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Łk 14, 25-33   (Biblia Tysiąclecia) 
 

(25) A szły z Nim wielkie tłumy. On zwrócił się i rzekł do nich: (26) Jeśli kto 
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. (27) Kto nie nosi 
swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. (28) Bo któż z was, 
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? (29) Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: (30) Ten człowiek zaczął 
budować, a nie zdołał wykończyć. (31) Albo który król, mając wyruszyć, aby 
stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? (32) Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze 
daleko, i prosi o warunki pokoju. (33) Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. 
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 [14,25-26] A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do 

nich: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca 

i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być 

moim uczniem.  

 

Przemawiając do wielkich tłumów (zob. 11,29; 12,1), które z Nim szły, Jezus 

wyjaśnia, że od tych, którzy idą za Nim, wymaga radykalnego oddania się.  

Trzykrotnie stawia warunek, bez spełnienia którego, jak mówi, nikt nie może być 

moim uczniem (14,26.27.33).  

 Po pierwsze, Jezus żąda oddania większego niż przywiązanie do 

własnej rodziny: do rodziców, żony, dzieci i rodzeństwa (zob. 14,20; 

18,29–30).  

On sam już dał tego przykład swoją własną postawą (8,19–21). Pamiętajmy jednak, 

że tak jak w rodzinie uczniów wczesnego Kościoła znalazła się także Jego ziemska 

rodzina (Dz 1,13–14), podobnie i pójście za Jezusem nie musi z konieczności 

oznaczać zerwania więzów z własną rodziną.  

Słowa o „nienawiści” do swojej rodziny należy rozumieć jako hebrajski idiom, 

który posługuje się hiperbolą, by wyrazić preferowanie kogoś (Ml 1,2–3; Rz 9,13).  

Gdy na przykład czytamy, że „Lia
1
 była znienawidzoną” (Rdz 29,31 BL), oznacza 

to tyle, że Jakub „miłował Rachelę więcej niż Lię” (Rdz 29,30 BL).  

Uczniowie zatem powinni kochać Jezusa bardziej niż swoją rodzinę, a nawet 

bardziej niż siebie samych2
.  

Uczniowie muszą, rzecz jasna, nadal kochać swoje rodziny – „czcij swego ojca 

i matkę” (Łk 18,20, cytat z Dekalogu), a także samych siebie (10,27, cytat z Kpł 

19,18). 

 

 [14,27]  Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 

moim uczniem.   

 

 Po drugie, uczeń musi dźwigać swój krzyż za Jezusem.  

Już wcześniej Jezus mówił w podobny sposób, o tym, że trzeba wziąć swój krzyż 

i iść za Nim (Łk 9,23). Poświęcenie się nawet za cenę oddania własnego życia to 

droga zbawienia (9,24). 

 

                                                           
1
 Zastosowane w tłumaczeniu BL "Lia" przyjęło się w kulturze polskiej jako "Lea" - przyp. tłum. 

2
 W innych przekładach polskich (BL, BP) tłumaczenie bliższe oryginału i mowa o nienawiści do swojego 

"życia/duszy" przyp. tłum. 



 [14,28-32] Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw 

i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył 

fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby 

drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 

wykończyć«. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 

stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw 

niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, 

i prosi o warunki pokoju. 

 

Zanim Jezus przedstawi trzeci warunek uczniostwa (14,33), uzasadnia swoje 

nauczanie za pomocą dwóch krótkich przypowieści.  

Zdaniem większości badaczy są one adresowane do uczniów. Ponieważ pójście za 

Jezusem wymaga radykalnego zaangażowania, to w myśl obu przypowieści, każdy 

powinien wpierw usiąść i dobrze się zastanowić. Decyzji, by pójść za Jezusem, nie 

wolno podejmować beztrosko i pochopnie. 

W pierwszej przypowieści, o wieży, kwestią wymagającą rozważenia są związane 

z jej budową wydatki. Trzeba wziąć pod uwagę, czy ma się dość środków na jej 

wykończenie, aby się nie narazić na drwiny patrzących na nieroztropnego 

budowniczego.  

