
V Javorníku 8. 9. 2019  

Vděčný vězeň a milovaný spolupracovník (List Filemonovi - 1. část) 
 

Základ kázání: Filemonovi 1-3                                                       1. čtení: Deuteronomium 30:15-20 

 
1 

Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, 
2
 sestře 

Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: 
3
 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho 

a Pána Ježíše Krista.  

 

Milí bratři, milé sestry, 

několik nedělí se budeme společně zabývat tímto nejkratším dochovaným dopisem apoštola Pavla. 

Je zřejmé, že apoštol psal tento list z vězení. Ale z kterého vězení, to už s jistotou říct nemůžeme. 

Buď byl Pavel uvězněn v Efezu, někdy mezi lety 53–55 po Kristu. Nebo přímo v Římě, v letech   

64–65 po Kristu. Uvádím to jen pro zajímavost, protože tyto informace pro nás nemají žádný 

zásadní dopad.  

 

I. Zavřít zadní vrátka, podřezat si pod sebou větev 

Když si celý dopis přečteme, můžeme nabýt dojmu, že se zde jedná o soukromou korespondenci 

mezi Pavlem a jeho přítelem Filemonem. Ale to bychom byli daleko od pravdy. List Filemonovi je 

oficiálním apoštolským dopisem, který je v posledu určený pro celý sbor v městě Kolosy nejen pro 

Filemona. Z prvního verše slyšíme, že autoři jsou vlastně dva: 

 1 
Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus 

A hned na to apoštol vyjmenovává adresáty tohoto dopisu: 

 Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku, 
2
sestře Apfii, Archippovi, našemu 

spolubojovníku, a církvi v tvém domě. 

Pavel si tedy nepřál, aby si Filemon přečetl soukromou výzvu a povzbuzení ke křesťanské lásce 

a pak dopis někam založil, nebo v horším případě zmačkal, zahodil či spálil. Pavlovým záměrem 

bylo, aby si Filemon dopis přečetl a pak jej znovu předčítal celému shromáždění. Aby si z těch slov 

vzali něco dobrého pro sebe i ostatní členové koloského sboru.  

A zároveň zde cítíme i Pavlovu pastýřskou strategii. Pokud Filemon tento dopis přečte i svým 

bratrům a sestrám, pak odhodlaněji naplní Pavlovy prosby a instrukce. To známe ze svého života, 

bratři a sestry. Dokud víme jen my sami, co dobrého je třeba udělat, pak takové věci dokážeme 

odkládat a odkládat a odkládat – a nakonec třeba neučiníme vůbec nic. Však to má čas. Ještě to 

musím pořádně promyslet a zvážit. Nesmím se unáhlit. Počkám, jak se všechno bude dál vyvíjet.  

Ale pokud o tom, co máme učinit, ví více lidí, pak už je nám hloupé tu náročnou věc odkládat, či se 

na to úplně vykašlat. To bychom v očích druhých lidí mohli ztratit dobrou pověst. A s tím zde Pavel 

tak trochu počítá. Přeje si, aby Filemon prokázal svou víru v Krista tím, že se v lásce skloní ke 

svému otroku Onezimovi. A to v jejich době nebylo vůbec nic snadného! Proto Pavel chce, aby 

o celé věci vědělo co nejvíce lidí. Tím se pro Filemona, váženého bratra církve v Kolosách, zavřou 

zadní vrátka. A přitom uvažme: Pavel Filemonovi výslovně nepřikazuje, aby ten dopis přečetl 

celému shromáždění. On čeká, že se Filemon sám dovtípí. Že se sám rozhodne ten dopis zveřejnit. 

Že si sám pod sebou podřeže větev a přibouchne únikový východ – aby Pavla nakonec poslechl. Co 

Pavla! Aby nakonec Krista poslechl! 

Bratři a sestry, někdy to zkusme. Víme-li, co dobrého v životě máme učinit a máme-li k tomu 

dobrému dílu málo kuráže, svěřme se s tím druhým lidem. Proberme to s těmi, kterým důvěřujeme, 

včetně těch našich pochybností, strachu a lenosti. Třeba nás Pán právě skrze tyto lidi povzbudí 

k tomu, abychom odhodlaněji naplňovali jeho vůli v našem životě.  

 

 

 



II. Pavel: Vězeň Ježíše Krista 

Než přejdeme k samotnému Filemonovi, zastavme se na chvíli u Pavla samotného. Jak apoštol 

v tomto listu nazývá sebe sama? Jak se tituluje? 

