-A
ÄDEL
Se även: Äkta, ren, obesmittad,
fullkomlig, god, ädling, villig, guld,
silver, ädelsten, kostbar, dyrbar.
-ädel
oädel Jes.1 :25
ÄDEL
Uppdelning: ädel, ädel sten.
ÄDEL
vid ä.1a rankan åsninnas fåle
l.Mos.49:11
land med ä.la olivträd
5.Mos. 8:8
med himmelens ä.laste gåvor
33:13
med solens ä.laste alster
33:14
och månvarvens ä.laste frukter
33:14
eviga höjdernas ä.laste frukt
33:15
med jordens ä.laste frukt
33:16
land med ä.la olivträd
2.Kon.18:32
det ä.1aste silver varder han
Job 22:25
Hon köpes icke för ä.Jaste metall
28:16
(hos visheten) ä.la skatter
Ords. 8:18
att slå ä.1a män strider
17 :26
granatträd med ä.laste frukter
HV. 4:13
och äta dess ä.la frukter
4:16
Huru sköna dina fötter, du ä.1a
7:1
finnas alla slags ä.la frukter
7 :13
ditt ä.1a vin är utspätt
Jes. 1 :22
planterade där å.la vinträd
5:2
vilkas ä.la druvor slogo folkens
16:8
en ädling tänker ä.1a tankar
32:8
och står fast vid det s. ä.t är
32:8
planterat dig ss. ett ä.t vinträd
Jer. 2:21
om du frambär ä. metall utan sJau
16:19
den ä.la metallen förvandlats
K1a&. 4:1
Slons ä.Jaste söner ss. lerkärl
4:2
prydde med elfenben lä.t trä
Hes.27:6
Se, du är ett ä.t träd
31:3
skriva till dig, ä.le Teofllus
Luk. 1:3
Dessa voro l.lare till sinnes
. Apa.17 :11
hälsar den äJe IandshövdinCen Felix 23 :26
gm din försorg, ä.le Felix
24:3
icke från mina sinnen, ä.le Fe&tus
26 :25
inympats i ä.t olivträd
Rom.11 :24
ÄDEL (sten)

kameler s. buro ä.1a stenar
1.Kon.l0:2
pv åt (Salomo) äJa stenar
10:10
Hlrams flotta ...hemförde ä.!a stenar
10:11
s. hade ä.la stenar i sin ägo
l.Krön.29:8
förde med sig••.ä.1a stenar
2.Krön. 9:1
gav åt konungen.o.därtill ä.la stenar
9:9
från Ofir algumträ och ä.1a stenar
9 :10
skattkamrar för ...ä.1a stenar
32:27
hela din ringmur av ä.1a stenar
Jes.54:12
alla slags ä.1a stenar och guld
Hes.27 :22
höljd i alla slags ä.la stenar
28 :13
ära med ...ä.la stenar
Dan. 11 :38
glänste av guld och äJa stenar
Upp.17:4
(ingen köper) ä.la stenar
18:12
glänste av guld och ä.la stenar
18 :16

mänskligt, förgängligt material, l.Kor.
3:10 ff.
Se vidare under de olika slagen av
ädla stenar: agat, ametist, beryll,
diamant, hyacint, jaspis, kalcedon,
karbunkel, karneol, krysolit, krysopras, onyx, rubin, safir, sardonyx,
smaragd, topas. Jfr även Pärla, Sten,
Guld, Silver.
ÄDELSTEN
ä.ar äro de i en krona
glänste likt dyrbaraste ä.
utgjordes av alla slags ä.ar

Sak. 9:16
Upp.21:1l
21:19

ÄDLING
1) flor, i i n

friboren, förnäm; ädling; end. plur.
J:torim, ädlingar. I Pred.lO:17 står:
bän-J:torim, son av ädlingar.
2) nådib, :1' 1 l
villig; - Sivmild, . ädel; ädling, furste.
Beträffande Jes.32:8, se Tanke 18. Se
t.ex. Furste 6, Mäktig 17, Villig 2.
3) nilsb{uj, 1 ~ ~ ~
viktig, betydelsefull, ärad, ansedd; nif.
part. av kä1;>eg, se Ära (verb) 3. Se
vid3re: Myndighet 1.
4) kiibod, 1 i :1 J
tyngd~ ä;a, heder; härlighet; här övers.
ädlingar. Beträffande Jes.5:13, se även
Lida 21. Se t.ex. Härlighet 1, Skatt
(I) 12, Ära (subst.) 1.
5) nåkab, :1 p l
borra: -geno~b~rra; beteckna, utmärka; här part. plur. de utmärkta, de
namnkunniga, de förnäma (i folket).
Jfr ~al> i l.Mos.30:28; Jes.62:2,
övers. bestämma.
ÄDLING
1 icke omtalat ngt för ä.arna
Neh. 2:16
1 sade till ä.arna och föreståndarna
4:14
l Jag hade nämligen sagt till l.arna
4:19
l förebrådde jag ä.arna och
5:7
l &ände Juda ä.ar många brev till
6:17
1 församla Larna, föreståndarna
7:6
l förebrådde jag Juda ä.ar detta
13:17
2 Låt det gå deras ä.ar 88.
Ps.83:12
3 binda deras ä.ar med järnbojor
149:8
1 du land vars konung är en L
Pred.10:17
4 dess ä.ar skola lida hunger
Jes. 5:13
2 Dåren skall då icke mer heta ä.
32:5
2 en ä. tänker ädla tankar
32:8
l Av dess ä.ar skola inga finnas
34:12
l till Babel, jämte alla Ii.ar
Jer.27:20
lJuda ä.ar lät kon. i Babel slakta
39:6
5 I ä.ar bland förstUnpfolket
Am. 6:1
3 om ä.ar kastade man lott
Nah. 3:10

ÄDELSTEN
Bibeln talar om många olika ädla
stenar. På tre ställen uppräknas en hel
rad sådana, nämligen i beskrivningen
av översteprästens dornssköld, 2.Mos.
28:17-20, av prakten hos konungen i
Tyrus, Hes.28:13, samt av den himmelska stadens grundstenar, Upp.
21 :19 f.
Ädelstenar aktades högt och ärades
av både män och kvinnor, de brukades
ofta som gåvor, l.Mos.24:53, de togs
som krigsbyte, 2.Krön.21 :3. Israeliterna införde sina ädelstenar från Ofrr,
Egypten och Arabien, I.Kon.10:11.
Att på grunden Jesus Kristus bygga
med »guld, silver och dyrbara stenar
(ädelstenar)) innebär att bygga med
gudomligt, bestående material i stället
för med »trä, hö och strå», dvs.

med allt vad han ä.de
l.Mos.12:20
sin hustru och allt vad han ä.de
13:1
åt (lask) allt vad han ä.er
24:36
Abraham gav allt vad han ä.de åt
25:5
(lask) ä.de så många får
26:14
av det vår fader ä.de
31:1
Jakob har tagit vad vår fader ä.de
31:1
förde bort ... den boskap han ä.de
31:18
tillbaka över vad han eljest ä.de
32:23
allt vad (Potifar) ä.de lämnade han
39:4
satt (Josef) över allt vad han ä.de
39:5
välsignelse över allt vad han ä.de
39:5
i Josefs vård allt vad han ä.de
39:6
allt vad han Ler i min vård
39:8
allt vad de L hava de fört med sig
46:32
med sina får och allt vad de ä.
47:1
den boskap vi ä.de i min herres ägo
47:18
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ÄGA

ä.er han intet
2.Mos.22:3
orättrådighet bar ä.t rum
22:9
ä.lIm försäljning
5.Mos.18:8
dubbel lott av allt vad han ä.er
21 :17
Gideon ä.de många hustrur
Dom. 8 :30
Ingen annan ä.er bördesrätt
Rut 4:4
han ä.de 3000 får och
l.Sam.25:2
intet av allt han ä.de kommit bort
25 :21
Allt s. Saul och hs hus ä.t
2.Sam. 9:9
vad Mefiboset ä.er skall vara ditt
16:4
jag ä.er icke en kaka bröd
l.Kon.17:12
Mesa s. ä.de mycken boskap
2.Kon. 3:4
giver jag vad jag ä.er i guld
l.Krön.29:3
drabba allt vad du ä.er
2.Krön.21 :14
han ä.de 7000 får
Job 1:3
beskärmat hm.o.allt vad han ä.er
1 :10
kom vid detta allt s. han ä.er
1:11
allt vad han ä.er vare givet i din
1 :12
allt vad man ä.er giver man ju
2:4
men det ä.er ingen fasthet
8:15
huru han ä.er förstånd
11 :6
trygg, ty du ä.er ett hopp
11 :18
därför ä.er ha lycka intet bestånd
20:21
famna klippan, de ä. annan tillflykt
24:8
fattig ej ä. ngt att skyla sig med
31 :19
vilken kraft han ä.er I sina länder
40:11
I sin snara allt vad han ä.er
Ps.109:11
Stor frid ä. de .. hava din lag kär
119:165
vad härlilIt du Ler &år ej upp
Ords. 3 :15
giva allt "'vad han ä.er i sitt hus
6 :31
förståndet för den s. ä.er det
16 :22
då ä.er du lamm till att bereda dig
27 :26
förstör vad han ä.er
29:3
jag ä.er kunskap om den Helige
30:3
vad konungar och länder ä.
Pred. 2:8
En vinCård Lde Salomo
HV. 8:11
rådsherrar s. du förut ä.de
Jes. 1:26
Du ä.er en mantel
3:6
vad dyrbart vi ä.de har lämnats
64:11
Icke plantera, ej heller ä.
Jer.35:7
ej heller ä. vingårdar eller åkrar
35:9
allt vad dyrbart hon ä.de
KJag. 1:7
efter allt vad dyrbart hon ä.de
1:10
för vad dyrbart de ä.de måste de köpa 1:11
vishet jag ä,er framför alla
Dan. 2:30
en bebIandninC där skall ä. rum
2 :43
väldip kämpar han ä.er
Nah. 2:5
säljer allt vad han ä.er
Matt.13:44
säljer allt vad han Ii.er och köper
13:46
och allt vad han ä.de
18:26
gå bort och sälj vad du ä.er
19 :21
sätta hm över allt vad han ä.er
24:47
icke huset kunna ä. bestånd
Mark. 3 :25
så kan han icke ä. bestånd
3:26
kostat på sig allt vad hon ä.de
5:26
Gå bort och sälj allt vad du ä.er
10:21
Sällen vad I ä.en och given
Luk.12:33
sätta hm över allt vad han ä.er
12:44
om han ä.er vad s. behöves
14 :28
icke försakar allt vad han ä.er
14:33
sälj allt vad du ä.er och dela ut
18 :22
upplopp s. ä.t rum i staden
23:19
vad de eljest ä.de
Apg. 2:45
kallade ngt av det han ä.de för sitt
4:32
alla s. ä.de ngt jordstycke
4:34
sålde en åker s. han ä.de
4 :37
döttrar s. ä.de profetisk gåva
21:9
intet av allt... ä.er ngn grund
21 :24
dia s, ä.er lagens bokstav
Rom. 2:27
vad Ler du s. du icke fått
l.Kor. 4:7
om jag .. .ä.de all kunskap
13:2
gäve bort allt vad jag Lde
13:3
utblottade, likväl ä.nde allt
2.Kor. 6:10
vill jag offra vad lag ä,er
12:15
I K. i förvä& hava Lt hopp
Ef. 1 :12
alltsammans ä.er bestånd i hm
Kol. 1:17
till att ä. den liren I ock kallade
3:15
böra ä. trons hemlighet
l.Tirn. 3:9
(kunskapen) några föregiva sig ä.
6 :21
fortfarande ä.er bestånd
Hebr. 9:8
icke ä.er gällande kraft
9:17
ingen förändring ä.er rum
Jak. 1 :17
gäller det att ä. ett förstånd
Upp.17:9

tog hs ä. ändå icke vara på hm
21:36
föra husets ä. fram för Gud
22:8
denna ed skall ä.n anlaga
22:11
då skall han ersätta ä.n därför
22:12
dess ä. därvid Icke är tillstädes
22:14
Är dess ä. tillstädes
22:15
Han skall giva det åt ä.n
3.Mos. 6:5
husets ä. gå och anmäla det
14:35
om ä.n vill lösa djuret
27:13
den man s. varit bergets ä.
l.Kon.16:24
till vad gagn är de för ä.n
Pred. 5:10
rikedom bliva sin ä. till skada
5:12
visheten behåller sin ä. vid liv
Pred. 7:13
En oxe känner sin ä.
Jes. 1:3
öva våld ... mot ä. och egendom
Mika 2:2
löste fålen, frågade ä.na dem
Luk.19:33

ÄGG
-ägg
basiliskägg Jes.59:5
ÄGG
fågelbo med ungar eller ä.
och modern ligger på ä.en
At jorden överlåter sina ä.
ss. man samlar övergivna ä.
Där pilormen lägger sina ä.
Om ngn äter deras ä., dör han
Lik en rapphöna s. ruvar på ä.
när han beder om ett ä.

5.Mos.22:6
22:6
Job 39:17
Jes.10:14
34:15
59:5
Jer.17:1l
Luk.1l:12

ÄGNA
-ägna
tillägna 3.MoS.6:4
ÄGNA
mitt bjärta ä.de sig åt vishet
Pred. 2:3
helt få L oss åt bönen
Apg. 6:4
ä.r sin omsorg åt vad s. hör
l.Kor. 7:32
den &lfte mannen ä.r sin omsorg
7:33
ä.r den kvinna... sin omsorl åt
7:34
gifta kvinnan ä.r sin omsorg åt
7:34
ä. t sig åt de heli8as tjänat
16:15

ÄGO
av det jag bar i min ä.
l.Mos.31:32
kommit i min herres ä.
47:18
s. hade I sin ä. mörkblått
2.Mos.35:23
s. hade i sin ä. akadeträ
36:24
i min ä. en fjärdedels sikel
1.Sam. 9:8
i Hiskias hus eller i hs ä.
2.Kon.20:13
i Manasse barns ä. voro
l.Krön. 7 :29
s. hade ädla stenar i sin ä.
29:8
Intet i Hiskias hus eller i hs ä.
Jes.39:2
deras hus i främmandes ä.
Jer. 6:12
arvedel i främlingars ä.
Klag. 6:2
s. fanns i hennes ä.
Mark.12:44
allt vad hon hade i sin ä.
Luk.21:4

ÄGODEL (Se även: Egendom)

ÄGARE
en man s. är ä. till detta
l.Mos.38:26
oxens ä. vare fri ifrån straff
2.Mos.21:28
21:29
hs ä. har blivit varnad
oxen stenas och hs ä. dödas
21:29
skall ä.n giva åt den stångades herre
21:32
21:34
brunnens ä. giva ersättning
I penningar åt djurets L
21:34

Abram tog.o.alla ä.ar s. de
l.Mos.12:5
ty deras ä.ar voro för stora
13:6
tOllo ock med sig Lot och hs ä.ar
14:12
Lot och ha ä.ar tOll han tillbaka
14:16
skola de draga ut med stora ä.ar
15:14
förde bort med sig alla ä.ar
31 :18
deras ä.ar voro så stora
36:7
de ä.ar s. de hade förvärvat
46:6
Koras folk och deras Lar
4.Mos.16:32
över Davids ä.ar
l.Krön. 27 :31
David församlade .•. ä.ar och boskap
28:1
(Hiskia) mycket stora ä.ar
2.Krön.32:29
deras Lar ss. byte
Est. 3 :13
deras ä.ar ss. byte till pluudring
8:11
De förlita sl& på sina ä.ar
PsA9:7
måste lämna aina ä.ar åt andra
49:11
Ära H. med dina ä.ar
Ords. 3:9
fattig och har dock stora ä.ar
13:7
Den missunnsamme ävlas efter ä.ar
28:22
När ä.arna förökas bliva ock
Pred. 5:10
ville giva alla ä.ar i sitt hus
HV. 8:7
Deras ä.ar lämnas till plundring
Sef. 1:13
ty han hade många ä.ar
Matt.19:22
överlämnade åt dem sina ä.ar
25:14
ty han hade många ä.ar
Mark.l0:22
tjänade dem med sina ä.ar
Luk. 8:3
då äro ha ä.ar fredade
11 :21
att hon har överflöd på ä.u
12:15
skiftade han sina ä.ar mellan dem
16 :12
din son s. har förtärt dina ä.ar
15:30
angiven för förskinCrinC av hs ä.ar
16:1
hälften av mina ä.ar &Iver lag nu
19:8
fastän herre över alla ä.arna
Gal. 4:1
att bliva berövade edra ä.ar
Hebr.10:34
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ÄGARE
-ägare
fordringsägare l.Sam.22:2

Äkta - Äktenskapsbrott
ÄKTA
-äkta
oäkta Hebr.12:8

ÄKTA
Uppdelning: äkta; äkta (=äktenskaplig), taga
till äkta; äkta (verb).
AKTA
att den skulle bära ä. druvor
Jes. 5:2
väntade att den skulle bära ä. druvor
5:4
dina barn bliva dina ä. herrar
62:5
ädelt vinträd av ä. art
Jer. 2:21
smörjelse av dyrbar ä. nardus
Mark.14:3
smörjelse av dyrbar ä. nardus
Joh.12:3
i det ä. olivträdets saftrika
Rom.11 :17
inympas i sitt eget ä. olivträd
11 :24
om också eder kärlek är ä.
2.Kor. 8:8
voren I oäkta söner oh icke ä.
Hebr.12:8
AKTA (=äktenskaplig)
en annan mans ä. hustru
en annan mans ä. hlJstru
ditt land fi heta ä. hustrun
ditt land har fitt sin ä. man
bliver en jungfrus ä. herre
fastän hon är din ä. hustru
ä. säng bevaras obesmittad

1.Mos.20:3
5.Mos.22:22
Jes.62:4
62:4
62:5
Mal. 2:14
Hebr.13:4

AKTA (taga till äkta)
Icke taga svägerska till ä.
icke taga henne till ä.
taait till ä. kvinnor s. dyrka
hade Herodes tagit till ä.
taga broders hustru till ä.
taca sin broders hustru till ä.

5.Mos.25:7
25:8
Mal. 2:11
Mark. 6:17
12:19
Luk.20:28

AKTA (verb)
ä. henne i din broders ställe
in till henne och ä. benne

l.Mos.38:8
5.Mos.21 :13
tagit sig hustru och ä.t henne
24:1
25:5
hennes svåger skall ä. henne
han viii Icke ä. mig I sin broders
25:7
skall ho broder ä. ho hustru
Matt.22:24
22:28
De hade iu alla ä. t henne

gå

ÄKTENSKAP
Se även: Trolova, brudgum, brud,
brudgåva, bröllop, gifta, äkta, man,
kvinna, hustru, Adam, Eva, familj, hus,
barn, äktenskapsskillnad, otukt.
Äktenskap
1. ;fktenskapet som en gudomlig
stiftelse. Bibelns motivering till att
Gud instiftade äktenskapet, återfmns i
1.Mos.2:18,24; Matt. 19:3-6. Därför
kallas också äktenskapet »Guds förbund», Ords.2:17. Att Gud är noga
med detta förbund, framgår klart av
bestämmelserna i de tio buden. ÖVerst
bland buden på andra tavlan står ett
om hemmet. Detta bud är det enda,
till vilket Gud har knutit ett direkt
löfte,
2.Mos.20:12. Äktenskapets
okränkbarhet påbjuds i sjätte budet,
och även de två sista buden berör
hemmets område.
2. A·ktenskapets ändamål. Äktenskapet syftar i främsta rummet till att
föra släktet vidare. »Varen fruktsamma
och föröken eder och uppfyllen
jorden», 1.Mos.1:28; 9:1. Att få många
barn ansågs i Israel som ett tecken på
Guds välsignelse. Därför medförde
barnlöslteten svår anfåktelse för den
kvinna, som var ofruktsam (se d.o.).
Men äktenskapets motivering ligger
även i att man och kvinna behöver
varandra. »Det är icke gott att mannen
är allena. Jag vill göra åt honom en
hjälp, en sådan som honom höves»,
1.Mos.2:18. Man och kvinna är
skapade till ett livsberikande kompletteringsförhållande. Är det då så att
kärleken ligger till grund för äktenskapet enligt Bibeln? Härpå kan i varje
fall svaras, att Bibeln ger många
exempel på en sådan kärlek: Abraham
och Sara, I.Mos.23:2, Isak och
Rebecka, 1.Mos.24:62-67, Jakob och
Rakel, 1.Mos.29:18,20; 48:7. Elkana
och Hanna, 1.Sam.1:1 ff. I visltetslitteraturen fmns vackra exempel på den
jordiska kärlekens lycka, se Ords.
18:22; 19:14; 31:10 ff. samt Höga
Visan. Jesus gjorde sitt första under
vid ett bröllop, Joh.2:1 ff.
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Det kan också sägas att ett tredje
syfte med äktenskapet är att bevara
ren1tet och kyskhet, Ords.S:1S ff.;
1.Kor.7:1-6. Bibeln har en öppen och
fördomsfri syn på den äktenskapliga
samlevnaden. Könsdriften anses vara
en Guds gåva, som skall mottagas med
glädje, Ords.5:18 f. Den asketiska
uppfattningen, att könsumgänget är
något som hindrar andens liv, fördöms
uttryckligen som villolära, 1.Tirn.
4:1-5. Könsumgänget är i bibliskt ljus
uttryck för en kärleksltängivenhet till
ömsesidig glädje och styrkande av
gemenskapen och förbundsenheten,
och dess funktion går därför icke
endast ut på att föda barn till världen.
Männen förmanas att »på ett förståndigt sätt» leva tillsammans med
sina hustrur, så att de tar hänsyn till
att den »vedermöda» som Gud har
pålagt dem genom havandeskapet,
1.Mos.3:16,. icke blir dem för stor,
1.Pet.3:7.
Slutligen framställer Bibeln äktenskapet som en bild av den ordning som
har sin grund i frälsningen. I Ef.
S :21-33 framläggs en utomordentligt
högvärdig syn på äktenskapet. Det
jordiska äktenskapet framställs som en
avbild av det himmelska, andliga
förhållandet mellan Kristus och församlingen. Paulus menar att äktenskapet i skapelseordningen är en bild
för det högre »äktenskapet», som hela
frälsningshistorien syftar på, och som
nu har bÖrjat förverkligas i detta
förhållande. När mannen överger fader
och moder och håller sig till sin hustru,
som han när och omhuldar och älskar i
självutgivande kärlek, så förkunnar
han, som i en liknelsehandling, själva
detta förhållande mellan Kristus och
hans församling. 1.Mos.2:24 bär i sig
en »hemlighet», som rymmer denna
Kristi förening med sin »brud».
Utifrån denna djupa tankegång har
Paulus icke endast en högvärdig syn på
äktenskapet, utan utarbetar också en
sällsynt hög äktenskapsetik. Männen
skall ha Kristi egen kärleksltängivenhet
till församlingen som norm för sin
hängivenhet till och trohet mot sina
hustrur, Ef.S:2S,29. Kvinnan skall å
sin sida vörda sin man, så som
församlingen Kristus, v.33. Mannen är
i äktenskapet kvinnans >>huvud>> (grek.
kepha1~, jfr vårt låneord »chef»). Detta
är han på samma sätt som Kristus är
mannens huvud och Gud är Kristi
huvud, och endast i så måtto, v.23;
l.Kor.11 :3. Kvinnan skall underordna
sig mannen, såsom församlingen underordnar sig Kristus, Ef.S:24. Kvinnan
har i mannen sitt huvud, förutsatt att
han är en verklig man, som lever i
Kristus och i vilken Kristus lever.
Samma innerliga enhet, som fmns
mellan Gud och Kristus, fmns mellan
Kristus och den kristne. Santma
jnnerliga förening och inbördes överoch underordning härskar också
mellan man och kvinna i äktenskapet.
Därigenom blir förhållandet mellan
man och kvinna höjt till en för en
ytligare
tids uppfattningsförmåga
ofattbar nivå.

sehistorien: »de skola varda ett kött»,
1.Mos.2:24, alltså en man, en kvinna,
ett kött. LXX förstärker l.Mos.2:24
genom att infoga ordet »två». Detsamma gör Jesus, Matt.19:S: >><>ch de
tu (två) skola varda ett kött», likaså
Paulus i Ef.S:31. (Damaskusskriften senjudisk och förkristen - inskärper
en monogamistisk tolkning av skapelseberättelsen.)
Den förste som enligt Bibeln bröt
med den monogama principen, var
Lemek, 1.Mos.4:19. Abraham hade en
hustru. Att Hagar blev hans biliustru,
var enligt tidens sed en godtagen
lösning av barnlöshetsproblemet. Från
och med Jakob övergavs emellertid
den monogama principen.
Polygamien kulminerade under
konungatiden, 2.Sam.S:13 ff.; 1.Kon.
11 :1-4. Se även domen över Salomos
polygami i sistnämnda vers. Mose lag
tillät en man att ha flera hustrur,
S.Mos.21 :15 ff., men likväl framträder
monogamien som den gammaltestamentliga idealformen för äktenskapet,
jfr Ords. 18:22; Pred.9:9. När vi
kommer in i nytestamentlig tid, har
polygamien i stort sett upphört, och
därför tar ej heller Jesus upp frågan.
I Mose lag fmns bestämmelser om
vem man icke kan gifta sig med,
3.Mos.18:6 ff.; S.Mos.27:20 ff. Särskilt
gäller det nära släktingar. Vidare fmns
här lagen om leviratäktenskapet, plikten att uppväcka avkomma åt en död
broder, S.Mos.2S:S ff., jfr Matt.22:24.
Se: Bördeman. I N.T. inskärps att när
en troende gifter sig, måste det ske »i
Herren»,l.Kor.7:39.
I de bibliska länderna var äktenskapets förberedelse och ingående
förbundna med traditionsrika formaliteter och stora festligheter. Initiativet
till äktenskap togs i äldsta tid i regel av
brudgummens
fader,
l.Mos.38:6;
24:1 ff.; S.Mos.7:3, varvid jungfruns
fader hade det avgörande ordet,
2.Mos.22:17; S.Mos.22:28 f. Flickans
brödet kunde också säga sin mening,
1.Mos.24:S0; 34:11. Att en man kunde
få hustru mot en arbetsprestation,
känner vi till från berättelsen om hur
Jakob fick Lea och Rakel,. 29:15-30.
Se även: Brudgåva, Bröllop. Dessa ting
framställs i N.T. ofta som förebilder
till himmelriket och den eviga saligheten, Matt.22:1 ff.; Joh.3:29; Upp.
19:7 ff.; 21:2.

4. A·ktenskapets oupplöslighet och
Enligt
den
skilsmässoproblemet.
gudomliga tanken är äktenskapet
oupplösligt. »Vad nu Gud har sammanfogat, det må människan icke åtskilja»,
Matt.19:6. Tillåtelse att skiljas gavs av
Mose enligt Jesu undervisning på grund
av det mänskliga hjärtats hårdhet men
fanns ej från begynnelsen, v.8. Jfr
Mal.2:16. Den enda orsak till skilsmässa som Jesus godtar, är otrohet,
Matt.19:9. Se: Äktenskapsskillnad.

6. A·ktenskapet enligt l.Kor.7. Ofta
har I.Kor.7 uppfattats som om Paulus
skulle ha en asketisk syn på äktenskapet. Han förordnar där det ogifta
ståndet, v.1,7 ,8,26 ff.,38,40. Men här
bör man hålla klart för sig, för det
första hans principiella positiva värdering i Ef.S och 1.Tirn.4:1-6, för det
andra motiveringen till hans råd,
nämligen övertygelsen att vedermödor
stod för dörren och att martyrtider
väntade församlingen, 1.Kor.7:26.
Paulus såg det överhuvudtaget så, att
den nuvarande världsordningen (och
därmed även äktenskapet) i en nära
framtid skulle upphöra att fmnas till,
v.31, jfr I.Tess.4:1S. De gifta drar över
sig »lekamliga vedermödon> ovanpå all
annan nöd. För detta vill Paulus
förskona de ogifta, 1.Kor.7:28,32,33.
Men han gör klart att det är sin egen
personliga mening han ger uttryck för,
när han under dessa speciella förhållanden rekommenderar det ogifta ståndet,
icke någon uttrycklig befallning av
Herren, v.2S, och att det vill en
nådegåva till för att leva som han gör,
v.7. I varje nödtid gäller detta
paulinska råd, och det kommer på nytt
att bli aktuellt i den eskatologiska
vedermödan. (Till frågan om Paulus
själv varit gift, se art. Paulus, sp.4430.)
Men 1.Kor.7 kan icke bilda utgångspunkt för N.T.s principiella syn på
äktenskapet, även om de förmaningar,
som där ges, skall beaktas som
apostoliska och därmed av Kristus
auktoriserade. Jesu ord om att somliga
har gjort sig odugliga till äktenskap,
för himmelrikets skull, Matt.19:12,
åsyftar helt enkelt dem som på grund
av särskilda kallelseuppgifter i Guds
rike frivilligt avstår från äktenskap.

ÄKTENSKAP
l) eunouchos,

er}voiixo~

kastrerad man, snöping; här övers.
oskicklig till äktenskap. Se vidare:
Oskicklig 1.
2) gameo, 'YajJ.fW
gifta sig med; gifta sig; av: gåmos, se 3.
3) gdmos, 'YcijJ.o~
bröllop; äktenskap; tro!. aven rot som
betyder: binda, förena.
AKTENSKAP
1 äro oskickliga till ii.
2 s. förbjuda ä.
3 A.et mi hiIIas i ära

Matt.19:12
1.TIm. 4:3
Hebr.13:4

ÄKTENSKAPSBROIT
Se: Otukt.

ÄKTENSKAPSBROTT
1) nä'ap, ~ l:5 ~

3. A"ktenskapets form Ursprungligen
präglades äktenskapet av den monogama synen. Jfr uttrycket från skapel-

s. A·ktenskapets plikter är många. Det
innebär ett materiellt ansvar för »kost,
beklädnad
eller
äktenskapsrätt»,
2.Mos.21 :10, det innebär en biologisk
plikt, I.Kor.7:3, och en kärleksplikt,
Ef.S :21 ff. Slutligen har parterna också
ett religiöst ansvar gentemot varandra,
1.Pet.3 :1. Beträffande äktenskapets
etik, se även ovan under mom. 2.

~ och pi. bedriva hor, begå äktenskapsbrott; i Jer.23:14 övers. leva i
äktenskapsbrott. Se: Förföra 4, Otrogen 3, Äktenskapsbrytare 1.
2) ni'upim, tl' ~ i K ~
hor, äktenskapsbrott; av: nä'ap, se 1.
Se: Otukt S.
3) mamzer, "1 .lJ? 9
bastard (barn från otillåten förbindelse); i S.Mos.23:2 övers. som är född i
äktenskapsbrott eller blodskam. Ordet
förekommer också i Sak.9:6, övers.
vanbördig hop.
4) moichela, jJ.OLxeia
äktenskapsbrott, hor; av: moicheuö, se
S.
S) moicheUö, jJ.oIXevw
begå äktenskapsbrott, bedriva hor
(med); av: moich6s, se Äktenskapsbrytare 4.
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Äktenskapsbrytare - Äktenskapsskillnad

Från början är äktenskapet enligt
Guds plan bestämt att vara ett

monogamt, livslångt förhällande mellan
man och kvinna, Matt.19:8 b. Marmen
skall lämna sin fader och sin moder
och vara hos sin hustru, l.Mos.2:24.
Detta är Skriftens första utsaga om
äktenskapet, och mot en sådan
bakgrund är det som äktenskapsskill.
nad i Israel betraktades som något
onormalt. Detta framgår också av de
restriktioner som Mose lag införde i
fråga om sådan separation.
Bland Israels grannfolk var skilsmässa något mycket vanligt. Sumerisk,
gammal-babylonisk och gammal-assyrisk lagstiftning tillät en man att skilja
sig från sin hustru utan att ange någon
orsak. Också bland israeliterna i
förmosaisk tid betraktades detta som
tillåtet. Mose kunde inte förbjuda
äktenskapsskillnad på grund av folkets
låga moraliska starIdard, Matt. 19:8 a.
Han legaliserade därför tidigare praxis,
men pålade samtidigt vissa restriktioner för att i möjligaste mån begränsa
skadeverkningarna.
I överensstämmelse med gammal
orientalisk sed var det endast marmen
som hade rätt att kräva skilsmässa.
Något armat skulle i Israel ha
uppfattats som orimligt. Eftersom det
var lagens syfte att begränsa det onda
så mycket som möjligt, skulle det
också ha varit helt i strid med denna
intention att utvidga medgivandet till
att omfatta också kvinnor. I praktiken
hade kanske inte förordningen så stor
betydelse. En kvinna som önskade
skiljas från sin man, kunde oftast
uppnå detta genom att göra sig så
förhatlig att han skickade bort henne.
Det fanns förhållanden där skilsmässa inte tilläts. Så var fallet då en
man falskeligen hade beskyllt sin
hustru för att hon inte var jungfru då
han tog henne till äkta, S.Mos.22:
13 ff. Marmen hade heller inte rätt att
skilja sig från sin hustru om han hade
förgripit sig på henne före äktenskapet
och till följd därav blivit tvungen att
gifta sig med henne, 22:28 f.
Vidare påbjöd Mose lag att en man
som skilde sig från sin hustru, skulle ge
henne skiljebrev, S.Mos.24:1 ff., och i
detta ange orsaken till att hustrun
skickades bort, jfr Jes.SO:!; Jer.3:8. Då
det inte var vanligt att folk kunde
skriva, medförde förordningen att man
måste ha hjälp aven levit för att få
brevet rätt avfattat. Detta medförde i
sin tur att legala myndigheter fick ett
visst inflytande på saken. Det synes
framgå att äktenskapsskil1naden vann
laga kraft genom denna förklaring från
marmen: »Hon är icke min hustru, och
jag är icke hennes man», jfr Hos.2:2,
och denna förklaring skulle sannolikt
uttalas offentligt inför den församlade
menigheten. Skiljebrevet var den från·
skilda hustruns bevis på att hon var fri.
Ytterligare en sak som skulle hindra
en man från att företa något förhastat,
'var att skilsmässa i princip var
oåterkallelig. Om en man skickade
bort sin hustru, och hon gifte sig med
en annan man, kunde han aldrig ta
henne till hustru igen, om hon på nytt
blev frånskild, eller om hon blev änka,
S.Mos.24:1-4.
SkilsmässarI
skulle
motiveras.
Endast om mannen hos sin hustru
hade funnit något som väckte »hans
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6) porneia, 1TOP vela
hor, otukt. Se: Otukt 8.
7) moichåö, f..!OtXåw
begå äktenskapsbrott med; i N.T. end.
med. moichåomai, begå äktenskaps·
brott, bedriva hor; av: moichos, se
Äktenskapsbrytare 4.
ÄKTENSKAPSBROTI
Uppdelning: äktenskapsbrott; begå äkten·
skapsbrott.
AKTENSKAPSBROTT
3 Ingen s. är född i ä.
6.Mos.23:2
l skiJjebrev för hennes ä.s
Jer. 3:8
1 leva i ä. och fara med lögn
23:14
4 från hjärtat ... ä., otukt
Matt.16:19
4 ä., girighet, ondska, svek
Mark. 7:22
4 s. hlivit heträdd med ä.
Joh. 8:3
5 på bar gärning beträdd med ä.
8:4
6 Vi äro icke födda i ä.
8:41
AKTENSKAPSBROTT
(begå äktenskapsbrott)
1 Du skall icke begå ä.
2.Mos.20:14
1 Om ngn begår ä. med annan 3.Mos.20:10
10m han begår ä. med nästas hustru 20:10
1 med döden... s. begått ä.et
20:10
1 Du skall icke begå ä.
5.Mos. 5 :18
1 begick ä. med sten och trä
Jer. 3:9
1 Istjälen, mörden och begån ä.
7:9
1 begått ä. med varandras hustrur
29 :23
1 Ty de hava begått ä.
Hes.23:37
2 hon, den utlevade begå ä.
23:43
1 mördar och stjäl och begår ä.
Hos. 4:2
6 Du skall icke begå ä.
Matt. 6 :27
6 redan begått ä. med henne
6 :28
5 orsak till att ä. begås med henne
6 :32
7 tager frånskild •.•han begår ä.
5 :32
7 tager annan hustru, han begår ä.
19:9
6 Du skall icke begå ä.
19:18
7 han begår ä. mot henne
Mark.10:11
7 då begår hon ä.
10:12
5 Du skall icke begå ä.
10:19
5 tager annan hustru, begår ä.
Luk.16:18
1\ Du skall icke begå ä.
18:20
1\ att man icke skall begå ä.
Rom. 2:22
1\ Du skall icke begå ä.
13:9
6 Du skall icke begå ä.
Jak. 2:11
6 Om du icke begår ä. men dräper
2:11
5 s. med (Jesabel) begå ä.
Upp. 2:22

ÄKTENSKAPSBRYTARE
1) nä 'ap, <j X J

J.all och pi. beTdriva hor, begå äktenskapsbrott; i Hos.4:13,14 övers. vara
äktenskapsbryterskor; i Job 24:15;
Hes.16:38 J.<.al part., på övriga ställen
pi. part. äktenskapsbrytare (fem.
äktenskapsbryterska). I Ords.30:20;
Hes.16:32 står pi. part. fem. i
anslutning till subst. 'iSSå, kvinna. Se
vidare: Äktenskapsbrott 1.
2) zana, il J l
bedriva hor ~{ otukt, vara otrogen el.
trolös; här part. fem. zona i anslutning
till subst. 'isSå, kvinna. Zona är G.T.s
vanligaste ord för »sköka». Se vidare:
Trolös 2.
3) moichOs, f..!otXd~
äktenskapsbrytare, horkarl.
4) moichalis, f..!otxaAi~
äktenskapsbryterska; fem. av moichos,
se 4. Se: Avfålling 3, Otukt 13.
ÄKTENSKAPSBRYTARE
1 Ä.ns öga spejar efter
1 med ä. giver du dig i lag
1 träden fram hit I barn av ä.
1 de äro allasammans ä.
1 landet är fullt av ä.
1 Allasammans äro de ä.
1 SIlarfärdigt vittne mot ä.
3 icke as. andra... Ii.
3 Varken otuktiga... eller ä.
3 och ä. skall Gud döma

Job 24:15
PS.50:18
Jes.67:3
Jer. 9:2
23:10
Hos. 7:4
Mal. 3:5
Luk.18:11
1.Kor. 6:9
Hebr.13:4

ÄKTENSKAPSBRYTERSKA
1 Sådant är ä.ns sätt
Ords.30:20
2 men du hade en ä.s panna
Jer. 3 :3.
du ä., s. i stället för
Hes.16:32
efter denlag s. gäller för ä.or
16:38
efter den lag s. gäller för ä.or
23 :45
ty ä.or äro de
23 :45
har en älskare och är en ä.
Hos. 3:1
edra söners hustrur ä.or
4:13
1 icke straffa för att de äro ä.or
4:14
4 al kallas hon ä.
Rom. 7:3
4 hon icke är ä. om hon giver sig åt
7:3
1
1
1
1
1
1

ÄKTENSKAPSRÄTI
icke minskning i den förras ä.