Przekaz płynący z tej przypowieści wydaje się argumentem wspierającym trzeci 

warunek, który musi spełnić uczeń, pojawiający się pod koniec perykopy (w. 33), 

gdzie także mowa o dobrach materialnych. Innymi słowy, nim zrezygnuje się ze 

wszystkiego, co się posiada, by iść za Jezusem, należy to dobrze przemyśleć. 

 W drugiej przypowieści dowiadujemy się o królu, który ma stoczyć bitwę 

z drugim królem i zastanawia się, ilu ludzi potrzebuje, by zwyciężyć.  

W tej przypowieści stawka jest większa, ponieważ od tego, czy podejmie się walkę, 

czy poprosi o warunki pokoju (to samo greckie wyrażenie w 19,42) zależy życie 

jego i jego żołnierzy.  

Przekaz płynący z przypowieści nawiązuje do pierwszego warunku uczniostwa 

(14,26), gdzie Jezus wzywa uczniów, by kochali Go bardziej niż swoje własne życie. 

 Ze względu na kontekst (podróż do Jerozolimy) niektórzy badacze interpretują obie 

przypowieści jako odnoszące się w pewien sposób do Jezusa.  

To Jego ogłoszą w Jerozolimie królem (19,38) i przez jakiś czas będzie przebywał 

na terenie świątyni (19,47), którą często symbolizowała wieża.  

 



Chociaż taka interpretacja rodzi trudności w odniesieniu do konkretnych 

szczegółów (którym królem z przypowieści jest Jezus?), to jednak pojawiająca się 

w drugim warunku bycia uczniem wzmianka o krzyżu (14,27) wskazuje, że można 

treść tej perykopy odnieść także do Jezusa: ponieważ niósł swój krzyż, również 

uczniowie muszą nieść swój własny krzyż.  

Co ciekawe, czasownik z pierwszej przypowieści przetłumaczony jako drwić 

pojawia się u Łukasza jeszcze raz tylko w odniesieniu do szyderstw i drwin, których 

doświadczył Jezus podczas aresztowania i na krzyżu (18,32; 22,63; 23,11.36). 

 

[14,33]  Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, 

nie może być moim uczniem.   

 

 W tym wersecie Jezus mówi o trzecim warunku, który musi spełnić uczeń, 

a mianowicie o gotowości wyrzeczenia się wszystkiego, co posiada.  

Wśród pierwszych chrześcijan byli uczniowie, którzy z własnej woli sprzedawali 

majątki i posiadane dobra, a uzyskane w ten sposób środki przekazywali apostołom, 

by ci rozdzielili je między ubogich (Dz 2,45; 4,34–37).  

Uogólniając, możemy powiedzieć, że  

Jezus chce, by Jego uczniowie nie przywiązywali się do dóbr 

materialnych (Łk 12,15). 

 

[14,34-35]  Dobra jest sól; lecz jeśli nawet sól smak swój utraci, to czymże 

ją przyprawić? Nie nadaje się ani dla ziemi, ani dla nawozu; precz się ją 

wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”  
 

Logion Jezusa zamykający tę perykopę mówi o soli, która traci swój smak i którą 

się wyrzuca. Taka pozbawiona smaku sól jest jak ziarno, które nie rodzi owocu 

(8,7.14).  

Pod koniec przypowieści o ziarnach (8,8) Jezus wypowiada to samo ostrzeżenie: 

Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 

 

 Klemens Aleksandryjski 

 

Trudny wybór 

 

A Jezus odpowiadając, rzekł:  

„Zaprawdę powiadam wam, że kto by opuścił dom i rodziców, i braci, i 

majętność dla Mnie i dla Ewangelii, stokroć więcej otrzyma” (Mt 19, 29n).  

A niech was nie przeraża ani to, ani inne polecenia jeszcze w surowszych słowach, 

gdzie indziej wypowiedziane: „Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, i dzieci, a 

nadto i życia swego, nie może być uczniem moim” (Łk 14, 26).  

Nie naucza przecież nienawiści i nie nakazuje uwolnić się od przywiązania do 

najdroższych ów Bóg pokoju, który nawet nieprzyjaciół poleca miłować.  