 1 
Pavel, vězeň Krista Ježíše. 

Pavel se nachází ve vězení, to už jsme na začátku řekli. V dopise zmiňuje tuto skutečnost celkem 

třikrát: 

 10
 Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima… 

 13
 Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo 

tebe… 

 23
 Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši… 

Proč Pavel, lidově řečeno, sedí? Vždyť on nikoho nezabil. Nic neukradl. Nikoho nepodvedl. 

Vydělával si na obživu legálním způsobem. Žil ctnostně. Pavel byl ve vězení kvůli zvěstování 

evangelia o Pánu Ježíši Kristu. Za tuto podvratnou činnost ho zavřeli do díry. A přesto – a to je 

důležité! – se apoštol nenazývá vězněm Říma. On je, podle svých vlastních slov, vězněm Ježíše 

Krista. Co to znamená? Že je vězněn pro evangelium o Pánu Ježíši. Dále: Sedí nyní ve vězení, 

protože to byla vůle Ježíše Krista. A nakonec: Pavel se pokládá za člověka, kterého uvěznil sám 

Ježíš Kristus. Spasitel si ho k sobě připoutal. Ne železnými okovy. Ale něčím mnohem pevnějším: 

Okovy Boží lásky. Pavel je totálně odevzdaný Ježíši Kristu, svému laskavému Zachránci. Nepatří 

sám sobě. Není svobodný. Je uvězněný v Kristu. Je připoutaný ke Kristu. Bratři a sestry, Pavel 

nepřišel o svou svobodu až ve chvíli, kdy ho římská stráž hodila do klády. On přišel o svou svobodu 

dávno předtím. Tehdy před Damaškem, kdy k němu vzkříšený Ježíš promluvil: 

 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?' 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.' 

(Sk 22:7-8)     

V tom okamžiku, kdy si jej Pán povolal, se Pavel stal dobrovolným vězněm Ježíše Krista. 

Člověkem, který svého Pána poslouchá a z lásky k němu snáší i příkoří. A tímto Kristovým 

vděčným a radostným vězněm Pavel zůstane navždy, na věky věků.  

Bratři a sestry, to je pro nás velmi inspirativní a provokující zároveň. Za dva měsíce se v naší zemi 

bude oslavovat 30. výročí sametové revoluce. Nový začátek svobody. Ano, my v té vnější svobodě 

už léta žijeme a jsme za ni vděční. Ale, křesťané, pamatujte: Vnitřně svobodní nejste. Vy jste 

radostnými a vděčnými vězni Ježíše Krista, který si i vás k sobě připoutal svou obětavou láskou. 

Přikoval si vás k sobě řetězem lásky a milosti, kterou nikdo nikdy nezlomí. Nepatříme sami sobě. 

Nejsme sami svoji. Patříme Kristu – napořád.  

 

III. Filemon: Duchovní syn i milovaný spolupracovník 

A teď se ještě zaměřme na Filemona. Co o něm víme? Filemon byl majetný člověk, který v městě 

Kolosy vlastnil veliký dům a také otroky. Přinejmenším jednoho otroka: Onezima. Ale v tehdejší 

době nebylo zvykem, aby tito páni měli jednoho otroka. To bylo v dobré společnosti k smíchu. 

Jeden otrok – žádný otrok. Takže můžeme směle předpokládat, že Filemon jich vlastnil víc.  

Dále: Filemon musel být velkorysý a štědrý člověk. Vždyť ve svém domě hostil církev. První 

křesťané, jak známo, neměli kostely či modlitebny, ve kterých by se mohli scházet. Proto pořádali 

bohoslužebná shromáždění u někoho v domě. A to bylo možné jen u bohatších členů té které církve, 

samozřejmě. Ale pozor: Filemon nemusel být kazatel, ani starší (presbyter) daného sboru. Jestli 

někdo z těch Pavlem zmíněných lidí vypadá na kazatele, předsedu shromáždění či staršího sboru, 

pak je to Archippos. Toho Pavel nazývá svým spolubojovníkem: Tím, který zápasí o pravdu 

evangelia a o spásu lidí. Navíc to pěkně koresponduje s veršem z listu Koloským. Pavel tam píše: 

 17
 A Archippovi řekněte: Hleď, abys konal službu, kterou jsi přijal od Pána. (Ko 4:17) 

Archippos byl tedy tamní kazatel a učitel. Ale Filemon byl pán domu, který všechna shromáždění 

zaštiťoval. On hostil koloskou církev u sebe doma. Inu: Kristus nám za škody stojí. Stokrát víc 

slibuje. 

