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PRAKTISK ORIENTERING OCH VÄGLEDNING
Föreliggande verk vill genom sin
principiella och praktiska upplägg
ning ge en så överskådlig och lättill
gänglig kunskap som möjligt i den
heliga Skrift för den som önskar en
allmän orientering om Bibelns inne
håll. Syftet har här varit att bedriva
ett immanent studium, dvs. ett stu
dium som är bestämt av Skriftens
eget innehåll och budskap. Detta är
en förklaring till att man här ej fin
ner någon diskuss.ion eller redovisning
av olika teologiska skolor och deras
uppfattningar.
Så långt möjligt har ordboken varit
bestämmande för stoffets ordning och
disposition. Till de flesta ort- och per
sonnamn har försök gjorts att ge en
förklaring av namnets betydelse. Det
råder dock osäkerhet om många
namns ursprung och innebörd, varför
vi tar med namnbetydelserna med
all reservation. Detta gäUer också
lokaliseringen av flera av de orter,
som omnämnes i Bibeln. Genom ar
keologiska utgrävningar kommer nya
fynd i dagen, och nya uppfattningar
avlöser de gamla också på detta fält.
En viss försiktighet bör iakttagas,
när det gäller översättningen av bib
liska namn på djur och växter. Här
kan uppfattningen av orden variera
i olika översättningar. I biblisk tid
benämnde man ofta biologiska före
teelser efter deras allmänna utseende
och egenska per, varför samma namn
stundom kan avse skilda djur eller
växter med viss likhet i det yttre.
För en bättre förståelse av Skriften
är det värdefullt att kunna gå direkt
till grundtexten. Som en handräck
ning erbjuder detta lexikon numre
rade ordlistor med hänvisning tiU
G.T.s hebreiska och arameiska samt
till N.T.s grekiska ord. Så långt möj
ligt anges först ordets grundbetydelse,
vilket dock ofta ter sig svårt, särskilt
i fråga om flera hebreiska ord, som
endast förekommer någon enstaka
gång i G.T. Då den svenska kyrko
bibelns ord saknar motsvarighet i
grundtexten, markeras detta med ut
trycket »utf. ord» (= utfyUnadsord).
För transkription och uttal, se sär
skilda tablåer och förklaringar. Då
den svenska översättningen avviker
från det som här uppfattats som den
ordagranna betydelsen, har denna
ofta anförts på resp. ställe. Härvid
har ord, som saknar direkt motsva
righet i grundtexten, satts inom klam
mer. Till ytterligare belysning av
vissa bibelställen har ibland jämför
elser gjorts med andra översättningar,
främst med den gamla svenska kyr
kobibeln, den s.k. Karl XII.s bibel.
Iordanalyser och artikelstoff har
hebreiska ord försetts med accent,
endast om de inte har betoningen på
sista stavelsen. Transkription av verb,
som i G.T. ej förekommer i grund
formen (hebr. lj:al, aram. pC'al), har
omgivits med klammer. De uttal (för
kortat utt), som stundom anförts
inom parentes i artikelinledningar, är
endast ungefärliga, eftersom man inte
alltid med säkerhet kan uttala sig
om de hebreiska bokstävernas ur
sprungliga uttal.

De översikter och förklaringar,
som ges här nedan, avser ej att vara
uttömmande. En mer fullständig re
dogörelse för förkortningar, termer
och begrepp kommer i verkets sista
band.

Förkortningar
Förutom gängse förkortningar på
Bibelns böcker kan nämnas följande
här brukade förkortningar:
Ant., Antiquitates judaicre (Josefus'
judiska historia); A.V., Authorized
Version (den officiella engelska kyr
kobibeln); LXX, Septuaginta (.de
sjuttios. grekiska översättning av
G.T.); av G.T.~ apokryfer: 1.,2.Mack.,
Första"Andra Mackabeerboken; Syr.,
Syrak; Vish., Visheten; akt., aktivum;
aor., aoristus; arab., arabisk; aram.,
arameisk; assyr., assyrisk; baby/., ba
bylonisk; dual., dualis; eg., egent
ligen; end., endast; eng., engelsk;
j., jj., och följande vers (verser); jr.,
fransk; jöreg., föregående; grek.,
grekisk; grt., grundtexten; grundbet.,
gundbetydelse; hebr., hebreisk; lat.,
latin, latinsk; med., medium; med par.,
med parallellstälien; motsv., motsva
rar, motsvarande; neg., negation, ne
gerad; part., particip; pass., passivum;
pers., persisk; pi., plur., pluralis; prep.,
preposition; se d.o., se detta (dessa)
ord; sing., singularis; sumer., sumerisk;
SV., svensk; ty., tysk; ung., ungefår;
urspr., ursprungligen; utj. ord, utfyll
nadsord; ull., uttal(as); övers., över
satt, översättning.
Härtill kommer en mängd vanliga
el. lättförståeliga förkortningar, som
ej anföres här. Iordanalyserna före
kommer en rad förkortningar i gram
matikaliska uttryck; dessa förklaras
närmare i verkets sista band (vad de
hebreiska och arameiska verben be
träffar, avser förkortningarna ofta
olika stamformer av verbet). I ord
listorna har av utrymmesskäl i huvud
sak brukats följande förkortningar:
H., Herre, Herren, Herrens; J OJ
Jesus, Jesu; K., Kristus, Kristi; A.,
Ande, Anden, Andens; den h.A., den
helige Ande; 1., Israel; gm, genom;
hm, honom; mska, människa; mskor,
människor; ngn, någon; ngt, något;
s" som; SS., såsom.

Termer och begrepp
I de bibelteologiska artiklarna före
kommer en del begrepp, som skulle
behöva en närmare förklaring. Några
a v de viktigaste är:
Allegori, bildlig el. symbolisk fram
ställning el. utläggning; apokalyptik,
litteratur och forskning om de yttersta
tingen (apokalyps = uppenbarelse);
diasporll, förskingring (främst om
judar utanför Palestina); eck/esiologi,
läran om kyrkan; eskatologi, läran
om de yttersta tingen; exegetik, läran
om Bibelns tolkning och utläggning;
kris/ologi, läran om Kristus; mono
teism, tron på en enda gud; parusi,
Kristi tillkommelse; soteri%gi, läran
om frälsningen; synoptikerna, de tre
första evangelierna (synops = sam
syn); teokrati, gudsvälde, gudsstat
(främst om Israel).
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Av dessa konsonanter är följande
laryngaler (strupljud): '[Iäp, he, !,le!
och 'iijin; !,le! brukar ofta uttalas som
ch i ty ,machen. Bokstäverna be!,
gimäl, dålä!, kap, pe och täw har
olika uttal beroende på sin ställning.
Med ett streck under eller över tran
skriptionsbokstaven betecknas, att
bokstaven uttalas med mindre hårt
anslag än eljest. Detta kommer sär
skilt klart till synes i fråga om bet
och pe, vilka därför - ehuru felaktigt
- i detta fall ofta kommit att uttalas
v, resp. f. Genom att bokstäverna le!,
~äge och lj:op i transkriptionen för
setts med en punkt, markeras att de
är emfatiska, dvs. har ett starkt ut
tal, vilket beträffande säde ibland
brukar markeras med ts. :liiJ;n uttalas
traditionellt som tonande s, medan
sin uttalas som sje-ljud (eng. sh, ty.
sch) för att kunna skiljas från sin,
vilket i likhet med sämäk uttalas som
vanligt tonlöst s.

En särställning intar wäw och jog,
vilka ofta tjänstgör som vokalteeken
eller vokalbärare, s.k. vilbokstäver.
Detsamma gäller ofta även '[Iäp och
he. Av praktiska skäl har dock 'åläp
alltid transkriberats i slutet av ord,
till skillnad från he, som i ordslut
endast återgivits, då det är försett
med s.k. mappiJ" en punkt som anger
att he inte är vilbokstav .
Här följer en förteckning över de
hebreiska vokalerna:
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Med e betecknas ett kort e-Ijud,
medan e står för långt e el. ä. På
samma sätt markerar o ett kort och
ö ett långt å-ljud. Bokstaven z uttalas
närmast som ds. Tecknen th, ph och
ch utmärker ett aspirerat ljud, vilket
innebär att man vid uttalet låter t, p
och k beledsagas aven utandning,
dvs. följas av ett h-liknande ljud.
Ehuru felaktigt, uttalas phi ofta f,
närmast av praktiska skäl, för att det
skall skiljas från pi; jfr hebr. pe ovan.
Vidare bör man observera, att sch i
transkription är = .. + ch, dvs. sigma
+ chi, icke = svenskt sje-ljud.
De vanligaste diftongerna i gre
kiskan är: et l) E: l , o 1 l U l tran
skriberade ai, ei, oi, yi, vanligen ut
talade: aj, ej, oj, y j, samt et. U ) E U I
o U transkriberade au, eu, ou, van
lIgen uttalade: av, ev, o (det sist
nämnda ung. = tyskt u). När iOta
inte ingår i diftong utan är en själv
ständig vokal, har det i transkription
försetts med två prickar.
En vokal el. diftong, som inleder
ett grekiskt ord, är försedd antingen
med spiritus lenis (') eller spiritus
asper
Den senare markerar, att
vokalen är aspirerad, vilket i tran
skription anges med ett h i början
av ordet.

n.

A
A och O

grek . alfa och om ega , första och sista
bokstaven i grekiska alfabetet, är en
bild på Gud som den förste och den
siste, skapelsens och återlösningens
upphovsm an, fulländ are och m ål. Användes om Gud Fader. Att det även
brukas om Kristu s, visar att han ä r l)
en gudomlig person , 2) skapelsens och
återlösningens medlare. Jfr 2.Mos.
3:14; Jes.41:6 ; Joh.!:3 ; Rom . ll: 36;
J.Kor.8:6; Ef.!:4 ; Fil.1 :6 K ol.!: 16':
20 ; Hebr.1 :2: 12:2 .

Kristl/sll/o nogram f reln f orn ky rka n.

Termen alfa och om ega är en
direkt återgivning aven språkbild i
hebreiskan , där första bokstaven , alef ,
brukades i sammansättning med /l/W ,
den sista i alfabetet, för att uttrycka
helhet, totalitet. De judiska rabbinerna säger exempelvis , att »Adam överträdde hela lagen , från äle f till täw» .
Om Abraham heter det däremot, att
han »höll hela lagen från älef till
täw ».
A och O
Jag är A o. 0 , s äger He rr en Upp. 1:3
A o . O, begynnelsen o. änd e n
21:6
A o. O, den förste och d en siste
22 :13

AB

Ab är femte månaden i den hebreiska
årscykeln och motsvarar ungefär augusti månad. Under denna hölls årligen en fasta till åminnelse av templets ödeläggel se. Se: Högtider. Jfr
4.Mos. 33 :38; Esr. 7:9 ; Sak. 7:3,5 ;
8:19. Enligt Josefus dog Aron i denna månad, Ant. IV, 4,6.

Abi sur och hans hustru Abihai l; ha ns
broder hette M olid . J. Krön .2: 29.
ABANA

hebr. trol. = Amana , bestiind ig, varaktig. E n flod invid Damaskus, känd för
sitt kl ara , fris ka vatten. G rekerna kallade den Chrysorrhoas, guldströmmen . Den ga ml a kanalen Nahr Bani as, som är utgrävd fr ån denna,
påminn er ännu om det fo rna namn et.
Numera heter fl oden Nahr Barada
efter en av sin a käll o r på A nti-Libanon , Ain Ba rada vid byn Sebeda ni.
F loden fl yter till en börj an i sydlig
riktnin g och böjer sedan av i sydöstlig
mot Damasku s. N ågra km syd ost om
den gamla staden Abil a (se Abilene)
blir de brusande va ttenmassorna mer
än fördubblade genom tillflödet
från den rika käll an Ain Fij eh. I
närheten av Dam askus sprider sig
en rad bifloder. i solfjäderform över
den natursköna och fruktbara slätten. Under sitt lopp genom staden
förlorar flodens vatten sin klarhet,
och ungefä r tre mil öster om Damaskus övergår den jämte bifloderna i
sumpsjöar. Se: Amana . 2.Kon.5 :12.
ABARIMBERGEN
hebr. 'agärim , de som iir bortom, på
andra sidan. Det bergiga området på

östra sidan av Jordan och Döda havet
frå n Moabs slätt och norrut. Dess
högsta punkt utgöres av berget Nebo.
Roten i namnet A barim förekommer
också i det kända uttrycket »på andra
sidan J ordan », vars grekiska namn är
Pereen. Mose såg från dessa berg
in i lö ft es landet. Ino m detta område

lägrade sig Israel före övergån gen
av Jordan . Se: Ije-Haaba rim , Nebo,
Pi sga , Peo r. 4.Mos. 33:47- 4 8. Jfr Jer.
22:20.
ABARIMBERGET

Se: Abarimbergen . 4.Mos.27: 12; 5.
M os. 32:49.
ABBA

Se även : F ader, G ud Fadern , Guds
ba rn , barnaskap, åkallan , bön, Fader
vå r.
Abba

a ram . f ader, jämför hebr. 'ä~ . Innerligt, förtro li gt tilltalsord , jfr exempelvis . pappa »; Jes. 8:4: 'äili. Termen
utgör ett starkt betonand e av Guds
fadersnamn samt av det nytestamentliga barnaskapsförhållandet till honom . Genom tron på Kristus förlöses
både judar och hedningar till barnaskap (eg. »sonskap » på grekiska)
hos Gud . Vi får använda hans tilltalsform för Fadern. Jfr Joh .20: 17;
Ga1.3:28 ; Ef.2 : J 8.
"Abba Fader"
De tre ställen i N .T., där detta uttryck förekommer , erinrar om I)
Vår friiIsning , Mark .14:36, och vad
den kostat . 2) V år f rih et , Rom.8:15.
Ingen träl bland judarna tilläts bruka
detta tilltalsord. Det var förbehåll et
det fria barnet såsom uttryck för
dess kärlek till sin fader. 3) V år enhel , GaI.4 :6. Det arameiska ordet
och det grekiska uttrycket för fader
sättes sida vid sida för att påvisa , att
jude och hedning hör till samma andliga släkt.

ABBA
Mark . 14 :36
A. Fader, a llt är möjligt
ropa : A! F ader!
Rom . 8 :15
Gal. 4:6
Ande, som ropar: A lFader!

ABDA

ara m . tjiill are.
1. L eviten Sa mmuas son . N eh.J 1: 17.
2. Fader till uppsyningsm annen Adoniram . l. Kon.4: 6.
ABDEEL

hebr. G uds tjänare . F ader till Selemja, en ämbetsman hos judakonungen J oja kim . Jer. 36 :26.
ABDI

hebr. mill tjiiIIare, el. trol. H errens
tjiiIIare.

1. En levit av Meraris släkt. l.Krön.
6:44 ; 2.Krön .29 : 12.
2. En israelit av El ams ba rn , vilken
efter återko msten f rån Babel tagit en
främm ande kvinna till hustru . Esr.
10:26.
ABDIEL

hebr. Guds tjiinare . G aditen Gunis
son. l.K rön .5: 15.
ABDON

hebr. du glig t ill tjiinst , tjiinande. En
av de fyra levitstäderna i Aser, identisk med ruinerna av Abdeh öster om
Aksib i nordvästra Galileen , ca. 24
km söder om Tyrus. Se: Ebron. Jos.
21 :30; J .Krön.6:74.
ABDON

hebr. du glig till tjiilIst, tjiillande.
1. Hillels son , av E fraims stam , Israels tionde dom are. H ans tjänsteperiod varade åtta år och präglades av

ABADDON

hebr. fördärv, undergång. Användes
i G.T. om fördärvets plats, avgrunden eller dödsriket, ex. J o b 26:6; 28:2;
PS.88 : 12; Ords.27:20. I Upp .9: 11
ställ es Abaddon jämsides med grek .
Apollyon , fördärvaren, som namn på
djävulen, »avg rundens ängel». Att
både hans hebreiska och grekiska
namn uppges antyder, att han fördärvar både judar och hedningar. Jfr
Jes.14:11 - 12; Luk.l0:18; Joh.8:44 ;
10:10.
ABAGETA

pers. möjl. lyckoskiink. En av de sju
hovmän hos konung Ahasverus, vilka
fick befallning av denne att föra
drottning Vasti in i gästabudssalen.
Est.!: 10.
ABAN

hebr. broder till en förståndig. En
avkom ling av Juda. Han var son till
129
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Floden AbanQ som flyter genom Damaskus .
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Abed-Nego-Abihail
fred, en profetisk bild på det kommande fridsriket, Jes,I:26, Att hans
sjuttio söner och sonsöner, ridande
på sjuttio åsnor, omtalas, tyder på
att de innehade en viss värdighet och
betydande ställning, antagligen såsom meddomare. Jfr Dom.5:5-19;
12:13-15.
2. Familjeöverhuvud
Benjamin.
l.Krön.8:23.
3. Gibeons son. l.Krön.8:30; 9:36.
4. Hovman hos konung Josia. 2.Krön.
34:20.
ADED.NEGO

aram. (guden) Negos eller Nebos tjänare. Kaldeiskt namn på Asarja, en av
DanieIs vänner. Tyrannen kunde förändra hans namn men icke hans hjärta; han tjänade beständigt Herren och
upplevde hans hjälp. Han vägrade
att tillbedja konung Nebukadnessars
bildstod, kastades i den brinnande
ugnen men kom oskadd ut ur den
och upphöjdes därefter till stor ära
och makt i Babel.
ABED-NEGO
kallade Asarja A.
Dan.
A. att förvalta
Sadrak, Mesak och A.
föra fram Sadrak, Mesak och A.
Sadrak, Mesak och A. icke dyrken
svarade Sadrak, Mesak och A.
vrede mot Sadrak, Mesak och A.
binda Sadrak, Mesak och A.
förde Sadrak, Mesak och A.
och A. bundna kastades ned
och A., I den högste Gudens
gingo Sadrak, Mesak och A. ut
Sadraks, Mesaks och A. s Gud
mot Sadraks, Mesaks och A. s Gud
och A. komma till stor är a

1:7
2:49
3:12
3 :13
3:14
3:16
3:19
3 :20
3:22
3 :23
3 :26
3 :26
3 :28
3 :29
3 :3 O

ABEL

hebr. äng. En stad i Dan. Se: AbelBet-Maaka. 2.Sam.20:14,15,18.
ABEL

hebr. hä12äl, vindfläkt. Adams och
Evas son, kanske näst äldst. Han
var herde. Abel var rättfärdig, 1.1 oh.
3:12, hans offer togs emot av Gud,
antagligen därigenom att Herrens eld
föll över det, l.Mos.4:4. Därför blev
Abel hatad och dräpt av Kain, och
han blev så den förste martyren. Abe!
offrade av det» förstfödda», nämligen
ett lamm, vilket är en en bild på Kristus. Hans offer antyder en föregående
uppenbarelse, ty det skedde »genom
tro», Hebr.11 :4, och tro är att taga
Gud på orden. I så fall var Kains
oblodiga offer en förkastelse av Guds
frälsningsväg. Abels offer var »bättre» än Kains, grek. »mycket mer ett
offer», Hebr.11 :4, dvs. hade det sanna offrets innehåll.
Abel
l) Abels tro. 2) Abels rättfärdighet. 3) Abels gudstjänst. 4) Abels
martyrdöd. 5) Abels vittnesbörd.
Abels offer
Abels offer förkunnar: I) Bekännelse av dödsskuld. 2) Behov aven
ställföreträdare. 3) Bön om förlåtelse
på offrets grund. 4) Tro på Guds
löfte om .kvinnans säd», den kommande Försonaren.
ABEL
l. Mos. 4:2
födde åter en son, A.
4:2
Och A. blev en fåraberde
4:4
A. frambar sin gåva
4:4
Och Herren såg till A.
4:8
Kain talade med sin broder A.
4:8
överföll Kain sin broder A.
4:9
Var är din broder A.
4:25
till ers ättning for A.
Matt. 23:35
den rättfärdige A. s blod
Luk.11:51
ifrån A. s blod intill
Hebr.11:4
Genom tron frambar A.
12:24
talar bättre än A. s blod

ABEL·BET·MAAKA

hebr. Maaka-husets äng. En stad i
nordliga Kanaan. Upprorsstiftaren
133

Seba sökte skydd här. Staden härja·
des av Ben-Hadad och intogs senare
av Tiglat-Pileser. Se: Abel, Abel·
Maim. l.Kon.15:20; 2.Kon.15:29.
ABEL.HASSITTIM

hebr. akacieängen. En ort på östra
sidan av Jordandalen. norr om Döda
havet. Enligt vad Josefus och andra
berättar, sträckte sig Israels läger före
intåget i Kanaans land över många
kilometer, från Bet-Jesimot i söder
vid Döda havet, till Abel-Hassittim i
norr. På J osefus' tid låg här staden
Abila, och avståndet från denna till
Jordan var ca 12 km. Orten har därför sökts vid Kefrein. Se: Sittim. 4.
Mos.33:49.
ABEL·KERAMIM

hebr. vingårdsängen. En ammonitisk
ort öster om Jordan, vid Aroer. Eusebius omtalar, att den låg ca 7 romer·
ska mil från staden Rabba. Dom.
II :33.
ABEL·MAIM

hebr. vattenängen. Sannolikt identisk
med staden Abel-Bet-Maaka eller en
ort i dess närhet. Oftast identifierad
med Abil några få km väster om
staden Dan och med utblick över
Jordan. Platsen är mycket fruktbar
och har goda vattentillgångar. Se:
Abel, Abel-Bet-Maaka. 2.Krön.16:4.
ABEL·MEHOLA

hebr. dansängen. Profeten Elisas hemort, en stad i Isaskar, ca 10 romer·
ska mil söder om Bet-Sean i Jordandalen. Den har sökts vid Wady
Malih eller Wady Helwh. Dom.7:22;
l.Kon.4:12; 19:16.
ABEL.MISRAIM

hebr. egyptiernas äng. Ett namn som
givits Atads tröskplats öster om Jordan. Namnet innehåller en ordlek.
'ä\2e1 (äng) påminner om 'e\2äl (sorg),
översatt med »sorgefest». Se: GorenHaatad. 1.Mos.50:1l.
ABI

hebr. (Herren är) min fader. Sakarjas
dotter, moder till konung Hiskia, och
alltså konung Ahas' hustru. Hennes
namn återges i 2.Krön.29: 1 i sin fullständigare form Abia. 2.Kon.18:2.
ADlA

hebr. Herren är min fader.
l. Samuels andre son. Han blev jämte
sin äldre broder Joel av sin gamle
fader insatt såsom domare i Israel.
Bröderna »sökte orätt vinning; de
togo mutor och vrängde rätten». Deras onda vandel blev den direkta anledningen till att Israel av Samuel
begärde, att han skulle tillsätta en
konung. l.Sam.8:2; l.Krön.6:28.
2 •. Son till Nordrikets förste konung,
Jerobeam I. Då gossen insjuknat, sökte konungen i hemlighet hjälp hos
den Gud, han så uppenbart avfallit
ifrån. Han sände sin hustru förklädd
till profeten Ahia i Silo. Denne var
blind, men Herren hade i förväg underrättat honom om hennes besök
och bjudit honom att förkunna barnets död. Därför att »i Jerobeams
hus dock hos honom blev funnet något, som var gott inför Herren, Israels Gud», var han den ende, som
folket skulle sörja och som skulle begravas i frid. - Genom sin tidiga död
undgick gossen att fördärvas av den
ogudaktiga miljön och skonades från
den dom, som skulle komma över
hans släkt. l.Kon.14:1 f.
3. Den andre konungen i Juda efter
rikets delning, ca 915-913 f .Kr. Son
till Rehabeam, sonson till Salomo.
Han kallas också Abiam, l.Kon.
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14:31; 15:1-8. I l.Kon.15:2 säges,
att hans moder hette Maaka, dotter
till Abisalom, jfr 2.Krön.ll :2~22.
Men i 2.Krön.13:2 säges, att hans
moder hette Mikaja och var dotter
till U riel. Förklaringen är sannolikt
den, att hon hade två namn, och att
Absalom (Abisaiom) var hennes farfader. - Abia levde personligen ett
ogudaktigt liv men upprätthöll tempeltjänstens yttre former,. I.Kon.15:3;
2.Krön.13: 1~ 12. Han förde ett
segerrikt krig mot de tio stammarnas
rike. För att vinna seger över broderfolket måste han emellertid ingå
förbund med konungen i Syrien,
I.Kon.15:19. Därmed inledde han
en förbindelse, som skulle få allvarliga följder för hela nationen.

ABIB
på denna dag i månaden A. 2. Mos. 13:4
äta osyrat bröd ... i månaden A.
23:15
bestämda tiden i månaden A.
34:18
i månaden A. drog du ut
34:18
Tag i akt månaden A.
5. Mos. 16:1
16:1
i månaden A. förde Herren

ABIDA

hebr. kunskapens fader el. min fader
vet. Son till Midjan och därmed
Abrahams sonson. I.Mos.25:4; 1.
Krön.1 :33.
ABIDAN

hebr. min fader är domare. Gideonis
son, en hövdin.g för Benjamins stam.
ABIDAN
av Benjamin: A.
4.Mos. 1:11
Benjamins barns hövding A.
2:22
A., Gideonis son
7 :60
Detta var A. s offergåva
7 :65
anförare ••. var A., Gideonis son 10:24

ABIA
1. Krön.
Hans son var A.
2. Krön.
födde åt honom A.
satte A. till furste
A. blev konung efter honom
blev A. konung över Juda
A. och Jerobeam lågo i krig
A. begynte kriget med
A. steg upp på berget Semaraim
Israel bliva slagna av.A.
A. med sitt folk anställde
A. forföljde Jerobeam
så länge A. levde
Men A. befäste sitt välde
är att säga om A.
A. gick till vila hos sina fäder
Roboam födde A.
Matt.
A. födde Asaf

3:10
11:20
11:22
12:16
13:1
13:2
13:3
13:4
13:15
13:17
13:19
13:20
13:21
13:22
14:1
1:7
1:7

4. Hesrons hustru, moder till Asur,
som blev stamfader till Tekoas inbyggare. I.Krön.2:24.
5. Son till Beker, sonson till Benjamin. l.Krön.7:8.
6. En präst på Davids tid, överhuvud
för en prästfamilj, vid lottkastning
tilldelad den åttonde avdelningen i
prästtjänsten. Johannes döparens fader, Sakarias, .tillhörde denna avdel·
ning. l.Krön.24:1-10; Luk.I:5.
7. Sakarjas dotter, konung Hiskias
moder. 2.Krön.29:l. Densamma som
Abi, 2.Kon.18:2.
8. En av de präster, som återvände
hem från den babyloniska fångenskapen tillsammans med Serubbahel,
och som var överhuvud för sin familj, Neh.12:4,7. Antagligen är detta samme Abia, som undertecknade
förbundet med Herren tilsammans
med Nehemja, även om detta förutsätter, att han uppnådde en mycket
hög ålder, Neh.9:38-10:1,7.
ABIA
Mesullam, A., Mijamin
Iddo, Ginnetoi, A.
för A. Sikri

Neh. 10:7
12:4
12:17

ABI·ALBON

hebr. möjl. styrkans fader el. min
fader är styrka. En man från BetHaaraba, en av Davids hjältar. Se:
Abiel 2. 2.Sam.23:3l.
ABIAM

hebr. havets fader. Judakonungen
Rehaheams son och efterträdare.
Se: Abia 3.
ABIAM
hans son A. blev konung
1. Kon.
blev A. konung över Juda
att säga om A. och om allt
A. och Jerobeam lågo i krig
A. gick till vila hos sina fäder

14:31
15:1
15:7
15:7
15:8

ADlAS

Se: Abia 6. Luk.I:5.

