THEOLOGOS 1/2009 |

TÚDIE

List Filemonovi - zabudnutý list
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Abstract: This short letter addressed to three specific individuals was
written by Paul during an imprisonment. It concerns Onesimus, a slave
from Colossae, who had run away from his master, perhaps guilty of theft
in the process. Onesimus was converted to Christ by Paul. Paul sends him
back to his master with this letter asking that he be welcomed willingly by
his old master not just as a slave but as a brother in Christ.
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List Filemonovi je najkrat☎ím Pavlovým listom. Ja tak krátky, ✆e sa
ani nedelí na kapitoly, ale iba na ver☎e. Obsahuje 25 ver☎ov a 335 gréckych slov. Zbyto✝ne by sme v tomto liste h✞adali typické Pavlove témy:
hriech, ospravodlivenie, vykúpenie, viera a skutky, smr✟ a zm✠tvychvstanie Je✆i☎a Krista, Pánov druhý príchod at✡. Z teologického h✞adiska
ur✝ite nepatrí medzi uká✆ky Pavlovej náuky.1 Mo✆no aj preto bol
v minulosti ✝astokrát prehliadaný. Svätý Hieronym (347-420) spomína
✞udí, ktorí v jeho dobe o tomto liste hovorili: nihil habere, quod aedificare nos potest ☛ nemá ni☞, ☞o by nás mohlo budova✌.2
Nie je ✞ahké ✝íta✟ Pavlove listy. Práve List Filemonovi mô✆e poslú✆i✟
ako vhodný úvod. Sympatické je u✆ to, ✆e je krátky a svojím obsahom
nenáro✝ný. Nedajme sa v☎ak pomýli✟ . List je prekvapujúco hlboký
a podnetný. Svojou literárnou kompozíciou nám pomáha chápa✟ ☎truktúru Pavlových listov.
List Filemonovi má úzky vz✟ah s Listom Kolosanom, kde odosielate✞om je okrem Pavla rovnako Timotej (porov. Kol 1,1), Pavol je vo väzení
1
Porov.: CASALINI, N.: Le letter di Paolo. Teologia. Franciscan Printing Press : Jerusalem
2001, s. 6.
2
Porov.: GNILKA, J.: Der Philemonbrief. Herders Theologischer Komentar zum Neuen Testament. Herder : Freiburg, Basel, Wien 2002, s. 1
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(porov. 4,3.10.18) a spomínajú sa Archippus a Onezimus (porov. Kol
4,9.17). V závere listu Kolosanom 4,10-14 sa spomína Luká✁, Démas,
Epafras, Marek a Aristarchus, ktorý sa spomínajú aj v závere Listu Filemonovi (porov. Flm 23-24).
Preto v prípade Listu Kolosanom sme postavení pred dve mo✂nosti:
1. Úzky vz✄ah s Listom Filemonovi dokazuje, ✂e aj List Kolosanom
patrí medzi proto-pavlovské listy a rovnako pochádza od samotného
apo✁tola Pavla.
2. List Kolosanom bol pravdepodobne napísaný 15 rokov po Liste
Filemonovi niektorým z Pavlových u☎eníkov a vychádza z Pavlových
kontaktov, ktoré udr✂iaval s kres✄anmi v Kolosách, konkrétne s Filemonom, Archippom a Apfiou a celým cirkevným spolo☎enstvom, ako vystihuje nadpis v samotnom liste Filemonovi: ✆Pavol, väze✝ Krista Je✞i✟a,
a brat Timotej milovanému Filemonovi, ná✟mu spolupracovníkovi, sestre
Apfii, ná✟mu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi, ktorá je v tvojom
dome: Milos✠ vám a pokoj od Boha, ná✟ho Otca, a Pána Je✞i✟a Krista.✡
(Flm 1-3)
Autorstvo
V staroveku nebolo pochýb o Pavlovom autorstve listu. Aj ke☛ v 19.
storo☎í malá skupina odborníkov spochyb☞ovala Pavlov pôvod listu,
v sú☎asnosti je medzi biblistami v✁eobecná zhoda, ✂e priamym autorom
listu je apo✁tol Pavol. Vo ver✁ i 19 Pavol uvádza: ✆pí✟em vlastnou rukou✡,
☎o mô✂e znamena✄ jednak to, ✂ e celý list napísal Pavol vlastnoru☎ne
alebo to, ✂e list diktoval pisárovi a do listu pridal aj nieko✌ko ver✁ov
vlastnou rukou.
✍as a miesto napísania listu
Hoci z listu je zrejmé, ✂ e bol napísaný vo väzení, nevieme s ur☎itos3
ou
odpoveda
✄
✄, o ktoré väzenie ide. Do úvahy pripadajú tri mo✂nosti:
1. Väzenie v Ríme. Ide o tradi☎ný názor, pod✌ a ktorého Pavol napísal list vo svojom rímskom väzení, ktoré nebolo a✂ také prísne: ✆Ke✎
sme pri✟li do Ríma, dovolili Pavlovi býva✠ oddelene len s vojakom, ✏o ho
strá✞il.✡ (Sk 28,16) Argumentom proti je otázka, ☎i by Onezimus riskoval