2.Mos.21 :10

ÄKTENSKAPSSKILLNAD
Se även: Äktenskap, skiljebrev, skilja.
Äktenskapsskillnad, skilsmiiBl
G.T.

leda» eller »motvilja», hebr. 'ärwa! Jesus behandlar ämnet garIska indtil]iir, hade harI tillåtelse att skilja sig gående, likaså Paulus. För att förstå
från henne, 5.Mos.24:1. Vad som vad som sägs, är det nödvändigt att
menades med detta uttryck var uppmärksamma ett par drag i dåtidens
mycket omdiskuterat bland judiska aktuella situation. För det första
skriftlärde. Somliga ansåg att allt som kunde inte judarna längre praktisera
väckte mannens misshag, om så blott Mose lags bestämmelser om dödsstraff
en sådan obetydlighet som att hustrun för äktenskapsbrott. Som en naturlig
hade bränt maten, var orsak nog. följd av att en stor romersk ockupaAndra gick så långt som till att påstå tionsstyrka var förlagd i landet rådde
att en man var berättigad att skicka en hel del lösaktighet, och romarna
-bort sin hustru när som helst, om han tillät självfallet inte judarna att
hade funnit en vackrare kvinna som tillämpa sin lags stränghet gentemot de
han kunde gifta sig med.•
kvinnor som inlät sig med soldaterna.
En sådan uppfattning går stick i När äktenskapsbrott på så sätt inte
stäv mot den inställning till saken som straffades med döden, betraktades det
kommer till synes i G.T., tJåde i Mose helt naturligt som orsak till skilsmässa.
lag och särskilt hos profeten Malaki.
Vidare hade en förändring skett
Det farms också blarId rabbinerna med hänsyn till kvinnarIS möjligheter
strängare moralister, som ville tillåta att kräva skilsmässa. I vissa situationer
skilsmässa endast om hustrun hade kunde en hustru med rättens hjälp
gjort sig skyldig till otrohet. Med tvinga sin man att skriva skiljebrev.
'ärwat dabår kan emellertid inte avses Efter romersk och grekisk sed kunde
direkt äktenskapsbrott från kvinnans också kvinnan själv genomdriva äktensida, eftersom hor straffades med skapsskil1nad utan mannens samtycke,
döden. Uttrycket, som efter bokstaven - jfr Mark.6:17-19.
betyder »något som är naket», synes
Jesu undervisning angående skilslikväl syfta på det moraliskt arIstötliga, mässa finns i Matt.5:31 f.; 19:3-12;
sådant som ur etisk synpunkt är Mark. 10:2-12; Luk.16:18. Hans lära
förkastligt, något som är skamligt och kan i korthet sammanfattas sålunda: 1)
utmanande. Samma uttryck är i Det ends giltiga skälet till skilsmässa är
S.Mos.23 :14 arIvänt för att beteckna hor, Matt.19:9. 2) Den tillåtelse som
sådant som kunde vanhelga Israels Mose lag gav en man att skilja sig från
läger. Uttrycket kan i 24:1 uppfattas sin hustru, var ett medgivande på
som något som tenderar till otukt eller grund av hjärtanas hårdhet, 19 :8. 3)
skamlöshet. Emellertid framgår det ju Den som för någon annarI orsaks skull
av rabbinernas diskussion om ut· än för otukt skiljer sig från sin hustru
trycket att detta inte nödvändigt och tar sig en arman hustru, han begår
behöver ha moralisk bakgrund. Vi ser äktenskapsbrott, 19:9. 4) Var och en
ju också att Jesus heller inte erkänner som skiljer sig från sin hustru för
'ärwat dåbar som giltig skilsmässo- någon annan orsaks skull än otukt, han
orsak: endast som något för en tid blir orsak till att hon begår äktenskapstolererat.
brott, 5 :32. S) Den som tar en
Ett undantagsfall utgör förhållarIdet frånskild kvinna till hustru, han begår
med de israeliter som efter hem- äktenskapsbrott, 5:32; 19:9. 6) Om en
komsten från Babel blev ålagda att hustru skiljer sig från sin man och tar
skilja sig från sina hedniska hustrur, sig en annan man, då begår hon äktenEsr. kap.9 och 10; Neh.13:23 ff. Detta skapsbrott, Mark. 10:12.
synes ha varit bakgrunden till Mal.
De viktigaste ställena i N.T. för
2:11 f., där det om män i Juda heter övrigt är uttalanden av aposteln
att de äktat kvinnor som dyrkar Paulus. Rom.7:1-3 och 1.Kor.7:39
främmande gudar. Somliga har för- bekräftar den grundläggande principen
skjutit sina judiska hustrur för att gifta att äktenskapet har livslång giltighet,
sig med hedniska kvinnor. I detta fall men att det upplöses genom ena
blir alltså det blandade och olovliga partens död. Här berörs inte den mer
äktenskapet förklarat upplöst för att speciella situation som kan berättiga
mannen skall vända tillbaka till sin till äktenskapsskil1nad. Det ställe som
»ungdoms hustru», som harI har varit direkt berör denna fråga är l.Kor.
trolös mot.
7:10-15. Först påminner Paulus om två
Utifrån de medgivanden Mose lag principer som förkunnades av Herren
gav på grund av den rådande moraliska själv under harIS jordelivs dagar: 1) En
slappheten, uppfattades det gärna så, hustru skall inte skilja sig från sin man,
att en man inte kunde göra sig skyldig och en man skall inte skilja sig från sin
till hor gentemot sin hustru, i sitt eget hustru. 2) Om de redan är skilda, skall
äktenskap, utan endast genom att de leva i ogift stånd eller förlika sig
bryta sig in i en annan mans med vararIdra och återuppta samlivet,
äktenskap. Emellertid framgår det v.10 f.
tydligt av stället i Mal.2 att en man
Utifrån dessa grundsatser drar så
genom att förskjuta sin hustru för att Paulus upp vissa riktlinjer arIgående ett
inleds ett nytt förhällande, gör sig förhållande som Herren inte har
skyldig till äktenskaplig otrohet mot behandlat. Av uttrycket »de andra» i
henne och begår en dödssynd. Även l.Kor.7:12 framgår det, att medan
om Herren hade tolererat skilsmässa, v.lO f. behandlar förhållandet mellan
så skulle ingen lämnas i tvivel om vad människor som båda bekänner sig till
som var hans djupaste inställning till den kristna tron, övergår n u Paulus till
denna onda och onaturliga företeelse: att tala om ställningen i s.k. »blandade
»Ty jag hatar äktenskapsskillnad, säger äktenskap», där endast ena parten är
Herre, Israels Gud», 2:16.
kristen. Av Jesu förbud mot skilsmässa
N. T.
drar Paulus först den slutsatsen att det
Frågan om äktenskapsskillnad och måste vara förbjudet för den troende
omgifte berörs relativt ofta i N.T. att på något sätt själv ta initiativ till
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Äldst - Äldste
skilsmässa från den icke-kristna
maken. Att mannen eller hustrun inte
vill acceptera kristendomen är inget
legitimt skäl till äktenskapsskillnad,
v.12-14. Men om den icke-troende
skiljer sig, så är inte den troende
trälbunden i Så~a ting. Den kristna
parten skall då gå med på att
äktenskapet upplöses och är efter att
så har skett, löst från de äktenskapliga
plikterna gentemot den andre, v.1S.
Detta motiveras för det första med att
»Gud har kallat oss till att leva i frid».
Det är bättre att leva ensam i frid med
Gud än i ett oenigt äktenskap. För det
andra vet inte den troende om den
andra parten skulle ha vunnits för
kristendomen, om samlivet hade fortsatt, särskilt när den icke-troende själv
önskade upplösa äktenskapet.
En översikt över N. T.s undervisning
om dessa ting visar alltså att förbindelsen återknyts till »det som var från
begynnelsew), till Guds ursprungliga
bestämmelse för äktenskapet som
oupplösligt och livslångt. Styrkan och
allvaret i denna nytestamentliga lära
understryks blott ytterligare av att den
står i motsats till både den fariseiska
och den allmänjudiska synen på denna
sak, att läran står i kontrast till de
samtida icke-judiska uppfattningarna,
och att N.T. här till och med upphäver
vad Gud hade gått med på under gamla
rörbundets tid.
Även om äktenskapsskillnad är
något onormalt och bittert, kan det
likväl på grund av synden uppstå
situationer där skilsmässa är riktig och
nödvändig, och där detta är enda
utvägen. Där äktenskapet redan är
förstört genom otrohet, kan det vara
nödvändigt att ta konsekvensen av
detta och bryta också det yttre band
som ännu binder makarna samman.
Det bör dock här beaktas att
skilsmässa i Skriften inte är en
befallning, utan en tillåtelse. Herren
fördömde inte kvinnan som hade blivit
beträdd med äktenskapsbrott, utan
förlät henne och sände henne ut till ett
nytt liv i sedlig renhet, J oh.8:1 ff. Den
som förlåter den felande parten, gör
endast vad Herren har gjort mot
syndare. Profeten Hosea är Bibelns
stora exempel här. Där det fmns ånger
och omvändelse, måste också i denna
sak följande regel gälla: »Såsom Herren
har förlåtit eder, så skolen ock I
förlåta», Ko1.3:13.
I stort sett råder allmän enighet om
att det kan fmnas fall, där skilsmässa
är tillåten och berättigad. När det
gäller frågan om i vad mån ett nytt
äktenskap är tillåtet för den frånskilde,
står emellertid meningarna starkt mot
varandra. Katolska kyrkan, som anser
äktenskapet som ett sakrament, hävdar
principiellt att ett äktenskap inte i
egentlig mening upphäves genom
äktenskapsskillnad, utan förblir giltigt
tills en av parterna dör. Skilsmässa är
endast att anse som en separation och
berättigar inte till omgifte, varken för
den skyldiga eller för den oskyldiga
parten. Protestantiska teologer har för
det mesta hävdat den åsikten att den
oskyldige frånskilde har tillåtelse att
ingå nytt äktenskap. Den augsburgska
bekännelsen medger bl.a. rätt till

detta. Det råder emellertid långt ifrån
enighet i denna fråga inom den
protestantiska delen av kristenheten.
Frågan är mycket svår, och det kan
anföras argument från båda håll.
Redan i G.T. heter det att den
frånskilda kvinna som gifter om sig,
därigenom låter orena sig, S.Mos.24:4.
Det var förbjudet för en präst i gamla
förbundet att gifta sig med en
frånskild kvinna, 3.Mos.21:7. Både i
Mark.1O:11 ff. och i Luk.16:18 uttalar
Jesus helt kategoriskt att den som
skiljer sig från sin hustru (eller man)
och tager sig en annan, den begår
äktenskapsbrott. Även Jesu ord i
Matt.S :32 kan synas säga att omgifte
för den frånskilde måste betraktas som
äktenskapsbrott; det heter nämligen
här att en man genom oberättigad
skilsmässa blir orsak till att hustrun
begår äktenskapsbrott. Visserligen kan
detta ställe betyda att hon är utsatt för
risken att ingå illegitima förbindelser,
men det är ingen stark tolkning,
särskilt när man tar med i bilden att
slutet av versen lyder: »Den som tager
en frånskild kvinna till hustru, han
begår äktenskapsbrott.» Vidare heter
det med bestämdhet i 1.Kor.7 :11 : »Om
hon likväl skulle skilja sig, så förblive
hon ogift eller förlike sig åter med
mannen.» Intet av dessa ställen synes
tillåta omgifte för frånskilda. Egendomligt är också fallet med konung
Herodes som hade gift sig med sin
broder Filippus' hustru Herodias, som
hade skilt sig från sin förste man. Trots
att ett nytt äktenskap var ingånget,
kallas hon Filippus' hustru, och
Johannes döparen sade till Herodes:
»Det är icke lovligt för dig att hava din
broders hustru», Mark.6:17 f.
Å andra sidan kan det hänvisas till
att man inte i G.T. känner till någon
form av skilsmässa som inte också
innebar rätt att ingå nytt äktenskap.
Enligt Talmud var ett skiljebrev inte
giltigt om det innehöll restriktioner
mot hustruns omgifte efter skilsmässan, och Mislma säger: »Skiljebrevets egentliga text är denna: Du är
nu ledig för var man.» När Mose lag
tillät äktenskapsskillnad, godtog den
också omgifte. Det ligger då nära till
hands att tro, att i de fall där N.T.
anser skilsmässa berättigad, nämligen
när det föreligger otrohet, accepteras
också nytt äktenskap. Detta kan också
synas framgå av Matt.19:9: »Den som
för någon annan orsaks skull än för
otukt skiljer sig från sin hustru och
tager sig en annan hustru, 4an begår
äktenskapsbrott.» Det synes svårt att
tolka detta ord så, att parentesen »för
någon annan orsaks skull än för otukt»
endast skulle gälla tillåtelse till skilsmässa, däremot inte till omgifte, som
ju här uttryckligt nämns. Att uttrycket
»för någon annan orsaks skull än för
otukt» inte har kommit med i
Mark.10:11 f., är naturligt, då det där
sägs inte endast att mannen vid
skilsmässa och omgifte gÖI sig skyldig
till äktenskapsbrott, utan att han gör
detta »mot henne», rimligtvis mot sin
frånskilda hustru, som väl då måste
anses som den oskyldiga parten. Att
uttrycket inte heller förekommer i
Luk.16:18, kan möjligen bero på att
det för judar, greker och romare var en

självklar sak att otrohet var giltig orsak
till äktenskapsskillnad.
Tanken att äktenskapet egentligen
äger bestånd, även om det är raserat
genom otrohet och upplöst genom
skilsmässa, har inte något starkt stöd i
Skriften. Jesus säger inte att en
människa icke kan åtskilja det Gud har
förenat, utan han säger att hon icke
md (=inte får, inte skall) göra det -en
uppmaning som vore överflödig, om
det hade varit omöjligt att göra det,
Matt.19:6.
Trots att Skriften behandlar detta
ämne på så pass många ställen, måste
det likväl sägas att det råder en märklig
oklarhet angående rätten till omgifte
för sådana som har fått sitt första
äktenskap förstört på grund av
otrohet. Det synes som om hela
spörsmålet om tillåtelse för frånskilda
att ingå nytt äktenskap hänger på ett
enda skriftställe, den lilla parentesen
»för någon annan orsaks skull än för
otukt» i Jesu uttalande i Matt.19:9.
Om möjligheten till en rätt förståelse
av hela saken till stor del beror på hur
denna vers skall tolkas, är det ganska
underligt att tillägget in te fmns i
parallelltexterna vare sig hos Markus
eller Lukas.
Att denna parentes inte förekommer hos dessa evangelister, blir
emellertid mera förklarligt om denna
s.k. »Qtuktsklausub> hos Matteus endast
uppfattas som en tillåtelse till skilsmässa för den oskyldiga parten, inte
som en försvagning av det principiella,
absoluta förbud mot omgifte som Jesu
ord hos Markus och Lukas synes
hävda. Denna strängare tolkning av
Jesu ord stöds också otvivelaktigt av
sammanhanget, där det heter att Jesu
lärjungar utbrast: »Är det så med
mannens ställning till hustrun, då är
det icke rådligt att gifta sig! »
Matt.19:1O. Orden visar att lärjungarna
anser Jesu ord som mycket radikala.
Som stöd för denna uppfattning av
stället hos Matteus, kan vidare åberopas den vanliga tolkningsprincipen att
man tolkar ett svårt ställe i ljuset av de
parallellställen som är klara och
konsekventa, inte motsatsen.
Jesus härdar principiellt äktenskapets oupplöslighet. De eftergifter
som Mose lag kunde göra »för
hjärtanas hårdhets skull», och som en
borgerlig lag väl alltid är nödsakad till,
har ingen plats i församlingens snir.
Här skall äktenskapet återställas till
vad det var »från begynnelsew),
Matt.19:8.
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Skilsmässa och omgifte

ÄKTENSKAPSSKILLNAD
Ty jag hatar ä., säger H.

Mal. 2:16

ÄLDRE
Jafets ä. broder, stamfader
l.Mos.10:21
sade den ä. till den yngre
19 :31
den ä. gick in och lade sig hos
19 :33
sade den ä. till den yngre
19 :34
Och den ä. födde en son
19:37
den ä. skall tjäna den yngre
25:23
Esaus, sin ä. sons, högtidskläder
27 :15
vad hennes Ä. son Esau hade sagt
27 :42
den ä. hette Lea
29 :16
giver bort den yngre före den ä.
29 :26
av hs döttrar hette den ä. Merab1.Sam.14:49
de ä. blivit dräpta
2.Krön.22:1
ä. till åren än han
Jol:: 32:4
Den ä. hette Ohola
Hes.23:4
hs ä. son var ute på marken
Luk.15:25
Den ä. skall tjäna den yngre
Rom. 9:12
En ä. man må icke tillrättavisa l.Tim. 5:1
till ä. kvinnor ss. till mödrar
5:2
Förmana de ä. männen att vara
Tit. 2:2
Förmana likaledes de ä. kvinnorna
2:3
underordna eder de ä.
l.Pet. 5:5

ÄLDST
sade till sin ä.e hustjänare

l.Mos.24:2

kallade till sig Esau. sin ä.e son

27:1

begynte att söka hos den ä.e
44:12
må detta kosta hm hs ä.e son
Jos. 6 :26
hade Isals tre ä.a söner
l.Sam.17:13
De tre ä.a hade nu följt med Saul
17 :14
Eliab, (Davids) ä.e broder
17 :28
min ä.a dotter, Merab. vill jag giva
18:17
(Adania) är min ä.e broder
l.Kon. 2:22
kostade det hm hs ä.e son Abiram
16:34
de ä.a männen i staden (Nabot)
21:11
oroligheter ifrån ä.a tider
Esr. 4:15
ifrån ä.a tider plägat sätta sig upp
4:19
mAltid i den ä.e broderns hus
Job 1 :13
måltid i den ä.e broderns hus
1 :18
Icke de ä.a förstå bäst vad rätt är
32:9
gingo de ut, först de ä.a
Joh. 8:9

ÄLDSTE
Se även: Församling, Israel, tjänst,
nådegåva, föreståndare, herde, lärare.
Äldste i G.T. och i Israel
l. Grundtextens hebreiska ord för
»äldste» är zä?cen, som egentligen
betecknar en vuxen man med skägg.
Motsvarande grekiska ord är presbyteros, ordagrant: äldre (komparativ av
pnisbys, gammal). Om de äldste som
grupp, äldsteråd, brukas dels presbyterion, Luk.22:66; Apg.22:S, dels (på ett
enstaka ställe)gerousia, Apg.S:21.
Forntidens folk visade stor vördnad
för de gamla. I en tid då böcker var
sällsynta, var det de gamla familjemedlemmarna, som måste se till att svunna
tiders traditioner fördes vidare till det
nya släktet. Hög ålder förbands med
vishet, kunskap och erfarenhet, den
ansågs som en gudomlig belöning för
fromhet och dygd. Från urminnes
tider intog de gamla helt naturligt
ledande ställningar i familj, släkt och
samhälle. Man insåg hur viktigt det var
att deras visllet och erfarenhet fick
spela en avgörande roll vid behandling
av frågor som gällde dessa grundläggande institutioner. Benärrmingen äldste
blev en hederstitel, med åldersbegreppet ill1derförstått.
2. Den gammaltestamentliga uppenbarelsen inskärper samma vördnadsfulla inställning till ålderdomen. Man
finner här redan tidigt benämningen
»äldste» både hos hebreerna och hos
andra folk, t.ex. egyptierna, I.Mos.
50:7, moabiterna och midjaniterna,
4.Mos.22:7. Hesekiel talar om Gebals
äldste, 27:9. Ett sådant ord som Job
29:8 synes dock antyda att även yngre,
mogna män kunde inväljas bland »de
äldste».
3. Redan under träldomstiden i Egypten har israeliterna äldstefunktionen.
Då Mose och Aron på Guds befallning
börjar befrielseverket, samarbetar de
med de äldste. De samlar dessa och
meddelar dem Guds planer om den
förestående befrielsen, 2.Mos.3 :16;
4:29. Jämte de äldste träder de fram
inför Farao, 3 :18. De äldste får i
uppgift att sörja för att Guds
befallning om slaktandet av påskalammet verkställs, 12 :21.
Efter uttåget ur Egypten deltar de
äldste i offerrnåltiden med Jetro,
2.Mos.18:12, får genom Mose del av
Herrens uppenbarelse, 19:7, och bevittnar hur Mose slår på Horebs klippa,
17 :6. Sjuttio av de äldste får tillsammans med Mose, Aron, Nadab och
AbillU skåda Guds härlighet på Sinai,
24:1,9. Som representanter för hela
folket är de äldste tillstädes då straffet
drabbar de upproriska familjerna
Datan och Abiram, 4.Mos.16:2S.
I S.Moseboken omtalas de äldstes
funktioner. De hade plikter av rättslig
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Äldste
karaktär, förutsättande lagkunnighet,
men de var därför ej att förväxla med
domarna, 5 .Mos.21 :2. Bland saker som
de äldste måste ta ställning till var:
bestraffning av dråpare, 19:11·13;
21 :1·9, vanartig och uppstudsig son,
21:18·21, man som falskeligen beskyllde sin hustru eller hustru som befanns
skyldig, 22:13·21, man som vägrade
att uppväcka avkomma åt sin avlidne
broder, 25:5·10. Rättegången försig·
gick i stadsporten, 22:15.
De äldste måste redan på Moses tid
ha varit flera hundra till antalet. I
4.Mos.26 uppräknas 58 släkter i Israel
(leviterna ej medtagna), och varje släkt
bestod av Hera famlljer. Det är möjligt
att de sjuttio äldste, som Mose på
Herrens befallning utvalde till sin hjälp
med att leda folket, 4.Mos.11:16,
24 ff., just representerade dessa släkter.
4. Efter löfteslandets erövring och
fördelning genom lottkastning upprättades av allt att döma ett styrande
äldsteråd för varje stad s- eller landområde. Helt naturligt blev redan
fungerande stam· eller släktäldste
medlemmar i dessa råd. Vi fmner
omtalade: de äldste i Gilead, Dom.
11:3·11; i Jabes, 1.Sam.II:3; i BetLehem, 1.Sam.16:4, jfr Rut 4:2,4,11.
Från och med nu uppträder de äldste i
Israel kontinuerligt och i olika lägen,
några gånger som representanter och
talesmän för hela folket, Jos.7:6;
1.Sam.8:4; Jer.29:1, andra gånger för
en särskild stam, 2.Sam.19:11, eller
som förvaltande och dömande myndighet i städer, Rut 4:2 ff. Efter Moses
och Josuas död måste de äldste ha
varit av särskild betydelse. Det fanns ju
ingen konung eller annan högste ledare
för folket. Det rådde en utpräglad
anarki med slapphet i rättsuppfattningen, Dom. kap.18·21.
5. Under konungatiden förlorar de
äldste mycket av sitt inflytande, men
särskilt i början vinnlägger sig både
konungarna och deras motståndare om
att få dem på sin sida. Det är de äldste,
som inför Samuel kräver upprättandet
av monarkien, I.Sam.8:4 f. Saul för·
står betydelsen av att han icke mister
sin prestige inför de äldste, 1.Sam.
15:30. David inser nödvändigheten av
att vinna de äldstes gunst, för att
kunna bestiga tronen, 2.Sam.3:17; 5:3.
Då Absalom gör uppror, avfaller de
äldste från David, 2.Sam.17 :4,15.
Vid invigningen av templet möter
Israels äldste upp för sista gången som
representanter för hela nationen,
1.Kon.8:13 f. Efter nationens delning
representerar de endast en del av
denna, t.ex. en stads befolkning,
I.Kon.21 :8,11; 2.Kon.10:1,5.

hörnstenarna till nationens återupp·
byggnad. De samrnarbetar med Jerusa·
lems ståthållare, Esr.S:9 ff.; 6:7, och
med Esra, Esr.10:14. Från och med nu
kommer de äldste allt mer i skuggan av
prästerna och de skriftlärde, även om
vi också senare finner dem i ledande
och dömande ställningar tillsanlmans
med dessa, Apg.S:21, och som rådgivande myndighet vid synagogföreståndarens sida i spetsen för varje
synagoga.
De äldste spelar på det hela taget en
ledande roll i det judiska samhället
även i nytestamentlig tid. Benäm·
ningen äldste brukas då också som
ämbetstite! om Stora rådets (syne·
driets) medlemmar som var sjuttio två
till antalet. De äldste nämns visserligen
tillsammans med de skriftlärde och
översteprästerna, Luk.22:66; dock var
medlemmarna av Stora rådet egent·
ligen allesammans äldste. (Synedriet
kom till i hellenistisk tid i analogi med
grekisk stadsförvaltning.) Som folkets
ledare hade de äldste ett icke ringa
inflytande på händelserna kring Jesu
verksanmet och korsfasteise, Matt.
26:57; 27:1; Mark.14:43; 15:1, samt
under förföljelserna mot den första
kristna församlingen, Apg.4:S,8; 6:12;
24:1.
Äldsteinstitutionen övertogs sedan
av den kristna församlingen.
~dste

6. Under fångenskapen i Babel får de
äldste ännu större betydelse än
tidigare, både för de bortförda och för
de kvarlämnade i hemlandet, J er. 29: l ;
Hes.8:1; 14:1; 20:3. I en tid då alla
politiska och andra former för natio·
nellt liv är upplösta, utgör dessa äldste
en samlingspunkt för folket. Till dem
kommer profeten Hesekiel och andra
för rådplägning och förbön. Till dem
skriver profeten J eremia tröstebudskap
och varningar frän Herren, Jer.29:1 ff.
7. Efter återkomsten lägger de äldste

i den nytestamentliga församlingen
Även om äldsteinstitutionen i den
kristna församlingen i viss mån kan
vara övertagen från tidigare judiskt
samhällsliv, är likväl skillnaden däremellan lika markerad som de sfarer de
hade sin funktion i. Den ena var
gammaltestamentlig och judisk, den
andra nytestamentlig och kristen. I
samma mån blev sålunda uppgifter och
kvalifikationer olika. Särskilt två gre·
kiska ord i N.T. ger uttryck för dessa:
l) Presbyteros, äldste, avser personlighet, karaktär och utrustning. 2)
Episkopos, en som ser till, utövar
tillsyn, föreståndare. Ordet brukas i
religiös betydelse främst om Kristus
själv: »edra själars herde och vårdare»,
l.Pet.2:25. I samband härmed är att
märka subst. episkope, tillsyn, vård;
tjänst som tillsyningsman.
Episkope betecknar församlingsföreståndarens ämbete, 1.Tim.3:I, och
episkopoi (plur. av episkopos) används
om ledarna av den lokala kristna
församlingen, Fil.I:I; Apg.20:28. Av
flera ställen i N.T. framgår, att både
presbyteros och episkopos avser inne·
havaren aven och samma tjänst i den
kristna försanilingen. Paulus kallar
Efesus' »äldste» (presbyteroi) till sig i
Miletus, Apg.20:17. I sitt avskedstal
säger han till dem att den helige Ande
har satt dem till att vara »föreståndare»
(episkopoi) i församlingen, Apg.20:28.
På liknande sätt använder han båda
formerna i sitt brev till Titus, 1:5,7. Så
sent som i slutet av första århundradet
är bruket av dessa två ord för en och
samma tjänst ett faktum. Detta visar
det brev som Clemens av Rom skrev
omkring år 95. Först mot slutet av
andra århundradet får de ett annat
innehåll och kommer att beteckna två
skilda ämbeten. Det fmns ingen
antydan till rangskillnad bland de
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äldste i urkristen tid, även om högre
aktning och vördnad helt naturligt
ägnas män med hög andlig resning och
erfarenhet, 2.Joh.v.1; 3.Joh.v.l; 1.Pet.
5:1.
Med hänsyn till uppgifter skils
däremot klart mellan äldste och
församlingstjänare, diakoner, Fil. I :1;
I.Tim.3:8-13; Apg.6:1-6.
2. Den avgörande betydelse tjänsten
som äldste har för den lokala
församlingens ermet och funktion gör
att den är fullt utformad redan på ett
tidigt stadium både i judekristna och
hednakristna församlingar. Vid det
viktiga församlingsrnötet i Jerusalem
(se sp.4423) spelar de äldste, tillsammans med apostlarna och gäster från
församlingen i Antiokia, en mycket
viktig roll, Apg.1S:4. Då Paulus för
sista gången besöker Jerusalem och
församlingen där, möter han Jakob
och hela äldsterådet, Apg.21 :18.
I hednakristna församlingar, grun·
dade av Paulus och hans medarbetare,
är tillsättandet av äldste en angelägenhet av första rang: det heter att äldste
utväljs för var särskild församling,
Apg.14:23. Paulus låter Titus, sin
andlige son och medarbetare, stanna
på Kreta för att »ordna, vad som ännu
återstod att ordna», och för att enligt apostelns anvisning - »i var
särskild stad tillsätta äldste», Tit.! :5.
Jfr även församlingarna i Efesus,
Apg.20:17 ff., Filippi, Fil.1:I, och
Mindre Asien, 1.Pet.S:l ff.
3. Äldste. skall ha kvalifikationer, som
står i proportion till församlingens
stora betydelse som »sanningens stöd·
jepelare och grundfäste», I.Tim.3:IS,
samt till tjänstens väsen och värde. En
äldste bör vara en mogen person, en
verklig presbyteros, jfr 1.Tim.3:1-7;
Tit.1 :5·9. Detta innebär icke nödvändigtvis att han skall ha uppnått en hög
ålder, l.Tim.4:12. Dock bör han ha
nått mogen ålder. Till sakens natur hör
att en ledande man i en andlig
institution av så enastående karaktär är
i besittning av andlig, religiös mognad
och erfarenhet.
Ställningen som äldste kräver också
en mogen karaktär. Endast oförvitliga
kommer i fråga som äldste, Tit.! :6. En
församlingsföreståndare bör vara oförvitlig, I.Tim.3:2. »Han bör icke vara
nyomvänd, för att han icke skall
förblindas av högmod och så hemfalla
under djävulens don»>, l.Tim.3:6. I
medvetandet om att han på grund av
sin ställning och verksamhet är
normgivande för församlingen och den
enskildes moral och livsföring, måste
han äga en mogen, kristen moral som
kännetecknas av måttlighet, balans och
behärskning av sig själv och sina
själskrafter, känslor, drifter och impulser. Han måste uppträda med värdighet, både inåt bland medlemmarna och
utåt bland de utomstående, l.Tim.
3 :2·7; Tit.! :5-9.
Intellektuell mognad är ett annat
och ofrånkomligt krav på en äldstes
gärning. Han måste vara »väl skickad
att undervisa», 1.Tim.3:2, jfr Tit.1 :9,
»mäktig både att förmana medelst den
sunda läran och att vederlägga dem
som säga emot», Tit.1:9. Ett kultiverat
och av Anden och Ordet upplyst själs·
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och tankeliv, andlig kännedom om
Ordets lagar och principer och vishet
när det gäller att praktisera dessa, hör
med till de nödvändiga kvalifikationer·
na hos en församlingens tjänare och
vägledare, jfr I.Tim.4:13·16.
4. De äldstes uppgifter uttrycks med
olika ord: föreståndare, Apg.20:28;
1.Tim.3 :2;
församlingsföreståndare,
herdar för Guds församling, Apg.
20:28; 1.Pet.S:2; Guds förvaltare,
Tit.1:7.
Sammanfattningsvis kan sägas, att
de äldstes uppgifter består i att: a) leda
den lokala församlingen, 1.Tess.S :12;
1.Tim.3:S; b) representera församlingen, Apg.IS :4; 21 :18; c) undervisa,
1.Tim.3:2; 4:13; 5:17; d) utöva
personlig själavård och vägledning,
2.Tim.2:24,2S; Tit.I:9; e) vaka över
församlingen, Apg.20 :28·31; f) vaka
över den enskildes utveckling och
behov, Hebr.13:17; g) bedja för sjuka,
Jak.5:14 ff.
De första äldste tillsattes av apostlar
och andra män i ledande andlig
ställning, Apg.14:23; Tit.l :5, senare av
församlingarna själva. N.T. föreskriver
intet bestäm t an tal äldste i en lokal
församling. Värt att märka är dock, att
de alltid nämns i flertalsform, t.ex.
Apg.l1 :30; Fil.l :1, eller kollektivt,
l.Tim.l :14 (presbyteriet). Detta synes
tyda på att antalet steg i förhållande
till lokalförsamlingens behov, samtidigt som enmansväIde var ett okänt
begrepp i de nytestamentliga försam·
lingarna.
Den vigning varigenom äldste in·
sattes i sin tjänst, skedde under
handpåläggning och bön, 1.Tim.4:14.
5. De äldste som omtalas i Upp.
4:4,10; 5 :6,8,11,14, har varit föremål
för de mest skilda tolkningar. De har
betraktats som högre änglaväsen, det
himmelska prästerskapet, vanliga äng·
lar, eller en himmelsk senat, ett
himmelskt kollegium. Andra har tänkt
sig »de äldste» som människor av olika
kategorier: de större och de mindre
profeterna, den judiska församlingen
etc. Den sannolikaste tolkningen går ut
på att de på en och samma gång är
representanter för både gammal· och
nytestamentliga församlingar, mänsklighetens utkorade och helgade kärna i
Abrallam och Kristus. Talet 24 (det
dubbla tolvtalet) kan då anspela på det
gammaltestamentliga tolvstamsfolket,
Apg.26:7, och det nytestamentliga
»tolvstamsfolket», Jak. I :1, jfr namnen
på Israels barns tolv stammar (patriarkerna), Upp.21:12, och namnen på
Lammets tolv apostlar, 21:14.
ÄLDSTE
Faraos tjänare, de ä. i hs hus
l.Mos.50:7
och alla de ä. I Ellyptens land
50:7
församla de ä.l Israel
2.Mos. 3:16
tillika med de ä.l Israel
3:18
församlade alla Israels harns ä.
4:29
kallade till sill alla de ä. i Israel
12:21
tag med dig några av de ä. i Israel
17:5
Mose gjorde så inför de ä. i Israel
17:6
Aran och alla de ä. i Israel komma
18:12
sammankallade (Mose) de ä. I folket 19:7
och sjuttio av de ä. i Israel
24:1
och sjuttio av de ä. i Israel stega
24:9
till de ä. sade (Mose): Vänten här
24:14
de ä. i menigheten skola
a.Mos. 4:15
kallade Mose till sig ... de ä. i Israel
9:1
sjuttio män av de ä. i Israel
4.Mos.l1:16
s. du vet höra till de ä. i folket
11:16
samlade ihop sjuttio män av de ä.
11 :24
lät komma över de sjuttio ä.
11:25
gick Mose till lägret med de ä. i
11 :30
de ä. i Israel följde hm
16:25
Moab sade till de ä. i Midjan
22:4
ginllo de ä. I Moah och de ä. i Midjan 22:7
trädden fram .•. " ock edra ä.
5.Mos. 5:23
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Älska

omotiverade kärlek, främst uppenbarad i Jesus Kristus men verksam
även i och genom de människor som
tagit emot den.· - I KoLl:13 står
ordagrant: (in) i sin kärleks Sons rike.
Se: Kär 11, Kärl,~k 9, Kärleksmåltid 1.
11) phiteö, cfHA':W
hysa tillgivenhet el. böjelse för, tycka
om, ha kär, älska; av: philos, se
Vän 14. Se: Kär 13.
12) philostorgos, cfJLAåaToPOYo~
ömt el. innerligt älskande, kärleksfull,
tillgiv.en; av: philos, se Vän 14, och
storgti, kärlek, tillgivenhet, särskilt den
som råder mellan anhöriga och
varandra närstående. Se: Hjärta 1S.
13) philandros, t/JiAall{jpo~
som älskar sin man; av: philos, se
Vän 14, och an~r, se Man 33.

de ä. i ha stad sända bort och hämta 19:12
skola dina ä. Kl ut och mäta upp
21:2
de ä. I den stad ...taga en kviga
21:3
de ä. i staden skola föra kvigan
21:4
alla de ä. i den staden två sina
21:6
föra hm ut till de ä. I staden
21 :19
slip till de ä. I staden
21 :20
bära dem ut till de ä. i staden
22:15
flickans fader skall slip till de ä.
22:16
breda ut klädet inför de ä. i staden
22:17
skola de ä. i staden taga mannen
22:18
I porten, till de ä.
25:7
skola de ä. i staden kalla hm
25:8
träda fram inför de ä.s ögon
25:9
Mo .. och de ä. i Israel bjödo
27:1
I stån I cIa& inför H ...edra ä.
29:10
åt alla de ä. i Israel
31:9
Församlen till mig alla de ä.
31 :28
dina ä., de skola säga dig det
32:7
Josua med de ä. i Israel
Jos. 7:6
med de ä. i Israel i spetsen
8:10
Israels menighet med dess ä.
8 :33
Därför sade våra ä.
9:11
omtala sin sak för de ä. i den staden 20:4
kallade till sig Israel, dess ä.
23:2
kallade till sig de ä. i Israel
24:1
tjänade H. al länle de ä. levde
24:31
tiänade H. al länge de ä. levde
Dom. 2:7
överste I Suckat och de ä. där
8:14
lät (Gideon) gripa de ä. i staden
8:16
gingo de ä. I Gilead åstad
11 :6
Jefta svarade de ä. i Gllead
11:7
De ä. i Gilead sade till Jefta
11:8
Jefta svarade de ä. i Gllead
11:9
Då sade de ä. i Gllead till Jefta
11 :10
gick då Jefta med de ä. i Gllead
11:11
de ä. I menigheten sade
21 :16
tog Boas tio män av de ä.
Rut 4:2
Köp det inför ...mitt folks ä.
4:4
Då sade Boas till de ä.
4:9
allt folket, al ock de ä.
4:11
tillbaka till lägret, sade de ä.
1.Sam. 4:3
försam1ade sig alla de ä. i Israel
8:4
De ä. i Jabes sade till (Nabas)
11:3
bevisa mig den äran inför de ä.
15:30
när de ä. i staden flngo se hm
16:4
del av bytet till de ä. i Juda
30 :26
till de ä. i Betel, de ä. i Ramat
30:27
och de ä. i Jattir
30 :27
till de ä. i Aroer, de ä. i Sifamot
30:28
och de ä. i Estemoa
30 :28
de ä. I jerameelitemas städer
30:29
och de ä. l kaineemas städer
30:29
till de ä. I Rakal
30 :29
till de ä. I Harma, de ä. I Bor·Asan
30:30
och de ä. i Atak
30:30
till de ä. i Hebron
30:31
Abner underhandlat med de ä. 2.Sam. 3 :17
När al alla de ä. i Israel komma
5:3
Då stado de ä. I (Davids) hus upp
12:17
Detta bebagade ... alla de ä.
17:4
rådet har Abitofellivit...de ä.
17 :15
Talen al till de ä. i Juda
19:11
församlade Salomo de ä. IIsraell.Kon. 8:1
alla de ä. i Israel kommit
8:3
till sig alla de ä. i landet
20:7
Alla de ä. och allt folket sade
20:8
sände brevet till de ä. och förnämste 21:8
sade (Ellsa) till de ä.
2.Kon. 6 :32
och de ä. sutta hos hm
6:32
Jehu skrev brev och sände till de ä.
10:1
de ä. sände till Jehu och läto säga
10:5
de ä. bland prästerna sände han
19:2
de ä. I Juda och Jerusalem
23:1
alla de ä. I Israel komma
1.Krön.11:3
gingo David och de ä. I Israel
15:25
ban och de ä. ned på sina ansikten
21 :16
försam1ade Salomo de ä.
2.Krön. 5:2
När alla de ä. i Israel kommit
5:4
församla alla de ä. I Juda och Jerus.
34:29
över iudarnas ä. vakade Guds öga Ear. 5:5
Då frågade vi de ä. där
6:9
judarnas ä. må bygga Guds hus
6:7
förfara med deasa judarnas ä.
6:8
judarnas ä. bygde vidare
6:14
furstarnas och de ä.s beslut
10:8
med dem de ä. i var stad
10:14
avhänder de ä. deras insikt
Job 12:20
lära ha ä. vlabet
Ps.101;:22
lova hm där de ä. sitta
107:32
cIiir ban sitter bland landets ä.
Ords.31 :23
profeter, spåmän och ä.
Jes. 3:2
till doms med sitt folks ä.
3:14
de ä. och högst uppsatte äro huvudet 9 :15
ha ä. akola akåda härlighet
24 :23
de ä. bland prästerna &ände han
37:2
tag med dig nägra av de ä.
Jer.19:1
och av de ä. bland prästerna
19:1
nägra av de ä. I landet stodo upp
26:17
brev från Jerusalem till de ä.
29:1
mina ä. förg!ngos i staden
KIag. 1:19
Dottern Slons ä. sitta där stumma
2:10
mot de ä. ingen mlaskund
4:16
för de ä. visade de ingen försyn
1;:12
och de ä. med sina råd
Hes. 7:26
de l. i Juda sutta hos mig
8:1
stado sjuttio av de ä. I Israels hus
8:11
ser du vad de ä. I Israels hus bedriva
8:12
de begynte med de ä.
9:6
nägra av de ä. i Israel komma till
14:1
nägra av de ä. för att fråga H.
20:1
tals med de ä. I Israel och alg
20:3
Gebals ä. och deas förfarnaste
27:9
övertrIIda de ä.s stadgar
Matt.15:2
lida mycket av de ä. och
16:21
översteprästerna och folkets ä.
21 :23
översteprästerna och folkets ä.
26:3,47
skriftlärde och de ä. församlat sig
26 :1;7
översteprästerna och folkets II.
27:1
översteprästerna och de ä.
27:3,12,20
översteprästerna, jämte de Ii.
27 :41
församlade sig desia jämte de Ii.
28:12
till åtlydnad av de ä.s stadIar
Mark. 7:3
efter de Ii.s stadear
7:5
förkastad av de Ii. och översteprästerna 8 :31
komma översteprästema... och de ä.
11 :27
översteprästerna ...och de ä.
14:43