ABIEL

hebr. Gud är min fader.
1. Fader till Kis och Ner och konung
Sauls farfader. l.Sam.9: I; 14:5l.
2. En arbatit bland Davids hjältar.
Se: Abi-Albon. I.Krön.11 :32.
ABIESER

hebr. hjälpens fader el. min fader är
h;älp.
l. En av Manasses efterkommande
genom Makir. Se: Jeser. Jos.17:2; l.
Krön.7:18.
2. Namnet användes kollektivt om
hans familj eller dennas område. Se:
Abiesrit. Dom.8:2.
3. En anatotit bland Davids hjältar.
2.Sam.23:27; I.Krön.ll:28; 27:12.
ABIESRIT

terebinten tillh. a. en Joas
a. erna församlade sig
ABIESRITISK
altare kvar i a. a Ofra
Gideon begraven ia. a Ofra

Dom.

6:11
6:34

Dom.

6:24
8:32

ABI.ETAM

hebr. Etams fader. En »fader» (se
d.o.) för inbyggarna i staden Etam.
Se: Etam 4. l.Krön.4:3.
ABIGAIL

hebr. glädjens fader el. min fader
är gläd;e.
1. Davids halvsyster, dotter till N aha,
Se: Abigal. I.Krön.2: 16--17.
2. Karmeliten Nabals kloka hustru.
Efter makens död blev hon Da, ids
hustru och följde honom vid hans
flykt till Gat, blev tillfångatagen men
befriades senare. I Hebron födde hon
åt David sonen Kilab.
.
ABIGAIL
hans hustru hette A.
1. Sam. 25:3
en av tjänarna berätt:tde för A,
25:14
Då gick A. strax
25:18
Då nu A. fick se David
25:23
När sedan A. kom hem
25:36
lät säga A, att han önskade
25:39
Davids tjänare kommo till A.
25:40
stod A. upp med hast
25:42
A. ,karmeliten Nabals hustru
27:3
och A. voro också fångna
30:5
drog David ditupp jämte•• A.2. Sam. 2:2
Daniel, den andre, av A. l. Krön. 3:1

ABIGAL

hebr. glädjens fader el. min fader
är gläd;e.
1. Davids hustru. Se: Abigail 2.
l.Sam.25:32; 2.Sam.3:3.
2. Dotter till Nahas. Se: Abigail l.
2.Sam.17:25.
ABIHAIL

hebr. gröna sädesax. Forn kananeiskt
namn på månaden Nisan, mars-april.
Se: Månader.

hebr. kraftens fader el. min fader är
kraft.
1. En levit av Meraris släkt, fader
till hövdingen Surie1. 4.Mos.3:35.
2. Abisurs hustru. l.Krön.2:29.
3. Familjeöverhuvud Qads stam. I.
Krön.5:14.
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ABIASAF

hebr. min fader har församlat. En av
Koras söner. Se: Ebjasaf. 2.Mos.6:24.
ABIB

Äbihu-Äbner
4. Konung Rehabeams svärmoder,
dotter till Eliab, Davids äldste broder. 2.Krön.1l:18.
5. Drottning Esters fader, Mordokais
farbroder. Est.2:15; 9:29:
ABIHU

hebr. han är min fader. En av Arons
söner. Jämte sin broder frambar han
främmande eld i tabernaklet. Båda
drabbades aven ögonblicklig död.
ABIHU
f'6dde åt honom ••• och A.
2. Mos. 6:23
jämte Aran, Nadab och A.
24:1
24:9
Nadab och A. och sjuttio
och hans söner: Nadab och A.
28:1
Nadab och A. tog var sitt 3. Mos. 10:1
Arans söner: .•• och A.
4. Mos. 3:2
Nadab och A. föllo döda ned
3:4
åt Aron föddes Nadab och A.
26 :60
och A. träffades av döden
26:61
söner voro Nadab och A. 1. Krön. 6:3
söner voro Nadab och A.
24:1
och A. dogo f'öre sin fader
24:2

ABIHUD

hebr. majestätets el. ärans fader. En
son till Bejmanins son Bela. i .Krön.
8:3.
ABILEHE

grek. Abilas omgivning. Ett furstendöme på östra sluttningen av AntiLibanon. Abilene utgjorde en del av
det itureiska riket, som delades då
konung Lysanias dödades av Markus
Antonius, ca 35 f.Kr. På Johannes
döparens tid styrdes det av tetrarken
Lysanias. AI 37 e.Kr. överlämnades
det tillsammans med andra områden
tm Herodes Agrippa I. Efter dennes
död år 44 styrdes området av prokuratorer (landshövdingar), tms det år
50 övertogs av Herodes Agrippa II.
Abilene var uppkallat efter huvudstaden Abila, ca 26 mil från Damaskus på vägen till Heliopolis. Det har
sålunda varit beläget i närheten av
Suk Wadi Barada. Man har också
påträffat en grekisk inskription, vilken berättar, att en .medborgare
under tetrarken Lysanias. byggde en
mur och ett tempel. Josefus kal1ar
Abilene för Lysanias' Abila för att
skilja det från andra områden med
samma namn. Luk.3:1.
ABIMAEL

hebr. Gud är min fader. En av Joktans söner och därmed ättling till
Sem. Han representerar troligen en
arabstam. 1.Mos.10:28; 1.Krön.l:22.
ABIMELEK

hebr. en konungs fader el. min fader
är konung.
1. Konungen i Gerar på Abrahams
tid. Se: Abraham.
ABIMELEK
A., konungen i Gerar
1. Mos. 20:2
Gud kom till A. i en dröm
20:3
A. hade icke kommit vid henne
20:4
stod A. upp bittida
20:8
kallade A. Abraham till sig
20:9
A. sade ytterligare till Abraham 20:10
tog A. får och fäkreatur
20:14
20:15
Och A. sade:
Gud botade A. och hans hustru
20:17
alla kvinnor i A. s hus
20:18
Vid den tiden kom A.
21 :22
gjorde Abraham A. förebråelser 21 :25
vattenbrunn, som A. s tjänare tagit 21:25
21 :26
Men A. svarade
21 :27
och gav åt A.
21 :29
Då sade A. till Abraham
21:32
stodo A. och Pikol upp

2. Konungen i Gerar på Isaks tid.
Se: Isak.
ABIMELEK
1. Mos. 26:1
begav sig Isak till A.
en gång, då A. blickade ut
26:8
kallade A. Isak till sig
26:9
sade A. : Vad har du gjort
26 :10
bjöd A. allt folket och sade
26:11
A. sade till Isak: Drag bort
26:16
A. begav sig till honom från Gerar 26:26

3. Gideons son med en bihustru i
Sikem. Så när som på en dödade han
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sina sjuttio bröder med hjälp av
Sikems invånare, vilka därefter valde
honom till konung. Den av bröderna,
som kom undan blodbadet, var Gide·
ons yngste son Jotam. I form aven
fabel förutsade denne sin broders
och Sikems invånares undergång,
varefter han flydde till Beer. Senare
uppstod fiendskap mel1an Abimelek
och Sikem. Han förstörde staden,
men dödades senare aven kvinna,
medan han förde krig mot Tebes.
Jotams förbannelse gick al1tså i uppfyllelse, Dom. 9.
ABIMELEK
denne gav han namnet A.
Dom. 8:31
A. gick bort till sin moders
9:1
blevo vunna för A.
9:3
lejde A. löst folk
.9:4
gjorde A. till konung
9:6
haven gjort A. till konung
9:16
gjort A •• • till konung
9:18
mån l glädja eder över A.
9:19
eld gå ut från A. och förtära
9:20
eld gå ut och f'örtära A.
9:20
i säkerhet f'ör sin broder A.
9:21
När A. hade härskat över Israel
9:22
tvedräkts ande mellan A. och
9:23
borgare avföllo från A.
9:23
,komma över deras broder A.
9:24
Detta blev berättat för A.
9:25
uttalade förbannelser över A.
9:27
9:28
Vad är A., och vad är Sikem
skulle jag driva bort A.
9 :29
i fråga om A. sade ban
9:29
sände listeligen bud till A.
9:31
bröt A. med allt sitt folk upp
9:34
bröt A. med allt sitt folk fram
9:35
Vad är A., eftersom vi skola tjäna 9:38
gav sig i strid med A.
9:39
9:40
A. jagade honom på flykten
A. stannade i Aruma
9:41
man berättade detta f'ör A.
9:42
A. och de hopar ban hade med sig 9:44
När så A. hade ansatt staden
9:45
det blev berättat för A.
9:47
9:48
A. tog en yxa
följde efter A.
9:49
9:50
A. drog åstad till Tebes
A. kom till tornet och angrep
9:52
kvarnsten ned på A. s huvud
9:53
israeliterna såga, att A. var död
9:55
det onda, som A. hade gjort
9:56
Efter A. uppstod till Israels
10:1
som slog ihjäl A.
2. Sam. 11 :21

4. En överstepräst på Davids tid. Se:
Ahimelek 2. 1.Krön.18:16.
5. Filisteernas konung Akis (se d.o.
2). Abimelek torde ha varit en titel
för filisteernas konung, jfr titeln
Farao för egyptiernas konung. Ps.
34:1.
ABIHADAB

hebr. villighetens fader.
1. Isais andre son, broder till David.
1.Sam.16:8; 17:13; 1.Krön.2:13.
2. En av konung Sauls söner. Tillsammans med sin fader och bröderna
Jonatan och Malki-Sua föll han i
striden på berget Gilboa.
ABINADAB
1.Sam.31:2
dödade Jonatan, A.
l. Krön. 8:33
Jonatan, Malkl-Sull, A.
9:39
Saul födde ••• A.
10:2
fUisteerna dödade Jonatan, A.

3. En israelit i Kirjat-Jearim, som
lät förvara arken i sitt hus.
ABINADAB
förde den in i A. s hus
l. Sam. 7:1
förde den bort från A. s hus 2.Sam. 6:3
6:3
A. s söner, körde den nya vagnen
Guds ark bort Ifrån A. s hus
6:4
bort ifrån A. s hus
1. Krön. 13:7

ABIHER

Densamme som Abner. Se d.o. 1.
Sam.14:50.
hebr. ljuvlighetens fader. Fader till
Barak från Kedes i Naftali.
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ABIUD

grek. form av hebr. Abihud, majestätets el. ärans fader. En son till
Sorobabel (Serubbabel). Matt.l:13.

ABIRAM
Datan och A., Eliabs söner 4. Mos. 16:1
kalla till sig Datan och A.
16:12
och A. s lägerställe
16:24
,gick till Datan och A.
16:25
bort ifrån ••. A. s lägerställe
16:27
söner vara Nemuel, Datan och A. 26:9
gjorde med Datan och A.
5. Mos. 11:6
övertäckte A.s hop
Psl06:17

hebr. överflödets fader. Son till Ahimelek, Ahitubs son. Han blev överstepräst, då David blev konung. Han
var den ende, som undkom vid blodbadet i Nob. Se: Ebjatar. Mark. 2:26.

4:6
4:12
5:1
5:12

ABJATAR

ABHER

hebr. godhetens fader. Benjaminiten
Saharaims son. l.Krön.8:11.

hebr. ljusets fader el. min fader är
lykta. Son till Ner och därmed kusin
till Saul. Dennes fader Kis och
Abners fader N er var nämligen bägge
söner till Abiel, l.Sam.14:51.
Abner var en berömd krigare och
anförare av Sauls här, I.Sam.14:S0.
Det var han, som förde David fram
inför Saul efter att David hade slagit
Goljat, I.Sam.17:57. Abner var
säkerligen högt aktad av Saul, ty
han åt vid konungens bord -tillsammans med David och Jonatan, I.Sam.
20:25. Vid förföljandet av David, åtföljdes Saul av Abner till Hakilahöjden. Där förebrådde David honom
för att han inte bevakat konungen
tillräckligt, I.Sam.26:1,5,15 f.
Fem år efter Sauls död förde Abner
Is-Boset, Sauls son, till Mahanaim
och lät där utropa honom till konung
över Israel, 2.Sam.2:8 f. Kriget mellan David, som nu var konung över
Juda, och Is-Boset, det övriga Israels
konung, varade i två år, 2.Sam.2:10.
Det enda slag från denna tid, om
vilket man med säkerhet vet något,
är det, som utkämpades vid Gibeon.
Där stod Joab och Abner som härförare för var sin här. Abner måste
fly, och han förföljdes av Asael, en
broder till Joab. I självförsvar dräpte
Abner därvid Asael, då denne inte
ville upphöra med sitt förföljande.
Joab och brodern Abisai fortsatte då
förföljandet av Abner till mörkrets
inbrott. Abner begav sig till Mahanaim och Joab till Hebron, 2.Sam.
2:12 ff.
Slutligen kom det till en avgörande
brytning mellan Abner och Is-Boset.
Trots att endast konungen hade rätt
att ingå förbindelse med den förre
konungens bihustrur, inlät Abner sig
likväl i ett förhållande med Sauls
hustru Rispa, måhända i medvetande
om sin betydelsefulla position. Troligen umgicks han med planer på att
vid lägligt tillfälle själv övertaga
makten. Förhållandet med Rispa kan
tyda på detta. Då Is-Boset förebrådde
honom för detta förhållande, blev
Abner så vred att han bröt med konungen och ingick förlikning med David. Denne bevisade honom mycken
aktning och stor ära. I gengäld lovade
Abner att föra hela Israel över till
David. Kort därefter fick emellertid
Joab vetskap om detta. Då'han fruktade för Abners inflytande hos konungen, beslöt han sig för att hämnas
sin broders död. Han lockade Abner
avsides för ett enskilt samtal och
dräpte honom där. Abner hedrades
med statsbegravning och dödsklagan,
en hedersbevisning, som endast tillkom en furste eller en stor hövding.
Konungen grät högt vid hans bår,
och även folket grät. 2.Sam.3:6-34.
David fördömde Joab för hans
ogärning och betygade sin egen
oskuld. Detta röjde, att han kunde
uppskatta och hedra även en fiende,
som visat karaktärsstyrka och vilja
till insats. Om han haft hela makten
i sin hand, skulle han ha straffat
mördaren. Nu fick han däremot nöja
sig med att uttala den önskan, att
Herren skulle vedergälla den, som gör
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2. Hiels från Betel förstfödde son.
Hans död var en uppfyl1else av Josuas
profetia. 1.Kon.16:34.
ABISAG

hebr. möjl. min fader irrar omkring.
En ung flicka från Sunem, som blev
utvald att vårda konung David under
hans sista dagar. Efter Davids död
framkom Adonja, en av hans söner,
med önskan om att få Abisag til1
hustru. Salomo, som på grund av
detta såg Adonja som en rival till
tronen, lät honom sona med livet.
Efter detta försvinner Abisag ur den
bibliska historien.
ABlSAG
de funna A. från Sunem
1. Kon.
A. från Sunem betjänade konungen
att han giver mig A. till hustru
Låt giva A••• till hustru
Varför begär du endast A.

1:3
1:15
2:17
2:21
2:22

ABISAI

hebr. betydelse osäker, enl. en förklaring: min fader är Isai. En son till
Davids syster Seruja och broder till
Joab och Asael. Han var en av
Davids hjältar, vilka utförde många
krigsbragder. En gån.g räddade han
även konungens liv, 2.Sam.21:17. Se:
Absai.
ABlSAl
A., Serujas son
1. Sam. 26:6
Då svarade A. : Jag vill gå
26:6
kommo David och A. om natten
26:7
sade A. till David
26:8
David svarade A. : Du får icke
26:9
Joab, A. och Aaael
2. Sam. 2:18
Joab och A. f'örföljde Abner
2:24
hade nu Joab och A. dräpt Abner
3:30
överlämnade han åt A.
10:10
flydde ockaå de för A.
10:14
sade A., Serujas son
16:9
David sade ytterligare till A.
16:11
en tredjedel under A. s befäl
18:2
konungen bjöd A. och lttai
18:5
18 :12
konungen bjöd ju dig och A.
tog A. till orda och sade
19:21
sade David till A.
20:6
fortsatte A••• att förfölja Seba
20:10
A. kom honom till hjälp
21 :17
A., broder till Joab
23 :18

ABISALOM

hebr. fridens fader el. min fader är
frid. »Fader> till Juda konung Abiams moder Maaka. I.Kon.15:2,10.
ABISUA

hebr. möjl. rikedomens fader.
1. En son till prästen Pinehas. 1.
Krön.6:4,5,50; Esr.7:5.
2. En benjaminit av Belas familj. 1.
Krön.8:4.
ABISUR

hebr. murens fader el. min fader är
en mur. Sammais son, en man av
Juda stam, ättling av Juda och Tamar. I.Krön.2:28,29.
ABITAL

ABIHOAM

ABINOAM
Barak, A.s son, från Kades Dom.
A. s son, hade dragit upp
sjöngo Debora och Barak, A.s son
tag dig fångar, du A. s son

ABIRAM

hebr. upphöjd fader el. min fader är
upphöjd.
1. Son till rubeniten Eliab. Han deltog i upproret mot Mose.

hebr. daggens fader el. min fader
är dagg. En av Davids hustrur,
moder till Sefatja. 2.Sam.3:4; l.
Krön.3:3.
AB ITU B

Abner-Abraham
hetens Gud» uppenbarade sig i varje
fa ll för honom, medan han än nu
bodde i Ur, och bjöd honom draga
ut ifrå n sin slä kt och från sin faders
hus till ett land , som Gud skull e visa
hon om. Apg.7 :2,3 ; jfr I.Mos. 15:7;
Neh.9:7. Det är sa nnol ikt, att Guds
uppenba relse för Abraha m i någon
må n har påverkat denn es släkt, eftersom Tera själv sa tte sig i spetsen
för en utflyttning. Tillsammans med
Abraham: Lot och Sara begav han
sig åstad mot Kanaan, ett land, som
var avlägset och okä nt för dem. Men
i fö rsta etappen kom de inte längre
än till Haran , där de bosatte sig, I .
Mos.I!:3!.

Från Iltgrä vningarna av staden Ur.
ont, efter hans ondska, 2.Sam.3:3S-39. För övrigt företog han sig intet
annat mot Joab än att åt sonen
Salomo överlåta verkställandet av
hämnden , l.Kon .2:5 f.; 2:28 f.
David drog fördel av Abners förräderi mot Is-Boset. Han blev nu
konung över Israels alla stammar, 2.
Sam.5:1-5 . Se: Abiner.
ABNER
Ner, A. s fader
1. Sam. 14:51
frågade han härhövitsmannen A.
17 :55
Vems son är denn e yngling, A?
17 :55
A. svarade: ... jag vet det icke
17 :55
tog A. honom med sig
17:57
A. satte sig vid Sauls sida
20:25
med sin härhövitsman A.
26:5
A. och folket lågo runt omkr ing
26:7
ropad e till folket och till A.
26:14
Vill du icke svara, A. ?
26:14
26:14
A. svarade: Vem är du
26:15
David sade till A.
A. tog Sauls son
2. Sam. 2:8
A. , Ners son, drog ut
2:12
A. sade till Joab
2:14
A. och Israels män blevo slagna
2:17
förf6ljde A. ut an att vika av
2:19
till höger ell er till vänster fr ån A. 2:19
2:20
Då vände A. sig om och s ade
sade A. till honom
2:21
sade A. ännu en gång till As ael
2:22
gav A. honom .. . en stöt
2:23
Joab och Abisai förföl jde A.
2:24
ti llhopa bakom A.
2 :25
A. ropade till Joab och sade
2:26
A. och hans m än tågade
2:29
hade upphört att förf6lja A.
2:30
och av A. s folk
2:31
bistod A. kraft igt Sauls hus
3 :6
Is-Boset sade till A.
3:7
blev A. mycket vred
3 :8
3:9
Gud straffe A. nu och fr amgent
icke säga ett ord mer åt A.
3 :11
A. skickade strax sändebud
3:1 2
sade A. till honom: Vänd om
3:16
A. hade und erhandlat med
3 :17
talade A. härom
3 :19
3 :19
Därefter g ick A. åstad
3 :20
A. , åtföljd av 20 man
ett g ästabud för A.
3 :20
A. s ad e till David
3 :21
Sedan lät David A. gå
3 :21
A. var nu icke längre kvar
3 :22
A., Ners son , kom till konungen
3:23
Då nu A. had e kommit till d ig
3:24
Du känner väl A.
3 :25

sände han bud efter A.
När A. s å had e kommit tillbaka
oskyldiga . . . till A. s blod
hade nu Joab och Abis a i dr äpt A.
hållen dödsklagan efter A.
begrovo d e A. i Hebron
brast ut i gråt vid A. s grav
följande klagosång över A.
Måste då A. dö en gudlös d åres
A., Ners son, hade blivit dödad
hörde, att A. var död
begrovo det i A. s grav
huru han gjorde mot . . . A. 1. Kon.
nämligen A. , Ners son
vad . . . och A. hade helgat 1. Kr ön .
för Benjamin Jaasiel , A.s son

3 :26
3 :27
3 :28
3 :30
3:31
3:32
3:32
3:33
3 :33
3 :37
4 :1
4 :12
2:5
2 :32
26 :28
27 :21

ABRAHAM

Se även: Abram, Abrahams sköte,
fader, tro, lydnad , offer, ä tt, efterkommande, arvinge, löfte, rättfä rdig.
Abraham
heb r. fader till många . H ans ursprungliga namn var Abram, som
betyder »upph öjd fader. el. .Fadern
ä r upphöjd . (enl. en förklaring syftar »fad er. på gudomen). Namnet
Abram, babyl. Abi-muru, har återfunnits på gamla babyloniska kontrakt.
Abraham var eft erkommande i
nionde led till Noas son Sem. Hans
fader, Tera , var bosatt i Ur i KaIdeen, och där född es Abraham (enl. en
beräkning ca 2170 f.Kr.) .
Abra hams hustru Sara (se d.o.),
ursprun gli gen Sa ra i, var enligt I.Mos.
20: 12 ha ns halvsyster.

Till H aran och Kanaan
Stad en H aran i nordvästra Mesopotami en var en blomstrande stad,
som låg vid den sto ra handelsvägen
mella n Orienten och Occ identen. I
likhet med Ur var den ett centrum
för måndyrkan. Orsaken till att Tera
valde att slå sig ner i H aran, kan ha
va rit ekono misk eller religiös ell er
bådadera (han hade t.ex . hä r mö jlighet att fortsätta den gudsdyrkan han
var van vid från si n hemstad) .
Eft er Teras död kom på nytt Guds
kall else ti ll Abraham , 1. Mos. 12: 1-3.
Han lämmade H aran , dit fö rmodligen
också hans broder Na ho rs fami lj nu
hade kommit, jfr I.Mos .22:20 ff.;
24: 10 ; 27:43, och begav sig till Kanaans land. H ebr. ll :8 säger, att . han
drog ut, fastän han icke visste vart
han skulle komma ».
Abraham tog med sig a ll sin egendom och sin brorso n Lot, som på
den tiden kanske a nsågs vara den
barnlöse Abra hams arvinge (Josefus
Ant .I,7, 1). Sannolikt tog han vägen
genom Damaskus, där han trä ffade
E li eser och fick honom med sig so m
tjä na re, I. Mos. 15:2.
Abraham drog fram genom Kanaans la nd . Fö rst slog han sig ned vid
Mores terebintl und i tra kten a v Sikem. H ä r uppenbarade sig H erren
för honom och sade: »A t din säd
ska ll jag giva detta lan d •. Så fl yttade
ha n till bergs bygden öster om Betel.
På båda dessa ställ en byggde ha n a ltaren åt Herren, I .Mos. l 2:4-9.
U ppehål/et i Egypten
Då det blev hun gersnöd i landet,
drog Abraham ned till Egypten för
att uppehålla sig dä r. Egypten synes
vid denn a tid ha varit underkuvat
av as iati$ka inkräktare, och asia ten
Abraham blev vä l mottagen . Men
då Sara var en mycket skö n kvinn a,
fruktade ha n för att egypti ern a skull e
slå ihjäl honom , om de fick veta , att
hon var hans hustru . H a n förmådd e
henne därför att utge sig fö r att vara
ha ns syster, vi lket i och för sig var
sant, eftersom hon ju var ha ns ha lvsyster. Men genom sin halvsa nning
utsatte Abraham både sig själv och
sin hu stru fö r en sto r ri sk. Sara bl ev
tagen ti ll Fa raos hu s, och Abraham
fick för hennes skull rikligt med både
tjänstefolk ocl1 boskap. Endast genom
ett Guds ingripa nde bl ev Sara befriad
från det egyptiska hovet , och Farao
sä nde Abraham åstad med hustru
och ägodela r, I.Mos.12:l0 ff.
Sedan Abraham kommit tilbaka
till sin gamla lägerplats vid Betel,
offrade han ånyo på det altare, som
ha n tidigare hade byggt dä r, 13: 1-4.

Ruiner i Ur .