A teď: Jaký byl vztah Pavla a Filemona? Z dopisu vyplývá, že Pavel nepíše člověku, kterého sotva 

zná a který jeho srdci není blízký. On Filemona miluje vroucí bratrskou láskou.  



Filemon zřejmě uvěřil díky Pavlovi, na základě apoštolova kázání a vyučování. (viz Fm 19) 

Můžeme říct, že Pavel je jeho duchovním otcem. To se ozývá ve v. 19: 

 19
 Já Pavel píšu vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe.  

Proto Filemon pokládá Pavla za svou duchovní autoritu. To slyšíme zase z v. 8: 

 8
 Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, 

9
 pro lásku raději prosím, já 

Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše.  

Ale hned v úvodu, a to je velmi zajímavé, nazývá Pavel Filemona jinak. On nepoužívá tak typickou 

frázi o otci a synu ve víře. Pavel označuje Filemona za svého spolupracovníka.  

Přestože skrze Pavlova slova evangelia Filemon uvěřil… Přestože možná skrze jeho vzkládání 

rukou se Filemona dotkl Duch svatý... Nyní, po letech, jsou ti dva spolupracovníci na Boží vinici, 

kolegové v díle evangelia.  

Bratři a sestry, v tom slyším výzvu pro nás starší: Dávejme najevo našim mladším bratrům 

a mladším sestrám, že jsou našimi spolupracovníky. Že nejsou jen našimi dětmi, či dokonce 

vnoučaty ve víře. Oni vedle nás musí růst. Propast mezi námi se musí den ode dne zmenšovat, aby 

na konci naší společné cesty oni byli našimi spolupracovníky, skutečnými bratry a skutečnými 

sestrami, kteří jsou nám rovni. Kéž bychom třeba naše děti, které s Kristem budou žít, vnímali čím 

dál více jako naše bratry a sestry ve víře – a ne jen jako naše děti. Kéž bychom všechny ty služebně 

mladší čím dál více vnímali jako ty, kteří jsou na stejné rovině jako my. Totiž: Pokud se k nim 

budeme pořád chovat jako duchovní otcové a matky, pak jim nikdy nedovolíme, aby vedle nás 

vyrostli a jednou nás zastoupili.  

A ještě jedno důležité slovíčko jsem vynechal. Filemon není jen Pavlův spolupracovník. On je 

přímo milovaný spolupracovník. Kým je ten muž milovaný? Samozřejmě Pavlem. Pavel jej miluje 

jako svého bratra v Kristu. Ale tím se celý význam zdaleka nevyčerpává. Filemon byl nejdřív 

milovaný Bohem samotným, než se stal milovaným bratrem apoštola Pavla. Bůh mu prokázal svou 

lásku tím, že si jej skrze Krista přitáhl k sobě. Jemu Bůh dává svou milost a svůj pokoj, o čemž 

Filemon čte hned v úvodu dopisu (Fm 3) a o čemž se ve svém životě jistě už mnohokrát přesvědčil. 

Stejným způsobem apoštol na jiném místě zdraví třeba celou křesťanskou obec:  

 7
 Všem vám v Římě, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti: milost vám a pokoj od 

Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. (Ř 1:7) 

To je vlastně i ten nejhlubší význam oslovení, které ode mě či od jiných kazatelů a kazatelek 

slýcháte každou neděli: Milí bratři, milé sestry. Komu jste milí, bratři a sestry? Mně milí jste. Ale 

daleko více a daleko hlouběji jste milí Bohu samému. Proto k vám mluví neděli co neděli. I když 

z kázání slyšíte slova napomenutí, i když vám někdy Boží řeči mohou připadat jako těžko 

přijatelné… Vždycky, vždycky začínají slovy: Milí bratři, milé sestry. Protože vždycky k vám 

v posledku promlouvá Bůh sám, který si vás v Kristu jednou provždy zamiloval. Ten Bůh, který 

vám stále znovu dává svůj pokoj. Který vás stále znovu ubezpečuje o své milosti v Kristu Ježíši. 

Který se o vás stará svým svatým Duchem. Možná bychom měli změnit to úvodní oslovení a začít 

používat třeba: Bohu-milí bratři, Bohu-milé sestry. Je to sice delší. Ale alespoň by bylo jasné, kdo 

vás miluje především a nejvíce.  

A tak tedy, milí bratři a milé sestry:  

 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.  

Amen. 

 

 