översteprästerna och de ä.
14:63
tillsammans med de ä.
15:1
&ände nägra av judarnas ä.
Luk. 7:3
förkastad av de ä. och
9 :22
trädde ... tilllka med de ä. fram
20:1
J. till översteprästema och de ä.
22:52
församlade sig folkets II.
22 :66
församlade sig rådsherrar och ä. Apg. 4:5
I folkets rådsherrar och ä.
4:8
vad översteprästema och de ä. sagt
4:23
alla Israels barns ä.
5:21
uppeggade al folket och de ä.
6:12
över&ände de (understödet) till de ä. 11 :30
utvalde ä. för var särskild församling 14 :23
fara upp till de ä. I JeNsaiem
15:2
mottogos de av de ä.
16:4
de ä. för att överJäaa
15:8
beslöta de ä. att utvälja nägra män
15:22
Apostlarna och de ä. hälsa eder
15 :23
fastställda av ...de ä.1 Jerusalem
16:4
kallade till sig församlingens ä.
20:17
dit komma ick alla de ä.
21 :18
och de ä.s hela råd liva mig
22:5
linea till översteprästerna och de ä.
23:14
for Ananias ditned med några av de ä. 24:1
anmälde judarnas... ä. klagomål
26:15
handpåläggnine av de ä.
1.TIm. 4:14
ä. s. äro goda församlingsföreståndare 5:17
intet klagomål mot ngn av de ä.
5 :19
i var särskild stad tillsätta ä.
Tlt. 1:5
Till de ä. denna förmaning
1.Pet. 5:1
jaa: s. själv är en av de ä.
5:1
Den ä. hälasr den utvalda frun 2.Joh. v.l
Den ä. hälsar Galus
3.Joh. v.1
kalla till sig församlingens ä.
Jak. 5:14
på de tronerna sutta 24 ä.
Upp. 4:4
då falla de 24 ä. ned inför hm
4:10
Men en av de ä. sade till mig
5:5
mellan tronen och de ä. stod ett lamm 5:6
föllo de 24 ä. ned inför Lammet
5:8
omkring väsendena och de ä.
5 :11
de ä. föllo ned och tIllbåda
5:14
änglar s. stodo omkring de ä.
7:11
en av de ä. tOg till orda och sade
7 :13
de 24 ä. föllo ned på sina ansikten
11 :16
!\iöngo inför de ä. vad s. tycktes
14:3
de 24 ä. föllo ned och tillbåda Gud
19:4

2) 'ahäl]å, n ~ O. ~
kärlek; av: 'äha~, se l. Se: Kär 6,
Kärlek 4.
3) jåqiq, 1'! ~
älskad; vän. Se: Ljuvlig S, Vän 3.
4) ta'äwå, n 1 x l'I
önskan, begäl~: -lust; begär, lystnad.
Se t.ex. Begärelse 2, Lystnad 2, Vilja
9.
S) råså, n:n
ha b~hag till, fmna behag i, vara
välvillig el. nådig mot; här part. pass.
som fmner behag, välbehaglig; övers.
älskad. Se vidare: Välbehaglig 3.
6) ra'ejå,
~~
väninna; övers.' älskade; av: rå 'å, se 7.
Se: Väninna l.
7) rea', EJ
en som man umgås med; nästa;
anförvant; vän; här övers. älskade; av:
rå'å, wngås med, ha sällskap med.
Ordet står i HV.5:16 parallellt med
do~, se Vän 10. Se vidare: Vän 2.
8) agapåö, åoyalTåw
älska; av: agape, se 10. I profan
grekiska betecknar verbet aktning och
sympati mellan likvärdiga, medan dess
nytestamentliga och kristna innebörd
har sin bakgrund i människans medvetande om egen ovärdighet inför Gud
och hans nåd. Se: Kär 12, Kärlek 10,
Åtrå 3.
9) agapetos, åoya lT71TU~
älskad, kär; av: agapåö, se 8. Se:
Kär 10.
10) agape, åoyålT71
kärlek; i N.T. om Guds spontana,

ALSKA (allmänt)
1 ä. din nästa ss. dig odälv
3.Mos.19:18
1 du skall ä. hm ss. die odälv
19:34
1 också I ä. frimllnlen
5.Mos.10:19
1 därför att han ä.r dig
15:16
1 s. ban ä.r och en s. han förmår
21 :15
1 den ban ä.r s. den ban försmår
21 :11;
1 åt sonen till den ban ä.r
21 :16
5 (Aaer) blive ä.d av sina bröder
33:24
1 Du ä.r mig icke
Dom.14:16
2 du ä.r ju dem s. hata dig
2.Sam.19:6
1 och hatar dem s. ä. dill
19:6
1 utländska kvinnor han Ii.de 1.Kon.11:1
1 (Salomo) ä.de dem
11:2
1 ä. dem s. hata H.
2.Krön.19:2
5 ä.d av alla sina bröder
Est.10:3
4 leda...vld den föda hon ii.de
Job 33:20
1 skolen I ä. fåfän&llIbet
Ps. 4:3
1 den s. ä.r våld, hatar ha själ
11:5
1 Är du en man s. ä.r livet
34:13
1 Du lI.r rättfärdighet
45:8
1 Du ä.r ont mer än lIott
1;2:1;
1 du ä.r allt fördärvllIt tal
62:6
1 kon. i sin makt ä.r vad rätt är
99:4
1 Han ä.de förbannelae
109:17
1 dem lIlDIe väl s. ä. dig
122:6
1 skolen I ä. fåkunnighet
Ords. 1 :22
1 ii. henne al skall hon beskydda dig 4:6
1 Jag ä.r dem s. ä. mig
8:17
1 giva dem s. ä. mig rik arvedel
8 :21
1 de s. hata mig, de ä. döden
8:36
1 så akall ban ii. dig
9:8
1 Den s. ä.r tuktan, ban ä.r kunakap 12:1
1 den s. ä.r hm agar hm I tid
13:24
1 s. talar vad rätt är, bliver ä.d
16:13
1 s. ä.r split, lI.r överträdelae
17:19
1 Ä. icke sömn
20:13
1 Den s. ä.r glada dagar varder
21:17
1 s. ä.r vin och olja bliver Icke
21 :17
1 Den s. ä.r hjärtats renhet
22:11
1 Den s. ä.r vlabet gör sin fader
29:3
1 Ä. bar sin tid
Pred. 3:8
1 Den s. ä.r penningar bliver
5:9
1 s. ä.r rikedom bar Ingen vinninl
5:9
1 Njut livet med nen kvinna du ä.r
9:9
1 Alla ä. de mutor
Jes. 1 :23
1 jag ä.r de främmande
Jer. 2:21;
1 s. de hava ä.t och tillbett
8:2
1 församla dem du bar ä.t
Hes. 16:37
1 fastän de ä. druvkakor
Hos. 3:1
1 ä. vad akamlllt är
4:18
1 stYlIeise, lika hm s. de ä.de
9:10
1 det ä.r orättrådig vInninI
12:7
1 sådant ä.en I ju, Israels
Am. 4:1;
1 och ä.en vad lott är
5:11;
1 och ä.en det onda
Mlka 3:2
1 ä.en Icke falska eder
Sak. 8:17
1 ä.en sanninl och frid
8:19
8 Du skall ä. din nästa
Matt. 5 :43
5:44
8 Ä.en edra ovänner
8 om I .ä.en dem s. ä. eder
1;:46
8 hata den ene och ä. den andre
6 :24
11 Den s. ä.r fader eller moder mer
10:37
11 den s. ä.r son eller dotter mer
10:37
8 ä. din nästa ss. dig sjiilv
19:19; 22:39
9 en enda son, vilken han ii.de Mark.12:6
8 Du skall ä. din nästa ss. dig själv
12:31
8 att ä. sin nästa ss. sig själv
12 :33
8 Ä.en edra ovänner
Luk, 6 :27
8 Om I ä.en dem s. ä. eder
6:32
8 Ockaå syndare ä. ju dem
6:32
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ÄLSKA
Se även: Kärlek, broderlig, vän.

-älska
nitälska 2.Mos.20:s
»Min älskade», 3.Joh.
l) En god önskan, v.2. 2) Ett gott
vittnesbörd, v.s. 3) En god förmaning,
v.ll.
ÄLSKA

l) 'åhab, Jnx
älska, ~ kär~ tycka om. Se: Behag 12,
Kär l, Kärlek 2, Vän 6, Åstlmda 4.

n:

14) philåteknos,

t/J!AUTe"lIo~

barnkär, som älskar (sina) barn; av:
philos, se Vän 14, och teknon, se
Barn 24.
l S) utf.ord.
16) philedonos, t/J!M{jollo~
som älskar nOJen el. njutningar,
nöjeslysten, njutningslysten; av: philos,
se Vän 14, och hedon~, se Lust 24,
Lusta 8. Ordet står i motsättning till
phil6theos, se 17.
17) philåtheos, t/J !Au8 eo~
som älskar Gud; av: philos, se Vän 14,
och the6s, se Glid 7.
ÄLSKA
Uppdelning: allmänt; älska Gud/Kristus,
Gud/Kristus älskar, älskade (adj.).

8 av vlJks de bliva ä.de
6 :32
8 N ej. ä.en edra ovänner
6 :36
8 kommer nu att ä. hm mest
7:42
8 litet förlåtet, han ä.r ock litet
7:47
8 hata den ene och ä. den andre
16:13
8 ä.de mörkret mer än ljuaet
Joh. 3:19
11 Den B. ä.r sitt liv, ban mister
12:25
8 att I skolen ä. varandra
13:34
8 al skolen ock I ä. varandra
13:34
8 att I skolen ä. varandra
15:12,17
11 ä.de världen vad henne tllIbörde
15:19
12 A.en varandra av hjärtat
Rom.12:10
8 den s. ä.r sin nästa, har uppfyllt
13:8
8 Du skall ä. din nästa as. dig
13:9
8 cliirför att j81 icke ä.r eder
2.Kor.11:11
8 Om jag nu al högt ä.r eder
12:15
8 skall jag därför bliva mindre ä.d
12:15
8 Du skall ä. din nästa ss.
Gal. 5:14
8 I män, ä.en edra hustrur
Ef. 5:25
8 pliktiga att ä. sina hustrur
1;:28
8 den s. ä.r sin hustru
5 :28
8 ban ä.r sig !\iiilv
5:28
8 ä. sin hustru ss. sig själv
6:33
8 I män, ä.en edra hustrur
Kol. 3:19
8 lära av Gud att ä. varandra 1. Teas. 4:9
16,17 ä. vällust mer än Gud
2. TIm. 3:4
8 s. ä.t ha tlllkommelae
4:8
13,14 ä. sina män och sina barn
Tlt. 2:4
11 Hälsa dem s. ä. oss I tron
3:15
8 ä.en varandra av hjärtat
LPet. 1 :22
8 Bevisen var man ära. ä.en brödema 2:17
8 den s. vill ä. livet
3:10
8 Den s. äor sin broder
1.Joh. 2:10
8 Ä.en icke världen
2:15
8 Om ngn ä.r världen
2:16
8 den s. icke ä.r sin broder
3:10
8 att vi skola ä. varandra
3:11
8 ty vi ä. bröderna
3 :14
8 Den s. icke ä.r, förbliver I döden
3:14
8 Utom oss Ii. Icke med ord
3:18
8 skola ä. varandra enligt det bud
3 :23
9.8 Mina ä.de, låtom oss ä. varandra
4:7
8 s. ä.r, han är född av gud
4:7
8 Den s. icke ä.r, bar Icke
4:8
8 vi pliktiga att ä. varandra
4:11
8 Om vi ä. varandra, förbliver Gud
4:12
8 den s. icke ä.r sin broder
4 :20
8 ban skall ock ä. sin broder
4 :21
8 ä.r ock den s. är född av hm
5:1
8 då veta vi att vi ä. Guds barn
5:2
8 viJka jag I sanning ä.r
2.Joh. v.1
15 Vi ä. dem för sanningens skull
v.2
8 att vi skola ä. varandra
v.5
9,8 den ä.de brodem s. jag ä.r
3.Joh. v.1
8 ä. din nästa ss. dig själv
Jak, 2:8
8 de ä.de Icke al sitt liv
Upp.12:11
11 alla s. ä. och göra lögn
22:11;
ÄLSKA (älska Gud/KrIstus)
111ör nåd ...när man ä.r mig
2.Mos.20:6
1 gör nåd ...när man Ii.r mig
5.Mos. 5:10
1 du skall ä. H., din Gud
6:5
1 när man ä.r hm och båller hs bud
7:9
1 att du alltid ä.r hm
10:12
1 skall du nu ä. H., din Gud
11:1
1 att I ä.en H., eder Gud
11 :13,22
1 för att förnimma om I ä.en H.
13:3
1 al att du ä.r H., din Gud
19:9
1 al att du skall II. H .. din Gud
30:6
1 bjuder dig att ä. H.
30:16
1 I det att du ä.r H., din Gud
30:20
1 al att I ä.en H., eder Gud
Jos.22:5
1 de s. ä. hm må llkna solen
Dom. 1;:31
1 Salomo ä.de H.
1.Kon. 3:3
1 nåd mot dem s. ä. dill
Neh. 1:5
1 Ä.en H., alla I ha fromme
Ps.31 :24
1 de s. ä. ha namn skola bo däri
69 :37
1 I .. ä.en H., haten det onda
97 :10
1 H. bevarar alla dem s. ä. hm
145:20
1 för att II. H. namn
Jes.66:6
2 ii.de mig under din brudtid
Jer. 2:2
1 bevarar nåd mot dem s. ä. dill Dan. 9:4
8 Du skall ä. H .. din Gud
Matt.22:37
8 Du skall ii. H., din Gud
Mark.12:30
8 att ä. hm av allt sitt hjärta
12:33
8 Du skall ä. H., din Gud
Luk.10:27
8 al ä.den I ju mig
Joh. 8 :42
8 Ä.en I mig, båIlen I mina bud
14:15
8 ban är den s. I.r mig
14:21
8 och den s. ä.r mig
14:21
8 Om ngn ä.r mig, håller ban
14:23
8 Den s. icke ä.r mig, håller icke
14:24
8 Om I lI.den mig, skullen I glädjas 14:28
11 eftersom I haven ä.t mig
16:27
8 ä.r du mil mer än deasa göra
21 :16
8 Simon, Johannes' son, ä.r du mill 21:16
8 för dem s. ä. Gud samverkar Rom. 8:28
8 Gud berett åt dem s. ä. hm 1.Kor. 2:9
8 den s. l.r Gud, är känd av hm
8:3
8 alla .. ä. vår H. JK.
Ef. 6:24
8 Hm ä.en I utan att hava sett 1.Pet. 1:8
8 att vi hava ä.t Gud
1,Joh. 4:10
8 VI ä., därför att han först ii.t oas
4:19
8 Om ngn säaer sig II. Gud och hatar 4:20
8 ban kan Icke ä. Gud
4:20
8 den s. ä.r Gud skall ock
4:21
8 s. lI.r hm s. födde, han lI.r ock
5:1
8 när vi ä. Gud och hålla ha bud
5:2
8 Gud lovat dem s. ä. hm
Jak. 1:12
8 rike ban lovat åt dem s. ä. hm
2:5
ÄLSKA (Gud/KrIstus älskar)
1 Eftersom han ä.de dina fäderl;.Mos. 4:37
2 därför att H, ä.de eder
7:8
1 Han skall då ä. dig
7 :13
1 fäste sig H. och ä.de dem
10:15
1 ä.r främllngen och giver hm mat
10:18
1 H .. din Gud, ä.de dig
23:1;
1 H. ä.de (Salomo)
2.Sam.12:24
2 H. Ii.r Jsrael evinnerligen
1.Kon.10:9
2 att H. ii.r sitt folk
2.Krön. 2:11
2 cliirför att din Gud lI.r Israel
9:8
1 (Salomo) var /I,d av sin Gud
Neb.13:26
1 ban ä.r rättflirdl&beten
Ps.ll:7
1 Han /I.r rättflirdl&bet och rätt
33:1;
1 H. Ii.r vad rätt är
37:28
1 utvalde Slons berl s. ban ä.de
78:68
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Älskare - Ända
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

H. ä.r Sions portar mest
87:2
H. ä.r de rättfärdiga
146:8
den H. ä.r, den agar han
Ords. 3:12
far efter rättfärdighet, hm ä.r han 15:9
så högt aktad och ä.d av mig
Jes.43:4
s. H. ä.r skall utföra hs vilja
48:14
jag, H., ä.r vad rätt är
61:8
Därför att han ä.de dem
63:9
med evig !<ärlek har jag ä.t
Jer.31:3
likasom H. ä.r Israels barn
Hos. 3:1

1 och jag ä.de Jakob

Mal. 1:2

1
8
8
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
11
8
8
8
8
11
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

H. helgedom, den han ä.r
2:11
Ty så ä.de Gud världen
Joh. 3:16
Fadern ä.r Sonen och allt
3 :35
Fadern ä.r Sonen
5 :20
Därför ä.r Fadern mig
10:17
ss. han allt hittills ä.t sina
13:1
den lärjunge s. J. ä.de
13:23
ss. jag har ä.t eder
13:34
han skall bliva ä.d av min Fader
14:21
och jag skall ä. hm
14:21
och min Fader skall ä. hm
14:23
törstå att jag ä.r Fadern
14 :31
Ss. Fadern har ä.t mig
15:9,12
så har ock jag ä.t eder
15:9,12
ty Fadern själv ä.r eder
16:27
att du ä.t dem ss. du ä.t mig
17 :23
du har ä.t mig före världens
17 :24
kärlek s. du har ä.t mig med
17:26
den lärjunge s. han ä.de
19 :26
andre lärjungen, den s. J. ä.de
20:2
Den lärjunge s. J. ä.de sade då
21:7
den lärjunge s. J. ä.de följde
21:20
seger gm hm s. ä.t oss
Rom. 8:87
Jakob ä.de jag, Esau hatade jag
9 :13
henne s. jag icke ä.de
9:25
Gud ä.r en glad givare
2.Kor. 9:7
tron på Guds Son s. ä.t mig
Gal. 2:20
varmed han hat ä.t oss
Ef. 2:4
ss. K. ä.de eder och utgav sig
5:2
ss. K. har ä.t församlingen
5:25
Gud, vår Fader, s. ä.t oss
2. Tess. 2:16
Du har ä.t rättfärdighet
Hebr. 1:9

8
8
8
8
8
11

den H. iLr, den agar han
12:6
däri att han har ä.t oss
l.Joh. 4:10
Mina älskade, om Gud så ä. t oss
4:11
Vi ä. därför att han först ä.t oss
4:19
Hm s. ä.r oss och s. löst
Upp. 1:5
Alla s. jag ä.r, tuktar och agar
3:19

ÄLSKA (älskade, adi.)
1 Jakobs, hg ä.des stolthet
PsA7:5
6 förliknar jag dig, min ä.de
HV. 1:9
6 Vad du är skön, min ä.de
1:15
6 så är min ä.de bland jungfrur
2:2
6 Stå upp, min ä.de
2:10.13
6 Vad du är skön, min ä.de
4:1
6 Du är skön alltigenom, min ä.de
4:7
6 öppna för mig ... min ä.de
5:2
7 ja, sådan är min ä.de
5 :16
6 Du är skön ss. Tirsa, min ä.de
6:3
3 Vad har min ä.de att göra i
Jer.11:15
9 Denne är min ä.de Son
Matt. 3:17
9 min ä.de, i vilken min själ
12:18
9 Denne är min ä.de Son
17:5
9 Du är min ä.de Son
Mark. 1:11
9 Denne är min ä.de Son
9:7
9 Du är min ä.de Son
Luk. 3:22
9 jag vill sända min ä.de son
20:13
9 våra ä.de bröder
Apll.15:25
9 hälsar alla Guds ä.de
Rom. 1:7
9 utkorelsen, så äro de hs ä.de
11 :28
9 Hämnens icke ...mina ä.de
12 :19
9 Epenetus, min ä.de broder
16:5
9 Ampliatus, min ä.de broder i H.
16:8
9 Stakys, min ä.de broder
16:9
9 Persis, den ä.de system
16:12
9 förmaning till mina ä.de
l.Kor. 4:14
9 min ä.de och trogne son i H.
4:17
9 mina ä.de, undflyn avgudadyrkan 10:14
9 mina ä.de bröder, varen fasta
15:58
9 dessa löften, mina ä.de
2.Kor. 7:1
8 att uppbygga eder, I ä.de
12:19
8 benådat oss i den ä.de
Ef. 1:6
9 ss. hs ä.de barn
5:1
9 Tykikus, min ä.de broder
6:21
9 Därför, mina ä.de, ss. I
Fil. 2:12
9 mina ä.de och efterlängtade
4:1
9 med detta sinne, I mina ä.de
4:1
9 Epafras. vår ä.de medtjänare
Kol. 1:7
10 försatt oss i sin ä.de Sons rike
1 :13
8 ikläden eder, ss. Guds ä.de
3 :12
9 min ä.de broder Tykikus
4:7
9 Onesimus, min trogne och ä.de
4:9
9 Lukas, den ä.de brodern, hälsar
4:14
8 käre bröder, I Guds ä.de
1. Tess. 1:4
8 för eder, I H. ä.de
2. Tess. 2:13
9 Timoteu., sin ä.de son
2.TIm. 1:2
9 Filemon, vår ä.de broder
Filem. v.1
v.16
9 ss.. en ä.d broder
9 i fråga om eder, I ä.de
Hebr. 6:9
9 Mina ä.de, jag förmanar eder l.Pet. 2:11
9 Mina ä.de, förundren eder icke
4:12
9 Denne är min ä.de Son
2.Pet. 1 :17
9 skriver eder, mina ä.de
3:1
9 icke fördolt, mina ä.de
3:8
9 mina ä.de, eftersom I förbiden
3:14
9 ss. ock vår ä.de broder Paulus
3:15
9 Då I nu således, mina ä.de
3 :17
9 Mina ä.de, det är icke nytt
1.Joh. 2:7
9 Mina ä.de, vi äro Guds barn
3:2
9 Mina ä.de, om vårt hjärta icke
3:21
9 Mina ä.de. tron icke var och en
4:1
9,8 Mina ä.de. låt om oss ä. varandra
4:7
9,8 Mina ä.de, om Gud så ä.t oss
4:11
9 hälsar Gajus, den ä.de
3.Joh. v.1
9 Min ä.de, jag önskar att det
v.2
9 Min ä.de, du handlar ss. trofast
v.5
9 Min ä.de, följ Icke onda
v.ll
9 icke vilse, ä.de bröder
Jak. 1:16
9 Det veten I, mina ä.de bröder
1 :19
9 H ören, mina ä.de bröder
2:6
9 Mina·ä.de, finner jag det
Jud. v.3
9 kommen ihåg, mina ä.de
v.17
9 I, mina ä.de, uppbyggen eder
v.20
8 omringa ... den ä.de staden
Upp.20:9
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betydelse, Dan.9:26; Luk.9:20. Som

ÄLSKARE

Se: Otukt.

profet skänker han oss Guds fullkom-

ÄLSKARE
bedrivit otukt med så många ä.
Jer. 3:1
Dina ä. förakta dig
4:30
lärt att komma till dig ss. ä.
13:21
alla dina ä. äro krossade
22:20
dina ä. måste gå i fångenskap
22:22
Alla dina ä. hava förgätit dig
30:14
gav skänker åt alla dina ä.
Hes.16:33
i otukt med dina ä.
16:36
skall jag församla alla din ä.
16:37
upptändes av lusta till sina ä.
23:5
henne till pris åt hennes ä.
23:9
uppväcka mot dig dina ä.
23:22
Jag vill följa efter mina ä.
Hos. 2:5
N är hon löper efter sina ä.
2:7
blotta hennes skam inför ä.s ögon
2:10
lön s. mina ä. givit mig
2:12
och följde efter sina ä.
2:13
en kvinna s. har en ä.
3:1

liga och slutliga uppenbarelse, Hebr.
l: I, genom sin förkunnelse, Matt.5: 17;
7:28 f., genom sina gärningar, Luk.
7:16; 24:19, och genom sitt exempel,
I.Pet.2:21; Joh.l3:15. Jesus började
sin profetiska gärning under sitt
jordelivs dagar, Apg.1 :1. han fortsätter
i sitt förhärligade tillstånd genom
Anden och de andliga tjänsterna i
församlingen, Joh.14:12,26; 16:12-15,
och låter dessa åtföljas av tecken och
under, Mark.16:17 ff.
Kristi gärning som överstepräst,
Hebr.3:1; 8 :6, består dels i att han
framburit sig själv som ett fullkomligt
offer för människornas synder, Hebr.
9:11 f.,14,25 f., dels i att han fortsätter sin tjänst som medlare och
förebedjare i den himmelska helgedomen, Hebr.8:1-ff.; 7:25; Rom.8:34,
som han påbörjade redan under sitt
jordeliv, Luk.22:31 f.; Joh.17:9 ff.
Ä ven sitt gudomliga ämbete som
konung utövade Jesus under sitt
jordelivs dagar, M3tt.ll:27; 28:18;
Joh.3:35; 17:2; 18:36 f., och därmed
fortsatte han efter sin upphöjelse till
Majestätets högra sida, Hebr.1 :3. Han
utövar sin makt i och genom sin
församling, där han är »ett huvud över
allting», Ef.! :22, och i världshistorien
som delaktig i Guds världsstyrelse,
Matt.28:18; Upp.3:21. Vid tidernas
ände skall han träda fram som den
universelle domaren och härskaren,
Matt.25:31 ff.; 16:27; 19:28; 2.Tess.
1:7;Upp.19:16.

ÄLSKLIG
hon, den ä.a hinden
vad s. är ä.t och värt att akta

Ords. 5:19
Fil. 4:8

ÄLSKLINGSBARN
är (Efraim) mitt ä.

Jer.31:20

ÄLSKLINGSPLANTERING
Juda folk är (H.) ä.

Jes. 5:7

ÄLSKOG
förlusta oss med varandra i ä.
när du söker ä.
gav åt dem sin trolösa ä.
Babels söner lågo hos henne i ä.
väl vill Efraim köpslå om ä.

Ords. 7:18
Jer. 2:33
Hes.23:7
23:17
Hos. 8:9

ÄLSKOGSKRANK
Huru ä.t var icke ditt bjärta

Hes.16:30

ÄLSKOGSTID
att din tid var inne, din ä.

Hes.16:8

ÄMBAR
Vatten flödar urhs ä.
förrän ä.et vid källan krossas
att akta ss. en droppe ur ä.et
ett gyllene ä. med mannat

4.Mos.24:7
Pred.12:6
JesAO:15
Hebr. 9:4

ÄMBETE
Se även: Tjänst, profet, präst, överstepräst, konung, Messias, Jesus Kristus,
församling, nådegåva, apostel, föreståndare, äldste, församlingstjänare,
evangelist, smörja, handpåläggning.
-ämbete
apostlaämbete Rom.l:5
prästämbete I.Pet.2:5
ÄnIbete
l. Den bibliska historien visar, att de
teokratiska ämbetena - profetens,
prästens och konungens - tjänade som
själva ryggraden i Israels nationella,
moraliska och religiösa liv. De var
Guds gåvor till det utvalda folket.
Innehavarna av dessa ämbeten invigdes
med helig smörjelseolja. Detta gällde ej
endast profeten, I.Kon.19:16, och
prästen, 2.Mos.29:7; 40:15, utan även
konungen, l.Sam.lO:I; 16:13. Med
gudomlig utrustning och med Guds
auktoritet och insegel över sin gärning
fungerade de, var på sitt område, som
levande organ för honom till att fostra
och leda folket och sätta det i stånd
till sin frälsningshistoriska uppgift: att
bli Messias', världsfrälsarens, moderssköte. I tider då man helt eller delvis
saknade innehavare av dessa ämbeten
(t.ex .. i perioder av domartiden, jfr
I.Sam.3: I fL), eller när ämbetsmännen
visade brist på moraliska eller andliga
kvalifikationer och därför missbrukade
sin ställning, rådde religiöst avfall,
moraliskt förfall och social nedgång,
I.Sam.2:12-17; I.Kon.12:28-30; Jes.
28:7ff.; Jer.14:14; 23:11; Mal.I:6·14;
2:1-9. Å andra sidan visar Samuels,
Elias, J ojadas och andra gudsmäns
historia vilken avgörande betydelse det
hade för hela nationens liv, att värdiga
innehavare utövade sin verksamhet.

3. I sin församling har den uppståndne
och himlafarne Kristus genom utdelandet av karismatisk (nädegåve-) utrustning, Matt.25 :14, skapat tjänande
funktioner, som för några ledde till
fasta tjänster (ämbeten), och som
alltså åt bärare av dessa nådegåvor gav
en viss ämbetskaraktär. Se I.Kor.12;
Rom.l2:4·8; Ef.4:8-16. Genom dessa
fortsätter han sitt frälsningsverk i
nådens tidshushällning. Han kallar och
utrustar själv innehavare av dessa
ämbeten eller tjänster, som i Skriften
har olika namn: apostlar, profeter,
evangelister, herdar, lärare, äldste,
församlingsföreståndare, församlings·
tjänare (församlingstjänarinnor ), Ef.
4:11;
I.Kor.12:28;
Rom.12:6·8;
I.Tim.3:1 ff.; 3:8 ff.; Tit.1:5 ff.; Rom.
16:1. Alla de nytestamentliga ämbetena skall existera och fungera i
församlingens tidsålder efter sin nytestamentliga förebild, ända tills de vid
Herrens tillkommelse har fullgjort sin
uppgift i Guds frälsningsplan.
ÄnIbeten, 2.Kor.
l) Dödens ämbete, 3:7. 2) För·
dömelsens ämbete, 3:9. 3) Andens
ämbete, 3:8. 4) Rättfardighetens ämbete, 3:9. 5) Försoningens ämbete,
5:18.

(någon) i (hans) ämbete. Se t.ex.
Befalla 5, Påbjuda l, Stadga (verb) 5.
3) pelfuddä, il ~ ~~
mönstring; uppsikt; förordnande, ämbete; av: p~ag, uppsöka; mönstra;
förordna. Se t.ex. Förman I, Vakt 4,
överhet l.
4) misl,ui, il O!fD
smörjande, smörjelse; här i betydelsen:
(de smordas, dvs. prästernas) del (av
offer och heliga gåvor); övers. ämbetslott; av: måSalt, smörja (se vidare:
Smörja l).
4a) mås~ä, il Oif 12
=miSl,lå, se 4. Se: Smörjelse l.
5) diakonIa, 8 LaKovia
tjänande, betjäning, tjänst. Se vidare:
Tjänst 18.
6) episkope, im tO K orri!
tillsyn, värd; tjänst som tillsyningsman
el. föreståndare; i I.Tim.3:l övers. en
församlingsföreståndares ämbete: av:
episkeptomai
(episkopeö),
se
Vårda Il. I Apg.l :20 brukas ordet i
betydelsen: tjänst, befattning, ämbete.
Det ingår där i ett citat från Ps.I09:8,
vars hebreiska &rundtext har pe~uddä,
se 3. Episkope förekommer även i
Luk.19:44; I.Pet.2:12, där det står i
betydelsen: besök, besökelse (i uttryck, som betyder: besökelsetid, resp.
besökelsedag). Jfr Föreståndare 8.
7) utf.ord.
8) leitourgla, AELTovP'Yia
tjänst, tjänstgöring. Se vidare: Tjänst
25.
ÄMBETE
1 insatte munskänken l hs ä.
l.Mos.40:21
2 insätt (Josua) i ho ä.
4.Mos.27:19
2 insatte hm i hg ä.
27 :23
2 insätt Josua I hs ii.
5.Mos. 3:28
2 vill jag insätta hm i hs ä.
31 :14
2 han insatte Josua i hs ä. och sade
31 :23
3 hs ä. tage en annan
PS.109:8
5 fått detta ä. på sin lott
Apg. 1 :17
6 Hs ä. taee en annan
1 :20
5 det ä. jag mottagit av H. J.
20:24
5 håller jag mitt ä. höet
Rom.1l:13
5 Om nu redan dödens ä.
2.Kor. 3:7
5 huru större härlighet A. ä.
3:8
5 om redan fördömelsens ä. var härligt 3:9
5 måste rättfärdillhetens ä. mycket
3:9
7 översvinnlig härlighet detta ä.
3:10
5 då vi nu hava detta ä.
4:1
5 givit åt oss försoningens ä.
5:18
5 att vårt ä. icke må bliva smädat
6:3
5 Hav akt på det ä. du undfått
Kol. 4 :17
6 församlingsföreståndares ä.
l.Tim. 3:1
5 fullgör vad s. tillhör ditt ä.
2.Tim. 4:5
8 så mycket förnämligare ä.
Hebr. 8:6

ÄMBETSFÖRVALTNING
3 till ä.en i Israel på andra

l.Krön.26:30

ÄMBETSLOTf
4 Arons och hs söners ä. av
4a till ä. åt dig och dina söner

3.Mos. 7 :36
4.Mos.18:8

ÄMBETSSKRUD
ställdes prästerna upp i ä.

Esr. 3:10

ÄMNA
märka att han ä.de fly
l.Mos.31 :20
vad Gud ä.r göra, har han förkunnat 41 :25
Vad Gud ä.r göra
41:28
konungavärdighet Icke ä.d
Dan.11 :21
ä.r jag begiva mig till
Rom.15:28

ÄMNE
-ämne
ostämne Job 10:10
trätoämne PS.80:7
ÄMNE
mig till ä. för sitt tal
upphöjt hom ... ä. till lovsång
ett ä. till lovsång på jorden
låta dem bliva ä. till lovsång
bliva ett ä. till berömmelse

Job 30:9
Ps.148:14
Jes.62:7
Sef. 3:19
3:20

ÄNDA

-ända
landsända I.Krön.13:2

ÄMBETE

2. Kristi person och gärning förenar
och fullkomnar alla de teokratiska
ämbetena. Han är Messias, den
Smorde, i absolut och enastående

l) masIfä, il PWQ
en som sätter' fram drycker, mWl·
skänk; drickande; dryck; här i betydelsen: munskänksämbete; till formen hif.
part. av verbet [~ål, dricka; hif. giva
att dricka. Se: Dryck 3.
2) [~wä]. il ~ ~
pi. ~wwå, förordna: här övers. insätta

ÄNDA (allmänt)
grotta vid ä.n av hs åker
l.Mos.23:9
från ena ä.n av Eayptens område
47:21
vid ä.rna av nådastolen
2.Mos.26:18
en kerub att sätta vid ena ä.n
25:19
och en kerub vid andra ä.n
25:19
göra keruberna vid dess båda ä.r
25:19
tvärstången från ena ä.n till
26 :28
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ÄNDA
Uppdelning: allmänt; jordens ändar, gå till
ända.

