

względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych". 



Paweł wyjaśnia, że Onezym jest dla Filemona pożyteczny, gdyż pozwoli mu 

osiągnąć nowy etap chrześcijańskiego życia. Podkreślając dobrowolność dobrego 

uczynku, sugeruje, by Filemon przyjął niewolnika jak umiłowanego brata.  

 "Przyjmij go, jakbym to był ja".  

 "Jeśli winien ci cokolwiek, ja to zwrócę". 

 

W Liście tym zawiera się cała doktryna społeczna chrześcijaństwa. 

Grzech pierworodny, odłączając człowieka od Boga, rozdzielił również ludzi 

między sobą. Budując miasto, nie mówią oni już tym samym językiem.  

Jedynie przywrócenie ich związku z Bogiem w Chrystusie odbuduje harmonijne 

stosunki między nimi. 

"Jest twoim bratem", mówi Paweł do Filemona. 

Z tego powodu, i nie tylko z tego, można spodziewać się przywrócenia 

sprawiedliwości. 

Summum ius, summa iniuria, mówili już starożytni:                                               

"Koniec prawa końcem niesprawiedliwości" 

 

Wprowadzając nas w ekonomię agape, Chrystus uczy każdego brać pod uwagę nie 

jedynie własną korzyść, lecz osobowość bliźniego. 

Cała rewolucja, którą przynosi chrześcijaństwo, tkwi w następującej zasadzie:  

wartość osoby nie polega na jej majątku, wiedzy czy władzy, 

lecz na jej istocie jako dziecka Bożego. 

Zgodnie z tą zasadą każda osoba jest godna szacunku, bez względu na jej 

pochodzenie społeczne. 

Każda jednak została również wezwana do nawracania się, by coraz bardziej żyć 

jako dziecko Boże. 

Gdy przyjmie się tę zasadę, szybko znajdą się sposoby rozwiązywania problemów 

ekonomicznych i społecznych. Natomiast bez nawrócenia żadne regulacje nie mogą 

skutecznie przyczynić się do ustanowienia sprawiedliwości. 

Na tym polega oryginalność nauki społecznej Kościoła. 

Wynika ona wprost z naszej wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Z nauki tej 

płynie również postawa pasterzy w dziedzinie społecznej. 



Jest to postawa miłości, szacunku, dialogu, przekonująca nie przymusem, lecz 

zachętą i prośbą. 

W żadnym razie Kościół nie ma proponować konkretnych rozwiązań, lecz winien 

przekonywać swych wiernych, by angażowali się w ich  poszukiwanie. 

Kościół nie ma zastępować związków zawodowych, partii czy innych organizacji, 

lecz zachęcać wiernych, by wewnątrz nich byli świadkami miłości. 

Wierni mają odpowiedzieć miłością na zaufanie swych pasterzy: "Przyjmij go jak 

mnie", mówi Paweł. Powinni przyjąć orędzie apostoła, który przemawia do nich                  

w imieniu Chrystusa i nieustannie zaprasza do nawrócenia się na tę prawdę, że  

kto traci, ten zyskuje. 

 

Aktualność Listu do Filemona 

 

Żaden inny tekst św. Pawła nie nabiera dziś równie palącej aktualności. 

W obecnej sytuacji sprawą zasadniczej wagi jest, by chrześcijanie wsparli braterską 

pomocą świat, który poza miłością daremnie szuka rozwiązania swych problemów. 

W tym celu jednak muszą odnowić swą jedność w świetle lektury słowa Bożego.  

Dokonają tego, jeśli na nowo odkryją Biblię i będą się nią żywić; jeśli pasterze                    

i wierni we wzajemnym zaufaniu przyjmą wezwanie Ducha i będą gotowi 

odpowiedzieć nań - wierząc w prawdę, że kto traci, ten zyskuje. 

 Pracodawcy i pracownicy - to Chrystus 

 Ludzie starsi i młodzi - to Chrystus 

 Mieszkańcy krajów rozwiniętych i będących na drodze rozwoju - to 

Chrystus. 