Ur i Kaldeen
Abra ha ms födelsestad U r låg vid
Eufrats st rand, nä ra Persiska viken,
dä r det vid denna tid låg må nga
andra stora städer i nä ra anslutning
till varandra. De utgjo rde tillsammans
en imponerande miljonstad och var
forntidens första stora kulturcentrum .
U r va r under det tredje å rtusendet
f.Kr. huvudstad i det mäktiga sumeriska riket, som st räckte sig från Medelhavet till Persiska viken. Staden
var en kultplats för må ndyrka n, och
tu sentals pil grimer vall färdade dit.
Avgudadyrkan förekom också i
Teras hus, Jos.24:2, men den urgamla
monoteistiska religionen hade inte
gått helt förlorad i hans släkt. Vi vet
ej , om Abraham allt ifrån ungdomen
har bekä nt sig till tron på den ende
sanne Guden. Det finns legender om
att ha n som ba rn måste utstå förföljelser, därfö r att han vägrade att
tillbedja avgudar. H ä rmed må förhålla sig hu r som helst. - • Härlig-

Skilsmässan från Lot
Abra ham och Lot hade nu mycket
boskap. För att undgå strid , som
skull e försvaga deras stä llning inför
gemensamma fiender , föreslog Abraham , att de skull e dela upp betesmarkerna mell ån sig. Han visade sto rt
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ädelm od mot Lot och lät honom välja. Lot utvalde då åt sig hela Jorda nsIä tten och drog med sina tält ä nda
in emot Sodom. Häri genom blev han
en kanan eisk medbo rgare och var inte
lä ngre e:l frä mling i la ndet. Men
H erren uppenbarade sig på nytt för
Abra ham och betygade, att hela landet skull e t illhö ra hans efterkommande, vi lka skulle bli talrika som stoftet
på jorden. Abraham flyttade så sin a
tä lt till M amres terebintlund i H ebron. Där bosatte ha n sig och byggde
ett a lta re å t H erren, l.Mos.13: 5 ff.
Be/rielsen av L ot
Konungen i Ela m, K edorIaomer,
med si na a lli erade gick till angrepp
mot de kana neiska konungarna , som
hade gjo rt up pror. Med sina 318
kri gare (vilket va r mycket efter den
t idens mått) och genom klok och
djärv krigföring besegrade Abraham
en anse nlig fie ndehär, som ha n fö rfö lj de till H oba , norr om Damaskus.
Abra ham befriade Lot, som hade
tagits till fånga, och va nn ett stort
segerbyte från fienden. För en tid
va r invas ionen frå n norr helt tillbakaslagen, l.M os. 14:I- l 6.
På å tervägen frå n fä lttåget blev
Abraham mottagen av den gåtfull e
Melki sedek , konun g i Salem (Jerusalem) och prä st å t Gud den Högste ett vittnesbörd om a tt kun skapen om
Gud inte hade gått helt fö rl orad hos
de kana neiska fo lken. I handling (bröd
och vi n) och i ord (välsignelse) bekräftade M elkised'ek Abrahams tro
på Gud den Högste, och Abraha m
å sin sida gav M elkisedek tionde
av sitt kri gsbyte, I.Mos.14: 18-20.
Däremot avstod han högtidligen från
a ll beröring med det som tillhörde
konungen iSodom , 14: 17,21 ff.
L ö/tet om en arvinge
Någon tid härefter uppenbarade
sig Gud på nytt fö r Abraham och
förnyade sitt lö fte om att ha ns slä kt
skull e bli o räkneligt stor, så talrik
som himmelens stjä rn o r. I detta sammanhang finn er vi det skriftställ e,
som har fått så oerhört stor betydelse för eftertidens religiösa liv och
en så centra l ställning i den kri stna
lä ran: Abraham »trodde på H erren;
och han rä knade honom det till rättfä rdighet ., l. Mos. 15:6. Jfr Rom.4:3;
9:7 ; Gal.3:6; Jak.2:23. - H erren stadfäste nu sitt löfte till Abraham genom
a tt sluta ett förbund med honom,
I.M os. 15: 18 .
Ännu gick det må nga å r, innan
Abraham fick den son, som var utlovad. H a n måste lä ra sig tå lamod,
medan ha n vä ntade på Guds tid .
H ans tro skull e prövas och luttras.
Genom dessa å r a v fost ran och mognande bl ev han da nad till en a v de
ä dl aste gestalterna i den bibliska histori en.
H agar och /smae/
I tio å r hade Abraham bott i
K anaa ns land , och änn u hade han
inte något barn. Sara var nu 75 å r
ga mm al, och hon hade tydligen gripits av tvivel om att hon var den,
som skulle bli moder till löftessonen .
Löftet gällde ju särskilt Abraham ,
hon var ej niimnd . Efter tidens sed
gav hon därför sin egyptiska tjä nstekvinn<\ Hagar till Abraha m för att
skaffa avkomma genom henne. Hagar
bl ev moder till Ismael, men redan
inn an gossen föddes, hade Herren
givit till känna , att han inte va r löftessonen, den som skulle ärva la ndet,
l.Mos.1 6 .
Förbundets och löftets fö rnyelse
Ytterligare 13 å r gick, och Abraham var 99 å r gammal. Då uppen-
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Abraham
bara de sig Herren för honom och
lovade, att han om ett å r skulle få
en son med Sara. Gud bestämde, att
deras namn skulle fö rä ndras, något
som mer än allt annat understryker
att Abra ham inte längre sku lle betraktas som babylonier. Sarais na mn
förändrades till Sara, »furstinna»,
och Abram skulle i överensstämmelse
med Guds löften heta Abraha m,
»fader till många». I samband med
förnyelsen av fö rbundet mellan H erren och Abraham instiftades omskä relsen som ett förbundstecken , l.
Mos. 17.
Kort tid härefter fick Abraham
åter en uppenbarelse av Herren i
form av tre ä nglar, som kom till
honom , medan han mitt på dagen
satt vid ingå ngen till sitt tält. D e tog
emot Abrahams inbjudan och bl ev
han s gäster, och löftet om att Sara
skulle få en son upprepades. Sara
själv log, då hon hörde det, l.Mos.
18: 1-15.
D omen över Sodom
Abraham följde sina gäster ett
stycke på vägen. Herren uppenbarade
då för honom den kommande domen
över Sodom och Gomorra . Abraham
gick i förb ön för städern a, men eftersom dä r inte fa nns tio rättfä rdi ga ,
gick domen i fullbordan. För Abraha ms sku ll blev Lot och hans två
döttrar räddade ut ur Sodom, l.Mos.
18:16 ff. ; 19:1 ff.
H os Abimelek i Gerar
Det kan ha varit förfä ran över vad
som skett med Sodom och dess omnejd som gjorde, att Abraham för en
tid drog bort från dessa trakter ned
till Sydlandet. Län ge va r han bosatt
i den fili steiska staden Gera r. Här
sade han igen, a tt Sara va r han s syster, vilket blev anl ednin gen till att
Abimelek, konun gen i Gerar, ville
taga henne til bihustru. Men Gud
talade till Abimel ek i en dröm, och
Sara släpptes. K onu ngen gav Abra-

ham stora gåvor, men föreb rådde
honom också starkt för hans handlingssätt, I.Mos.20.
lsaks fö delse
Då Abraham var 100 å r gamm al
och Sara 90 å r, fick de den son de
så länge hade väntat på. Ismaels
stä llning i fam iljen blev härigenom
en annan, och Sara begärde, att han
och hans moder sku ll e visas bort. Så
skedde, 21:1-21. Vid den na tid sl öt
Abra ha m oc h Abimelek förbund med
vara ndra vid Beer-Seba, och Abraham bodde län ge kvar i fi listeernas
land , 21:22 f.
Befallningen. att offra !sak
Medan Abraham bodde i BeerSeba, sattes han på sitt livs stö rsta
prov: Gud befallde honom att offra
den son, till vi lken alla löftena va r
knutn a. I tro på a tt Gud va r mäkti g
att t.o.m. uppväcka honom från de
döda , Hebr. 11: 17 f. , lydde Abraham
och begav sig med sin son till offerplatsen.
Offerhandlingen på Moria berg är
en av de största och mest centra la
hä nd elsern a icke all enast i Abraham s
eget liv och historia uta n i hela G.T.s
frälsningshisto ri a: 1) Offret utgjorde
en dem onst ration av Abrahams lydnad mot Gud, hans tro på Gu ds makt
och hans kärl ek till Gu d. 2) Det lä rde
Abraham , att lydnad ä r bättre än
offer. Icke Isaks liv utan Abrahams
hjärta va r det Gud begärde. Här
framträder för första gången ett fu llständi gt andligt offerbegrepp . 3) Det
kla rgjo rde för alla Abrahams efte rkomma nd e, att Abrahams G ud icke
åstunda r män ni skooffer. När ha n befalld e deras store sta mfade r något
sådan t, var det blott för att förbjud a
det. Med hänsyn till den bland grann fol ken så utbredda seden att offra
män mskor, var ett så kl a rt tillkän nagiva nde av Guds vilja nödvänd igt:
H errens ängel - H erren själv - ropade frå n himmelen och förb jöd Abra-

Klippm oskin på tempelplatsefl i Jerllsalem som säges vara byggd
över Maria berg, där Abraham skulle offra lsak.

ham att med sin hand kom ma vid
gossen. Icke ens frå n Abraha m vill e
Gud mottaga ett sådant offer. Gud
hade sjä lv utsett ett offer i l sa ks
stäl le. Fö r a lla sena re slä kten i Israel
var frambära ndet av människooffer
åt H erren otä nkbart. 4) Offret på
Moria berg betecknar må händ a höjdpunkten i G.T.s förebi ldli ga gudstjänst. Genom offret av sin son invigde Abra ham platsen, dä r templet
i fra mtiden skulle byggas och där de
må nga symboliska offren skull e frambäras. På detta berg skulle han, som
på en gång ka llas Guds son och
Abrahams son, bringa det eviga förson ingsoffret. Abraha m ä r genom
sitt handlingssätt en av de mycket få
föreb ilderna till Guds gä rnin g som
Fadern . [sak ä r en bild på Kristus.
Då Gud lät Abraham gå upp på
Moria berg för att offra Isak , innebar detta en profetisk hand ling, som
förebådade Guds eget offer av sin
Son på Golgata.
Sedan Abraham fu llbordat offerhandlingen genom a tt offra den
vädur, som Gud utsett i [sa ks stä ll e,
talade Herren å ter till honom från
himmelen. Med en högtidlig ed bekräftade han de fö rut givna löftena,
I.Mos.22: 1- 19.

Den gamla eken i Abrahams terebintlund.
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A hrahams senare år
Nästa händelse, som meddelas ur
Abrahams historia, ä r Saras död vid
127 å rs ålder. Abraham befan n sig
då i H ebron, och han köpte grottan
i Makpela till begravnin gs pl ats. Detta
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var det enda jo rdstycke han någonsin kom att äga i löftets land , 1.
Mos. 23.
K o rt tid härefter sä nde Abraham
sin ä ldste och mest betrodde tjänare
till Nahors stad i M esopotamien för
att av han s släkt hä mta en brud åt
[sa k. Tjänaren leddes av Gud att
vä lja R ebec ka, Betuels dotter. Isak
förde hen ne in i Saras tä lt , och hon
intog så pl a tsen som familjens och
läg rets främsta kvinn a, I.M os. 24.
Abraham tog sig å ter en hustru ,
K etura. Med hen ne fick ha n sex
sö ner. Men Isa k förblev ende arvin ge
till Abrahams stora rikedomar. För
att skilja bihustrurnas söner från löftessonen [sa k, lät Abraham dem
flytta österu t. F lera av dem bl ev
stamfäder till a rabiska fo lkstamma r,
l.M os.25: 1-6.
l hög ålder, 175 å r gammal, dog
Abraham , mätt på att leva. H a ns
a rvinge, Isa k, begravde tillsammans
med den bortvisade Jsmael sin fader
i Makpelas grotta, dä r Sara tidigare
lagts till vila; I .Mos.25 :7-11.
Abrahams religiösa betydelse
Abraham är en centra lgestalt inom
både judendom , kristendom och islam. Abraham kallas »Guds vän > i
2.Krön.20:7; Jes.4 1:8 ; Jak.2:23 (jfr
EI-C halil , »Vännen», det arabiska
namnet på Abrahams stad Hebron) .
Det finns mycket i Abrahams liv,
som vi ttna r -om ett förtroligt gudsumgänge. Herren uppenba rade kommande ting för honom (i I.Mos.20:7
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Abraham
kallas Abraham »profet »), och han
var en man med gudomlig auktoritet
(»Guds hövding », l.Mos. 23 :6). l Ps.
105:6,42 kallas han H errens. »tjänare». Under allt utmärktes Abraha m av lydnad och ödmjukhet.
Genom hela Skriften har han en
ställning som »fader », dvs. som stamfade r för gudsfolket. Se t.ex. Jos.
24:3 ; Jes. 51 :2. Jfr Syr.44:19-21.
Judarna på Jesu tid åberopade sitt
släktskap med Abraham, och i Joh .
8:33 ff. har vi ett intressant menin gsutbyte mellan Jesus och judarna om
vad det innebär att vara Abrahams
barn och ha Abraham till sin fad er.
Hos Paulus intar detta en central
plats: Ab rahams ba rn är de, som har
samma tro som Abra ham och därmed del i G uds rättfärdighet. Se t.ex .
R om.4, där Paulus gentemot senjudendomens tal om Abrahams förtjänst sätter Abrahams rättfä rdiggörelse genom tro utan laggärningar.
Så ä r Ab raham en fader för alla,
som tror, både omskurna och oomskurna, både judar och hedningar
(v.11-12).
Bibel-kronologisk öve rs ikt

Abraham var 75 år gammal, då
han kom till Kanaans land, omkring
80, då han befriade Lot och mötte
Melkisedek. H an va r 86 å r, då Ismael
föddes, 99 å r då Sodom ödelades,
100 år då Isak föddes, 137 å r då
Sara dog, 160 å r då Jakob och Esa u
föddes. F rån Ab rahams död ti ll dess
att Jakob flyttade till Egypten förflöt 115 år.
Förbundet med Abraham

Förbundet med Abraham innefattar
i si n u rsprungliga form , l.Mos.12:
1-4, och senare bekrä ftelse , l.M os.
13 :14-17 ; 15 :1-7; 17:1- 8; 22: 15- 18,
fö ljande förbundslöften:
l ) Jag skall göra dig lill elI slorl
folk . Uppfyllt a) G enom naturli g och
andlig säd, »såsom sanden på havets
strand », l.M os.22: 17; l.Kon.4:20.
Israels folk. b) Genom andl iga efterkommande, såsom stjä rn orna på
himmelen , l.Mos. 15:5 ; R om.4 : 16 ;

Ga1.3:6,7,29. Omfattar alla trons
ba rn , antingen de är judar eller hedningar. c) Genom naturlig härstamning, avkomlinga r av Ismael och
K eturas barn, »såsom stoftet på jorden ., l.Mos. 13 :16 ; 16:10, 17: 18- 20;
25 : 1 f.
2) Jag skall välsigna dig . Uppfyll t
a) T imligt, I.Mos.13:14-18 , 15:18 .
b) Andligt, l.Mos.15 :6; Joh.8:56; Gal.
3:29.
3) Jag skall göra dill namn Slorl .
Inom hela kristenheten och i icke
mi ndre grad bland juda r och muhammedaner hyllas Abra ha m såsom en av
de största män, so m någonsin levat.
4) Du skall bliva ell välsignelse.
En perso ni fierad vä lsignelse, en vä lsi gnelsekälla. Genom sitt eget föredöme i tron och genom samma tro
verksam i han s efterkomman de.
5) Jag skall välsigna dem som välsigna dig. Abrahams vänner skall
bliva Guds vänner. Den som gö r väl
mot honom och hans efterkommande,
skall Herren belöna. A a ndra sidan:
6) D en som fö rbannar dig skall
jag förbanna. Hi storien visa r det
djupa allvaret i dessa ord. Nationer,
vi lka förfö ljt judarna, ha r alltid fått
plikta härför, ty Abrahams fi ender
är GudS fiende r. Många sk riftställ en
bekräftar detta : 5.Mos. 30: 7; Jer.50 :
11 - 18 ; 51 :24-36; H es. 25 :2; 26:2- 3;
Mika 5:7-9; H agg.2 :22 ; Sak.14: 1- 3;
Matt.25 :40- 45.
7) I dig skola alla släk IelI på jorden varda välsignade. Detta är det
sto ra messianska löftet, so m uppfylldes i Abraha ms ättling, Jesus Kristus, Gal.3: 14- 16.
Abrahams trosvandring
Genom tron: 1) Va r ha n lydig kallelsen, H ebr.l1 :8. 2) Blev han rättfärdiggjord , l.Mos.15 :6. 3) Blev han
välsi gnad, Gal.3 :9. 4) Fic k ha n erfata löftenas uppfyll else, H ebr. 6:
12- 15. 5) Offrade han Isa k, H ebr.
11:17- 19.6) Levde ha n såsom frä mling, Hebr.11:9. 7) Vä ntade han på
Guds stad, H ebr.l1 : l O.

Abrahams offerväg
l ) U tvandrin gen ur U r - en skil smässa frå n världen och vä rldsli vet.
2) Skilsmässan frå n Lot - ett bryta nde med lj umhet och halvhjärtenhet.
3) Utvisandet av Jsmael - ett uppgivande av all »självhjälp». 4) Offrandet av l sak - ett välja nde av
Givaren framför gåvan.
Abrahams pilgrimsliv
1) Han lä mnade världens områden:
a) Ur i Ka ldeen. b) Haran . c) Egypten. d) Undvek Sodom. 2) Han bodde som främ ling i löfteslandet, ägde
dä r endast ett tält och en beg rav- .
ningsplats, Hebr.11 :9 . 3) Han sö kte
efte r ett evigt fädernesland och en
evig sta d, Hebr.ll : 14-1 6.
Abrahams altaren
l ) Vid Sikem, l.Mos.12:7. 2) Betel,
12:8 ; 13:4.3) Mamre, 13 : 18 ; 15 :9 f.
4) Mori a, 22:2,9.
Abrahams offer
Inlednin g: D et sto ra provet
Abrahams liv .
I. Abrahams lydnad. 1) Hörsamhet, l.Mos.22: 1; jfr l.Sam.15 :22. 2)
Handling, l.Mos.22:3; jfr Ja k.l :22.
II. A brah ams kärlek . 1) Gud älskade - och ville bli älskad tillbaka . 2)
Prövade Abra ham med avseende på
det han ä lskade högst. 3) Abraham
bestod provet.
li r. Abrahams Iro. 1) Tro till att
vänta, Hebr. 6: 15. 2) Tro till att mottaga och uppleva löftet, 6: 15. 3) Tro
till att giva, 11 :17-19 . 4) Tro till att
förstå offrets innebörd, l.Pet.l : 12.,
jfr H ebr. 11 :3. Syftet med provet:
välsignelse, 5.Mos.8:16.
ABRA HAM (se även: Abram )
a. r a ll mänhet
A. skall var a dit! namn
1. Mos.17 :5
Gud sade ytterligare till A.
17:9
17:15
Gud sade äter till A.
17:17
föll A. ned på sitt a nsikte
17 :18
A. sade till Gud
Gud hade tal at ut med A.
17:22
17:23
A. tog sin son Ismael
17 :23
allt mankön bland A. s husfolk
17:24
A. var 99 år gam m al
17:26
omskuros A. och Ismael
A. skyndade in i tältet till Sara
18 :6
18 :7
själv hastade A. bort

D enna mask e i Hebron säges vara byggd över Makpela-gro llan , A brahams och hans fa miljs gra vplals.
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A. och Sara voro gamla
18:11
Herren sade till A.
18:13
A. gick med fö r att ledsaga dem
18:16
18:17
Kan jag väl dölja fO r A. ?
Av A. skall ju bliva ett stort folk 18 :18
Herre n m å l äta det komma över A. 18 :19
A. stod ännu kvar inför Herren
18 :22
18:23
A. trädde närmare och sade
A. sva r ad e och sade
18 :27
sedan han talat ut med A.
18:33
och A. vände tillbaka hem
18:33
när A. bittida föl jande morgon
19:27
tänkte han på A.
19 :29
A. drog till Syd landet
20:1
A. sade om Sara
20 :2
kallade Abimelek A. till sig
20:9
sade ytterligare till A.
20:10
A. svarade
20:11
gav dem åt A.
20:14
A. bad till Gud, och Gud botade
20:17
för Saras, A. s hustrus, skull
20 :18
födde åt A. e n son
21:2
A. gav den son, s om var född
21 :3
A. omskar s in son lsak
21:4
21:5
A. var 100 år gammal
skulle hava sagt A.
21 :7
gjorde A. et! s tort gästabud
21:8
som denna hade fött åt A.
21 :9
21 :10
hon sade till A.
talet misshagade A. mycket
21:11
Gud sade till A.
21 :1 2
tog A. bröd och e n l ägel
21 :14
talade med A. och sade
21 :22
21:24
A. sad e: Det vill jag lova
gjorde A. Abimelek förebr åelser 21 :25
tog A. får och fäkreatur och gav
21 :27
A. ställde sju l a mm avsides
21:28
sade Abime lek till A.
21 :29
A. planterade en tamarisk
21 :33
21:33
A. bodd e i filisteernas land
22 :1
Gud satte A. på pr ov
Han sade till honom: A. !
22 :1
lastade A. sin åsna
22:3
När nu A . lyfte upp s ina ögon
22:4
A. tog veden till brä nnoffr et
22 :6
22:8
A. svarade : Gud utser nog
den plats, som Gud hade sagt A.
22:9
22 :10
A. r~ckte ut sin hand
ropade H . ängel..: A . ! A. !
22 :11
Nör då A .ly fte upp sina ögon
22:13
A. gick dit och tog väduren
22 :13
A. gav platsen na mnet
22 :14
ropade fö r andra gången till A.
22 :1 5
vände A. tillbaka till sina tjänare 22:19
22 :1 9
A. bodde i Beer - Seba
härefter blev så berättat för A.
22 :20
åt Nahor, A. s broder
22:23
A. höll dödsklagan efter Sara
23 :2
Därefter stod A. upp
23:3
svarade Hets barn A . och sade
23:5
23:7
A. stod upp och bugade sig
svarade A. i närvaro av Hets barn 23:10
A. bugad e sig för l a ndets folk
23 :12
svarade Efr on A. och sade
23:14
A. förstod Efron och vägde upp
23 :16
överlåten åt A. till egendom
23 :17
begrov A. sin hustru Sara
23 :19
överlåten åt A. till egen grav
23:20
A. var nu gammal
24:1
Herren hade välsignat A.
24:1
A. svarade honom
24:6
under sin herre A. s länd
24:9
gör nåd med mi n herre A.
24 :1 2
A. s b roder Nahors hustru
24 :1 5
Jag är A. s tjänare
24:34
När A. s tjänare hörde deras ord
24:52
skulle fara med A. s tjänare
24:59
25:1
A. tog sig ännu e n hustru
25:5
A. gav a llt vad ha n ägde ät lsak
sönerna till sina bihustrur gav A. 25:6
antalet av A. s levnadsår: 175 år
25 :7
d ärefter gav A. upp andan
25:8
d en åker, som A. hade köpt
25:10
d är blev A. begraven
25:10
efter A. s död välsignade Gud
25:11
lsmaels släkt, A. s sons
25:12
föddes åt A. av Hagar
25:12
lsaks, A . s sons släkt
25:19
A. födde lsak
25:19
hungersnöd .. . i A. s tid
26:1
därför att A . h ar lyssnat
26:5
efter A. s död hade kast a t igen
26:18
för min tjänare A. s skull
26:24
giva åt dig A. s välsignelse
28:4
land, som Gud har givit A.
28:4
28:9
A. s son Ismaels dotter
land, som jag ha r givit åt A.
35 :12
där A. och rsak hade bott
35:27
A. och lsak hava vandr at
48 :15
uppkallas efter • . A. s och lsaks
48:16
den åker, som A. köpte
49 :30
där de ha v a begravit A.
49!31
som A. hade köpt till egen grav
50 :13
som han med ed har lovat åt A.
50:24
mitt fårbund med A.
3 . Mos. 26:42
Tera, A.s och Nahors fader
Jos . 24:2

152

Abraham-Absalam
Abram, det är A.
1. Krön. 1:27
A.s söner vara lsak och lsmael
1:28
Ketura, A.s bihustru, födde
1:32
A. födde lsak
1:34
det förbund, han slöt med A.
16:16
gav honom namnet A.
Neh. 9:7
det fOrbund, han slöt med A. Ps. 105:9
han tänkte på sin tjänare A.
105:42
han som förlossade A.
Jes.29:22
du ättling av A., min vän
41:8
skåden på A., eder fader
51:2
A. vet icke av oss
63 :16
A. var en ensam man
Hes. 33:24
skall bevisa ••. nåd mot A.
Mika. 7 :20
A. s sons släkttavla
Matt. 1:1
A. födde lsak
1:12
släktlederna från A. intill David
1:17
3:9
Vi hava ju A. till fader
kan uppväcka barn åt A.
3:9
barmhärtighet mot A.
Luk. 1:55
3:8
Vi hava ju A. till fader
kan uppväcka barn åt A.
3:8
!sak, 80m var son av A.
3 :34
denna kvinna, en A. s dotter
13:16
förd av änglarna till A. s sköte
16:22
fick se A. långt borta
16:23
A. svarade: Min son, kom ihåg
16:25
16:29
A. svarade: De hava Moses och
ockaå han är en A. s son
19:9
Vår fader är ju A.
Joh. 8:39
Ären l A. s barn
8:39
gören ock A. s gärningar
8:39
Så handlade icke A.
8:40
A. har dött, så ock profeterna
8:52
A., eder fader, fröjdade sig
8 :56
och A. har du sett
8:57
Förrän A. blev till, är jag
8:58
när han sade till A.
Apg. 3:25
den grav, som A. hade köpt
7:16
som Gud hade givit A.
7 :17
13 :26
l som ären barn av A. s släkt
Vad skola vi då säga om A. Rom. 4:1
Om A. blev rättfärdig av gärningar 4:2
A. trodde Gud, och det räknades
4:3
räknades A. till rättfärdighet
4:9
A. och hans säd undfick
4:13
för dem som hade A. s tro
4:16
A. trodde Gud
Gal. 3:6
de äro A. s barn
3:7
åt A. detta glada budskap
3 :8
välsignade tillika med A.
3:9
som hade givits åt A.
3 :14
gåvas löftena åt A.
3 :16
åt A. har Gud skänkt det
3 :18
A. fick två söner
4:22
när Gud gav löftet åt A.
Hebr. 6:13
han som gick A. till mötes
7:1
A ••• gav honom tionde av allt
7:2
7:4
A. gav tionde av det förnämsta
hava utgått från A. s länd
7:5
tog denne ... tionde av A.
7:6
Genom A. har på visst sätt
7:9
Genom tron var A. lydig
11:8
A. frambar lsak såsom offer
11:17
var Sara lydig mot A.
l. Pet. 3:6
Blev icke A., vår fader
Jak. 2:21
A. trodde Gud, och det räknades
2:23

med ed lovat åt A.
33:1
med ed har lovat åt A.
4.Mos.32:11
lovat edra fäder, A.
5. Mos. 1:8
lovat dina fäder, A.
6:10
vad han ..• har lovat A.
9:5
Tänk på dina tjänare A.
9:27
såsom han har lovat A.
29:13
har lovat dina fäder, A.
30:20
land, som jag med ed har lovat A. 34:4
Herre, A. s Gud
1. Kon. 18:36
förbund ... med A.
2. Kon. 13 :23
Herre, A. s Gud
1. Krön. 29 :18
vänden om till A.s Gud
2.Krön.30:6
råda över A.s säd
Jer. 33:26
få vara med A. till bords
Matt. 8:11
Jag är A. s Gud
22:32
Jag är A. s Gud
Mark. 12:26
när l fån se A.
Luk. 13 :28
kallar Herren A. s Gud
20:37
A. s Gud •. har förhärligat
Apg. 3 :13
dina fäders Gud, A. s Gud
7:3 2
ABRAHAM e. Abrahams säd
åt A.s, din väns, säd
2. Krön. 20:7
l A. s, hans tjänares, säd
Ps. 105:6
råda över A.s säd
Jer. 33:26
Joh. 8:33
Vi äro A. s säd
vet, att I ären A. s säd
8:37
därför att de äro A. s säd
Rom. 9:7
en israelit, av A.s säd
11:1
Äro de A. s säd
2. Kor. 11 :22
ären I därmed ock A.s säd
Gal. 3:29
A. s säd, som han tager
Hebr. 2:16

sade till A. : Det skall du veta
ett förbund med A.
A. s hustru, hade icke fött barn
Sarai sade till A.
A. lyssnade till Sarais ord
Sarai, A. s hustru, gav henne
till hustru åt sin man A.
Då sade Sarai till A.
A. sade till Sarai
Hagar födde åt A. en son
A. gav den son ••• namnet lsmael
A. var 86 år gammal
Hagar födde lsmael åt A.
När A. var 99 år gammal
föll A. ned på sitt ansikte
skall du icke mer heta A.
A. , det är Abraham
1. Krön.
Herren Gud, som utvalde A. Neh.