dlhú cestu z Kolós do Ríma, aby sa stretol s Pavlom. Na druhej strane
mesto Rím svojou ve✌ kos✄ou a rozmanitos✄ou poskytovalo Onezimovi
ako otrokovi príle✂itos✄ ✑strati✄ sa v dave.✒ V prípade tejto mo✂nosti list
bol napísaný niekedy v rokoch 61-63 po Kr.
2. Väzenie v Cézarey Prímorskej. Skutky apo✁tolov spomínajú Pavlovo väzenie v Cézarey na brehu Stredozemného mora v Herodesovom

3

Porov.: FITZMYER, J. A.: The Letter to Philemon. A New Translation with Introduction
and Commentary. The Anchor Yale Bible : Yale University Press ✓ New Haven, London
2000, s. 9-11.
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paláci, ktorý vyu✁ívali rímski prokurátori Judey: ✂A rozkázal ho strá✄i☎
v Herodesovej vládnej budove.✆ (Sk 23,35) Odborníci, ktorí sa priklá✝ajú
k tomuto miestu, argumentujú ✞ah✟ou dostupnos✠ou pre Onezima stretnú✠ sa s Pavlom. V prípade tejto mo✁nosti list bol napísaný niekedy
v rokoch 58-60 po Kr.
3. Väzenie v Efeze. Skutky apo✟ tolov nespomínajú Pavlovo väzenie
v Efeze. Predsa v✟ ak máme dôvody predpoklada✠, ✁e Pavol istý krátky
✡as pobudol vo väzení v tomto meste. Ur✡ité náznaky nájdeme v Pavlových listoch. Napríklad v Druhom liste Korin✠anom s✡ítame: ✂pod ranami, vo väzeniach, v nepokojoch☛✆ (2 Kor 6,5); ✂Sú Kristovi slu✄obníci? E☞te nerozumnej☞ie hovorím: Tým viac ja vo vä✌☞ích námahách, ✌astej☞ie vo väzeniach☛✆ (2 Kor 11,23). V Liste Rimanom Pavol spomína:
✂Pozdravte Andronika a Juniá☞a, mojich pokrvných a spoluväz✍ov☛✆
(Rim 16,7)Tým väzením nemô✁e by✠ mesto Filipy, lebo v Skutkoch
apo✟tolov sa výslovne hovorí, ✁ e vo väzení vo Filipách bol jediným Pavlovým spolo✡níkom Sílas: ✂O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali
Bohu chválospevy a väzni ich po✌úvali.✆(Sk 16,25) Aj ke✎ Skutky apo✟tolov síce ni✡ nehovoria o väzení v Efeze, nemusí nás to prekvapi✠, lebo
autor Skutkov apo✟tolov ✡asto zachytáva udalosti v✟eobecným spôsobom. O to viac, ak i✟ lo o krátke väzenie, nemusel ho spomenú✠. Dôvodom väzenia mohla by✠ vzbura, ktorú vyvolal zlatník Demeter kvôli
stratám z predaja predmetov kultu bohyne Diany. Vzdialenos✠ medzi
Kolosami a Efezom je pribli✁ne 168 km, ✡o Onezimus mohol ✞ah✟ie prekona✠ na svojej ceste za Pavlom v porovnaní s cestou do Ríma alebo
Cézarey. Rovnako aj Pavlove slová Filemonovi o jeho náv✟teve vhodne
zapadajú do rámca listu: ✂A zárove✍ mi priprav aj prístre☞ie, lebo dúfam,
✄e pre va☞e modlitby dostanete m✍ a ako dar.✆ (Flm 22) V prípade tejto
mo✁nosti list bol napísaný niekedy v rokoch 55-57 po Kr.
V sú✡asnosti nie je mo✁né definitívne potvrdi✠ ani jednu z uvedených troch mo✁ností, nako✞ko samotný list nepodáva ✁iadne bli✁✟ie informácie, ktoré by umo✁ nili presnej✟ ie lokalizova✠ miesto napísania Listu
Filemonovi.
Okolnosti napísania listu
List Filemonovi nám hovorí o stretnutí Pavla s Onezimom. Na základe nedostatku detailnej✟ích informácii mô✁eme len vyslovi✠ domnienku, ✡i k tomuto stretnutiu pri✟ lo náhodne alebo bol k Pavlovi poslaný alebo on sám ho úmyselne vyh✞adal.