A jeśli należy miłować nieprzyjaciół, to odpowiednio postępując coraz wyżej – 

także i najbliższych; jeżeli natomiast należy nienawidzić krewnych, to tym bardziej, 

schodząc coraz niżej, powinni – jak wskazuje rozumowanie – mierzyć nas 

nieprzyjaciele. W ten sposób można by, jak się zdaje, udowodnić, że nauki te zbijają 

się wzajemnie. 

Jednak nie tylko się nie zbijają, ale nawet wcale im to nie zagraża. W tej samej 

bowiem myśli, usposobieniu i zmierzając do tego samego celu może nienawidzić ojca 

i miłować nieprzyjaciela ten, kto ani nie mści się na nieprzyjacielu, ani nie szanuje 

ojca więcej niż Chrystusa.  

W tamtym wezwaniu poleca Jezus wykarczować nienawiść, w tym zaś – nadmierną 

nieśmiałość wobec otoczenia, o ile przeszkadzałaby ona zbawieniu. 

Oto możemy pomyśleć, że odbywa się jakby rozprawa sądowa. 

Wyobraź sobie, że staje przed tobą ojciec i mówi: Ja cię zrodziłem i wychowałem, 

pójdź za mną, czyń zło razem ze mną i nie słuchaj prawa Chrystusowego. I inne 

jeszcze rzeczy, jakie mógłby mówić bluźnierca i człowiek umarły na duchu. A z 

drugiej strony posłuchaj Zbawiciela: „Ja cię odrodziłem, gdyś był w zły sposób przez 

świat na śmierć zrodzony; uwolniłem cię, uleczyłem i odkupiłem. Ukażę ci oblicze 

Boga, Ojca dobrego; nie nazywaj ojcem nikogo na ziemi; niechaj umarli grzebią 

umarłych, a ty pójdziesz za Mną; zawiodę cię do miejsca spoczynku, gdzie będziesz 

rozkoszował się dobrem niewypowiedzianym i niewyobrażalnym; tym, czego oko nie 



widziało, ani ucho nie słyszało, i co w serce człowiecze nie wstąpiło (1 Kor 2, 9), na 

co pragną spoglądać aniołowie (1 P 1, 12), i widzieć, jakie to dobra zgotował Bóg 

świętym i miłującym Go dzieciom. Jam twój żywiciel: samego siebie jako chleb daję, 

a nikt, kto chleba tego kosztuje, nie zazna śmierci, i co dzień daję ci napój 

nieśmiertelności. Jam nauczyciel niebiańskiej nauki. Za ciebie ze śmiercią stoczyłem 

walkę i poniosłem śmierć twoją, na którą ty zasłużyłeś przez grzechy i niewierność 

względem Boga”. 

Gdyś wysłuchał tych mów obydwu stron, sam swoją sprawę rozsądź i oddaj głos za 

własnym zbawieniem, A jeśliby podobnie mówił brat albo dziecko, albo żona czy 

ktokolwiek inny, niech przed wszystkimi Chrystus w tobie zwycięża, bo za ciebie 

walczy. 

 

 Męczeństwo św. Perpetui i Felicyty3  

 

Trudny wybór 

 

Gdyśmy jeszcze byli na śledztwie, a mój ojciec nie przestawał mnie przekonywać i 

odwodzić od mego postanowienia, rzekłam: „Ojcze, czy widzisz leżące tam oto 

naczynie, garnuszek czy coś podobnego?” Odpowiedział: „Widzę”. Ciągnęłam 

więc dalej: „Czy można go nazwać czym innym, niż jest?”. Odpowiedział: „Nie”. 

„A więc i ja nie mogę się nazywać czym innym, niż jestem, to znaczy 

chrześcijanką”. Wówczas ojciec oburzony tymi słowami rzucił się na mnie, jak 

gdyby mi chciał wydrzeć oczy; ale drażnił mnie tylko i ostatecznie odszedł 

zwyciężony, razem ze swoimi diabelskimi argumentami. Tak pozbyłam się ojca na 

kilka dni; podziękowałam za to Panu i ochłonęłam, zostawszy sama. 