Wszyscy zasługują na taki sam szacunek i wszyscy są grzesznikami idącymi ku 

odkupieniu. Odkupienie to wypełni się dopiero gdy Chrystus powróci, lecz  

naszym działaniem możemy powrót ten przyspieszyć. 

 

 

 



List do Filemona  ("Słowo wśród nas") 

 

Jesteście teraz braćmi i siostrami! 

 

List św. Pawła do Filemona jest jednym z najkrótszych biblijnych tekstów – w 

oryginale greckim liczy zaledwie 335 słów – i jako jedyny skupia się niemal wyłącznie 

na jednostkowym problemie, jakim jest przypadek pewnego zbiegłego niewolnika.  

Wydawałoby się, że ówczesne surowe prawo wobec zbiegłych niewolników nie 

podlega dyskusji, a jednak przy okazji tej prywatnej, dotyczącej konkretnego domostwa 

historii, w liście św. Pawła padają jedne z najbardziej rewolucyjnych stwierdzeń w całym 

Piśmie Świętym.  

To rewolucyjne przesłanie Listu św. Pawła do Filemona jest świadectwem 

radykalnych zmian, jakie życie w Chrystusie może wnieść w nasze relacje. Przyjrzyjmy 

się więc treści tego listu i zobaczmy, jak wielkim wyzwaniem były słowa św. Pawła dla 

ludzi jego czasów – i jakim wyzwaniem pozostają one dla nas po dziś dzień.  

 

 

Jak wiara w Chrystusa 

przemienia nasze relacje 

 



▌ TARAPATY ONEZYMA  

Bibliści przypuszczają, że Filemon był jednym z liderów Kościoła w Kolosach, na 

terenie dzisiejszej południowo- -zachodniej Turcji.  

Wraz ze swoją żoną Apfią byli szanowanymi członkami niewielkiej wspólnoty wiary i 

użyczali swojego domu na cotygodniową celebrację Eucharystii. Możliwe, że Filemon 

poznał Pawła w pobliskim Efezie, gdzie ten głosił Ewangelię.  

Przesłanie, które tam usłyszał, mocno dotknęło jego serca i uwierzył w Pana Jezusa – a 

Paweł stał się dla niego jak ojciec. Obecnie jednak Paweł przebywa w rzymskim 

więzieniu i stamtąd pisze do Filemona list w sprawie Onezyma, jego niewolnika.  

Wygląda na to, że Onezym, niewolnik zbiegły z domu Filemona, przybył do Pawła, 

jako przyjaciela swego pana, licząc na wstawiennictwo Apostoła i z nadzieją, że ten w 

jakiś sposób pomoże mu wyjść z tarapatów – na przykład przekona Filemona, żeby mu 

przebaczył lub przynajmniej złagodził karę.  

▌ ŚMIAŁA PROŚBA  

Paweł przyjął życzliwie uciekiniera, a ponieważ nigdy nie tracił żadnej okazji, by 

głosić Ewangelię, wkrótce nawrócił Onezyma. I nie byłoby w tym wydarzeniu nic 

nadzwyczajnego, gdyby na tym poprzestał.  

On jednak idzie krok dalej i kieruje do Filemona niezwykle śmiałą, jak na owe czasy, 

prośbę dotyczącą niewolnika:  

„Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 

zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 

umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno 

w doczesności, jak i w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, 

przyjmij go jak mnie” (Flm 15-17).  

Trudno nam dziś sobie wyobrazić, jak Filemon mógł odebrać tę niezwykłą prośbę!  

W cesarstwie rzymskim, tak jak w całym starożytnym świecie, gdzie istniało 

niewolnictwo, niewolników uważano za własność ich panów. Ich prawa, jeśli w ogóle je 

mieli, zależne były od dobrej woli pana, podobnie jak życie, a ucieczki były karane z całą 

surowością: zwykle pochwyconemu zbiegowi wypalano rozpalonym żelazem piętno na 

czole a na szyję nakładano żelazną obrożę, którą musiał nosić aż do śmierci.  

I oto Paweł prosi Filemona, aby przyjął swego zbiegłego niewolnika jak brata!  



