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The Escaped Slave and Philemon
Parasha: Ki Tetze - כי תצא : "When you go"  
Torah : Deuteronomy 21:10-25:19
Haftarah : Isaiah 54:1-10
Gospel : Luke 23:1-25

Thought for the Week:
Paul, a prisoner of Messiah Yeshua, and Timothy our
brother, to Philemon our beloved brother and fellow
worker, and to Apphia our sister, and to Archippus
our fellow soldier, and to the [congregation] in your
house: Grace to you and peace from God our Father
and the Lord Yeshua Messiah... (Philemon 1-3)

De ontsnapte slaaf en Filemon
Sidra: Ki Tetze - כי תצא: "Als je gaat" 
Thora: Deuteronomium 21:10-25:19
Haftara: Jesaja 54:1-10
Evangelie: Lucas 23:1-25

Gedachte voor de week:
Paulus, een gevangene van Messias Yeshua, en
Timotheüs onze broeder, aan Filemon onze geliefde
broeder en medearbeider, en aan Appia onze zuster, en
aan Archippus onze medestrijder, en de [gemeente] in
uw huis: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
de Heer Yeshua Messiah ... (Filemon 1-3)

Commentary:
Have you ever wondered who first collected the
letters of Paul and preserved them for future
generations? There may be a clue in this week's
Torah portion.
In Deuteronomy 23:15-16, the Torah forbids returning
escaped slaves to their owners. An escaped slave
that takes refuge in Israel is to be given citizenship
and the right to live in the place he chooses. This law
has significant bearing on the background of the
epistle of Philemon. Even though the Torah speaks
specifically only of an escaped slave that takes
refuge in the land, the broader principle is of the
Torah teaches that we should grant asylum to any
escaped slave. Philemon was a notable member of
the believing community at Colossi. He also owned
slaves. One of his slaves, a certain young man
named Onesimus (meaning 'useful'), escaped and
fled to Rome where he encountered the imprisoned
Apostle Paul. Under Paul's tutelage, Onesimus met
the Master and became a believer.

Commentaar:
Heb je je ooit afgevraagd wie als eerste de brieven van
Paulus verzamelde en ze voor toekomstige generaties
bewaarde? Er kan een aanwijzing zijn in het Torah
gedeelte van deze week.
In Deuteronomium 23:15-16, verbiedt de Thora van ont-
snapte slaven terug te brengen naar hun eigenaars. Een
ontsnapte slaaf die z’n toevlucht zoekt in Israël moet het
burgerschap worden gegeven en het recht om te leven in
de plaats die hij verkiest. Deze wet heeft veel te vertellen
over de achtergrond van de brief van Philemon. Hoewel
de Thora specifiek alleen van een ontsnapte slaaf spreekt
die z’n toevlucht in het land zoekt, is de vraag in ruimer
verband of de Thora ons leert dat we aan elke ontsnapte
slaaf asiel moeten verlenen. Filemon was een aanzienlijk
lid van de gelovige gemeenschap in Colossi. Hij was ook
eigenaar van slaven. Eén van zijn slaven, een zekere jon-
ge man Onesimus (betekent 'nuttig') genaamd, ontsnapte
en vluchtte naar Rome, waar hij in aanraking kwam met
de gevangen apostel Paulus. Onder Paulus’ hoede,
ontmoette Onesimus de Meester en werd een gelovige.

To Paul, the situation with Onesimus was delicate.
Though the principle of the Torah forbade him from
returning Onesimus to Philemon, Roman law did not.
Philemon would certainly hear that his slave had shown
up in the company of the Apostle. He might demand the
slave back, a demand with which Paul could not comply
because the Torah forbade him from doing so. This
could create all sorts of problems--even legal problems
for the Apostle who was already in prison. Hence, the
occasion for the epistle to Philemon.

Voor Paulus was de situatie met Onesimus delicaat. Hoe-
wel het principe van de Thora hem verbood om Onesimus
aan Filemon terug te geven; zo was het Romeinse recht
niet. Philemon zou zeker horen dat zijn slaaf zich in het
gezelschap van de apostel had vertoond. Hij zou de slaaf
terugvragen, een vraag waar Paulus niet aan kon vol-
doen, omdat de Thora hem verbood dit te doen. Dit zou
tot allerlei problemen kunnen leiden - zelfs juridische
problemen voor de apostel die al in de gevangenis zat.
Tot zover de aanleiding voor de brief aan Filemon.

In Paul's epistle to Philemon, we can discern a plan.
The Torah forbade Paul from returning Onesimus,
but Onesimus could voluntarily return on his own
initiative. With Onesimus voluntarily consenting to the
plan, Paul has Onesimus himself deliver the letter. In
the letter, Paul begs Philemon to pardon Onesimus
and grant him his freedom. He puts the request in
such a way that Philemon cannot, in good
conscience, refuse.

In Paulus' brief aan Filemon, kunnen we een plan
onderscheiden. De Tora verbood Paulus van Onesimus
terug te brengen, maar Onesimus zou vrijwillig kunnen
terugkeren, op eigen initiatief. Met Onesimus’ vrijwillige
instemming met het plan, laat Paulus Onesimus zelf de
brief afleveren. In de brief, smeekt Paulus Filemon om
Onesimus te vergeven en hem zijn vrijheid toe te kennen.
Hij stelt het verzoek op een zodanige wijze dat Filemon,
in eer en geweten, niet kan weigeren.
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It may be merely coincidence, but in his epistle to the
Ephesians, Ignatius makes reference to "a man of
inexpressible love and your bishop" named
Onesimus. If Onesimus the bishop is the same as
Onesimus the escaped slave, it may explain why the
epistle of Philemon was preserved among the
Pauline epistles. It may well be that it was Onesimus
himself (who had originally traveled with Paul's
postman Tychicus, delivering the letters to the
Ephesians, Colossians, and several others) that first
began to collect and preserve the Pauline letters.

Het kan alleen maar toeval zijn, maar in zijn brief aan de
Efeziërs, verwijst Ignatius naar "een man van
onuitsprekelijke liefde en jouw bisschop" Onesimus
genaamd. Als Onesimus de bisschop dezelfde is als
Onesimus de ontsnapte slaaf, kan het verklaren waarom
de brief van Philemon bij de brieven van Paulus werd
bewaard. Het kan goed zijn dat het Onesimus zelf was
(die oorspronkelijk met Paulus' postbode Tychikus reisde,
de brieven aan de Efeziërs, Kolossenzen, en nog
anderen brengend) die voor het eerst de brieven van
Paulus begon te verzamelen en te bewaren.
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