Ändamål- Ängel
vid sina båda ä.r två axelstycken
28:7
de två snoddernas båda andra ä.r
28 :25
tvärstången från den ena ä.n till
36:33
satte dem vid ä.rna av nådastolen
37:7
en kerub vid ena ä.n
37:8
och en kerub vid andra l.n
37:8
keruberna vid dess båda ä.r
37:8
vid sina båda ä.r fästes den Ihop
39:4
de två snoddernas båda andra ä.r
39 :18
gräns vid ä.n av Salthavet
4.Mos.34:3
ifrån him. ena ä. till
5.Mos. 4:32
fördrivna vore vid himmelens ä.
aO:4
gränsen till ä.n av Kinneretsjön
Jos.13:27
gräns begynte vid ä.n av Saltbavet
15:2
i norra ä.n av Refaimsdalen
15:8
vid ä.n av Kirjat·Jearims område
18 :15
gränsen till ä.n av det berg
18:16
gränsen vid Jordans södra ä.
18:19
rörde med (stavens) ä. vid köttet Dom. 6 :21
på väg ned mot ä.n av staden
l.Sam. 9 :27
doppade dess ä. i honungskakan
14:27
Med ä.n av staven tog jag honung
14:43
deras ä.r ses från hel&edomen loKon. 8:8
ifrån den ena ä.n till den andra 2.Kon.lO:21
från den ena ä.n till den andra
21:16
deras ä.r sköta ut från
2.Krön. 5:9
träffa dem vid ä.n av dalen
20:16
När allt detta var till ä.
31:1
uppfyllt från den ena ä.n till
Esr. 9:11
fördrivna vid himmelens ä.
N eho 1:9
rörde vid ä.n av spiran
Est. 5:2
omgång av aästabudsdagar till ä. Job 1:5
deras ord gå till världens ä.r
Ps.19:5
Vid himmelens ä. (solen) går upp
19:7
ogudaktiga störta över ä.
Ords.24:16
när han störtar över ä.
24:17
vid ä.n av övre dammens
Jes. 7:3
ifrån himmelens ä.
13:5
att dagen redan lider till ä.
Jer. 6:4
sommaren är till ä.
8 :20
från ena ä.n av landet till
12:12
när 70 år äro till ä. skall jag
25:12
från himmelens fyra ä.r
49 :36
dess båda ä.r förtärda av eld
Hes.15:4
från himmelens ena ä. till
Matt.24:31
från jordens ä. till him. ä.
Mark.13:27
från him. ena ä. till den andra
Luk.17 :24
deras ord till världens ä.r
Rom.l0:18
lutad mot ä.n av sin stav
Hebr.11:21
ÄNDA Gordens ända)
från jordens ena ä. till
5.Mos.13:7
ett folk ifrån jordens ä.
28 :49
ifrån jordens ena ä. till den andra
28:64
dem s. bo vid jordens ä.r
33:17
H. dömer jordens ä.r
l.Sam. 2:10
(Gud) skåda till jordens ä.r
Job 28:24
ljungeldar bort till jordens ä.r
37:3
giva jordens ä.r till egendom
Ps. 2:8
Alla jordens ä.r skola betänka det
22:28
Han stillar strider intill jordens ä.
46:10
ditt lov intill jordens ä.r
48:11
Gud råder allt intill jordens i.r
59 :14
Från jordens ä. ropar jag till dig
61:3
tillflykt för alla j ordens ä.r
65:6
De s. bo vid jordens äx häpna
65:9
alla jordens ä.r frukte hm
67:8
ifrån noden intill jordens ä.r
72:8
alla jordens ä.r sett huru vår Gud
98:3
regnskyar upp från jordens ä.
135:7
dårens ögon äro vid jordens ä.
Ords.17 :24
komma från jordens ä.
Jes. 5:26
Från jordens ä. höra vi lovsånger
24:16
han s. skapat jordens ä.r
40:28
och jordens ä.r förskräckas
41:5
s. jag hämtat från jordens ä.r
41:9
ha lov från jordens ä.
42:10
mina döttrar ifrån jordens ä.
43:6
I jordens alla ä.r
45:22
utbreden ryktet till jordens ä.
48:20
min frälsning nå till jordens ä.
49:6
jordens ä.r se vår Guds frälsning
52:10
ett rop, det når till jordens ä.
62:11
stort folk vid jordens yttersta ä.
Jer. 6 :22
regnskyar stiga upp från jordens ä.
10:13
hedningarna komma från jordens ä.r 16:19
Dånet höres intill jordens ä.
25:31
oväder från jordens yttersta ä.
25:32
strödda från jordens ena ä. till
25:33
församla dem från jordens yttersta ä. 31:8
konungar från jordens yttersta ä.
50:41
~gnskyar stila upp från jordens ä.
M :16
syntes allt intill jordens ä.
Dan. 4:8
välde sträcker sig till jordens ä.
4:19
vara stor intill jordens ä.r
Mika 6:4
ifrån floden intill jordens ä.r
Sak. 9:10
hon kom från jordens ä.
Matt.12:42
från jordens ä. till himmelens ä. Mark.13:27
hon kom från jordens ä.
Luk.11 :31
mina viUneD... intiU jordens ä.
Apa. 1:8
till frälsning intill jordens ä.
13:47
ÄNDA (&ä till ända)
bröllopsvecka gå till ä.
l.Mos.29:27
lät hennes bröllopsvecka gå till ä.
29 :28
de sju ymniga åren gingo till ä.
41 :53
Så gick detta år till ä.
47:18
när året har gått till ä.
2.Mos.34:22
när året hade gått till ä.
2.Krön.24 :23
till dess 70 år hade gått till ä.
36:31
när dessa dagar gått till ä.
Est. 1:5
när 70 år gått till ä. i Babel
Jer.29:1O
belligringsdagarna gått till ä.
Hes. 5:2
sedan deasa dagar gått till ä.
43 :27
han vill låta 70 år gå till ä.
Dan. 9:2
förrän de tre veckorna gått till ä.
10:3
När aabbaten gått till ä.
Matt.28:1
ha tjänstlöring &ätt till ä.
Luk. 1 :23
När sedan åtta dagar gått till ä.
2:21
men när de hade gått till ä.
4:2
när den tid skulle gå till ä.
Apg.21 :26
Det första ve har gått till ä.
Upp. 9 :12
Det andra ve har gått till ä.
11 :14
förrän de 1000 åren gått till ä.
20:3,5
när de 1000 åren hava gått till ä.
20:7

ÄNDAMÅL
ä.et att dråpare må kunna fly
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4.Mos.35:6

hög träställning för ä.et
just för detta ä. ständigt
förmaningens ä. är kärlek

Neh. 8:4
Rom.13:6
1.Tim. 1:5

ÄNDAS
Icke kan sådant ä. väl
där varest ljuset ä. i mörker

Job 13:9
26:10

ÄNDE
Se även: Död, slut, dom, fördärv,
undergång, fullbordan, tid (tidens
ände).
ÄNDE
Uppdelning: allmänt; göra ände på, intill
änden, ändens tid, tidens ände.
ÄNDE (allmänt)
dess övre ä. räckte upp till
l.Mos.28 :12
bliver en ä. därpå
1.Kon.14:10
vad väntar mig för ä.
Job 6:11
när ha månaders antal nått sin ä.
21 :21
voro ej dina missgärningar utan ä.
22:5
Låt de ogudaktigas ondska få ä.
Ps. 7:10
lät mig betänka att jag måste få en ä. 39:5
och aktade på deras ä.
73:17
förgås och få en ä. med förskräckelse 73:19
dina år skola icke hava ngn ä.
102:28
fullkomlighet har jag sett en ä.
119 :96
ha övermods ris får en ä.
Ords.22:8
tvist och smädelse få en ä.
22 :10
när deras år få en olycklig ä.
24:22
Ingen ä. på all ha möda
Pred. 4:8
det var ingen ä. på hela skaran
4:16
där är ä.n för alla mskor
7:3
deras avund redan nått sin ä.
9:6
ä.n på hs tal är uselt oförnuft
10:13
Ingen ä. på det myckna bokskrivandet 12:12
Ä.n på talet
12:13
på deras skatter är ingen ä.
Jes. 2:7
på deras vagnar är ingen ä.
2:7
sl<all friden (varda) utan ä.
9:7
och ogunsten skall hava en ä.
10:25
Vilken ä. har icke plågaren fått
14:4
vilken ä. pinoorten
14:4
till dess fördärvet får en ä.
16:4
bespottarna hava fått en ä.
29 :20
alla dess furstar få en ä.
34:12
s. strida mot dig skola få en ä.
41 :12
och tänkte ej på ä.n
47:7
dina sorgedagar skola hava en ä.
60:20
göra när ä.n på detta kommer
Jer. 5:31
till dess att de hava fått en ä.
44:27
din ä. har nu kommit
51 :13
(Jerusalem) tänkte icke på ä.n
KIag. 1:9
Vår ä. är nära, vår ä. har kommit
4:18
edra eländiga avgudar få en ä.
Hes. 6:6
Ä.n! Ja, ä.n kommer över landets
7:2
Nu kommer ä.n över dig
7:3
En ä. kommer, ja, ä.n kommer
7:6
så att det bliver ä. därpå
13 :13
taga en ä. med förskräckelse
26 :21
du har tagit en ä. med förskräckelse
27 :36
Du tog en ä. med förskräckelse
28:19
dess stolta makt får en ä.
30:18
dess stolta makt skall få en ä.
33 :28
och synderna få en ä.
Dan. 9 :24
men "älv få sin ä. i störtfloden
9 :26
ty ännu dröjer ä.n
11 :27
Huru länge ... innan ä.n kommer
12:6
uppstå vid dagarnas ä.
12:13
myckenhet av hus få en ä.
Am. 3:15
det är Ingen ä. på smädelser
Mika 2:6
Här finnas skatter utan ä.
N ah. 2:9
ingen ä. är på döda
3:3
egyptier utan ä. voro dig till hjälp
3:9
därmed är ännu icke ä.n inne
Matt.24:6
Och sedan skall ä.n komma
24:14
därmed är ännu icke ä.n inne
Mark.13:7
på hs rike skall ingen ä. vara
Luk. 1 :33
men därmed är icke ä.n inne
21 :9
ä.n på sådant är ju döden
Rom. 6:21
ä.n bliver att Iundfån evilt liv
6 :22
lagen har fått sin ä. i K.
10:4
Därefter kommer ä.n
1.Kor.15:24
s. var försvinnande tog en ä.
2.Kor. 3:13
deras ä. skall svara emot gärningar
11 :15
deras ä. är fördärv
Fil. 3 :19
släktlednineshislorler utan ä.
1. Tim. 1:4
dina år skola icke hava ngn ä.
Hebr. 1 :12
(Melkisedek) utan ä. på sitt liv
7:3
Men ä.n på allting är nu nära
LPet. 4:7
vad bliver då ä.n för dem s. icke
4:17
A och O, begynnelsen och ä.n
Upp.21:6
A och O ...begynnelsen och ä.n
22:13

en ä., en ä. med förskräckelse
Sef. 1 :18
Gud gjorde en ä. på dödens vånda Apg. 2 :24
eden gör en ä. på all tvist
Hebr. 6:16
ÄNDE (intill änden)
vill jag taga I akt intill ä.n
Ps.119:33
göra efter dina stadgar intill ä.n
119:112
ifrån begynnelsen intill ä.n
Pred. 3:11
ha välde består intill ä.n
Dan. 6 :26
intill ä.n skall strid vara
9 :26
s. är ståndaktig intill ä.n
Matt.10:22
s. är ståndaktig intill ä.n
24:13
med eder alla dagar intill tidens ä.
28 :20
s. är ståndaktig intill ä.n
Mark.13:13
göra eder ståndaktiga intill ä.n 1.Kor. 1:8
intill ä.n hålla fast vår
Hebr. 3:6
intill ä.n hålla fast vår tillförsikt
3:14
intill ä.n bevara full visshet
6:11
intill ä.n troget gör mina
Upp. 2:26
ÄNDE (ändens tid)
synen syftar på ä.ns tid
Dan. 8:17
ty på ä.ns tid syftar detta
8:19
de varda renade till ä.ns tid
11:35
11:40
på ä.ns tid skall konungen
försegla denna skrift intill ä.ns tid
12:4
gömda och förseglade intill ä.ns tid
12:9
gå du åstad mot ä.ns tid
12:13
ÄNDE (tidens ände)
Skördetiden är tidens ä.
skall det ske vid tidens ä.
tecknet till tidens ä.
alla dagar intill tidens ä.
s. hava tidernas ä. inpå oss
uppenbarats vid tidernas ä.

Matt.13:39
13:40,49
24:3
28:20
1.Kor.l0:11
Hebr. 9:26

ÄNDRA

vilkas namn hava ä. ts
alltefter s. de ä.de lligerplats
Då ä.r den form ss. leran
de vilja icke ä. sig
sedermera ä.de de sig
nu haven I åter ä.t eder
ä.de de mening och sade

4.Mos.32:38
33:2
Job 38:14
PS.55:20
Jer.34:11
34:16
Apg.28:6

ÄNDRING
(Esau) kunde icke vinna ä.

Hebr.12:17

ä. har han öppnat mina ögon
9 :30
jag vet ä. att allt vad du beder Gud
11 :22
ä. bjuder du att man skall sbl.
Apg.23:3
oomskuren, men ä. fullgör lagen Rom. 2:27
där hoppades (Abraham) ä.
4:18
ä. ären I uppblåsta
1.Kor. 5:2
låg jag ä. ingen till last
2.Kor.11:9
så mån I ä. hålla till godo
11 :16
ä. icke med ringaktning
Gal. 4:14
ä. icke bliva fördolda
1.Tim. 5:25
men s. ä. hava avfallit
Hebr. 6:6
undfingo de ä. icke vad utlovat var
11 :39

ÄNG
låter mig vila på gröna ä.ar
H. fiender äro ss. ä.arnas prakt
Ä.arna hölja sig i hjordar
lik. regnet s. faller på ä.en

Ä.arna vid Nilnoden förtorka
gå i bet på vida ä.ar
Tyrus en plantering på ä.en

Ps.23:2
37:20
65:14
72:6
Jes.19:7
30:23
Hos. 9:13

ÄNGD
Guds ä.er vilja vi intaga
upphäver rytande över sin ä.
de fredliga ä.erna förgöras
de s. sutto i dödens ä.

Ps.83:13
Jer.25:30
25:37
Matt. 4:16

ÄNGEL
Se även: Sändebud, budbärare, Guds
Son, seraf, kerub, tjänare, tjänste·
andar, stjärna, ande, andemakt, ande·
värld, andefurste, furste, väldighet,
himmel, härskara, djävul, ande (ond),
präst, profet, apostel, föreståndare.
-ängel
tronängel Kol.1 :16
överängel l.Tess.4:16
Ärkeänglar

ÄNDE (göra ände på)
beslutit göra ä. på allt kött
1.MQs. 6:13
göra en ii. på deras knorrande 4.Mos.17:10
förrän jag gjort ä. på dem
2.Sam.22:38
jag gjorde ä. på dem och slog dem
22:39
gjort ä. på folket ifrån Seir
2.Krön.20:23
de hade gjort ä. på (stoderna)
31:1
gjorde icke alldeles ä. på dem
Neh. 9:31
jag hade gjort ä. på dem
PS.18:38
Lottkastning gör ä. på trätor
Ords.18:18
skall han alldeles göra en ä.
Jes.10:18
om jag ej alldeles vill göra ä.
Jer. 4:27
utan att alldeles göra ä. på henne
5:10
icke alldeles göra ä. på eder
5:18
till dess jag har gjort ä. på dem
9 :16
och gjort ä. på (Jakob)
10:25
på dil vill jag icke göra ä.
30:11
jag skall löra ä. på alla de folk
30:11
jag skall göra ä. på alla de folk
46 :28
på dig vill jag ej alldeles söra ä.
46:28
till dess att jag gjort ä. på dem
49:37
göra ä. på kvarlevan av Israel
Hes.11 :13
jag gjorde icke ä. på dem i öknen
20:17
jag gör ä. på dem
22:31
göra ä. på vilddjuren i landet
34:25
göra en ä. på dessa riken
Dan. 2:44
och gjort ä. på det
5:26
gm en störtflod gör han ä. på
N ah. 1:8
på edert anslag mot H. gör han ä.
1:9
i det att du gör ä. på många
Hab. 2:10

Nu skall väl ä. min man
1.Mos.29:34
samma antal tegel ä. ålägga
2.Mos. 5:8
bestända antalet tegel ä. lämna
5:18
denne ä. icke tager vara på hm
21 :29
tog ha ägare ä. icke vara på hm
21 :36
Bliver ä. ngt över av
3.Mos. 7 :17
vad landets sabbat ä. giver
25:6
Om I ä. vandren mig emot
26 :21
han ä. vill hålla H. påskhögtid 4.Mos. 9 :10
Låt oss ä. draga ditupp
13 :31
ä. icke höra på den profetens
5.Mos.13:3
ä. icke hör på dem
21 :18
icke ä. tagen ngt av det
Jos. 6:18
ä. icke öppnade dörrarna
Dom. 3:25
ä. frågen I mig: Vad fattas dil
18:24
när mannen ä. gjorde sig redo
19:7
ä. icke ville låta hm vara
2.Sam. 2:23
detta har ä. synts dig vara för litet
7 :19
(Joab) ville ä. icke komma
14:29
vänd dig ä. till din tjänares
1.Kon. 8:28
H. ä. beslutit att olycka skall
22:23
vänd dig ä. till din tjänares
2.Krön. 6:19
H. ä. har beslutit att olycka
18:22
ä. måste vi giva våra söner
N eho 5:5
hava de ä. icke tjänat dig
9:35
min vandel vill jag ä. hålla fram
Job 13:15
släpper den mig ä.
16:6
jag lär ä. ej finna ngn vis
17 :10
vilien I ä. verklleen förhäva eder
19:5
jag s. ä. intet har förbrutit
34:31
H. är ju ä. hs tillflykt
Ps.14:6
så fruktar ä. icke mitt hiärta
27:3
man med förstånd hämtar ä.
Ords.20:5
skulle hs oförnuft ä. icke gå ur hm
27 :22
ä. bliver havet aldrig fullt
Pred. 1:7
detaarnma ä. skett redan förut
1:10
bevarade jag ä. min vishet
2:9
ä. skall han få råda över allt
2:19
ä. hava de efterkommande ingen glädje 4:16
gå icke ä. alla till samma mål
6:6
utan att ä. släppa det andra
7:19
fattar hon det ä. icke
8 :17
kommer han ä. Icke att kunna fatta
8:17
är ä. allt s. händer fåfänglighet
11:8
skulle han ä. bliva försmådd
HV. 8:7
du vill ä. få komma tillbaka
Jer. 3:1
ä. har du nyss ropat till mig
3:4
huru de än svalla, ä. intet förmå
5 :22
slagget bliver ä. icke frånskilt
6 :29
Moab skall ä. bliva förstört
48:15
folk s. ä. ej kan frälsa oss
Klag. 4 :17
deras tal ä. gå i fullbordan
Hes.13:6
bedrev otukt och ble ä. icke mätt
16:28
ä. säga de av Israels hus
18 :29
ä. uppgav hon icke sin otukt
23:8
ä. har dess rost icke gått bort
24:12
ä. Icke låter varna sig
33:4
ii. icke dyrka dina gudar
Dan. 3:18
ä. ser jag nu fyra män
3:25
ä. icke ödmjukat ditt hjärta
5 :22
ä. sökte vi icke att blidka H.
9:13
månne H. ä. skall föra dem i bet Hos. 4:16
så finna de hm ä. icke
5:6
fått grå hår, förstår han ä. intet
7:9
så höjer sig ä. ingen
11:7
utan att de ä. kunde släcka törst Am. 4:8
skall du ä. icke kunna rädda
Mika 6 :14
skolade ä. mejas av och försvinnaNah. 1:12
huru kan du ä. tiga stilla
Hab. 1:13
ä. förvandlas till jämn mark
Sak. 4:7
ä. offrar åt H. ett djur s. icke
Mal. 1 :14
gör ont är ä. god i H. ögon
2:17
ä. röven I från mig
3:9
du har ä. ställt dem lika med
Matt.20:12
folket tränger på, ä. frågar du
Mark. 5:31
vill jag ä. akaffa henne rätt
Luk.18:5
skola de väl ä. hava försyn
20:13
Ä. får han (J.) tala fritt
Joh. 7 :26

Gabriel, Dan.8:16; Luk.I:19. Mikael,
Dan. 10:13; Upp.12:7. Rafael, Tob.
3:17.
Änglar
1. Vårt ord »ängeb> kommer av grek.
ånggelos, som betyder: budbärare,
sändebud, och som är LXX.s och N.T.s
motsvarighet till hebr. mal'ålf (i
Dan.3:28; 6:23 aram. mal'alf), som
kommer av ett i Bibeln icke förekom·
mande verb, som betyder: sända ut (på
ett uppdrag). I Dan.4:10,14,20 har den
arameiska grundtexten ordet 'ir, vilket
enligt en förklaring har grundbetydel·
sen: vakande, vaksam Ofr hebr. 'ur,
vaka, vara vaksam); enligt en annan
härledning är 'ir en arameisk mot·
svarighet till hebr:~ir, budbärare (detta
ord förekommer t.ex. i Ords.25:13;
Jes.18:2).
Grundtextens ord mal'~ och img·
gelos brukas både om mänskliga,
jordiska sändebud, se t.ex. MaI.2:7;
Upp.! :20 (på det senare stället =
församlingsföreståndare), och om
gudomliga, himmelska budbärare,
2.Mos.14:19; 2.Sam.24:16 f.; Matt.
4:6,11; Joh.l :52 m.fl. ställen. (VuI·
gata, den latinska kyrkobibeln, skiljer
mellan nuntius, sändebud i aIlmänhet,
och angelus, ängel, gudomlig budbära·
re.) I N.T. används ordet nästan
genomgående om himmelska sände·
bud, änglar i vår betydelse av ordet.
Samtliga böcker i Bibeln - med
undantag av Ruts bok och Esters bok
samt Johannesbreven och Jakobs brev
- omtalar änglar. Skildringen av dem
blir mer preciserad i tiden under och
efter den babyloniska fångenskapen,
och den är klarast och fullständigast i
N.T.
2. Ej endast människor, utan också
änglar ingår som en del av det Guds
rike, som omfattar hela universum.
Änglarna är andeväsen som står under
Guds styrelse, Hebr.I:14. De är
skapade av honom, Neh.9:6, genom
Sonen och till honom, Kol.1:16. Som
andeväsen är de osynliga för vårt öga
(när de ses, beror det på en
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ÄNDÅ

Ängel
uppenbarelse). De kan därför inte
beskrivas med mänskliga attnbut.
Deras karaktär och natur framställs
endast i deras förhållande till Gud. De
är »Guds änglaD>, 1.Mos.28:12; Hebr.
1 :6, de kallas »heliga», Apg.1O:22;
Upp.14:10. I Ps.103:20 f. karakteriseras änglarna som »starke hjältaD>,
Herrens »härskaron> och »tjänare».
Ibland kallas de »Guds söneD>, Jol1
38:7; Ps.29:1; 89:7. En enda gång
kallas de »gudaD>, PS.97:7, därför att de
som andliga varelser har del i Guds
himmelska väsen. Änglarna utstrålar en
särskild ljusglans, jfr 2.Kor.11:14,
deras kläder är vita och ansiktet
skinande vitt som snö, Matt.28:3;
Mark.16:s; Joh.20:12. Änglarna är
syndfria, Matt.6:1O. De är odödliga
och behöver därför icke äktenskap och
fortplantning,
Matt.22:30; Mark.
12:25. Deras antal är oräkneligt,
Matt.26:s3; Hebr.12:22; Dan.7:10;
Upp.s:11.
Änglarna kan uppenbara sig i
mänsklig gestalt. Gabriel t.ex. sägs ha
sett ut »såsom en man», då han
uppenbarade sig för Daniel, Dan.
8:15,16. N.T. talar i flera fall om
änglar som män klädda i vita, fotsida
kläder, Mark.16:s; Apg.1:1O. - Om
seraferna i Jesajas kallelsevision samt
om de fyra väsendena såväl i Hesekiels
bok som Uppenbarelseboken sägs det,
att de har vingar, Jes.6:2; Hes. 1:6;
Upp.4:8. Se även: Seraf, Kerub.
Som en följd av sin väsensförbindelse med Gud och sina uppdrag i hans
tjänst, besitter änglarna en övermänsklig makt och kraft, Ps.103:20; Matt.
28:2; 2.Tess.1 :7; 2.Pet.2:11. De äger
också övermänsklig kunskap och vishet, jfr 2.Sam.14:20; dock är de icke
allvetande, Matt.24:36; Mark.13:32.
3. Änglarna är tjänande andar, Hebr.
1:14, som omger Guds tron, Upp.s:11.
De är Guds ambassadörer, alltid redo
att utföra hans uppdrag, l.Kon.19:
Luk.16:22;
Apg.12:7-11;
5 ff.;
27:23 f., liksom även Kristi, Matt.
13:41; 24:31.
I himmelen utför de sin gudstjänst i
Guds omedelbara närhet, inför hans
åsyn, Matt.18:10. De tillber Gud och
Kristus, Neh.9:6; PS.103:20 f.; Upp.
5:11 f. De ärar Gud och lovsjunger
honom, Job 38:7; Ps.148:2; Jes.6:3;
Luk.2:13 f.
På jorden är deras verksamhet
mångartad. Under Guds skapelseverk
sjöng de lovsånger, Job 38:4-7. Som
hans sändebud möter de oss hela
uppenbarelsehistorien igenom allt ifrån
äldsta tider, 1.Mos.18:2 ff.; 19:1 ff.;
4.Mos.20:16 ff. osv. I stora och viktiga
ögonblick i frälsningshistorien medverkar de. Mose lag ges genom änglars
försorg, Apg.7:s3; Gal.3:19; Hebr.2:2.
En ängel förutsäger Johannes döparens
födelse, Luk.1:11 ff. Detsamma sker
när världens Frälsare skall inträda i
mänskligheten. Det är ej endast Maria
som får besök av änglafursten Gabriel,
Luk.1:28-38, utan även Josef blir i
drömmen - genom en ängel som då
visar sig för honom - underrättad om
inkarnationens under, Matt. 1:20 f. När
Jesus är född, förkunnar en Herrens
ängel det glada budskapet för herdarna, och den himmelska härskaran
sjunger Guds lov i natten, Luk.2:9 ff.

Nya änglauppenbarelser i drömmen
vägleder Josef både vid flykten till
Egypten, Matt.2:13 ff., och vid återvändandet när faran är över, v.19 ff.
Under Jesu jordeliv uppenbarar
änglar sig ofta i samband med hans
person och verksamhet, jfr Joh.1:s1;
l.Tim.3:16. Vid Jesu frestelse, Matt.
4:11, Getsemanekamp, Luk.22:43,
uppståndelse, Matt.28:2-7, jfr Luk.
24:23, och himmelsfärd, Apg.1:1O f.,
träder änglar fram och tjänar honom.
När tiden för avslutningen av Guds
frälsningsplan är inne, skall myriader
av änglar följa Kristus vid hans
tillkommelse och på olika områden
utföra hans befallningar, Matt.16:27;
l.Tess.3:13; 2.Tess.1:7, jfr Matt.
13:30,41; 24:31, och de skall tillbedja
honom, Hebr.1 :6.
Änglarna är redskap för Guds
försyn och för hans omsorg och
beskydd av dem som fruktar honom,
Ps.34:8; 91:11 f.; Dan.6:22; 12:1;
Matt.18:10; 26:53; Luk.16:22; Hebr.
1 :14. Vissa bibelställen synes tala för
att varje människa har fått sin
skyddsängel, Matt. 18:10; Apg.12:1s.
Änglarna följer utvecklingen av Guds
frälsningsplan på jorden med största
intresse, Ef.3:10; 1.Pet.1:12. De gläder
sig över varje syndare som omvänder
sig, Luk.1s:7,10. De bistår evangelii
förkunnare, Apg.8:26, och hjälper
sökande, Apg.1O:3 ff. Den kristna
församlingens sammankomster berikas
av deras närvaro; vissheten härom bör
prägla medlemmarnas uppträdande,
1.Kor.11 :10. Detta ställe (se även
sp.3726) antyder att änglarna vakar
över och är kontrollanter av att Guds
anordningar i skapelsen (här: kvinnans
subordinationsförhållande till mannen)
respekteras. I extraordinära fall uppenbarar änglarna sig gärna för Herrens
tjänare med vägledning och tröst,
1.Kon.19:s ff.; Apg.27:23 f. Genom
en ängels ingripande befrias apostlarna
från fängelset, Apg.s:19 f.; 12:7 ff. En
ängel förmedlar till Johannes Uppenbarelsebokens syner och budskap,
Upp.1:1; 21:9 ff.
Änglarna framställs som den troendes förebild i ödmjukhet, 2.Pet.2:11;
Jud.v.9, och i full hängivenhet för
Guds vilja, Matt.6:10. Människorna
bör dock inte tillbedja dem, KoI.2:18;
Upp.19:1O; 22:9.
Änglarna tilldelas även uppgifter
som redskap för Guds straffdomar,
t.ex. 2.Sam.24:16 f.; 2.Kon.19:3s;
PS.3s:s f.; Upp.12:7. Uppenbarelseboken framhäver särskilt starkt denna
sida av deras tjänst, jfr 8:6 ff.; 16:1 ff.
Änglavärlden synes vara en organism på samma sätt som fallet är med
mänskligheten. Också bland änglarna
möter man en viss rangordning. Det
talas om serafer, Jes.6:2, och ärmu
oftare om keruber, 1.Mos.3:24;
Ps.18:11; 80:2, om utvalda änglar,
1.Tim.s:21, och om överänglar, l.Tess.
4:16; Jud.v,9, jfr Upp.12:7. Mikael
omtalas som »den store fursten»,
Dan.12:1, som anför sina änglar,
Upp.12:7. Vidare talas om »furstarna
och väldigheterna i den himmelska
världen», Ef.3:10, om »andevärldens
furstar och väldigheter och makter och
herran>, Ef.1:21, om »tronänglar och
herrar och furstar och väldigheter
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andevärlden», Kol.l :16, om »makt i
höjderu> och »makt i djupet», Rom.
8 :39, vilket möjligen avser änglahierarkier. - Det talas också om »ansiktets
(=Guds ansiktes) änglar», vilka alltid är
inför Guds åsyn, Matt.18:10. Enligt
judisk uppfattning hade de jordiska
furstarnas och rikenas änglar inte
tillträde till det allra högsta i
himmelen. Jesus säger, att de små
barnen däremot har änglar, som är i
det innersta av den gudomliga härligheten.
Ef.1:1O och KoLl:20 synes förut·
sätta att det före fallet har funnits en
korrespondens mellan vår värld och de
himmelska världarna, vilken synden
har brutit. Kristi försoning har enligt
KoLl :20 en kosmisk dimension, sådan
att de eskatologiska följderna av hans
försoningsverk till slut blir att Gud i
Kristus sammanfattar allt som fInns i
himmelen och på jorden, Ef.1:1O.
Fullkomningen synes öppna enorma
nya möjligheter för korrespondens
med hela skapelseverkets skapelsefullhet, även med änglavärlden.

De skriftställen, där denne Herrens
ängel el. budbärare omtalas, framställer bilden av ett gudomligt väsen,
som på en och samma gång är identiskt
med Herren och skilt från honom.
Herrens ängel säger sig själv vara
Herren och talar om sig själv som Gud
i första personen. Så är det redan
första gången han omtalas, nämligen
när Herrens ängel möter Hagar, Sarais
tjänstekvinna, l.Mos.16:7·16: »Jag
skall göra din säd mycket talrik, så att
man icke skall kunna räkna den för
dess myckenhets skull», v.l0. Även när
Hagar för andra gången möter honom
- tillsammans med sin unge son identifierar sig Guds sändebud med
Gud själv: »jag skall göra honom till ett
stort folio>, 21 :17 f. Av denna berättel·
se synes framgå, att växlingen mellan
benämningarna »Herren/Gud» och
»Herrens/Guds ängeh> inte är godtyck·
lig utan avsiktlig. Den talande och
handlande är uppenbarligen hela tiden
densamme, även om han omtalas med
olika namn. Med »Gud» eller »Herren»
avses Gud själv, oberoende av hans
4. Bibeln talar också om onda änglar, förhållande till människor; när Gud
demoniska väsen, 3.Mos.17:7; Jes. uppenbarar sig för människor och blir
34:14 (gastar, se d.o.). Se även: Ande medveten för dem, används benämningen »Guds (Herrens) ängeb>. Gud
(ond), Asasel, Lilit. Skriften föruthör gossens (Ismaels) röst, Guds ängel
sätter att ett avfall från Gud har ägt
ropar till Hagar, v.17, Gud öppnar
rum också inom en del av änglavärlhennes ögon, v.19, osv.
den, 2.Pet.2:4; Jud.v.6, i det att vissa
Även Abraham får höra Herrens
änglar i likhet med Satan har gjort
uppror mot Gud och hans ordning för ängel (Herren själv) ropa från himme·
att gå sin egen väg, jfr Joh.8:44. Satan len två gånger, när lsak skall offras:
framställs som dessa fallna änglars första gången för att hålla hans hand
tillbaka, andra gången för att tillsäga
furste, Ef.2:2; jfr 6:11 f. I 2.Kor.12:7
talas det om »en Satans ängeh>, i honom riklig välsignelse, l.Mos.22:
Upp.12:9 om »den gamle ormen», »han 11 ff.,ls ff. - Den »Guds ängeh> som i
Haran visar sig för Jakob i hans
som kallas Djävul och Satan», och
drömsyn, 31:11,13, förklarar sig sam»hans änglan>. »Avgrundens ängeh>,
tidigt vara »den Gud som du såg i
kallad Abaddon (se d.o.) eller ApollyBeteb>, jfr 28:13. På återvägen till
on, Upp.9:11, är säkerligen ingen
Kanaan kämpar Jakob hela natten med
annan än Satan själv. Se vidare: Djävul.
ett hemlighetsfullt väsen, som både är
De onda andarna och deras furste
avväpnades genom Jesu död på korset, Gud och man. När morgonen gryr, får
KoI.2:1s. Deras slutliga öde blir den han veta, att han har kämpat »med
Gud och människon>, 32:24,28, och
eviga elden, Matt.2s :41; Upp.20: 1O.
Jakob svarar: »Jag har sett Gud ansikte
mot ansikte», v.30. Profeten Hosea
Herrens ängel (sändebud)
Termen »Herrens (el. Guds) ängel kallar detta väsen »ängelru> och identi(sändebud)>> används i Bibeln ofta i sin fIerar det med ingen mindre än
ursprungliga, vanliga betydelse om en »Herren, härskarornas Gud», Hos.
ängel, som av Gud sänds vid speciella . 12:4 ff. - När Mose närmar sig den
tillfållen, t.ex. 2.Kon.19:3s; Ps.34:8; brinnande busken, ropar Herrens ängel
Luk.1 :11; Apg.5:19; 8:26; 10:3; till honom: »Jag är din faders Gud,
Abrahams Gud, lsaks Gud och Jakobs
.
12:7 ff. Se ovan (Änglar).
Uttrycket »Herrens (el. Guds) sän- Gud», 2.Mos.3:2-6. - Till Israels
debud» används i G.T. även syftande stammar, som har församlat sig i
på märmiskor som Gud sänder i Bokim, säger Herrens ängel:»Jag förde
speciella uppdrag till folk eller enskilda eder upp ur Egypten och lät eder
personer. Sålunda karakteriseras i komma in i det land som jag med ed
Pred.s:s och Mal.2:7 prästen som hade lovat åt edra fäden>, Dom.2:1 ff.
Guds el. Herren Sebaots sändebud. - Herrens ängel ger Gideon uppdraget
Även profeter kallas Herrens sände- att befria folket från rnidjaniterna med
bud, 2.Krön.36:1s; Jes.44:26; Hagg. de auktoritativa orden: »Se, jag har
sänt dig», 6:14, och med löftet: »Jag
1:13.
I G.T. omtalas ofta ett hemlighets- vill vara med dig», v.16.
I flera bibelställen identifIeras
fullt, gudomligt sändebud, vars karaktär, auktoritet och gärningar vida Herrens ängel med Herren även av de
övergår de mänskliga och himmelska personer, som får uppenbarelsen.
sändebudens. Det vanligaste namnet på Hagar kallar honom >>Seendets Guw>,
detta hemlighetsfulla väsen är »Herrens 1.Mos.16:13, och hon synes djupt
ängeb> (mal'a!c JHWH), 1.Mos.16:7,9, gripen av att ha fått se honom. Jakob
betecknar sin och sina fäders Gud som
10,11; 22:11,15, men kallas även
»Guds ängeh> (mal'ak hå'liIohim), »den ängel som har förlossat mig från
2.Mos.14:19, »hans (Herrens) ansiktes allt ont», 48:15 f.
Herren själv ger Herrens ängel
ängeb>, Jes.63:9, och »förbundets
vittnesbörd. Hans enastående natur
ängeh>, Mal.3:1.
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Ängel
och auktoritet skildras i orden: »mitt
namn är i honom», 2.Mos.23:20 f.
Ordet »namn» står i detta sammanhang
för Gud själv, sådan han uppenbarar
sig i mänsklighetens historia genom
sina gärningar, jfr Ps.23:3; 48:11;
83:17; 86:11. Se: Namn (Guds).
Herrens ängel står i ett absolut
enastående förhållande till Herren: han
är »hans ansiktes ängel», Jes.63:9. Här
är det uppenbarligen fråga om en som
är förmer än de vanliga änglar, som
alltid skådar Guds ansikte, jfr Matt.
18:10. Uttrycket betecknar ett väsen,
som utstrålar den Allsmäktiges egen
personlighet, jfr 2.Kor.4:6, hans kärlek, medlidande, barmhärtighet och
helighet. Bibelns användning av
»ansikte» (se d.o.) betecknar ofta
personlig närvaro, personen själv.
Jämför 2.Sam.17:11: »själv må du
draga med i striden», vilket enligt
grundtexten egentligen betyder: ditt
ansikte (dvs. du personligen) må draga
med, och S.Mos.4:37: »själv med sin
stora kraft förde (han) dig ut ur
Egypten», där »själV» på samma sätt
återger ett hebr. uttryck med betydelsen »hans ansikte». »Hans ansiktes
ängel» är alltså ett väsen, som
återspeglar Guds egen person.
Herrens ängels enastående och
utomordentliga ställning och karaktär
framhäves på många ställen i Bibeln.
Medan vanliga änglar kategoriskt tillbakavisar varje form av ängladyrkan,
vilket också fördöms i Skriften,
Kol.2:18, uppmanar däremot Herrens
ängel till sådan tillbedjan, Dom.
13:16 ff.
Herrens ängel röjer egenskaper och
gärningar, som utmärker ett gudomligt
väsen. Han är Seendets Gud, I.Mos.
16:13, allvetande, 16:11,12, äger
myndighet att skänka eller vägra
förlåtelse, 2.Mos.23:21; Sak.3:4. Han
är allsmäktig, 1.Mos.18:14, utför
gudomliga gärningar, 16:10 etc. För
att hans helighet ej skall förtära det
syndiga släktet, sänder Herren sin
ängel att ledsaga folket och vara dess
ledare i stället för att själv föra Israel
genom öknen, 2.Mos.33:2 ff. Herrens
ängel framställs som ett benådat
sändebud, som bringar hjälp i stället
för att injaga fruktan, jfr 2.Sam.
14:17,20; 1.Sam.29:9; till honom
anförtror man sig med tillit och
förtröstan, jfr 2.Sam.19 :27 f. Han
besegrar Israels fiender, 2.Kon.19:3S,
hjälper Elia, 1.Kon.19:7, möter
Bileam, som är på väg att förbanna
Israel, 4.Mos.22:22, beskyddar folket
vid Röda havet, 2.Mos.14:19, leder
folket, 23:20, ger uppdrag av skilda
slag, Dom.6:11 ff.; 13:3 ff.; 2.Kon.
1 :3,IS. Hos Sakarja är Herrens ängel
förebedjaren som lägger sig ut för Juda
och Jerusalem, Sak.l :12, och sakföraren som uppträder till översteprästens
försvar mot Åklagaren, 3:1.
Herrens ängel synes ha intagit en
särställning till Guds förbundsfolk.
Som »förbundets ängeb>, Mal.3:1, är
han Herrens gudomliga redskap vid
hans nådesuppenbarelser. I den gamla
israelitiska tron framstår han inte som
ett skräckinjagande väsen utan som ett
gott och frälsningsbringande Herrens
sändebud. Hans ämbete är att befordra
Israels frälsning. (Det finns endast ett
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undantag, 2.Sam.24:17, där han
vänder sig emot Israel.) I honom döljer
Gud sin helighet och uppenbarar sig
som den nådige frälsningsmedlaren.
Redan i G_T. finns ansatser till en
uppenbarelse av gudomens treenighet,
sådan den fullt utbildad möter oss i
N.T. Sålunda talar Gud om sig själv
med flertalsformer som »vi» och »)()Ss»,
LM os. l :26; 3:22. Den aronitiska
välsignelsen är treledad, 4.Mos.6:24 ff.,
och Jesaja hör seraferna sjunga sitt
trefaldiga »helig, helig, helig är Herren
Sebaot», Jes.6:3. Se: Treenighet.
Ett närmare studium av de gammaltestamentliga skriftställen, där benämningen »Herrens ängel» förekommer,
låter oss - i ljuset av den nytestamentliga förkunnelsen - förstå, att den
djupast åsyftar Kristus, den andra
personen i gudomen, jfr I.Kor.1O:4.
Hans framträdanden i en ängels eller
en människas gestalt är uttryck för
Guds önskan att uppenbara sig för sina
trogna i gamla förbundets tid. De
sinnebildar och förbereder också hans
högsta och förblivande uppenbarelseform, när förbundets ängel, Herren - i
tidens fullbordan - kommer, Mal.3:1,
när Ordet blir kött och tar sin boning
ibland människorna, Joh.1 :14.

24; Apg.S:19; 12:7-11. Bevarar oss på
vår vandring, I.Mos.24:7,40; Jes.63:9;
Apg.27 :23-24.
ÄNGEL
Uppdelning:

allmänt;

Guds

ängel/änglar.

