Ps.119:2-3;
28:1-14.

1 :Hi;

5.Mos.31 :1J.13;

En tjänsteflickas vittnesbörd
Bortförd som fånge, 2.Kon.5 :2. I tjänst hos
en spetälsk härhövitsman (general), V.1.
Medlidandet segrar, v.3. Naaman får per
mission, v.4-5. På fel väg, v.6-7. Profeten
ingriper, v.8. Generalen blir vred, v.9-12.
Tro och lydnad ger resultat, v.13-14. En
general kommer till insikt, v.15.
Ps.8:3; Jes.ll :6; Jer.l :6-9.

En ungdom kallas till profet
Jer.l :1-10. Känd av Gud innan han var född,
v.5a. Helgad av Herren, v.5b. Bestämd till
profet före sin födelse, v.5c. Använde sin
ungdom som ursäkt, v.6. Ursäkten avvisad,
kallelse uppgiften klar, v.7,10. Utrustning
ges, v.9.
I.Tim.4:12-16; Apg.l :8.

Johannes döparen, Jesu förelöpare
Johannes' födelse förutsades aven ängel,
Luk.I:1l-14, han skulle vara uppfylld av
helig ande redan i sin moders liv, 1 :15c.
Stark dryck skulle han icke smaka, v.lSb.
Johannes skulle få en stor uppgift at! utföra,
v.16-17; 1:76-79. Sakarias blev överväldigad
av ängelns ord och kunde inte tro att vad
han hörde skulle kunna förverkligas, 1 :18.
Hans otro förde till att han blev stum,
v.19-20. Men talförmågan kom tillbaka när
Johannes fick namn, v.S9-64. Barn- och
ungdomstiden fostrade Johannes till en
stark personlighet, 1 :80.
J ohannes blev bots- och
väckelse
predikant, Matt.3:1-12; Mark.l :1-8, med
speciell uppgift att peka på Jesus, Joh.
1 :6-8,IS-18. Folket förundrade sig' över
honom och frågade sig om han kunde
vara Messias, v.19-27. Johannes fick
tillnamnet »döparen» emedan han döpte så
många. Det föll också på hans lott att döpa

Jesus, Matt.3 :13-17. Vad som skedde vid
Jesu dop, v.16-17, blev en starkare
bekräftelse på att Jesus var Messias,
Joh.l:29-34. Detta medförde att Johannes
förlorade anhängare, v.35-37, men han blev
inte bitter därför, 3:26-36.
Johannes var en orädd förkunnare och
vek icke tillbaka för att tillrättavisa, om det
så var en konung, Matt.14:3-S. Denna
frimodighet kostade honom slutligen livet,
v.6-12. Händelsen visar vilken ödesdiger
betydelse en ond kvinnas påverkan kan få
för ett barn. Det är möjligt att Johannes i
fångeiset plågades av tvivel. Hans fråga kan
tyda på delta. Jfr 11:2-6; Luk.7:18-23.

En ung medarbetare
Timoteus var halvjude. Modern var judinna
och fadern grek, Apg.16:1. Timoteus var väl
bevandrad i Bibeln (G.T.) ända ifrån
barndomen, 2.Tim.3:15, och av sin moder

och mormoder hade han fätt den kristna
tron i arv, 1:5. Men även i församlingen hade
Timoteus fått en andlig fostran, och av
2.Tim.2:1-2 förstår vi att särskilt Paulus
hade betytt mycket för honom. I I.Kor.
4:17 kallar Paulus honom »min älskade och
trogne son i Herren».
På sin andra missionsresa mötte Paulus
Timoteus och fick honom som sin
medarbetare, Apg.16 :1-3. Han följde Paulus
på dennes resor, men fick också själv
ständiga uppgifter, 19:22; l.Kor.4:17. Timo
teus föraktades på grund av sin ungdom.
Paulus varnar församlingen i Korint för
detta, I.Kor.16:10-11, och skriver upp
muntrande till Timoteus, l.Tim.4:12-16.
Förförare fanns också på Timoteus' tid,
2.Tim.3 :13. Därför uppmuntras han att
hålla fast vid vad han hade lärt, 2.Tim.3:14;
I.Tim.6:20-21. Timoteus är ett exempel på
nyttan av kristen fostran alltifrån barn
domen.

Person - och Sakregister
Registret omfattar några i bibellexikonet förekommande personer, orter, skrifter, termer osv. I registret finns inte sådana ord, som utgör uppslagsord
i själva lexikonet. Se även »Praktisk orientering och vägledning» i början av band I.

Abot (el. Pirqe Abot), »Fäderna» (el.
»Fädernas valspråk»), en Mishna
traktat. Se art. Stadga.
Absolution, avlösning, tillförsäkran om
syndernas förlåtelse i samband med
skriftermål.
Adiåfora, likgiltiga eller indifferenta
ting eller handlingar; teologisk term
för handlingar som i sig själva
varken är moraliska eller omora
liska.
Adoption, i nytestamentlig mening
Guds antagande av människor som
sina barn genom tron på Jesus
Kristus.
Adoptianism, uppfattning enligt vilken
Jesus Kristus blev Guds Son genom
adoption. Se art. Treenighet (N.T.
2a).
Advent, ankomst, Kristi ankomst.
Agåpe, de första kristnas kärleks
måltid. Agape används i N.T.
framförallt om Guds kärlek. Se art.
Kärlek.
Agnosticism, åskådning som förnekar
möjligheten av kunskap om Gud
och det övernaturliga. Se art. Gud
(mom.S).
Alfa och omega, A och O, första och
sista bokstaven i det grekiska
alfabetet. Se art. A och O.
Allegori, bildlig el. symbolisk fram
ställning el. utläggning. En allego
risk bibeltolkning söker en hemlig,
dold betydelse bakom orden.
Allitteration, bokstavsrim.
Aloger, heretiker i 2. årh. som

förnekade den johanneiska läran
om Kristus som Lagos (Ordet).

Amarnabreven, nära 400 lertavlor från
14. årh. f.Kr., funna i den egyptiska
fyndorten Tell el-Amarna. Detta
arkiv innehåller bl.a. brev från
konungar till egyptiska faraoner.
Man får härigenom en god bild av
förhållandena. i Palestina och om
givande länder vid den aktuella
tiden. Se art. Egypten (sp.114S),
Skrift.
Ambrosius (ca 340-397), biskop i
Milano från 374. Söm predikant
och själavårdare hade han stort
inflytande, bLa.. på Augustinus'
religiösa utveckling. Han bekämpa
de hedendom och arianism och
hävdade kyrkans självständighet
gentemot staten.
Amil/ennianism, uppfattning som för
nekar ett bokstavligt tusenårsrike
och som tolkar tusenårsriket andligt
om kyrkan. Se art. Tusenårsriket.
Amor/!er, judiska skriftlärda som
verkade efter Mishnas nedtecknan
de. Se art. Stadga.
Anabaptister, religiös-revolutionär rö
relse under reformationstiden som
bl.a. förkastade barndopet och
praktiserade omdop.
Anakronism, tidsförväxling, felaktig
tidsbestämning.
Analogi, likhet, överensstämmelse;
motsvarighet, parallell.
Anatema, förbannelse, bannlysning.
Animism, särskilt bland naturfolk

vanlig tro att allting i naturen är
besjälat.
Annihilationslära, lära om tillintet
görelse, innebär att de ogudaktigas
själar icke är odödliga utan blir
tillintetgjorda i eller efter döden. Se
art. Fördärv (sp.1673-1674).
Antilegomena, »motsagda», i forn
kyrkan benämning på nytestament
liga skrifter, som på ett eller annat
sätt sattes i fråga av vissa enskilda
personer.
Antinomism, riktning som hävdar
frihet från yttre lag, stundom även
från sedelagen.
Antiquitates judaicce (Ant.), »judiska
antikviteter», Josefus' (se d.o.)
judiska historia.
Antropocentrisk, som ställer männi
skan i centrum.