W tym czasie udzielono nam chrztu; mnie natchnął Duch Święty, abym będąc w 

wodzie prosiła nie o co innego, jak o wytrzymałość mego ciała. Po kilku dniach 

wtrącono nas do więzienia. Przeraziłam się, gdyż nigdy dotychczas nie znajdowałam 

się w takich ciemnościach. Cóż to był za okropny dzień! Zaduch panował straszliwy z 

powodu natłoku ludzi, żołnierze zachowywali się brutalnie, a do tego gnębiła mnie 

jeszcze troska o dziecko. Na szczęście dobrzy diakoni, Tercjusz i Pomponiusz, którzy 

się nami opiekowali, przekupiwszy dozorców, wystarali się, że na parę godzin 

przeniesiono nas do lepszego pomieszczenia, gdzie mogliśmy trochę odetchnąć. 

                                                           
3
  Krótki opis męczeństwa męczenników: dwóch młodych kobiet i grupy innych ludzi, w którym opisy męk 

przekładają się z wizjami męczenników. Utwór stanowi arcydzieło hagiografii. Kartagina 202 r. 



Wyszliśmy z więzienia i posililiśmy się. Ja nakarmiłam dziecko osłabione już 

głodem i zatroskana o nie rozmawiałam z matką, pocieszałam brata, polecałam syna. 

Martwiłam się, widząc, że smucą się moim położeniem. Te troski gnębiły mnie przez 

wiele dni. Gdy jednak wymogłam, że pozostawiono mi w więzieniu dziecko, 

natychmiast ustąpiły wszystkie zmartwienia zagłuszone pracą i staraniem o niemowlę, 

a więzienie stało mi się pałacem, w którym pragnęłam pozostać jak najdłużej... 

Wkrótce potem rozeszła się wieść, że będą nas przesłuchiwać. Przybył też z miasta 

ojciec mój trawiony niepokojem i starał się ponownie skłonić mnie do zmiany 

postanowienia, mówiąc: „Ulitujże się nade mną starym, córko, ulituj się nad twym 

ojcem, jeśli jestem godzien, byś mię ojcem nazywała; wychowałem cię tymi oto 

rękami na dojrzałą niewiastę, miłowałem cię więcej niźli twoich braci, nie wydaj mię 

ludziom na hańbę; miej wzgląd na rodzeństwo, na matkę, na ciotkę, na dziecko twoje, 

które nie będzie mogło żyć bez ciebie; poniechaj swego zamiaru, nie gub nas 

wszystkich; zrozum, że jeśli zostaniesz stracona, nikt z nami szczerze rozmawiać nie 

będzie”. Tak mówił mój ojciec, całując mnie po rękach, rzucając mi się do nóg, 

nazywając już nie córką, lecz panią. Ja zaś bolałam bardzo, że on jeden z całej rodziny 

nie może się radować z mego męczeństwa, i pocieszałam go, mówiąc: „Będzie, co 

Bóg zechce, wszak przyszłość nie w naszej jest mocy, lecz w ręku Boga”. 

Zasmucony opuścił mnie. 

Nazajutrz podczas posiłku porwano nas nagle na przesłuchanie. Przybyliśmy na 

rynek. Wieść o tym rozeszła się natychmiast po sąsiednich dzielnicach miasta i zbiegł 

się niezmierny tłum ludzi. Weszliśmy na podwyższenie. Towarzysze moi zapytani 

wyznali wiarę. Gdy przyszła kolej na mnie, niespodzianie zjawił się ojciec z moim 

synkiem, ściągnął mnie ze stopnia i odezwał się: „Błagam cię, zlituj się nad 

dzieckiem”. Hilarian, który po zmarłym konsulu Minuncjuszu Timanianie przejął 

władzę sądowniczą, dodał od siebie: „Miejże wzgląd na siwego ojca, miej wzgląd na 

dziecko, złóż ofiarę za pomyślność cesarza”. Odpowiedziałam: „Nie zrobię tego”. 

Hilarian zapytał: „Jesteś chrześcijanką?” Odrzekłam: „Jestem”.  

Ojciec chciał protestować, ale Hilarian kazał go wyrzucić i wychłostać. Bolałam 

bardzo nad dolą mego starego ojca, czując się, jakbym sama została bita. Następnego 

dnia wydano na nas wyrok skazujący wszystkich na walkę z dzikimi zwierzętami. 