Herrens ängel.

vi själva eller en ä. från him.
Gal. 1:8
(lagen) utgavs gm ä.lar
3:19
med sin makts ä.lar
2. Tess. 1:7
Han s. blev sedd av ä.lar
l.Tim. 3:16
KJ. och de utvalda äJarna
5:21
så mycket större än ä.larna
Hebr. 1:4
till vilken av ä.larna har han sagt
1:5
medan (Gud) om ä.larna säger
1:7
Han gör sina ä.lar till vindar
1:7
till vilken av ä.larna har han sagt
1:13
ord s. talades gm ä.lar beståndande
2:2
icke under ä.lars välde han lade
2:5
En liten tid ... ringare än ä.larna
2:7
en liten tid gjord ringare än ä.larna
2:9
icke ä.lar s. (J.) tager sig an
2:16
till ä.lar i mångtusental
12:22
lIlågra fått ä.lar till gäster
13:2
åstunda jämväl ä.lar att skåda
l.Pet. 1 :12
ä.lar ...blivit hm underlagda
3:22
Gud skonade icke de ä.lar s.
2.Pet. 2:4
ä.lar s. stå ännu högre i starkhet
2:11
de äJar s. icke behöllo
Jud. v.6
gm sin ä. gav han till känna
Upp. 1:1
de sju församlingarnas ä.lar
1 :20
Skriv till Efesus' församlings ä.
2:1
skriv till Smyrnas församlings ä.
2:8
skriv till Pergamus' församlings ä.
2:12
skriv till Tyatiras församlings ä.
2:18
skriv till Sardes' församlings ä.
3:1
kännas vid hs hanm inför... hs änglar
3:5
skriv till Filadeifias församlings ä.
3:7
skriv till Laodiceas församlings ä.
3:14
jag säg en väldig ä.
5:2
fick höra röster av många ä.lar
5:11
Sedan såg jag fyra ä.lar stå
7:1
såg en annan ä. träda fram
7:2
ropade med hög röst till de fyra ä.lar
7:2
alla ä.lar föllo ned på sina ansikten
7 :11
jag fick se de sju ä.lar s. stå
8:2
en annan ä. kom och ställde sig
8:3
ur ä.ns hand steg röken av rökelsen
8:4
ä.n tog rökelsekaret
8:5
de sju ä.larna gjorde sig redo
8:6
den andre ä.n stötte i sin basun
8:8
den tredje ä.n stötte i sin basun
8:10
den fjärde ä.n stötte i sin basun
8:12
tre övriga ä.!ar skola stöta i
8 :13
den femte ä.n stötte i sin basun
9:1
konung över sig avgrundens ä.
9:11
den sjätte ä.n stötte i sin basun
9 :13
den sjätte ä.n s. hade basunen
9 :14
Lös de fyra ä.lar s. hållas bundna
9:14
de fyra ä.lama löstes
9:15
en annan väldig ä. kvmma ned
10:1
ä.n s. jag såg stå på havet
10:5
då den sjunde ä.ns röst höres
10:7
bokrulle s. ä.n har i sin hand
10:8
Då gick jag bort till ä.n
10:9
Då tog jag bokrullen ur ä.ns hand
10:10
den sjunde ä.n stötte i sin basun
11:15
Mikael och hs ä.lar i strid med draken 12:7
draken och hs ä.lar stridde mot dem 12:7
(drakens) ä.lar kastades ned jämte
12:9
jag såg en annan ä. flyga fram
14:6
en annan ä. följde hm
14:8
ännu en tredje ä. följde dem
14:9
i heliga ä.lars och i Lammets åsyn
14:10
en annan ä. kom ut ur templet
14:15,17
ännu en ä. kom fram ifrån altaret
14:18
ä.n högg till med sin lie på jorden
14:19
jag såg sju ä.lar med de sju plågor
15:1
de sju ä.larna kommo ut ur templet
15:6
gav de sju ä.larna sju gyllene skålar
15:7
förrän de sju ä.lamas sju plågor
15:8
säga till de sju ä.lama
16:1
jag hörde vattnens ä. säga
16:5
en av de sju ä.larna talade till mig
17:1
ä.n sade till mig
17:7
Därefter såg jag en annan ä.
18:1
en väldig ä. tog upp en sten
18:21
jag såg en ä. stå i solen
19:17
jag såg en ä. komma ned från him.
20:1
en av de sju ä.luna talade till mig
21:9
vid portarna·stodo 12 ä.lar
21:12
mskors mått s. ock är ä.lars
21 :17
H. har sänt sin ä.
22:6
att tillbedja inför ä.ns fötter
22:8
Jag, J., har sänt min ä.
22:16

Änglarna och Guds folk
De visar vägen, 2.Mos.23:20; 32:34.
Förbereder dem att möta svårigheter,
Dom.6:11-22. Ger uppmuntran i modlösheten, 1.Kon.19:S. Beskyddar i
faror, 2.Kon.6:17; Ps.34:8; Apg.12:612. För ut ur svårigheter, 1.Mos.19:1S-

ANGEL (allmänt)
de två ä.larna kommo till
l.Mos.19:1
manade ä.larna på Lot och sade
19:15
sända sin ä. framför dig
24:7
H. skall sända sin ä. med dig
24:40
den ä. s. har förlossat mig
48:16
sända en ä. framför dig
2.Mos.23:20
Ty min ä. skall gå framför dig
23:23
min ä. skall gå framför dig
32 :34
Jag skall sända en ä. framför dig
33:2
och han sände en ä.
4.Mos.20:16
när ä.n räckte ut sin hand
2.Sam.24:16
han sade till ä.n
24:16
när David fick se ä.n s. slog folket
24:17
en ä. har talat till mig
l.Kon.13:18
då rörde en ä. vid (Elia)
19:5
Gud sände en ä. mot Jerusalem1.Krön.21 :15
(H.) sade till ä.n, Fördärvaren
21:15
fick (Ornan) se ä.n
21 :20
stack ä.n sitt svärd tillbaka
21 :27
Så sände H. en ä.
2.Krön.32:21
sina ä.lar måste han tillvita
Job 4:18
om en ä. då finnes s. vakar
33:23
giva sina ä.lar befallning
Ps.91 :11
Loven hm, alla hs ä.lar
148:2
hs ansiktes ä. frälste dem
Jes.63:9
Loven H., I hs ä.lar
Ps. 1 03 :20
Lovad vare Gud s. sände sin ä.
Dan. 3:28
huru en helig ä. steg ned
4:10
förordnat gm ä.lamas rådslut
4:14
konungen såg en helig ä. stiga ned
4:20
Min Gud har sänt sin ä.
6:22
kämpade med ä.n och vann seger Hos.12:4
Ä.n s. talade med mig svarade
Sak. 1:9
H. svarade ä.n s. talade med mig
1 :13
ä.n s. talade med mig sade sedan
1:14
Då frågade jag ä.n s. talade med mig
1 :19
fick jag se ä.n komma fram
2:3
en annan ä. kom emot hm
2:3
där (Josua) stod inför ä.n
3:3
av ä.n s. talade med mig åter uppväckt 4:1
sade till ä.n s. talade med mig
4:4
ä.n s. talade med mig svarade
4:5
kom ä.n s. talade med mig fram
5:5
frågade jag ä.n s. talade med mig
5 :10
frågade ä.n s. talade med mig
6:4
Ä.n svarade och sade till mig
6:5
jag skall sända ut min ä.
Mal. 3:1
förbundets ä. s. I begären
3:1
giva sina ä.lar befallning
Matt.4:6
ä.lar trädde fram och betjänade (J.)
4:11
jag sänder ut min ä. framför dig
11:10
Skördemännen äro ä.lar
13:39
Människosonen sända ut sina ä.lar
13;41
ä.larna skola skilja de onda från
13:49
Människosonen ... med sina ä.!ar
16:27
deras ä.lar i himmelen alltid de
18:10
äro ss. ä.larna i himmelen
22:30
han skall sända ut sina ä.lar
24:31
icke ens ä.larna i himmelen
24:36
Människosonen ... och alla ä.lar
25 :31
tillredd åt djävulen och hs ä.lar
25:41
mer än tolv legioner ä.tar
26:53
Men ä.n talade och sade
28:5
jag sänder min ä. framför dig
Mark. 1:2
ä_larna betjänade (J.)
1 :13
i sin Fa,ders härlighet med ä.larna
8:38
de äro då s. ä.larna i himmelen
12:25
han skall då sända ut sina ä.lar
13:27
icke ä.lama i himmelen
13 :32
ä.n sade till hm: Frukta icke
Luk. 1:13
sade Sakarias till ä.n: Varav skall
1:18
Ä.n svarade: Jag är Gabriel
1:19
blev ä.n Gabriel sänd av Gud
1 :26
ä.n kom in till (Maria) och sade
1 :28
sade ä.n till henne: Frukta icke
1:30
sade Maria till ä.n: Huru skall detta
1:34
Ä.n svarade: Helig ande skall komma
1 :35
Och ä.n lämnade henne
1:38
ä.n sade: Varen icke förskräckta
2:10
sågs där jämte ä.n en stor hop
2:13
När så ä.lama hade farit ifrån
2:15
namn s. blivit nämnt av ä.n
2:21
giva sina ä.lar befallning om dig
4:10
Se, jag sänder ut min ä. framför dig
7 :27
de heliga ä.larnas härlighet
9 :26
förd av ä.lama till Abrahams sköte
16:22
ty de äro lika ä.larna
20:36
Då visade sig för hm en ä.
22:43
ä.larna hade sagt att han levde
24:23
var en ä. s. talade med hm
Joh.12:29
(Maria) fick då se två ä.lar
20:12
hs ansikte ss. en ä.s ansikte
Apg. 6:15
en ä. i en brinnande törnbuske
7 :30
sände Gud gm ä.n s. uppenbarade sig
7 :35
ä.n s. talade med hm på berget Sinai
7 :38
lagen given gm ä.lars försorg
7 :53
Då sade ä.n till (Kornelius)
10:4
När ä.n s. hade talat med hm var borta 10:7
befallning aven helig ä.
10:22
huru han hade sett ä.n
11:13
A.n sade ytterligare till (Petrus)
12:8
ä.n till hm: Tag din mantel på dig
12:8
s. skedde gm ä.n var ngt verkligt
12:9
försvann ä.n ifrån (Petrus)
12:10
att H. har utsänt sin ä.
12:11
Det är väl (Petrus') ä.
12:15
att det icke finnes ngn ä.
23:8
en ande eller en ä. talat med hm
23:9
i natt kom en ä. från den Gud
27 :23
varken ä.lar eller andefurstar
R om. 8 :38
skådespel för ä.lar och mskor
1.Kor. 4:9
I veten ju att vi skola döma ä.lar
6:3
en makt, för ä.larnas skull
11 :10
talade mskors och ä.lars tungomål
13:1
förskapar sig till ljusets ä.
2.Kor.11:14
en Satans ä. s"skall slå mig
12:7

ANGEL (Herrens ängel)
H. ä. kom emot (Hagar)
I.Mos.16:7
Då sade H. ä. till henne
16:9
Och H. IL sade till henne
16:10
Ytterligare sade H. ä. till henne
16:11
ropade H. ä. till hm från himmelen
22:11
H. ä. ropade för andra gången
22:15
uppenbarade sig H. ä. för (Mose)2.Mos. 3:2
H. ä. ställde sig på vägen
4.Mos. 22 :22
När åsninnan såg H. ä. vek hon av
22:23
ställde sig H. ä. i en smal gata
22:24
När nu åsninnan såg H. ä.
22:25
Då gick H. ä. längre fram
22:26
När åsninnan nu såg H. ä.
22:27
(Bileam) såg H. ä.
22:31
H. ä. sade till hm
22:32
Då sade Bileam till H. ä.
22:34
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Ängel
Benämning i G. T.
Himmelska väsen: Keruber, LMos.
3 :24. Serafer, Jes.6:2. Herrens ängel,
I.Mos.22:11; 2.Mos.3:2; Dom.2:1.
Guds ängel, 1.Mos.28:12; 31:11;
2.Mos.14:19. Guds söner, Ps.89:7.
Stjärnor, Job 38:7. Herrens hand,
Hes.1 :3; 2:9. Guds ansiktes ängel,
Jes.63:9. Himmelens härskara, 1.Kon.
22:19. Mångtusen heliga, S.Mos.33:2.
Ängeln Gabriel, Dan.8:16. Mikael,
Dan.1O:13; 12:1.
Demoniska väsen: Asasel, 3.Mos.
16:8. Skengudar, S.Mos.32:17. Onda
andar, Ps.106:37. Lilit, Jes.34:14.
Benämning i N. T.
Himmelska väsen: Gabriel, Luk.
1 :19,26. Mikael, Jud.v.9; Upp.12:7.
Herrens ängel, Luk.2:9; Apg.S:l9;
8:26. Guds ängel, Joh.l:Sl; Apg.1O:3.
En himmelsk härskara, Luk.2:13.
Stjärnor, Upp. l :20. Tjänsteandar,
Hebr.I:14. Vindar, Hebr.l:7. Makts
änglar, 2.Tess.l :7. Änglar i mångtusental, Hebr.12:22. Utvalda änglar, I.Tim.
S:21.
Demoniska väsen: Ondskans andemakt, Ef.6:12. Mörkrets välde, Kol.
1:13. Furstar och väldigheter, Kol.
2:1S; Ef.l :21. Satans ängel, 2.Kor.
en ljusets ängel,
12:7. Satan
2.Kor.1I :14. Djävulens änglar, Upp.
12:9.
Människor:
Församlingsföreståndare, Upp.2:1,8,12,18; 3:1,7,14. Sändebud,2.Kor.S:20.

»Såsom en Guds ängel»
Stefanas, Apg.6:IS. Paulus, Gal.
4:14. David, 2.Sam.19:27. Dessa var:
I) Välbehaglig som en Guds ängel,
I.Sam29:9. 2) Lyhörd som en Guds
ängel, 2.Sam.14:17. 3) Vis som en
Guds ängel, 2.Sam.14:20.

ANGEL (Guds ängel/änglar)
Guds ä. ropade till Hagar
I.Mos.21 :17
Guds ä.lar stego upp och ned på den 28:12
Guds ä. sade till mig 1 drömmen
31:11
mötte (Jakob) Guds ä.Iar
32:1
Guds ä. flyttade sig nu
2.Mos.14:19
Guds ä. sade till (Gideon)
Dom. 6:20
han såg ut ss_ en Guds ä.
13:6
Guds ä. kom åter till hs hustru
13:9
välbehaglig ss. en Guds ä.
I.Sam.29:9
konungen är lik Guds ä.
2.Sam.14:17
min herre liknar i vishet Guds ä.
14:20
kon. är ju dock ss. Guds ä.
19:27
kännas vid inför Guds ä.!ar
Luk.12:8
förnekad inför Guds ä.lar
12:9
glädje hos Guds ä.lar
15:10
Guds ä.lar fara upp och fara ned Joh. 1 :51
såg denne en Guds ä. s. sade
Apg.10:3
ss. en Guds ä., ja, ss. KJ.
Gal. 4:14
Guds ä.lar skola tillbedja hm
Hebr. 1:6

Änglabröd - Änka
5) [bul~,-], l i ::l
bringa ur fattningen, förvirra, göra
bestört; end. nif. bli el. vara förvirrad
el. bestört. Verbet är i 2.Mos.14:3
övers. fara vilse; det förekommer även
i Est.3:lS; ordagrant: och staden Susan
var förvirrad el. bestört. Jfr subst.
mebukå i Jes.22:S; Mika 7:4, övers.
bestörtning.
6) ademoneå, å81l1lOvew
vara orolig el. ängslig; av: ademön, ego
icke hemtrevlig; otrevlig, obehaglig;
illa til~ mods, orolig, ängslig (av: neg. aoch demos, land; folk; även: hemort).
Se: Ro 41.
7) synechö, avvexw
hålla samman; hålla fast; pressa,
ansätta, plåga; pass. bli pressad el.
ansatt; därav betydelsen: ängslas. Se
t.ex. Tvinga 8.

ängslas. Se t.ex. Ångest 9.
2) jägon, 1 j j ,
sorg, bedrövel~, nedslagenhet. Se:
Bedrövelse 4, Sorg 3.
3) {IiI, {lul, ';> i n ';>, I)
vrida el. vända sig (i födslovåndor);
våndas, bäva, ängslas. Se t.ex. Ångest
7.
4) [beha/] , ';> D ~
aram. grundbet .. skälva !lV rädsla; här
pa. förskräcka. Se: Hast 17, Orolig 5.

Änkeståndet räknades i Israel som
en skam, en vanära på sarmna sätt som
ofruktsamhet och barnlöshet, Jes.S4:4.
Att berövas sin make var därför något
som vållade djup sorg, en sorg som gav
sig speciella uttryck. Änkan bar en
särskild sorgdräkt, jfr l.Mos.38:l4,19,
hon lade av sina smycken, klädde sig i
säck, lät håret hänga löst och ovårdat,
underlät att smörja sitt ansikte med
olja etc. När en gift man dog, hölls
klagogråt i gripande, intensiva former.
För en nybliven änka, som inte kunde
hålla en sådan veklagan, var detta en
ytterligare prövning, jfr Job 27:15;
PS.78:64.
Änkan räknades till samma ·klass av
olyckliga som föräldralösa, främlingar
osv., S.Mos.lO:18; Ps.146:9. Hennes
lott var alltid vansklig och ömkansvärd, särskilt om hon även hade små
barn att försörja. Hade hon inga
släktingar som kunde försvara hennes
person och rättiglJeter,. utsattes hon
ofta för våld och orättfardighet, Job
22:9; 24:3; Ps.94:6; Hes.22:7.
I äldsta tider var änkan helt enkelt
ett arvegods i likhet med den dödes
ägodelar. Senare återfick hon dock sitt
oberoende och tilläts flytta till sitt
barndomshem. Var fadern präst, fick
hon återigen äta av den heliga mat som
tillkom honom, 3.Mos.22:13.
På grund av sin svåra ställning, är
änkan föremål för Guds särskilda

omsorg. Gång på gång försäkras, att
Gud är änkors värn, S.Mos.lO:18, och
han .prisas som änkors försvarare och
uppehållare, Ps.68:6; 146:9. Han vakar
över deras lagliga rättiglJeter, Ords.
15:25, och han uppmuntrar dem att
förtrösta på honom, Jer.49:11. Han
reagerar starkt mot var och en som på
något sätt förgriper sig på änkans rätt.
-Mose lag ålägger folket en rättfardig
och hänsynsfull behandling av änkan
och hotar överträdaren med strängt
straff, 2.Mos.22:22-24; S.Mos.24:l7 f.
Från berget Ebal ljuder på Herrens
vägnar förbannelsen över den som
kränker rätten för änkan, 27:19. Den
som förtrycker en änka hotas med snar
och sträng dom, Mal.3:S. På Jerusalems stora syndalista står även förtryck
av änkan, Hes.22:7. Herren förmanar
till en rättfärdig och barmhärtig
behandling av änkan, Jer.22:3, och
efterlevnaden av denna föreskrift
tilläggs en avgörande betydelse för
folket och landet, 22:4,5; 7:6,7.
Omsorg om änkor är ett uttryck för
äkta fromhet, Jes.l :17, och för en rätt
fasta, Sak.7:S f.,9 f.
I G.T. förekommer inte någon i lag
reglerad försörjning av änkorna. De var
därför beroende av släktingars kärlek
och ansvarskänsla. Särskilt väntade,
man att äldste sonen skulle uppfylla
denna plikt, på grund av sin förstfödslorätt med dess särskilda fördelar.
För övrigt tilldelade Mose lag änkan de
fördelar, som de övriga medlemmarna
av samhällets olyckliga åtnjöt: hon
skulle få sin del av det tredje årets
tionde avkastning, S.Mos.14:28 f., 'jfr
26:12; hon skulle få samla in
efterskörden, 24:21, jfr Rut 2:2 f., och
inbjudas till de måltider som hölls i
samband med Israels stora högtider,
S.Mos.16:ll,14.
Änkorna hade, med en viss begränsning, full rätt att ingå nytt äktenskap.
Den så kallade leviratlagen bestämde
dock, att när en man dog barnlös,
skulle hans broder gifta sig med änkan;
den förste son som då föddes, skulle
betraktas som den dödes, S.Mos.2S:
5-10, jfr Matt.22:23 f. Lagen vidgades
senare till att även gälla änkans
närmaste släkting, jfr Rut 3:12; 4:1 ff.
En överstepräst fick inte ta en änka till
hustru, 3.Mos.2l:l4. Dock fick en
präst gifta sig med änkan efter en
präst, Hes.44:22. En död konungs
änka förblev ogift, emedan hon
betraktades som tillhörande den nye
konungen. Att begära änkan efter en
konung till hustru, betraktades som
likvärdigt med att begära konungatronen,l.Kon.2:13-24.
N.T.
Även enligt N.T.s framställning är
änkans ställning tung. Jesus anknyter
härtill i sin undervisning. Änkan kan
ha svårt att få sin rätt, Luk.18:3, hon
kan vara föremål till och med för de
skriftlärdes utpressning, Mark. 12:40,
och hennes resurser är ofta ytterst
begränsade, Luk.2l:2 ff. I de apostoliska breven omtalas änkans ensamhet
och värnlöshet, l.Tim.S:S, och hennes
bedrövelse, Jak.l:27.
Alltifrån den kristna församlingens
första början var omsorgen om
änkorna en självklar plikt, som ägnades
stor uppmärksamhet. Av församlingens

samlade medel fick de sitt dagliga
underhåll, och man vakade över deras
välflird och rättfardiga behandling.
Diakonatet med medlemmar ur församlingens elit upprättades just i
förbindelse med denna tjänst, Apg.
6:1 ff. Ett exempel på enskilda
personers kärlek och omsorg om
änkorna erbjuder Tabita eller Dorkas,
Apg.9:39,41. Den kristna förkunnelsen
understryker vikten av att ta sig an
änkorna. Omsorgen om änkor i deras
bedrövelse tillhör den »gudstjänst, som
är ren och obesmittad inför Gud och
Fadern», Jak.l:27. Det är en självklar
mänsklig, men framför allt kristen,
plikt att ta hand om sina närmaste,
däribland änkan, dvs. modem, resp.
far- eller mormodern, l.Tim.5:3 f. Att
underlåta detta är att förneka sin tro,
v.8.
En viss klass av änkor hade en
bestämd (troligen diakonal) uppgift i
församlingen och fick därigenom hela
sitt underhåll ur församlingens gemensamma kassa. En sådan änka kallas av
Paulus »församlingsänka». Villkoret för
att bli antagen som sådan var att
vederbörande änka var minst 60 år
gammal, att hon hade varit trogen i sitt
äktenskap, att hon hade ett gott
anseende' på grund av goda gärningar:
barnuppfostran, gästfrihet, ödmjuk
tjänst, understöd av nödlidande osv.,
samt att hon inte hade nära släktingar
som kunde försörja henne, l.Tim.
5:9 f.,16. Till församlingsänkor kunde
inte antagas unga kvinnor, vilket
motiveras i v.ll-13.
Det står änkorna fritt att ingå nytt
äktenskap, l.Kor.7:8,9,39. En enda
restriktion fmns dock, och den gäller
för övrigt varje kristet äktenskap: det
skall ske »i Herren», dvs. med en
troende, v.39. Unga änkor får till och
med det apostoliska rådet att gifta sig
på nytt, l.Tim.5:l4.
Änkorna betraktades i den kristna
församlingen med aktning och vördnad. Från efterapostolisk tid berättar
Tertullianus, att änkorna satt i gudstjänsterna på presbyterernas (»de
äldsteS») bänk med obeslöjat huvud.
Jfnka och änkestånd i symbolisk
mening.
Det ödelagda Jerusalem, som berövats sina invånare och sina rikedomar, är i sitt försvarslösa, hjälplösa
tillstånd likt en änka i hjärtesorg,
Klag.l:l f., jfr Jes.S4:4; Jer.Sl:5. Det högmodiga, självsäkra Babel skall
en dag drabbas av den barnlöshet och
det änkestånd, som det i sin omänsk-.
liga hårdhet har försatt så många
nationer i, det skall tömmas på
människor och förstöras, Jes.47:8 f.
Det stora Babylon, det antikristliga
världsriket i ändens tid, som kommer
att påminna om Babel i grymhet,
högmod och köttslig säkerhet, skall på
en enda dag drabbas av alla ett
änkestånds olyckor: död, sorg och
hungersnöd, Upp.18:7 f.
På grund av den yttersta tidens
alltmer
tilltagande
materialism,
omoral, gudsfientliglJet och köttsliga
säkerhet kommer den kristna församlingen före Herrens tillkommelse att
försättas i ett tillstånd som bäst kan
liknas vid den värnlösa änkans. Dess
enda möjligliet att bli bevarad och
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H. ä. svarade Bileam
22 :311
H. ä. kom från GiJgal till
Dom. 2:1
När H. ä. talat dessa ord
2:4
Förbannen Meros. säeer H. ä.
5:23
H. ä. kom och satte sig uuder
6:11
uppenbarade sig nu H. ä. och sade
6:12
H. ä. räckte ut staven
6:21
försvann H. ä. ur (Gideans) åsyn
6:21
Då såg Gideon att det var H. ä.
6:22
sett H. ä. ansikte mot ansikte
6:22
H. ä. uppenbarade sig för hustrun
13:3
H. ä. svarade Manoa
13:13
Manoa sade till H. ä.
13:111
H. ä. svarade Manoa
13:16
förstod Icke att det var H. ä.
13:16
Manoa till H. ä.: Vad är ditt namn
13:17
H. ä. sade till hm
13:18
for H. ä. upp, i lågan från altaret
13:20
visade sig H. ä.lcke mer för Manoa
13:21
att det hade varit H. ä.
13 :21
H. ä. var då vid Araunas
2.Sam.24:16
H. ä. rörde åter vid (Ella)
1.Kon.19:7
H. ä. hade talat till Ella
2.Kon. 1:3
Och H. ä. sade till Ella
1:16
samma natt gick H. ä. ut och slog
19:311
att H. ä. sprider fördärv
1.Krön.21 :12
H. ä. stod då vid Omans tröskplats
21 :16
H. ä. stående mellan jorden och him. 21 :16
H. ä. befallde Gad att säga
21:18
förskräckt för H. ä.s svärd
21 :30
H. ä. slår sitt läger omkring
Ps.34:8
H. ä. drive dem bort
35:5
H. ä. förtölje dem
35:6
H. ä. gick ut och slog
Jes.37 :36
de sade till H. ä.
Sak. 1:11
Då tOll H. ä. åter till orda
1 :12
Josua stående Inför H. ä.
3:1
medan H. ä. stod därbredvid
3:6
H. ä. betygade för Josua och sade
3:6
ss. H. ä. framför dem
12:8
visade sig i drömmen en H. ä.
Matt. 1 :20
ss. H. ä. hade befallt (Josef)
1:24
visade sig i drömmen en H. ä.
2:13,19
en H. ä. steg ned från himmelen
28:2
visade sig för hm en H. ä.
Luk. 1:11
stod en H. ä. framför dem
2:9
en H. ä. öppnade fängelsets
Apll. 5 :19
en H. ä. talade till Fillppus och sade
8:26
stod plötsligt en H, ä. där
12:7
slog hm (Herodes) en H. ä.
12:23

ÄNGLABRÖD
Ä. flngo mskor äta

Ps.78:211

ÄNGLADYRKAN
Den i vissa gnostiskt påverkade kretsar
omhuldade dyrkan av änglar avviSas
och fördöms av aposteln, Kol.2:l8,
eftersom gudomens hela fullhet fmns i
Kristus, 1:19; 2:9. Beträffande gnosticismen, se Kunskap (sp.33l4-l6),
Vishetslära.
ÄNGLADYRKAN
sin lust i ödmjukhet och ä.

Kol. 2:18

ÄNGLASYN
att de till och med·sett en ä.

Luk.24:23

ÄNGSLA
Från alla sidor ä. förskräckelser

Job 18:11

ÄNGSLAN
l) ~rä, n1::t
betryck, ~Öd, ångest. Se vidare:
Ångest 2.
2) prosdokia, 7rpoa80Kia
väntan; i ond mening: ängslan; av:
prosdokåö, vänta, vänta på (med hopp
el. fruktan). Ordet står i Luk.2l:26
tillsammans med phObos, se Skräck 17
(här övers. förskräckelse). Prosdokia
förekommer även i Apg.12:ll, där det
talas om det judiska folkets väntan.
ÄNGSLAN
l ä. griper oss
1 ä.grlper hm
2 av förskräckelse och ä.

Jer. 6:24
110:43
Luk.21:26

ÄNGSLAS
Se även: Ångest.
ÄNGSLAS

l) häpaz, lOJ n
skäl~a, spritt;' hasta; skälva av fruktan,

JIlNGSLAS
1 frukten icke och ä.ens icke
1 noden våldsam, ä. han Icke
2 Huru länge skall jag ä. i mitt
3 Mitt hjärta ä. I mitt bröst
4 jag ä.des _ drömbilder
5 Huru ä. ej fäkreaturens
6 (J.) begynte bedrövas och ä.
6 han bellynte bäva och ä.
7 huru ä. jog icke till dess att

II.Mos.20:3
Job 40:18
Ps.13:3
66:5
Dan. 4:2
Joel 1:18
Matt. 26:37
Mark.14:33
Luk.12:50

ÄNGSLIG
ropade på Daniel med ä. röst

Dan. 6:20

ÄNKA
Se även: Kvinna, äktenskap, fattigdom,
sorg, sorgdräkt.

-änka
församlingsänka l.Tim.S:9
Änka
G.T.s ord för »änka», 'almänä, har
enligt en förklaring grundbetydelsen:
stum el. tyst (ensam) kvinna, enligt en
arman härledning: fattig el. hjälpbehövande kvinna. Motsvarande grekiska
ord i N.T., chera, betecknar en kvinna
som har blivit berövad (underförstått:
sin make), en kvinna som lämnats
ensam, utan omsorg och beskydd.
G.T.

Änkekläder - Ännu
möta Herren, är då att, liksom änkan i
Jesu liknelse, genom uthållig bön söka
få sin rätt, Luk.18:1-8. Guds vilja att
skaffa de sina rätt uttrycks i v.7-8 på
följande sätt (enligt en riktigare
översättning): »Skulle då Gud icke
skaffa rätt åt sina 'utvalda, som ropa
till honom dag och natt, även om han
dröjer med hänsyn till dem? Jag säger
eder: Han skall snart skaffa dem rätt».
Jfr S.Mos.32:36.
Lukasevangeliets änkor
l) Hanna, Fanuels dotter, 2:37, en
förväntansfull änka. 2) Änkan i
Sarepta, 4:26, en modlös änka. 3)
Änkan i Nain, 7:12, en sörjande änka.
4) Änkan i liknelsen, 18:3, en uthållig
änka. S) Änkan med de två skärvarna,
21 :2, en givmild änka.
ÄNKA
Stanna ss. ä. i faders hus
1.Mos.38:11
Ä.or och faderlösa skolen I
2.Mos.22:22
edra egna hustrur bliva ä.or
22:24
En ä. eller förskjuten bustru
3.Mos.21 :14
om en prästs dotter blivit ä.
22 :13
en ä.s löfte gällande kraft
4.Mos.30:10
skaffar faderlöse och ä.n rätt
5.Mos.10:18
ä.n s. bo inom dina portar
14:29
och ä.n s. du har hos dig
16:11
och ä.n s. bo inom dina portar
16:14
en ä.s kläder icke taga i pant
24:17
främlingen. den faderlöse och ä.n
24:19
24:20.21: 26:12,13: 27:19
Ack, jag är ä.
2.Sam.14:5
under bs livstid ss. ä.or
20:3
son till en ä. av Naftali
l.Kon. 7 :14
ho moder hette Seruga och var ä.
11 :26
bjudit en ä. att förse dig med föda
17:9
en ä. s. samlade ved
17:10
denna ä. vilkens gäst jag är
17 :20
ä.or lät du gå med tomma händer Job 22:9
och tager ä.ns ko l pant
24:3
när ngn icke gör gott mot ä.n
24:21
ä.or kunna icke hålla k1agogråt
27:15
ä.ns hjärta uppfyllde jag med jubel
29:13
låtit ä.ns ögon försmäkta
31:16
från min moders liv ä.ors ledare
31:18

och ä.ors försvarare

Ps.68:6

inga ä.or kunde hålla k1agogråt
78:64
Ä.or och främlingar dräpa de
94:6
Varde hs hustru ä.
109:9
faderlösa och ä.or uppehAller han
146:9
ä.ns råmärke stå fast
Ords.15:25
utfören ä.ns sak
Jes. 1:17
ä.ns sak kommer ieke inför dem
1 :23
förbarmande med faderlösa och ä.or
9:17
för att göra ä.or till edert byte
10:2
aldrig skall jag sitta ss. ä.
47:8
upphören att förtrycka ... i.n
Jet. 7:6
ä.or blevo gm mig talrikare än sanden 15:8
deras hustrur bliva barnlösa och ä.or 18:21
förorätten icke ... ä.n
22:3
må dina ä.or förtrösta på mlII
49:11
Israel och Juda äro leke ä.or s.
51:5
Hon har blivit lik en ä.
Klag. 1:1
våra mödrar äro ss. ä.or
5:3
Han våldförde deras ä.or
Hes.19:7
ä.n förtrycker man hos dig
22:7
de göra mlnga till ä.or
22:25
En ä. får han icke taga till hustru
44:22
dock får han taga en ä.
44 :22
om hon är ä. efter en präst
44 :22
Förtrycken icke ä.n och
Sak. 7 :10
mot dem s. förtrycka ä.n
Mal. 3:5
de utSUga ä.ors bus
Mark.12:40
en fattig ä. lade ned två skärvar
12 :42
Denna fattiga ä. lade dit mer än
12:43
(Hanna) var nu ä.
Luk. 2 :37
4 :25
I Israel många ä.or på Elisas' tid
allenast till en ä. iSarepta
4:26
och hon var ä.
7:12
I samma stad fanns ock en ä.
18:3
eftersom denna ä. är så besvär.l.ig
18:5
utsuga ä.ors hus
20:47
en fattig ä. lade ned två skärvar
21:2
Denna fattiga ä. lade dit mer än
21:3
deras ä.or förbisedda
Apg. 6:1
ä.orna kommo gråtande
9:39
(Petrus) kallade sedan in ä.orna
9:41
Till ogifta och ä.oma säger jag 1.Kor. 7:8
Ä.or må du bevisa ära
1.Tim. 6:3
om de äro rätta, värnlösa ä.or
5:3
om en ä. har barn eller barnbarn
5:4
En rätt, värnlös ä., s. sitter ensam
5:5
Unga ä.or skall du icke antaga
5:11
vill att unga ä.or gifta sig
5:14
Om ngn ... har ä.or att sörja för
5:16
understödja rätta, värnlösa ä.or
5:16
gudstjänst att vårda sig om ä.or
Jak. 1:27
och sitter icke ss. ä.
Upp.18:7

ÄNKEKLÄDER
lade (Tamar) av sig sina ä.
och klädde sig åter i sina ä.

loMos.38:14
38:19

ÄNKESTÅND
både barnlöshet och ä. över dig
ditt ä.s smälek skall du icke mer

Jes.4 7:9
54:4

ÄNNU
Uppdelning: allmänt; ännu i dag. ännu en
gång, ännu mer, ännu en (liten) tid.
ÄNNU (allmänt)
bar jorden ä. ingen buske
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1.Mos. 2:5

ingen ört hade ä. skjutit upp
2:6
Sedan väntade (Noa) ä. sju dagar
8:10
väntade ä. ytterligare sju dagar
8:12
ä. hava icke amoreerna fyllt
15:16
Abraham stod ä. kvar inför H.
18 :22
vredgss icke över att jag ä.talar
18:30
att jag talar ä. en gång
18:32
döttrar s. ä. icke veta av ngn man
19:8
Och då (Lot) ä. dröjde
19:16
Abraham tog sig ä. en hustru
25:1
skilde dem medan han själv ä. levde
25:6
(Jakob:) Det är ju ä. full dag
29:7
tjänst l ä. ytterligare sju år
29 :27
tjänade i ä. ytterlieare sju år
29 :30
(Rakel:) H. give mig ä. en son
30:24
när det ä. var ett stycke väg till
35:16
innan ä. ngn. israelitisk konung var
36:31
Sedan hade (Josef) ä. en annan dröm 37:9
Hören, jag har haft ä. en dröm
37:9
innan han ä. hunnit fram
37 :18
Och hon födde ä. en son
38:5
att I haden ä. en broder
43:6
Lever eder fader ä.
43:7
(Josef:) Lever han ä.
43:27
(Jakob) lever ä.
43:28
i Josefs hus, där denne ä. var kvar
44:14
ngn broder ä. därhemma
44:19
en son till hm s. ä. är ung
44:20
Jag är Josef. Lever min fader ä.
45:3
och ä. återstå fem år
41>:6
ty ä. återstå fem hungerår
41>:11
Josef lever ä .• han är en furste
45:26
min son Josef lever ä.
45:28
jag har sett att du ä. lever
46:30
då det ä. var ett stycke viill
48:7
för att se om de ä.leva
2.Mos. 4:18
ä. icke frukten för H. Gud
9 :30
Inser du icke ä. att Egypten bliver
10:7
Ä. en plåga skall jag låta komma
11:1
innan den ä. hade blivit syrad
12:34
Tager han sig ä. en hustru
21:10
ä. hade köttet mellan tänderna 4.Mos.11:33
i sin faders hus och ä. är ung
30:4
medan denna ä. är ung
30:17
Israel ä. längre bliva kvar i öknen
32:15
s. ä. icke förstå vare sig gott
5.Mos. 1 :39
s. höllen eder till H. leven alla ä.
4:4
I haven ju ä. icke kommit till tro
12:9
lägga ä. tre städer till dessa tre
19:9
nytt hus, men ä. icke invigt det
20:5
men ä. icke fått skörda ngn frukt
20:6
men ä. icke tagit henne till sig
20:7
se på de barn han ä. har kvar
28 :54
Vad s. ä. är fördolt hör H. till
29:29
s. då ä. icke känna den
31 :13
ä. medan jag har levat kvar bland
31 :27
ä. intill denna dag har ingen fått
34:6
stemöse finnes kvar ä. i daa
Jos. 7 :26
stenröse s. finnes kvar ä. i dag
8 :29
stenar s. 1Igga kvar där ä. I dag
10:27
ä. återstår av landet en stor del
13:1
sådan min kraft då var är den ä.
14:11
ä. återstod o av Israels barn sju
18:2
dessa folk s. ä. äro kvar
23:4
med dessa folk s. ä. äro kvar här
23:7
folk s. ä. äro kvar här jämte eder
23:12
dröjer han ä. vid skeppen
Dom. 5:17
(altaret) finnes kvar ä. i dag
6 :24
att jag talar ä. en enda gång
6:39
Folket är ä. för talrikt
7:4
(Jeter) ä. var allenast en gosse
8:20
en åsnekäke s. ä. var frisk
11>:15
tåg s. ä. icke blivit be_de
16:11
då ä. ingen konung fanns i Israel
19:1
att han ä. en gång stannade kvar
19:7
slog dem s. ä. voro oskadda
20:48
Jag har ä. hopp
Rut 1:12
gossen var ä. helt ung
1.Sam. 1:24
när de ä. voro i Egypten
2:27
innan ä. Guds lampa hade slocknat
3:3
ä. icke lärt att känna Igen H.
3:7
ä. hade icke ngt H. ord blivit
3:7
Sorgestenen s. finnes kvar ä. i dag
6:18
Saul var ä. kvar i Gilgal
13:7
jag har ä. icke bönfallit inför H.
13:12
Medan Sau! ä. talade med prästen
14:19
Ä. återstår den yngste
16:11
(David) var ä. en yngling
17:42
(David) ä. hade filisteens huvud
17 :57
innan tiden ä. var förlupen
18:26
om jag då ä. är i livet
20:14
om ock livet ä. är kvar i mig
2.Sam. 1:9
Men jag är ä. svag
3:39
länge sedan, då Saul ä. var konung
5:2
David tog ä. flera bihustrur
5:13
åt David föddes ä. flerll söner
5:13
Finnes ä. ngn kvar av Sauls hus
9:1
Ä. finnes kV8I en son till Jonatan
9:3
medan barnet ä. levde
12:18
Så länge harnet ä. levde
12:22
Medan de ä. voro på väg
13:30
den gnista av mig s. ä. är kvar
14:7
Låt din tjänarinna tala ä. ett ord
14:12
om jag ä. vore kvar där
14:32
medan (Absalom) ä. var vid liv
18:14
medan (Absalom) ä. levde
18:18
Huru många är kan jag ä. leva
19:34
kan jag ä. njuta av att höra sångare
19:35
Juda män läto ä. hårdare ord falla
19:43
ä. talar med konungen
loKon. 1 :14
ä. icke har fått veta det
1 :18
ä. höll på att tala med konungen
1 :22
må han göra hs tron ä. mäktigare
1 :37
Medan han ä. talade. kom Jonatan
1 :42
låte Salomos namn bliva ä. större
1:47
(Salomos) tron ä. mäktigare än din
1 :47
11 :23
ä. en motståndare till (Salomo)
han var då ä. kvar i Egypten
12:2
Gån bort och vänten ä. tre dagar
12:5
medan (Salomo) ä. levde
12:6
göra edert ok ä. tyngre
12:11
skall jag göra edert ok ä. tyngre
12:14
Ropen ä. högre
18:27
Då ropade de ä. högre
18:28
Är (Ben-Hadad) ä. vid liv
20:32
Här finnes ä. en man, Mika
22:8
de tempelbolare s. ä. funnos där
22:47

medan (Elisa) ä. vistades i
2.Kon. 2:18
Bär fram åt mig ä. ett kärl
4:6
Medan (Elisa) ä. talade med dem
6:33
hästarna, dem s. ä. finnas kvar
7:13
israeliter s. ä. äro kvar härinne
7:13
avträden s. finnas kvar ä. i daa
10:27
prästerna ä. icke satt i stånd
12:6
(H.) hade ä. i~ke kastat dem bort
13:23
H. hade ä. icke beslutit utplåna
14:27
bön för den kvarleva s. ä. finnes
19:4
innan ä. ngn israelitisk kon.
loKrön. 1 :43
redan då Saul ä. var konung
11:2
jebuseerna s. ä. bodde kvar i landet
11:4
medan han ä. höll sig undan för Sau! 12:1
David tog sig ä. flera hustrur
14:3
och David födde ä. flera söner
14:3
Då voren I ä. en liten hop
16:19
Vänten ä. tre dagar
2.Krön.10:5
medan (Salomo) ä.levde
10:6
göra edert ok ä. tyngre
10:11
göra (oket) ä. tyngre än förut
10:14
Också fanns ä. ngt gott i Juda
12:12
Rehabeam ä. var ung och försagd
13:7
medan vi ä. hava landet l vår makt
14:7
Här finnes ä. en man, Mika
18:7
ä. hade folket icke vänt sina hjärtan
20:33
folket gjorde ä. vad fördärvligt var
27:2
prästerna ä. icke helgat sig
30:3
hålla högtid under ä. sju dagar
30:23
ho tjänare talade ä. mer mot H. Gud
32:16
Men folket offrade ä. på höjderna
33:17
medan 'han ä. var en yngling
34:3
varhelst ngn ä. finnes kvar
Esr. 1:4
innan grunden till H. tempel ä. var
3:6
det är ä. icke färdigt
1>:16
Dock finnes ä. hopp för Israel
10:2
jag hade ä. icke omtalat ngt
N eho 2:16
ä. icke satt in dönar i portarna
6:1
medan vakten ä. står kvar
7:3
dragen I ä. större vrede över Israel
13: 18
komma till ä. ett gästabud
Est. 5:8
Medan de ä. så talade med (Haman)
6:14
Medan denne ä. talade, kom åter Job 1 :16
Medan denne ä. talade, kom åter en
1:17
Under det att denne ä. talade, kom
1 :18
ä. håller han fast vid ostraffilghet
2:3
Håller du ä. fast vid ostraffilghet
2:9
Men när de ä. på avstånd
2:12
ingen främling ä. hade trängt in
15:19
eggar dig ä. ngt till gensvar
16:3
mycket av samma slag ä. i förvar
23:14
så länge ä. min ande är i mig
27:3
då ä. den Allsmäktige var med mig
29:5
Bida ä. litet, ty ä. har jag att säga
36:2
Ä. i fjärran vädrar han striden
39:28
ä. om natten manar mig mitt
PS.16:7
medan köttet ä. är rått
58:10
ä. hade de icke stillat sin lystnad
78:30
ä. var maten i deras mun
78:30
Ä. när de bliva gamla
92:15
Då voro de ä. en liten hop
101>:12
när jag ä. knappast var formad
139:16
vore jag ä. hos dig
139:18
sov ä. litet, slumra ä. litet
Ords. 6 :10
lägg ä. litet händerna i kors
6:10
innan källor ä. funnos fyllda med
8:24
när han ä. Icke skapat land
8 :26
så bliver han ä. visare
9:9
ä. längre draga sig hs vänner bort
19:7
sov ä. litet, slumra ä. litet
24:33
lägg ä. litet händerna i kors
24:33
Medan det ä. är natt, stär hon upp
31 :15
bland dem s. leva ä. senare
Pred. 1 :11
framför de levande s. ä. leva
4:2
prisade jag den s. ä. icke kommit
4:3
andra ä. högre vakta på dem båda
5:7
finnes ä. ngt att hoppas
9:4
s. ä. icke har ngn barm
HV. 8:8
ho hand är ä. uträckt
Jes. 5:25
en tiondedel ä. är kvar däri
6:13
ho hand är ä. uträckt
9:12,17,21: 10:4
Ä. samma dag står han i Nob
10:32
medan han ä. har det i sin hand
28:4
bön för kvarleva s. ä. finnes
37:4
långt förut vad ä. ej har skett
46:10
när jag ä. var i moderlivet
49:1,5
när (Abraham) ä. var ensam, kallade 51:2
Jag skall församla ä. flera till hm
56:8
medan de ä. tala, skall jag höra
65:24
ä. med edra barnbarn skall jag
Jer. 2:9
sol gick ned medan det ä. var dag
15:9
medan I ä.leven ... slut på fröjderop
16:9
kärl s. ä. äro kvar i H. hus
27 :18
övriga s. ä. är kvar här i staden
27 :19
om det S. ä. är kvar här l H. hus
27 :21
de äldste s. ä. levde kvar
29:1
Ä. är lång tid kvar
29 :28
ä. var inspärrad i fängelsegården
33:1
S. ä. återstod av städer i Juda
34:7
av Juda städer s. ä. voro kvar
34:7
Jeremia gick då ä. ut och in bland
37:4
hade ä. Icke satt hm i fängelse
37:4
krigsfolket S. ä. är kvar här
38:4
då (Jeremia) ä. dröjde att vända
40:1>
innan ä. ngn visste av detta
41:4
kanhända finnes ä. hopp
Klag. 3 :29
Ä. försmäkta våra ögon i fåfäng
4:17
jag har ä. aldrig blivit orenad
Hes. 4:14
ett ä. ogudaktigare sätt än
5:6
du skall få se ä. större styggelser
8:6
få se ä. flera, större styggelser
8:13
ä. flera styggelser, större än dessa
8:15
om tider S. ä. äro långt borta
12:27
Icke ens medan det ä. var oskadat
15:5
du var ä. naken och blottad
16:7
du hade ä. icke blivit mätt
16:28
bedrivit ä. vederstyggligare synder
16 :52
innan ä. din egen ondska
16:57
upptändes av lusta ä. värre
23:11
drev sin otukt ä. längre
23 :11,14
drev hon sin otukt ä. längre
23:19
det blod är ä. kvar därinne
24:7
både den S. ä. är stark
30:22
när Israels barn ä. bodde i sitt Inad
36:17
men ingen ande var ä. i dem
37:8
begrava dem s. ä. ligga ovan jord
39 :14
därefter ä. ett tredje rike
Dan. 2 :39