15:13
15:18
16:1
16:2
16:2
16:3
16:3
16:5
16:6
16 :15
16 :15
16:16
16:16
17:1
17:3
17:5
1 :27
9:7

ABRAHAM
d. Abraham, lsak och Jakob (lsrael)
land, som han lovat åt A.
1. Mos. 50:24
sitt förbund med A.
2. Mos. 2:24
Jagär ... A.sGud
3:6
edra fäders Gud, A. s Gud
3 :15
Herren, A. s Gud
3:16
4:5
A. s Gud har sänt mig
För A. uppenbarade jag mig
6:3
som jag lovat giva åt A.
6:8
Tänk på A. , dina tjänare
32:13

ABRAM (se även: Abraham)
födde han A.
l. Mos. 11:26
Tera födde A., Nahor och Haran 11:27
A. och Nahor toga s ig hustrur
11:29
A. s hustru hette Sarai
11:29
tog med sig sin son A.
11:31
hans son A. s hustru
11:31
Herren sade till A. : Gåt ut
12:1
A. gick åstad
12:4
A. var 75 år gammal
12:4
A. tog sin hustru Sarai
12:5
A. drog fram i landet
12:6
Herren uppenbarade sig; för A.
12:7
Sedan bröt A. upp därifrån
12:9
A. drog ned till Egypten
12:10
Då nu A. kom till Egypten
12:14
A. blev av honom väl behandlad
12:16
för Sarais, A. s hustrus, skull
12:17
kallade Farao A. till sig
12:18
drog då A. upp från Egypten
13:1
A. var mycket rik på boskap
13:2
där åkallade A. Herrens namn
13:4
Lot, som drog med A.
13:5
A. s och Lots boskapsherdar
13:7
Då sade A. till Lot
13:8
A. förblev boende i Kaanans land 13:12
Herren sade till A.
13:14
A. drog åstad med sina tält
13:18
14:12
Lot, A. s brorson
14:13
berättade detta fdr A.
14:13
vara i förbund med A.
A. hörde, att hans frände
14:14
Välsignad vare A. av Gud
14:19
A. gav honom tionde av allt
14:20
konungen i Sodom sade till A.
14:21
A. svarade konungen
14:22
Jag har riktat A.
14:23
Herrens ord i en syn till A.
15:1
Frukta icke, A., jag är din sköld 15:1
A. sade: Herre, Herre, "
15:2
A. sade ytterligare
15:3
A. drev bort dem
15:11
tung sömn hade fallit på A.
15:12

ABSALOM
hebr. 'absälom eller 'abisälom, fridens fad;r el. min fader -är frid.
Absalom var Davids tredje son
och hans ende son med Maaka, dotter till Talmai, konungen i det arameiska Gesur, 2.Sam.3:3.
I 2.Sam.13-19 skildras i korta
drag Absaloms historia under hans
mogna år. Här berättas, att Davids
son Amnon fattat kärlek till sin halvsyster Tamar, som han kränkt och
därefter drivit bort, 13:1-18. Konung
David lät Amnons dåd passera ostraffat. Tamars broder Absalom tog sig
an henne, 13:19-20, och han fattade
ett dödligt hat till Amnon för hans
ogärning. Två år senare lät han döda
Amnon vid ett gästabud, 13:23 ff.
Därefter flydde han till sin morfader,
konungen i Gesur. Där stannade han
i tre år, 13:37,38. Under hela denna
tid var David overksam med avseende på Absalom, 13:39. Denne fick
genom härföraren Joabs försorg återvända till Jerusalem, och genom J oab
blev det efter två år officiell förlikning mellan Absalom och hans fader,
14:33.
Absalom visade sig emellertid
snart vara falsk och trolös. Hans
håg stod till tronen, och på olika
sätt sökte han nå sitt mål: att störta
fadern och själv ta makten. (Ordet
»domare» i 2.Sam.15:4 är här liktydigt med »konung»). Flera faktorer
bidrog till att skapa en gynnsam atmosfär för Absalom och hans ambitioner. Troligen fanns ett utbrett
ogillande a v Da vids handlingssätt mot
Uri a och dennes hustru Batseba. Vidare var säkerligen många missnöjda
med Davids strävan att centralisera
rikets förvaltning. Med centraliseringen följde svårigheter att genomföra
ett effektivt och funktionsdugligt rättsväsen. Naturligtvis spelade också den
unge Absaloms personliga företräden
in: han hade ett fördelaktigt utseende,
14:25-26, och ett vinnande sätt, 15:5.
Allt detta gjorde det förhållandevis
lätt för Absalom att vända folkets
hjärtan bort från David, 15:1-6.

Snart var Absaloms plan mogen
att utföras. Han lyckades - fyra år
efter försoningen med fadern - utverka tillstånd att besöka Hebron,
Abrahams och Davids stad och hans
egen föddseort, under förevändning
att han där skulle hålla gudstjänst
åt Herren. Även om han frambar
offer, var detta inte hans egentliga
ärende. Syftet var i stället, att han i
Hebron skulle låta utropa sig till
konung. Där hade enligt överenskommelse genom hemliga budbärare
många av hans anhängare från alla
Israels stammar samlats. Absalom
fick även' tvåhundra man med sig
från Jerusalem. Dessa var fullkomligt
okunniga om hans plan. Ahitofel,
Davids egen rådgivare, hämtades också och slöt sig till de sammansvurna.
Efterhand samlades allt flera i Hebron, 15:7-12. Då David fick höra
härom, flydde han med sitt folk från
Jerusalem och begav sig österut, medan hans tio bihustrur fick stanna
kvar, 15:13-23. Därmed var hindren
för Absaloms intåg i Jerusalem avlägsnade, 15:37.
Vid denna tid var Ahitofel en högt
skattad rådgivare, 16:23. Absalom
följde hans råd att inför hela folket
gå in till sin faders bihustrur för att
därmed officiellt ge tillkänna, att han
hade övertagit konungadömet, 16:2022. Så hade förutsägelsen i 2.Sam.
12:11-12 gått i uppfyllelse. Nu fanns
inte längre någon möjlighet till
försoning mellan fader och son, och
ingen av Absaloms anhängare· behövde längre hysa fruktan för att
giva honom sitt fulla stöd.
Under flykten sände David Husai
åstad med uppgift att sluta sig till
Absaloms folk och där försöka göra
Ahitofels råd och planer om intet,
15:32-37; 16:16-19. Ahitofel ansåg,
att man nu omedelbart skulle upptaga förhöljandet av David och försöka dräpa honom för att på så sätt
göra slut på kriget. Husai åter sökte
vinna tid för David genom att föreslå, att man först skulle församla
hela Israel; på detta sätt skulle man
lättare kunna besegra David och hans
folk. Husais råd antogs, och han
sände omedelbart ett hemligt sändebud til David härom, 17:1-21.
David gick över Jordan och samlade en här mot upprorsmakarna.
Absalom, som smorts till konung,
19:10, satte Amasa i spetsen för sin
styrka och drog över J ordan för att
förfölja sin fader. David delade sitt
folk mellan Joab, Abisai och Ittai och
bjöd dem vara varsamma med Absalom. Det kom till ett slag i Efraims
skog i området öster om Jordan.
Absalom led nederlag och flydde,
ridande på en mulåsna, men han blev
hängande i grenverket på en terebint.
Joab fann honom där och dödade
honom trots faderns vädjan om att
skona honom. Man tog ned Absaloms döda kropp, kastade den i en
grop i skogen och staplade ett stort
stenröse över honom. Detta blev ett
minnesmärke av helt annat slag än
det han själv låtat resa åt sig i Konungsdalen, 17:22-18:18.
Absalom 'hade tre söner, men endast hans dotter Tamar överlevde
honom, 14:27; 18:18. Hon blev moder till Maaka, som Rehabeam tog
till hustru, 2.Krön.l1 :20,21.
Absalom är en tragisk gestalt. Han
har blivit kallad .Gamla Testamentets Alkibiades. (Alkibiades var atenarnas bortskämde gunstling). De
upplösande tendenserna i Davids
familj synes ha varit samlade i Absaloms person.
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ABRAHAM b. Fader Abraham
talade lsak till sin fader A. 1. Mos. 22:7
svurit din fader A.
26:3
grävt i hans fader A. s tid
26:15
grävda i hans fader A. s tid
26:18
32:9
Min fader A. s Gud
hämtade eder fader A.
Jos. 24:3
med ed lovat vår fader A.
Luk. 1:73
Fader A., förbarma dig
16:24
16:30
Nej, fader A.
förmer än vår fader A.
Joh. 8:53
för vår fader A.
Apg. 7:2
tro, som vår fader A. hade Rom. 4:12
ABRAHAM c. Abrahams Gud
Herre, min herre A.s Gud l.Mos.24:12
Herren, min herre A. s Gud
24:27
Herren, min herre A. s Gud
24:42
lovade Herren, min herre A. s Gud 24:48
Jag är A.s, din faders, Gud
. 26:24
Herren, A.s, din faders, Gud
28:13
A. s Gud, han som ock lsak fruktar 31:42
A.s Gud ••• vare domare
31:53
Min fader A. s Gud
32:9
din faders Gud, A. s Gud
2. Mos. 3:6
edra fäders Gud, A. s Gud
3:15
bliva ett A.s Guds folk
Ps. 47:10

ABRAHAMS SKöTE
Själva uttrycket Abrahams sköte brukades bland judarna för att beteckna
ett tillstånd av lycksalighet efter
döden. Så användes uttrycket även
i Talmud. Man föreställde sig, att
Abraham stod vid paradisets port för
att mottaga och sluta i sin famn alla
sina barn efterhand som de nådde
fram, och att hela hans stora familj
av trogna efterföljare skulle samlas
i hans sköte. - Lasarus säges efter
döden befinna sig i Abrahams sköte.
Uttrycket synes bl.a. angiva, att de
troende samlas i skötet på trons fader,
han som först fick löfte om att »få
världen till arvedel» (Rom.4: 13). De,
som är Abrahams medarvingar till
löftena, blir där tröstade.
ABRAHAMS SKÖTE
förd av änglarna till A.s sköte Luk.16:22

ABRAM
hebr. upphöjd fader el. fadern är
upphöjd. Se: Abraham.

ABREK
Egyptiskt ord med oviss betydelse,
möjl. ett utrop med innebörden .giv
akt» el. »på knä».
ABREK
utropade framför honom a. 1. Mos. 41 :43

ABRONA
hebr. möjl. övergång, vadställe. En
av Israels lägerplatser. 4.Mos.33:
34,35.
ABSAI
hebr. möjl. min fader är Isai. Son till
Davids syster Seruja och broder till
Joab och Asael. Se: Abisai.
ABSAI
A., Joab och Asael
1. Krön. 2:16
11:20
A .•. var den förnämste
sedan A. f Serujas son, slagit
18:12
19:11
överlämnade han åt A.
19:15
flydde ••• för hans broder A.

Absalam-Acka
9) lu. 1'I
ko n j. som uttrycke r h opp och ö n skan:
om, om bara ; i Job 6 :2 övers . ack att.
10) 'iihäh , i10~,
utrop av smärta och sorg.

11) 'o;, ' ix
sta rkt utrop av bedrövelse och förtvivlan ; 'oj- nä' i Jer.4 :31 övers. ac k
ve.
12) 'äb, n~
utrop av sorg eller fö rvå nin g;
6 : 11 övers. ack och ve.

13) Mh,

Hes.

ilQ

jfr 10; föreko mmer e nda st i Hes .30:2 ;
ö vers. ack ve.

14) ho, in
jfr 8; fö rekomme r e ndast
övers. ack ve.

Den s.k. Absaloms grav

Kidrondalen m ed Jerusalems stadsmur och Gyllene porten i bakgrunden.

ABSALOM
den tredj e var A.
2. Sam. 3:3
A. hade en skön syster
13:1
kärlek till min broder A. s syster 13:4
sade hennes broder A.
13:20
A. talade intet om Amnon
13:22
ty A. hatade Amnon
13:22
hade A. fårklippning
13:23
A. inbjöd då alla konunge ns söner 13:23
13:24
A. kom till konungen och sade
konungen svarade A.
13:25
Då sade A.
13:26
A. bad honom så enträget
13:27
A. bjöd s ina tjänare och sade
13:28
13: 29
A. s tjänare gjorde med Amnon
13:29
såsom A. hade bjudit
13:30
A. hade huggit ned
A. s uppsyn har bådat olycka
13:32
Emell ertid flydde A.
13:34
13:37
A. hade flytt
13:38
Sedan A. hade flytt •• . till Gesur
13:39
dr aga ut mot A.
konungens hjärta var vänt mot A. 14:1
14:21
för tillbaka den unge mannen A.
förd e A. till Jerusale m
14:23
14:24
begav sig A. till sitt hus
ingen så skön man 80m A.
14:25
14:27
åt A. foddes tre söner och
A. hade bott två hela år
14:28
14:30
tände då A. s t jänare eld
gick hem t ill A. och sade
14:31
14:32
A. svarade Joab
14:33
kallade då till sig A.
Och konungen kysste A.
14 :33
skaffade A. s ig vagn och hästar
15 :1
A. plägade bittida om morgonen
15 :2
ka llade A. honom till sig
15:2
sade A. till honom
15:3
A. tillade: Ack om jag bleve
15:4
gjorde A. med alla israeliter
15:6
Så förledde A. Israels män
15 :6
då A. en gång sade till konUngen
15:7
A. sände ut hemliga budbärare
15 :10
sägen: Nu har A. blivit konung
15:10
med A. hade följt 200 m än
15:11
Meda n A. offrade slaktoffren
15:1 2
gick folket över till A.
15 :12
hava vänt sina hjärt~n till A.
15:13
r äddning finnes för oss Wldan A.
15:14
sammansvurit sig med A.
15:31

tillbaka till staden och säger till A.15 :34
jämv äl A. drog in i J erusalem
15:37
konungadömet åt din s on A.
16:8
16 :15
A. hade med allt s itt folk
Hus ai , Davids vän, kom till A.
16:16
ropad e Husai till A.
16 :16
A. s ade till Husai
16 :17
16 :18
Husai svarade A.
A. sade till Ahitofel
16 :20
Ahitofel sade till A.
16:21
slog m an upp ett tält åt A,
16:22
16 :22
s å gick A. in
både för David och för A.
16:23
Ahitofel sade till A.
17:1
beha gade A. och all a de älds te
17 :4
Likv äl sade A.
17:5
då Husai kom in till A.
17:6
sade A. till hono m
17:6
Husai svar ade A.
17:7
folk som följ er A. har lidit
17:9
sade A. och alla Israels m än
17 :14
låta olycka komma över A.
17 :14
rådet har Ahitofel givit A.
17 :15
berättade det för A.
17 :18
A. s tjänare kommo in i huset
17 :20
A. med alla lsraels män gick över 17 :24
A. hade satt Amasa i J oabs ställe 17 :25
Israel oc h A. lägrade sig
17 :26
Faren varligt .•. med A.
18:5
hövitsmännen angåend e A.
18 :5
A. kom i Davids tj änares väg
18 :9
18:9
A. red på sin mulåsna
A. hänga i en t erebint
18:10
Tagen var a på •.. A.
18:12
stötte dem i A. s bröst
18:14
blev A. till full o dödad
18:15
togo A. och kastade honom
18 :1 7
18:18
A. hade , medan han ännu levde
heter ännu i dag A.,s minnesvård 18:18
Står det väl till med ••. A. ?
18:29
med den unge mannen A.
18 :32
Min son A. min son , min son A., 18:3 3
A. , m in s on
18 :33
konungen grät och s örjde A.
19:1
Min s on A. !
19:4
A. , min son, m in s on
19:4
om A. vo re vid liv
19:6
fly ur landet för A.
19:9
Aa , som v i hade smort
19:10
farligare för oss än A.
20 :6
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fött honom näst eft er A.
1. Kon. 1:6
flydde för din broder A.
2:7
icke hade slutit sig till A.
2:28
A., den tredje
1. Krön. 3:2
hus tru Maaka. A.s dotte r
2. Krön. 11:20
hade Maaka, A.s dotter, kärare
11 :21
han flydd e för sin s on A.
Ps. 3:1

ACK
l ) na', X l
förstärk . p a rtikel vid bön o ch begära n ,
un g.: jag b er, var vänlig .
2) bi, 'J

partike l, som uttryc ker bön om t illlå telse a tt ,få ta la med en ö verordnad;
d e n följes av 'ä do n äj, H erre, eller
'agoni , he r re ; jfi öve rs . »hör mig
(oss)>> i l.Mos.43:20; 44 : 18; l. Sam .
1:26; l.Kon .3: 17,26.

3) mi ;itten,

llJ '. 'D

vem ska ll g iva? m å tte någo n giva!

hä r övers.: ack att .. . . ; mi , vem;
jitten , imperf. av n å! a n , g iva .

4) 'änna', 'ännä, n)~ X ."~
partike l, som a n vä ndes v id enträgen
b ö n , un g .: jag bön fall er; jfr ö ve rs.
»käre» i J.M os.50 :17.
5) mi, 'I;!
ti lls. m ed ett verb i imperf. , jfr 3;
h är övers. ack om . . , ack a tt .. ; 4 .
Mos.ll :4,18 ordagra nt: vem s ka ll giva o ss k ött att äta? ; 2.Sam.15 :4: v em
s kall sätta mig till domare . . ?

Am.5:16,

ACK
1 A.nej, om jag funnit nåd l.Mos . 33:10
2 (Mos e) A. ,jag är inge n 2. Mos . 4:10
2 A. H.,sänd ditt budskap med
4:13
16:3
3 A. att vi fått dö för H. hand
4 A. detta folk har begått synd
32 :31
1 A. övergi v oss icke
4 . Mos. 10:31
5 A. om vi hade kött att äta
11:4,18
3 A. att H. fol k bleve profeter
11:29
1 Aron till Mose: A.min herre
12:11
3 A. att de hade .. hjärtan 5. Mos . 5:29
3 A. att det vor e afton
28:67
3 a . att det vore morgon
28 :67
2 (Josua) A. , H. , vad skall
Jos. 7:8
2 (Gideon) A. om H. är med Dom. 6 :13
2 A. H., var med ka n jag fräls a
6:1 5
2 A.H. låt gudsmannen komma
13:8
6 (Tamar)A .nej,min
2.Sarn . 13:12
7 A. jag är änka
14:5
5 A. om jag bl eve .. domare
15:4
3 A.att jag fått dö i ditt s t älle
18:33
5 A. att någon ville giva vatten
23:15
1. Kon. 13:30
8 A. ve , min broder
4 (Hiskia) A. H., tänk dock 2. Kon. 20:3
4 A. H. , himmel ens Gud
Neh . 1:5
4 A. H.låt ditt öra akta .. hön
1:11
9 A. att min grämelse bleve Job 6:2
6:8
3 A. att min bön bleve hörd
14:13
3 A. att du ville gömma mig
3 A. att mina ord skreves upp
19: 23
3 a . att d e bleve upptecknade
19:23
29:2
3 A. att jag vore ss . i forna
3 A. att någon ville höra mig
31:35
3 A. att från Sion komme
Ps . 14:7
3 A. att från Sion komme frälsn . 53:7
3 A. att jag hade vingar
55:7
4 A. H. ,r ädda min själ
116:4
4 A.H ., jag är ju din tjänare
116:16
4 (Hiskia) A.H ., tänk dock på J es. 38 :3
5 A. att någon, ville lyssna
42:23
10 jag svarade A. H. H.
Jer. 1:6
10 A. H.H.,s vårt bedrog du
4:10
11 A. ve mig! l m ördares våld
4:31
6:4
11 A. att dagen redan lider
6 A. att aftonens skuggor fOr längas 6 :4
3 A. att mitt huvud vor e
9:1
9:2
3 A. att jag hade ett härbärge
10 A. H. H. Profeterna säga ju
14:13
12 Så säger H. r opa a . och ve Hes. 6:11
13 Jämren eder: A. ve , vilken dag 30:2
14 man ropa: A. ve ! A. ve!
Am. 5 :16
4 Då ropadedetillH . :A . H.
Jona1:14
4 (Jona) bad till H. : A. H.
4:2

ACKAD
En stad inv id ruinorten Abu Habba
i norra M eso potamien , berömd för
sitt I s htar-tempe l. Som grä nsstad mellan Babyl o nien och Assyrie n var orten a v stor b etydelse. Området omkrin g staden fick namn efter de nna,
och befolkningen ka ll ades ackader.
Sa rgon 1 gjorde Ackad till huvudstad
i sitt rike, som omfattade norra Babyloni e n , va rv id riket fick samma n a mn
som huvudstaden. Se: Babylonien.
l.Mos. 10:1O.

ACKO

8) ho;, 'in
utrop av smärta och bedröve lse; i
l.Kon.13:30 övers. ac k ve.

E n gammal h a mnstad, b elägen på en
s m a l udde på n ords idan av den bred a
Haifa-bukten. Staden tilldelades i sin
iid Asers stam , so m dock inte förmådd e intaga d e n. Grekerna kallade
d e n Pto lema is. D å araberna e rövrade
stade n , gav d e den namnet Acka.
R omarna intog staden år 65 f.Kr. Gen o m århundra d en va r Acko den
betyd elsefullaste h amn staden i Pale-
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6) ut f. o rd.

I 2 .Sam .13:12 är n eg. 'al ö v ers . ack
n ej .

7) 'a~äl, 'I ~,
fö rstärka nde ord: fö r visso, verkli gen .

Ac kub-Adar
stina. En viktig väg från Jisreelslätten
förde hit. I dag har Acko kommit i
bakgrunden för det moderna Haifa
på sydsidan av ovannämnda bukt. Paulus gick i land i Acko (Ptolemais)
på si n tredje missionsresa, Apg.21:7.
Se: Ptolemais. Dom.1:31.
ACKUB

hebr. som töljer någon i hälen: bakslug (jfr namnet Jakob).
1. Son till Eljoenais , judakonungen
Jekonjas efterkommande. I.Krön .3:
24.
2. En skriftlärd levit. Neh.8:7.
3. En tempelträl. Esr.2:45.
4. En dörrvaktare i templet.
ACKUB
dörrvaktarna:SalJum, A. 1. Krön. 9:17
av dörrvaktarnas barn A. s
Esr. 2:42
dörrvaktarna ... A. s barn
Neh . 7 :45
dörrvaktarna, A ... voro 172
11:19
A. hölJo såsom dörrvaktare v'lkt
12:25

ADA

heb r. prydnad, skönhet.
1. En av Lemeks hustrur, moder till
Jabal och Jubal. I.Mos.4:19,20,23 .
2. En av Esaus hustrur, hetiten Elons
dotter, moder till Eli fas. Se: Basemat.
ADA
1.Mos.36:2
A. , hetiten Elons dotter
36:4
A. födde Elifas åt Esau
Elifas , son till A., Esaus hustru 36:10
36:12
vora söner till A.
36:16
dessa voro A. s söner

ADAD

En edornitisk konungaättling, som
var motståndare till konung Salomo.
Se: Hadad 2. I.Kon.ll:17.
ADADA

hebr., betydelse osäker. En av gränsstäderna i J uda, i söder mot Edom,
stundom identifierad med Aroer, som
nämns i I.Sam.30:28. Se: Aroer 3.
Jos . 15:22.
ADAJA

hebr. Herren har smyckat .
1. En mann från Boskat, fader till
Jed ida, judakonungen Josias moder.
2.Kon.22: 1.
2. En levit av Gersoms slä kt. I .Krön.
6:41.
3. En son till benjaminiten Simei.
l.Krön.8:21.
4. Jerohams son, en präst. 1.Krön.
9:12; Neh.l1:l2.
5-6. Två av Ban is efterkommande,
vilka hade tagit hedniska kvinnor till
hustrur. Esr.l0:29 ,39.
7. Jojaribs son , en av Judas efterkommande. Neh .l1 :5.
8. Fader till underhövitsmannen Maaseja. 2.Krön.23:1.

Skriftens framställning är det här
icke tal om någon mytisk personlighet. Både G.T.s berättelse om de
första människorna i Edens lustgård
och N.T.s användande av denna berättelse, visar, att Adam betra ktas
som en historisk person och att skildringen återger ett historiskt skeende.
Luk.3:38 för sålunda Jesu släkttavla
tillbaka till »Adam, som var son av
Gud. och accepterar därmed patriarkernas släkttavla i I.Mos.5 . Dock
bör man här observera, att de bibliska släkttavlorna icke utan vidare
kan brukas vid tidsbestämmelser, då
de ofta är endast utdrag ur de fullständiga släktregistren . Hur noga
N.T. följer_de första kapitlen i Bibeln, visar följande skriftställen: l.
Kor. 15 :45-47, jfr I.Mos.2:7; Jud.
v.14, jfr 5:3-18; I.Tim.2: 13, jfr 2:
20-23; I.Tim.2: 14, jfr 3:1-6,13 ;
Matt.19 :4 och Mark. lO:6, jfr 1:27;
Matt. 19:5-6 , och Mark. 10:7-8, jfr
2:24; Rom.5: 2- 19 och I.Kor.15:22,
jfr 2: 17 och 3:19.
Den första människan blev ska pad
(bärä), I.Mos.1 :27, genom 'en direkt
skapelsehandling efter det att Gud
först hade skapat jorden till boplats
för människan . Skapelseberättelsen
är givetvis ingen »arbetsbeskrivning.,
vilken detaljerat skildrar huru Gud
skapade människan, men den omtalar, att människan är ett väsen av
både stoft och ande. Människans jordiska väsen danades alltså av samma material som den övriga skapelsen. Gud danade (jä~ar), l.Mos .2:7,
formade (som krukmakaren formar
leret) människan av stoft från jorden
('ädämä, 2:7). Människan s andliga
väsen blev till genom att Gud inblåste sin livsande i henne. Så blev
människan »en levande varelse» med
förmåga ti ll tanke och tal, och hon
skiljer sig från och härskar över den
övriga skapelsen.
Två ting kännetecknar människan:
Hon ska pades till Guds avbild och
är a lltså av .Guds släkt », Apg .17:29.
Vidare skapades människan till man
och kvinna , I.Mos.1 :27, och genom
detta är hela mänskligheten sammanknuten till en enda släkt.
G.T. sysselsät:er sig märkligt nog
ej så mycket med Adam . Först i sen-

judendomen synes en viss förändring
ha skett. Hans betydelse som släktets
stamfader står dock hela tiden klar.
Alla människor, även hedningarna
(Ps.86:9) är Guds skapelser. Alla
härstammar från detta enda första
människopar. Hela denna släkt, vilken bär på följderna av Adams synd ,
ska1l också få del i löftets välsignelse,
som genom Messias skall komma alla
släkten till del, l.Mos.12:3.
Dessa tankar får sin fulla utformning och motivering i N.T. Några
gånger hänvisas till skapelsen och
syndafallet, 1. Kor. 1 1:7-9 ; 2.Kor.1I :
3; I.Tim.2:13 f. Av större betydelse
är dock Pauli framställning av Adam
som motsättning och förebild till
Krist us: Adam kallas »den första
människan» och Kristus »den andra
människan », »den siste Adam », 1.
Kor.15:45-47. Alla av Adams släkt
är endast variationer över samma
tema : Adam. Först i och med Kristus
framträder den andra människan, den
nya människan, som är av himmelen .
Han ä r den siste Adam. Såsom
Adam , människan av jorden, var
stamfader för den gamla Adamssläkten , så har Kristus blivit stamfader för en ny släkt, den nya människan , som framstår i Kristus.
Men Kristus är också »i köttet»
knuten till den gamla släkten, Rom .
1:3; Luk.3 :23-28. Han ä r verkligt
och organiskt knuten till mänskligheten och medlem av den mänskliga
familjen. Därfö r kan han träda in som
släktets nya huvud och återupprätta
det, som dess förste representant förlorade. Den förste Adam stå r juridiskt ansvarig för fallet. . Men kom
synden in i världen genom en enda
människa , så kan den också sonas
genom en enda männi ska. Paulus
säger, att »såso m genom en enda
människas olydnad de må nga fingo
stå såsom syndare, så skola ock
genom en endas lydnad de många
stå såsom rättfärdiga», Rom.5:19. På
grund av den förste Adam kom fördöme1sedomen över hel a släktet, men
genom Kristus kom rättfärdiggö relsedomen , Rom .5: 16-18.
Döden kom genom en enda människa , och på samma sätt kom de
dödas uppståndelse genom en enda

människa . »Såsom i Adam alla dö ,
så skola ock i Kri stus alla göras
levande», I.Kor.15 :2 1-22.
K rysostomus säger: »Adam blev
orsak till döden för alla, som stammar från hOI ,om, trots att de sjä lva
icke hade ätit av det förbjudna trädet. På samma sätt blir Kristus ett
medel till rättfärdighet för alla, som
stammar från honom, trots att de
icke har någo n rättfärdighet i sig
själva.» ..
ADAM
1. Mos. 2:20
för A. fann han icke
3:17
till A. sade han
3 :21
Herren Gud gjorde åt A.
4:25
A. kände åter sin hustru
5:1
stycket om A. s släkt
5:3
När A. var 130 år , födde han
5:4
Sedan A. hade fött Set
5:5
A. s heja levnadsålder 930 år
A. I Set I Enos
1. Krön. 1:1
3:38
A. , som var son av Gud
Luk.
från A. till Moses
Rom. 5:14
5:14
i likhet med vad A. gjorde
1. Kor. 15:22
såsom i A. alla dö
15:45
Den första människan, A.
1. Tim. 2:13
A. blev ju först skapad
2:14
A. blev icke bedragen
Jud. v.14
Enok, den sjunde från A.