Weseli powróciliśmy do więzienia. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

W wolności - Flm 9b - 10.12-17 

komentarz ks. P. Śliwińskiego i ks. M. Kowalskiego z książki  

"Żyj Słowem - JUTRO NIEDZIELA -Idź, naśladuj Boga" 

rok C, wyd. Stacja 7, Kraków 2021 
 

 
 

Wolność to stan serca. Można być niewolnikiem i jej doświadczać, można 

być pozornie wolnym i nie potrafić jej używać. 

 

 LIST DO PRZYJACIELA 
 

List do Filemona mógł powstać w Efezie lub w Rzymie, kiedy Paweł przebywał w 

więzieniu. To list prywatny adresowany do dobrze sytuowanego chrześcijanina, 

patrona goszczącego w swym domu wspólnotę w Kolosach. Paweł nazywa go swoim 

współpracownikiem w dziele Ewangelii, zaangażowanym w pomoc braterską. List 

można zakwalifikować do starożytnej kategorii pism polecających. 

 Według tradycyjnej interpretacji Paweł wstawia się za zbiegłym niewolnikiem 

Filemona, Onezymem, prosząc, aby jego pan okazał mu miłosierdzie. Onezym udał się 

być może po pomoc do Pawła, będąc przy nim w więzieniu oddawał mu posługi i tam 

nawrócił się na chrześcijaństwo. 

 

 NAJKRÓTSZY LIST 

 

List do Filemona to najkrótszy, liczący zaledwie dwadzieścia pięć wersów list 

Pawła. To jedyna księga Biblii, w której nie wprowadzono podziału na rozdziały.  

List dzieli się na wstęp, w którym Paweł pozdrawia Filemona i kościół zbierający 

się w jego domu (wersety 1–3), część zasadniczą zawierającą dziękczynienie za wiarę 

i miłość Filemona (wersety 5–7), prośbę o przebaczenie dla Onezyma (wersety 8–19) 

oraz zakończenie zawierające apel o przyjęcie listu, przygotowanie miejsca dla Pawła                

i końcowe pozdrowienia (wersety 20–25). 

 

 

 

 



 BRATERSKIE PRZYJĘCIE 

 

Usłyszymy fragment zasadniczej części listu, w której Paweł prosi o przyjęcie 

Onezyma. Opisuje go jako zrodzonego w kajdanach – prawdopodobnie nawrócił się 

w więzieniu przy Pawle. 

Apostoł odsyła go do jego pana, choć chętnie pozostawiłby go przy sobie w 

więzieniu. Prosi, aby Filemon przyjął go już nie jako niewolnika, ale jak swojego 

brata. 

 

Najważniejsze cytaty: 

 

 Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody 

 Aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli 

. 

 

 

Biblijny insider 

   

Aby zrozumieć, o co Paweł prosi Filemona, musimy przenieść się w realia 

I w. z wszechobecną wówczas instytucją niewolnictwa 

   Niewolnicza siła 

 

Niewolnicy stanowili podstawową siłę roboczą w starożytności. Najbogatsi mieli 

ich nawet kilka tysięcy, inni kilku lub kilkudziesięciu, w zależności od statusu 

społecznego. 

Pozyskiwani byli poprzez wyprawy wojenne, spośród porzucanych w starożytności 

dzieci lub tych, którzy sami sprzedawali się w niewolę. 

   Losy niewolników 

 

Ich status i pozycja były bardzo różne. Niewolnicy w bogatych domach mogli 

liczyć na dostatnie życie, w przeciwieństwie do strasznego losu tych w kopalniach lub 

na galerach. Niewolnicy bogatych właścicieli mogli nawet żyć osobno, prowadząc 

interesy swych panów i dorabiając się znacznego bogactwa. Mogli posiadać pieniądze, 

nabywać ziemię, a nawet posiadać swoich niewolników. 



Niewola w przypadku długów miała zawsze określony czas. Wielu z niewolników, 

odłożywszy sumę na swój wykup, mogło liczyć na odzyskanie wolności. Wolność 

była także nagrodą za wierną służbę. 

    Wyzwoleńcy  

Tak zwani wyzwoleńcy pozostawali wciąż związani ze swoimi panami, świadcząc 

im usługi lub pracując dla nich. Pan gwarantował im nazwisko oraz pewien majątek, a 

także obywatelstwo rzymskie. W ten sposób obywatelem rzymskim mógł stać się 

Paweł. 