Antropologi, läran om människan,
hennes natur och väsen. Se art.
Människa_
Antropomorfism , föreställning enligt
vilken gudarna liknar människor.
Apokalyps, avslöjande, uppenbarelse.
»Apokalypsen» är en benämning på
andra skrifter, som behandlar den
yttersta tiden. Från senjudendomen
kan nämnas Henoksböckerna, Jubi
Ieerboken, Patriarkernas testamen
ten, 4.Esraboken och Baruksapoka
Iypserna. Kristet inspirerade apoka
lypser från efterapostolisk tid är
t.ex. Hermas' Herden, Petrus
apokalypsen och Paulusapokalyp
sen.
Apokalyptik, litterartIr och forskning
rörande de yttersta tingen, inom
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judendomen under årh undradena
närmast före och efter Kristi
födelse. Ordet kommer av apoka
lyps, se d.o.

Apokatåstasis-lära, lära om alltings
återställelse, allas sIut1iga frälsning.
Se art. Fördärv (sp.l672-1673).
Apokryfer, »dolda» skrifter, sådana
som av kyrkan icke är godkända
som kanoniska. Bland' gammal
testamentliga apokryfer kan näm
nas: Judit, Visheten, Tobit, Syrak,
Baruk, 1. och 2. Mackabeerböcker
na, Tillägg till Ester, Tillägg till
Daniel och Manasses' bön. Nytesta
mentliga
apokryfer
är bl.a.:
Hebreer-, Ebjoniter-, Egypter- och
Petrusevangelierna, Paulus-, Petrus-,
Johannes- och Andreasakkrna,
3.Korintierbrevet och Petrus' predi.
kan. Se även inledningsartiklarna i
band I (avsnitten om G.T.s och
N.T.s kanonbildning).
Apologi, försvar, försvarsskrift.
Apologetik, systematiskt, principiellt
försvar av kristendomens läror.
Apostasi, avfall, i romersk-katolska
kyrkan även om övergång från det
andliga till det världsliga ståndet
(dvs. lämnande av prästämbetet).
Apostolicum, symbolum apostolicum,
den apostoliska trosbekännelsen,
fornkyrklig ekumenisk symbol.
Apostoliska fäderna, en grupp i
fornkyrkan högt ansedda skrifter
från slutet" av första och början av
andra årh. e.Kr. Bland dessa skrifter
kan nämnas: Clemensbreven, Igna
tius' brev, Polykarpus brev (till

fllipperna) och martyrium, De tolv
apostlarnas lära (Didache), Barna·
basbrevet och Hermas' Herden.
Apoteos, förgudning, förhärligande,
t.ex. av de romerska kejsarna.
A priori, på förhand, utan föregående
undersökning; fIlosofisk term för
kunskap som är oberoende av
erfarenhet.
Aratus, stoisk skald. Se art. Skald.
Arianism , riktning på 300-talet e.Kr.
som bl.a. förnekade Jesu gudom
och treenigheten. Uppkallad efter
sin upphovsman Arius, presbyter i
Alexandria från 312, d. 336.
Arminianism, riktning som vänder sig
mot den kalvinska predestinations
läran. Uppkallad efter nederlända
ren Arminius (1560-1609).
Assonans, ofullständigt rim, halvrim.
Ateism, gudsförnekelse. Se art. Gud
(mom.S).
Athanasianum, Symbolum athanasia
num, den athanasianska trosbekän
nelsen, från tidig medeltid, felaktigt
tillskriven Athanasius. Se art. Tre·
enighet (inledningen).
Athanasius den store (ca 293-373),
grekisk kyrkofader, patriark i
Alexandria. Ivrig förkämpe för
läran om Sonens och Andens
väsensenhet med Fadern.
Athenagoras, i Aten verksam kristen
apologet, vilkens två apologier från
ca år 177 har bevarats till vår tid.
Auditiv, som rör hörseln.
Augsburgska bekännelsen (lat. Con·
fessio Augustana), den lutherska
kyrkans främsta bekännelseskrift,
antagen i Augsburg 1530.
Augustana, förkortning av Confessio
Augustana, se föregående ord.
Augustinus, Aurelius (354-430), den
katolska kyrkans störste lärofader,
som också betydde mycket för
reformatorerna på 1500-talet. Han
lärde att Gud predestinerat somliga
människor till frälsning. I frågan om
tusenårsriket blev han banbrytare
för den kyrkohistoriska synen (se i
slutet av behandlingen av Johannes'
uppenbarelse). Augustinus utgav en
rad olikartade skrifter. Mest känd är
»Confessiones» (Bekännelser), »De
civitate Dei» (Om gudsstaten) och
»De doctrina christiana» (Om den
kristna läran), den första läroboken
i hermeneutik och homiletik.
Autenticitet, äkthet, ursprunglighet,
tillförlitlighet, giltighet.
Authorized Version (A.V.), också
kallad »King James' Bible», den
officiella engelska kyrkobibeln från
1611; reviderad 1881-85.
Autonom, som stiftar sin egen lag,
självbestämmande, självständig.
Basilius den store (ca 330-379), biskop
i det kappadociska Cesarea, avgjord
motståndare till arianerna. Han fick
stor betydelse för munkväsendet.
Bamabasbrevet, en av de skrifter, som
räknas till de apostoliska fäderna
(se: Apostoliska fäderna). Skriften
är en teologisk traktat, som ut·

och »Hypotypaseis» (Skisser). Den
första uppmanar hedningarna att gå
över till kristendomen, den andra
behandlar etiska frågor. Strömateis
behandlar olika dogmatiska och
etiska frågor, medan Hypotypaseis
är en bibelkommentar . I sin
skriftutläggning använde Clemens
den allegoriska metoden, som var
vanlig på hans tid. Han hävdade, att
det kan finnas sanningsmoment
även i andra religioner, även om
kristendomen ensam har hela san·
ningen.

märks av den i Alexandria vanliga
allegoriska utläggningen av G.T.
Den är skriven någon gång mellan
130 och 138 e.Kr. och har
ingenting med N.T.s Bamabas att
göra.
Berachot, »Välsignelsen), »tacksägelsen),
en Mishna-traktat. Se art. Stadga.
Bibelteologi, systematisk franlStällning
av de bibliska böckernas tankeinne·
håll och budskap.
Biblicism, uppfattning enligt vilken
Bibeln är direkt inspirerad av Gud,
strävan att göra bibelordet till enda
norm för kristen tro och livsföring.
Biblicitet, bibeltrohet.
Blasfemi, hädelse, gudsbespottelse. Se
art. Hädelse.
Byblos, fyndort
Fenicien. Se art.
Skrift.
Calvin,
Johan
(Jean
Cauvin,
1509·1564), reformator, den refor
merta kyrkans grundare. Hans
dogmatiska huvudverk är »Institutio
religionis christianre» (Undervisning
i den kristna religionen). Calvin
återupptog Augustinus' predestina
tionslära. Han lärde emellertid, att
Gud inte bara av evighet har utvalt
somliga till frälsning utan också
andra till förtappelse. I nattvarden
är Kristus enligt Calvin inte lekarn·
ligt, men andligt närvarande. Lagen
är en Guds gåva till dem som står i
hans nådesförbund. I kyrkoord
ningen genomförde Calvin sträng
kyrkotukt. Alla kyrkliga föremål
och ceremonier från katolicismens
tid rensades ut.
CeremonialIagen, den del av den
mosaiska lagen som behandlar offer
etc., till skillnad från morallagen (se
d.o.).
Charisma, nådegåva, vanligen benäm
ning på en genom Anden speciellt
given gåva. Se art. Nådegåva.
Chester Beatty-papyrema, papyrusfrag·
ment funna i Egypten år 1931 och
inköpta av den engelske samlaren
Chester Beatty. Se art. Bibelns text
(i bibelöversikten).
Chrysostomus, Johannes (354-407),
patriark i Konstantinopel, franl
stående predikant (Chrysostomus är
ett hedersnamn, som betyder >><1en
guldrnunnade») och själavårdare.
Han blev fördriven från sitt ämbete
och dog i landsflykt. Ett stort antal
av hans predikningar finns bevara·
de. Av hans övriga skrifter kan
särskilt nämnas »Sex böcker om
prästämbetet», som betraktas som
fornkyrkans klassiska pastoralteolo
gi.
Clemens av Alexandria (Clemens
Alexandrinus, ca 150-216), kring
resande kristen lärare, en tid
verksam som föreståndare för kate
ketskolan i Alexandria, där Orige
nes var. hans lärjunge. Clemens var
fullt i nivå med sin tids bildning.
Han utgav flera skrifter, bl.a.
»1,6gos protreptikas pras Hellenas»
(Förmaning till grekerna), »Paida
gögaS» (Uppfostraren), »Strömateis»
(Mattorna, dvs. >ien brokig vävnad»)

