
V Javorníku 22. 9. 2019  

Snaž se usmířit lidi mezi sebou (List Filemonovi – 2. část) 
 

Základ kázání: Filemonovi 4-25                                                            1. čtení: Lukáš 1:68-79 
 

ÚVOD: JEN NĚKOLIK NIC NEŘÍKAJÍCÍCH ŘÁDKŮ? 

Milí bratři, milé sestry,  

v průběhu křesťanských dějin si různí myslitelé tak trochu zoufali nad tímto Pavlovým nejkratším 

dochovaným dopisem. List Filemonovi je podle některých příliš plochý. Není v něm prý žádná hluboká 

teologie. Je to jen soukromý dopis apoštola Pavla, adresovaný vznešenému křesťanu, který se týká čistě 

jen osobních záležitostí.  

Jiní badatelé jsou zase zklamaní, že zde apoštol Pavel tvrdě a přímo neodsuzuje otrokářský systém. 

Když už nepíše nic hluboce teologického, mohl se tu přece projevit alespoň jako sociální reformátor.  

Další jsou v rozpacích z toho, že Pavel píše tyto řádky v hádankách. Vždyť z nich nejsme schopni přijít 

na to, co přesně Pavel po Filemonovi žádá. K čemu jej vlastně vede a nabádá. Já souhlasím až s tou 

poslední námitkou. Rekonstrukce skutečných událostí, o kterých Pavel píše jen v náznacích, je skutečně 

velmi obtížná, ne-li přímo nemožná. Ale to tak prostě je i u mnohých jiných biblických textů. Víme 

například, do kterých situací psal král David své žalmy? U většiny z nich o tom nemáme vůbec páru! 

A přesto k nám tyto biblické písně promlouvají. My se modlíme skrze ně k Hospodinu, tak jako 

generace křesťanů před námi. 

Pokusím se Vám dnes představit tento Pavlův kratičký dopis. A budu se snažit ukázat, že je hluboký 

a také velmi praktický. Že i těchto několik vět se právem nachází v Písmu. A že i skrze ně nám Bůh 

sděluje něco zásadního. 

 

I. JEŽÍŠ KRISTUS – TVŮRCE MÍRU  

Než se ovšem pustíme do výkladu listu Filemonovi, musíme chvilku chodit kolem horké kaše. 

Bratři a sestry, co pro nás učinil Pán Ježíš? Kdybychom jeho dílo měli shrnout jedním jediným 

slovesem, které bychom použili? Určitě vás napadnou slovesa jako milovat, ospravedlnit, vykoupit, 

spasit, zachránit. Já dnes budu pracovat se slovesem usmířit. Pán Ježíš Kristus nás usmířil. Usmířil nás 

nejprve a především s Bohem. Boží Syn zemřel na kříži. A tím nás – Boží nepřátele! – přivedl zpět 

k Bohu. Zaplatil za náš hřích, smazal a zničil jej na Golgotě. A tím jsme se stali Božími přáteli. Náš 

hněv se změnil v lásku k Bohu. Naši bohorovnou pýchu změnil v pokoru, díky které si stále 

uvědomujeme svou nedokonalost před svatým Bohem. A zároveň velikost nezasloužené lásky, kterou 

nám Hospodin prokazuje. Kdysi jsme nechtěli mít s Bohem nic společného a snažili jsme se držet si ho 

dál od těla. Ale Kristus nás s Bohem usmířil. A tak mu chceme a toužíme být co nejblíže. O tom Pavel 

píše na mnoha místech. Třeba: 

 17 Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 18 To všecko je z Boha, 

který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 19 

Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat 

toto smíření. (2K 5:17-19)  

Ale to není všechno. Ježíš Kristus usmířil také nás mezi sebou. Dva lidé, kteří se předtím neměli rádi, 

jsou nyní bratry a sestrami v Kristu. Ti, kteří o sebe kdysi ani nezakopli a nezdravili se, nyní vedle sebe 

sedí v kostelní lavici, společně se v Duchu svatém modlí, navzájem se povzbuzují a potěšují, společně 

naslouchají evangeliu, tomu tichému Božímu hlasu. Pán Ježíš Kristus spojuje a usmiřuje lidi mezi 

sebou. Strhává zdi, které jsme si mezi sebe postavili. Spojuje různé názorové skupiny. Zahlazuje 

národní, rasové, sociální a ekonomické bariéry mezi lidmi. On je Kníže míru. Veliký a dokonalý 

mírotvůrce. I o tom apoštol Pavel hojně psal. Z listu Efezským si připomeňme:  

 14 V něm (v Kristu) je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí 

svár. Svou obětí odstranil 15 zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, 

stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. 16 Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na 

kříži usmrtil jejich nepřátelství. 17 Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří 



jsou blízcí. 18 A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. 