W I w. zjawisko uwalniania niewolników i obdarzania ich prawami 

obywatelskimi było tak powszechne, że władze rzymskie musiały je ograniczać. 

 

   Trwałość systemu 
 

Powstania niewolników nie walczyły o zniesienie systemu, ale o poprawę ich bytu. 

W podobnym duchu Seneka krytykuje okrucieństwo panów, ale nigdy nie dopomina 

się zniesienia niewolnictwa. Było to nie do pomyślenia, biorąc pod uwagę ówczesny 

system ekonomiczny. 

Niewolnictwo funkcjonowało jeszcze bardzo długo w świecie zachodnim, a zaczęto 

je znosić dopiero w erze następującej po rewolucji przemysłowej (XVIII/XIX w.), 

kiedy nie potrzeba już było tylu rąk do pracy. 

 

    Chrześcijańscy panowie 
 

Badacze zgodnie twierdzą, że I w. to szczyt okresu niewolnictwa. W zależności od 

rejonu niewolnicy mogli stanowić nawet dwie trzecie populacji. Wspólnoty 

chrześcijańskie nie dysponowały funduszami, które pozwalałyby na masowy wykup 

niewolników. 

Ze świadectw historycznych wiemy, że praktyki takie się pojawiały, lecz nie były 

żadną regułą. Pan, który stawał się chrześcijaninem z reguły nie uwalniał swoich 

niewolników, ponieważ uniemożliwiłoby to funkcjonowanie jego domu.  

 

    Chrześcijaństwo i niewolnicy 
 

Ze świadectw epoki wiemy także, że wbrew panującym zwyczajom niewolnicy w 

domach chrześcijańskich nie byli zmuszani do przejścia na nową religię.  



Mogli to zrobić sami, pod wpływem świadectwa innych domowników. 

Przykładem jest Onezym, który nawraca się prawdopodobnie dopiero w więzieniu, 

przy Pawle. 

Paweł w swoich listach będzie nawet wzywał niewolników do posłuszeństwa swym 

panom. Równocześnie od panów będzie wymagał miłosiernego i ludzkiego 

traktowania swoich niewolników.  

 

  Prośba Pawła 
 

Do Filemona Paweł pisze, prosząc, aby ten przyjął Onezyma jako więcej niż 

niewolnika – jako umiłowanego brata. Nie musi to oznaczać jego uwolnienia, ale 

sygnalizuje coś niesłychanego – niewolnik godnością staje się równy swojemu 

panu. Paweł stwierdza to wyraźnie w Liście do Galatów – wszyscy chrześcijanie mają 

równy dostęp do Boga i wszyscy są Jego dziećmi (por. Ga 3,28). 

To skok cywilizacyjny, biorąc pod uwagę, że niewolnicy, zgodnie z definicją 

Arystotelesa, nie byli w pełni ludźmi. Traktowano ich raczej jako przedmioty i 

majątek domowy. Pan w każdej chwili mógł pozbawić ich życia lub sprzedać.                        

W Chrystusie wszyscy stają się w pełni ludźmi i braćmi. 

 

CZY WIESZ, ŻE: 

 

Zbiegły niewolnik 
 

Onezym to według tradycyjnej interpretacji prawdopodobnie zbiegły niewolnik 

(fugitivus) Filemona. Ucieczka niewolnika należała do porządku dziennego w czasach 

starożytnych.  

Powodowani pragnieniem wolności, strachem przed karą czy popełniwszy jakieś 

wykroczenie niewolnicy oddalali się od panów, szukając pracy na wsi, wtapiając się w 

miejski tłum lub uciekając się do azylu w sanktuarium (np. Artemida Efeska). 

 

Ucieczka 
 

Poszukiwał ich pan lub wyspecjalizowany tropiciel (fugitarius), wspomagani przez 

aparat państwowy. Doprowadzeni do pana niewolnicy mogli zostać nawet ukarani 

śmiercią. Znalazłszy azyl w sanktuarium mieli z kolei szansę pojednać się z panem i 

wrócić do niego, pozostać na służbie bóstwa lub być sprzedanymi innemu panu.. 