Najstar✟ie vysvetlenie okolností stretnutia hovorí, ✁e Onezimus, ktorý nie je kres✠anom a je otrokom v dome Filemona, spôsobil nejakú
vá✁nu ✟kodu svojmu pánovi: ✂A ak ☎a v nie✌om po☞kodil alebo ak ti je
nie✌o dl✄en, mne to pripo✌ítaj.✆ (Flm 18) Problém sa rozhodol rie✟i✠ tak,
✁e utiekol od svojho pána a vyh✞adal Pavla vo väzení, vá✁ eného priate✞a
svojho pána Filemona a u neho h✞adal pomoc, mo✁no priamo azyl,
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ke✁✂e za útek otroka mu hrozil trest. Pavol získal Onezima pre kres✄anstvo: ☎Prosím ✆a za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách✝
(Flm 10) a z jeho vlastných úst sa dozvedel o láskavosti a viere, ktorú
Filemon po✂íva v Kolosách: ☎Ustavi✞ne vzdávam v✟aky svojmu Bohu,
ke✟ si na teba spomínam vo svojich modlitbách, ke✟ po✞ujem o tvojej
láske a viere, akú má✠ k Pánu Je✡i✠ovi a k v✠etkým svätým...☛ (Flm 4-5)
Na Filemonovej láske a viere Pavol postavil svoju prosbu oh☞adom otroka Onezima.
Iné vysvetlenie hovorí, ✂e Onezimus pri✌iel k Pavlovi dobrovo☞ne
s posolstvom alebo nejakým darom od Filemona a od veriacich
v Kolosách, ktorí sa dozvedeli o Pavlovom uväznení. Pavol ho získava
pre kres✄anstvo a prosí Filemona, aby ho zbavil otroctva a mohol mu
tak poslú✂i✄ pri ohlasovaní evanjelia.
Iné vysvetlenie hovorí, ✂e Onezimus nebol otrokom, ktorý by utiekol od svojho pána, ale otrokom, ktorý mal nezhody so svojím pánom a
rozhodol sa poprosi✄ Pavla, ako domáceho priate☞a, o sprostredkovanie
zmierenia medzi ním a Filemonom.4
Napokon posledné a zna✍ne diskutabilné vysvetlenie hovorí, ✂e
Onezimus nebol otrokom ale bratom Filemona. Medzi dvoma bratmi
pri✌lo k takým nezhodám, ✂e Onezimus prosí Pavla o sprostredkovanie
zmierenia. Toto posledné vysvetlenie v✌ak len s námahou odôvodní
skuto✍nos✄, ✂e ver✌ 16 nehovorí o bratovi ale o otrokovi, ktorého má
Filemon prija✄: ☎U✡ nie ako otroka, ale ove✎a viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne ✏ a o ✞o viac tebe ✏ i pod✎a tela aj
v Pánovi.✝
Niektorí odborníci sa nazdávajú, ✂ e Onezimus nevyh☞adal Pavla
úmyselne, ale sa s ním stretol náhodne vo väzení, lebo ho chytili po
úteku od svojho pána a Onezimus sa rozhodol vráti✄ k svojmu pánovi
iba na Pavlovo naliehanie. Ak by v✌ak Onezimus tú✂il po slobode, asi
by nevyh☞adal Pavla, ale ukryl by sa na bezpe✍nej✌om mieste a nie po
boku Filemonovho priate☞a.
Preto z mo✑ných vysvetlení, ktoré sme uviedli, ako najprijate✒nej✓ie je to, ✑e Onezimus sa dopustil nie✔oho proti Filemonovi
a pri Pavlovi h✒adá spôsob ako sa uzmieri✕ so svojim pánom.
Výsledkom stretnutia Pavla s Onezimom je ve☞mi dôverný
a naliehavý list, v ktorom apo✌tol oroduje u svojho priate☞a Filemona za
jeho otroka. Hoci by si rád ponechal pre slu✂bu evanjelia, uznáva Filemonovo právo rozhodnú✄ o osude Onezima: ☎Chcel som si ho ponecha✆
pri sebe, aby mi v okovách pre evanjelium slú✡ il namiesto teba. Ale ne4