(Ef 2:14-18) 

 

II. NAPODOBUJ SVÉHO SPASITELE – SNAŽ SE USMÍŘIT LIDI MEZI SEBOU 
A teď, bratři a sestry: Apoštol Pavel o tomto úžasném Tvůrci míru píše. O Pánu Ježíši Kristu také hojně 

káže. Ale nejen to. Pavel chce podle Krista i žít. Ježíš řekl svým učedníkům:  

 9 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. (Mt 5:9) 

Nevíme, zda Pavel znal tento Kristův výrok z Kázání na hoře. Ale každopádně se podle něj chtěl 

v životě řídit. Snažil se napodobovat svého Spasitele. Snažil se usmiřovat lidi mezi sebou. A o to musí 

jít každému křesťanu, který bere vážně, že jej Kristus usmířil s Bohem. O to musí jít každému křesťanu, 

který vděčně přijímá, že ho Pán Ježíš usmířil s lidmi kolem něj. Kristus nás vede k tomu, abychom 

usmiřovali lidi mezi sebou. A právě o této důležité a vznešené křesťanské činnosti se dozvídáme z listu 

Filemonovi.  

V tomto kratičkém dopise nám apoštol Pavel dává nahlédnout, jakým způsobem se on sám snaží docílit 

toho, aby mezi sebou usmířil dva lidi – konkrétně otroka Onezima s jeho pánem Filemonem. Ukazuje 

nám, jak docílit toho, aby dva lidé nakonec byli jedno v Kristu, aby žili v bratrské lásce.  

 

III. BEZ LÁSKY TO NEPŮJDE! 

Bratři a sestry, představte si strom. Kmen, ze kterého vyrůstají tři větve. Nejprve se zmíním o tom 

kmeni. Protože větve stromu vždycky vyrůstají z kmene. Pokud není kmen, nejsou ani větve. Tím 

kmenem je láska. Láska apoštola Pavla ke vznešenému a zámožnému Filemonovi. Láska apoštola Pavla 

k otroku Onezimovi. Pavel má oba dva muže srdečně, niterně rád.  

1) Jak Pavel mluví o Filemonovi?  

Už na začátku dopisu jej nazývá milovaným spolupracovníkem (v. 1). V závěru svého listu jej označuje 

za svého bratra. (v. 20) Opakovaně zmiňuje, jakou radost mu Filemon svým životem dělá. Mnoho 

dobrého totiž ve vězení slyšel o jeho víře v Krista a o jeho lásce k církvi. (v. 5-7) Apoštol také tvrdí, že 

je s Filemonem spojen. Pojí je duchovní pouto. Pojí je Kristus. (v. 17) Pavel má navíc velikou důvěru 

v tohoto svého milovaného bratra. Píše: 

 20 Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. 21 Píšu ti v důvěře ve tvou 

poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám.  

A my víme, jak je to obtížné: Mít důvěru v lidi. Jak je to těžké: Důvěřovat lidem. Jen málokomu 

skutečně důvěřujeme. Když jde v životě do tuhého, když řešíme něco vážného, velmi opatrně a dlouho 

zvažujeme, komu a co můžeme říct, kdo nás nezklame, kdo si všechno nechá pro sebe a kdo nám 

pomůže. Důvěra je velmi křehká věc. Pavel Filemonovi důvěřoval na základě svých předchozích 

dobrých zkušeností s tímto člověkem.  

2) No, a jak apoštol mluví o své lásce k otroku Onezimovi? 

 10 Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, 11 který ti před časem 

způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. 12 Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní 

srdce. 

Pavel nazývá Onezima svým synem. Synem, který je mu drahý jako jeho vlastní srdce, které mu tluče 

v hrudi. Pavel tomuto otroku zvěstoval evangelium ve vězení. A Onezimus uvěřil v Krista. Tím se Pavel 

stal jeho duchovním otcem. Dále: Pavel nazývá i Onezima svým bratrem. Dokonce milovaným bratrem 

(v. 16), kterého by si nejraději nechal u sebe až do smrti. (v. 13) 

Bratři a sestry, to není žádná abstraktní a bezkrevná láska typu: Já miluji všechny lidi na celém světě. 