 

 

 

 



Pomoc Pawła 
 

W jaki sposób Onezym znalazł się u Pawła? Onezym mógł zbiec, ponieważ 

wykroczył przeciw Filemonowi (ukradł coś), ale chce powrócić do pana. Ucieka się 

zatem pod protekcję Pawła (amicus domini), aby wstawił się za nim i zapewnił mu 

przyjazne przyjęcie.  

Paweł wstawia się za nim u Filemona. Onezym w więzieniu nawraca się na 

chrześcijaństwo i przez to staje się bratem w wierze Filemona.. 

 

 

II czytanie :      Flm 9B - 10, 12-17 

 (Biblia Tysiąclecia) 

 
 

 (9B) Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa - (10) 

proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za 

Onezymem.  

(12) Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! (13) 

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

kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii. (14) Jednakże postanowiłem nie uczynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z 

dobrej woli. (15) Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś 

go odebrał na zawsze, (16) 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. (17) Jeśli więc się poczuwasz do 

łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

  Teodoret z Cyru 

 

Paweł, Filemon i zbiegły niewolnik Onezym 

  

 „Bo taki jestem, Paweł – starzec”.  
 

Zważ, kto cię prosi. Samo wspomnienie imienia wystarcza, by bojaźń przejęła 

nawet kogoś, kto jest bardzo uparty.  
 

Kto kocha Pawła, słucha nauczyciela całego świata, rolnika, który uprawia ziemię i 

morze, naczynie wybrane (Dz 9, 15), kogoś, czyje zasługi wypowiedzieć zdołałoby 

może dziesięć tysięcy języków. [Apostoł] dodaje określenie „starzec”, wskazując, że 

osiwiał wśród trudów, i że w ten sposób również przydaje większej powagi swym 

słowom. I jeszcze o jednym wspomina:  
 

 „A teraz jeszcze więzień Jezusa Chrystusa”.  
 

„Uszanuj Pawła, uszanuj moją starość, uszanuj kajdany, w które zostałem zakuty ja-

ko herold prawdy”. 

  

 „Proszę cię za moim synem”.  
 

Któż zdoła wyrazić potęgę Pana? Któż zdoła uwielbić dobroć Boga? Łotr i 

włamywacz nagle stał się synem Pawła! [Apostoł] wyjaśnia, jak go zrodził: „Którego 

zrodziłem w mych kajdanach”.  

Nawet kajdany nie przeszkodziły w duchowych narodzinach. I dopiero po tych 

pochwałach wymienia jego imię:  
 

 „Za Onezymem, który niegdyś dla ciebie był nieużyteczny”.  
 

Wspomina dawne czasy. 
 

 „Ty zaś jego, to jest moje serce, przyjmij”.  

 „On jest moim synem, urodził się z mojego serca”.  
 

 „Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie usługiwał mi w 

kajdanach, [które noszę dla] Ewangelii”.  
 

„Ty jesteś mi winien posługę jak uczeń nauczycielowi, który głosi naukę Bożą.  

Zamierzałem więc zatrzymać go zamiast ciebie, aby spłacił mi dług twego 

postępowania”.  



Zwróć uwagę na potęgę Ewangelii: niewolnika uczyniła panem. 
 

„Jednakże postanowiłem nic nie robić bez twej zgody, aby dobry twój czyn był nie 

jakoby z musu, ale z dobrej woli”. „Pragnę, abyś i ty czerpał korzyść, jaka stąd płynie, 

i abyś odniósł korzyść dzięki zgodzie własnego serca”... 

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

zawsze, już nie jako niewolnika, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a ileż 

więcej dla ciebie, zarówno w ciele jak i w Panu”. Ucieczka przyniosła mu dobro: z 

nieużytecznego niewolnika stał się prawdziwym bratem. Jeśli zaś jest on moim 

bratem, to tym bardziej twoim, gdyż należy do ciebie również jako sługa w sprawach 

materialnych. 
 

 „Jeśli się więc poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jako mnie”.  
 

Cóż może być bardziej przekonywującego od tych słów, cóż wymowniejszego? 

„Jeśli – powiada – z jakiegoś powodu poczuwasz się do wspólnoty ze mną, to tego, 

który doznał niezwykłego nawrócenia, przyjmij jakby mnie samego”. 

 