Clemens av Rom (Clemens Romanus),
biskop i Rom år 90-99, enligt
traditionen författare till l.Cle·
mensbrevet. Han led martyrdöden
och har helgonförklarats.
Clemensbreven, två brev, av vilka det
första av en enstämmig tradition
tillskrivs Clemens av Rom (se d.o.).
Det skrevs troligen år 96 till
församlingen i Korint på grund av
inre stridigheter där. Detta brev
innehåller den äldsta uppgiften om
Petrus' och Paulus' död. - Det
andra Clemensbrevet är från tiden
120-150 och utgör den äldsta i sin
helhet bevarade predikan från
efterapostolisk tid.
Codex, urspr. trädstam; därav: trätavla,
bok av trätavlor, senare: volym (av
pergament etc.).
Codex Alexandrinus, bibelliandskrift
från 400-talet, ca 1620 donerad till
den engelske konungen av patri
arken i Alexandria, nu förvarad i
British Museum. Se art. Bibelns text
(i bibelöversikten).
Codex Bezae Cantabrigiensis, bibel
handskrift från 400-talet, år 1581
skänkt till universitetsbiblioteket i
Cambridge (lat. Cantabrigia) av
Calvins lärjunge, den schweiziske
teologen Theodor Beza. Se art.
Bibelns text (i bibelöversikten).
Codex Ephraemi rescriptus, bibelliand
skrift från 400- talet, förvarad i
Nationalbiblioteket i Paris. På
11 OO-talet blev det mesta av den
ursprungliga skriften avtvättad och
avskrapad och några av Efraim
Syrenerns verk ditskrivna i stället.
Svårläslig. Se art. Bibelns text (i
bibelöversikten ).
Codex Sinaiticus, bibelliandskrift från
300-talet, återfunnen ca år 1850 i
Katharinaklostret vid Sinai av den
tyske paleografen och teologen
Constantin Tischendorf. Den för
varas sedan 1933 i Britis11 Museum.
Se art. Bibeln.s text (i bibelöver·
sikten).
Codex Vaticanus, bibelliandskrift från
300-talet. Den förvaras sedan slutet
av 1400·talet i Vatikanbiblioteket i
Rom. Se art. Bibelns text (i
bibelöversikten).
Cyprianus, Thascius. Cresilius (ca
200-258), biskop i Kartago från
248, latinsk kyrkofader. I sin skrift
»De catholicre ecclesire unitate»
(Om den katolska kyrkans enhet)
framställer han den katolska kyrkan
som enda frälsningsanstalt (»extra
ecclesiam nulla salus», dvs. »utanför
kyrkan ingen frälsning»). Han var
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banbrytare för den katolska läran
om mässoffret, skreven apologi för
kristendomen m.m. Led martyr
döden under kejsar Valerianus'
förföljelse.
Cyrillus av Antiokia, (d. 444), patriark
i Alexandria från 412. Skrev
dogmatisk·polemiska skrifter, homi
lior m.m. Som en avgjord represen
tant för den alexandrinska skolan
betonade han Kristi persons enhet:
efter Kristi människoblivande har
de två naturerna blivit en enda
gudamänsklig natur.
Deism, föreställning enligt vilken Gud
har skapat världen men sedan
lämnat den åt sig själv och
naturlagarna. Denna uppfattning
var särskilt vanlig på 1700-talet. Se
art. Gud (mom.5).
Dekalogen, tio Guds bud.
Demiurgen, ego hantverkare, verk
mästare; i gnostisk åskådning en
beteckning på en lägre gud, som
skapat denna värld, sinnevärlden,
vilken betraktas som alltigenom
ond och utan samband med den
högste Guden.
Demon, ego gudomlighet, lägre guda
väsen; senare använt i betydelsen:
ond ande.
Determinism, åskådning som förnekar
människans fria vilja och som
räknar med att allt sker aven inre
naturnödvändighet.
Deuteronomium, >><1en andra lagen»,
internationellt använt namn på
5.Moseboken.
Dialektisk teologi, riktning som bl.a.
betonar gudsuppenbarelsens särart.
Den fäster mer vikt vid det talade
än vid det skrivna gudsordet. Den
heliga Skrift är enligt denna teologi
inte Guds ord men blir Guds ord
för en människa, när det når henne
som ett Guds direkta tilltal (jfr Karl
Barths uttryck »Senkrecht von
oben», dvs. »lodrätt från ovan».
Dialog, samtal, i synnerhet mellan
representanter för skilda trosupp
fattningar. Se art. Samtal.
Diaspora, förskingring, utspridning,
främst om judar bosatta utanför
Palestina s gränser. Se art. F örsking
ring.
Didache, »undervisning» el. »lära»,
kortare namn på »De tolv apostlar
nas lära», en skrift från ca 100 e.Kr.
Den ger värdefulla upplysningar om
kyrkan vid den tiden. Skriften
tillhör de s.k. »Apostoliska fader
nID>.
Didymus. (ca 309-394), lärd grekisk
teolog, ledare för kateketskolan
Alexandria.
Diminutiv, förminskningsord.
Dionysius av Alexandria (d. 265) med
tillnamnet >><1en stor~», biskop i
Alexandria och en tid ledare för
kateketskolan där, lärjunge till
Origenes.
Dogmatik, sammanställning av >><1og
mer» el. lärosatser , troslära.
Doketism, bl.a. inom gnosticismen
förekommande teori, enligt vilken

Kristus endast skenbart hade en
kropp. Denna å~ådning innebär ett
förnekande av identiteten mellan
den himmelske, gudomlige Kristus
och den jordiska människan Jesus.
Domitianus, Titus Flavius, romersk
kejsare 81-96, son till Vespasianus.
Han startade en systematisk kristen
förföljelse i hela imperiet. Se vidare
i behandlingen av Johannes' uppen
barelse (i bibelöversikten).
Doxologi, lovprisning. Se t.ex. art.
Fader vår.
Dualism, antagande av två grundprin
ciper, t.ex. det goda och det onda,
ande och materia.
Ebjoniter, urspr. benämning på de
judekristna i Palestina, senare be
teckning på en gnostiskt påverkad
judekristen riktning som erkände
Jesus som profet och Messias men
förnekade hans gudom.
Ecclesiastes, det latinska namnet på
Predikaren.
Ecclesiasticus, det latinska namnet på
Syraks bok.
Ecclesia, (grek. ekklesia), urspr. sam
mankallad församling, folkförsam
ling, i N.T. den vanligaste benäm
ningen på en kristen församling. Se
art. Församling_
Ecclesia militans, den kämpande
kyrkan.
Ecclesia triumphans, den triumferande
(segrande) kyrkan.
Ecklesiologi, läran om kyrkan el.
församlingen. Se art. Fö rsamling.
Efraim Syrern (ca 308-373), syrisk
kyrkofader, känd för sina hymner,
homilior och bibelkommentarer.
Ekumenik, kyrkliga enhetssträvanden.
Ekumenisk, allmän, gemensam för hela
kristenheten.
Ekumeniska symboler, allmänkyrkliga
trosbekännelser, framförallt den
apostoliska, den nicenska och den
athanasianska.
Ekvivalent, likvärdig, fullt motsvaran
de.
Encyklika, påvlig rundskrivelse, herde
brev.
Eon, tidsålder; gnosticismens eoner är
olika krafter, som utstrålar från
gudomen.
Epifani (grek. epiphåneia), synlig
yppenbarelse. Se art. Uppenbara.
Epifanius av Salamis (ca 315-403),
biskop i Constantia på Cypern,
sträng väktare av den ortodoxa
tron.
Epilog, avslutningsord.
Epimenides, kretensisk filosof. Se art.
Skald.
Epistel, längre brev, vanlig benämning
på de nytestamentliga breven.
Erasmus av Rotterdam, Desiderius
(1466-1536), företrädare för huma
nistisk reformkatolicism. Han utgav
år 1516 en grekisk utgåva av Nya
Testamentet.
Erubin, en Mishna-traktat. Se art.
Stadga.