Medan ordet ä. var i konungens mun
4:28
ä. större makt blev niig given
4:33
innan de S. ä. hunnit till bottnen
6:24
Medan jag ä. såg härpå
7:4
Sedan fick jag se ä. ett djur
7:5
Medan jag ä. såg härpå. blev troner
7:9
medan jag ä. såg härpå
7:11
Medan jag ä. så talade och bad
9:20
ä. så talade i min bön
9 :21
ä. tre konungar skola uppstå
11:2
(fursten) skall bliva ä. mäktigare
11:6
ty ä. dröjer änden
11:27
ty ä. dröjer denna intill den bestämda 11 :35
ä. fortgå de i sin synd
Hos.13:2
jämväl dem s. ä. dia vid bröstet
Joel 2:16
när ä. tre mänader !terstodo
Am. 4:7
dröjer ä. 40 dagar, så skall
Jona 3:4
när jag ä. var i mitt land
4:2
Ä. en gång låta erövr&l'en
Mika 1:15
ä. måste synen vänta på sin tid
Hab. 2:3
innan ä. rådslutet är fUllgånget
Sef. 2:2
Leva icke ä. bland eder män
Hagg. 2:4
innan man ä. begynt lägga sten på
2:16
Finnes ngn säd ä. i kornboden
2:20
eller olivträdet har ä. burit frukt
2:20
medan Jerus. ä. tronade i god ro Sak. 7:7
ä. voro bebodda
7:7
ruttna medan de ä. stå på sina fötter 14:12
ä. ngt annat gören I
Mal. 2:13
medan du ä. är med hm på vägen Matt. 5:25
sä flyn till ä. en annan
10:23
Medan (J.) ä. talade till folket
12:46
Ären också I ä. utan förstånd
15:16
Förstån I ä. ingenting
16:9
medan (Petrus) ä. talade
17:5
så tag med dig ä. en ellet två
18 :16
Vad fattas mig ä.
19:20
därmed är ä. icke änden inne
24:6
Isoven ä. alltjämt
26:45
medan han ä. talade, kom Judas
26:47
Då skriade de ä. ivrigare
27 :23
vllioläraren sade medan han ä. levde
27 :63
medan det ä. var mörkt
Mark. 1 :35
medan brudgummen ä. är hos dem
2:19
Haven I ä. ingen tro
4:40
Medan han ä. talade, kommo några
1>:35
Fatten och förstån I då ä. ingenting
8:17
Förstän I då ä. ingenting
8:21
åsnefåle S. ä. ingen suttit på
11:2
sände han åstad ä. en annan
12:5
ä. icke änden inne
13:7
försäkrade (Petrus) ä. Ivrigare
14:31
Isoven ä. alltjämt
14:41
medan han ä. talade kom Judas
14:43
Då skriade de ä. ivrigare
15:14
brudgummen ä. är hos dem
Luk. 5:34
Medan han ä. talade, kom ngn
8:49
ä. medan denne var på väg fram
9 :42
men här är ä. rum
14:22
medan den andre ä. är långt borta
14:32
medan han ä. var långt borta
15 :20
Ett återstår dig ä.
18:22
medan han ä. talade, kom en folkskara 22:47
medan (Petrus) ä. talade, gol hanen
22:60
Då blevo de ä. ivrigare och sade
23:5
där ä. ingen hade varit lagd
23:53
medan (J.) ä. var i GaIileen
24:6
Men då de ä. icke trodde
24:41
medan jag ä. var bland eder
24:44
min stund är ä. icke kommen
Joh. 2:4
Johannes ä. icke kastad. i fängelse
3 :24
I sägen ju att det ä. är fyra månader
4:35
medan han ä. var på vägen hem
4:51
medan jag ä. är på väg
5:7
Min Fader verkar ä. alltjämt
5 :17
J. hade ä. icke kommit tm dem
6:17
hs stund var ä. icke kommen
7 :30
ande var då ä. icke given
7 :39
eftersom J. ä. icke blivit förhärligad
7 :39
ty hs stund var ä. icke kommen
8:20
Mycket har jag ä. att tala
8:26
50 år gammal är du Icke ä.
8:57
J. hade ä. icke kommit in i byn
11:30
ä. större än dessa skall han göra
14:12
medan jag ä. är kvar hos eder
14:25
Jag hade ä. mycket att säga eder
16:12
medan jag ä. är här i världen
17 :13
blev ho fruktan ä. större
19:8
ny grav s. ä. ingen varit lagd i
19:41
medan det ä. var mörkt, kom Maria
20:1
ä. icke förstått skriftens ord
20:9
jag har ju ä. icke farit upp till
20:17
Ä. mänga andra tecken gjorde J.
20:30
Ä. mycket annat var det J. gjorde
21 :25
förbjödo de ä. strängare
Apg. 4:21
ä. flera trodde och slöto sig till H.
5:14
Abraham ä. var i Mesopotamien
7:2
den tid då han ä. icke hade ngn son
7:5
helig ande hade ä. icke fallit
8:16
medan (Dorkas) ä. levde
9 :39
Medan Petrus ä. så talade
10:44
medan de ä. bodde i Egyptens land
13:17
Paulus stannade där ä. ganska länge
18:18
livet är ä. kvar i hm (Eutykus)
20:10
kommo ä. flera till (Paulus)
28:23
medan han ä. var oomskuren
Rom. 4:10
utan medan han ännu var oomskuren 4:11
tro Abraham hade medan han ä. var
4:12
medan vi ä. voro svaga, led K.
5:6
K. dog för oss medan vi ä. voro
5:8
skulle vi ä. kunna leva i den
6:2
medan vi ä. vore i köttsligt väsende
7:6
ä. i denna stund hela skapelsen
8 :22
innan de ä. gjort vare sig gott eller
9:11
ss. till dem s. ä. äro barn
loKor. 3:1
det fördrogen I då ä. icke
3:2
eftersom I ä. haven köttsligt sinne
3:3
Ä. i denna stund lida vi
4:11
vi äro så ä. alltjämt
4:13
icke gifter bort henne~ gör ä. bättre
7 :38
så har han ä. icke fått kunskap
8:2
vana att ä. tänka på avguden
8:7
ä. hellre ville jag att I
14:6
evangelium s. I ä. stån kvar i
16:1
de flesta ä. leva kvar
15:6
I ären då ä. kvar i edra synder
16:17
få ä. ett kärleksbevis
2.Kor. 1:15
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Äntligen - Ära
ä. icke har kommit till Korint
1:23
en ä. mycket större härlighet
3:11
hänger ju ä. täckelse kvar
3:14
ä. medan vi leva, överlämnas vi
4:11
vi s. ä. leva här i kroppshyddan
5:4
s. ä. icke hava känt ånger
12:21
medan jag ä. är borta ifrån eder
13:10
om jag ä. ville vara mskor till
Gal. 1:10
medan jag ä. vandrade i judiskt
1:13
ä. ivrigare nitälskade för fäders
1:14
innan I ä. känden Gud
4:8
jag själv ä. predikade omskärelse
5:11
skune jag då ä. lida förföljelse
5:11
håller icke före att jag ä. vunnit
Fil. 3:13
medan jag ä. var i Tessalonika
4:16
levden I ä. i världen
Kol. 2:20
då I ä. haden edert liv i dem
3:7
sedan skola vi s. då ä. leva
loTess. 4:17
vare sig vi ä. äro vakna eller
5:10
medan jag ä. var hos eder
2.Tess. 2:5
den s. ä. håller tillbaka
2:7
s. ä. återstod att ordna
Tit. 1:5
du har ju en ä. större skuld
Filem. v.19
ä. icke se allting hm underlagt
Hebr. 2:8
ett löfte ä. står kvar
4:1
står en sabbatsvila ä. åter för
4:9
om ngn ä. måste leva av mjölk
5:13
han är ju ä. ett barn
5:13
tjänaden de heliga. ss. I ä. gören
6:10
ä. kraftigare bevisa oryggligheten
6:17
(Levi) ä. i sin stamfaders länd
7:10
ä. mycket tydligare blir detta
7:15
ä. icke blivit uppenbarad
9:8
så länge den s. gjort det ä. lever
9:17
gm tron talar (Abel) ä.
11:4
om ngt s. man ä. icke såg
11:7
innan de ä. fått vad utlovat var
11:13
Ä. haven I icke stått emot
12:4
fastän I ä. icke sen hm
LPet. 1:8
så länge jag ä. är i denna
2.Pet. 1:13
änglar stå ä. högre i starkhet
2:11
ban är ä. alltjämt i mörkret
LJoh. 2:9
det är ä. icke uppenbarat
3:2
styrk det s. ä. är kvar
UPP. 3:2
efter detta komma ä. två andra ve
9:12
Ä. ett annat tecken visade sig
12:3
ä. en annan ängel följde hm
14:8
ä. en tredje ängel föJjde dem
14:9
ä. en ängel kom fram ifrån altaret
14:18
den återstående har ä. icke kommit
17:10
konungar s. ä. icke kommit till
17:12
ÄNNU (ännu I dag)
heter Beer-8eba ä. i dag
1.Mos.26:33
äta Israels barn ä. i dag icke
32:32
den s. ä. i dag kallas Rakels
35:20
s. ä. i dag gäller för Egyptens
47:26
där de bo ä. i dag
5.Mos. 2:22
Jalrs byar ss. det heter ä. i dag
3:14
I leven alla ä. i dag
4:4
ss. den bar att göra ä. i dag
10:8
finnas kvar där ä. i dag
Jos. 4:9
GiIgaI ss. det beter ä. I dag
5:9
stenröse s. finnes kvar ä. i dag
7 :26
Akors dal ss. det heter ä. i dag
7 :26
grusbög ss. det är ä. i dag
8:28
stenröse s. finnes kvar ä. i dag
8:29
ss. de äro ä. i dag
9 :27
stenar s. ligga kvar där ä. I dag
10:27
ss. de göra ä. i dag
13:13
Ä. i dag är jag lika stark
14:11
Hebron arvedel ss. det är ä. i dag
14:14
bodde ss. de göra ä. I dag
15:63
ss. de göra ä. I dag
16:10
vi ä. i dag icke blivit renade
22:17
ss. de göra ä. i dag
D om. 1 :21
Lus, ss. den heter ä. i dag
1 :26
(altaret) finnes kvar ä. i dag
6:24
kallar man ä. I dag Jalrs byar
10:4
ss. den heter ä. i dag
15 :19
kallar man ä. i dag för Dana läger
18 :12
trampar ä. i dag ingen på
1.Sam. 5:5
Sorgestenen s. finnes kvar ä. i dag
6 :18
hör Siklag ä. i dag under Juda kon.
27:6
lag och rätt ss. det är ä. I dag
30:25
ss. främlingar •.. ä. i dag
2.Sam. 4:3
Peres-Ussa, ss. det heter ä. i dag
6:8
beter ä. i dag Absaloms minnesvård
18:18
Kabuls land ss. de heta ä. I dag 1.K.,n. 9:13
tjänare ss. de äro ä. i dag
9 :21
avträden finnas kvar ä. i dag
2.Kon.10:27
Jokteel ss. det heter ä. i dag
14:7
där bo de ä. i dag
16:6
Assyrien där de äro ä. i dag
17 :23
Ä. I dag göra de likasom förut
17 :34
göra ä. I dag ss. deras fäder
17:41
bo där ä. i dag
10Krön. 4:43
där de äro ä. i dag
5 :26
Peres-Ussa ss. det heter ä. i dag
13:11
arbetspliktiga ... ä. i dag
2.Krön. 8:8
Berakadalen ss. det heter ä. i dag
20:26
om Josta ss. man gör ä. i dag
35:25
ss. det går oss ä. I dag
Esr. 9:7
ä. i dag dricka de icke vin
Jer.35:14
Ä. i dag äro de icke ödmjukade
44:10
Offerhöjd ss. man säger ä. i dag
Hes.20:29
orenen eder ä. I dag på avgudar
20:31
skulle det stått ä. I dag
Matt.11:23
kallas åkern ä. i dag Blodaåkem
27:8
gängse ä. i denna dag
28:15
ha grav ibland oss ä. I dag
Apg. 2:29
står jag ä. i dag ss. ett vittne
26 :22
aå är det ä. i dag
Rom.11:8
hänger ä. i denna dag täckelse 2.Kor. 3:14
ä. i dag hänger ett täckelse
3:15
ÄNNU (ännu en gång)
jag talar ä. en gång
1.Mos.18:32
ä. en gång inför mitt ansikte
2.Mos.10:28
Balak sände ä. en gång åstad
4.Mos.22:15
(Bileam) slog henne ä. en gång
22:25
jag talar ä. en enda gång
Dom. 6:39
Kommen hitupp ä. en gång
16:18
ä. en gång stannade över natten
19:7
ställde upp sig ä. en gång till strid
20:22
ä. en gång Inlåta mig i strid
20:23
ä. en gång draga ut till strid
20:28
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Kan väl jag ä. en gång få söner
Rut 1:11
H. ropade ä. en gång på Samuel1.Sam. 3:6
Tjänaren svarade Saul ä. en gång
9:8
Då frågade de H. ä. en gång
10:22
Då frågade David H. ä. en gång
23:4
sade Abner ä. en gång till Asael 2.Sam. 2:22
filisteerna drogo upp ä. en gång
5:22
(Absalom) sände bud ä. en gång
14:29
Ahimaas sade ä. en gång till Joab
18:22
Gören så ä. en gång
l.Kon.18:34
ä. en gång plundringståg
1.Krön.14:13
Om I ä. en gång gören så
Neh.13:21
ä. en gång räcka ut sin hand
Jes.l1 :11
H. skall ä. en gång utvälja
14:1
ä. en gång göra underbara ting
29:14
Ä. en gång skall jag upprätta
Jer.31:4
ä. en gång skall du få utrusta dig
31:4
Ä. en gång skall du få plantera
31:5
ä. en gång få säga det ordet
31 :23
Ä. en gång skall man komma att
32:15
ä. en gång höra fröjderop
33:11
ä. en gång hjordar draga fram
33:13
Ä. en gång mätte han upp
Hes.47:5
Gå ä. en gång åstad och giv
Hos. 3:1
Ä. en gång, inom en liten tid
Hagg. 2:7
Ä. en gång skola mina städer
Sak. 1 :17
H. skall ä. en gång trösta Sion
1 :17
ä. en gång skall han utvälja Jerus.
2:12
Ä. en gång skola gamla män
8:4
Ä. en gång skall det ske
8 :20
tala bärom ä. en gång
Apg.17 :32
ä. en gång kommer till eder
Fil. 1 :26
Ä. en gång skall jag komma
Hebr.12:26
Dessa ord ä. en gång giva till känna
12:27
ÄNNU (ännu mer)
hatade de (Josef) ä. mer
1.Mos.37:5
de hatade hm ä. mer
37:8
eljest kunde de ä. mer föröka
2.Mos. 1:10
öken så ä. mer H. vredes glöd
4.Mos.32:14
ä. mer än deras fäder
Dom. 2:19
fruktade Saul ä. mer för David 1.Sam.18:29
begrät allt folket hm ä. mer
2.Sam. 3:34
2.Krön.25:19
vill vinna ä. mer ära
försyndade sig Ahas ä. mer
28:22
hs tjänare talade ä. mer mot H.
32:16
ä. ngt mer skall jag låta komma
Jes.15:9
gjorde ä. mer ont än deras fäder
Jer. 7:26
själva haven gjort ä. mer ont
16:12
ä. mer gensträvigt mot
Hes. 5:6
jag skall göra eder ä. mer gott
36:11
blev Belsassar ä. mer förskräckt Dan. 5:9
riva bort ä. mer av manteln
Matt. 9:16
Ä. mer än en profet är han
11:9
riva bort ä. mer av den gamla
Mark. 2:21
ä. mer skall bliva eder tilldelat
4:24
blevo de ä. mer häpna
10:26
han ropade ä. mycket mer
10:48
Ä. mer en profet är (Johannes)
Luk. 7:26
han ropade ä. mycket mer
18:39
stodo judarna ä. mer efter att
Joh. 5:18
Apg. 4:17
icke ä. mer skall komma ut
blevo de ä. mer stilla
22:2
ä. mer trätt i dagen
Rom. 3:7
ä. mycket mer bliva frälsta
5:10
ä. mycket mer Guds nåd
5:15
5:17
ä. mycket mer de s. undfå nåden
ä. mer överflöda av härlighet
2.Kor. 3:9
aå gladde jag mig ä. mer
7:7
kom den ä. mer överflödande glädje
7:13
7:15
hs bjärta överflödar ä. mer av kärlek
är ä. mycket mer nitisk
8:22
utan verka ä. långt mer
9:12
så är jag det ä. mer
11:23
ä. mycket mer nu då jag är
Fil. 2:12
kan jag det ä. mer
3:4
kommer att göra ä. mer än
Filem. v.21
ÄNNU (ännu en (liten) tid)
ä. är det Icke tid att samla
1.Mos.29:7
innan tiden ä. var förlupen
l.Sam.18:26
eftersom ä. vid denna tid
l.Kon. 3:2
ä. vid den tiden höllo
1.Krön.12:29
Ä. en liten tid, är den ogudaktige
Ps.37 :10
ä. en tid, skall min bön uppfyllas
141:5
ä. allenast en liten tid
Jes.10:25
Se, ä. allenast en liten tid
29 :17
Icke ren - på huru lång tid ä.
Jer.13:27
låta säga: Ä. är lång tid kvar
29 :28
ä. en liten tid, och skördetiden
51 :33
när ä. en liten tid bar förgått
Hos. 1:4
Ä. är icke tiden kommen
Hagg. 1:2
Ä. en gång, inom en liten tid
2:7
Min tid är ä. Icke kommen
Joh. 7:6
min tid är ä. Icke fullbordad
7:8
Ä. en liten tid är jag hos eder
7 :33
Ä. en liten tid är Uuset ibland eder
12:35
en liten tid är jag ä. hos eder
13:33
Ä. en liten tid, och världen ser
14:19
ä. ngn tid i provinsen Asien
Apg.19 :22
ä. en belt liten tid, så kommer
Hebr.10:37
tll1sagt att de ä. en liten tid
Upp. 6:11

ÄNTLIGEN
då du nu ä. ville fara
1.Mos.31 :30
ä. onyxstenar och
2.Mos.25:7
ä. bäckenet med fotställning
30:28
ä. smörjelseo]jan och rökelsen
31:11
ä. onyxstenar och infattningsstenar
35:9
ä. de stickade kläderna till
35:19
ä. alla tabernaklets pluggar
38:31
ä. bältet av tvinnat vitt garn
39 :29
ä. de stickade kläderna till tjänsten
39:41
ä. de gyllene gångjärnen
10Kon. 7 :50
Har du ä. funnit mig
21 :20
H. svärd, när skall du ä. få ro
Jer.47:6

ÄPPELTRÄD
Ss. ett ä. bland vildmarkens
Där under ä.et väckte jag dig
ä.en och alla träd torkat bort

HV.2:3
8:5
1:12

Joel

ÄPPLE
-äpple
granatäpplen 2.Mos.28:33
kärleksäpplen I.Mos.30:l4; HV.7:13
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Äpple, äppelträd
Det hebreiska ord, tappuaIJ, som är
återgivet med »äpple» och »äppelträd»
(se d.o.), betecknar en aromatisk frukt
och det träd, varpå den växer. Enligt
en gängse uppfattning bland moderna
botanister fanns det inga äppelträd i
Palestina på Bibelns tid. De bibliska
beskrivningarna av tappuaJ:t synes bäst
stämma in på aprikosen, lat. Prunus
armeniaca. Denna förekommer rikligt i
olika delar av Det heliga landet.
Aprikosen har en mild doft och söt
smak, och aprikosträdet ger en
angenäm skngga. »Gyllene äpplen»
(Ords.25:11) lär ännu i dag av
cyprioterna brukas som benämning på
aprikoser.
Ordet tappuaJ:t fmns också i en del
ortnamn: Tappua, Bet-Tappua och
En-Tappua, se dessa ord.
Beträffande äppelträd kan nämnas,
att sådana odlas rikligt i våra dagars
Israel. Jfr Granatträd, KärleksäppJen.

hod, glans, majestät, härlighet, värdighet.
Bland N.T.s ord för »ära» kan
främst nämnas doxa, mening; uppskattning, pris, ära· glans, sken;
härlighet, och timJ, värde, pris;
värdighet, ära; hedersbevisning, samt
de därav bildade verben doxazein och
timan. - Beträffande grundtextens ord
hänvisas för övrigt till ordanalyser.
G.T.

Begreppet »ära» förekommer ofta i den
heliga Skrift, både i Gamla och i Nya
Testamentet. Hela meningen med
skapelsen och historien är enligt
biblisk tro, att Guds ära skall
uppenbaras. Allt är doxofani (härlighetsnppenbarelse). Gloria Dei (Guds
ära) uppenbarar sig i världens och
skapelsens ordning och i Israels
historia och når sin fullkomning i
Kristus-skeendet, som är doxofaniens
klimax i denna tidsålder.
Alla väsens bestämmelse är doxologi (lovprisning av Gnds ära). Allt vad
Gud gör syftar till hans förhärligande
och manar till ett förhärligande av Gud
(glorificatio Dei). Gnds härlighetsuppenbarelse sker i en värld, som söker
sin egen ära, i ett släkte som ärar
skapelsen framför Skaparen i en
rysansvärd gloria mundi (världens ära),
ett demoniskt självförhärligande.
Guds ära uppenbaras på ett paradoxalt sätt i Kristi första ankomst i sin
motsats, i den djupaste förnedring och
utblottelse av all ära. Men i Kristi
självuppenbarelse skall hans ära bli
synlig och ntlösa en tillbedjan, som ger
Gud äran.
I G.T. är vårt subst. »ära» ofta en
återgivning av hebr. kälJO{J, som
ursprungligen betyder: tyngd, vikt;
därnäst: ära, heder; glans, härlighet. På
det mänskliga planet betecknar det
hebreiska ordet det som ger en person
dignitet eller anseende, t.ex. på grund
av personliga egenskaper, samhällsställning eller materiell rikedom. Ordet
kommer av verbet kägeg, vara tnng;
vara viktig el. betydelsefull; bli el. vara
ärad el. hedrad. I detta sammanhang
kan man också lägga märke till ordet

Guds ära eller härlighet, käbod, är
främst ett uttryck för hans - väsens
härlighet och hans fullkomliga makt,
hans ljusglanshärlighet, uppenbarad i
laggivningen på Sinai, i tabernaklet och
i templet, hans makt, uppenbarad i
frälsningshistorien och i skapelseverkets underbara gärningar. Till hans
ära hör att hans väsen, tankar, avsikter
och verk aldrig till fullo kan utforskas
av hans skapade varelser med deras
begränsning, Ps.l39:17; Jes.40:13 f.;
45:15; Pred.8:17; 5.Mos.29:29; Ords.
25 :2. Gud kan endast bli känd i och
genom sitt namn, dvs. i sin självuppenbarelse; denna inspirerar både änglaväsen och människor till att å sin sida
ge Gud den ära som tillkommer
honom, Ps.29.
I skapelseverket förknnnar allt
Gnds ära, till och med himlarna och
himlakropparna med deras fnnktioner
med därav betingade växlingar mellan
ljus och mörker, dag och natt,
Ps. 19:2-7.
Även frälsningshistorien ger Gud
ära. I första hand gäller detta Guds
handlande med sitt utvalda folk, Israel.
Hans mäktiga befrielse av folket från
slaveriet under den egyptiska världs·
makten utlöser en lovsång till hans ära,
2.Mos.15:1-21. Jfr Moses avskedssång,
5.Mos.32:l-43. Hedningarna uppmanas
att prisa Israel, som har en sådan Gud,
v.43.
Allt Guds verk med Israel, kallelsen,
utkorelsen, fostrandet och till sist
insamlandet av folket från alla väderstreck, syftar till Gnds ära, Jes.43:1-7.
Israeliternas olydnad och därav följande förskingring drar vanära över
Herrens namn bland de nationer, till
vilka de blivit fördrivna. Israels
återupprättelse bidrar till att ge Herren
hans namns ära i folkens ögon,
Hes.36:l6-38. För sin egen äras skull
sätter Gud en gräns för sin heliga
vredes reaktion på folkets trolöshet.
Väl låter han det gå genom prövningens ugn, men han tillåter icke att
folket ntrotas, och sin ära ger han icke
åt någon annan, Jes.48:9-l1.
För att Babels gndar under fångenskapstiden inte skall framstå som
större och mäktigare än Israels Gnd,
ger han särskilda nttryck för sin makt
och sitt väsen. Han låter Daniel berätta
och tolka Nebukadnessars dröm,
vilken ingen annan kunde, Dan. kap.2.
Sin suveräna makt över naturens
element och krafter uppenbarar han
genom att rädda sina vittnen från den
brinnande ugnen, kap.3, och från
lejonens gap, kap.6. Han ger Nebukadnessar ära och fråntar honom ära, allt
efter konungens hållning till honom,
4:33-34; 5:18-20. När Belsassar vanärar
Guds heliga namn, fick han sona med
livet, kap.5. Israels och Guds fiende,
som upphöjer sig mot gndarnas Gud
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ÄPPLE
Gyllene ä.n i silverskålar
Ords.25:11
styrken mig med ä.n
HV. 2:5
doften av din andedräkt ss. ä.ns doft
7:8

ÄRA

Se även: Härlighet, förhärliga, heder,
värdIghet, majestät, namn, berömmelse, akta, pris, lov, lovprisa, halleluja,
sång, psalm, lovsång, frnkta, gndsfruktan, tillbedja, npphöja, tacksägelse, nåd, makt, seger, smälek,
ntblotta, kors.

-ära
vanära Ords.14:34; Rom.2:23
Ära

Åra

och i hans ställe ärar avgudarna, går i
Guds stund räddningslöst sin undergång till mötes, 11:3645_
I eskatologisk tid, när Herren har
framträtt som konung och Israel
därmed har nått sin härliga bestämmelse, skall alla folken se hans ära,
Ps_97 :6-8, tala om hans rikes härlighet,
145:11-12, och bringa honom själv ära,
Ps_96. Det återuppbyggda Jerusalem
skall bli Herren till berömmelse och till
ära inför alla jordens folk, Jer.33:9.
Till och med markens vilda djur, som
får del i återupprättelsens frukter, skall
ära honom, Jes.43:20. Guds namn
skall bli stort bland folken, Mal. I : Il,
jfr PS.57 :6,12.
Messias är ärans eller härlighetens
konung, jfr Ps.24:7-1O. När denna
nådeshushållning är slut, får han »som
liknade en människoson» herravälde
och ära och rike, Dan.7:13 f.
Människans ära är Gud själv, Ps.3:4;
106:20; Jer.2:11; 9:24. Gud har i
skapelsen krönt människan med ära
och härlighet, PS.8:6. I förhållande till
den övriga skapelsen intar människan
med sitt rikt utvecklade själsliv en
särställning och är därför även satt i
härskarställning, v.7-9. I enlighet härmed får uttrycket'»min ära» i vissa
sammanhang betydelsen »min sjäb>,
I.Mos.49:6; Ps.7:6; 16:9; 30:13; 57:9;
108:2. (Enligt en nyare tolkning skall
kbdi i den från början vokallösa
hebreiska texten läsas kebedi, »min
leveD>, dvs. »rnitt innersta», i stället för
kebodi, »min ära». Detta ändrar icke
uttryckets sakliga innebörd.)
I sitt förhållande till den enskilde
ger Gud ära åt den som ärar honom,
I.Sam.2:30, och åt den som lever
ostraft1igt, PS.84:12. Jfr I.Krön.17:18;
29:28; 2.Krön.17:5; 32:27; I.Kon.
3:13. Men den som föraktar honom,
skall komma på skam, I.Sam.2:30, jfr
2.Krön.26:16-18.
Gud kan i sin visdom tillåta att hans
fromma möter prövningar, där de
avkläds all sin ära, Job-19:9. Men
också i sådana tider av betryck vet den
gudfruktige, att Gud är källan till och
borgen för hans ära, Ps.3:4. Den
ödmjuke är tillfredsställd med att äras
tillsammans med dem som är ringa i
människors ögon, 2.Sam.6:22. Den
fromme vet, att han - efter ett liv
under Guds ledning - till sist skall
upptagas med ära, PS.73:24.
I sin frälsningshistoriska styrelse av
världen kan Gud ge hedniska furstar
makt och ära för en roll som är
tilldelad dem i hans rådslut, Dan.2:37.
Men han kan även fråntaga dem deras
ära när de förhäver sig mot honom,
5 :20, eller missbrukar sin makt,
Hab.2:1S-17.
Enligt visdomslitteraturens etik tillfaller ära dem som håller sig borta från
kiv, Ords.20:3, dem som söker vishet,
4:8; 3:35, och tar vara på tillrättavisning, 13:18, dem som är trogna i sin
tjänst, 27:18, dem som lever i
ödmjukhet, 15:33; 18:12; 29:23,
saktmod och gudsfruktan, 22:4, och
dem som far efter rättf<irdighet och
godhet, 21 :21.
Att ge Gud ära är människans
högsta bestämmelse. Det tillkommer
alla folk, det är en universell plikt,
I.Krön.16:28 f.