2. Nam n på Kristus, den nya skapel sens stamfader (jfr Människosonen,
hebr. bän-'ägarn).
ADAM

den siste A.

1. Kor . 15:45

ADAMA

hebr. (röd) jord. E n befäst stad i Naftali , sannolikt identisk med Adma,
en ruin på en höjdpl a tå ca 16 km
norr om Beisan. Jos. 19:36.
ADAMI -HANNE KEB

hebr. genomgångsmark. Gränsort i
Nafta ii , troli gen vid nuvarande Damije, 8 km sydväst om Tiberias. Jos.
19:33.
ADAR

baby!. och aram., stor härlig. Det
babyloniska namnet på den sjätte
månaden i judarnas borgerliga år och
den tolfte i det religiösa året. Den
varade fr4n nymånen i februari månad till nymånen i mars . Man »dubblerade » månaden tre gånge r under
en 19-årsperiod för att synkronisera
mån- och solår.
ADAR
3. dagen i månaden A.
12. månaden, det är ... A.

ADA LJA

trol. pers., betydelse okänd. En av de
tio sönerna till agagiten Haman ,
Hammedatas son, vilka hängdes jämte sin fader. Est.9:8.
ADAM

hebr. människa, mänsklighet; ordet
har möjl. också betydelsen röd. En
stad mitt i Jordandalen, på flodens
östra sida, vid Sartan. Staden är belägen ca tre mil från Jeriko. Orten
ka ll as numera el Damieh. När Israel
bröt upp för att tåga över Jordan vid
intagandet av löfteslandet, stannade
vattnet och blev stående som en samlad hög uppe vid Adam. E n arabisk
historieskrivare berättar, att ett ras
blockerade floden omkring år 1265 ,
och under ett jordskalv år 1927 störtade ä ven stora lerbankar ned och
avstängde under ett dygn flodens vatten. Jos.3: 16.
ADAM

hebr. människa, mänsklighet.
1. Adam är Bibelns namn på männi skosläktets förste stamfader. Enligt
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Parti av staden A cko, i Bibeln känd som Ptolemais.
162

163

164

Esr. 6 :15
Est . 3:7

Adbeel-Afton
det
det
det
14.
13.
14.
14.

är månaden A.
är månaden A.
är månaden A.
dagen i månaden A.
dagen i månaden A.
dagen i månaden A.
och 15. dagen i månaden A.

3 :13
8 :12
9:1
9:15
9:17
9:19
9:21

ADBEEL
hebr. möjl. Gud fostrar el. tuktar.
Ismaels son, stamfader för en arabstam. 1.Mos.25:13; 1.Krön.l:29.
ADDAN
trol. baby\., betydelse osäker. En ort
i Babylonien. En del av de judar,
som återvände efter exilen, härstammade härifrån. Se: Addon. Esr.2:59.
ADDAR
hebr. stor, härlig. En stad vid Judas
gräns i söder, mot Edom. Se: HasarAdar. Jos.15:3.
ADDAR
hebr. stor, härlig. En benjaminit,
Belas son. Se: Ard. 1.Krön.8:3.
ADDI
grek. form av hebr. Iddo. En man
i Jesu släkttavla. Han levde flera
generationer före Serubbabel och var
en av förfäderna till Josef, Marias
man. Luk.3:28.
ADDON
Densamme som Addan. Se d.o. Neh.
7:61.
ADIEL
hebr. Guds prydnad.
1. En av Simeons efterkommande,
en hövding. 1.Krön.4:36.
2. En av Arons efterkommande, präst
i Jerusalem. 1.Krön.9:12.
3. Fader till Asmavet. Möjligen identisk med föregående. 1.Krön.27:25.
ADIN
hebr. ljuvlighet, behag. En stamfader;
hövdingen för hans efterkommande
undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
ADlN
A. s barn: 454
av A. s barn Ebed
A. s barn: 655
Adonia, Bigvai, A.

Esr. 2:15
8:6
Neh. 7:20
10:16

ADINA

hebr. ljuvlighet, behag. Sisas son, en
rubenit och en bland Davids tappraste män. 1.Krön.ll:42.
ADITAIM
hebr. dubbelprydnad. En ort i Juda
lågland, identisk med Adida i1.Mack.
13:13; 12:38. Den låg förmodligen i
EI-Haditheh ca 5 km öster om Lydda.
Jos.15:36.
ADLAI
hebr. av oviss betydelse, en\. en förklaring: Herren är rättfärdighet. Fader till uppsyningsmannen Safat. 1.
Krön.27:29.
ADMA
hebr. (röd) jord. En av de fem städer, som överfölls av KedorIaomer.
Adma låg längst ner i Jordandalen
och ödelades jämte Sodom och Gomorra. Från höjderna vid Betel kunde Abraham och Lot se staden. Nu
är den övertäckt av Döda havet.
ADMA
område .... fram emot A.
l. Mos. 10:19
Sinab, konungen i A.
14:2
konungen i A ••. till strid
14:8
A. och Seboim omstörtades 5. Mos. 29:23
giva dig till priS såsom A.
Hos. 11:8

förfäder, son till Arni och fader till
Aminadab. Se: Aminadab, Amminadab, Arni.
ADNA
hebr. ljuvlighet, behag.
1. En hövding i Manasse, som förenade sig med David i Siklag. 1.Krön.
12:20.
2. En hövding på judakonungen
Josafats tid. 2.Krön.17:14.
3. En av Pahat-Moabs efterkommande. Esr.10:30.
4. Ett familjeöverhuvud bland prästerna på översteprästen J ojakims tid.
Neh.12:15.
ADONIA
hebr. Herren är min herre.
1. Davids fjärde son, född i Hebron
av Haggit. På Davids ålderdom tog
han del i tronföljdsstriden och fick
stöd av härföraren Joab och prästen
Ebjatar. Vid Rogelskällan lät han utropa sig till konung. Profeten Natan
grep in och fick komplotten omintetgjord. David insatte nu Salomo som
sin rättmätige tronföljare. Adonia
flydde till templet och fattade i hornen på brännofferaltaret. Han skonades därför av Salomo, men då han
på nytt försökte med sitt intrigspel,
ville Salomo icke spara hans liv. Se:
Abisag.
ADONlA
Den fjärde var A.
2. Sam.
A., Haggits son, hov upp 1. Kon.
slöto sig till A.
höllo icke med A.
A. slaktade får
A., Haggits son, har blivit konung
har då A. blivit konung
nu har A. blivit konung
att A. skall bliva konung
ropa: Leve konung A. !
A. och alla de inbjudna
A. sade: Kom hit
Jonatan sade till A.
de inbjudna, som voro hos A.
A. fruktade så för Salomo
A. fruktar för konung Salomo
A. , Haggits son, kom till Bat-Seba
tala med honom om A.
giva Abisag ••. åt din broder A.
endast Abisag från Sunem åt A.
om icke A. med sitt liv
i dag skall A. dödas
hade slutit sig till A.
A. , den fjärde
1. Krön.

3:4
1:5
1:7
1:8
1:9
1:11
1:13
1:18
1 :24
1 :25
1 :41
1:42
1:43
1:49
1:50
1:51
2:13
2:19
2:21
2 :22
2:23
2: 24
2:28
3:2

2. En levit på judakonungen Josafats
tid. 2.Krön.17:8.
3. En hövding på Nehemjas tid. Som
representant för Adonikams släkt
undertecknade han Nehemjas förbundsskrivelse. Se: Adonikam. Neh.
10:16.
ADONI-BESEK
hebr. Beseks herre. En grym kananeisk konung i Besek, vilken blev
besegrad och tillfångatagen av Juda
stam. Dom.l:5,6,7.
ADONIKAM
hebr. min herre har rest sig. Huvudman för en släkt, som återvände från
Babel, dels med Serubbabel och dels
med Esra. Se: Adonia 3. Esr.2:13;
8:13; Neh.7:18.
ADONIRAM
hebr. min herre är upphöjd. En uppsyningsman på Davids, Salomos och
Rehabeams tid. Han blev sänd av
Rehabeam att underhandla med de
tio stammar, som avfallit från konungen, men blev därvid stenad till
döds. 1.Kon.4:6; 5:14.

ADORAIM
hebr. möjl. dubbel härlighet. En stor
stad i södra Juda. Staden befästes av
Rehabeam. Dess klippgravar och
ruiner har påträffats i det nuvarande
Dura, 8 km väster om Hebron. 2.
Krön.ll:9.
ADORAM
Namnet är en sammandragning av
Adoniram, se d.o. En uppsyningsman.
2.Sam.20:24; 1.Kon.12:18.

att detta faktum givit orten dess
namn. Namnen syftar väl snarare på
de blodiga överfall, som ofta ägde
rum här. Längs passet finns talrika
kryphål för ljusskygga individer.
I passet ligger Den barmhärtige samaritens härbärge, som har fått sitt
namn efter Jesu berättelse (Luk.lO:
30 f). Jos.15:7; 18:17.

ADRAMMELEK
hebr. (guden) Adar är konung.
1. En avgud, som Samariens kolonister hade fört med sig från Sefarvaim. Adrammelek var solgud och
tillbads som Molok. Det semitiska
mäläk (konung) är ett vanligt element
i gudanamn. 2.Kon.17:31.
2. En av assyrierkonungen Sanheribs
söner. Tillsammans med sin broder
Sareser mördade han sin egen fader
i Nisroks tempel i Nineve och flydde
därefter till Ararats land (Armenien).
2.Kon.19:37; Jes.37:38.

AFARESIT

ADRAMYTTlUM
En viktig handels- och sjöfartsstad i
nytestamentlig tid, belägen vid Myc
siens kust vid Egeiska havet, mitt
emot ön Lesbos och norr om Smyrna.
Den hade förbindelser med främmande hamnar och med städerna i det
inre av Mindre Asien. Sålunda hade
den goda vägförbindelser till Pergarnus och Troas. Med ett skepp hemmahörande i denna stad blev Paulus
på sin resa till Rom såsom fånge
förd från Cesarea till Myra i Lycien.
Staden heter numera Edremit. Apg.
27:2.
ADRIATISKA HAVET
En del av Medelhavet, uppkallat efter den gamla etruskiska staden Adria
vid mynningen av floden Po. På
Pauli tid användes namnet i vidgad
betydelse. Det omfattade då också
Joniska havet och Tyrrhenska sjön.
Apg.27:27.
ADRIEL
hebr. Guds hjord; flera uppfattar det
som aram. Gud är min hjälp. Barsillais son från Mehola. Han fick
Sauls dotter Merab till hustru, trots
att hon var lovad till David. 1.Sam.
18:19; 2.Sam.21:8.
ADULLAM
hebr., av okänd betydelse, enl. en
förklaring: tillflyktsort. En kananeisk
konungastad sydväst om Jerusalem,
på gränsen till J uda lågland. Den
befästes av Rehabeam. Efter fångenskapen i Babel befolkades staden
åter av judar. I stadens närhet finns
många naturliga grottor. Ruinen
Kirbet id el-Mije visar var staden
legat.
ADULLAM
slöt sig till en man i A.
1.Mos.38:1
konungen i A. en
Jos. 12:15
Jarmut och A., Soko och Aseka
15:35
undan till A.s grotta
1. Sam. 22:1
till David vid A. s grotta
2. Sam. 23 :13
till David vid A. s grotta
l. Krön. 11 :15
Bet-Sur, Boko, A.
2. Krön. 11:7
Sanoa, A. och deras byar
Neh. 11:30
till A. skall lsraels
Mika. 1:15
ADULLAMIT

AFARESATKIT

skreva då •• och a. erna

Esr. 4:9
Esr. 4:9

skrevo då •• a. erna
AFARSEKIT

Setar-Bosenai .• a. erna
Setar-Bosenai och I a. er

Esr. 5:6
6:6

AF EK
hebr. möjl. fästning.
1. En stad norr om Sidon. Den tilldelades Asers stams område. Staden
anses vara identisk med det forna
Afaka, våra dagars Afka, nordöst om
Beirut. Se: Afik. Jos.13:4; 19:30.
2. En konungastad i Kanaan på slätten vid kusten söder om Karmel,
nära Eben-Haeser och inte långt från
Silo, 1.Sam.4:12. LXX läser i Jos.
12:18 »Afeks konung iSaron». 1.
Sam.4:1; 29:1..
3. En stad ca 7 km öster om sjön
Genesaret, på stora vägen mellan
Damaskus och Bet-Sean, där byn
Afik (Fik) numera är belägen på
bergstoppen mittemot Kalat el Husn.
1.Kon.20:26,30; 2.Kon.13:17.
AFEKA
hebr. möjl. kraft, styrka. En stad
Juda bergsbygd. Jos.15:53.
AFIA
hebr. möjl. blåsande, flämtande. En
benjaminit i konung Sauls släkt. 1.
Sam.9:1.
AFIK
hebr. möjl. fästning. En stad, som
lades till Asers område. Se: Afek L
Dom.l:31.
AFTON
l) 'i1räi2, )J~
afton, kväll, mörkets inbrott; jfr 2.
2) 'iirai2, )J~

bli afton, kvällas; gå ned, försvinna
(om solen). Dom.19:9 ordagrant:
»dagen har sjunkit för att bli afton».
Jfr övers. i Jes.24:11: »är såsom en
nedgången sol».
3) opsia, 61); f a
eftermiddag; kväll, afton; av: adj.
opsios, sen. Se: Aftontiden.
4) opse, ~ 1jJE
adv. sent, på aftonen.
5) hespera, E o 1\ lE p a
afton, kväll; av: adj. hesperos, på
aftonen. Jfr lat. 'vesper'.
6) deipnon, .s E 11\ vov
aftonmåltid, dagens huvudmåltid; i
Luk.14: 12 övers. gästabud på aftonen.
7) nyx, v 6 F,;
natt; mörker.
AFTON
1 det vart a.och morgon
1 duvan kom mot a.en

1. Mos. 1:5
8,13,19,23,31
8:11

pers. möjl. oinskränkt. En av persernas och medernas sju furstar. Est.
1:14.
ADMIN
grek. form av hebr. namn, betydelse
okänd. Enligt Luk.3:33 en av Jesu

hebr. rättfärdighetens herre. En amoreisk konung i Jerusalem vid tiden
för Kanaans erövring. Tillsammans
med fyra andra småkonungar ingick
han ett förbund mot Josua, men denne besegrade honom. Jfr Hes.16:2,3.
LXX kallar honom Adoni-Besek, se
d.o. Jos.1O:1,3.

ADUMMIMSHöJDEN
hebr. 'lidummim, röda ställen. Ett
bergspass' som ledde från J ordandalen upp till bergsplatån, vid gränsen mellan Juda och Benjamin, där
den kortaste vägen mellan Jeriko och
Jerusalem gick. Passets nuvarande
namn är Talaat-ed-Dumm, blodspasset. Bergarten här har egendomliga
röda ränder, men det är osannolikt

1 2 änglar om a.en till Sodom
19:1
1 det led mot a.en
24:11
1 mot a.en hade Isak gått ut
24:63
1 när a.en kom tog han Lea
29:23
1 när Jakob om a.en kom hem
30:16
1 (Jakob) om a.en utskiftar byte
49:27
1 ända till a.en på 21.dagen 2. Mos. 12:18
1 I 1. månaden .. om a.en
i2:18
1 I a.en skolen I förnimma
16:6
16:8
l H. i a.en giver eder kött
10m a.en kommo vaktlar
16:13
18:13
1 folket stod .• till a.en
1 stå omkring dig •. till a.en
18:14
1 sköta den från a.en
27 :21
3. Mos. 6:20
l mjöl .. hälften om a.en
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ADMATA

ADONI-SEDEK

Juda m. sin vän a. en Hira 1. Mos.38:12
sände killingen m. sin vän a. en
38:20

Aftonmåltid-Agot
1 vara o ren ända till a .e n
11:24 ,25
27 , 28 , 31,32,39 ,40 ; 14:46
15 :5,6,7 , 8, 10,11,16,17
18,19,21,22,23,27; 17:1 5
22 :26
l sabbatsvila om a .e n
23 :32
24 :3
l från a .e n till morgonen
10m a.en ss. e n eld
4. Mos. 9 :15
1 mo lnskyn fr ån a.e n t ill mo rgone n 9 :21
1 prästen vara oren till a.en
19:7
1 vara o re n ända till a.en
19:8 ,1 0
1 så bliver han r en o m a .e n
19:1 9
19 :21,22
1 vara or e n ända ti ll a.e n
l d et du s l a ktar om a.en
5. Mos . 16:4
l offra påskoffret om a.en
16 :6
l mot a .en skall han bada sig
23 :11
28 :6 7
l Ack att d et vo r e a .
28 :67
l om a .e n skall du säga
l påskhögtid om a .e n
Jos . 5 :1 0
l1åg d ä r ända till a.en
7:6
l konunge n fick hänga till a.en
8 :29
l hänga på pålarna till a .en
10: 26
2 Se , d et lider mot a .e n
Dom. 19 :9
10m a.en kom en gammal man
19 :16
l gräto inför H.ansikte till a .e n
20:23
l Israels barn fastade till a .e n
20 :26
l s tannad e till a.en inlör Guds
21: 2
l plockad e Rut ax till a .e n
Rut 2 :17
l förtär någon föda före a .e n l.Sam .14:24
1 till i övermorgon a .
20 :5
l intill nästa dags a.
30 :17
l (David)fastade till a.en
2. Sam . 1 :12
11:2
l Då händ e sig e n a .
l om a .e n gick ( Uria ) ut
11 :13
l med bröd och kött om a .en 1. Kon .17:6
l om a .en gav (Aha b) upp a ndan
22 :35
l förbr änna a.e ns spisoffer 2. Kon. 16 :1 5
l offra morgon och a .
l. Krön. 16:40
1 göra tjänst. . var a.
23 :30
1 brännoffer morgon och a . 2. Krön. 2:4
1 åt H. brännoffer var a.
13:11
l höll sig till a.en uppr ätt
18 :34
1 offr a brännoffer morgon och a .
31:3
1 :it H. • a .e ns brä nnoffer
Esr . 3 :3
1 hon om a.e n gätt ditin
Es t. 2: 14
l morgon had e bytts till a .
J ob 4:20
1 :l.en synes mig så lång
7:4
10m a.en gästar gråt
Ps. 30:6
1 A.och morgo n.. utgjuta
55 :18
59:7
1 Var a . komma de t illbaka
l var a . komma (fie nde rna)tillbaka 59 :1 5
90:6
1 om a .e n to rkar (gr iiset ) bort
l går till a rb et e intill a .e n
104:23
1 skymn inge n, på a .e n
Ords. 7 :9
1 underlåt det ej om a .e n
Pred . 11:6
1 När a .e n är inne
Jes. 17 :14
Jer. 6:4
1 a.ens skuggo r förlängas
1 va ndra så ås tad på a.e n
Hes . 12:4
l o m a.e n gjorde jag .. e n öppni ng
1 2 :7
l på a .e n dog min hustru
24 :1 8
1 på a.e n före flyktinge ns anko ms t 33 :22
1 icke stänges förrän om a.e n
46 :2
l 2300 aftnar och mo r g nar
Da n. 8 :14
1 synen angående aftnarna
8 :26
Hab.1:8
1 v ildare än varga r o m a.en
l när a.en komm er
SeL 2 :7
l ss . var ga r om a .en
3 :3
1 blive r lju s t , när a.en
Sak . 14 :7
3 när d et blivit a .
Matt. 8 :16
14 :1 5
3 nä r d et led mot a.
14: 23
3 när det så hade bli vit a .
3 Om a .e n sägen 1
16:2
3 När d et så hade blivit a .
20:8
3 när det nu hade bli vit a .
26:20
3 men när det bli v it a.
27 :57

3
3
3
4
4
3
3
6
7
5
3
3
5
5

när det blivit a. förde m an Mark. 1:3 2
om a .e n sad e (J.) : Låt oss far a
4:3 5
När d et så hade bli vi t a .
6 :47
När d et bl ev a . begåva de s ig
11:1 9
om han komme r på a.e n
13 :35
När de t blivit a. kom ha n
14 :17
och d et hade blivit a .
15:42
gästabud .. elJe r på a .e n
Luk. 14 :12
om a ftnarna gick (J . ) ut
21:37
d et lider m ot a .e n
24:29
blev a. gi ngo hans l ärjunga r Joh. 6 :1 6
P å a .e n samm a dag . . }wm J.
20 :19
eft e r som d et r edan var a .
Apg. 4 :3
fr ån morgonen ända till a.en
28 :23

AFTONMÅLTID
l) de/pnon, /) E '( 1T V O V
aftonmåltid , dagens huvudmåltid . Se:
Afton 6.
AFTONMÅLTID
l De hö llo nu a .
Joh. 13: 2
l und er a.en had e .. fr ågat honom
21:2 0

AFTONOFFER
D et dagliga af ton offret bestod i lik. het med morgonoHret av ett årsgamma lt felfritt la mm (på sabbaten
två) med tillhörande spisoffer och
drickoffer, 2.M os.29:38 ff.; 4 .Mos.
28:3 H. Förutom detta brännoffer
skulle morgon och afton frambäras
ett rö ko ffer på rökelsealtaret, 2.Mos .
30:8. Afton offret skulle frambäras
" mell a n de båda aftonstunderna». Se:
Aftontiden.
AFTONOFFER
till lid e n för aft onoffr e t
Es r. 9:4
vid tiden för aftonoffr e t s tod jag
9 :5
händers upplyftand e ss . ett a. PS. 141:2
Gabriel vid .. aftonoffret
Dan . 9 :21

AFTONTIDEN
1) ben hel 'arbåjim, D ' ;Jl~O

l' J

mell an de båda aftonstunderna, mella n kvälla rna, här öve rs. vid af tontiden; 'a rbajim , dualis av '~rä12 , se
Afton I.
Uttrycket har diskuterats mycket
utan att full kl a rh et ka n sägas ha
vu nn its. Under den lå nga tillkomsttid,
som Bibelns skrifter oms pänner, har
självfa llet olika sätt att indela dygnet
och över hu vud beräkna tid förekommit, delvis jämsides med va randra.
Samariterna och kan~erna (karaiterna) rä knade »mell an kvällarna "
från solnedgångens början tills det
blivit helt mörkt , fari seerna däremot
frå n det att solen närm ade sig ho ri sonten till dess fullständiga nedgå ng.
Kimchi tyder »mellan kvä ll a rna »
som själ"a soln edgången, dvs. fr.o .m.
det att so len börjat sänka sig under
horisonten , tills hela solskivan är
fö rsvunn en.
En, som det synes, välgrundad
tolkning med stöd hos den medeltida
bibel- och talmudkommentatorn R aschi gå r ut på att den första aftonstunden räknas från det att solen ,
efter alt ha nått si n middagshöjd,
börjar da la (omkr. kl. 13), den andra
afton stunden frå n det att efter solnedgången den första stjärna n blivit
sy nli g till mörkrets full a inbrott , då
na llen tar vi d.

Ajtonstiimning på G ennesarets sjö.

I praktiken synes aftonoifret (2.
Mos.29:39,41 ; 4.Mos.28:4,8) åtmi nstone vid tiden fö r Jesu verksamhet
ha framb urits omk[. kl. IS.
AFT ONT IDEN
l s la kta det v id a .
2 . Mos . 12 :6
l Vid a. s kolen l få kött
16:12
29:39,4 1
1 o ffr a vid a .
l vid a. siitter upp lampor n:l
30:8
l l 1. m å nad e n, vid a .
3 . Mos . 23 :5
4. Mos. 9:3
l vid a<s kol e n l hål la d e n
9 :5
l hö!1o påskhögtid vid a.
9 :11
l på 14 . d age n, v id a.
28:4,8
l la mmet skall du offra vid a .

AGA
Se även:' T uktan , straff, näpst.
AGA

I) tigrä, npl
uppeggande; strid , tvist ; av: [gärä],
bli retad ; pi. reta, egga upp, uppväcka, framkall a, se t. ex. Ords.IS: 18.
Subst. tigra förekommer endast i Ps.
39: II, dä r det anvä nds so m uttryck
för Guds tukta n.
2) musär, 1 9 ·1t:l
tuktan ; tillrättavi sning; av : jäsar, tukta , tillrättavisa.
3) [jä~a b] , n;J~
gru ndbet. va ra el. bliva klar ; hif.
(göra klar =) avgöra, döma ; tillrättavi sa, tukta, straffa ; hof. tuktas,
fö rekommer endast i Job 33: 19.
4) to~åbaL, no~ in
tillrättavisning, tuktan,
[jä~ a ~] , se 3.

traff;

av:

5) paideia, 1T ex \ /) E f ex
fostran , uppfostran; tuktan ; av: pals,
barn.
6) paideuo, 1T ex \ /) E (j w
(yrkesmässigt) syssla med (ett) barn;
fostra, uppfostra; tukta ; av: pals,
barn.
AG A (subsl.)
l föl' din ha nds a . förs mäkta r
Ps . 39 :11
2 icke gosse n va r a utan a.
Ords. 23 :13
5 förkasta ic ke H. a.
Hebr . 12:5
12:8
5 Om l lämnadens utan a .
5 all a. vara icke till glädje
1 2 :11
AGA (verb)
3 d e n människa s . Gud a. r
Job 5 :17
3 ock a.d genom plågor
33:19
4 när du a .s av honom
Ords . 3:11
3 de n H. äls ka r , den a.r han
3:12
2 a.r honom i tid
13 :24
Hebr .1 2:6
6 den H. älskar, a .r han
12:7
6 den son s. i cke bliver a.d
1 2:9
6 köttsliga fäder, s. a.de oss
1 2:10
6 de förra a.de oss för kort tid
6 Alla tuktar och a.r jag
Upp. 3:19

A /tare m ed horn samt ett klippa/tare.

169

170

171

AGABUS
grek . m öjl. identi skt med hebr. namnet H agab (se d .o .); a ndra förbi nder
det med verbet 'äga12, ä lska .
E n kri sten profet i Jerusalem på
apostla rnas tid . Han kom ti ll Antiokia
och fö rutsade en hungersnöd, som
kom under kejsar Kl ausi us' regerin gstid (41 - 54 e. KL). Alt vid denna tid
nödå r och dyrt id rådde i de olika
dela rn a av det romerska riket omvittnas av hi sto ri esk rivarna Tacitus,
Josefus och Suetonius. Josefus berällar om en stor hungersnöd i Juda
land under la ndshövdingen T iberius
Al exa nd er (45 - 48 e.Kr.). - I Cesa rea
förutsa de Aga bus genom en symboli sk ha ndlin g Pau lus' fångenskap.
Apg. ll: 28; 2 1:10.
AGAG

1. Amalekitern as konu ng. Sa nn olikt
är Agag en konun ga titel i li kh et med
Farao. Den sa maritan ska Pentateuken
och LXX har på detta stä ll e Gog i
ställ et för Agag . 4 .Mos. 24:7.
2. Amalekiternas konung på Sauls
tid . Enli gt Herrens befa llning skull e
Sau l avli va Agag efter att fö rst ha
beseg rat honom. När han underl ät
a tt gö ra detta, blev ha n på grund a v
denna si n o lyd nad fö rk astad som
Israels konung . Profeten Samuel, som
förku nnade detta för honom, avli vade
i stä ll et konung Agag .
AGAG
tog A., Am al eks konung
l. Sam. 15 :8
Saul och folket sko nad e A.
15 :9
15 :20
J ag ha r fört hit A.
Fö re n fram till mig A.
15:32
15 :32
gick A. med glatt mod fram
Och A. sad e : Väla n
15 :3 2
högg Samue l A. i stycke n
15:33
AGAGIT

upphöjde a . e n Haman
Est.
gav ringen åt a . e n Haman
avvända a. e n Hamans onda råd
brev s . irme höllo a.en Hamans ansl .
a. e n Haman före haft sitt ansl ag

3:1
3:10
8:3
8 :5
9:24

AGAR
grek. form aN hebr. Hagar (se d.o .).
Enligt Ga1.4:2S är Agar det arabiska
namnet för Sina (Sinai). Det a rabiska
ordet chadja r, »sten », ingå r i flera
ortnamn i Sinaiområdet.
AGAR
grek. fo rm av hebr. Haga r. Abrahams
bihustru , m oder till Ismael . Se: Hagar. GaI.4:24.
AGAT
grek. achåtes, LXX.s övers. av hebr.
8e12o. En ädelsten i olika fä rger. Den
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Agat-Ahas
hade sin plats på översteprästens
bröstsköld, där den var den andra
stenen i tredje raden. Agat består av
lager med kalcedon och andra kvartsarter. Lagren har olika färger, mest
vit, grå, röd. Onyx är en agat med
vita och svarta ränder, sardon yx en
annan med vita och röda ränder. I
ä ldre tider förekom denna sten rikligt
vid floden Achates på Sicili en, och
därav har den sitt namn.
AGAT
i. 3. raden, en a.

det lilla konungadömet Kalkis vid
Libanon. Samtidigt blev han uppsyningsman över templet i Jerusalem
och fick rätt att utnämna överstepräster. Ar 53 bl ev han förflyttad till
ett stö rre rike, som bestod av Batanea, Trakonitis, Gauloniti s och Abilene m.fl. om råden vid Libanon . Under kejsar Nero fick han dessutom
fyra städer med landområden i Galileen och Pereen.