Bez wymierzania mu kary, bez żadnych konsekwencji, a nawet bez przywracania go 

do stanu niewolnika. Po prostu, by przyjął go jak brata w Panu, podobnie jak stał się on 

bratem w Panu dla Pawła.  

 Czy nie jest to rewolucyjne podejście? 

 

 

▌ ZREWOLUCJONIZOWANE RELACJE  

Prośba Pawła skierowana do Filemona ukazuje trzy rewolucyjne zmiany, jakie 

pojawiły się w relacjach braci i sióstr w Chrystusie, zarówno ówczesnych, jak                     

i dzisiejszych.  

Po pierwsze, relacja łącząca Pawła i Filemona najwyraźniej opiera się zarówno na 

miłości braterskiej, jak i na apostolskim autorytecie. Paweł uważa Filemona za 

przyjaciela, za współpracownika w służbie Panu, za brata w Chrystusie.  

Nazywa go „umiłowanym współpracownikiem” (Flm 1), ale jednocześnie zaznacza, 

że ma prawo „nakładać (…) obowiązek” (Flm 8) na Filemona, choć nie chce tego robić 

ze względu na serdeczne uczucia, jakimi go darzy. Dlatego woli go prosić w imię 

miłości.  

Zwróćmy uwagę, jak radykalnie zmieniła się jego postawa. Paweł, niegdyś faryzeusz 

prześladujący chrześcijan, traktuje teraz tego chrześcijanina jako umiłowanego 

przyjaciela.  

Dawniej ortodoksyjny Żyd, patrzący z góry na wszystkich nie-Żydów, teraz czuje się 

bratem, bliskim członkiem rodziny poganina. Ich relacja przezwyciężyła tradycyjne 

podziały, łącząc ich we wspólnocie opartej na miłości i szacunku.  

Podobnie stało się z relacją Pawła i Onezyma. Przed swoim nawróceniem Onezym 

postrzegał Pawła jako kogoś znajdującego się dwa „poziomy” wyżej niż on. 

Bezpośrednio nad sobą miał swego pana, Filemona, a jeszcze ponad nim był Paweł, 

którego jego pan szanował i czcił. Teraz jednak, zamiast uważać Pawła po prostu za 

mentora swojego pana, ma do niego taki stosunek jak syn do ojca lub młodszy brat do 

starszego brata – jak do kogoś mądrzejszego i bardziej dojrzałego w Panu, ale podobnie 

jak on będącego dzieckiem Bożym.  

Zauważmy również, że Paweł mówi o Onezymie tymi samymi słowami, jakimi mówił 

o Filemonie. Obu nazywa „umiłowanymi” (Flm 1.16), zachęca też Filemona, aby przyjął 

Onezyma „jako brata” (Flm 16), którym to słowem sam nazywa zarówno Filemona, jak 

i Onezyma (Flm 7,16).  



Paweł jest głęboko przekonany, że wszyscy trzej są umiłowani przez Boga, odkupieni 

przez Chrystusa i napełnieni Jego Duchem. W świecie cesarstwa rzymskiego, opartym na 

niewolnictwie i ze ściśle ustaloną strukturą społeczną, podobne relacje były czymś 

niezwykłym i stanowiły wymowne świadectwo dla obserwujących je ludzi.  

Najbardziej jednak rewolucyjna przemiana dotyczyła relacji Onezyma i Filemona. 

 Być może nadal w ich społecznej hierarchii nic się nie zmieniło, pan pozostał panem, 

a niewolnik niewolnikiem – tego nie wiemy – ale z pewnością ich dalsze relacje zmieniły 

się radykalnie.  

Dawniej, zgodnie z obowiązującym i niekwestionowanym zwyczajem, Filemon 

traktował Onezyma jako swoją własność, coś, czym mógł swobodnie dysponować, co 

mógł po prostu sprzedać.  

Teraz Paweł odsyła mu go z prośbą, aby przyjął go „na zawsze” (Flm 15).  

Ich więź w Chrystusie jest więzią na wieki, a niebo jest ich wspólnym celem. 

Niezależnie od tego, co może się wydarzyć, są teraz związani ze sobą jako bracia i 

współpracownicy w Panu.  

„Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną” – pisze Paweł do Filemona – 

„przyjmij go jak mnie” (Flm 17). Pierwszą część zdania można przetłumaczyć 

dosłownie: „Jeśli mnie masz za wspólnika” czy „partnera”.  

W oryginale greckim występuje tu słowo koinonon, pokrewne ze słowem koinonia 

czyli „wspólnota”, „komunia”, „współudział”, dzielenie życia i serca z innymi.  

Tym samym słowem św. Jan opisuje naszą relację z Chrystusem:  

„Mieć z nami współuczestnictwo, znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, 

Jezusem Chrystusem” (1 J 1,3).  

Apostoł wzywa więc Filemona, aby przyjął Onezyma z taką samą miłością, 

szacunkiem i czcią, z jaką by przyjął jego, Pawła – ponieważ sam Jezus umarł za 

każdego z nich!  

Wszyscy trzej tworzą wspólnotę w Chrystusie; są w Nim zjednoczeni. Łączy ich 

braterstwo mocniejsze niż wszelkie ludzkie więzi.  

Jak pisał Paweł do chrześcijan w Galacji: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma 

już niewolnika ani człowieka wolnego”. Przekładając to na bardziej współczesny język 

możemy powiedzieć, że w Kościele nie ma już „nas” i „ich”.  

Wszyscy bowiem są „kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). 



 ▌ TEN, KTÓRY ŁĄCZY NAS W JEDNO 

 Jednak oprócz Pawła, Filemona i Onezyma w tej historii występuje Ktoś jeszcze. 

Choć pojawia się w tle listu, jest to zdecydowanie Osoba najważniejsza ze wszystkich – 

nasz Pan, Jezus Chrystus.  

To Jego śmierć i zmartwychwstanie przemieniły życie każdego z tych uczniów i ich 

wzajemne relacje. Paweł, Filemon i Onezym uznali w Jezusie swego Zbawiciela, Tego, 

który uwolnił ich od grzechów i otworzył im niebo.  

Doświadczenie Bożej miłości – tej samej bezgranicznej miłości ofiarowanej każdemu 

z nich – złączyło ich więzami silniejszymi niż podziały stanowe, etniczne czy wynikające 

ze statusu społecznego.  

Takie przeżywanie jedności było doświadczeniem wielu członków wczesnego 

Kościoła. Poganie i Żydzi stawali się braćmi i siostrami. Niewolnicy i panowie 

współpracownikami w Panu. Bogaci i ubodzy modlili się wspólnie. Obywatele rzymscy 

włączali się w tę samą rodzinę wiary co cudzoziemcy którzy nie cieszyli się przywilejem 

rzymskiego obywatelstwa. Działo się tak, gdyż Jezus odkupił każdego i ofiaruje każdemu 

pełnoprawne miejsce w swoim królestwie.  

▌ RELACJE KIEROWANE MIŁOŚCIĄ 

 Radykalne, rewolucyjne, bezprecedensowe. To niektóre ze słów, którymi opisywano 

przesłanie Listu św. Pawła do Filemona. Motorami napędowymi świata starożytnego – 

podobnie zresztą jak dzisiejszego – były podziały, status społeczny i władza.  

W świecie, który na próżno szuka sposobu na pokonywanie barier między ludźmi, ten 

bardzo osobisty list ukazuje nam, że wiara w Jezusa i ufność w moc Ducha Świętego są 

w stanie rzeczywiście przezwyciężać podziały i budować prawdziwą jedność. Jeśli 

rzeczywiście poznaliśmy Jezusa Chrystusa, wiara w Niego prowadzi do przemiany 

naszych relacji.  

Miłość Chrystusa obejmuje każdego, wszędzie i w równej mierze.  

 Jest to miłość, która przebacza zbiegłemu niewolnikowi.  

 Jest to miłość, która leczy zranione relacje.  

 Jest to miłość, która przekracza bariery etniczne, finansowe czy 

edukacyjne.  

Przemieniająca miłość Jezusa Chrystusa czyni wszystkich, którzy ją 

przyjmują, pełnoprawnymi członkami jednej rodziny – ludu Bożego. ▐ 

 