Eskatologi, läran om de yttersta
tingen. Se art. Tillkommelse, Tusen
årsriket, Vedermöda.
Esoterisk, endast för invigda.
Esseer, religiöst parti i Palestina på
Jesu tid. Se art. Judendomen
(sp.3059·3060).
Etik, sedelära, morallära.
Etnark, »folkfurste», ståthållare.
Etymologi, (läran om ords) härledning
och ursprung.
Eudaimonism, livssyn enligt vilken
eudaimonia (välfärd, lycka, njut
ning) är livets mål och därfOr
bestämmer en handlings moraliska
värde.
Eufemism, förskönande el. förmildran
de omskrivning.
Eukaristi, (grek. eucharistia), »tack
sägelse», i fornkyrkan bön vid
nattvarden, senare benämning på
själva nattvardsfirandet. Se art.
Nattvard.
Eulogi, (grek. eulogia), välsignelse,
lovprisning.
Eunuck, kastrerad haremsvaktare; där
av: kastrerad man i allmänhet. Se
art. Hov, ordanalys Oskicklig 1.
Eusebius av Cesarea (ca 260-340),
biskop i det palestinensiska Cesarea
på Konstantin den stores tid.
Deltog i flera kyrkomöten. Intog i
den arianska striden en mellan
ståndpunkt, i det att han som
Origenes' elev framhöll Jesu under
ordnande under Fadern. Mest be
römd för sitt stora kyrkohistoriska
verk, vår viktigaste källa till känne
domen om den efterapostoliska
kyrkans liv. Har kallats »kyrko
historiens faden>.
Exeges, bibeltolkning, utläggning av
Skriften.
Exegetik, läran om Skriftens tolkning
och utläggning.
Exil, förvisning, landsflykt, särskilt om
israeliternas babyloniska fången
skap.
Exkommunicera, bannlysa, utesluta ur
kyrkans gemenskap.
Exodus, »utgång» el. »uttåg», inter
nationellt namn på 2.Moseboken.
Exorcism, besvärjelse, utdrivande av
onda andar. Se art. Besvärjelse.
Extas, (eg. ekstas), hänryckning. Se
art. Hänryckning.
Filon (ca 25-45 e.Kr.), judisk filosof,
bosatt i Alexandria. De flesta av
hans skrifter är tolkningar av
Moseböckerna. Filons författarskap
gick ut på att påvisa överensstäm
melser mellan judisk och grekisk
religion och kultur. Härtill använde
han en allegorisk tolkning av G.T.,
enligt vilken Skriftens personer och
händelser endast är symboler för en
högre andlig verklighet. Filon utgår
från den mänskliga disharmonin
mellan kropp och ~äl. Vägen till
frälsning är själens frigörelse från
kroppslighetens och sinnenas värld.
Redan på det första stadiet av
denna väg erkänner människan
Guds Logos, som är sammanfatt

ningen av alla gudomskrafte'rna i
världen, ordnaren och förmedlaren
mellan Gud och världen.
Filons skrifter avvisades som kät
terska av den judiska synagogan
men mottogs med glädje av kristna
teologer som Clemens och Origenes.
Gajus av Rom (ca 200 e.Kr.),
presbyter som ansåg att Johannes
evangeliet och Uppenbarelseboken
var skrivna av kättaren Kerinth.

sin latinska bibelöversättning, Vul
gata (se d.o.).
Hippolytus, presbyter i Rom i början
av 3. årh. Skrev tolkningar, homi
lier, polemiska, kronologiska och
kyrkliga skrifter. Av hans produk
tion finns bevarade en kommentar
till Daniels bok, en skrift om
Antikrist och det mesta aven skrift
mot kättarna.
Homiletik, predikolära, predikokonst.

Gemara, »fullständigande», »komplette
ring», en del av den rabbinska
samlingen Talmud. Se vidare art.
Stadga.
Genesis, )>ursprung» el. »begynnelse»,
internationellt namn på I.Mose
boken.

Homilia, predikan, bibelförklaring.
Homologoumena, fornkyrklig benäm
ning på allmänt erkända nytesta
mentliga skrifter.
Humanism,
kulturströmning från
1500-talet för fri forskning, mänsk
lig bildning etc.

Gnosis, (högre religiös) insikt eller
kunskap. Se art. Kunskap (N.T.).

Hypostas, väsen, person. Se t.ex. art.
Ordet (spA317).

Gnosticism,. mystisk-synkretistisk rikt
ning, särskilt under 2. och 3. årh.
e.Kr. Gnostikerna ansåg sig vara i
besittning aven högre andlig
kunskap (gn6sis) än andra. Se art.
Kunskap (sp.3314-33 17).

Idiom, språklig egenart, uttryckssätt.

Gudsbevis, försök att på förnufts
mässiga, allmänna grunder bevisa
Guds existens. Se art. Gud
(sp.2068-2069).
Hades, grekiskt namn på underjorden,
i N. T. benämning på dödsriket. Se
art. Dödsriket.
Haggada, »berättelse» el. »förkunnelse»,
de berättande eller litterära inslagen
i Talm.ud. Se art. Stadga.

Ignatius (d. ca 110), biskop i Antiokia
i Syrien. Led martyrdöden i Rom.
Skrev under resan dit en rad brev
till olika församlingar. Ignatius'
brev ingår bland de apostoliska
fädernas skrifter (se: Apostoliska
fäderna).
Immanens, förblivande, inneboende,
motsatsen till transcendens.

Halaka, »vandring» el. »vandel», i
Talmud ingående regler för livs
föringen. Se art. Stadga.

Immanent skriftstudium, ett studium
som rör sig inom Skriften själv och
låter dess eget innehåll och budskap
bestämma studiet.
Indeterminism, åskådning som hävdar,
att människan har en fri vilja och
kan fatta beslut under personligt
ansvar; motsatsen till determinism.
Inkarnation, förkroppsligande, männi
skoblivande, särskilt om Jesu Kristi
människoblivande. Se: Jungfru
födelse.

Hebraism, hebreiskt inslag och in
flytande i andra språk.

Inspiration, ingivelse, gudomlig ingivel
se. Se art. Skriften.

Hellenism, kulturepok från Alexander
den stores tid till början av den
romerska kejsartiden, dvs. från
300-talet f.Kr. till tiden för Kristi
födelse.

Interpolation, förfalskning
genom inskott.

Hagiografer, grekiskt ord för »Skrifter
nID) (se d.o.), den sista avdelningen i
den judiska indelningen av G.T.

Hellenister, urspr. icke-greker som
hade tillägnat sig grekiskt språk och
grekisk bildning.
Heresi, partimening; parti, sekt; kätte
ri, villolära. Se art. Parti, Villolära.
Hermas , författare till skriften »Her
den», vars huvudtema är en upp
maning till bot före världens nära
förestående undergång. Enligt Mu
ratoris
kanon
skrev Hermas
»Herdem), medan hans broder Pius
var biskop i Rom, dvs. 140-155.
Hermeneutik, tolkningsvetenskap, en
vetenskapsgren
som behandlar
bibeltolkningens metod.
Heterodox, som lär annorlunda, irr
lärig, motsatsen till ortodox.
Heteronom, som följer en annan lag
(än sin egen), motsatsen till auto
nom.
Hieronymus (ca 345-420), latinsk
kyrkolärare. Skrev tolkningar till
bibliska skrifter, försvarade den
ortodoxa dogmatiken och den
asketiska moralen. Mest känd för
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Henceus (ca 130-200), en av forn
kyrkans största kyrkofäder och
teologer. Född i Smyrna. Stod som
Polykarpus' lärjunge den johanne
iska kretsen nära. Blev senare
presbyter och biskop i Lyon (i
Gallien, nuv. Frankrike). Gjorde en
betydelsefull insats i samlandet av
N.T.s kanoniska skrifter och i
kampen mot gnosticismen.
JHWH, det outtalbara heliga guds
namnet, i LXX och N.T. återgivet
med Kyrios (se d.o.). Se art.
Herren, Namn (Guds).
Josefus, Flavius (37-ca 100), judisk
historieskrivare, mest känd för sin
bok om det judiska uppror, som
slutade med Jerusalems förstöring
år 70 (De bello judaico), och för
sitt verk om judafolkets historia
från .skapelsen till upproret mot
romarna (Antiquitates judaicre). Vi
har Josefus att tacka för det mesta
av vår kännedom om förhållandena
i Palestina på N.T.s tid och om
judarnas historia mellan G.T. och
N.T.
Judaism, judendom. Se art. Juden
domen.