Samaria, slogs han tillbaka av Ahab .
Ännu en gång drog Ben-Radad till
strid mot Israel men blev återigen
besegrad av Ahab, som tog den syriske konungen tillfånga . De båda
konungarna slöt nu fördrag med varandra. Ahab frigav Ben-Radad på
villkor att denne återlämmade de
städ er, som Ben-Radad I tagit från
Omri. Vid are fick Ahab inrätta ett
handels kvarter i Damaskus, liksom

2. Mos. 28:19

AGE
hebr. möjl. flykting. En hararit, fader till Davids hjälte Samma. 2.Sam.
23: Il.

AGG
l) nätar, ~ ~
bevaka; bevara; behålla, underförstått: vrede, t.ex. Ps.I03:9; i 3.Mos.
19:18 övers. hysa agg mot.
2) eneehö, EV EX W
fasthå ll a; ha något emot någon , i
Mark.6: 19 övers. hysa agg till ; av:
prep. en, i; echö, hava, hålla.
3) logizomai to kakan,
tillräkna det onda; logizomai, räkna,
tillräkna, av: Iogos, ord, tanke, beräkning; kakan, neutr. av kakas, ond ,
dålig. I I.Kor.13:5 ser många utläggare ett av Paulus förkortat citat ur
Sak.8: 17 - efter LXX.s övers. »ingen
må räkna med (= tillräkna) sin nästas
onda (Ii ndling)>> - eller snarare en
anspelning på detta stä ll e med innebörden: tillräknar icke medmänniskan
det onda hon gjort = hyser ej agg
för en oförrätts skull. Andra översätter: »den (kärleken) sysslar ej med
(det onda =) onda planer ».
AGG
l icke hysa a. mot någon
2 hyste Herodias a.
3 hyser icke a.

3.Mos.19:18
Mark. 6:19
1. Kor. 13:5

AGNAR
Se även: Säd, ax, strå, åker, tröska,
tröskplats, bränna (upp), ogudaktig.
Agnar

Israeliterna tröskade säden på öppna
fältet med hjälp av oxar ell er åsnor,
som genom trampning frigjorde sädeskornen, 5.Mos.25:4, ell er med hjälp
av tröskredskap, Jes.28:27-28. Med
en kastskovel, Luk .3: 17, skildes agnarna från säden och brändes. De fick
inte blandas med sädeskorn en igen.
Agnar, som bortföres av vinden,
står i Skriften som en bild på de
ogudaktigas förgäng lighet och undergång, Ps.l:4 ; Jes.29:5 ; Dan.2:35;
Matt.3:12.
AGNAR

l)

mo~,

y't)

agnar, skal.
2) ' ur, 'l·lV
aram. agnar, skal.
3) achyron, ä X up o v
agnar, skal, kli , sådor.
AGNAR
l a . s. stormen rycker
1 ogudaktiga äro ss. a.
l bliva ss. a . för vinden
l jagas ss . a . för vinden
l våldsverkarhopen ss. a.
1 göra höjder lika a .
2 ss. a. p'å e n tröskloge
l lika a. s . blåsa bort
l ss. a. fara
3 a.na skall han bränna upp
3 a .na skall ha n bränna upp

Job 21:18
Ps. 1:4
35:5
J es. 17:13
29:5
41 :1 5
Dan. 2:35
Hos. 13:3
SeL 2:2
Matt. 3:12
Luk. 3 :17

Ruiner av Ahabs palats iSamarien .
Under ett besök hos landshövding
Festus i Cesarea fick Agrippa tillfälle
att se och höra aposteln Paulus, som
satt fången där. Rans syster Bernice,
som vi d denna tid bodde hos honom ,
var även närvarande, Apg.25 :13-26,
32. Agrippa var svåger till Festus'
företräda re Feli x, som var gift med
hans syster Drusilla, Apg.24:24. Under judarnas uppror åren 66-70
stod Agrippa på romarnas sida. Detta
gjorde, att han kom i gunst hos kejsar
Vespasianus, som tilldelade honom
nya landområden . Agrippa dog barnlös i Rom år 100, 73 år gammal.
AGRlPPA
kommo konWlg A. o. Bernice Apg.
sade A. till Festus
A. och Bernice gingo in
A. och alla I andra
inför dig, konung A.
A. sade nu till Paulus
inför dig, konung A.
blev jag d å, konung A., icke
Tror du profeterna, konung A. ?
A. till Paulus: Föga fattas
A. sade till Festus

25:13
25:22
25:23
25:24
25:26
26:1
26:2
26:19
26:27
26:28
26:32

AGUR
hebr. sam lare. Jakes son . En vis man,
som har författat ordspråken i Ords.
30.

AHAB
hebr. farbroder.

grek. möjl. vildhäst. Markus Julius
Agrippa II, son till konung Rerodes
Agrippa I (se: R erodes 3). Ran föddes år 27 e.Kr. och uppfostrades vid
kejsar Klaudius' hov. Ar 50, sex år
efter sin faders död, tilldelades han

1. Israels (Nordrikets) sjunde konung
(875-854 f.Kr .), Omris son och efterföljare. Till hustru tog han Isebel,
dotter till konung Etbaal i Tyrus,
trobgtvis för att ytterligare stärka
förbindelsen mellan Israel och Fenici en. Ett förbund ingicks med judakonungen Josafat, vilkens son Joram
fick hans dotter Atalja till hustru.
Ahab fortsatte sin faders krig mot
syrierna. När Ben-Radad II belägrade
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AGRIPPA

Ben-Radad I fått göra iSamaria.
Efter tre år gjorde Ahab emell ertid
ti llsammans med Juda konung Josafat ett a ngrepp mot syrierna. De två
konungarna försökte intaga Ramot
i Gilead, som var i syriern as händer.
Mery Ahab föll i st riden, vilket också
hade förutsagts av profeten Mika .
På många sätt var Ahab en skicklig konung, både som strateg och
som statsman. Ran var också intresserad av byggnadskonst. Sin fade rs
palats i Sama ri a förskö nad e han (troligen det i I .Kon .22:39 omtalade
elfenbe nshuset), och han byggde ett
nytt palats i Jisreel. R eligiöst sett var
ha n starkt påverkad av si n hedniska
gemål. D et var troligen på hennes
uppmaning, som han lät uppföra ett
Baalstempel och en Aserabild i Samaria . Baa ls- och Aseraprofeter uppträdde i landet i stort antal, l.Kon.
18:19. Mot denna främmande gudsdyrkan uppträdde Elia med stränghet
och kraft. Känd är scenen på Karmel,
där både kon ungahus och folk hade
att välja och där Baalsprofeterna led
ett förkrossande nederlag. Efter detta
blev ställningen något fö rbätt rad för
dem, som höll fast vid Israels gamla
tro, men något förtroligt förhållande
mella n Ahab och Herrens profeter
blev det aldrig. När Ahab hade begått
sin ogä rning mot Nabot, förkunnade
E lia, att Ahab och hans hus skull e
straffas med und ergång, en profetia ,
som också gick i uppfyllelse. Se: Isebel. Ahabs livshistoria skildras i l.
Kon. 16-22.
AHAB
1. Kon.
A. blev konung efter
A., OmriB son, blev konung
sedan regerade A ••• 22 år
A. gjorde vad ont var
lät A. göra Aseran
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16:28
16:29
16:29
16:30
16:33

gjorde A. mer till att förtörna
16:33
tisbiten Elia . . sade till A.
17:1
träd fram för A.
18:1
för att träda fram för A.
18:2
A. kallade till sig Obadja
18:3
A. sade nu till Obadja
18:5
A. for en väg för sig
18 :6
18 :9
giva din tjänare i A. s hand
med ditt budskap till A.
18:12
gick Obadja A. till mötes
18:16
A. begav sig åstad för att möta
18:16
när A. fick se Elia
18:17
18:17
sade A. till honom
A . • • lät f6rsamla profeterna
18:20
Elia sade till A.
18:41
begav s ig A. ditupp för att äta
18:4 2
18 :44
Gå upp och säg till A.
A. steg upp i sin vagn
18:45
sprang framför A.
18:46
när A. berättade fOr lsebel
19:1
sändebud in i staden till A.
20:2
20:13
trädde en profet fram till A.
Då frågad e A. : Genom vem?
20:14
20:34
sade Ahab, på sådana villkor
bredvid A. s palats
21:1
A. talade till Nabot och sade
21:2
Nabot svarade A.
21:3
gick A. hem till sitt, missmodig
21:4
21:8
skrev hon ett brev i A. s namn
sade hon till A.
21:15
A. hörde, att Nabot var död
21:16
gå åstad och möt A.
21:18
A. sade till Elia
21:20
av A. s hus skall jag utrota
21 :21
den av A.s hus, som dör i staden 21:24
har ingen varit 'såsom A.
21 :25
när A. hörde de orden
21:27
huru A. ödmjukar sig inför mig
21: 29
Ve m vill locka A.
22:20
om A ... i Israels konungars krön. 22:39
A. gick till vila hos sina fäder
22:40
konung över Juda i A. s fjärd e
22:41
sade Ahasja, A. s son
22:50
Ahasja, A. s son blev konung
22:52
Efter A. s död avföll Moab 2. Kon. 1:1
Joram, A. s son, blev konung
3:1
när A. var död , avföll Moab
3:5
Jorams, A. s sons , femte
8:16
såsom A. s hus hade gjort
8 :18
dotter till A. var hans hustru
8:18
Jorams, A. s sons, tolfte
8 :25
vandrade på A. s hus' väg
8 :27
gjorde likasom A. s hus
8:27
nära besläktad med A. s hus
8:27
drog åstad med Jor a m, A. s son
8:28
besökte Joram, A. s son
8 :29
9:7
förgöra A. s, din herres, hus
A. s hela hus skall förgås
9:8
utrota allt mankön av A. s hus
9:8
göra med A. S hus såsom
9:9
redo bakom hans fader A.
9:25
Jorams, A. s sons, elfte
9:29
A. hade 70 söner iSarnaria
10:1
de fostrare som A. hade utsett
10:1
hade tal at mot A. s hus
10:10
alla som voro kvar av A. s hus
10:11
voro kvar av A. s hus iSarnaria ' 10:17
A. hade tjänat Baal litet
10 :18
g jort mot A. s hus
10:30
gjorde en Asera, likasom A.. gjort 21:3
som jag brukade mot A. s hus
21 :13
befryndade han sig med A. 2. Krön. 18 :1
for han ned till A.
18:2
A. lät. •. slakta får och fäkreatur
18:2
A., lsraels konung, frågade
18:3
Vem vill locka A.
18:19
såsom A. s hus hade gjort
21:6
dotter till A. var hans hustru
21:6
sätt som A.s hus förledde till
21 :13
vandrade på A. s hus' vägar
22:3
vad ont var ... likasom A . s hus
22:4
drog åstad med Joram, A. s son
22:5
besöka Jorarn, A. s son
22 :6
till att utrota A. s hus
22 :7
utförde straffdomen över A. s hus 22:8
alla A. s hus' gärningar
Mika. 6:16

2. En falsk profet, Kolojas son. J er.
29:2 1,22.

AHARA
hebr. efter brodern. En av Benjamins
söner. Se: E hi, Aher, Ahiram. l.
Krön .8 :l.

AHARHEL
hebr. bakom yttermuren el. bröstvärnet; möjl. Rakels broder. Rarums
son, av Juda stam. l.Krön.4:8.

AHAS
hebr. han har gripit, han håller fast.
l. En benjaminit av konung Sauls
familj, Mikas son. l.Krön.8:35 ,36;
9:42.
2. Konung i Juda (734-715 f.Kr.),
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Ahas-Ahimelek
Jotams son och efterföljare. När han
övertagit tronen tjugo år gammal,
angreps han av syriernas konung
Resin och israeliternas konung Peka,
som ville tvinga honom in i en allians
mot assyriernas konung Tiglat-Pileser
III, vilkens makt blev allt mer hotande för länderna i väster. Samtidigt
erövrade Resin Judas hamnstad Elat.
I denna trängda situation försökte
profeten Jeremia förmå Ahas att lita
på Herren, Jes.7:3 ff. Men för templets och konungapalatsets skatter
köpte Ahas i stället hjälp hos TiglatPileser, som naturligtvis inte var sen
att gå med på köpet. Damaskus belägrades och intogs (732), och tio år
senare gick Samaria samma öde till
mötes. Nu måste emellertid Ahas
finna sig i att stå i vasallförhåIlande
till det mäktiga Assyrien.
Även i religiöst avseende blev Ahas
beroende av sina herrar. För att behaga den assyriske konungen bytte
han ut Salomos brännoffersaltare
mot ett altare efter assyriskt mönster och reorganiserade tempelkulten.
Dessutom tillät han kananeisk avgudadyrkan på offerhöjderna. Han
offrade en son till Molok och tillbad
avgudarna i Damaskus. Vidare lät
han stänga igen dörrarna till Herrens
hus. Skriftens nekrolog över Ahas
blir att »han förtörnade så Herren,
sina fäders Gud •. I Jerusalem fick
han sin grav, men inte i Israels konungars gravar. Hans livshistoria har
skildrats i 2.Kon.16 och 2.Krön.28.
AHAS
A. blev konung efter honom 2. Kon. 15:38
16:1
blev A., Jotams son, konung
20 år gammal var A.
16:2
de inneslöto A.
16:5
A. skickade sändebud
16:7
16:8
A. tog det silver och guld
for konung A. till Damaskus
16:10
när konung A. fick se altaret
16:10
föreskrift, som A. hade sänt
16:11
till dess konung A. kom tillbaka
16:11
16:15
A. bjöd prästen Uria och sade
gjorde ••. såsom konung A. bjöd
16:16
A. lösbröt ock sidolisterna
16:17
om A... i Juda konungars krönika 16:19
A. gick till vila hos sina fäder
16:20
I A. s tolfte regeringsår
17:1
blev Hiskia, A. s son, konung
18:1
skuggan på A. s solvisare
20:11
Hans son var A.
l. Krön. 3 :13
2. Krön. 27:9
A. blev konung efter
A. var 20 år gammal
28:1
sände konung A. bud
28:16
förödmjuka Juda f6r A. s skull
28:19
fastän A. plundrade Herrens hus
28:21
försyndade sig A. ännu mer
28:22
28:24
A. samlade ihop de kärl
A. gick till vila hos sina fäder
28:27
kärl, som konung A••• förkastade 29:19
i A.s och Hiskias tid
Jes. 1:1
I A.s ... tid hände sig
7:1
Gå åstad och möt A.
7:3
Herren talade ytterligare till A.
7:10
7:12
A. svarade: Jag begär Intet
I det år, då konung A. dog
14:28
solvlsarskuggan på A. s solvisare 38:8
Herrens ord kom ••• I A.s tid Hos. 1:1
Herrens ord kom ... i A.s tid Mika.1:1

AHASBAl
hebr. möjl. blomstrande el. jag söker
skydd hos Herren. Fader till Davids
hjälte Elifelet. 2.Sam.23:34.
AHASJA

hebr. Herren har gripit, Herren håller fast.
1. Israels konung Ahabs son med
Isebel och hans tronföljare. Efter ca
två års regeringstid (854-853 f.Kr.)
blev han dödligt skadad vid ett fall
från den övre salen i sitt palats i
Samaria.
AHASJA
hans son A. blev konung

l. Kon.
Då sade A., Ahabs son
A., Ahabs son blev konung
A. störtade ned
2. Kon.
om A., om vad han gjorde
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22:40
22:50
22:52
1:2
1:18

förband sig ••• med A.
2. Krön. 20:35
du har förbundit dig med A.
20:37

om denne var identisk med konung
Astyges (595-561). Dan.9:1.

2. Judakonungen Jorams yngste son
med Ahabs dotter Atalja. Ahasja blev
tronföljare sedan fiIisteerna bortfört
hans bröder. Tillsammans med Israels
konung förde han ett misslyckat krig
mot Syrien. Efter blott ett års regeringstid (842 f.Kr.) dräptes han av
Jehu, när han efter nederlaget mot
syrierna besökte Israels konung
Joram, som hade blivit sårad under
kriget. Se: Asarja 13, Joahas 3.

AHAVA
hebr. ström. Ovisshet råder beträffande Ahavas läge. Bl.a. har provinserna Adiabene och Avva i Assyrien
förts på tal i detta sammanhang. Enligt andras mening kan det vara en
plats, en flod eller en kanal (Ahavaströmmen) i Babylonien. Se: Avva,
Ahavaströmmen. Esr.8:15.

AHASJA
hans son A. blev konung
2. Kon. 8:24
blev A., Jorams son, konung
8:25
22 år gammal var A.
8:26
8:29
A. for ned för att besöka Joram
A. hade farit ditned
9:16
Joram for nu ut med A.
9:21
han ropade till A.
9:23
Förräderi, A. !
9:23
Når A. såg detta, flydde han
9:27
A. hade blivit konung över Juda
9:29
träffade han på A. s bröder
10:13
Vi äro A. s bröder
10:13
Atalja, A.s moder, förnam
11:1
tog ... A.s syster, Joas, A.s son 11:2
Joram och A. hade helgat
12:18
13:1
I Joas , A.s sons ... 23.
Joas, son till A., blev tagen
14:13
hans son var A.
1. Krön. 3:11
gjorde A. , hans yngste son 2. Krön. 22:1
blev då A., Jorams son, konung
22:1
22:2
42 år gammal var A.
till A. s fördärv
22:7
brorsöner till A.
22:8
som voro i A. s tjänst
22:8
Sedan sökte han efter A.
22:9
22:9
av A. s hus fanns sedan ingen
Atalja, A.s moder, f6rnam
22:10
tog Josabeat Joas, A. s son
22:11
Jojadas hustru ... A. s syster
22:11
AHASTARIT

Naara födde åt hm a. erna l. Krön. 4:6

AHASVEROS
hebr. av pers., möjl. härskare, konung.
1. Perserkonungen Xerxes I (486-465
f.Kr.), son till Darejaves Hystaspes.
Hans moder Atossa var dotter till
Kores. Mest känd är han för sitt stora
krigståg mot grekerna, vilket slutade
med persernas nederlag i sjöslaget vid
Salamis (480). Ar 466 mördades han
av två hovmän. I Bibeln omtalas
Ahasveros i Esters bok, där det berättas, att han under ett gästabud i
sitt palats i Susan befallde sin drottning, Vasti, att visa sig för gästerna.
Då denna vägrade på grund av
landets sed, blev hon förskjuten. I
hennes ställe antogs judinnan Ester
som ny drottning.
AHJ\SVEROS
under A.' regering
Esr. 4:6
I A.' tid
Est. 1:1
den A. som regerade
1:1
A. satt på konungatronen
1:2
1:9
i konung A.' kungliga palats
gjorde tjänst hos konung A.
1:10
icke har gjort vad A. befallde
1:15
alla folk i alla A.' hövdingdömen
1:16
1:17
A. befallde, att man skulle föra
inf6r konung A.' ansikte
1:19
A.' vrede hade lagt sig
2:1
att gå in till konung A.
2:12
Ester blev hämtad till konung A.
2:16
f6rbittrade på konung A.
2:21
upphöjde konung A. agat!ten Haman 3:1
judar, som funnis i A.' hela rike
3:6
i A.' 12. regeringsår, kastades
3:7
Haman sade till konung A.
3:8
I konung A.' namn utfärdades
3:12
bära hand på konung A.
6:2
svarade konung A. och sade
7:5
gav konung A. åt drottning Ester
8:1
sade konung A. till Ester
8:7
skrivelsen i konung A.' namn
8:10
i alla konung A.' hövdingdömen
8 :12
9:2
i alla konung A.' hövdingdömen
i alla konung A.' hövdingdömen
9:20
de 127 hövdingdömena i A.' rike
9:30
10:1
konung A. tog skatt
Mordokai var konung A.' närmaste 10:3

AHAVASTRöMMEN
En flod eller kanal i Babylonien.
Några menar, att det rör sig om floden Hit, som flyter förbi staden med
samma namn i Eufratbäckenet, åtta
dagsresor från Babylon. Andra åter
antar, att det är floden Adiava. Vid
Ahavaströmmen samlade Esra de
judafamiljer, som återvände från
exilen. Se: Ahava. Esr.8:21,31.
AH ER

hebr. följande, annan. En benjaminit,
stamfader till Husim. Se: Ahiram,
Ahara. l.Krön.7:12.
AHI
hebr. min broder el. kortform av
Ahia (se d.o.).
1. Addiels son, familjeöverhuvud
Gad. l.Krön.5:15.
2. Semers son, av Hebers familj
Asers stam. l.Krön.7:34.
AHIA
hebr. Herrens broder el. Herren är
broder.
1. Ahitubs son, en överstpräst på
konung Sauls tid. l.Sam.14:3,18.
2. Sisas son, en av konung Salomos
skrivare. l.Kon.4:3.
3. En profet från Silo på Salomos
och Jerobeam I.s tid. Han förutsade,
att Jerobeam skulle bli konung i Israel (Nordriket). Senare profeterade
han, att Jerobeam skulle förlora sin
son och att hans släkt skulle förgås.
AHlA
kom profeten A. från Silo l. Kon. 11:29
11:3 O
A. fattade I den nya manteln
Herren hade talat ••• genom A.
12:15
Silo, ty där bor profeten A.
14:2
och kom till A. s hus
14:4
Och A. kunde icke se
14:4
Herren hade sagt till A.
14:5
14:6
A. hörde ljudet av hennes steg
Herren hade talat genom A.
14:18
talat genom sin tjänare A.
15:29
i siloniten A. s profetia
2. Krön. 9:29
hade talat •.• genom A. från Silo
10:15

4. Jerameels hustru. l.Krön.2:25.
S. En benjaminit. Se: Ahoa. 1.Krön.
8:7.
6. En pelonit bland Davids djärvaste
män. l.Krön.1I:36.
7. En levit, som skulle ha uppsikten
över skatterna i Guds hus. l.Krön.
26:20.
8. En hövding, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO:
26.
9. Fader til Israels upprorskonung
Baesa, av Isaskars hus.

AHlESER
av Dan: A.
4. Mos. 1:12
Dans barns hövding A.
2:25
7 :66
hövdingen f6r Dans barn, A.
Detta var A. s offergåva
7:71
anförare för denna här var A.
10:25

AHIHUD
hebr. min broder är majestät el. ära.
1. Selomis son, hövding över Asers
stam. 4.Mos.34:27.
2. Ehuds son, en benjaminit. l.Krön.
8:7.
AHIKAM
hebr. min broder står upp. Safans
son, fader till den babyloniske konungens ståthållare Gedalja under
judakonungen Josias tid. Ahikam var
en av dem, som konung Josia sände
till profetissan Hulda med en bön
om att hon skulle rådfråga Herren
angående innehållet av den funna
lagboken.
AHIKAM
2. Kon. 22:12
konungen bjöd ••• A.
gingo prästen Hilkia och A.
22:14
A., son till Safan
25 :22
konungen bjöd Hilkia och A.2.Krön.34:20
A. höll sin hand över
Jer. 26:24
Gedalja, son till A.
39:14
till Gedalja, son till A.
40:5
begav sig .•• till Gedalja, A. s son 40:6
Gedalja, A. s son, över landet
40:7
Gedalja, son till A.
40:9
över dem Gedalja, son till A.
40:11
40:14
A. s son, trodde dem icke
A. s son, sade till Johanan
40:16
till Gedalja, A. s son, i Mispa
41:1
överföll då Gedalja, son till A.
41:2
Kommen in till Gedalja, A.s son 41:6
anförtrott åt ... A. s son
41:10
hade dräpt Gedalja, A. s son
41 :16
hade dräpt Gedalja, A. s son
41:18
kvar hos Gedalja, son till A.
43:6

AHILUD
hebr. en broder är född el. sonens
broder. Fader till Davids och Salomos kansler Josafat. 2.Sam.8:16; 20:
24; l.Kon.4:3; l.Krön.18:15.
Troligen var samme Ahilud fader
till Baana, en av Salomos tolv fogdar.
l.Kon.4:12.
AHIMAAS
hebr. vredens broder.
1. Fader till konung Sauls hustru
Ahinoam. l.Sam.14:50.
2. En av konung Salomos tolv fogdar.
l.Kon.4: 15.
3. En son til prästen Sadok. Davids
trogne anhängare under Absaloms
uppror. Han var den förste, som gav
David underrättelse om sonens död.
AHlMAAS
din son A••• må följa
2. Sam. 15:27
Sadok har A.
15:3 6
hade Jonatan och A. sitt tillhåll
17 :17
frågade, var A. och Jonatan voro 17:20
A., Sadoks son, sade
18 :19
A., Sadoks son, sade ännu en gång 18:22
A. skyndade åstad
18:23
tycktes mig den förste vara A.
18:27
18:28
A. ropade och sade
18:29
A. svarade: Jag såg en stor hop
Sadok födde A.
l. Krön. 6:8
A. födde Asarja
6:9
Sadok, dennes son A.
6:53

2. Medern Darejaves' fader. Man
kan ännu inte med säkerhet avgöra,

AHIAM
hebr. morbroder. En ararit bland
Davids hjältar. 2.Sam.23:33; l.Krön.
11:35.
AHlESER
hebr. min broder är hjälp.
1. Den förnämste bland de benarniniter, vilka gick över till David i
Siklag. l.Krön.12:3.
2. Ammisaddais son, hövding över
Dans stam.

AHIMAN
hebr. möjl. gåvans el. lyckans broder.
1. En av Anaks tre söner. 4.Mos.
13:23; Jos.15:14; Dom.l:lO.
2. En dörrvaktare i templet. l.Krön.
9:17.
AHIMELEK
hebr. min broder är konung el. konungens broder.
1. Ahitubs son, överstepräst i Nob.
På Davids befallning gav Ahimelek
honom skådebröden i Nob, när konungen med sina män var på flykt
undan Saul. Till och med Goljats
svärd gav han David. På grund av
detta blev han senare jämte 85 präster dödad i Gibea av edomeen Doeg,
vilken också angivit dem för konung
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AHlA
Baesa, A. s son
l. Kon.
blev Baesa, A. s son, konung
gjorde med Baesas, A. s sons, hus
med Baesas, A.s sons, hus2.Kon.