Porov.: TRSTENSKÝ, F.: Na ceste do Damasku. Katolícke biblické dielo : Svit 2007, s. 112.
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chcel som ni✁ urobi✂ bez tvojho súhlasu, aby tvoj dobrý skutok nebol
akoby vynútený, ale dobrovo✄ný.☎ (Flm 13-14) Pavol nevyu✆íva svoju
apo✝tolskú autoritu, ale skôr apeluje na Filemonovu vieru a lásku a je
presved✞ený, ✆e jeho priate✟ urobí viac, ne✆ len to, o ✞o ho Pavol ✆ iada:
✠Pí✡em ti v dôvere v tvoju poslu✡nos✂ a viem, ☛e urobí✡ viac, ako hovorím.☎ (Flm 21) List priamo nerie✝i otázku otroctva vo vtedaj✝ej spolo✞nosti, ale pripomína kres☞anovi Filemonovi, ✆e Onezimus je viac ne✆
otrok, je jeho milovaným bratom (porov. Flm 16) a tým dáva odpove✌
aj na otázku vz☞ahu pána k otrokovi. List priniesol Filemonovi pravdepodobne samotný Onezimus. Filemon urobil skuto✞ne viac, ne✆ len to,
✆e prijal Onezima ako milovaného brata. List Kolosanom spomína Onezima ako Pavlovho spolupracovníka: ✠✍o je so mnou, to vám v✡etko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný slu☛obník a spolupracovník
v Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, ✁o
je s nami, a aby pote✡il va✡ e srdcia, s Onezimom, verným a milovaným
bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia v✡etko, ✁o sa tu deje.☎ (Kol
4,7-9)
Otroctvo v staroveku a Pavlov poh✎ad na otroctvo
Otroctvo v 1.stor po Kr. sa odli✝ovalo od toho, s ktorým sa stretávame v novoveku v súvislosti s kolonializmom. Hlavné rozdiely otroctva
1.stor. po Kr spo✞ívali v tom, ✆e rasa nezohrávala ✆iadnu úlohu, vzdelanie bolo umo✆nené otrokom. Máme príklady, ke✌ otrok vzdelaním ✞asto
prevy✝oval vlastného pána. Taktie✆ aj sociálny status bol rozdielny.
Otroci mohli vlastni☞ majetok ✏ niekedy aj iných otrokov, ich nábo✆enské a kultúrne tradície boli rovnaké ako slobodných, otroci sa mohli
verejne zhroma✆✌ova☞. V helenizme otrok bol pova✆ovaný za osobu
s ni✆✝ou ✟udskou prirodzenos☞ou. V rímskej spolo✞ nosti bol otrok na
jednej strane pova✆ovaný za vec ✏ instrumentum vocale ✑ hovoriace
náradie. Na druhej strane otrok mohol získa☞ rímske ob✞ianstvo. Otroctvo sa v staroveku chápalo v mnohých kultúrach ako prirodzená sú✞as☞
spolo✞nosti. Popri man✆elovi, man✆elke, synoch a dcérach, tvorili otroci
a otrokyne sú✞as☞ rímskej rodiny.5
Predov✝etkým to boli vojny, ktoré poskytovali otrokov a následne
deti narodené v otroctve. Takto získaní otroci sa vä✞✝inou stali vlastníctvom toho, kto ich zajal. Ten ich mohol ✌alej preda☞, kúpi☞, po✆i✞a☞ alebo prenaja☞. Jozef Flávius vo svojom diele ✒idovská vojna uvádza, ✆ e
Vespazián poslal Nerovi 6000 ✒idov na otrocké práce pri kopaní kanálu
v Korinte. (✒ idovská vojna, 3. kniha, 3.540). Z ekonomických dôvodov
prichádzalo k predaniu seba samého do otroctva.