Judaister, riktning bland judekristna i
kyrkans första tid. De hävdade, att
hedningarna för att bli kristna först
måste gå in under den mosaiska
lagen med dess påbud om omskärel
se etc. Se genomgången av Paulus'
brev till galaterna.
Justinus Martyren (ca 100-165), född i
Flavia Neapolis (det 'gamla Sikem i
Samarien, nuv. Nablus, verkade
efter att ha övergått till kristen
domen som lärare i fllosofi i Rom.
Särskilt känd för sina två apologier
och sin »Dialog med juden Tryforu>.
Han påvisar utifrån Skriften, att
Jesus är Guds Son och att
kristendomen är den nya lagen för
alla människor. Vidare hävdar han
det oriktiga i att förfölja de kristna.
Han led martyrdöden i Rom_
Kalvinism, trosåskådning uppkallad
efter Calvin, se d_o.
Kanon, ego rörstav, därav: måttstock,
rättesnöre, regel, i kyrkligt språk
om samlingen av de skrifter som
erkändes som äkta och därför
värdiga att tagas med i G.T. och
N.T. Se i början av band I: art.
Gan1l.a Testamentet som helig skrift
i kyrkan (mom.3), och Nya Testa
mentet som Guds ord (mom.3).
KariSmatisk, som är i besittning av
eller har att göra med andliga
nådegåvor (av: chårisma, se d.o.).
Karlstadt, Andreas (1480-1551), jurist
och skolastisk teolog, en tid en av
Luthers medarbetare i reforma
tionsarbetet. Han bröt på avgörande
punkter med Luther, bl.a. i synen
på sakramenten. LikBom Zwingli (se
d.o.) företräder han en symbolisk
ener spiritualistisk nattvardsupp
fattning.
Kasuistik, (läran om) avgörande av
samvetsfrågor, moralreglernas till
lämpning i enskilda fall.
Katharer, benämnihg på vissa sekter
under medeltiden.
Katekes, kort ordnad framställning av
ett kyrkosamfunds lära, elementär
undervisning
kristendomens
huvudstycken.
Kateket, lärare i kristendom, i forn
kyrkan en som undervisade kate
kumener.
Kateketik , läran om den elementära
kristna undervisningens historia och
me'tod.
Katekumen, en som undervisas i den
kristna tron, i synnerhet före dopet
och upptagandet i den kristna
kyrkan.
Kenosis, uttömmande, utblotteise,
term använd om Jesu självutblottel
se. Se art. Utblotta.
Kerinth, gnostiker, religiös ledare i
Efesus på N.T.s tid, anhängare av
doketismen, se d.o.
Kerygma, budskap utropat aven
härold; i N_T.: förkunnelse, predi
kan (av evangelium om Kristus). Se
art. Förkunna (mom.1) samt i
slutet av band III: art. Biblisk
förkunnelse.
Ketubim, se: Skrifterna.

Kiliasm, läran om el. tron på ett
jordiskt tusenårsrike. Se art. Tusen
årsriket.

bannlystes 1520 och förklarades
fredlös på riksdagen i Worms år
1521. Utgav en mängd skrifter, b1.a.
»Om goda gärningar», »Om en
kristen människas frihet», »Till den
tyska nationens kristna adel», »Om
kyrkans babyloniska fångenskap»,
»Om den trälbundna viljaru). ÖVer
satte Bibeln till tyska, skrev lilla
och stora katekesen, diktade flera
psalmer osv. Sanningskriteriet var
för Luther Skriften allena (sola
scriptura); frälsningen är av nåd
allena (sola gratia ) genom tro allena
(sola fide).
LXX, se: Septuaginta.
\
Mager, vis man; siare; i synnerhet:
astrolog, stjärntydare; även: troll
karl, besvärjare Ofr Magi).
Magi, teckentydning, svartkonst, troll
dom, försök att genom yttre medel
eller handlingar betvinga en gudom
eller ande.
Majuskel, stor bokstav.

Kleanthes, stoisk skald. Se art. Skald.
Klemens, se: Clemens.
Koine, benämning på hellenismens och
N.T.s grekiska. Se art. Grekiska.
Kommunikant, nattvardsgäst.
Kommunion, gemenskap, i synnerhet:
nattvardsgemenskap.
Kompilera, plocka ihop ur andras
skrifter och sammanställa stoffet i
en egen skrift.
Konfession, trosbekännelse.
Konkordieboken, samling av den
evangelisk-lutherska kyrkans bekän
nelseskrifter.
Konkordieformeln, luthersk bekännel
seskrift från 1500-talet.
Koncilium, församling, sammankomst,
i synnernet: kyrkomöte.
Konsubstan tiationslära, luthersk natt
vardslära enligt vilken Kristi leka
men och blod är närvarande i
nattvardselementen, även om dessa
icke förvandlas (samsubstans). Se
art. Nattvard (mom. 3 c).
Konventikel, mindre sammankomst,
religiös sammankomst av privat
karaktär.
Konvertit, en som övergår från en tro
el. religion till en annan.
Koranen, Islams heliga skrift.
Kosmologi, läran om världen, dess
skapelse och ordning. Det kosmo
logiska gudsbeviset, se art. Gud
(sp.2068).
Kristologi, läran om Kristus,. hans
person och verk. Se art. Jesus
Kristus.
Kvietism, mystisk-religiös riktning från
1500-talet, enligt vilken människan
uppnår själsro genom att själen
uppgår i Gud.
Kyrillos, se Cyrillus.
Kyrios, härskare, herre, i Septuaginta
översättning av gudsnamnet JHWH,
i N.T.s grundtext benämning på
Kristus. Se art. Herren (mom. 2 b).
Lagen, i bibliskt språkbruk Moses lag
(hebr. torå). Lagen är den första av
G.T.s tre huvuddelar enligt den
judiska indelningen. Den består av
de fem Moseböckerna.
Legalism, lagiskhet, inriktning på
lagens bokstav och noggrann lag
uppfyllelse.
Leviticus, »den levitiska (boken)),
internationellt namn på 3.Mose
boken.
Libertin, moraliskt odisciplinerad, utsvävaride, vällusting.
Logos, se art. Ordet (sp.4317-4321).
Lustration , kultisk rening.
Luther, Martin (1483-1546), reforma
tor, den evangelisk-lutherska kyr
kans grundläggare. Studerade som
munk Bibeln och dessutom särskilt
Augustinus' skrifter, kom till klar
het .om att en människa blir
rättfärdiggjord genom tro allena
utan laggärningar (Rom. l :17). Satte
upp sina 95 teser år 1S 17,