I gudsdyrkan är Gud allena värd all
ära, han ger icke sin ära åt någon
annan eller sitt lov åt belätena,
Jes.42:8; 48:11. Israels st:.;ra synd
under ökenvandringen var att folket,
trots mäktiga uppenbarelser av Guds
väsen och gärningar, bytte bort honom
själv, sin ära, mot ett gjutet beläte,
mot bilden aven oxe, PS.I06:19-22.
Ännu längre gick de när de senare
vände sig bort från den levande Guden
till vanmäktiga avgudar, Jer.2:1O-11.
En offerkult i överensstämmelse
med Guds lag ärar honom, Jes.43:
21 ff., men oren mat på hans altare
vanärar honom, Mal.1 :6-14, jfr 1.Sam.
2 :29 f. Herren skall äras med ägodelar
och med förstlingen av all gröda,
Ords.3:9, likaså med lovets offer,
PS.50:23.
Att ära Gud med sina läppar utan
att hjärtat är med, är inte en
gudsdyrkan som är till Herrens
välbehag, Jes.29:13 f. Den som bekänner sin synd, han ärar Gud, Jos.7:19.
Den som förbarmar sig över den
fattige, han ärar Gud, Ords.14:31, jfr
Jak.! :27.
Förutom att med hela sitt liv ära
Gud, är det människans plikt att även
ära sina medmänniskor. Sålunda bör
först och främst familjelivet vara
präglat av inbördes hedersbevisning,
Ords.31 :10 ff. Framför allt skall barnen visa sina föräldrar tillbörlig ära,
2.Mos.20:12; 3.Mos.19:3; 5.Mos.5:16.
Att uttala förbannelser över fader eller
moder är i Mose lag belagt med
dödsstraff, 2.Mos.21 :17; 3.Mos.20:9,
jfr Ords.20:20. Detsamma gäller vanartighet och uppstudsighet mot föräldrarna, 5.Mos.21:18-21. Förbannelsen
på berget Ebal gäller även den som
visar förakt för sin fader eller moder,
27:16.
Till en sann gudsfruktan hör också
att respektera och ära de gamla,
3.Mos.19:32. Den som bär falskt
vittnesbörd mot sin nästa, förgriper sig
på hans ära, och därför är detta
förbjudet i dekalogen, 2.Mos.20:16.
N.T.
Här finns inte så många beskrivningar av Guds ära, men däremot en
rad utrop av hyllning och lovprisning,
t.ex. Rom.! I :36: »Av honom och
genom honom och till honom är ju
allting. Honom tillhör äran i evighet,
amen.» Denna utsaga utgör en konklusion av teodicEm i kap.9-11, rättfärdigandet av Guds gåtfulla ledning av sitt
utvalda folk_ Efter att ha prisat Guds
nåd, som har kallat honom, den
ovärdige, att förkunna evangelium,
utbryter Paulus: »Men evigheternas
konung, den oförgänglige, osynlige,
ende Guden, vare ära och pris i
evigheternas evigheter! Amen», I.Tim.
I :17. Se även Gal. I :3-5.
Uppenbarelsebokens första lovsång
ägnas Gud som Skaparen: »Du, vår
Herre och Gud, är värdig att mottaga
pris och ära och makt, ty du har
skapat allting, och därför att så var din
vilja, kom det till och blev skapat»,
4:11. Det eskatologiska hoppet grundar sig på att han som har skapat
världen, även kan och vill föra den
fram till fullkomningen.
Gud äras som Förlossaren fran1för

allt genom Kristus och hans verk.
Redan vid kungörandet av Jesu
ankomst till jorden ljuder det från den
himmelska härskaran: »Ära vare Gud i
höjden», Luk.2:14. När Jesus tar upp
sin Messias-gärning, ger han själv
uttryck för att han icke söker sin egen
ära, utan hans som har sänt honom,
Joh.7:18; 8:49 f. A andra sidan värnar
Fadern om Sonens ära, v.50. Han har
överlåtit all dom åt Sonen, »för att alla
skola ära Sonen, såsom de ära Fadern.
Den som icke ärar Sonen, han ärar icke
heller Fadern, som har sänt honom»,
5 :22 f. Kristus har ej heller tagit sig
äran att bli överstepräst, utan den har
givits honom av Fadern, Hebr.5:5. Jesu
ära framträder på jorden som vanära,
smälek, vilken når sin kulmen på
korset, 13:12 f.; Joh.12:23 f.
Efter sin förnedringstid har Jesus
blivit krönt med ära och härlighet,
Hebr.2:9, och en dag skall alla, till
Guds, Faderns, ära, bekänna att Jesus
Kristus är Herre, Fil.2 :11. Som
Världsförsonaren blir han föremål för
de himmelska väsendenas hyllning:
»Lammet, som blev slaktat, är värdigt
att mottaga makten, så ock rikedom
och vishet och starkhet och ära och
pris och lov», Upp.5:11-12. Allt skapat
i hela universum skall ära Lammet
(Sonen), liksom de ärar honom som
sitter på tronen (Fadern), v.13.
När den allsmäktige Guden till slut
träder fram som konung, är tiden inne
för den eviga, fullkomliga föreningen
mellan Världsförlossaren och den
Guds ära, och uppmaningen går ut:
»Låtom oss glädjas och fröjda oss och
giva honom äran», Upp.19:1-9.
När Johannes såg den stora skara,
som ingen kunde räkna, alla som hade
kommit ur den stora bedrövelsen,
hörde han änglarna lova Gud: »Lovet
och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och
starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen», Upp.7:9 ff.
Människans ärestälining i Guds
skapelseverk har fått sitt uttryck i den
inkarnerade och förhärligade Kristus,
Hebr.2:6-1O, jfr PS.8:5 ff. I honom har
människan ära inför Gud. De som har
fått makt att bli Guds barn, de som
tror på hans namn, och som tjänar
honom, skall äras av Fadern, Joh.
12 :26. Härlighet och ära och frid skall
tillfalla den som gör det goda,
Rom.2:10.
Målet för en kristen är dock icke att
bli ärad av Gud, utan att själv leva sitt
liv till Guds ära. Så skall det vara i
vardagslivet, I.Kor.1 0:31, och i församlingen, »så att Gud i allt bliver ärad
genom Jesus Kristus. Honom tillhör
äran och väldet i evigheternas evigheter, amen», I.Pet.4:11. För att detta
skall lyckas, måste hjärtat vara med,
endast läpparnas lovprisning gagnar till
intet, Matt.15:7-9. De troende ärar
Gud när de går ut på hans löften, som i
Kristus har fått sitt ja och sitt amen,
2.Kor.1 :20.
Evangelii trofasta vittnen är Kristi
ära, 2.Kor.8:23. Aposteln Paulus satte
för sin del ära i att förkunna
evangelium där Kristi namn ännu var
okänt, Rom.IS:20-21. De som genom
förkunnelsen hade blivit vunna för
Guds rike, var hans hopp och glädje

och berömmelses krona, l.Tess.
2:19-20. En förkunnare, som har vågat
sitt liv för Kristi verks skull, skall
hållas i ära, Fil.2:25-30. Sådana äldste,
som är goda församlingsföreståndare,
skall visas särskild ära, l.Tim.5 :17. De
troende skall söka överträffa varandra i
inbördes hedersbevisning, Rom.12:1O.
De skall också vänligt upptaga varandra, såsom Kristus, Gud till ära, har
upptagit dem, 15:7, jfr I.Kor.
12:23-25. Eftersom alla skall träda
förlossade mänskligheten. Baby lon är
fallet, och tiden för Lammets bröllop
är inne. De himmelska väsendena
uppstämmer ett trefaldigt halleluja till
fram inför Kristi domstol för att få
igen sitt jordelivs gärningar, gäller det
att sätta sin ära i att leva efter Herrens
vilja, 2.KoL5:9 f.
När en troende blir utsatt för onda
angrepp, skall han, om de endast går ut
över hans personliga ära, efter Jesu
egen förebild överlämna sin sak åt
Gud, som dömer rättvist, I.Pet.2:23.
Är angreppet däremot till skada för
Guds rike, har han både rätt och plikt
att försvara sig, jfr Joh. 10:3 Uf.;
2_Kor.IO-13, särskilt 11:14; 12:15.
I församlingen får icke sökandet
efter fåfänglig ära förstöra förhållandet
mellan de troende, Gal. S:26_ De skall
sätta sin ära i att leva i stillhet, sköta
sina egna sysslor och arbeta med sina
händer, för att de skall kunna leva
ärbart i förhållande till dem som står
utanför och för att de icke skall bli
beroende av andras hjälp, I.Tess.
4: II f. De äldste, som har varit
förebilder för hjorden (församlingen),
skall, när Överherden uppenbaras, få
den oförvissneliga ärekransen, l.Pet.
5:4.
I familjelivet bör en andlig atmosfär
räda. Äktenskapet skall hållas i ära,
Hebr.13:4. Var och en skall hålla sin
egen maka i helgelse och ära,
l.Tess.4:4. Mannen skall bevisa sin
hustru all ära, I.Pet.3:7. Barnen skall
vara lydiga mot sina föräldrar, Ef.
6:1-3, jfr 2.Mos_20:12. Kraft till denna
lydnad och gränsen därför ligger i
tillägget: »i Herren», v.1. De föräldrar
som så behöver, bör fä hjälp av sina
barn till livets uppehälle, jfr Matt.
15:4-6; Gal.6:10.
I samhällslivet skall de troende
vinnlägga sig om att ära alla och
särskilt konungen (den högste makthavaren) pä grund av hans ställning
och uppgift, I.Pet.2:17. Överheten
skall som en Guds ordning åtlydas och
äras, Rom.l3:1-7, jfr l.Pet.2:13 f.
Tjänarna skall akta sina herrar all
heder värda, så att Guds namn och
Kristi lära icke blir smädade, I.Tin1.
6:1. Se för övrigt: Härlighet.
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Ära
Guds ära
Äran tillhör Gud, Upp.1 :6; 19:1.
Hans ära är stor, Ps.l38:5. Den når
över hin1melen, Ps.l13 :4. Sträcker sig
över hela jorden, PS.57 :6. Förkunnas
av hin1larna, Ps.19 :2, i hans hin1melska
boning, PS.29:9, i höjden, Luk.2:14_ I
församlingen och i Kristus Jesus,
Ef.3:21.
Förblir
evinnerligen,
Ps.l04:31; Rom,II:36. Är förenad
med makt, Ps.29:1; 96:7_

Jesu Kristi ära
Jesus sökte icke sin egen ära men

Ära
fick ära av Gud, Joh.8:50; 2.Pet.l:17.
Han fick av Gud äran att bli
överstepräst, Hebr.5:5. Jesu Kristi ära
är Guds ära, Joh.5:23; Upp.5:13.
A tf ge Gud äran
Hans namns ära, Ps.29:2. Bland
hedningarna, PS.96:3. Med sina ägodelar, Ords.3:9. 1 sin kropp, I.Kor.
6:20. Att göra allt till Guds ära,
I.Kor.lO:31.
Gud ger ära
Åt människan som skapelsens krona, Ps.8:6. Åt den som ärar honom,
I.Sam.2:30. Åt den som lever ostraffligt, PS.84:l2. Åt varje lem i kroppen
och församlingen, I.Kor.12:23-28. Åt
sin Son, Jesus Kristus, Hebr.2:6-9;
Joh.8:50.
Fåfänglig ära
Att söka sin egen ära, Joh.7:l8, jfr
Fil.2:3. Att söka bli ärad av människor
i stället för av Gud, Joh.12:43, jfr
I.Tess.2:6. Att ära Gud endast med
sina läppar, Jes.29:13; Matt.15:8. Att
söka sin ära i det som är ens skam, att
ha sitt sinne vänt till det jordiska,
Fil.3:19. Att utmana och avundas
varandra, Gal.5 :26.
Giv ära åt Gud, 5.Mos.32:3-4.
I) Förkunna Herrens namn. 2) Prisa
hans gärningar och vägar. 3) Lova hans
trofasthet och rätWirdigheL
Vad ger ära?
l) Vishet, Ords.8:18. 2) Ödmjukhet, Ords.l8:12; 22:4. 3) Rättfärdighet, Ords.21 :21. 4) Goda gärningar,
Rom.2:1O.
ÄRA

l) kåbod, 1 j ::: J
tyngd: vikt; ära, heder; härlighet; av:
käl]eg, se 4. Beträffande uttrycket
»min ära» (kebogi), av somliga läst
»min lever» (kei]egi), se art. Ä ra, G. T.
Se Lex. Heder 3, Härlighet l.
2) utf.ord.
3) tip'arä!, n Ji\ ~n
utsmyckning, pi};dnad; skönhet; ära,
härlighet. Se Lex. Härlighet 15, Prydnad I, Stolthet 3, Stråla 10.
4) käbed, 1)J
vara t~ng; va~~ Tviktig el. betydelsefull;
bli el. vara ärad el. hedrad; i Job 14:21
övers. komma till ära; nif. bli el. vara
ärad el. hedrad; i 2.Sam.6:22 övers.
söka ära; 2.Kon.l4:10 låta sig nöja
med den äran; pi. ära; här vanl. övers.
bevisa ära; i PS.91 :15 låta komma till
ära; i Ords.l3:l8; 27:18 pu. bli ärad;
övers. komma till ära; hif. bringa till
ära; i Jes.9:1; Jer.30:19 övers. låta
komma till ära; i 2.Krön.25:l9 i
betydelsen: bringa ära, vinna el.
förvärva ära; övers. vinna ännu mera
ära. Se vidare: Ära (verb) 3.
5) jekår, l i) ,
något dyrba;t ~l. värdefullt; storslagenhet, härli~et; ära. Se Lex. Härlighet 7,
Prakt l, Ära (verb) 4.
6) nedibå, il J ' 1 l
villigh~t: ädelhet; ~ärdighet; av: nädib,
se Ädling 2. Se: Tanke 18, Villig 2a: 7) gå 'on, 1 j X j
höghet, majestät, härlighet; av: gå'å,
höja sig, vara hög el. upphöjd. Se Lex.
Berömmelse 2,
Härlighet Il.
8) hocj, 1 i il
glans, majestät, härlighet, värdighet. Se
t.ex. Härlighet 4, Värdighet l.
9) sem, D~;
namn; gott namn, anseende; berömmelse. Se Lex. Berömmelse 1, Kalla 7.
T
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10) je~år, l
~
aram. = hebr. jeJ:;:år, se 5.
11) g()(jäl, 'i J 'j
storhet; av: gagal, vara stor. Se t.ex.
Väldighet 4.
12) ['ådar], 11 X
grundb;t. vara ~id el. stor; vara väldig
el. härlig; här hif. göra väldig el. härlig.
Beträffande övers. »låta komma till
makt och ära», se Makt 28. Se:
Härlig 1.
13) Beträffande Dan.3:30; 6:28, se
Makt 29.
14) doxa, ö6~a
grundbet. mening; uppskattning, pris,
ära, heder; glans, sken; härlighet,
majestät; av: dokeö, mena, anse; synas,
tyckas. Ordet är LXX.s och N.T.s
främsta motsvarighet till hebr_ kål]og,
se l. Se Lex. Heder 4, Härlighet 20,
Pris (I) 5.
15) doxåzå, ÖO~UIW
prisa, ära; förhärliga; här övers. skaffa,
förläna el. taga ära; pass. i 2.Tess.3:1
övers. komma till ära; av: d6xa, se 14.
1 Upp.18:7 står verbet tillsammans
med streniåö, se Vällust 4; ordagrant:
Så mycket som hon har ärat (förhärligat) sig själv och levat i överflöd. Se
t.ex. Förhärliga 4, Härlig 29, Prisa 11,
Ära (verb) 9.
16) megaljmå, J.!€"yaAvvw
göra stor; upphöja; högakta; i Apg.
5:13 övers. hålla i stor ära; av: megas,
stor. Se t.ex. Förhärliga 6, Prisa 20.
17) hyper,
ep
prep. med gen. på grund av; för,
för. ..skull, till fönnån för. I Rom.I:5
står ordagrant: för hans namn el. för
hans namns skull. Se: Gagn 15.
18) time, TtJ.! Tt
värde, pris; värdighet, ära, heder;
hedersbevisning, aktning, uppskattning. Se t.ex. Heder 5, Värd (adj.) 11.
19) timåå, TtJ.!uw
bestämma värdet av, värdera; ära,
hedra; här övers. bevisa ära; av: tim~,
se 18. I Apg.28:l0 står ordagrant:
ärade oss med mångahanda hedersbevisningar (plur. av tim~). Se: Hedra
2, Ära (verb) 6.
20) philotimeomai, </>tAOTtJ.!eoJ.!at
älska el. söka ära; söka el. sätta sin ära
(i); av: phil6timos, som älskar el. sqker
ära (av: philos, se Vän 14, och time, se
18).
21) kenodoxos, KEV6öo~0,
som söker tom el. fåfänglig ära; av:
ken6s, se Tom 22, och d6xa, se 14.
22) kenodoxfa, KEvoöo~ia
tom el. fåfanglig ära; av: ken6doxos, se
21.
23) en timas, i!VTtJ.! o,
i ära, ärad, aktad; av: prep. en, i, och
tim~, se 18. Jfr Luk.7:2, övers. högt
skattad. Se: Ansedd 4, Dyrbar 20.
24) tfmios, TiJ.tW'
värdefull, dyrbar; ärad, aktad; av: tim~,
se 18. Se: Akta 66, Dyr 7, Dyrbar 19.
25) I Ef.5:19 står ordagrant: för
Herren; Ko1.3:l6 för Gud.

16 folket höll dem i stor ä.
Apg. 5:13
17 hs namn till ä., upprätta
Rom. 1:5
18 söka härlighet och ä.
2:7
18 härlighet och ä. och frid
2:10
14 ännu mer trätt I dagen, hm till ä.
3:7
14 Hm tillhör ä.n i evighet
11 :36
14 ss. K .. Gud till ä., upptagit
15:7
20 satt min ä. i att icke förkunna
15:20
14 den ende vise Guden, tillhör ä.n
16:27
14 sA gören allt till Guds ä.
l.Kor.10:31
14 länder en kvinna till ä.
11 :15
14 tacksägelse, Gud till ä.
2.Kor. 4:15
20 vår ä. i att vara hm till behag
5:9
14 (Guds tjänare) under ä.
6:8
14 kärleksgåva, H. till ä.
8:19
14 församlingssändebud och K. ä.
8:23
14 tillhör ä.n i evigheternas
Gal. 1:5
21 icke söka fåfänglig ä.
5:26
14 de lända ju eder till ä.
Ef. 3:13
14 hm tillhör ä.n i församlingen
3:21
25 till H. ä. i edra biärtan
5:19
14 Gud till ä. och pris
Fil. 1:11
22 begär efter fåfänglig ä.
2:3
14 alla tunior bekänna, Gud till ä.
2:11
23 hållen sådana män I ä.
2:29
14 söka sin ä. I det s. är skam
3:19
14 vår Gud och Fader tillhör ä.n
4:20
25 med tackaäielse till Guds ä.
KoJ. 3:16
14 I ären vår ä. och glädje
l.Tess. 2:20
18 sin maka i helgelse och ä.
4:4
20 sätta eder ä. i att leva i
4:11
18 vare ä. och pris I
l.Tim. 1:17
18 Hm vare ä. och evigt välde
6:16
14 tillhör ä.n I evigheternas
2.Tim. 4:18
18 krönte med härlighet och ä. Hebr. 2:7
18 krönt med härlighet och ä.
2:9
18 åtnjuter större ä. än själva huset
3:3
15 ä.n att bliva överstepräst
5:5
15 utan den ä.n tillföll (Gud)
5:5
24 Äktenskapet må hållas i ä.
13:4
14 Hm tillhör ä.n i evigheternas
13:21
18 till pris, härlighet och ä.
1.Pet. 1:7
14 Hm tillhör ä.n och väldet
4:11
18 han fick ifrån Gud ä. och
2.Pet. 1:17
14 tillhör ä.n ... till evighetens dag
3:18
14 hm tillhör ä., majestät
Jud. v.25
14 hm tillhör ä.n och väldet
Upp. 1:6
18 väsendena hembära pris och ä.
4:9
18 värdig att mottaga pris och ä.
4:11
18 värdigt mottaga starkbet och ä.
5:12
18 tillhör lovet och ä.n och priset
5:18
18 ä.n och makten tillhöra vår Gud
7 :12
15 Så mycken ä. och vällust
18:7
14 ä.n och makten tillhöra vår Gud
19:1

ÄRA (allmänt)
1 min ä. tage ingen del i
l.Mos.49:6
2 denna lovsång till H. ä.
2.Mos.15:1
2 Jag vill sjunga till H. ä.
15:1
2 (Mirjam:) Sjungen till H. ä.
15:21
1 heliga kläder, till ä. och prydnad
28:2
1 huvor till ä. och prydnad
28 :40
2 gjort till sina gudars ä.
5.Mos.12:31
2 bedrivit till sina gudars ä.
20:18
3 upphöja dig till berömmelse och ä. 26:19
2 för ditt stora namns ä.
Jos. 7:9

3 skall ä.n icke bliva din
Dom. 4:9
2 Till H. ä. vill jag sjunga
5:3
2 till dennes ä. man sjunger
l.Sam.21:11
4 söka ä. hos tjänstekvinnorna 2.Sam. 6:22
4 låt dig nöja med den ä.n
2.Kon.1.4:10
2 Sjungen till hs ä.
1.Krön.16:9
2 Sjunien till H. ä .. alls länder
16:23
1 Förtäljen bland hedningarna hs ä. 16:24
2 undervisade i sången till H. ä.
25:7
1 Rikedom och ä. komma från dig
29 :12
1 mätt på rikedom och ä.
29 :28
1 icke bett om ä. eller
2.Krön. 1 :11
2 till (Asas) ä. förbränning
16:14
1 hs rikedom och ä. blev stor
17:5
2 s. skulle sjunga till H. ä.
20:21
2 ingen förbränning till (Jorams) ä. 21:19
4 vill vinna ännu mer ä.
25 :19
1 lända dig till ä.
26:18
2 instrumenter, H. till ä.
30:21
2 ett &ästabud till Esters ä.
Est. 2:18
5 Vilken ä. och upphöjelse
6:3
5 lius och glädje, fröjd och ä.
8:16
1 Min ä. har han avklätt mig
Job 19:9
1 Min ä. bliver ständigt ny
29 :20
6 Ss. en storm bortrycka de min ä.
30:15
7 Pryd dig då med ä. och höghet
40:5
1 du är min ä.
Ps. 3:4
1 min ä. vara vänd i smälek
4:3
1 lägge min ä. i stoftet
7:6
1 med ä. och härlighet krönte du
8:6
2 Jag vill sjunga till H. ä.
13:6
1 min ä. fröjdar sig
16:9
1 Himlarna förtälja Guds ä.
19:2
1 Stor är hs ä. gm din seger
21:6
1 att ä.ns konung må draga därin 24:7,9
1 Vem är dA ä.ns konung? Det är H. 24:8
1 Vem är då denne ä.ns konung
24:10
1 H. Sebaot, han är ä.ns konung
24:10
2 Jag vill sjunga till H. ä.
27:6
1 förkunnar allting hs ä.
29:9
1 skall min ä. lovsjunga dig
30:13
2 om natten sjunga till hs ä.
42:9
1 över hela jorden din ä.
57:6
1 Vakna upp, min ä.
57:9
1 över hela jorden din ä.
57 :12
2 höj jubelrop till min ä.
60:10
1 Hos Gud min frälsning och ä.
62:8
1 få se din makt och ä.
63:3
1 Lovsjungen hs namns ä.
66:2
2 Sjungen till Guds ä.
68:5
2 sjungen till Guds ä.
68 :33
3 Låt min mun vara full ... av din ä.
71:8
1 hela jorden vare full av hs ä.
72:19
1 Du skall upptaga mig med ä.
73:24
1 Hjälp oss för ditt namns ä.s skull
79:9
1 så skall ä. bo i vårt land
85:10
2 Sjungen till H. ä. en ny såni
96:1
2 sjungen till H. ä .. alla länder
96:1
2 Sjungen till H. ä.
96:2
1 Förtäljen bland hedningarna hs ä. 96:3
1 alls folk se hs ä.
97:6
2 Sjungen tlll H. ä. en ny sång
98:1
1 H. ä. förbllve evinnerligen
104:31
2 sjunga H. ä., så länge jag lever
104:33
2 Sjungen till hs ä.
105:2
1 sin ä. bytte de bort mot bilden
106:20
1 sjunga och lova, vill min ä.
108:2
1 över hela jorden din ä.
108:6
1 hs horn upphÖjt med ä.
112:9
1 hs ä. når över himmelen
113:4
1 ty H. ä. är stor
138:5
2 en ny sAng till din ä.
144:9
1 Ditt majestäts härlighet och ä.
145:5
1 tala om ditt rikes ä.
145:11
1 kungöra ditt rikes ä. och
145:12
2 Sjungen till H. ä. en ny sång
149:1
1 i sin vänstra rikedom och ä.
Ords. 3:16
1 De visa få ä. till arvedel
3 :35
8 MA. du ej åt andra offra din ä.
6:9
1 ä. vinnas hos mig
8:18
1 En skön kvinna vinner ä.
11:16
1 ödmjukhet går före ä.
15:33
a barnens ä. äro deras fäder
17:6
1 och ödmjukhet går före ä.
18:12
a hennes ä. att tillgiva
19:11
1 Det är en ä. för en man
20:3
3 De ungas ä. är deras kraft
20:29
1 liv, rättfärdighet och ä.
21 :21
1 ödmjukhet har sin lön i ä.
22:4
1 Det är Guds ä. att fördölja
25:2
1 konungars ä. att utforska
25:2
1 s. vinner ä. får ä. nagelfaren
25:27
1 höves ej heller att dåren får ä.
26:1
1 den ödmjuke vinner ä.
29:23
1 uppväger...vishet och ä.
Pred.10:1
1 vad landet alstrar till ä.
Jes. 4:2
3 Babel kaldeernas ä.
13:19
1 kon. allasammans med ä.
14:18
2 Sjungen till H. ä. en ny sAng
42:10
1 s. jag skapat till min ä.
43:7
9 för min ä.s skull håller jag
48:9
9 detta skall bliva H. till ä.
55:13
1 bytt bort sin ä. mot avgud
Jer. 2:11
3 till berömmelse. lov och ä.
13:11
3 den biord s. var din ä.
13:20
2 Sjungen till H. ä .. loven H.
20:13
2 uppbyggd till H. ä.
31 :38
3 staden mig till lov och ä.
33:9
2 förbränning till fäders ä.
34:5
2 anställa förbränning till din ä.
34:5
10 och stor ä. av mig
Dan. 2:6
10 min härlighet till ä.
4:27
10 fick tillbaka... mitt rike till ä.
4:33
10 hs ä. togs ifrån hm
5:20
13 denne Daniel steg i ä. och makt
6:28
1 deras ä. skall jag förbyta
Hos. 4:7
1 skam I stället för med ä.
Hab. 2:16
1 smälek skall hölia din ä.
2:16
3 tillräkna sig större ä. än
Sak.12:7
14 Ä. vare Gud i höjden
Luk. 2:14
14 Frid I blm. och ä. I höjden
19:38
14 han söker sin egen ä.
Joh. 7 :18
14 den s. söker dens ä. s. sänt hm
7 :18
14 jag söker icke min egen ä.
8:50
15 Om jag själv ville skaffa mig ä.
8:54
14 så vore min ä. intet
8:54
15 men det är min Fader s. förlänar ä. 8:54
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ÄRA (subst.)
Uppdelning: allmänt; bevisa ära, giva ära,
komma till ära.

ÄRA (bevisa ära)
4 jag vill bevisa dig stor ä.
4.Mos.22:17
4 bevisa dig tillräcklig ä.
22:37
4 skulle få bevisa dig stor ä.
24:11
4 bevisa mig dock den ä.n
1.Sam.15:30
1 den ä. du bevisat din
l.Krön.17 :18
1 bevisade (Hiskia) ä. vid
2.Krön.32:33
5 kon. vilja bevisa ä. mer
Est. 6:6
1 skall han bevisa stor ä.
Dan.11:39
19 bevisade oss ä. på mångahanda Apg.28:10
19 Äukor må du bevisa ä.
l.Tim. 5:3
19 Bevisen var man ä.
l.Pet. 2:17
18 skolen I bevisa dem all ä.
3:7
ÄRA (giva ära)
11 given ä. åt vår Gud
5.Mos.32:3
1 (Josua:) giv ä. åt H.
Jos. 7:19
1 given så ä. åt Israels Gud
1.Sam. 6:5
l giver dig rikedom och ä.
1.Kon. 3:13
1 given åt H. ä. och makt
1.Krön.16:28
1 given åt H. hs namns ä.
16:29
1 giva dig rikedom och ä.
2.Krön. 1:12
5 giva sina män tillbörlig ä.
Est. 1 :20
1 given åt H. ä. och makt
Ps.29:1
1 given åt H. hs namns ä.
29:2
1 given hm ä. och pris
66:2
3 gav sin ä_ i fiendehand
78:61
1 H. giver nåd och ä.
84:12
1 given åt H. ä. och makt
96:7
1 given åt H. hs namns ä.
96:8
1 utan åt ditt namn giv ä.n
115:1
1 fromma fröjde sig och giva hm ä. 149:5
1 att giva ä. åt en dåre
Ords.26:8
1 rikedom och skatter och ä.
Pred. 6:2
1 jag giver Icke min ä. åt
Jes.42:8
l Given H. ä.
42:12
1 jag giver icke min ä. åt ngn
48:11
1 Given H., eder Gud, ä.
Jer.13:16
10 åt vilken Gud glvit ... ä.
Dan. 2:37
10 gav den högste Guden ä.
5:18
10 gavs välde och ä. och rike
7:14
l given mitt namn ä.
Mal. 2:2
14 att han icke gav Gud ä.n
Apg.12:23
14 gåvo ä. åt Gud i himmelen
Upp.11:13
14 Frukten Gud, given hm ä.
14:7
14 gåvo hm icke ä.
16:9
14 Låtom oss ... giva hm ä.n
19:7
ÄRA (komma till ära)
l Josafat kommit till ä.
2.Krön.18:1
4 hennes barn komma till ä.
Job 14:21
4 låta hm komma till ä.
Ps.91:15
4 han kommer till ä.
Ords.13:18
4 han kommer till ä.
27:18
4 låta det komma till ä.
Jes. 9:1
12 låta sin lag komma till makt och ä. 42:21
4 låta dem komma till ä.
Jer.30:19
13 komma till stor ä. och
Dan. 3:30
15 H. ord må komma till ä.
2.Tess. 3:1

ÄRA

l) nawa, il 1 l
verb med två ollka grundbetydelser: a)
vara vacker el. skön (jfr Ljuvlig 16; adj.
nåwä, vacker, skön); b) uppehålla sig,
bo (jfr subst. nåwä, boning); i
2.Mos.15:2 hif. göra vacker el. skön,
förhärliga, ära, eller: göra en boning åt.
T

Äredag-Äta
Verbet står här parallellt med pol. av
rum, se Upphöja 3. Jfr ~l av näwä i
Hab.2:5, övers. bestå.
2) hädar, i l il
smycka, pryd;; ära, hedra. Se t.ex.
Präktig 3.
3) käbed, l ):;)
vara t~ng; va~'aT viktig el. betydelsefull;
bli el. vara ärad el. hedrad; i Jes.49:5
nif. bli el. vara ärad el. hedrad; här på
övriga ställen pi. ära; i Ords.4 :8;
Jes.60:13 övers. göra ärad. Se t.ex.
Akta 34, Förhärliga 1, Hedra 1, Härlig 2, Prisa 5, Ära (subst.) 4.
3a) käbod, l i 2)
tyngd; -ärä, heder; härlighet; av: käi'e9,
se 3. I slutet av 4.Mos.24:11 står
ordagran t: och se, Herren har hindrat
dig från ära (=har förvägrat dig ära). Se
vidare: Ära (subst.) 1.
4) je~är, -I ~ ;
något dyrbart d. värdefullt; storslagenhet, härlighjlt; ära; här i uttrycket: 'is
'asär harnmälä\c ~äpe~ bi~äro, den man
vilkens ära konungen har behag till;
vanl. övers. den man som konungen
vill ära. Se vidare: Ära (subst.) 5.

5) [hagar], l J Q
aram. pa. ära, hedra. Verbet motsvarar
hebr. hä~ar, se 2. Jfr Härlighet 17.
6) tinllio, H/J. aw
ära, hedra; av: tim~, se Värd (adj.) 11.
Jfr Matt.27:9, där verbet förekommer i
sin ursprungliga betydelse: bestämma
värdet av, värdera. Se: Hedra 2, Ära
(subst.) 19.
7) doxa, o6~a
pris; ära, heder; härlighet. I Joh.12:43
står ordagrant: Ty de älskade människors ära mer än Guds ära; Rom.4:20 i
det att han gav Gud ära; 2.Kor.1 :20
Gud till ära genom oss. Se vidare: Ära
(sub st.) 14.
8) endoxos, fllO D~D'
i ära, ärad; av: prep. en, i, och d6xa, se
7. Ordet står i I.Kor.4:10 i motsats till
atimos, se Förakta.20. Se t.ex. Härlig 23, Präktig 7.
9) doxazo, oD~alw
prisa, ära; här pass. bliva prisad el.
ärad; av: d6xa, se 7. Se vidare: Ära
(subst.) 15.
ÄRA (verb)
1 min Gud. jag vill ä. hm
2.Mos.15:2
2 den gamle skall du ä.
3.Mos.19:32
3a H. förmenat dig bliva ä.d
4.Mos.24:11
3 både gudar och mskor ä. mig Dom. 9:9
3 att vi må kunna ä. dig
13:17
3 kan du ä. dina söner mer än l.Sam. 2:29
3 dem s. ä. dig viii jag ock ä.
2:30
3 högt ä.d i ditt hus
22:14
3 visa att han ä.r din fader
2.Sam.10:3
3 visa att han ä.r din fader
l.Krön.19:3
4 den man s. konungen vill ä.
Est. 6:6
4 Om konungen vill ä. ngn
6:7
4 på den man s. konungen vill ä.
6:9
4 med den man s. konungen vill ä.
6:9
4 gör man med den man s. kon. vill ä. 6:11
3 ä.r dem •. frukta H.
P'.15:4
3 ä.en hm, alla Jakobs barn
22:24
3 s. offrar lovets offer, ä.r mig
50:23
3 Hedningarna ä. ditt namn
86:9
3 vill jag ä. ditt namn evinnerligen
86 :12
3 Ä. H. med dina ägodelar
Ords. 3:9
3 hon skall göra dig ä.d
4:8
3 han ä.r hm
14:31
3 Ä.en därför H. i österns bygder Jes.24 :15
3 ä.en i havsländerna H. namn
24:15
3 det vilda folket ä. dig
25:3
3 detta folk ä.r mig med sina läppar
29:13
3 markens djur skola ä. mig
43:20
3 ä.t mig med dina slaktoffer
43:23
3 jag är ä.d i H. ögon
49:5
3 om du ä.r den (sabbaten)
58:13
3 den plats ...vill jag göra ä.d
60:13
3 Alla s. ä.de henne förakta
Klag. 1:8
5 ä.de hm s. lever
Dan. 4 :31
5 och ä.r himmelens konung
4 :34
5 hm har du icke ä.t
5 :23
3 fästenas gud skall han ä.
11 :38
3 en gud ... skall han ä. med guld
11:38
6 ä.r mig med sina läppar
Matt.15:8
6 alla skola ä. Sonen
Joh. 5 :23
6 ss. de ä. Fadern
5:23
6 Den s. icke ä.r Sonen
5:23
6 han ä.r icke heller Fadern s. sänt
5:23
6 så skall min Fader ä. hm
12:26
7 skattade högre ä.de av mskor
12:43
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Ä T A (allmänt)
träd goda att ä. av
loMos. 2:9
Av alla andra träd må du ä.
2:16
av kunskapens träd skall du icke ä.
2:17
ty när du ä.er därav
2:17
I skolen icke ä. av ngt träd
3:1
V i få ä. av frukten på de andra
3:2
har Gud sagt: I skolen icke ä. därav
3:3
Gud vet att när I ä.en därav
3:5
att trädet var gott att ä. av
3:6
hon tog av dess frukt och åt
3:6
gav jämväl åt sin man och han åt
3:6
Har du icke ä.it av det träd
3:11
s. jag förbjöd dig att ä. av
3:11
hon gav mig så att jag åt
3:12
Ormen bedrog mig så att jag åt
3:13
och stoft skall du ä.
3:14
Du skall icke ä. därav
3:17
Eftersom du åt av det träd
3:17
I ditt anletes svett skall du ä.
3:19
icke av livets träd och ä.
3:22
livsmedel, sådant s. kan ä.s
6:21
Kött ... skolen I dock icke ä.
9:4
hos dem under trädet, medan de åto 18:8

(Lot) bakade osyrat bröd och de åto 19:3
Jag vill icke ä. förrän jag
24:33
bär in den till mig till att ä.
27:4
jag må ä. och sedan välsigna dig
27:7
bära in den till att ä.
27:10
ät av mitt villebråd
27:19
låt mig ä. av min sons villebråd
27:25
bar fram den till hm och han åt
27:25
27:31
och ä. av sin sons ville bråd
så att jag åt av allt
27:33
giver mig bröd till att ä.
28:20
av vädurarna har jag icke ä.it
31:38
åto och stannade på berget
31:54
ä. Israels barn icke höftsenan
32:32
att ett vilddjur ä.it upp hm
37:20
satte de sig ned för att ä.
37:25
ett vilddjur har ä.it upp (Josef)
37:33
utom maten s. (Potifar) själv åt
39:6
sådant s. Farao plägar ä.
40:17
men fåglarna åto därav
40:17
fåglarna skola ä. ditt kött
40:19
åto upp de sju vackra och feta korna 41:4
åto upp de sju första korna
41:20
männen skola ä. middag med mig
43:16
43:25
fått höra att de skulle ä. där
för de egyptier s. åto
43:32
43:32
egyptierna få icke ä. tillsammans
få ä. av landets fetma
45:18
Inbjuden hm att ä. med oss
2.Mos. 2:20
de skola ä. upp återstoden
10:5
ä. upp alla örter i landet
10:12
de åto upp alla örter i landet
10:15
i mån av vad var och en ä.er
12:4
i husen där man ä.er det
12:7
man skall ä. köttet samma natt
12:8
12:8
man skall ä. det med osyrat bröd
12:9
icke ä. ngt dära v rått eller
I skolen ä. det så
12:11
12:11
I skolen ä. det med hast
I sju dagar skolen I ä. osyrat bröd
12:15
var och en s. ä.er ngt syrat
12:15
12:18
skolen I ä. osyrat bröd
var och en s. ä.er ngt syrligt
12:19
Intet syrligt skolen I ä.
12:20
skolen I ä. osyrat bröd
12:20
Ingen utlänning skall ä. därav
12:43
12:44
en träl s. är köpt må ä. därav
legodräng må icke ä. därav
12:45
12:46
I ett och samma hus skall det ä.s
ingen oomskuren må ä. därav
12:48
13:3
Fördenskull må intet syrat ä.s
sju dagaI" skall du ä. osyrat bröd
13:6
Under de sju dagarna ä. osyrat bröd
13:7
där vi hade mat nog att ä.
16:3
16:8
H. i afton giver kött att ä.
Vid aftontiden skolen I få kött att ä. 16:12
Ä.en det i dag, i dag är H. sabbat
16:25
bröd s. jag gav eder att ä. i öknen
16:32
Israels barn åto manna i 40 år
16:35
de åto manna till dess de kommo
16:35
och köttet må icke ä.s
21:28
kött av djur ... skolen I icke ä.
22:31
fattiga må ä. därav
23:11
det må ä.s av markens djur
23:11
I sju dagar skall du ä. osyrat bröd
23:15
vädurens kött skola ... ä.
29:32
de skola ä. detta
29:32
ingen främmande får ä. därav
29:33
det får icke ä.s, det är heligt
29:34
kommer du att ä. av deras offer
34:15
I sju dagaI" skall du ä. osyrat bröd
34:18
34:28
blev kvar hos H. utan att ä.
Osyrat skall det ä.s på helig
3.Mos. 6:16
skola Aron och hs söner ä.
6:16
i förgården skola de ä. det
6:16
Allt mankön bland Arons barn må ä.
6:18
6:23
prästs spisoffer får icke ä.s
6:26
präst s. offraI" syndoffret skall ä.
på en helig plats skall det ä.s
6:26
6:29
mankön bland prästerna må ä. det
intet syndoffer ... får ä.s
6:30
mankön bland prästerna må ä. det
7:6
7:6
på en helig plats skall det ä.s
köttet skall ä.s samma dag det
7:15
skall offerdjuret ä.s samma dag
7:16
må det ä.s den följande dagen
7:16
7:18
Om ngn ä.er av tackoffersköttet
7:18
Den s. ä.er därav ... missgärning
Ej heller må det kött ä.s
7:19
må köttet ä.s av var och en s. är ren
7:19
s. ä.er kött av H. tackoffer
7:20
likväl ä.er kött av H. tackoffer
7:21
7:23
Intet fett ... skolen I ä.
7:24
men ä. det skolen I icke
vem det vara må s. ä.er därav
7:25
7:25
s. ä.er fettet av ngt djur
ä.en det där jämte brödet
8:31
Aron och hs söner skola ä. det
8:31
ä.en det osyrat vid sidan av altaret
10:12
I skolen ä. det på helig plats
10:13
10:14
viftoffersbringan skola ä.s av dig
haven I icke ä.it synd offret
10:17
skullen I ä.it upp köttet
10:18
Om jag i dag åte syndofferskött
10:19
de djur s. I fån ä. bland fyrfotadjur
11:2
och s. idissla, dem fån I ä.
11:3
icke ä. av de idisslande djuren
11:4
Av dessa djurs kött skolen I icke ä.
11:8
fån ä. av allt s. lever i vattnet
11:9
s. har fenor och fjäll, det fån I ä.
11:9
av deras kött skolen I icke ä.
11:11
de skola icke ä.s, de äro styggelse
11:13
11:21
allenast ä. dem s. hava två ben
Dessa fån I ä. bland gräshopporna
11:22
allt man ä.er tillrett med vatten
11:34
11:39
fyrfotadjur s. får ä.s av eder
s. ä.er kött aven sådan död kropp
11:40
en styggelse, de skola icke ä.s
11:41
bland de smådJur ...•kolen l ä.
11:42
de djur s. få ä.s och s. icke få ä.s
11:47
om ngn har ä.it i huset
14:47
sådant s. får ä.s
17:13
s. äter självdött eller ihjälrivet
17:15
Samma dag I offren skall det ä.s
19:6
Om det ä.es på tredje dagen
19:7
Den s. ä.er därav ... missgärning
19:8
oomskuran och icke ä. av dem
19:23

under det femte skolen I ä. frukt
19:25
I skolen icke ä. ngt med blod i
19:26
Sin Guds spis må han ä.
21 :22
icke ä. av de heliga gåvorna
22:4,6
sedan må han ä. av de heliga gåvorna 22:7
självdött eller ihjälrivet ... icke ä.
22:8
Ingen främmande får ä. av det heliga 22:10
inhysesman skall icke ä. av det heliga 22:10
köpt en träl ..• må denne ä. därav
22:11
dessa må ä.. av hs spis
22:11
icke ä. av det heliga s. gives
22:12
må hon ä. av sin faders spis
22 :13
ingen främmande får ä. därav
22:13
ouppsåtligen ä.er av det heliga
22:14
när de ä. av deras heliga gåvor
22:16
Det skall ä.s samma dag
22 :30
skolen I ä. osyrat bröd i sju dagar
23:6
bröd eller rostade ax skolen I ä.
23:14
ä.s av dem på en helig plats
24:9
så att I haven nog att ä.
25:19
Vad skola vi ä. under sjunde året
25:20
av den gamla grödan att ä.
25 :22
skolen I hava gammalt att ä.
25:22
I skolen hava bröd nog att ä.
26:5
edra fiender skola ä. den
26:16
gammal gröda skolen I hava att ä.
26:10
när I ä.en skolen I icke bliva mätta
26 :26
nödgas ä. edra söners kött
26:29
och ä. edra döttrar. kött
26:29
ej heller ä. druvor
4.Mos. 6:3
icke ä. ngt s. kommer av vinträdet
6:4
Med osyrat bröd ä. påskalammet
9:11
Ack om vi hade kött att ä.
11:4
fisken vi åto i Egypten för intet
11:5
Giv oss kött, så att vi få ä.
11 :13
så .kolen I få kött att ä.
11 :18
Ack om vi hade kött att ä.
11:18
Så skall H. giva eder kött att ä.
11 :18
skolen I få ä. det
11 :19
Kött att ä. en månads tid
11:21
då I ä.en av landets bröd
15:19
På höghelig plats skall du ä. detta
18:10
allt mankön må ä. det
18:10
var och en s. är ren må ä. det
18:11
var och en s. är ren må ä. därav
18:13
I med edert husfolk mån ä. det
18:31
ä. upp allt s. finnes här
22:4
likasom oxen ä.er upp vad grönt
22:4
förrän det har ä.it rov
23:24
folket åt och tillbad deras gudar
25:3
skall man ä. osyrat bröd i sju dagar
28:17
Mat att ä. skolen I köpa
5.Mos. 2:6
Mat att ä. må du låta mig köpa
2:28
gudar s. varken se eller ä.
4:28
när du då ä.er och bliver mätt
6:11
(H.) gav dig manna att ä.
8:3
icke ä. ditt bröd i torftighet
8:9
Där skall du ä. och bliva mätt
8:10
när du ä.er och bliver mätt
8:12
s. gav dig manna att ä. i öknen
8:16
du skall ä. och bliva mätt
11:15
skolen I ä. inför H. ansikte
12:7
s. är oren och s. är ren må ä. därav
12:15
Dock får du slakta och ä. kött
12:15
icke hemma ä. tionden av din säd
12:17
inför H. ansikte skall du ä. sådant
12:18
Om du tänker så: Jag vill ä. kött
12:20
ifall det luster dig att ä. kött
12:20
så må du då ä. kött
12:20
må du slakta och ä. därav hemma
12:21
du skall ä. det på samma sätt
12:22
s. man ä.er gasell- eller hjortkött
12:22
s. är oren och s. är ren må ä. därav
12:22
blodet gjutas ut, men köttet må du ä. 12:27
icke ä. ngt s. är en styggelse
14:3
de fyrfotadjur s. I fån ä.
14:4
sådana fyrfotadjur fån I ä.
14:6
icke ä. av de idisslande djuren
14:7
Av dessa djurs kött skolen I icke ä.
14:8
fån ä. av allt s. lever i vattnet
14:9
det s. har fenor och fjäll fån I ä.
14:9
intet s. icke har fenor ... skolen I ä.
14:10
Alla rena fåglar fån I ä.
14:11
dessa fåglar skolen I icke ä.
14:12
flygande smådjur skola icke ä.s
14:19
alla rena flygande djur fån I ä.
14:20
I skolen icke ä. ngt självdött
14:21
han må ä. det
14:21
du skall ä. den inför H. ansikte
14:23
de skola ä. och bliva mätta
14:29
Inför H. ansikte skall du ä. det
15:20
Inom dina städer må du då ä. det
15:22
s. är oren och s. är ren må ä. därav
15:22
Du skall icke ä. ngt syrat därtill
16: 3
du skall koka det och ä. det
16:7
I sex dagar skall du ä. osyrat bröd
16:8
du må ä. av deras frukt
20:19
får du där ä. druvor
23:24
När de ä.it och blivit mätta
26:12
Jag åt intet därav, när jag hade sorg
26:14
skall ä. och glädja dig
27:7
du skall icke få ä. av den
28:31
maskar skola ä. upp allt
28:39
ä. upp frukten av din boskap
28:51
nödgas ä. din egen livsfrukt
28:53
han ä.er det själv
28:55
skall hon i hemlighet ä. detta
28:57
Bröd fingen I icke att ä.
29:6
skola ä. och bliva mätta och feta
31 :20
lät hm ä. av markens gröda
32:13
de s. åto deras slaktoffers fett
32:38
åto osyrat bröd av landets säd
Jos. 5:11
då de nu åto av landets säd
5:12
de åto det året av landet Kanaans
5:12
av vingårdar ... fingen I ä.
24:13
ej heller ä.er ngt orent
Dom.13:4
icke ä. ngt s. vuxit på vinträd
13:14
ej heller får hon ä. ngt orent
13:14
skall jag icke ä. av din mat
13:16
skrapade ut honungen och åt därav
14:9
och gav dem, och de åto
14:9
Därefter åto de båda tillsammans
19:8
Kom hitfram och ät av brödet
Rut 2:14
(Rut) åt och blev mätt
2:14
sedan hon hade ä.it sig mätt
2:18
nu grät (Hanna) och åt intet
LSam. 1:7
Varför ä.er du icke
1:8
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7
7
8
9
7
6
9

än att bliva ä.de av Gud
ty (Abraham) ä.de Gud
I ären ä.de, vi föraktade
om åter en lem ä.s
att Gud må bliva ä.d gm oss
frukten Gud, ä.en konungen
Gud i allt bliver ä.d gm JK.

