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Drugie czytanie – z listu do Filemona 9b – 17 

Umiłowany Filemonie, 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. 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! 

- Pawel pisze ten krotki list z wiezienia. Nie wiadomo, gdzie dokladnie to bylo. 
Adresuje go do Filemona, ktory byl chrzescijaninem i prawdopodobnie kims 
waznym, z ktorym sie liczono. Otrzymanie listu, napisanego przez samego Pawla 
bylo wielkim zaszczytem. 

- Temat listu jest dosc delikatny, stad jest on pelen dyplomacji : 



Jeden z niewolnikow, jakich posiadal ow Filemon byl Onezym, za ktorym wstawia 
sie tu Pawel. Pewnego dnia, uciekl on z domu swego pana, co bylo wowczas 
surowo karane przez obowiazujace prawo rzymskie. W czasie tej ucieczki 
spotkal Pawla i nawrocil sie na chrzescijanstwo. Towarzyszyl Pawlowi, ktory 
znalazl sie w ten sposob w delikatnej sytuacji : jesliby go zatrzymal przy sobie to 
postapi przeciw prawu bo stanie sie wspolwinny jego ucieczki. Natomiast jesliby 
go odeslal do Filemona, Onezym zostanie surowo ukarany.  
 
 
“Umiłowany Filemonie, jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa 
Jezusa - proszę cię za moim dzieckiem…” 
 

- Pawel postanowil wyslac Onezyma do swego wlasciciela dajac mu list 
polecajacy, w ktorym prosi Filemona o przebaczenie i probuje go przekonac, 
dajac wyraznie do zrozumienia, ze decyzja nalezy do niego, jako wlascieciela:  

• “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.” 

“Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie!” 

- Slowa te ukazuja, jak bardzo osobistym jest list Pawla do Filemona.  
 

1. Wszyscy ochrzczeni, sa sobie rowni bowiem wszycy maja taki sam 
udzial w godnosci dzieci Bozych. 

                  * “Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w 

Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyoblekliście się w Chrystusa. 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.” (Ga 3, 26-28) 

 - Zjednoczenie z Chrystusem, zakorzenienie w Nim, znosi wszelkie wyróżnienia, 
jakie dana osoba posiadala przed przyjeciem Chrztu Swietego: kazdy ochrzczony 
jest przede wszystkim bratem czy siostra w Chrystusie, a nie bialym czy czarnym, 
moznym wlascicielem czy niewolnikiem, rodakiem czy obcokrajowcem… 

2. Chrzescijaninem nie jest sie od czasu do czasu ale 24 godziny na dobe 
i przez 7 dni w tygodniu. 

 - Pawel prosi Filemona, w imie milosci braterskiej, aby nie oddal Onezyma w rece 
prawa rzymskiego.  

3. Moze sie zdazyc, ze ktos postepuje wedlug obowiazyjacego w danym 
kraju prawa ale przeci Ewangeli ! 



 - Nie wszystkie prawa sa inspirowane Ewangelia. Pawel sklania Filemona, by 
przebaczyl Onezymowi i by nie skorzystal z przyslugujacego mu prawa ukarania 
zbieglego niewolnika, bedacego jego wlasnoscia.  

 

 

 

Ewangelia wedlug Lukasza 14, 25 – 33 

A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto 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. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za 
Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie 
usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby 
założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić 
z niego:"Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". 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? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. 

 

«Jeśli kto 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. (…) 

nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem.» 

- Jezus tlumaczy, ze bliskie relacje w rodzinie sa dobre ale wazne jest, by nie staly 
na przeszkodzie w sluzbie Bogu.  

- Od chwili Chrztu Swietego, relacja laczaca nas z Chrystusem jest zawsze 
silniejsza od kazdej innej, od kazdych wiezow : nawet rodzinnych. 

- Miedzy powyzszymi dwoma zdaniami, Jezus opowiada dwie krotkie 
przypowiesci : o czlowieku pragnacym wybudowac wieze i o krolu, 
wybierajacym sie na wojne.  
Przeslania obu przypowiesci sa podobne : trzeba zharmonizowac swe ambitne 
plany z realnymi środkami, ktorymi sie dysponuje.  
 

• Aby wybudowac solidna wieze, trzeba zaczac od kosztorysu. 

• Krol planujacy wyprawe wojenna, powienien najpierw spokojnie 
rowazyc, jakimi silami wojska dysponuje. 
 
 
Prawdziwy uczen Chrystusa : 

 -  calkowicie poswieca sie Jego sluzbie,  



 -  nie zapomina o pielegnowaniu relacji rodzinnych i przyjacielskich uwazajac 
jednak, by nie przeszkadzaly one w dyspozycyjnosci dla Jezusa,  

 - niesie swoj krzyz, akceptujac ryzyko przesladowan,  

- rezygnuje z wlasnych dobr , zostawia wszystko, by isc za Chrystusem: 
wyrzeka sie wszelkich asekuracji materialnych czy uczuciowych 
(afektywnych), 

- wyrzeka sie wiec wszystkiego, co mogloby stanac na przeszkodzie na jego 
drodze do Krolestwa,  
- wszystko, co posiada (wartosci duchowe jak i materialne), podporzadkowuje 

sluzbie Chrystusowi,  
- nade wszytko, liczy na Ducha Swietego, ktory dziala w swiecie uswiecajac go 
- akceptuje to, ze byc moze nie bedzie widzial dobrych owocow swego 
dzialania, ze z punktu widzenia czystoludzkiego, pojscie za Jezusem « nie 
bedzie mu sie oplacalo »… 
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