5

Porov.: TRSTENSKÝ, F.: Na ceste do Damasku. Katolícke biblické dielo : Svit 2007, s. 111.
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Útek otroka od svojho pána bolo vá✁nym previnením. Otroci na
úteku sa ✂asto h✄adali sna✁ili ☎strati✆✝ vo ve✄kých mestách alebo naopak
h✄ adali po✄ nohospodársku prácu na vidieku. Jestvovali aj prípady, ke✞
otrok h✄adal úto✂isko ✟ azyl v chráme. Otroka, ktorého po úteku chytili,
✂akal trest. V prvom rade bol vrátený svojmu pánovi, ktorý ho mohol
zbi✆, preda✆, uväzni✆, dokonca aj necha✆ usmrti✆ ukri✁ovaním alebo hodením divokým zvieratám.
V ✁idovstve jestvovala skúsenos✆ s otroctvom národa v Egypte. Preto
okrem otroctva na splatenie dlhu, sa pova✁ovalo akéko✄vek zotro✂enie
✠ida iným ✠ idom za neprípustné: ✡Pamätaj, ☛e Pán, tvoj Boh, ☞a vyslobodil, ke✌ si bol otrokom v egyptskej krajine.✍ (Dt 15,15) Hoci aj
v izraelskej spolo✂nosti bolo uznané otroctvo ako sociálny status, predpisy Moj✁i✎ovho zákona sa usilovali o jeho humanizáciu. Preto sociálna
a ekonomická ✎truktúra v starovekom Izraeli nebola postavená na otroctve, ako to bolo v okolitých národoch. Známa forma otroctva bolo, ke✞
verite✄ vzal dl✁níka do otroctva (porov. Mt 18,23-34). Tento spôsob otroctva v ✁idovstve nesmel presiahnu✆ dobu 6 rokov: ✡Ak si kúpi✏ hebrejského otroka, nech ti slú☛i ✏es☞ rokov a v siedmom roku odíde bezplatne
slobodný. Ak pri✏iel sám, sám aj odíde. Ak bol u☛ ☛enatý, odíde s ním aj
jeho ☛ena. Ak mu v✏ak pán dal ☛enu a ona mu porodila synov a dcéry,
☛ena aj s de☞mi patria pánovi a len on sám odíde. Ak v✏ak otrok vyhlási:
✍Milujem svojho pána, svoju man☛elku a svoje deti a neodídem na slobodu,✑ jeho pán ho privedie pred Boha, potom ho zavedie k dverám alebo verajam a jeho pán mu ✏idlom prepichne ucho. A bude jeho otrokom
naveky. Ak niekto predá svoju dcéru za nevo✒nicu, ona neodíde, ako
odchádzajú otrokyne. Ak sa znepá✓i svojmu pánovi, ktorý si ju vybral,
nech jej dovolí vykúpi☞ sa. Nesmie ju v✏ak preda☞ cudziemu národu, ak
sa od nej odvrátil. Ak ju ur✓í svojmu synovi, bude s ✔ou zaobchádza☞
pod✒a práva dcér.✍ (porov Ex 21,2-9). Podobné ustanovenia platili aj pre
prípad jubilejného roka, ktorý sa slávil ka✁dých 50 rokov: ✡Ak tvoj brat
pri tebe ochudobnel a predal sa ti, nedávaj mu robi☞ otrockú slu☛bu!
Nech ☛ije pri tebe ako robotník a ako pri✏elec! Bude ti slú☛i☞ a☛ do jubilejného roku. Potom nech vo✒ne odíde od teba so svojimi de☞mi, nech sa
vráti k svojmu rodu a nech opä☞ dostane do vlastníctva otcovský majetok!✍ (Lv 25,39-41) Kniha Syna Sirachovcova dáva in✎trukcie, ktoré nesú
známky podobnosti s Pavlovým odporú✂aním pre Filemona: ✡Ak má✏
verného otroka, nech ti je milý ako vlastná du✏a, zaobchádzaj s ním,
akoby ti bol bratom, lebo si ho nadobudol za cenu krvi.✍ (Sir 33,31)
Pavol ako ✂len ✁idovského národa mal vo zvyku recitova✆ ka✁dé ráno modlitbu: ✡Bu✌ po☛ehnaný, Pane za to, ☛e si ma stvoril ako ✕ida, nie
pohana, ako slobodného ✓loveka, nie otroka, ako mu☛a, nie ☛enu.✍ Po
povolaní za apo✎tola vyhlási: ☎U✁ niet ✠ ida ani Gréka, niet otroka ani
slobodného, niet mu✁a a ✁eny, lebo vy v✎etci ste jeden v Kristovi Je✁i✎ovi✝ (Gal 3,28). Jednota kres✆anov v Kristovi je výsledkom viery a má za
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následok rovnos✁ kres✁anov.6 Táto rovnos✁ v Je✂i✄ovi Kristovi neru✄í sociálnu alebo kultúrnu rozdielnos✁ . Ide o jednotu, ktorá prekonáva rozdelenie ako také: ☎Ve✆ my v✝etci, ✞i ✟idia alebo Gréci, ✞i otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A v✝etci sme boli
napojení jedným Duchom.✠ (1 Kor 12,13) Pavlov výslovný postoj k otroctvu je vyjadrený v Prvom liste Korin✁ anom: ☎Nech ka✡dý zostane v
tom stave, v ktorom bol povolaný. Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z
toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol sta☛ slobodným, rad✝ej to vyu✡i.
Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne
kto je povolaný ako slobodný, je Kristov slu✡obník. Draho ste boli kúpení.
Nesta☞te sa otrokmi ✌udí! Bratia, nech ka✡dý zostane pred Bohom v tom,
v ✞om bol povolaný.✠ (1 Kor 7,20-24) Mo✂ no pre niektorých sú✍asných
✍itate✎ov je Pavlov postoj k otroctvu sklamaním, ✂ e sa nedokázal postavi✁ proti vtedaj✄ iemu sociálnemu systému. Ale Pavlov postoj sa ukazuje
v po✂iadavke na Filemona urobi✁ viac: ☎Pí✝em ti v dôvere v tvoju poslu✝nos☛ a viem, ✡ e urobí✝ viac, ako hovorím.✠ (Flm 21) V liste je zrete✎né
Pavlovo presved✍ enie, ✂e viera a láska podstatným spôsobom vplýva
na ✂ivot kres✁ana a jeho správanie. Mô✂ eme sa pýta✁: Bolo úmyslom
Pavla presved✍i✁, aby Filemon oslobodil Onezima otroctva? V ✂iadnom
zo svojich textov sa Pavol nevyslovuje za zmenu existujúceho sociálneho systému. Pavlovým rie✄ením je dôraz na zvnútornenie alebo e✄te
lep✄ie povedané pokres✁an✍ enie sociálnych ✄truktúr. Z toho dôvodu
apeluje na Filemona prija✁ Onezima ako milovaného brata, ale nie z
vynútenia, ale z dôvodu lásky: ☎Preto hoci by som ti mohol v Kristovi
smelo rozkáza☛, ✞ o má✝ urobi☛, rad✝ej prosím pre lásku ja, Pavol, u✡
starec a teraz aj väze☞ Krista Je✡ i✝a:✠ (Flm 8-9) Tým vlastne nazna✍uje
Filemonovi, ✂e otroctvo nie je zlu✍ite✎né s kres✁anským spôsobom ✂ivota.7
✏truktúra listu
Svojou ✄truktúrou sa list Filemonovi zo v✄etkých Pavlových listov
najviac pribli✂uje vtedaj✄iemu grécko-rímskemu spôsobu písania listov.8
List Filemonovi ma ✄tyri základné ✍asti:

(I)
(II)

Úvod (1-3)
Exordium (4-7)

Porov.: SLIVKA, D.: Vz✑ah Svätého písma a tradície v u✒ení katolíkov, pravoslávnych a
protestantov. In: Zborník teologických ✓túdií No. 3. Pre✔ov : PRO COMMUNIO, o. z., 2007, s.
44 - 54.
7
Porov.: FITZMYER, J. A.: The Letter to Philemon. A New Translation with Introduction and
Commentary. The Anchor Yale Bible : Yale University Press ✕ New Haven, London 2000, s.
32-33.
8
Porov.: ACHTEMEIER, P. J., GREEN, J. B., THOMPSON, M. M.: Introducing the New Testament. Its Literature and Theology. William B. Eerdmans Publishing Company : Grand Rapids,
Cambridge 2001, s. 279.
6
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(III)
(IV)

Hlavná ✁as✂ (8-20)
Záver (21-25)

(I) Ka✄dý list mal praescriptio ☎ nadpis. Je to za✆iatok listu a skladá
sa z troch ✆astí: odosielate✝, adresát, pozdrav. V prípade listu Filemonovi
praescriptio tvoria ver✞e 1-3:
Pavol, väze✟ Krista Je✠i✡a, a brat Timotej
milovanému Filemonovi, ná✡mu spolupracovníkovi,
sestre Apfii, ná✡mu spolubojovníkovi Archippovi a cirkvi,
ktorá je v tvojom dome:
Milos☛ vám a pokoj od Boha, ná✡ho Otca, a Pána Je✠i✡a Krista.
(II) ☞al✞iu ✆as✌ tvorí exordium. Ide o ver✞e 4-7. Jeho úlohou je pritiahnu✌ pozornos✌ posluchá✆a na hlavný argument listu. Táto ✆as✌ má
✆asto familiárny charakter, v ktorom dáva pisate✍ súkromné informácie.
V prípade Listu Filemonovi ako exordium Pavol pou✄il doxológiu - v✎akyvzdanie. Pavol vzdáva Bohu v✏aky za veriacich, za ich vytrvalos✌ vo
viere, za ich lásku a dobrotu.
Ustavi✑ne vzdávam v✎aky svojmu Bohu,
ke✎ si na teba spomínam vo svojich modlitbách,
ke✎ po✑ujem o tvojej láske a viere,
akú má✡ k Pánu Je✠i✡ovi a k v✡etkým svätým,
aby sa tvoja ú✑ as☛ na viere stala zjavnou v poznávaní ka✠dého dobra,
ktoré je v nás pre Krista.
Mal som toti✠ ve✝kú rados☛ a útechu z tvojej lásky, brat môj,
preto✠e si osvie✠il srdcia svätých.
(III) Jadro listu je ve✍mi krátke. Vo ver✞och 8-16 Pavol vysvet✍uje
svoje dôvody a ver✞e 17-20 sú povzbudením, aby Filemon urobil rozhodnutie ✒ prijal Onezima ako brata: ✓Ak ma teda pokladá✡ za druha,
prijmi ho ako m✟a samého.✔ (Flm 17)
Preto hoci by som ti mohol v Kristovi smelo rozkáza☛, ✑o má✡ urobi☛,
rad✡ej prosím pre lásku ja, Pavol, u✠ starec a teraz aj väze✟ Krista Je✠i✡a:
prosím ☛ a za svojho syna Onezima, ktorého som splodil v okovách.
Kedysi ti bol neu✠ito✑ný, ale teraz je u✠ito✑ný aj tebe, aj mne.
Poslal som ti ho naspä☛; jeho, to jest moje srdce.
Chcel som si ho ponecha☛ pri sebe,
aby mi v okovách pre evanjelium slú✠il namiesto teba.
Ale nechcel som ni✑ urobi☛ bez tvojho súhlasu,
aby tvoj dobrý skutok nebol akoby vynútený, ale dobrovo✝ný.
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Ve✁ azda preto odi✂iel na ✄as, aby si ho dostal nav☎dy.
U☎ nie ako otroka, ale ove✆a viac ako otroka:
ako milovaného brata, milého najmä mne ✝ a o ✄o viac tebe ✝ i pod✆a
tela aj v Pánovi.
Ak ma teda pokladá✂ za druha, prijmi ho ako m✞a samého.
A ak ✟a v nie✄om po✂kodil alebo ak ti je nie✄o dl☎en, mne to pripo✄ítaj.
Ja, Pavol ✝ pí✂em vlastnou rukou -, ja to zaplatím;
aby som ti nemusel poveda✟, ☎e ty mne dlhuje✂ aj seba samého.
Veru, brat môj, kie☎ mám ja z teba ú☎itok v Pánovi.
Osvie☎ moje srdce v Kristovi.
(IV) Úvodu listu zodpovedá záver listu, ktoré nazývame postscriptio. Tak ako praescriptio otvára list, postscriptio ho uzatvára. Pavol
v ✠om uis✡uje o svojej blízkosti, posiela pozdravy a vyslovuje po☛ehnanie. V prípade listu Filemonovi postscriptio tvoria ver☞e 21-25:
Pí✂em ti v dôvere v tvoju poslu✂nos✟ a viem, ☎e urobí✂ viac, ako
hovorím.
A zárove✞ mi priprav aj prístre✂ie, lebo dúfam, ☎e pre va✂e modlitby dostanete m✞a ako dar.
Pozdravuje ✟a Epafras, môj spoluväze✞ v Kristovi Je☎i✂ovi,
Marek, Aristarchus, Démas a Luká✂, moji spolupracovníci.
Milos✟ Pána Je☎i✂a Krista nech je s va✂ím duchom
Vplyv rétoriky na ✌truktúru listu
Rétorika je ars loquenti ✝ umenie v rozprávaní. Za posledných 2030 rokov biblického ☞túdia sa za✍ali uplat✠ova✡ niektoré pravidla rétoriky na ☞túdium biblických textov, osobitne na Pavlove listy. Hoci napísaný list nie je re✍ou, uplat✠ ova✡ isté pravidlá rétoriky na list je oprávnené.
V staroveku toti☛ list sám o sebe nepredpokladal ✍itate✎ov, ale posluchá✍ov, lebo list nebol ✍ítaný, ale po✍ úvaný. Bol jeden ✏ lektor, ktorý ✍ ítal
a ostatní po✍úvali. Preto niektoré postupy rétoriky sa pochopite✎né pou☛ívali aj v písomnej podobe. Pamätajme na to, ☛e my sami, ke✑ rozprávame, pou☛ívame rétorické figúry, pou☛ívame prirovnania, metafory
at✑. bez toho, aby sme nad tým uva☛ovali.
Grécky filozof Aristoteles (384-322 pred Kr.) rozli☞oval 3 druhy re✍i:9
• Deliberatívna re✄. (deliberatio ✏ rozhodnutie). Jej cie✎om povzbudi✡ posluchá✍ov, aby zaujali postoj ✍i rozhodnutie k nejakej konkrétnej veci prednesenej v re✍i.