Majuskelhandskrift, handskrift skriven
med endast stora bokstäver.
Mackabeer, judisk prästsläkt som
kämpade för och blev ledare av ett
fritt Israel (167-63 f.Kr.).
Manifestation, uppellbarelse, uppen
barelseform.
Manikeism, en efter Mani (216-277)
uppkallad persisk-gnostisk religion
med kristna inslag, starkt dualistisk.
Marcion (f. ca 85), fornkyrklig
sektstiftare. Utarbetade en nytesta
mentlig kanon, som bestod av ett
bearbetat Lukas-evangelium och tio
av Paulus' brev, i det att han uteslöt
pastoralbreven. Utgav ett verk med
titeln »Antitheses» (Motsatser), där
han sökte påvisa en skillnad mellan
G.T.s och N.T.s gudsbild. Född i
Sinope i provinsen Pontus men
bodde en längre tid i Rom. Blev
utstött ur kyrkan som kättare år
144.
Marcioniter, anhängare till Marcion.
Förekom i slutet av andra århundra
det överallt i det romerska riket
men minskade eftemand till ett
fåtal.
Mari, fyndort väster om Eufrat. Se art.
Skrift.
Massoreter , judiska lärda, verksamma
under tidig medeltid. Se art.
Hebreiska (sp.2328) samt Bibelns
text (i bibelöversikten i band III).
Materialism, åskådning som endast
betraktar materien som verklig och
som ser allt annat som yttringar av
den. Se art. Gud (mom.S).
MeIito, biskop i Sardes under senare
hälften av 2. årh. Av hans skrifter
har endast bevarats små brott
stycken, bl.a. aven apologi till
kejsar Marcus Aurelius.
Memra, se art. Ordet (sp.4316-4317).
Menaehot, en Mishna-traktat som
haJ)dlar om spisoffer osv. Se t.ex.
art. Offer (sp.4192).
Menander, grekisk dramatiker. Se art.
Skald.
Mesa-stenen, rest till minne av den
moabitiske konungen Mesas fram
gångsrika uppror mot Israel.
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Metafor, bildligt uttryck, bild.
Metafysik, ego läran om det som
kommer efter eller bortom fysiken;
sysslande med det som ligger
utanför sinnevärlden, läran om
alltings yttersta grund.
Midrdsh, »tolkning», )>utläggning», inom
judendomen på Jesu tid beteckning
för tolkning av G.T_, därefter
benämning på böcker, som innehöll
judiska skriftlärdes kommentarer
till gammaltestamentliga texter. Se
art. Utläggning.
Millennium, tusenårsperiod, i synner
het term för tusenårsriket. Se art.
Tusenårsriket.
Millennianism, uppfattning av tusen
årsriket i bokstavlig mening Ofr
Kiliasm). Se: Tusenårsriket.
Minuskel, liten bokstav.
Minuskelhandskrift , handskrift skriven
endast med små bokstäver.
Mishna, )>upprepning», den äldsta av
Talmuds två huvuddelar. Se art.
Stadga.
Modalism, riktning som starkare be
tonar Guds enhet än hans treenig
het. Den betraktar Fadern, Sonen
och Anden endast som tre olika
sätt, varpå den ende Guden uppen
barar sig. Se art. Treenighet (N.T. 2
c).
Monofysiter, anhängare aven på 400
och SOO-talen uppträdande lära,
som i sin konsekventaste utform
ning icke skilde mellån en gudomlig
och en mänsklig natur hos den
inkarnerade Kristus utan endast
ville tala om en gudamänsklig natur,
en av det gudomliga helt genom
trängd och präglad natur.
Monolatri, dyrkan av en enda Gud
utan förnekande av andra gudars
existens. Se t.ex. art. Profet
(sp.4523).
Monotei$m; tro på en enda Gud. Se
art. Gud.
Montanism, andlig rörelse som upp
stod i Mindre Asien vid mitten av
WO-talet, grundad av Montanus.
Den betonade profetian och de
andliga nådegåvorna samt väntade
Jesu snara återkomst. Montanister
na utmärkte sig för en sträng
livsföring och botpraxis. Till denna
riktning anslöt sig bl.a. kyrkofadern
Tertullianus.
Moralism, överbetoning av moralen;
även omen åskådning som erkänner
en bindande sedelag.
Morallagen, den del av den mosaiska
lagen som behandlar det sedliga
livet, till skillnad från ceremonial
lagen (se d.o.).
Muratoris kanon, den äldsta bevarade
förteckningen över nytestamentliga
skrifter, skriven på latin, antagligen
från 2. årh. Innehåller de nuvarande
nytestamentliga skrifterna med
undantag av Hebnierbrevet, Petrus'
två brev, 3.Johannesbrevet och
Jakobs brev. Aterfanns år 1740 av
den italienske prästen L.A. Mura
torL
Mysticism, åskådning enligt vilken
verklighetens innersta väsen endast
kan förstås genom intuition.

Myt, gudasaga, religiös sägen, berättel
se som motiverar och ledsagar en rit
eller kulthandling; även allmän t i
betydelsen: saga, fabeL Se art_
FabeL
Mytologi, (läran om) ett folks eL en
kulturs myter, gudalära.
Mässoffer, romersk-katolskt uttryck,
vilket betecknar nattvarden som en
oblodig upprepning av Kristi för
soningsoffer.
Nasoreer (nasan\er), judekristen grupp
i Syrien under kyrkans första
århundraden. Använde ett ara
meiskt Hebreer-evangelium_
Nebi'im, se: Profeterna.
Nedarim, en Mishna-traktat. Se t.ex.
art. Omskära (sp.4262).
Nicenum, symbolum nicaenum, den
nic~nska trosbekännelsen, antagen
på kyrkomötet i Nicrea 325.
Avvisar Arius' förnekande av tre
enigheten och hävdar Sonens
väsensenhet med Fadern.
Nisan, den första månaden i judarnas
religiösa år (motsvarande mars
april). Se art. Högtid (mom. IV),
Månad.
Nominalism, medeltida ftlosofisk rikt
ning, enligt vilken de allmänna
begreppen endast är namn (nomina)
eller mänskliga abstraktioner.
Nomism, etisk åskådning som till
erkänner en yttre lag (nomos)
absolut auktoritet_
Numeri, »talen» eL »antalen», inter
nationellt namn på 4.Moseboken.
. Ockultism, tron på hemlighetsfulla,
dolda makter eller övernaturliga
fenomen.
Onomatopoetisk, ljudhärmande.
Ontologi, läran om det varande, om
världens och tingens sanna väsen.
Det ontologiska gudsbeviset, se art.
Gud (sp.2068)_
Orakel, gudasvar.
Ordo salutis, frälsningens eL nådens
ordning, de gammal-lutherska dog
matikernas uppställning av de olika
stadier, i vilka Guds nåd når en
människa: kallelsen (vocatio), upp
lysningen (illuminatio), omvändel
sen (conversio), pånyttfödelsen
(regeneratio ),
rättfårdiggörelsen
(justificatio ), den hemlighetsfulla
Gud (unio
föreningen
med
mystica), förnyelsen (renovatio)
eller helgelsen (sanctificatio), be
varandet (conservatio ) och förhär
ligandet (glorificatio)_ En biblisk
anknytningspunkt för ordo salutis
utgör t.ex. Rom.8:28-30.
Origenes (ca 185-253), betraktad som
en av den österländska kyrkans
mest orginella och lärda kyrko
fåder, född i Alexandria av kristna
föräldrar och lärjunge till Clemens
av Alexandria, vilken han redan 203
efterträdde som föreståndare för
kateketskolan_ Han grundade en
liknande skola i Cesarea 231,
företog talrika resor och utvecklade
en stor litterär verksamhet. Mest
kända av hans skrifter är »Hexapla.»,
en i sex (grek. hex) parallella spalter
ordnad sammanställning av olika
översättningar av G.T_, »Peri

arch6ru> eL »De prinClpllS» (Om
grundlärorna), en kristen dogmatik
i 4 band, samt det apologetisk
polemiska verket mot ateisten
Celsus, »Kata KelsoU)) el. »Contra
CelsUID». Origenes skrev också
kommentarer till en rad av Bibelns
böcker. Han verkade för en av
grekisk filosofi präglad utformning
av kristendomen och bedrev en
allegorisk bibeltolkning. Utövade
starkt inflytande på den kristna
dogmbildningen. Led martyrdöden
under kejsar Decius' förföljelse.
Orosius (ca år 400), spansk presbyter,
lärjunge till Augustinus. Författade
en kampskrift mot pelagianismen
och en världshistoria med apolo
getisk tendens.
Ortodoxi, renlärighet. Man talar t.ex_
om den lutherska ortodoxin på
1600-talet.

augustinska läran om arvsynden och
hävdar människans fria vilja och
förmåga att göra det goda. Upp
kallad efter munken Pelagius (ca
360-420).
Pentateuken, »Fembokeru> el. »Fem
milen», namn på de fern Mose
böckerna.
Perfektionism, i religiös mening: (läran
om) ständig strävan efter fullkom
ning.
Pesachim, en Mishna-traktat. Se art.
Stadga.
Peshitta, »den öppna el. enkla», den
syriska kyrkans bibelöversättning.
G.T. är översatt direkt från hebre
iska, sannolikt under 2. årh. e.Kr.,
medan övers. av N.T. härstammar
från en senare tidpunkt; den är
möjligen en revision från 400-talet
grundad på en äldre översättning.
Se art. Bibelns text (i bibelöver
sikten).