12:43
Rom. 4:20
loKor. 4:10
12:26
2.Kor. 1:20
LPet. 2:17
4:11

ÄREDAG
kallar H. helgdag en ä.

Jes.58:13

ÄREKRONA
en ä. skall hon räcka åt dig
En ä. äro grå hår

Ords. 4:9
16:31

ÄRELÖS
avföda av dårar och ä. t folk

Job 30:8

ÄRENAMN
bruka Israel ss. ett ä.
kallade dig ... och gav dig ä.

Jes.44:5
45:4

ÄRENDE
förrän jag framfört mitt ä.
1.Mos.24:33
framlägga deras ä.n inför Gud 2.Mos.18:19
Kommer ngt viktigare ä. före
18:22
alla ringare ä.n må de själva
18:22
svårare ä.n skulle de hänskju ta
18:26
alla ringare ä.n själva avdöma
18:26
om ngt ä. bliver eder för svårt 5.Mos. 1:17
ett hemligt ä. till dig
Dom. 3:19
Jag har ett ä. till dig
2.Kon. 9:5
detta ä. kan ej avslutas
Esr.10:13
konungens ä.n plägade läggas
Est. 1:13
Vad är ditt ä., varifrån
Jona 1:8
I vad ä. hava dessa kommit
Sak. 1:21
i detta ä. på väg till Damaskus
Apg.26:12

ÄRESÄTE
ett ä. för sin faders hus

Jes.22:23

ÄRING
fälten alstra ingen ä.

Hab. 3:17

ÄRLIG
Se även: Trofast, sanning, pålitlig,
uppriktig, oskrymtad, redlig.

-ärlig
oärlig Job 27:4
oärlighet Tit.2: 10
ÄRLIG
läppar för.tå.äga de ä.t ut

Job 33:3

ÄRORIK
hm s. är ditt ä.a svärd

5.Mos.33:29

ÄRRBILDNING
om av ä.en i brännsåret bliver

3.Mos.13:24

-ärter
linsärter 2.Sam.23:11
Se: Arv.

ÄRVA

ÄRVA

1) järas, tOJ ~
taga i besittning, ärva. Se: Arv 2,
Arvedel 6, Arvinge 2.
2) kleronomeo, KA,rJPOIlD/J.EW
taga i besittning, få i arv, ärva. Se:
Arvedel 10, Arvsrätt 3.
ÄRVA
1 icke ä. min son lsak
2 förvisso icke ä. med fria
2 det namn han ä.t är fönner

1.Mos.21:1O
Gal. 4:30
Hebr. 1:4

ÄTA
Se även: Måltid, mat, gästabud,
hunger, mätt, bord, bröd, gemenskap,
nattvard.
-äta
uppäta Ps.l4:4
storätare Dom.14:14
människoäterska Hes.36:13
ÄTA
Uppdelning: allmänt; äta och dricka.

Ätande - Ätbar
att jag får en bit bröd att ii.
2:36
folket ä.er icke förrän han kommer
9:13
begynna de inbjudna att ä.
9:13
I skolen ii. där med mig i dag
9 :19
Så åt Saul den dagen med Samuel
9 :24
s. blivit sparat, ät därav
9:24
om folket hade fått ä. sig mätta
14:30
folket åt sedan köttet med blodet i
14:32
synder gm att ä. kött med blodet I
14:33
synden Icke gm att ä. köttet med
14:34
slakten dem här och ä.en
14:34
konung4\ll till bords för att ä.
20:24
Jonatan åt intet
20:34
på ett helt dygn ingentingliJt
28:20
ät så att du hämtar krafter
28:22
Jag vill Icke ä.
28 :23
Saul och hs tjänare åto
28 :25
de bade givit hm bröd att ä.
30:11
givit hm russinkakor att ä.
30:12
förmå David att ä. ngt
2.Sam. 3 :35
du skall ä. vid mitt bord
9:7
beständillt ä. vid mitt bord
9:10
din herres son må hava bröd att ä.
9:10
Mefiboset skall ä. vid mitt bord
9:11
ä. vid konungens bord
9:13
det åt av hs brödatycke
12:3
(David) åt Icke heller ngt med dem
12:17
och han åt
12:20
står du upp och ä.er
12:21
Låt min syster giva mig ngt att ä.
13:5
få den ur hennes hand att ä.
13:5
kan få dem ur hennes hand att ä.
13:6
red till åt hm ngt att ä.
13:7
men (Amnon) ville Icke ä.
13:9
så att ja, får den ur din hand att ä.
13:10
till hm för att han skulle ä.
13:11
brödet skola tjänarna hava att ä.
16:2
bland dem s. få ä. vid ditt bord
19:28
just då de bade slutat att ä.
1.Kon. 1 :41
bland dem s. ä. vid ditt bord
2:7
Kom med mil hem och ät med mig
13:15
lejonet bade icke ii.lt av den döda
13:28
skola hundarna ä. upp
14:11
skola himmelens fåglar ä. upp
14:11
skola hundarna ä. upp
16:4
skola himmelens fåglar ä. upp
16:4
för att vi må ä. det och sedan dö
17 :12
hon bade sedan att ä.
17 :15
profeter s. ii. vid lsebels bord
18:19
Stå upp och ät
19:5,7
de åto
19:21
(Ahah) åt intet
21:4
varför ä.er du intet
21:5
Stå upp och ät
21:7
Hundarna skola ä. upp lsebel
21 :23
av Ahabs hus...skola hundarna ä. upp 21 :24
skola himmelens fåglar ä. upp
21 :24
nödgade (Ellsa) att ä. hos sig
2.Kon. 4:8
tog han in där och åt
4:8
för att de skulle ä.
4:40
de bade begynt ä. av soppan
4 :40
Och de kunde icke ä.
4:40
ös upp At folket, och lAt dem ä.
4:41
Giv det åt folket att ä.
4:42,43
De skola ä. och få över
4:43
Och de åto och tingo över
4:44
så att vi få ä. hm i dag
6 :28
skola vi ä. min son i morgon
6 :28
kokade vi min son och åto upp hm
6 :29
Giv nu hit din son så vi få ä. hm
6 :29
du skall icke få ä, därav
7:2,19
Hundarna skola ä. upp lsebel
9:10
skola hundarna ä. upp lsebels kött
9 :36
nödgas ii. sin egen träck
18 :27
, ii. var och en av sitt vinträd
18 :31
L vad s. växer upp av splllaäd
19 :29
plantera vingårdar och ä. deras frukt 19 :29
ä, osyrat bröd ibland sina bröder
23:9
miinllden Icke bade ngt att ä.
25:3
beständillt ä, vid ho bord
25:29
åto påskalammet på annat sätt 2.Krön.30:18
de åto av högtidaoffren
30:22
hava vi ä.it och blivit mätta
31 :10
icke ä. av det högheliga
Esr. 2:63
Alldenstund vi ä. palatsets salt
4:14
israeliter s. återvänt... åto därav
6 :21
att I fån ä. av landets loda
9:12
lAt oss få säd, så vi hava att ä.
N eho 5:2
åto av ståthållarkosten
5:14
åto 150 man vid mitt bord
5:17
Icke få L av det höghelilla
7:65
ä.en eder bästa mat
8:10
de åto och blevo mätta och feta
9 :25
för att de skulle ä. dess frukt
9 :36
Av ho skörd ä.er vem s. är
Job 5:5
vem vill ä. den mat s. ej har smak
6:6
till skörd vad boskap plägar ä.
24:6
må en annan ä. vad jag har sått
31:8
Har jag ä.it mitt brödstycke allena
31 :17
utan att faderlöse fått ä. därav
31 :17
pröva.. ;smaken hos det man vill L
34:3
likssom åte de bröd
Ps.14:4
ödmjuka skola ä. och bliva mätta
22 :27
alla mäktiga på j orden skola ä.
22 :30
han s. åt mitt bröd
41:10
Skulle jag ä. tjurars kött
50:13
likssom åte de bröd
53:5
De gåvo mig galla att ä.
69:22
ÄnIIlabröd tingo mskor ä.
78:25
De åto de och blevo övermätta
78:29
sände flUIISVärmar s. åto dem
78:45
Du har lAtit dem ä. tårebröd
80:6
djuren på marken ii. därav
80:14
jag förgäter att ä. mitt bröd
102:5
Ty jag ä.er aska ss. bröd
102:10
De åto upp alla örter i deras land
105:35
de åto upp frukten på deras mark
105:35
bilden av oxe s. ä.er gräs
106:20
åto det s. var offrat åt döda
106:28
Len edert bröd med vedermöda
127:2
av deras läckerheter vill jag icke ä.
141:4
L sina gärningars frukt
Ords. 1 :31
ogudaktighet är det bröd de ä.
4:17

Kommen och ä.en av mitt bröd
Den rättfärdige får ä.
få ä. hennes frukt
Ät Icke den missunnsammes bröd
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9:5
13:25
18:21
23:6

bit du har ä.it måste du utspy
23:8
Ät honung, min son, det är gott
24:13
så ät icke mer än du tål
25:16
hungrig, så giv hm att ä.
25 :21
Att L för mycket honung är icke gott 25:27
han får ä. dess frukt
27 :18
de ä. ut de betryckta ur landet
30:14
örnens ungar skola ä. upp det
30:17
en dåre när han får ä, sig mätt
30:22
ä.er ej I lättja sitt bröd
31 :27
Vem kan ä. och vem kan njuta
Pred. 2:25
ock de s. ä. av dem många
5:10
vare sig litet eller mycket att ä.
5:11
Välan, ät ditt bröd med glädje
9:7
ii. dess ädla frukter
HV. 4:16
jag ä.er min honungskaka och honung 6:1
skolen I få ä. av landets goda
Jes. 1 :19
skola ä. sina gärningars frukt
3:10
de ä. upp Israel med glupska gap
9:12
envar ä.er köttet på sin egen arm
9 :20
Manasse ä.er Efraim
9:21
lejon skola ä. halm likasom oxar
11:7
I åten kött
22:13
hungrige drömmer att han ä.er
29:8
de skola ä. saltsd blandsäd
30:24
nödgas ä. sin egen träck
36:12
få ä. var och en av sitt vinträd
36:16
ii. vad s. växer upp av splllaäd
37 :30
plantera vingårdar och ä. deras frukt 37 :30
steker sin stek och ä.er sig mätt
44:16
tillagar kött till att ä.
44:16
stekt kött och har så ä.it
44:19
förtryckare att ä. sitt eget kött
49:26
hämten säd och ä.en
55:1
skolen I få ä. det gott är
55:2
den giver bröd till att ä.
5S:10
I alla djur, kommen och ii.en
S6:9
Om ngn ä.er av deras ägg
59:5
s. insamla säden skola ock ä. den
62:9
s. ä.er svinens kött
66:4
mina tjänare skola ä.
60:13
skola de ock få ä. deras frukt
65 :21
ej bliva andra s. få ä. därav
6S :22
lejon skola ä. halm likasom oxar
65:25
de s. ä. svinkött förgås
66:17
alla S. vilja ä. därav
Jer. 2:3
I fingen ä. av deas frukt
2:7
och ä.en så kött
7:21
giva detta folk malört att ä.
9 :15
lAten dem komma för att ä.
12:9
skola ä. upp och fördärva dem
15:3
ä. sina egna SÖners... kött
19:9
den ene nödgas ä. den andres kött
19:9
så usla att de icke kunde ä.s
24:2
så usla att de Icke kunna ä.s
24:3,8
trädgårdar och ä.en deras frukt
29:5
fikon så usla att man icke kan ä.
29 :17
och ä.en deras frukt
29 :28
Fäderna hava lUt sura druvor
31 :29
var man s. ä.er sura druvor
31 :30
Alla s. träffade på dem åto upp dem 50:7
Först åts det upp av kon. I Assyrlen
50:17
i Gllead skall han få ä. sig mätt
50:19
folket icke bade ngt att ä.
52:6
beständigt ii. vid ho bord
52:33
kvinnor nödgas ä. sin livsfrukt
KlaIl. 2:20
s. förr åto läckerheter försmäkta nu
4:5
öppna din mun och ät vad jag
Hes. 2:8
Du mskobarn, ät vad du finner
3:1
ät upp denna rulle
3:1
han gav mig rullen att ä.
3:2
jag åt, och den var söt ss. honung
3:3
390 dagar vad du har att ä.
4:9
att ä. från en viss timme ena dagen
4:10
Den mat du får att ä.
4:10
skall du ä. efter vikt
4:10
Tillredd ss. komkakor skall maten ä.s 4:12
Israels barn ä. sitt bröd orent
4:13
Lit ngt självdött eller ibjälrlvet
4:14
de skola ä. bröd efter vikt
4:16
föräldrar ä. sina barn
0:10
ät nu ditt bröd med bävan
12:18
De skola ä. sitt bröd med oro
12:19
och olja fick du att ä.
16:13
bade jag lAtit dig få att ä.
16:19
Fäderna ä. sura druvor
18:2
mskor åt han upp
19:3,6
de ä. upp själar
22:25
ät Icke det särskllda bröd
24:17
icke ä. det övliga brödet
24:22
de skola få ä. din frukt
25:4
I ä.en kött med blodet I
33:25
I stället åten I upp det feta
34:3
markens dlur skola ej ä. upp dem
34 :28
Icke mer få ä. upp mskor
36:14
I skolen få ä. kött
39:17
skolen få ä. kött av hjältar
39:18
få ä. eder mätta av fett
39:19
prästerna skola ä. det högheliga
42:13
Splsoffret ... få de ä.
44:29
Intet självdött få prästerna ä.
44:31
man skall då ä. osyrat bröd
45:21
s. ä.it av konungens mat
Dan. 1 :13
s. hade Lit av konungens mat
1 :15
nödgas ä. gräs ss. en oxe
4:22,29
måste ä. gräs ss. en oxe
4:30
han måste ä. gräs ss. en oxe
5:21
Jag åt ingen smaklig mat
10:3
De S. ä. ho bröd skola störta hm
11 :26
markens djur skola ä. därav
Hos. 2:12
När de ä. skola de icke bliva mätta
4:10
offrar kött man sedan ä.er upp
8 :13
nödgas L vad orent är
9:3
alla s. ä. därav skola bliva orena
9:4
Lit lögnaktighets frukt
10:13
det åto gräshopporna upp
Joel 1:4
det åto gräsbitarna upp
1:4
det åto gräsfrätarna upp
1:4
årsgrödor s. åtos upp av gräshopporna 2 :25
ä. till fyllest och bliva mätta
2:26
de åto alla och blevo mätta
6:42
det var 5000 män s. bade ä.lt
6 :44
(J,) lärj. ä. med orena hiinder
7:2
icke ä. ngt utan att förut tvagit
7:3
L ngt utan att förut hava tvagit sig
7:4
utan L med orena händer
7:5
också ä. hundarna under bordet
7 :28

Icke bade ngt att ä.
8:1
och de hava intet att ä.
8:2
Så åto de och blevo mätta
8:8
åto gräsgnagarna upp
Am. 4:9
I s. ä.en lamm, utvalda ur hjorden
6:4
hade ä.it upp alla markens örter
7:2
där må du ä. ditt bröd
7 :12
skola de få ä. deras frukt
9 :14
dessa ä. mitt folks kött
Mika 3:3
När du ä.er ngt skall du icke bliva
6 :14
ingen druvklase mer att ä.
7:1
i munnen på den s. vill ä. dem
Nab. 3:12
i lönndom ä. upp en betryckt
Hab. 3 :14
I ä.en, men fån icke nog
Hagg. 1:6
må ä. varandras kött
Sak.11:9
allenast ä.er köttet av de feta
11 :16
Vad skola vi ä.
Matt. 6:31
ä. med publikaner och syndare
9 :11
begynte rycka av ax och ä.
12:1
huru de åto skådebröden
12:4
lovligt att ä. sådant bröd
12:4
fåglarna kommo och åto upp det
13:4
given I dem att ä.
14:16
de åto alla och blevo mätta
14:20
de S. bade ä.lt voro vid pass 5000
14:21
De två icke sina händer när de ä.
16:2
men att ä. med otvagna händer
15:20
Också ä. ju hundarna allenast av
16:27
de hava intet att ä.
16:32
Så åto de alla och blevo mätta
15:37
de S. bade ä.it voro 4000 män
15:38
jag var hungrig, I gåven mig att ä.
26:36
I gåven mig icke att ä.
25 :42
reda till åt dig att ä. påskalammet
26 :17
medan de äto sade (J.)
26:21
Medan de åto tog J. ett bröd
26 :26
Tagen och ä.en, detta är min lekamen 26:26
att han åt med publikaner
Mark. 2:16
Huru kan han ä. med publikaner
2:16
i Guds hus ocb åt skådebröden
2:26
icke lovligt att ä. sådant bröd
2:26
icke ens fingo tillfälle att ä.
3 :20
fåglarna kommo och åto upp det
4:4
giva henne något att ä.
6 :43
de fingo icke ens tid att ä.
6:31
och köpa sig ngt att ä.
6 :36
Given I dem ngt att ä.
6 :37
och giva den ngt att ä.
6 :37
Aldrig mer ä.e ngn frukt av dig
11 :14
så att du kan ä. påskalammet
14:12
där jag skall ä. påskalammet
14:14
medan de lAgo till bords och åto
14:18
förråda mig, den s. ä.er med mig
14:18
Medan de nu åto, tog (J.) ett bröd
14:22
under de dagarna åt (J.) intet
Luk. 4:2
ryckte av axen och åto
6:1
tog skådebröden och åt
6:4
icke lovligt att ä. sådant bröd
6:4
han ä.er Icke bröd
7 :33
himmelens fåglar åto upp det
8:5
giva henne ngt att ä.
8:66
Given I dem att ä.
9 :13
de åto alla och blevo mätta
9 :17
så ä.en vad s. sättes fram
10:8
Icke bekymmer för ...vad I skolen ä.
12:22
tager emot syndare och ä.er med dem 16:2
de fröskidor s. svinen åto
15:16
så vilja vi ä. och göra oss glada
15:23
så att vi kunna ä. påskalammet
22:8
härbärget där jag skall ä. piskalammet 22:11
åstundat att ä. detta påskalamm
22 :15
Haven I här ngt att ä.
24:41
tog det och åt därav
24:43
Rabbi, tag och ät
Joh. 4:31
Jag har mat att ä. s. I icke veten
4:32
köpa bröd så att dessa fä ä.
&:5
blivit över efter dem s. ä.it
6:13
därför att I fingen ä. av bröden
6 :26
Våra fäder fingo ä. manna i öknen
6:31
Han gav bröd från himmelen att ä.
6:31
Edra fäder åto manna I öknen
6 :49
om ngn ä.er därav, skall han icke dö
6 :50
Om ngn ä.er av det brödet. skall han
6:61
giva oss sitt kött att ä.
6 :52
Om I icke ä.en Människosonens kött
6 :53
Den s. ä.er mitt kött och dricker
6:64,66
skall ock den s. ä.er mig leva gm
6 :57
icke ss. det fäderna flngo ä.
6 :58
den s. ä.er detta bröd
6 :58
Den s. åt mitt bröd, lyfte mot mig
13:18
utan skulle kunna ä. påskalammet
18:28
Mins barn. haven I ngt att ä.
21 :11
Kommen hit och ä.en
21:12
När de hade Ut sade J. till Simon
21 :15
bröto bröd och åto med fröjd
Apg. 2:46
vAra fäder kunde icke få ngt att ä.
7 :11
och ville bava ngt att ä.
10:10
Stå upp, Petrus, siakta och ät
10:13
Jag har aldrig ä.lt ngt oheligt
10:14
besökt oomskurna och ä.it med dem 11:3
Stå upp, Petrus, slakta och ät
11:7
(Paulus) bröt brödet och åt
20:11
bröd det och begynte ä.
27 :35
Sedan de ä.it sig mätta, lättade
27 :38
giv (ovlinnen) att ä.
Rom.12:20
Den ene har tro till att ä.
14:2
allenast ä.er vad s. växer på
14:2
Den s. ä.er må icke förakta
14:3
den s. icke ä.er
14:3
den s. icke ä.er döma den s. ä.er
14:3
om ngn ä.er, gör han detta för H.
14:6
om ngn avbåller sig från att ä.
14:6
att avhålla dig från att ä. kött
14:21
hyser betänkligheter och likväl ä.er
14:23
skullen I Icke ä. tillsammans
l.Kor. 5:11
ä. köttet ss. avgudaofferskött
8:7
A vhWa vi oss från att ä.
8:8
ä. vi så bliva vj. icke därigenom
8:8
ä.er köttet från avgudaoffer
8:10
avstå från att ä. kött
8 :13
planterar ... och ä.er icke dess frukt
9:7
alla åto de samma andliga mat
10:3
de s. ä. av offren delaktiga I
10:18
s. säljes i köttboden mån I ä.
10:25
så mån I ä. av allt s. sättes fram
10:27
skolen I avhålla eder från att ä.
10:28
Om jag Ler därav med tacksägelse
10:30
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~ A~.., I jl:.en detta bröd
11:26
pa t" ·'~'bt "tt ä.er dctta bröd
11:27
ä.e så. av brödet och dricke av kalken 11:28
bungrirä då må han ä. hemma
11 :34
s. giver bröd till att ä.
2.Kor. 9:10
ä.it tillsammans med hedningarna Gal. 2:12
om I bitens och ä.en på varandra
5:16
ej heller åto vi ngns bröd
2.Tess. 3:8
tvärtom åto vi vårt bröd under arbete
3:8
så skall han icke heller ä.
3:10
att de kunna ä. sitt eget bröd
3 :12
icke rätt att få ngt att ä.
Hebr.13:10
Gå i frid ... ät dig mätt
Jak. 2:16
giva att ä. av livets träd
Upp. 2:7
skulle ä. kött från avgudaoffer
2~14
till att ä. kött från avgudaoffer
2:20
Tag (bokrullen) och ät upp den
10:9
Dä tog jag bokrullen ocb it upp den 10:10
när jag hade ä.it upp den, kände jag
10:10
de skola ä. hennes kött
17:16
för att ä. kött av konungar
19:18
få rätt att ä. av livets träd
22:14

ÄTA (äta och/eller dricka)
de åto och drucko
l.Mos.24:54
(Esau) åt och drack
25 :34
glistabud för dem och åto och drucko 26:30
sedan äto de och drucko
2.Mos.24:11
folket satte sig att ii. och dricka
32:6
40 dagar utan att ä. och dricka S.Mos. 9:9
utan att ä. och utan att dricka
9 :18
(Slkems borgare) åto och drucko Dom. 9:27
drick icke vin, ät icke ngt orent
13:7
åto och drucko och voro där nättema 19:4
åto båda tillsammans och drucko
19:6
sedan de tvått ... åto de och drucko
19:21
förrän han ä.it och druckit
Rut 3:3
när Boas hade ä.it och druckit
3:7
när de ä.lt och druckit i Silo
l.Sam. 1:9
bröd att ä. och vatten att dricka
30:11
På tre dygn varken ä.lt eller druckit
30:12
(amalekiterna) åto och drucko
30:16
för att ä. och dricka
2.Sam.11:11
lät (Urla) ä. och dricka med sig
11:13
smak för vad jag ä.er eller dricker
19:36
hålla på med att ä. och dricka l.Kon. 1 :25
man åt och drack och var glad
4 :20
vill jag varken ä. eller dricka
13:8
Du skall varken ä. eller dricka
13:9
vill icke ä. eller dricka med dig
13:16
Du skall varken ä. eller dricka där
'.3 :17
giv hm att ä. och dricka
13:18
åt i hs hus och drack
13:19
ä.it och druckit på den ort
13 :22
förbjudit dig att ä. och dricka
13:22
Sedan han ä.it och druckit, sadlade
13:23
ät och drick, ty iag hör bruset av
18 :41
Ahab för att ä. och dricka
18 :42
(Elia) åt och drack
19:6
stod (Elia) upp och åt och drack
19:8
låt dem ä. och dricka
2.Kon. 6:22
när de hade ä.it och druckit
6 :23
i ett tält och åto och drucko
7:8
gick (Jehu) in och åt och drack
9:34
hos David och åto och drucko l.Krön.12:39
åto och dr.lcko inför H. ansikte
29 :22
kunde han varken ä. eller dricka
Esr.10:6
folket gick bort och åt och drack Neh. 8:12
icke ä. eller dricka ngt
Est. 4:16
inbjödo att ä. och dricka
Job 1:4
Ät och drick
Ords.23:7
hon kan ä. och dricka under sin Pred. 2:24
om ngn kan ä. och dricka och njuta
3 :13
att hon ä.er och dricker
5:17
ä.er och dricker och är glad
8:15
Ä.en, I kära, och drlcken
HV. 5:1
man ä.er och dricker
Jes.21:6
I åten kött och drucken vin
22:13
Låtom oss ä. och dricka
22:13
sitta med dem och ä. och dricka
Jer .16:8
Din fader åt ju och drack
22:16
malört att ä. och gift att dricka
23:15
I skolen få ä. kött och dricka
Hes.39:17
grönsaker att ä. och vatten
Dan. 1 :12
när I ä.en och dricken
Sak. 7:6
icke för eder räkning I ä.en och
7:6
vad I skolen ä. eller dricka
Matt. 6:25
han varken ä.er eller dricker
11:18
och han både ä.er och dricker
11 :19
före noden: de åto ocb drucko
24:38
ä.er och dricker med dem s. äro
24 :49
ä. och dricka med publikaner
Luk. 5:30
men dina lärjungar ä. och dricka
5 :33
ä.er icke bröd och dricker ej heller
7 :33
han både ä.er och dricker
7 :34
ä.en och dricken vad de hava att
10:7
giv dig ro, ä., drick och var glad
12:19
vad I skolen ä. eller dricka
12:29
begynner att ä. och dricka
12:45
Vi hava ju ä.it och druckit med dig
13:26
medan jag ä.er och dricker
17:8
sedan må du själv ä. och dricka
17:8
mskorna åto och drucko
17 :27
på Lots tid: mskorna åto och drucko 17:28
få ä. och dricka vid mitt bord
22:30
ä.en Människosonens kött och
Joh. 6:53
s.. ä.er mitt kött och dricker
6:64,66
(Saulus) v~ken åt eller drack
Apg. 9:9
s. åto och drucko med (J.)
10:41
varken ä. eller dricka förrän de
23:12
förpliktat sig att varken ä. eller
23:21
till att ä. och dricka
1.Kor.10:7
_e sig I ä.en eller dricken
10:31
hem där I kunnen ä. och dricka
11 :22
äte så av brödet och drlcke av kalken 11 :28
S. ä.er och dricker utan att göra
11 :29
han ä.er och dricker en dom över sig 11 :29
lAtom oss di ä. och dricka
15:32

ÄTANDE
om ä.t för ngn är stötesten
Vad alltså angår ä.t av kött

Rom.14:20
l.Kor. 8:4

ÄTBAR
träd av olika slag med ä. frukt
att de Icke bära ä. frukt
Från storätaren utgick ä.t
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3.Mos.19:23
5.Mos.20:20
Dom.14:14

Ätt - Ävlas

ÄTT
Se även: Släkt, släkte, släktregister,
familj, hus, stam, stamfader, folk , säd,
avkomma , barn, efterkommande, ättling.
ÄTT

l) 'dZäp, 'l?/\
tusen; släkt. Se-vidare: SläktlO .
2) peZaggä, il l '79
delning; avdelning,: grupp; av : [pälag],
se Söndra 2. Jfr peluggå i 2.Krön.35:5 ,
övers. avdelning. I Job 20 :17 förekommer piHaggå i betydelsen : ström, bäck.
3) zdra ', V l l
sådd, utsäda, säd; även säd i betydelsen: avkomma, efterkommande . Se
vidare: Säd 1.
ÄTT
1 huvudmän för Israels ä.er
4 .Mos. : :16
1 huvudmännen fö r Israels ä.e r
10:4
1 t ill Israels ä.ers mångtusenden
10:36
1 ur Israels ä.er 1000 man av var
31:5
1 huvudman .. .inom Israe ls ä.er
J05. 22 :14
1 till huvudmännen för Israels ä .er
22:21
1 huvudmännen fö r Israels ä.er
22:30
2 Bland Rubens ä.er rådslag
Dom. 5 :15
2 av Rubens ä.er fördes stora
5 :16
1 Min ä. är den oansenligaste
6:15
1 träden fram. o.e fter edra ä.er l.Sam .l0:19
1 söka bland alla Juda ä.er
23 :23
1 huvudmän för de ä.er
l.Krön.12:20
3 se huru din ä. förökas
Job 5 :25

ÄTTFÖLJD
l ) toZego!, 1'1 il '7 i 1'1
fem. plur. släkt; ' släkthistoria, släktregister; av: jälad, föda . Se t.ex.
Släkt l , Släkttavla i, Ä ttling l.
ÄTTFtlLJD
1 Noas söners släkte r efter ä .
l.Mos. I0 :32
li smae ls söner efter deras ä.
25:13
1 Levis söner efter d eras ä.
2. M os. 6 :16
1 leviternas släkter efter deras ä.
6 :19
1 namn på d e n andra stenen. e fter ä. 28 :1 0
1 i släktregistre t efter sin ä.
l.Krön. 5:7
1 Tolas söner upptecknade efter ä.
7 :2
1 36000 man efter sin ä.
7:4
1 upptecknade ... efter sin ä.
7 :9
1 huvudmän e fter sin ä .
8:28

lock deras bröder efter deras ä.
l huvudmän efter sin ä.
1 efter deras ä. och familjer

9:9
9:34
26 :31

ÄTTIKA
Det hebreiska ordet för »ättika» i
Ps.69 :22, f:z6mä~, betecknar en dryck
med skarp smak, förmodligen ett slags
surt vin, ättikv in, som användes som
läskedryck. Ordet förekommer även i
4 .Mos.6:3 (övers. syrad dryck); Ords.
10:26; 25:20 (övers. syra); Rut 2:14
(övers. vin). Av 4 .Mos.6:3 framgår, att
en sådan dryck kunde tillredas av vin
eller andra starka drycker och att den
därför var förbjuden för personer som
avlagt nasirlöfte . Som synes av Rut
2:14 kunde man doppa bröd i surt vin
för att därmed sty rka och svalka sig
under skö rdearbetet.
»Ä ttikvim>i N.T. är en återgivning av
grek. oxos, vilket liksom ~6mä~ avser en
dryck med skarp, sur smak, närmare
bestäm t ett surt, med beska örter
kryddat vin, som särskilt de romerska
soldaterna brukade dricka. Detta vin
gavs även till personer, som skulle
undergå dödsstraff, för att tjäna som
ett slags bedövningsmedel och lindra
deras smärtor. På samma sätt räckte
man en ättiksfylld svamp till Jesus på
korset, Matt.27:48 med par., något
som anknyter till utsagan i PS.69:22b.
Se även: Isop. Jfr Vin, Dryck.
ÄTTIKA
gåvo ä . att dricka i min törst

Ps.69:22

ÄTTIKVIN
fyllde (svampen) m ed ä.
fyllde en svamp med ä.
krigs männen ... räckte (J.) ä .
ett k ärl s. var fullt a v ä.

Matt.27:48
Mark.15:36
Luk .23 :36
Joh .19 :29

ÄTTLED
Komm ande ä . skola tjäna (H .)

PS.2 2 :31

ÄTTLING
ä.ar av Tola. tappra strid smän l.Krön. 7:2
med ä.ar och avkomlingar
Jes.22:24
du ä. av Abraham, min vän
41:8
Ingen ä. av hm skall sitta på
Jer.36:30
tog en ä. av konungahuset
Hes.17:13
ÄVEN ~
H . h örde mig ä. de nna gång

5 .Mos. 9:19

ÄVENSOM
ä. kvinnorna och det övriga
l.Mos.14 :16
ä. kannorna till drickoffren
4.Mos. 4:7
ä . över Hedmarken ända till
Jos. 12:3
till Bet-Bara, ä. Jordan
Dom . 7 :24
vattendragen till BetåBara , ä . Jordan
7:24
ä. Tobs män ställde upp sig
2 .Sam .l0 :8
ä. bönor till mat åt David
17 :28
med (Simei) följde .. . ä. Siba
19:17
ä. cederbjälkar
l.Kon. 7 :11
Salomo hade byggt ä. allt annat
9:1
bygga ä. J erusalems murar
9:15
byggde upp Geser, ä. Nedre Bet-Horon 9:17
h e mförde ä. ädla stenar
10:11
ä. skatterna ikonungshuset
15 :18
ä. konungens brännoffer
2.Kon.16:15
hs son var ... ä. Tela
l.Krön. 7 :25
ä. hjälp av konungen i Maaka
19 :7
ä. av över- och underhövitsmännen
26 :26
beklädde huset, ä. väggarna
2.Krön. 3:7
ä. alla vagnsstäderna
8:6
ä. leviternas åli~anden
8:14
ä. de främlingar s. kommit
30 :25
ä. stall för allt slags boskap
32 :28
ä. prästerna o c h leviterna
Esr. 1:5
ä. Sere bja med hs sö ner och bröder
8:18
ä. virke till stadsmuren
Neh. 2:8
Tänk, min Gud ... ä. p å Sanballat
6:14
där ... ä. d ö rrvaktarna voro
10:39
ä. i Mekona och underlydande orter
11 :28
ä. från Bet-HaggiIgaI och från
12:29
ä . n ågra av prästernas söner
12:35
ä . giva henne de sj u tärnor
Est. 2 :9
angrepe dem , ä. barn och kvinnor
8 :11
ä. b erättelsen o m d en sto rhet
10:2

ÄVENSÅ
ä. prästerna under persern

Neh.12:22

ÄVENTYRS
om till ä. H. visar sig för mig
4.Mos.23:3
Till ä. skall jag avstå från
Job 42:8
till ä . får han därvid svälta
J es.44:12
om hon till ä. kan h elas
J e r.51:8
om de till ä. ville akta därpå
Hes. 12:3
om till ä. din lycka kunde
Dan. 4 :24
om vi icke till ä. kunde finna
6 :5
om (J.) till ä. skulle finna
Mark. U :1 3
o m Johannes till ä. vore Messias Lule 3 :15
ko mmer till ä. den s . bjudit
14:9
om de till ä. skulle treva sig
Apg.17 :27
om till ä. ngn kan hava mod
Rom . 5 :7
om jag till ä. skulle uppväcka av und
11 :14
icke till ä. blIv e r stötesten
l.Kor. 8:9

icke till ä. går under gm
kunna vi till ä. komma p å skam
till ä. edra sinne n fördärvas
att till ä. kiv råda bland eder
till ä. icke finna e der sådana
till ä. arbetat förgäves
till ä. frestat eder
Gud till ä. förläna bättring
skedde till ä. just fö r att du
s. till ä. icke hö rsamma ordet

ÄVENTYRARE
Som »äventyrare» betecknas de män,
som Jerubbaals (Gideons) son Abimelek lejde för att med deras hjälp dräpa
sina sjuttio bröder. Grundtextens ord ,
hebr. pohåzim, betyd er: stolta, stortaliga el. lättfard iga, opålitliga (män).
Samma ord används i Sef.3 :4 om
Jerusalems profeter (övers. stortaliga).
ÄVENTYRARE
lej d e Abimelek löst folk och ä.
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Dom. 9 :4

ÄVLAN
l) hämä, il/J il
larma, väsna;; bli el. vara upprörd el.
orolig. Jfr part. av håmä i Ords.7:11 ;
9:13, övers . yste r; 20 :1 larmare . Se:
Klaga 10, Orolig 4 , Ömka 6.
2) jä 'ep, 'l V. :
bli trött , arbeta sig trött. Se: Arbeta 12, Löpa lO.
3) porefa, 1fop€ia
fa rd , resa; strävan, företag; av: poreuö,
se Vandra 26. Jfr Luk.13:22 , övers.
fard.
ÄVLAN
1 fåfänglighet är deras ä.
2 mitt under d eras ä.
3 d e n rike förvissna i sin ä.

PS.39:7
Jer.51:64
Jak. 1 :11

ÄVLAS
Den s. ä. att få vänner
O rd s.18: 24
förvärv man i förston e ä . efter
20 :21
Den missunnsamme ä. efter ägodelar 28:22
huru än Moab ä. att träda upp
Jes.16:12
ä. med att bygga cederhu s
Jer.22:15
ä. d es att göra vad fördärvligt
Sef. 3:7

Ruiner f rån Gerasa. Pela/'Ila härskriver sig från romartiden.
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2.Kor. 2:7
9 :4
11 :3
12 :20
12:20
Gal. 4:11
l.Tess. 3:5
2.Tim. 2:25
Filem. v.15
1.Pet. 3:1
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