15:27
15:33
21:22
9:9

Ahimelek-Akacia
Saul. Ahimeleks son Abjatar representerade sin fader som överstepräst
i Nob, när detta hände. Se Mark.2:26.
AHIMELEK
David kom till pJ;"ästen A. 1.Sam.21:1
Men A. blev förskräckt
21:1
21:2
David svarade prästen A.
21:8
David frågade A. ytterligare
22:9
sett Isais son komma till A.
22:11
lät kalla till sig prästen t..
22:14
A. svarade konungen och sade
22:16
Du måste döden dö, A.
Allenast en son till A.
22:20
Ebjatar, A. s son, flydde
23:6
prästen Ebjatar, A. s son
30:7
David har gått in i A. s hus
Ps. 52:2

2. Ebjatars son, sonson till Ahimelek
1, den förnämste prästen av Itamars
släkt på Davids tid. Se: Abimelek 4.
AHIMELEK
Sadok och A. voro präster 2. Sam. 8:17
David jämte A. indelade
1. Krön. 24:3
i närvaro av prästen Sadok och A. 24:6
kastade lott ••• i närvaro av A.
24:31

3. En hetit i Davids här under dennes
landsflykt. 1.Sam.26:6.
AHIMOT
hebr. dödens broder el. min broder
är död. Elkanas son, en levit. 1.Krön.
6:25.
AHINADAB
hebr. villighetens broder. Iddos son,
en av konung Salomos fogdar. 1.Kon.
4:14.
AHINOAM
hebr. ljuvlighetens broder.
1. Konung Sauls hustru, dotter till
Ahimaas. 1.Sam.14:50.
2. En kvinna från. Jisreel, vilken blev
Davids andra hustru. Medan David
uppehöll sig i Hebron, födde hon
honom sonen Amnon.
AHINOAM
tagit till hustru h.
1. Sam. 25:43
David med ••• A. från Jisreel
27:3
A. och Abigail •• , voro också
30:5
A. från Jisreel och Abigail 2. Sam. 2:2
Amnon, som han fick med A.
3:2
den förstfödde av A.
1. Krön. 3:1

Ahitofels råd gällde »lika mycket
som om man hade frågat Guds ord
till råds», men han utmärkte sig för
opålitlighet. Han understödde Absalom i dennes uppror. När emellertid
Absalom föredrog Husais råd (vilket
i verkligheten var till Davids fördel),
förstod han, att upproret skulle misslyckas och tog sitt eget liv genom
hängning. Ahitofel står som G.T.s
förebild till Judas Iskariot: a) på
grund av sin förtroliga vänskap med
David, b) till följd av förräderiet i
nödens stund, c) genom sin död som
självmördare.
AHITOFEL
lät hämta giloniten A.
2. Sam. 15:12
att A. var med
15:31
gör A. s råd till dårskap
15:31
göra A. s råd om intet
15:34
hade då också A. med sig
16:15
Absalom sade till A.
16:20
A. sade till Absalom
16:21
ett råd som A. ga<
16:23
gällde vart råd av A.
16:23
A. sade till Absalom
17:1
Så och så har A. talat
17:6
råd, som A. denna gång har givit 17:7
Husais råd är bättre än A. s råd
17:14
A. s goda råd gjordes om intet
17:14
det rådet har A. givit Absalom
17:15
rådet har A. givit till eder ofärd 17:21
när A. såg, att man icke följde
17:23
giloniten Eliam, A. s son
23:34
A. var ••• rådgivare
1. Krön. 27:33
Efter A. kom Jojada
27:34

AHITUB
hebr. godhetens broder.
t. Fader till översteprästen Ahimelek
i Nob och Sauls överstepräst Ahia.
Ahitub var Pinehas' son och översteprästen Elis sonson.
AHITUB
Ahia, son till A.
1. Sam. 14:3
komma till Ahimelek. A. s son
22:9
prästen Ahimelek, A. s son
22:11
Hör mig, du A. s son
22:12
son till Ahimelek, A. s son
22:20

2. Son till Amarja 1, fader tiIl översteprästen Sadok 1, som levde på Davids
tid.

på vägen mellan det forna Mikmas
och Betel.
Al
och A. i öster
1. Mos. 12:8
stått, mellan Betel och A.
13:3
till A.. som ligger
Jos. 7 :2
och bespejade A.
7:2
skola de nog intaga A.
7:3
drag åstad mot A.
8:1
givit konungen i A.
8:1
skall göra med A. på samma sätt
8:2
att draga åstad mot A.
8:3
bakhåll mellan Betel och A.
8:9
väster om A.
8:9
drog så••• upp till A.
8:10
lägrade de sig norr om A.
8:11
dalen mellan sig och A.
8:11
i bakhåll mellan Betel och A.
8:12
konungen i A. såg detta
8:14
Icke en enda man blev kvar i A.
8 :17
Räck ut lansen mot A.
8:18
männen från A. vände sig om
8:20
konungep i A. blev levande tagen
8:23
dräpt alla A. s innevånare
8:24
vände hela Israel tillbaka till A.
8:24
12000 personer, allt folket i A.
8 :25
förrän alla A. s innevånare
8 :26
Josua brände upp A.
8:28
konungen i A. lät han hänga upp
8:29
Josua hade gjort med Jeriko och A. 9:3
hörde, att Josua hade intagit A.
10:1
hade gjort med A. och dess konung 10:1
det var större än A.
10:2
konungen i A.
12:9

2. En israelitisk stad, nuvarande Kirbet Hajan vid Der Diwan, nära det
föregående Ai. Utgrävningarna här
visar hän till romersk tid. Enligt
många är detta Ai identiskt med 1.
Se: Ajat, Aja. Esr.2:28.
3. En ammonitisk stad öster om
Jordan, icke långt från Hesbon. Jer.
49:3.
AlN
hebr. öga el. källa.
t. En stad i Negeb i södra Juda,
identisk med de vidsträckta ruinerna
vid Bir Khuweilfeh, en stor brunn
strax norr om den plats, där Rimmon
antages ha legat. Staden tillföll Simeons stam och blev senare präststad.
Se: En-Rimmon.

föll staden Benjamin. Den var en
levitstad. Rehabeam befäste den, men
den erövrades av Farao Sisak och
senare av filisteerna. Orten är också
omnämnd i Amarnabreven (1300talet f.Kr.).
AJALON
du måne i A.s dal!
Jos. 10:12
Saalabbin, A. Jitla
19:42
A. med dess utmarker
21 :24
f6rmådde hålla sig kvar i A. Dom. 1:35
förföljde dem ••• till A.
1. Sam. 14:31
A. med dess utmarker
1. Krön. 6:69
för A. s innevånare
8:13
2. Krön. 11 :10
A. och Hebron
hade intagit Bet-Semes, A.
28:18

AJALONS DAL
En dal nordväst om Jerusalem. Den
leder från bergen ned till havet. Mest
känd är den från undret på Josuas
tid, då månen stod stilla tills folket
hade tagit hämnd på sina fiender. Se:
Ajalon 2. Jos.10:12.
AJAN
hebr. broderlig el. dagens broder. En
av Semidas söner, av Manasse stam.
1.Krön.7:19.
AJAT
hebr. fem. av Ai, trol. ruin. Se: Ai 2.
Jes.10:28.
AJEFIM
hebr. (de) trötta. Förmodligen ett
rastställe för karavaner. Det antages
från början ha kallats .viloplats för
trötta., men namnet har så småningom förkortats till .(de) trötta •. Konung David och hans folk rastade
här under flykten för Absalom. I
flera bibelöversättningar är ordet
översatt på samma sätt som i Dom.
8:5, där vår kyrkobibel har .trötta •.
2.Sam.16:14.
AJIT

(3000 mänl fly för a.erna
Jos.
a.erna hade slagit 36 man
vände om och angrepo a.erna

7:4
7:5
8:21

AHITOFEL
hebr. möjl. dårskapens broder. En av
konung Davids rådgivare, och styresman över staden Gilo i sydvästra
Juda. Han var fader till Eliam, en
av Davids hjältar, möjligen samme
Eliam, som var Bat-Sebas fader, 2.
Sam.ll:3; 23:34.

AHUSSAM
hebr. ägare. Son till Ashur och hans
hustru Naara. av Juda stam. 1.Krön.
4:6.
AHUSSAT
hebr. egendom. besittning. Den filisteiske konungen Abimeleks vän. 1.
Mos.26:26.
Al
hebr. hä'aj, trol. ruinen.
1. En stad 2 km öster om Betel,
ödelades av Josua, blev sedan icke
återuppbyggd. Ruinerna har påträffats i Et-Tell nordväst om Der Diwan,

AJALON
hebr. hjort/ältet.
t. En ort i SebuIon, där domaren
Elon blev begraven. Dom.12:12.
2. Ursprungligen en amoritisk stad, 15
km väster om Gibeon och 1 km söder
om Bet-Nuba, nordväst om Jerusalem i dalen med samma namn, där
det nuvarande Jalon är beläget. Ajalon erövrades av Josefs stam, tillhörde en tid Dans stam, och sedan
Efraims. Sedan de' tio stammarna
skilt sig från Juda och Benjamin, till-

AJO
hebr. hans broder el. broderlig.
1. En son till Abinadab 3. 2.Sam.
6:3,4; l.Krön.13:7.
2. En son til benjaminiten Beria. 1.
Krön.8:14.
3. En son till benjaminiten Jeuel.
Hans moder hette Maaka. 1.Krön.
8:31; 9:37.
AKACIA
hebr. sittä, pI. sit!im, ett ord av egyptiskt ursprung. En tropisk växt, vida
utbredd. Det finns många olika slags
akacior, av vilka en del är höga träd
på upptill 10 meter, medan andra är
låga buskar, med eller utan taggar,
med spridda blad och oftast vita eller
gula blommor. De s.k. kassiablommorna är välluktande och användes
i parfymer. Av vissa arter utvinnes
gummi och färgämnen, av andra
mediciner.
I öknen är akacian det enda träd,
som blir så stort, att dess virke kan
användas. Veden är fast och hård
och mycket hållbar, och den angripes
sällan av skadeinsekter. Den kan ha
en vacker orangebrun färg. Akacieträdet växer i den torraste jordmån
och förekommer över hela Sinaihalvön. Det är .ett vittnesbörd om
Moseböckernas äkthet och trovärdighet, att öknens akacia omtalas såsom det enda träslag, vilket användes
vid byggandet av tabernaklet med
förbundets ark och övriga tillbehör.
Den brinnande busken vid Horeb,
2.Mos.3:i, på hebr. kallad senä,
egypt. sunt och arab. seyal, var sannolikt ett litet akacieträd, måhända
Acacia nilotica, som växer både i
öknen och i Egypten. - Ett annat
slag av akacia är en låg, taggig
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AHIRA
hebr. ondskans broder. Enans son,
hövding för Naftali stam.
AHIRA
av Naftali: A., Enans son 4. Mos. 1:15
Naftali barns hövding, A.
2:29
hövdingen f6r Naftali barn, A.
7:78
Detta var A. s offergåva
7 :83
anförare för den här ••• var A.
10:27

AHITUB
Sadok, A.s son
Amarja födde A.
A. födde Sadok
Amarja, dennes son A.
Sadok, A. s son

2. Sam. 8:17
1. Krön. 6:7
6:8
6:52
18 :16

3. En överstepräst sju släktled senare
än den föregående, son till Amarja 2.
AHITUB
Amarja födde A.
A. f6dde Sadok
Merajot. son till A.
Sadok, son till A.
Merajot, son till A.

1. Krön. 6:11
6:12
9:11
Esr. 7:2
Neh. 11:11

AHIRAM
hebr. upphöjd broder. el. min broder
är upphöjd. En benjaminit, stamfader
till ahiramiterna. Han antages vara
identisk med Ehi, l.Mos.46:21 och
Aher, l.Krön.7:12. Se: Ahara. 4.Mos.
26:38.

AHOA
hebr. broderlig. En son till benjaminiten Bela. Se: Ahia 5. 1.Krön.8:4.

AHIRAMIT

AHOAlT

av Abiram a.ernas släkt

4. Mos. 26:38

AHlSAHAR
hebr. morgonrodnadens broder. Benjaminiten Bilhans son. 1.Krön.7:10.
AHlSAMAK
hebr. min broder stöder el. uppehåller.
En man av Dans stam, fader till
Besalels medhjälpare Oholiab. 2.Mos.
31:6; 35:34; 38:23.
AHISAR
hebr. min broder sjunger el. sångarens
broder. Konung Salomos överhovmästare. l.Kon.4:6.

Eleaser, son t. ell a.
2. Sam. 23:9
(T. de 30 hörde:la. en Salmon
23:28
a. en Eleasar •• 3 hjältarna 1.Krön. 11:12
(De tappra hjältarna:la. en Ilal
11:29
hade a. en Doda! befälet
27:4

AHUMAI
hebr. möjl. vattnets broder. En sorgatit av Juda stam. son till Jahat och
broder till Lahad. l.Krön.4:2.

AlN
Jos. 15:32
A. och Rimmon
A., Rimmon, Eter och Asan
19:7
A. med dess utmarker
21:16
byar voro Etam och A.
1. Krön. 4:32

2. En ort vid Palestinas nordöstra
gräns, väster om Ribla. Några forskare menar, att den är identisk med
Ain el-Asy, huvudkällan till floden
Orontes. 4.Mos.34: 11.
AJA
hebr. trol. = Ai (se d.o.). En ort, som
tillhörde Benjamins stam. Se: Ai 2,
Ajat. l.Krön.7:28; Neh.ll:31.
AJA

hebr. falk.
1. Hon~en Sibeons son. 1.Mos.36:24;
I.Krön.l :40.
2. Fader till konung Sauls bihustru
Rispa.
AJA
Rispa, A. s dotter
2. Sam. 3:7
Rispa, A. s dotter hade fött
21:8
tog ••• A.s dotter, sin sorgdräkt
21:10
vad Rispa, A. s dotter, hade gjort 21:11
söner voro A. och Ana
1. Krön. 1 :40

Akacieträ-Akta
buske, som förekommer omkring J erusalem. På tunna grenar med rödbrun bark sitter spetsiga, glänsande
taggar. Man har antagit, att Jesu
törnekrona var sammanflätad av
denna akacia.

AKAJA
landshövding i A.
Apg.
sedan ville fara till A.
över A. fara till Jerusalem
förstlingen i A.
1. Kor.
2.Kor.
heliga som finnas i A.
tagas ifrån mig i A. s bygder

18:12
18:27
19:21
16:15
1:1
11:10

troende i Macedonien och A.1. Tess. 1:7

icke allenast i •.• och A.

1:8

2. I överförd betydelse om de kristna
i Akaja.
AKAJA
A. hava känt sig manade
Rom. 15:26
A. ända sedan förra året
2. Kor. 9:2
AKAH

Gren av akacieträd.
G.T. omtalas flera områden,
vilka uppkal1ats efter akacian: 4.Mos.
25:1; 33:49; Jos.2:1; 3:1; Joe13:18
(hebr. nal;lal hassigim, övers. Akaciedalen); Mika 6:5.
AKACIETRÄ
vädurskinn. tahasskilUl, a. 2. Mos. 25:5
25:10
skall göra en ark av a.
25:13
göra stänger av a.
25:23
skall ock göra ett bord av a.
25:28
göra stängerna av a.
26:15
Bräderna skall du göra av a.
26:26
göra tvärstänger av a.
26:32
hänga upp den på 4 stolpar av a.
26:37
till förhänget, 5 stolpar av a.
27:1
Du skall göra ett altare av a.
27:6
stänger till altaret av a.
30:1
av a. skall du göra det
30:5
du skall göra stängerna av a.
35:7
rödfärgat vädurskinn .. a.
35:24
som hade i sin ägo a.
36:20
Bräderna till tabernaklet av a.
36:31
man gjorde tvärstänger av a.
36:36
till förlåten 4 stolpar av a.
37:1
BesaleI gjorde arken av a.
37:4
han gjorde stänger av a.
37:10
han gjorde ock bordet av a.
37:15
han gjorde- stängerna av a.
37:25
gjorde rökelsealtaret av a.
37:28
Besalei gjorde stängerna av a.
38:1
gjorde brännoffersaltaret av a.
38:6
gjorde stängerna av a.
5. Mos. 10:3
gjorde jag en ark av a.
Jes. 41:19
låta a. växa upp i öknen
AKACIEDALEH

hebr. nal;lal hassigim, en ofruktbar
dalgång i Juda, antagligen Wädi esSant omkring 30 km väster om Jerusalem. Den skall i Messias' dagar
vattnas av källan, som skall rinna
upp i Herrens hus, och därigenom
förvandlas till fruktbart land. Joel
3:18.
AKAIKUS

grek. som kommer från A kaja. En
kristen från Korint, vilken tillsammans med Fortunatus och Stefan as
besökte Paulus i Efesus. l.Kor.16:17.

hebr. (som bringar) olycka.
1. Esers son. Se: Jaakan. l.Mos.36:27.
2. Karmis son, av Juda stam. Vid
erövringen av Jeriko tog Akan av det
tillspillogivna godset, och grävde ned
det i sitt tält. Sålunda förde han hela
Israel till förbannelse. Denna överträdelse av förbundet var direkt orsak till israeliternas nederlag mot
ajiterna. Herren själv utpekade Akan
som den skyldige, och han bekände
sin synd. - Straffet blev, att han stenades till döds, och över honom uppkastade folket ett stort stenröse. Denna avrättningsplats fick namnet
Akors dal (olyckans dal). Jos.7. Se:
Akar.
AKAN
A., son till Karmi
Jos. 7:1
träffade lotten A.
7:18
Josua till A. : Min son
7:19
A. s varade Josua
7:20
tog Josua ••. A., Seras son
7:24
A., Seras son, hade trolöst
22:20
AKAR

hebr. (som bringar) olycka. Densamme som Akan 2, se d.o. l.Krön.
2:7.
AKAS

grek. form av hebr. Ahas. Se: Ahas 1.
Matt.!:9.
AK80R

hebr. mus.
1. Fader till Edoms konung BaalHanan. l.Mos.36:38,39; l.Krön.1:49.
2. Mikajas son, en av dem som konung Josia sände till profetissan Hulda
för att rådfråga Herren angående den
funna lagboken. Se: Abdon 5. 2.Kon.
22:12,14; 26:22; 36:12.
3. Fader till Elnatan. Jer.26:22; 36:12.
AKELDAMAK

grek. form av ararn., blodsåker. Krukmakaråkern, som köptes för förrädaren Judas" trettio silverpenningar till
gravplats för främlingar, Matt.27:310. En tradition, som går tillbaka till
det fjärde århundradet, utpekar ett
ställe på södra sluttningen av Hinnoms dal, just innan den förenar sig
med Kidrons dal såsom varande
detta Akeldamak. I detta område
strax sydost om Jerusalems stadsmur
hade på Bibelns tid krukmakarna
sina verkstäder, Jer.19:1,2. Se: Blodsåkern. Apg.1:19.
AKIM

AKAJA

grek. form av hebr. Jakim, han skall
upprätta. En av Jesu förfäder, av
Davids släkt, avkomling av Sorobabel (Serubbabel). Matt.1:14.

1. Greklands namn som romersk provins (44-67 e.Kr.). I strängt geografisk mening var det namnet på två
olika landskap, det ena i sydöstra
Tessalien, det andra på Peloponnesos'
norra kust. Men enär beteckningen
akajer sedan urgammal tid brukades
om alla greker, kunde även namnet
Akaja användas om hela Grekland.
Provinsens huvudstad var Korint.
Här residerade prokonsuln (landshövdingen). Jfr Gallio, som innehade
ämbetet den tid, då Paulus verkade
i Korint.

hebr. betydelse osäker.
1. Maoks son, konung i Gat. Två
gånger sökte David sin tillflykt hos
honom, när han flydde undan Saul.
Första gången blev han igenkänd av
Akis' tjänare och måste rädda sig
genom att spela vansinnig, l.Sam.
21:10 ff., jfr Ps.34:1, där Abimelek
sannolikt är identisk med Akis. Andra
gången fick David med sina 600 man
Siklag som tillflyktsort. Se: Abimelek 5.
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AKIS

AKlS
och kom till A.
1. Sam. 21 :10
A.' tjänare sade till honom
21:11
frukta för A., konungen i Gat
21:12
sade A. till sina tjänare
21:14
över till A. Maoks son
27:2
David stanhade hos A. i Gat
27:3
David sade till A.
27:5
gav A. honom samma dag Siklag 27:6
27:9
tillbaka och kom till A.
När då A. sade
27:10
trodde A. David och tänkte
27:12
A. sade till David
28:1
28:2
David svarade A.
A. sade till David
28:2
tågade sist fram, tillika med A.
29:2
A. svarade filistl3ernas furstar
29:3
kallade A. David till sig
29:6
David sade till A.
29:8
A. svarade och sade till David
29:9
I

2. Maakas son, möjligen identisk
med den föregående. l.Kon.2:39,40.
AKORS DAL

hebr. Akor, olycka, jfr Akan och
Akar. En dalslätt vid Jeriko, där
gränsen gick mellan Benjamin och
Juda. Akan, som på Josuas tid förgrep sig på bannlyst gods, blev här
stenad och begraven. Enligt profeterna skulle Akors dal få en löftesrik
framtid. Se: Akan 2.
AKORS DAL
förde alltsammans upp till A. Jos. 7 :24
Därav fick stället namnet A.
7 :26
gränsen upp till Debir från A.
15:7
A. en lägerplats
Jes. 65:10
göra A. till en hoppets port Hos. 2:15
AKSA

hebr. lotspänne, lotring. Spejaren
Kalebs dotter, vilken hans broder
Otniel frek till hustru som belöning
för att han intagit Debir eller KirjatSefer. Eftersom detta låg i det torra
Sydlandet, gav Kaleb sin dotter dessutom ett område med vattenkällor
(IIIiotkällorna och Tatiotkällorna).
AKSA
vill jag giva min dotter A.
Jos. 15:16
gav han honom A. till hustru
15:17
vill jag giva A. till hustru Dom. 1:12
1:13
gav han honom A. till hustru
Kalebs dotter var A.
1. Krön. 2:49

-akt (se även: -aktig)

förakt J ob 12:5
ringakta 2.Sam.19:43
förakta Ords.6:30
Aktgivande

A. Positivt: att uppmärksamma, akta
högt, akta på.
1. Religiöst: Ordet, Dan.9:23; Mika
1:2; Mark.4:24; Luk.8: 18; 2. Pet.! : 19.
Budet, 5.Mos.4:9; Jes.48:18. Frälsaren, Hebr.3:1. Gud, Jes.51:4. Guds
sanning, Dan.9:13. Synen, Dan.9:23.
Väktarna, Jer.6:17. Tjänsten, Kol.
4: 17 (grt.). Undervisningen, l.Tim.
4:16; Hebr.2:1. Tillfället, Ef.5:16;
Ko1.4:5. Herrens gärningar, PS.28:5.
Vishetens kallelse, Ords. 1:24.
2. Etiskt. - En faders tuktan, Ords.
4:1,20. Varandra, FiI.2:3; Hebr.lO:
24. Guds hjord, Apg.20:28. Sig själv,
l.Tim.4:16; Ords.4:25-27.

B. Negativt: taga sig i akt för.
1. Religiöst. Avgudadyrkan, 5.Mos.
4:15. Falska läror och lärare, Rom.
16:17; Fi1.3:2.
2. Etiskt. Tungans synder, PS.39:2.
Frestelse, Ga1.6: 1. Orätt dom, 2.
Krön.19:6-7.
»Given akt!»
1) På Ordet, Hebr.2: l. 2) På Kristus, Hebr.3:1. 3) På varandra, Hebr.
10:24. 4) På korparna, Luk.12:24. 5)
På liljorna, Luk.12:27. 6) På »hundarna», Fi1.3 :2, dvs. judaisterna.
AKT, AKTA

1) sam ar, itl 1.7
(in-)hägna, ;kydda; bevara; hålla.
2) rä'ä, il~)
se, betrakta.
3) bin, l' J
skilja, skilja ut (för betraktandet,
tänkandet), jfr 'urskilja', 'fixera',
märka, varsebliva; förstå.
4) sim le~, J? IJ ''to
inrikta sitt hjärta eller sinne på; sim,
sätta; le~, hjärta; jfr 7.
5) [nä~a!l, D~ ~

AKSAF

hebr. trolldom, förtrollning. En kananeisk konungastad, som erövrades av
J osua och blev gränsstad i Aser. J os.
11:1; 12:20; 19:25.
AKSI8

hebr. lögn, bedrägeri.
1. En stad i Juda, i Låglandet. Till
följd av profeten Mikas anspelning
på ortens namn, antages staden ha
uppkallats efter en bäck, som flödade
under vintertiden men var torrlagd
under sommaren ('akzäb, »bedräglig» användes för att beteckna en
bäck som sinar på sommaren). Orten
är identisk med EI-Kezbe. Se: Kesib,
Koseba. Jos.15:44; Mika 1:14.
2. En kuststad i Aser, 13 km norr om
Acko. Den utgö~ de ruiner, på vilka
staden Ez-Zib senare byggdes. I assyriska inskriptioner kallas orten
Aksibi. Aksib låg inom Asers område, men intogs aldrig av israeliterna. Som Galileens gränsstad i väster förblev den en obetydlig stad.
Jos.19:29; Dom.1:31.
AKTA
Akta, aktning

Se även: Hedra, fruktan, frukta,
namn, rykte, prisa, ära, Gud, Herren, nästan.
Akt, giva akt

Se även: Varsam, höra, lyssna, öra.
Aktgivande

Se även: Varsam, vaka, vakta, nykter, närvarande, vaktpost, vakt.
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hif. hibbit, ha blicken riktad på,
skåda, blicka ned på, upp till, fram
på osv.; betrakta.
6) ~äsa~, J !?~

skärpa (vid hörandet), jfr 'spetsa
öronen'; höra på det man hör; beakta, uppmärksamt lyssna till; här
hif.; kal förekommer endast i J es.
32:3, Övers. lyssna till.
7) si!. le~, J( n 'w
si!, sätta; le~, hjärta: se 4.
8) $äpan, 1~ ~
gömma; gömma sig, ligga på lur, giva
akt på.
9) nä$ar,i~~
skydda; bevara; hålla.
10) [pälas), al~
vara rät el. jämn; pi. ]amna, bana,
se till att något är rätt el. jämnt;
väga.
11) $äpä, il ~ ~
spana, speja; noga betrakta.
12) sä~al, '7 ~ $J
hif. se på, bIStrakta; genom betraktande inse, vara förståndig, handla
förståndigt.
13) nä!,an le~,
1r! ~
ordagr. giva sitt hjärta åt; inrikta sitt
sinne på; nätan, giva; le~, hjärta;
jfr 4 och 7. -

J?