9

Porov.: ROETZEL, C. J.: The Letters of Paul. Conversations in Context. Westminster John
Knox Press : London, Leuven 1998, s. 17.
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• Právna re✁. Jej cie✂om bolo vyzva✄ zhroma☎denie o zaujatie postoja vo veci nejakej kauzy, súdneho prípadu. Nie v zmysle prija✄ rozhodnutie, ale v zmysle posúdi✄ prípad.
• Oslavná re✁: I✆lo o re✝, ktorej ú✝elom bolo chváli✄ alebo karha✄
niektorú vlastnos✄ alebo osobu.
List Filemonovi mnohí biblisti ozna✝ujú ako klasický príklad deliberatívnej re✝i, lebo Pavol vyzýva Filemona urobi✄ rozhodnutie ✞ prija✄
otroka Onezima ako svojho milovaného brata.
Nemecký biblista Adolf Deissmann (1866-1937) rozli✆oval medzi listom a epi✟tolou. Pod✂a neho list má súkromný charakter, je ur✝ený na
privátny ú✝el a obsahuje reakciu na konkrétnu situáciu, ktorá je dôverne
známa iba odosielate✂ovi a adresátovi. Ide teda o kore✆pondenciu medzi
dvom osobami.
Epi✆tola nie je list vo vlastnom slova zmysle. Je to písomný dokument v✆eobecnej✆ieho charakteru, ktorý nezávisí od konkrétnej situácie
ani od adresáta, zostavený pod✂a vtedaj✆ieho spôsobu písania takýchto
dokumentov. Ak by sme prijali toto delenie, potom List Filemonovi
predstavuje list, ke✠☎e má súkromný charakter. Dnes sa v✆ak toto rozdelenie neprijíma, lebo v Pavlových listoch sa ✝asto prelínajú osobné reakcie na konkrétne problémy, ktoré sú blízke iba odosielate✂ovi a adresátovi so v✆eobecnými odporu✝eniami pre celé spolo✝enstvo.10
Preto ani List Filemonovi nemá výlu✝ne súkromný charakter. List
ukazuje Pavlovu osobnú a pastora✝nú starostlivos✄ o otroka Onezima
a o cirkevné spolo✝ enstvo, ktorému taktie☎ list adresuje.