Nic takového! To je vřelé duchovní pouto, které pojí Pavla k Filemonovi i k jeho otroku Onezimovi. To 

je Kristus, který je všechny spojuje. Pavlova láska k těm dvěma bratrům v Kristu je tím pravým 

základem a důvodem, proč se tak snaží ty dva usmířit mezi sebou. Jednoduše řečeno: Kdyby je neměl 

rád, pak by mu bylo jedno, zda jsou ti dva na nože, znesváření, rozhádaní, nejednotní. 

 

IV. JAK NA TO? TŘI ZPŮSOBY  
Láska k těm dvěma bratrům, kteří se musí usmířit – to je ten kmen. Z toho kmenu – a z žádného 

jiného! – teprve vyrůstají tři větve. Tři způsoby, kterými se Pavel snaží Filemona s Onezimem usmířit. 

 



1)  VOLÁNÍ O POMOC 

Tím prvním způsobem, který Pavel užívá, je modlitba. Apoštol se za Onezima a Filemona trpělivě 

přimlouvá. Svěřuje ty dva bratry Bohu, který si je k sobě povolal a dal se jim v Kristu poznat. Ve svých 

prosbách svěřuje Onezima s Filemonem tomu, který má moc je usmířit.  

 4 Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, 5 když slyším o tvé víře 

v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. 6 Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře 

projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. 

Pavel si totiž dobře uvědomuje, že bez Boží pomoci, bez Hospodinova působení, může Filemonovi 

doporučovat, co chce, ale k ničemu to nebude. Usmíření mezi lidmi – to je úkol, který nás přesahuje. 

Sami možná dosáhneme toho, že se dva lidé přestanou na chvíli hádat. Ale aby se vzájemně usmířili, 

aby jeden druhého přijal bez dalších výhrad a výčitek, aby si byli od té chvíle vzájemnou pomocí 

a podporou – takový úkol zvládne jen Bůh. My ne! A čím starší a zkušenější jsme, tím palčivěji si to 

uvědomujeme: Že na takový úkol jsme krátcí. Ale dobrý Bůh, ten zkušený mírotvůrce, na to krátký 

rozhodně není! A proto je třeba se především modlit za znesvářené lidi či skupiny lidí!  

 

2) OCHOTA NASADIT VLASTNÍ KŮŽI  

Druhá větev, ten druhý způsob, jak docílit usmíření mezi lidmi, je ochota nasadit vlastní kůži. Skoro to 

vypadá, že apoštol jen zdálky prosí Filemona, aby se s Onezimem usmířil. Skoro to vypadá, že Pavla se 

ten proces usmíření vlastně nedotkne. Daň, kterou za to platí, se zdá být velmi nízká: Kus pergamenu, 

pár pěkných myšlenek – nic víc. Ale to není pravda. Pavel sám říká, že když bude třeba, ponese za to 

odpovědnost. 

 18 Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. 19 Já Pavel píšu 

vlastní rukou: já to nahradím. 

Bratři a sestry, co vlastně otrok Onezimos provedl svému pánu? Někteří říkají, že od Filemona utekl, 

což by byl vážný přestupek. Filemon by tím utrpěl mimo jiné finanční ztráty. Otrok, který nepracuje, 

připravuje svého pána o peníze. Jiní jsou přesvědčeni, že Onezimos nejen utekl, ale navíc Filemona 

okradl. Pokud se to stalo, pak se to všechno odehrálo v době, kdy Onezimos ještě v Ježíše Krista 

nevěřil. Nyní je však ochoten se vrátit a všechny své dluhy odpracovat.  

Další tvrdí, že Filemon sám poslal Onezima za Pavlem do vězení, aby se o něj staral. Možná se tam 

Onezimos zdržel příliš dlouho, což nemuselo být jeho pánu po vůli. To Pavel naznačuje, když píše: 

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

tebe, 14 avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby 

vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. 15 Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl 

navěky. 

A nakonec: Někteří se domnívají, že Pavel prosí, aby Onezimos při příchodu ke svému pánu Filemonovi 

dostal svobodu. Aby Filemon Onezima propustil z otroctví a učinil z něj svobodného muže. To by se 

Filemonovy kapsy také hluboce dotklo. Tato domněnka je postavena na Pavlově výroku: 

 15 Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky - 16 ne už jako otroka, nýbrž 

mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. 

