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Brefvet till

Pauli bre f till Filemon.
Aposteln tackar Gud och beder för
]!'ilcmoll; berömmer lmlls liiLrlcl(
och uppmanar hOIlOm att äter
. mottag:t Ollesimus.

Kristi Jesu fånge, och
Paulus,
brodren Timoteus till File
mon, den älskade och vår med
arbetare, Er. 3: l; 4: 1; 2 Tim.l: 8.
2 och till Appia, den älskade,
och till Arkippus, vår med
l\ämpe, och till den församling,
som är i ditt hus.
1. Kor. 16: 1!); Kol. 4: 15, 11.

3 Nåd vare eder och frid
fra·n Gud, vår Fader, och Hor
r"on Jesus Kristus.
Rom. 1: 7.
4 Jag tackar min Gud all
tid, ihågkommande dig i mina
bönor, 1 Tess. 1: 2; 2 Tess. 1: 3.
5 när jag hör omtalas din
kärlek och tro, som du har
till Herren Jesus och mot alla
Er. 1: 15; Kol. 1: 4.
heliga;
6 på det att din tros gemen
skap må genom kunskap om
allt det goda, som iiI' hos oss *,
blifva verksam för Kristus
Jesus.
7 Ty vi hafva mycken glädje
och hugsvalelse af din kärlek,
emedan de heligas hjlirtall haf
va blifvit vederkvickta gCllOm
dig, broder.
8 Därför, ehuru jag har stor
frimodighet i Kristus till att

befalla dig, hvad som Hr till
börligt,
"
9 förmanar jag dock hellre
för kärlekens skull. Då jag
är sådan, förmanar jag, såsom
den gamle Paulus, men nujäm
viiI Jesu Kristi fånge,
10 dig angåonde mitt barn,
som jag födde i mina bojor,
Kol. 4: 9; 1 Kor. 4: 15.

11 nämligen Onesimus **),
den tiJlförone för dig onyttige,
men nu för dig och mig gan
ska nyttige,
12 hvilken jag återsänder.
Men tag dn emot honom så
som mitt hjärta.
13 J ag skulle vilja behållll.
honom hos mig, på det att han
i ditt ställe måtte tjäna mig i
evangeiii bojor,
14 men utan ditt samtycke
vill jag icke göra någonting,
på det att din viilgiirning icke
m~i. vara såsom af tvång, utan
af fri vilja.
] () Ty kanske blef han där
för skild från dig för en tid,
på det att du måtte få honom
evig igen~
16 icke längre såsom träl,
utan såsom mer än träl, stisom
en iilskad broder) synnerligen
för mig, men lim'u mycket

• A. 1.: eder.
Namnet Onesimus betyder egentligen lIyltig.
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mer för dig både i köttet och
i Herren I
170m dn nn håller mig
för din medbroder, så mottag
honom såsom mig.
18 Men om han har gjort
di~ någon. orIit~ ell?r är dig
nagot skyldtg, sa skl'lf upp det
på min räkning.
19 Jag Pauh~s ~krif:er ilet
med egen han.? J,lg: sl\.all.?e
tala det; - for att Icke saga
dig, att du dessntom är mig
skyldig, itfven dig själf. .
20 ,Ja, broder, måtte Jag få
nytta at' dig i Herren; veder
kvick mitt hjHrta i Kristus.

G.

21 I förtröstan på din lydnad skrifver jng till dig, ve
tande, att dn skull göra iifven
lltöfver hvad jag säger.
,
22 Men bered mig ock där
jämte härberge; ty jag hoppas,
att jag genom edra böner skall
blifva skänkt åt eder.
Fil. 1: 25; 2: u.
. ~3 Epafrns, min medfånge i
KrIstus Jesus,
24 Markus Aristarkus De
mas Lukas ;nina medarb~tare
hels~ dig. '
,
25 Vår Rerre Jesn Kristi nåd
vare med eder ande: A men.

I

2 'l'im. 4: 22.

Brefvet till Ebreerna.
1 K3})itlet.

stimt en rening från synderna,

Gud hal' i <le yttersta tiderna talat satte sig på Majestätets hUgra
genom sin Son, som har företräde sida i höjden,
Kol. 1: 15, 17;

S

framiOr änglarna.

edan Gud fordom många
gåuger och på många sätt
hade talat till flidcrna genom
profeterna,
4 Mos. 12: 6, 8.
2 talade han i dessa yttersta
dagar till oss genom Sonen,
som han satte till arfvinge af
allt, genom hvilken han ock
gjorde världRåldrarna, Gal. 4: .;

.Jh. 5: 17; Ps. 33: 6; Upp. 4: l);
Bbr. 9: 12; Ps. 110: l; Ebl'. 8: J,

4 hafvande blifvit så mycket
bättre .iin änglarna; som han
framför dem har ärft ett för-o
triiffiignre namn.
Er. 1: 21; Fil. 2: 9. 10.

5 Ty till hvilken af äng;;,'
larna sade han nltgonsin: »Dn
är min Son, jag har i dag fudt
Ps. 2: 8; 8: 7; Dan. 7: H; Mt. 21: 38; dig?) Och åter: )Jag skall
Ords. 8: 29, 30; Jh. 1: 3.
vara hans Fader, och han skall
3 och hvilken, eftersom han vara min Son?»
är hans härlighets återsken och Ps. 2: 1; Ag. 13: 33; Ebl'. 5: 5;
Ps. 89: 27, 28; 2 Sam. 1: H.
hans väsendes afbild och bär
allt med sin makts ord,. sedan
6 Och när han. åter' infUrer
han hade genom sig själf yerk den f'örstf'ödde i världen, sä·