Posolstvo listu pre sú✡asnos☛
List Filemonovi je plný lásky, ktorá prekonáva ka☎dú povinnos✄. Pavol nazýva adresátov listu láskyplnými osloveniami - milovaný spolupracovník, sestra, spolubojovník (porov. Flm 1) ako vyjadrenie duchovného priate✂stva, o ktorom je Pavol presved✝ený, ☎e musí zahrnú✄ aj
Onezima, za ktorého v liste prosí. List je teda emotívny a osobný, rovnako, ako na✆a viera v Boha musí by✄ zanietená a osobná. Hlavné posolstvo listu je ukryté vo ver✆i 6: ☞aby sa tvoja ú✁as✌ na viere stala zjavnou v poznávaní ka✍dého dobra, ktoré je v nás pre Krista.✎ V tom je
odhalená podstata kres✄anstva. Na✆a viera má sa sta✄ zjavnou v poznaní
a konaní ka☎dého dobra, ktoré je v nás. Cie✂om tejto dobroty je oslava
Krista. Ku konkrétnemu prejavu lásky bol vyzvaný Filemon, aby prijal
otroka Onezima u☎ nie viac ako otroka, ale ako milovaného brata. Celé
generácie kres✄anov, aj tá na✆a v 21. storo✝í, je pozvaná ani nie k náro✝-

10

Porov.: ROTZEL, C. J.: Paul ✏ The Man and the Myth. University of South Carolina Press :
Columbia 1998, s. 72.
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ným teologickým zdôvodneniam na✁ej viery, ale skôr ku konkrétnym
prejavom lásky.11
Príbeh otroka Onezima sa mô✂e zda✄ neaktuálnym pre sú☎asnos✄,
v ktorej otroctvo u✂ nejestvuje. So smútkom v✁ak musíme poveda✄, ✂e
otroctvo nevymizlo z ná✁ho sveta, ale zostáva prítomné vo forme hladu,
vojny, obchodovania s ✆u✝mi, vykoris✄ovania v práci, drogovej závislosti,
týrania detí, násilia v rodinách, honbou za ziskom a v mnohých iných
podobách.
Vo vä☎✁ine svojich listov sa Pavol hrdo ozna☎uje apo✁tol. Chce tak
zdôrazni✄, ✂e aj jemu rovnako ako ostatným apo✁tolom bolo zjavené
Kristovo evanjelium, aby ho zaniesol do celého sveta. V Liste Filemonovi sa Pavol pokorne nazýva väz✞om Je✂i✁a Krista. Vo☎i svojmu priate✆ovi
nechce pou✂íva✄ apo✁tolskú autoritu, ale bratskú lásku. Pavol napísal list
vo väzení, kde ani uprostred utrpenia nezabúda na tých, ku ktorým je
poslaný a ktorých získa pre Krista. E✁te nieko✆ko desa✄ro☎í dozadu kres✄ania na na✁om území podstupovali prenasledovanie, väzenie, ba a✂
smr✄ pre vieru. Kto pracuje pre Kristovo evanjelium robí ve✆a, kto sa
modlí za to, aby sa Kristovo evanjelium ✁írili, robí viac, ale kto trpí pre
Krista, robí najviac. Pavol v liste nezanechal ve✆a informácií o sebe.
V centre jeho pozornosti je ohlasovanie Je✂i✁a Krista. ✟asto dnes u✂
nevieme o prenasledovaných kres✄anoch, o ich ✂ivote, ale ovocie ich
obety poci✄ujeme neustále.
List ukazuje, ✂e jestvujú rozdiely v sociálnom a ekonomickom postavení, ale nejestvuje ✂iadny rozdiel v Kristovi Je✂i✁ovi. Kto ich robí,
neporozumel Je✂i✁ovmu evanjeliu. Prijatie evanjelia znamená usilova✄ sa
o viac, ne✂ len splnenie svojich kres✄anských povinností.12 Pavol adresoval list nielen Filemonovi ale aj miestnemu spolo☎enstvu. Farnos✄ je
miestom na✁ich aktivít, je miestom, kde nestretávame anonymných veriacich, ale konkrétnych bratov a sestry rozdielnych spolo☎enských vrstiev, ale rovnakej viery a dôstojnosti Bo✂ieho syna a dcéry. Kres✄anstvo
nerobí a nesmie robi✄ z kres✄anov jednoliatu masu, ale vníma rozdielnosti, ktoré sú darom pre slu✂bu Cirkvi a spolo☎nosti. Pavol to porozumel ve✆mi dobre a pretavil vo svojej náuke o Kristovom mystickom tele.
✠Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale v✡etky údy tela sú jedno
telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Ve☛ my v✡etci, ☞i ✌idia alebo Gréci, ☞i otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno
telo. A v✡etci sme boli napojení jedným Duchom.✍ (1 Kor 12,12-14)

11
Porov.: BUSCEMI, A. M.: San Paolo ✎ vita, opera e messaggio. Franciscan Printing Press :
Jerusalem 1997, s. 245.
12
Porov.: SLIVKA, D.: Metóda lectio divina. In: Theologos ✎ Teologická revue GTF PU
v Pre✏ove. Pre✑ov : PETRA, 2006, ro✒. VIII., ✒. 2., s. 165 ✓ 173.
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