Ať už to bylo jakkoli: Onezimos každopádně způsobil svému pánu nějaké škody. A ty škody chce Pavel 

uhradit. Jak? To nevíme! Pavel ve vězení asi nic moc neměl. Své poklady měl bezpečně ukryté – ale 

v nebi! V zemi určitě ne. Na oslu možná jezdil. Ale „oslík otřes se“ to jistě nebyl. Možná byl ochoten 

pro Filemona pracovat, až bude propuštěn z vězení. Kdo ví?  Nějakým způsobem ale chtěl zacelit 

Filemonovu díru v rozpočtu. Zároveň však jedním dechem dodává, že Filemon Pavlovi dluží celý svůj 

život. Vždyť od Pavla slyšel evangelium o Kristu, o odpuštění hříchů, o záchraně svého života! Filemon 

tedy dluží Pavlovi svůj věčný život.  

 18 Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. 19 Já Pavel píšu 

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

Bratři a sestry, pravý mírotvůrce, člověk, který opravdu chce usmířit znesvářené strany, vždycky ponese 

na svém hřbetu nějaké těžkosti s tím spojené. Vždycky ho to nějak neblaze poznamená. I v tom se ale 

projeví jako pravý následovník Pána Ježíše. Vždyť Kristus přece za naše usmíření zaplatil cenu 

nejvyšší! 



Jeden bratr kdysi vzpomínal, že jel po Praze tramvají, ve které se hádaly a škaredě po sobě hulákaly dvě 

ženy. On to nevydržel dlouho poslouchat. A tak jim důrazně a nahlas řekl: Prosím vás, přestaňte se 

hádat. Domluvte se mezi sebou v klidu. Jaký to mělo efekt? Obě ženy se okamžitě mezi sebou přestaly 

hádat. Otočily se a pustily se do něj. Nadaly mu až hanba. Ale nakonec vystoupily z tramvaje společně 

a už se nehádaly. On je v tu chvíli usmířil. Ale sám to schytal. 

 

3) JEMNĚ, BEZ NÁTLAKU 

A nakonec ta třetí větev. Jak usmiřovat lidi mezi sebou? Každopádně bez nátlaku. Jemně. Laskavě. 

Trpělivě. Pavel na Filemona netlačí. Nepřikazuje mu, aby se s okamžitou platností usmířil s Onezimem, 

všechno mu odpustil a srdečně jej přijal za svého bratra. Apoštol totiž dobře ví, že takové věci nelze 

vynutit žádným nátlakem. Opravdové usmíření mezi lidmi je vzácná a delikátní záležitost, ke které 

můžeme obě strany pouze laskavě a jemně vést. A obrnit se trpělivostí. Čekat.  

Proto Pavel píše: 

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

tebe, 14 avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby 

vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná.  

A ještě: 

 15 Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky - 16 ne už jako otroka, nýbrž 

mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím stal mně, oč více jím bude tobě 

před lidmi i před Pánem. 17 Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne.  

A nakonec: 

 20 Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. 21 Píšu ti v důvěře ve tvou 

poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám.  

 

ZÁVĚR: OTEVŘENÝ KONEC 

A jak to celé dopadlo? Usmířil se Filemon s Onezimem? Těžko říct. Snad ano. Snad ti dva žili až do 

konce jako bratři ukotvení v Kristu – k radosti apoštola Pavla, který je měl tak rád. S jistotou to ale 

tvrdit nemůžeme, což mně přijde příznačné! Ani my totiž nevíme, zda naše úsilí usmířit druhé lidi bude 

úspěšné. Ale doufat v to smíme! 

Milí bratři, milé sestry, smíření mezi lidmi je v dnešní době stejně důležité jako v době apoštola Pavla. 

Je to vážná a nutná, ale také velice vzácná a křehká událost. Proto se vyplatí modlit se za znesvářené 

lidi, přimlouvat se za ně u Hospodina. Domlouvat jim v lásce. A bude-li třeba: Kvůli tomu usmíření 

nasadit i kus té vlastní kůže. A to všechno z lásky k těmto našim bližním. To všechno z touhy být jako 

Kristus, ten Kníže míru.  

 

Modlitba: 

Pane Ježíši Kriste, je tolik lidí kolem nás, kteří jsou rozhádaní, znepřátelení, zlí jeden na druhého. A nás 

to velmi trápí – především když jde o lidi, které máme rádi. Prosíme tě, Kriste, abys v jejich životech 

začal působit – třeba právě skrze nás. Aby ses jim dal poznat jako dárce pravého pokoje a pravé lásky. 

Abys v nich probudil touhu po pokoji s Bohem a lidmi kolem nich. S lítostí si také uvědomujeme, že i my 

sami máme komplikované vztahy s některými lidmi. Zdaleka nežijeme v míru se všemi lidmi. Prosíme tě, 

abys nám to odpustil a dal nám sílu a moudrost tyto naše vztahy zlepšit. Amen. 

 

 

 

 