Ortodox kyrka, benämning på den
österländska kyrkan efter schismen
inom den katolska kyrkan år 1054. Pietism, väckelserörelse inom de
lutherska kyrkorna på 1600- och
Det finns t.ex. en grekisk-ortodox
1700.talen. Betonar vikten av ett
och en rysk-ortodox kyrka.
fromt liv. Uppstod som en reaktion
Panteism, åskådning enligt vilken Gud
mot den döda renlärigheten. Dess
är identisk med världsalltet. Se art.
stiftare, Philip Jakob Spener, utgav
Gud (mom. 5).
år 1675 sin banbrytande skrift »Pia
Pantrenus, den förste kände läraren vid
desideria» (Fromma önskningar).
kateketskolan i Alexandria, där " Pneumatisk, andlig. Se art. Andlig. Jfr
Clemens av Alexandrinus var en av
art. Kunskap (sp.33IS).
hans elever. Dog som missionär i
Polykarpus
(ca 70-1SS), biskop i
Arabien ca år 200.
Smyrna, . i fråga om inflytande
Papias (d. 16S), biskop i Hierapolis i
jämställd med biskopen i Rom.
Frygien. Känd för sitt verk »Utlägg
Enligt Irenreus kände han flera av
ning av Herrens ord» i 5 band, varav
den evangeliska historiens ögonvitt
utdrag finns i Eusebius' kyrko
nen, bLa. aposteln Johannes. Hans
historia och som ger upplysningar
herdabrev till församlingen i Filippi
om Markus- och Matteusevangelier
är bevarat. Se: Apostoliska fåderna.
nas ursprung. Papias' utsagor om
Polykarpus dog som martyr under
det sistnämnda evangeliet ligger till
en kristenförföljelse i Smyrna.
grund för den s.k. logia- el.
talkällshypotesen (se genomgången Polyteism, mångguderi, tro på många
gudar. Se art. Gud (mom. S).
av evangelium enligt Matteus
Postexistens, tillvaro efter döden.
bibelöversikten i band III).
Postmillennianism, uppfattning enligt
Parabel, liknelse. Se art. liknelse.
vilken Kristus kommer tillbaka
Paradox, skenbar självmotsägelse el.
först efter tusenårsIiket. Se art.
orinilighet.
Tusenårsriket.
Parafras, förklarande eL förtydligande
. Postulat, påstående som inte kan
omskrivning.
bevisas men som måste fömtsättas
Parakleten,
»Förespråkareru>
eL
som sann. All forskning bygger på
»Hjälpareru>, namn· på den helige
vissa förutsättningar.
Ande. Se art. Förespråkare, Hjälpa
Potens, kraft, makt.
re.
Parallellismus membrorum, stilistisk Predestination, förutbestämmelse (till
frälsning eller förtappelse). Jfr
term för (två eL flera) leds
Augustinus, Calvin.
överensstämmelse eL samstämmig
Preexistens, (själens eL personlig
het.
het ens) existens före födelsen,
Partikularism, i religiöst språkbruk en
förekommer bl.a. i samband med
uppfattning, enligt vilken Gud och
Kristi fömttillvaro hos Fadern av
hans nåd är till endast för ett visst
evighet. Se art. Fömttillvaro.
folk eller för vissa människor.
Parusi, närvaro, ankomst, på N.T_s tid Premillennianism, uppfattning enligt
vilken Kristi tillkommelse föregår
om kejsarens eL en hög ämbetsmans
tusenårsriket. Se art. Tusenårsriket.
officiella besök på en plats. I N.T.
används ordet (grek. parousia) Presbyter, »äldste», församlingsföre
ståndare el. ledare i den äldsta
främst om Kristi ankomst vid denna
kyrkan. Se art. Äldste.
tidsålders avslutning. Se art. Till
kommelse.
Primus inter pares, den förste bland
likar. Se t.ex. art. Petrus (inledn.).
Pastoralbreven, benämning på Paulus'
brev till Timoteus och Titus. De ger Profeterna (hebr. ne!.?i'im), benämning
råd och anvisningar för en försam
på den andra av G.T.s tre huvud
eL
lingsföreståndares
(pastors
delar enligt den judiska indelningen.
herdes) liv och gärning.
Utgörs av följande böcker: Josua,
Pelizgianism, riktning som avvisar den
Domarboken, Samuels- och Ko
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nungaböckerna samt Jesaja, Jere
rnia, Hesekiel och Tolvprofetboken
(de mindre profetskrifterna, Hosea
t.o.m. Malaki).
Prokurator, ståthållare el. lands
hövding över en romersk provins.
Se art. Pilatus (inledn.).
Prolog, inledningsord.
Protevangeliet, apokryfisk skrift, som
felaktigt tillskrivits Jakob, Herrens
broder, och som till stor del syftar
till att förhärliga Maria, Jesu moder.
Prot%gi, läran om begynnelsen, de
första tingen.
Prototyp, förebild, urbild, urtyp.
Proverbia, det latinska namnet på
Ordspråksboken.
Pseudepigrafer, judiska utombibliska
skrifter, ofta med »falska» författar
namn (pseudonymer), från tiden
omkring Jesu födelse, t.ex. Jubileer
boken, Salomos psalmer, Henoks
böckerna,
Baruksapokalypserna,
Patriarkernas testamenten, Moses
himrnelsfård, 4.Mackabeerboken,
4.Esraboken.
Puritaner, »renhetsivrare», engelska
protestanter under ISOO- och
1600-talen, vilka sökte rena den
episkopala kyrkan från katoliceran
de tendenser.
Rabbinism, fariseismens fortsättning i
efterbiblisk tid; beteckning på den
normativa judendomen efter år 90.
Ras Shamra, syrisk ort (det gamla
(Ugarit) där man år 1929 gjorde
fynd av lertavlor från 16.-12. årh.
f.Kr. Se art. Skrift, Hebreiska.
Rationalism, förnuftstro. Se art. Gud
(mom. S).
Rea/presens, teologisk term för Kristi
verkliga närvaro i nattvarden.
Reformert, icke-Iutherska (väsentligen
kalvinska) protestanter.
Regula fide;, trosregel, gamrn;ilkatolsk
sammanfattning av det kristna
trosinnehållet.
Relativism, fIlosofi som förnekar
existensen av absoluta värden (»allt
är relativt») .
Rit, religiös handling, kulthandling,
ceremoni.
Rufinus av Aquileia (34S-4IO), latinsk
kyrkolärare, levde som eremit på
Oljeberget. Har översatt grekiska
skrifter till latin, bl.a. Origenes'
dogmatik och tolkningar samt
Eusebius' kyrkohistoria. Skrev själv
en fortsättning på denna samt en
utläggning av trosbekännelsen.
Ryland-papyrerna, de äldsta bevarade
fragmenten av grekiska bibelliand
skrifter, från ca 120 e.Kr. Se art.
Bibelns text (i bibelöversikten).
Sakramentalism, stark betoning av
sakramentens betydelse.
Sakrosankt, okränkbar, helig.
Sanhedrin, hebrai~rad form av grek.
synedrion, beteckning för judarnas
Stora råd. Sanhedrin är också
namnet på en Mishna-traktat. Se
art. Stadga.
Schmalkaldiska artiklarna, en fram
ställning av de evangeliska grund
sanningarna i skarp kontrast till den

romerska kyrkan. Författade av
Luther.
Seloter, se: Zeloter.
Septuaginta, (LXX), »de sjuttios över·
sättning», den första grekiska över·
sättningen av G.T. Se art. Bibelns
text (i bibelöversikten).
Shabbat, namn på en Mishna·traktat.
Se art. Stadga.
Shemd, »hör!», Israels trosbekännelse
(S.Mos.6:4).
Sheol, hebreiskt ord för dödsriket. Se
art. Dödsriket.
Siloa·inskriften, se art. Skrift.
Sinai-inskrifterna, se art. Skrift.
Skolastik, teologisk medeltida riktning
som sökte förena kyrkans lära med
fJlosofiskt tänkande.
Skrifterna (hebr. ke!ugim), den sista
av G.T.s tre huvuddelar enligt den
judiska indelningen. Omfattar föl
jande skrifter: Psaltaren, Ordspråks
boken, Job, Höga Visan, Rut,
Klagovisorna, Predikaren, Ester,
Daniel, Esra, Nehemja och Krönike
böckerna.
Sola fide, genom tron allena.
Sola gratia, genom nåden allena.
Sola scriptura, (genom) Skriften
allena.
Soteriologi, läran om frälsningen. Se
art. Frälsning.
Spiritualism, fJiosofisk riktning som
anser att allt till sitt innersta väsen
är av andlig karaktär; i teologisk
mening: om anden som organ för
ett omedelbart förhållande mellan
Gud och människan.
Subordinatianism, riktning som fast
håller Kristi preexistens men som
samtidigt hävdar, att han som väsen
är underordnad Fadern. Se art.
Treenighet (N.T. 2 b).
Synedriet, Stora rådet.
Synergism, åskådning som hävdar den
mänskliga viljans samverkan med
Gud vid tillägnandet av frälsningen.
Synkretism, religionsblandning.
Synod, kyrkomöte.
Synops, »samsyn», samma sätt att
betrakta och beskriva något. Se
även följande ord.
Synoptikerna, de tre första evange
lierna, som kan betraktas och
studeras jämsides, emedan de fram
ställer Jesu liv och gärning på ett
likartat sätt. Se även föregående
ord. Se art. De fyra evangelierna (i
bibelöversikten).

Syntes, sammanfattning av olika ele
ment till en enhet.
Systematisk teologi, teologisk veten
skap som söker ge en samlad
framställning av den kristna tron
och livsföringen (dogmatik och
etik).
Talmud, »studium», »Iärdom», samling
av judiska rabbiners utsagor. Se art.
Stadga.
Targum, »tolk», parafraserande över
sättning av G.T.s skrifter från
hebreiska till arameiska. Se art.
Bibelns text (i bibelöversikten).
Tatianus, kristen apologet under sena·
re hälften av 2. årh. Särskilt känd
för sitt verk »Diatessarom> (eg. to
dia tessaron euanggc:iion, >)lJvange·
liet genom de fyra»), den första
sammanställningen av de fyra evan
gelierna till en evangelieharmoni.
(Jfr evangeliesynopsen i detta bibel·
lexikon.)
Teism, tron på en personlig Gud som
universums skapare och uppehålla
re. Se art. Gud (mom. 5).
Teleologi, läran om tillvarons ända
målsenlighet. Det teleologiska guds
beviset, se art. Gud (sp.2068).
Teocentrisk, som har Gud i centrum.
Teodice, >>Guds rättvisa»; försvar för
Gud, läran om Guds visdom och
rättfärdighet i förhållande till det
onda i världen.
Teofani, gudsuppenbarelse.
Teokrati, gudsvälde, gudsstat, främst
om Israel som ett av Gud utvalt och
styrt folk.
Teologi, vetenskapen om Gud.
Terapeuter, forntida eremiter, särskilt i
Egypten.
Tertullianus, Quintus Septimus Flo
rens (ca 160-225), en av den kristna
teologins grundläggare, den mest
betydande latinska kyrkofadern
före Augustinus. Tertullianus levde
i Kartago och var innan han
övergick till kristendomen advokat.
Särskilt känd som kristendomens
apologet inför hedningar och villo
lärare. Hans viktigaste skrifter är
»Apologeticurn», »Ad nationes» och
»Adversus h<ereticos». Tertullianus
är den förste som använder ut
trycken »arvsynd», »treenighet» och
»sakrament» och den förste som lär
att gudomen är ett väsen med tre
personer samt att Kristus förenar
två naturer i en enda person. Senare
anslöt Tertullianus sig till montanis

men (se d.o.) och blev ledare för ett
montanistiskt sanlfund i Kartago.
Tetragram, det av fyra konsonanter
bestående gudsnamnet JHWH (se
d.o.).
Tetrark, ego »fjärdingsfurste»; sedan
a1ln1änt i betydelsen: landsfurste (se
d.o. i ordboksavd.).
Theofilus av Antiokia, biskop, apolo·
get; utgav 169-182 tre apologetiska
böcker.
Tord, se: Lagen.
Totemism, term för vissa religiösa
föreställningar om förbindelse mel
lan människor och djur (en stam
och dess totemdjur).
Tradera, överföra muntligt från släkte
till släkte. Av detta verb kommer
substantivet »tradition». Se t.ex. art.
Lära (N.T.), Stadga.
Transcendens, översinnlighet, över
världslighet, det som är bortom
människans förmåga att fatta med
sina sinnen; motsatsen till imma
nens (se d.o.).
Transsubstantiationslära, den romersk
katolska läran att brödet och vinet i
nattvarden förvandlas till Kristi
lekamen och blod. Se art. Nattvard.
Trinitet, treenighet.
Unio mystica , mystisk (hemlighetsfull)
förening (med Gud). Jfr Ordo
salutis.
Unitarism, riktning som förkastar
treenighetsläran och läran om Kristi
gudom.
Universalism, strävan att omfatta allt,
inriktning på hela världen eller
mänskligheten.
Verbalinspiration, Bibelns gudomliga
inspiration i avseende på ordalydel
sen.

Versio vulgata, se: Vulgata.
Vision, syn, uppenbarelse.
Visionär, som har syner el. uppenbarel
ser.
Visuell, som har med synen att göra.
Voluntarism, åskådning enligt vilken
viljan är själslivets innersta väsen
och drivkraft.
Vulgata, Versio vulgata, »den a1ln1änna
översättningen», den latinska kyrko
bibeln, översatt av kyrkofadern
Hieronymus (se d.o.).
Zebachim, en Mishna-traktat som
behandlar offer (slaktoffer). Se
t.ex. art. Offer (sp.4195).
Zeloter, »ivrare», nationalistiskt-revolu
tionärt parti inom judendomen. Se
art. Ivrare.
Zwingli, Huldrych (Ulrik, 1484-1531),
schweizisk reformator, ursprungli
gen bibelImmanist och reformkato
lik. Uppnådde vid läsning av
Luthers skrifter en djupare förstå
else av den paulinska läran om
rättfardiggörelse genom tro. Hävda
de evangeliet och Kristus som den
enda religiösa auktoriteten, för
kastade påvedömet, mässoffret och
helgondyrkan, prästernas celibat
och munklöftet. I kyrkorna avlägs·
nades altaren, bilder och orghlr, och
psalmsång avskaffades. Zwingli
lärde, att arvsynden in te är skuld
utan endast en naturlig svaghet, och
vidare att nattvarden endast är en
måltid till åminnelse av Kristi
försoningsdöd och att sakramenten
endast är bekännelsehandlingar. Han
betraktade Bibeln som en gudomlig
lagbok; endast det som där uttryck
ligen har påbjudits, kan godkännas.

NAGRA HEBREISKA GRAMMATIKALISKA FORMER etc.
Akt. aktivum; aor. aoristus; cstr.
constructus (en form, som har huvud
ordet har, när det står i genitivförhål
lande till ett annat ord); haf harel
(aram. motsvarighet till hiL); hit hifil
(kausativ, orsaksform, till ~al); hithp.
hithpa 'el (reflexiv el. passiv till pi.);
hof hof'al (passiv till hif.); lj.al, ett
hebreiskt verbs grundform; lj.ere, »det
lästa» (den av massoreterna lästa eller
reciterade hebreiska texten); ketib,
»det skrivna» (den ursprungliga, ovoka·
liserade hebreiska texten); nif nif'al
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(reflexiv el. passiv till ~); pa. pa 'el
(aram. motsvarighet till pL); pe'al, ett
arameiskt verbs grundform; pe'il,
passiv till pe 'al; pi. prel (intensifiering
av ~al); po., pol. po'el, polel (detsam
ma som pL);pu. pu'al (passiv till pi. el.
~al).

Se även »Praktisk orientering och
vägledning» i början av band l. För
övrigt hänvisas till speciallitteratur i
hebreisk, arameisk, grekisk och svensk
grammatik.