14) järJ.a', VJ ~
märka, förstå; lära känna, känna.
15) bäzä, iln
ringakta, förakta.
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Akta
16) bäsa~, J t;! O
tänka, anse; räkna, räkna med.
17) /fädas, tO., p
vara h~lig; pi.' helga, avskilja; förklara eller akta helig.
18) jä/far, 1i?:
vara dyrbar, värdefull; aktas dyrbar;
jfr 27.
19) gä!lal, 7] ~
bli eller vara stor; vara dyrbar, högt
aktad.
20) näsä' pänim, D'.J ~ X'r{! 4
upplyfta någons ansikte; nasa', upplyfta, höja; panim, ansikte; i l.Mos.
32:20 övers. taga nådigt emot; i Ords.
6:35 brukas uttrycket i betydelsen
»taga hänsyn till.; 2.Kon.5: 1 part.
pass. med upplyft ansikte, högt ansedd, aktad.
21) näsä', ~ ~
se 20; nif. bli upphöjd, högt aktad.
22) mä'a{, ~~
vara liten, ringa; Neh.9:32 ordagrant:
må all den vedermöda .. icke vara
ringa för dig.
23) utf. ord.
Job 20:7 ordagrant: såsom sin träck
förgås han för alltid; Ords. 1:23: vänden om till min tillrättavisning.
24) mä'as, D X r.l
vraka, förka;t;, förakta, ringakta.
25) [näkar], 1J)
pi. betr"akta; "t;ga hänsyn till; Job
34: 19 ordagrant: han betraktar icke
den rike framför den fattige; trol.
samma ord el. rot som 36.
26) dämä, n ~ ~
vara lik, likna; PS.89:7 ordagrant:
vem bland Guds söner är lik Herren?
27) jä/fär, 1~~
dyrbar, värdefull; dyrt aktad; jfr 18.
28) sälä, n70
förakta, akt: för intet; förekommer
end. i Ps.119:118 (~al) och Klag.l:15
(pi.).
29) sälal, ';>';>0
lyfta, höja;-;i1p. (end. i Ords.4:8):
upphöja, hålla eller akta högt.
30) Säwä, n ~ t!j
likna, vara lik; nif. end. i Ords.27:15,
likna varandra, övers. aktas lika.
31) /fälal, 7~~
vara ringa, obetydlig, föraktad; hif.
ringakta, förakta.
32) [/fälä], n~8
nif. vara lätt el. ringa; ringaktas, aktas
för intet.
33) {äme', X1;l~
bli oren; pi. göra oren; betrakta eller
akta som oren.
34) kä~e!l, .,}.~
vara tung; vara ärad, ansedd; jfr
subst. kahol!, ära, härlighet.
35) mäna', 11 ~ ~
hindra; Jer.2:25 ordagrant: hindra
din fot från att bli bar.
36) [nä~ar], 1;;JJ
pi. betrakta som främmande, förkasta, förakta; icke akta (på); trol.
samma ord el. rot som 25.
37) [sälä'], X~9
väga; förekommer end. i Klag.4:2
(pu.part.pl.), ordagr. uppvägda med
fint guld.
38) häjä, n;Q
vara, bliva; Hes.7:19 ordagrant: deras
guld skall bliva till orenlighet.
39) g6'al, 7l1'~
avsky, förakt, ringaktning; av: ga'al,
avsky, förakta; förekommer end. i
Hes.16:5, ordagrant: i ringaktning av
ditt liv.

se 48.
50) pänä, nH
vända sig till; jfr pänim, ansikte.
51) kun,
vara fast; pol. ställa upp, ställa fast,
ge en fast plats, göra fast, ge ett fast
el. riktigt läge (t.ex. en pil i en båge),
befästa.
52) sur, 1·' rO
se, betrakta; beakta.
53) sim te'em 'al, ';> E. D P. ~ D"tp
inrikta sitt förstånd el. sin 'uppmärksamhet på; sim, sätta, ställa; aram.
te'em, smak: omdöme, förstånd; av:
tä'am, smaka.
54) epideiknymi, ?: 11 l oE \ K V lJ \ll
förevisa, låta se; i Matt.24: 1 övers.
bedja någon giva akt. '
55) noeo, v o Ew
besinna, lägga märke till; förstå; av:
nous, sinne, förstånd.
56) katanoeo, K a T a v o E w
noga lägga märke till; av: prep. kata
och föreg. verb.
57) epeehO, €: 11 E Xw
fasthålla; rikta uppmärksamheten på;
av: prep. epi, på, vid; echö, hava,
hålla.
58) proseehO, 11 p o a E X w
hålla el. rikta emot, föra fram till;
rikta uppmärksamheten på; av: prep.
pros, till; echö, se 57.
59) skopeö, a K o 11 E w
spana, speja; betrakta.
60) exagorazo, ~ E; a y o p 6: I'; w
köpa (ut); lösköpa, friköpa; av: prep.
ek, ur, från, och agoräzö, köpa; jfr
agora, torg, marknadsplats. Ef.5:16;
Ko1.4:5 ordagrant: köpande tiden
(tillfället, den lägliga tiden). I Gal.
3:13,14 är verbet övers. friköpa.
61) blepo, SAE11 W
se på, betrakta.
62) a;;i6o, & E; l 6 w
akta värd el. värdig; av: adj. axios,
värd, värdig; se Anse 14.
63) kataxi6o, K a T a E; l 6 w
akta värd el. värdig; av: prep. kata
och föreg. verb.
64) tim~n .!ehO, T l \l fl v ~ Xw
ha ära, vara ärad; time betyder:
värde, pris; heder, ära.
65) exoutheneo, f:. E; o lJ e E v Ew
göra till intet, akta för intet; av: prep.
ek, ur, från; outhen el. ouden, intet;
2.Kor.lO: 10 ordagrant: hans ord
aktas för intet.
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40) sim, D'

ip

sätta, ställa, (placera för sig =)
akta på.
41) säma' le/fol, 7 ;P7 )1r.ltO
lyssna till rösten eller'ljudet av; sama',
höra, lyssna; ~ol, röst, ljud.
42) sä'ä,
betrakta; beakta.
43) sim 'äl ('a/)-leb,J2-~!!l 7~ D'Il?'
lägga på hjärtat, beakta; jfr 4:
44) sama', 11 r.l tO
höra, lyssna; "hÖrsamma, lyda.
45) 'äza~, Jl~
övergiva, lämna; släppa, göra sig fri
från; här övers.: icke akta på .

nff

46) /fi1sä~, J

tP.i?

uppmärksamhet; av: ~äsah, se 6.
47) däraS, tdJ.~
söka; undersöka, utforska.
48) /fassu~, J

o/i?

uppmärksam (om örat); av: ~äsah,
se 6.
49) /fassä~, ~f?

,.,!)

66) timios, T \ \l l o ~
ärad, aktad; av: time, se 64.
67) krinö, KP (vw
skilja, särskilja; döma, bedöma.
68) dokimazo, å o K l \l 6: I'; w
pröva, undersöka; värdera något efter
att ha prövat det, anse det vara
någonting värt.
69) logizomai, A o '( \ I'; o \l a l
räkna; värdera, anse, betrakta; av:
logos, ord, tanke, beräkning.
70) tereö, T n p E w
bevara, taga vara på, akta; här refl.
taga sig till vara, akta sig; grek. motsvarighet till hebr. sämar, se 1; refl.
motsvaras av histammer, t.ex. i Ps.
18:24.
71) hegeomai, y E o \l a l
anföra, leda; mena, anse.
72) euphemos, E ti ~ n \l o ~
som talar el. omtalas i goda, prisande
ordalag, 'med god klang', med gott
rykte; i Fi1.4:8 övers. värd att akta;
av: eu, gott, väl; phemi, säga, tala,
el. pheme, rykte. Jfr euphemia i 2.
Kor.6:8, övers. gott rykte.
73) ka/6s, K a A6 ~
vacker; god, ädel, aktad.
74) kataphroneo, K a T a ~ p o v Ew
tänka ringa om, ringakta; i l.Tim.
6:2 övers. akta mindre, i Hebr.12:2
akta för intet; av: prep. kata;
phronM, se 80.
75) ame/eo, &\l E A E w
icke bry sig om, försumma, icke akta
på; av: ameles, försumlig, som i sin
tur kommer av: neg. a- och melei,
(något) ligger (någon) om hjärtat. Jfr
Hebr.2:3, övers. icke taga vara på.
76) parerchomai, 11 a p Ep X o \l a l
gå förbi, gå vid sidan om; här övers.
icke akta på; av: prep. para, förbi;
erchomai, gå.
77) ginosko, '( l V wa K w
lära känna; förnimma, iakttaga; förstå.
78) akouo, åK o
höra, lyssna.
79) utf. ord.
80) phroneo, ~ p o v Ew
tänka; förstå; ha i sinnet, beakta; av:
phren, mellangärde; sinne, förstånd.
81) para/ereo, 11 ap a T n p E w
noga iakttaga eller bevaka; av: prep.
para; tereö, se 70.

n

uw

AKT (giva, hava, taga i akt)
5. Mos. 4:15
l mån I nu noga hava a.
l Tag i a.månaden Abib
16:1
2 (Josua): Given a.
Jos. 8:4
2 Given a. på vad jag bjudit
8:8
l haven a.på eder själva
23:11
l Eli gav a.på hennes mun l.Sam. 1:12
l barn hava a. på sin väg 1. Kon. 2:4
8 :25
l dina barn hava a. på sin väg
2. Kon. 10:31
l Men Jehu tog icke a.
l barn hava a.på sin väg 2. Krön. 6:16
l Given a.på vad I gören
19:7
3 närmare gav a.på folket
Esr. 8:15
12 giva a. på lagens ord
Neh. 8 :13
Job 1:8
4 givit a. på min tjänare
4 givit a. på min tjänare Job?
2:3
3 mitt öra hört och givit a.
13:1
Ps. 10:14
5 (H.) giver a.på olycka
6 (H.) låter ditt öra giva a.
10:17
l Giv a.på den ostrafflige
37:37
45:11
2 Hör, dotter, och giva.
48:14
7 given a.på Slons murar
8 giva a. på hedningarna
66:7
78:7
9 taga (Guds) bud i a.
105:45
9 taga hans lagar i a.
9 taga hans vittnesbörd i a.
119:2
119:22
9 tager I a. dina vittnesbörd
119:33
9 vill jag taga den i a.
9 vill jag taga din lag i a.
119:34
9 får taga dina befallningar i a. 119:56
119:69
9 taga dina befallningar i a.
119:100
9 tager dina befallningar i a.
l taga •• rättfärdighets rätter i a. 119:106
9 taga min Guds bud i a.
119:115
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9 tager min själ i a.
119:129
119 :145
9 taga dina stadgar i a.
9 tag klokhet .. i a.
Ords. 3:21
9 dina läppar taga kunskap i a.
5:2
10 på alla •• stigar giver han a.
5:21
6 given a.på min muns tal
7:24
15:3
11 giva a.på onda och goda
12 giver a. på den ogudaktiges hus 21 :12
9 han s. har a. på din själ vet
24:12
7 bav a. på dina hjordar
27:23
28:7
9 Den .• s.tager lagen I a.
13 när jag gav a. på allt
Pred. 8:9
Jes. 10:JO
6 Giva., du Laisa
6 då må han noga giva a.
21:7
3 att giva a.på sin predikan
28:9
6 giva a. och höra därpå
42:23
Jer. 2:31
2 onda släkte, giv a.på H.
5:1
14 sen till och given a.
8:6
6 (H.) har givit a. och hört
8:7
l svalan och tranan taga i a.
9:17
3 säger H.Sebaot: Given a.
7 giv a.på vägen du vandrade
31:21
4 giv a.på huru man går
Hes. 44:5
3 när jag vidare gav a.
Dan. 8:5
8:17
3 (Gabriel till Daniel:) Giva.
3 så giv nu a.på ordet
9:23
3 Daniel .. giv a.på de ord
10:11
4 Given a.på huru det går Hagg. 1:5
4 Given a.på huru det går eder
1:7
4 given nu a.på huru det hittills
2:16
2:19
4 Given alltså a.på huru det
4 given a. på huru det varit
2:19
54 bädo honom giva a. på
Matt. 24:1
55 som läser detta, give a.
24:15
55 som läser detta, give a. Mark.13:14
56 Given a. på korparna
Luk. 12:24
56 Given a. på liljorna
12:27
57 När han gav a.på dem
Apg. 3:5
56 betraktade det •• och gav a.
11:6
58 haven a.på eder själva
20:28
59 hava a.på dem som vålla Rom. 16:17
59 må hava a.på dig själv
Gal. 6:1
60 tagen väl i a. vart lägligt
Ef. 5:16
61 Given a. på de hundarna
Fil. 3:2
60 tagen väl i a. vart lägligt
Kol. 4:5
61 Hava. på det ämbete
4:17
57 Hav a,på dig själv
1. Tim. 4:16
AKTA (i allmänhet)
15 så ringa a.de Esau
1. Mos. 25:34
16 av honom a.de ss. främlingar
31:15
17 a. (prästen) helig
3. Mos. 21:8
5. Mos. 4:9
l och a.digväl
18 mitt liv i dag dyrt a.t
1. Sam. 4:20
19 ditt liv högi a.t i mina ögon
26 :21
26:24
19 mitt liv högi a.t i H. ögon
16 (silvret) a.des icke
1. Kon. 10:21
18 mitt liv .• vara något a.t 2. Kon. 1:13
1:14
18 liv vara något a.t i dina ögon
20 Naaman •• var högi a.d
5:1
16 silver a.des icke
2. Krön. 9:20
21 (Hiskia) högt a.d av alla
32:23
22 icke a. för ringa
Neh. 9:32
Job 9:21
14 Jag a.r ej mitt liv
16 a.r mig ss. din fieude
13:24
16 a.s ss. oskäliga djur
18:3
19:11
16 a.r mig ss. ovänners like
16 a.mig ss. främling
19:15
23 förgås •• och a.s lik sin träck
20:7
8 har jag a.t hans tal
23 :12
24 vars fäder jag a.de ringa
30:1
16 a.r mig ss. sin fiende
33:10
25 a.r den rike ej för mer
34:19
16 (Leviatan) a.r järn ss. halm
41:18
41:20
16 stridsklubbor a.r han ss. strå
15 a.r 'den förkastlige för intet Ps.15:4
16 bliva a.de ss.slaktfår
44:23
18 deras blod a.s dyrt I hans ögon 72:14
15 så a.r du dem för intet
73 :20
16 a.d lik dem som farit ned
88:5
26 Guds söner a.s lik H.
89:7
27 Dyrt a.d i H.ögon
116:15
28 a.r för intet alla som fara
119:118
29 A.henne högt, så skall
Ords. 4:8
17 :28
16 a.des också han för vis
30 och trätgirig kvinna a.s lika
27:15
Jes. 2:22
16 ringa äro icke de att a.
9:1
31 Naftalis land vara ringa a.t
13 :17
16 mederna, a. silver för intet
16:14
32 Moab •• varda a.d f6r intet
16 leret a.s lika med krukmakaren 29:16
30:22
33 skolen I a. f6r orent silvret
24 han a.r städer ringa
33:8
16 folket äro att a. ss. en droppe 40:15
16 ss •• idel tomhet a.s de
40:17
34 du (Israel) är så högt a.d
43:4
35 A.din fot, så att den icke Jer. 2:25
36 icke a.t denna plats
19:4
22 de skola ej a.s ringa
30:19
28 tappra kämpar •• a.de H. Klag. 1:15
4:2
37 a.des lika med fint guld
38 a. sitt guld ss. orenlighet Hes. 7 :19
16:5
39 ringa a.de man ditt liv
Dan. 4:32
16 äro att a. ss. intet
38 a.s .. ss. ett värdelöst ting Hos. 8:8
40 a.dig ss. min signetring Hagg. 2:24
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Akta-Alamot
15
15
62
63
64
65
66
63
67
68
69
65
70
71
72
63
62
73
62
71
74
62
71
74

H. bord behöver man icke a. Mal. 1:7
spis behöver man icke •• a.
1:12
ej •• a.t mig själv värdig
Luk. 7:7
de s. bliva a.de värdiga
20:35
profet icke a.d i sitt
Joh. 4:44
stenen s .• a.des för intet
Apg. 4:11
Gamaliel, a.d av folket
5:34
att de hade a.ts värdiga
5:41
icke akten eder värdiga
13 :46
icke a.t det något värt
Rom. 1:28
blivit a.de ss. slaktfår
8:36
ringa a.de iförsaml.
1. Kor. 6:4
a.de mig vara •. till tunga 2. Kor. 11:9
a. den andre förmer
Fil. 2:3
älskligt och värt att a.
4:8
I a.s värdiga Guds rike 2. Tess. 1:5
Gud må a. eder värdiga
1:11
vinna en a.d ställning
1. Tim. 3:13
a.s dubbel heder värda
5:17
a. sina herrar all heder värda
6:1
må icke .. a.dem mindre
,6:2
(J.)har blivit a.d värdig Hebr. 3:3
a.r förbundets blod för orent
10:29
(J.) a.de smäleken för intet
12:2

3 den kloke a.r på sina steg
14:15
9 den som a.r på sin väg
16:17
12 Den som a.r på ordet
16:20
6 a.r på ondskefulla läppar
17:4
15 den som ej a.r på sin vandel
19 :16
24:32
7 betraktade • . och a.de därpå
6 furste som a.r på lögnaktigt tal 29:12
13 A. icke heller på alla ord Fred. 7 :22
l A. på konungens bud
8:2
5 på H.gärningar a.de icke Jes. 5:12
3 l måsten a. på den predikan
28:19
6 hören min röst, akten härpå
28 :23
34:1
6 l folkslag, akten härpå
40 för att man skall. . a. på
41 :20
4 för att vi må a.på dem
41:22
1 men du a.r icke därp å
42:20
43 men a.de icke därpå
42:25
3 akten icke på vad fordom skett 43 :18
43 därfOr ville du ej a. på
47:7
6 O, att du ville a. på mina bud
48:18
6 akten härpå, l folk
49:1
6 A.på mig, du mitt folk
51:4
1 H.: Akten på vad rätt är
56:1
43 och ej ville a. på
57:11
6 Akten på basuners ljud
Jer. 6:17
6 vi vilja icke a. därpå
6 :17
6 eftersom de icke a. på mina ord 6:19
43 ingen finnes, som vill a.på
12 :11
18:18
6 icke a. på vad han säger
18:19
6 H. a.du på mig
6 vilken har a.t på (H.) ord
23 :18
44 akten icke på de drömmar
29:8
5 a. på huru f6raktad
Klag. 1 :11
5 Akten härpå och sen till
1 :12
2:20
5 H. a.på vem du har hemsökt
5 A. på huru de hava mig till visa 3 :63
5 (H.) vill icke mer a.på dem
4:16
2 till äventyrs ville a.därpå Hes. 12:3
40:4
4 a.på allt jag kommer att visa
1 att de a. på hela dess form
43:11
4 a. på och se med dina ögon
44:5
53 män hava icke a.t på dig
Dan. 3 :12
53 Daniel a.r varken på dig
6:13
12 a. på din sanning
9:13
6 H. a.härpå, och utför ditt verk 9:19
3 a.på synen
9:23
3 a.de på uppenbarelsen
10:1
3 På gudar skall han icke a. ,
3 ej heller a.på •• kvinnors lust
11:37
Hos. 5:1
6 akten härpå, I av Israels
14 :10
3 Den som är vis, akte härpå
6 a . härpå, du jord
Mika 1:2
2 Säll den som a.r på ditt namn
6:9
6 a.de icke på mig
Sak. 1:4
6 de ville icke a. därpå
7:11
l de s. a.de på mig
11:11
43 Om l icke akten därpå
Mal . 2:2
2:2
43 eftersom l icke akten därpå
6 H. har a.t på dem
3 :16
75 de bjudna a.de icke därpå Matt. 22:5
61 Akten på vad l hören
Mark. 4:24
61 Akten på huru I hören
Luk. 8 :18
11:42
76 men icke akten på rätten
77 icke a.de på den tid
19:44
58 a.de •• på det han talade
Apg. 8:6
58 (Lydia) a.de på det Paulus
16:14
78 de skola ock a.därpå
28:28
79 akte han på tjänsten
Rom. 12:7
12:7
79 akte han på sitt lärar kall
79 akte på sin plikt att förmana
12:8
79 Akten pa allt detta
13:11
80 någon särskilt a.r på
14:6
65 på (Paulus') ord a.r
2.Kor.10:10
81 akten på dagar och månader Gal. 4:10
58 a.på fabler
1. Tim. 1:4
Tit. 1:14
58 icke a. på judiska fabler
58 a.på det som vi hört
Hebr. 2:1
56 a. på vår bekännels es apostel
3:1
56 låtom oss a. på varandra
10:24
58 väl, om l akten därpå
2. Pet. 1:19

AKT A (på, därpå, härpå)
41 a.på det första tecknet 2. Mos. 4:8
42 icke a. på lögnaktigt tal
5:9
7 Farao a.de icke heller på detta
7:23
4 som icke a.de på H. ord
9:21
l icke a.påvad H.lägger 4.Mos.23:12
1 offer .. skolen I a.på
28:2
3 a.på förgångna släktens 5.Mos.32:7
4 Akten på alla de ord
32:46
1 de a.de på ditt tal
33:9
7 hon a.de icke därpå
1. Sam. 4:20
43 må nu kon. icke a.på
2. Sam. 13:33
4 om vi fly ·a .r ingen på oss
18:3
4 a.r man icke heller på oss
18:3
43 konungen icke a. därpå
19:19
1 icke a.t på din ed vid H. 1. Kon. 2:43
44 fOrstånd till att a. på vad rätt
3:11
45 (Rehabeam) a.de icke på råd
12:8,13
46 ingen tycktes a. på dem
18 :29
5 skulle jag icke a. på dig 2. Kon. 3 :14
1. Krön. 28:8
47 akten på alla H. bud
48 l åt dina öron a.på
2. Krön. 6:40
48 skola mina öron a. på vad som
7 :15
45 han a.de icke på det råd
10:8
45 Rehabeam a.de icke på .• råd
10:13
20:15
6 Akten härpå, alla I
26:5
3 Sakar ja .. som a .de på Guds
6 de a.de icke därpå
33:10
49 låt ditt öra a. härpå
Neh. 1:6
49 l åt ditt öra a. på .. bön
1:11
3 a.t på det som man kungjort
8:12
6 icke a.t på dina bud
9:34
40 innan man a.r därpå
Job
4 :20
6:28
50 t äckas eder att a. på mig
7 a.r på henne så noga
7:17
51 a. på vad fäderna utrönt
8:8
6 akten på mina läppars gensagor 13:6
14:16
1 skulle ej a. på min synd
3 a.r hon dock ej på dem
14:21
50 f'"ten på mig, så skolen I
21:5
21:29
36 .,en I ej på .. vittnesbörd
40 Gud a.r ej på vad förvänt
24:12
3 noga a.de jag på eder
32:12
52 om man ej a.r därpå
33:14
6 A. nu härpå, du Job
33:31
12 ej a.de på alla hans vägar
34:27
52 den Allsmäktige a.r icke på
35:13
2 självkloka .. a.r han ej på
37:24
6 A.på mitt klagorop
Ps. 5:3
6 o H. ,a. på mitt rop
17:1
3 de a. icke på H. gärningar
28:5
33:15
3 han som a.r på deras verk
l Jag vill a.på vad jag gör,
l a. på att tygla min mun
39:2
40 den som a.r på sin väg
50:23
6 A. på mig och svara mig
55:3
6oGud, a.påminbön
61:2
7 så akten icke därpå
62:11
6 han har a.t på mitt bönerop
66:19
3 jag a.de på deras ände
73:17
5 a. på din smordes ansikte
84:10
6 a.på mina böners ljud
86:6
12 a. på ostrafflighetens väg
101:2
l Saliga de som a.på vad rätt är 106:3
12 fäder .. a.de icke på dina under 106:7
107 :43
l den som är vis, akte härpå
3 jag a.r på dina vittnesbörd
119:95
48 låt dina öron a. på böners
130:2
6 A. på mitt rop
142:7
23 akten på tillrättavisning Ords. 1:23
6 ingen a.de på, när jag räckte
1:24
6 låter ditt öra a. på visheten
2:2
14 på alla vägar må du a.
3:6
6 Hören •• och akten därpå
4:1
6 Min son, a. på mitt tal
4:20
10 A. på den stig där din fot går
4:26
5:1
6 Min son, a.på min vishet
10 Livets väg vill hon ej a. på
5:6
20 lösepenning a.r han icke på
6:35
45 den som ej a.r på tillrättavisn. 10:17
3 att han a.r på sin väg
14:8

lat. örn. En judisk tältmakare från
Pontus vid Svarta havet, vilken
mycket tidigt nåddes av evangelium,
troligen kort tid efter första pingstdagen, Apg.2:9, jfr I.Pet.!:1. Hans
hustru hette Priscilla (Priska). En tid
bodde de i Rom, men då kejsar Klaudius utvisade judarna, flyttade de tiII
Korint. Där fann Paulus dem, och de
blev sedan hans trofasta medarbetare.
Vi möter dem senare i Efesus, åter i
Rom och slutligen i Mindre Asien,
sannolikt åter bosatta i Efesus.
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4 - Illustrerat Bibel-lexikon

AKTERSKEPP

kastade ut 4 ankare från a.et
a.et begynte brytas sönder

Apg. 27 :29
27:41

-aktig

delaktig l.Tim.5:22
lögnaktig 2.Mos.5 :9; PS.120:2
lösaktighet Rom.13:13
AKVILA

Alabasterlampa.
AKVILA
Apg. 18:2
18:18
åtföljd av Priscilla och A.
18:26
När Friscilla och A. hörde
Rom. 16:3
Hälsen Priska och A.
A. och Friska .• hälsa eder 1. Kor. 16 :19
2. Tim. 4:19
Hälsa Priska och A.

en jude vid namn A.

ALAMMELEK

ALAB

hebr. fett och fruktbart land. En stad,
som tillhörde Asers område men från
vilken kananeerna icke kunde fördrivas . Somliga identifierar staden
med Gush Halab eller Geschila,
nordväst om sjön Genesaret. Dom.
1:31.
ALABASTERFLASKA

Orien talisk alabaster är en mjuk marmor, vit eller gulaktig. Rika brott
förekom i Egypten, vid staden Albastros, nära Tell el-Amarna. Vaser
och krukor av alabaster användes i
äldre tid vid förvaring av kostbara
salvor, då detta ansågs vara det bästa
sättet att bevara dem. Efterhand
övergick ordet tiII att beteckna oljeflaskor och salvaskar även av annat
material. En alabasterflaska var i
allmänhet lökformad , rund och vid
i botten med en smal hals upptill.
Öppningen förseglades noggrant.
Kvinnan, som smorde Jesus , hade
dyrbar nardusolja av samma slag
som brukades till att smörja konungar: hon förvarade den i en alabasterflaska. Att hon bröt sönder flaskan kan betyda, att hon bröt av halsen, men det kan också innebära, att
hon bröt hela flaskan i småstycken,
så att den icke kunde brukas för
andra, profana ändamål.
ALABASTERFLASKA
a. med dyrbar smörjelse
a. med smörjelse av nardus
gick hon dit med en a.
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ALAI

hebr. utropsord , o att . . ! ack att .. !
1. Son till Sesan. I.Krön.2:31.
2. Fader till en av Davids hjältar. I.
Krön . II :4 1.

Matt. 26:7
Mark. 14:3
Luk. 7:37

hebr. kungsek. Stad i Asers stams
område. Jos.19:26.
ALAM6T

hebr. unga kvinnor; 'al -'älämo!, möjl.
på unga kvinnors vis, ego till unga
kvinnor el. jungfrur.
En musikalisk term , namn et på
sop ran stäm ma n i en kör. I l.Krön.
15 :20 åsyftas måhända en kör av
höga kvinno röster ; dess kontrast finns
i v.21 , Seminit (semi nit}, troligen en
kör av basstämmor. På grund av
ordets betydelse har somliga menat,
att Ps.46: 1 egentligen utgö r avslutningen av Ps.45 , »den skönaste av
alla kärlekssånger », som just lämpar
sig att sjungas aven flick-kör.

Alabasterkrtikor.
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Alamot-Alexandria
ALAMOT
spela på psaltare, till A.

1. Kr ön. 15 :20

ALDRIG

»Aldrig någonsin»
Ett starkt uttryck , som återkom·
mer sex gå nger i N.T.
A. I Frö/sarens mUll: l) Om att
tö rsta , Joh.4: 14; 6: 35 . 2) Om att förgås, Joh.lO:28 . 3) Om att dö, Joh.
II :26. 4) Om att se döden, Joh.8 :51.
5) Om att bära frukt, Matt.21 :19 .
B. l Sim on Petrus' mun: 6) Om
att tvås - av Mästaren , Joh .13 :8- 10.
AL DRIG
dag och natt a. upphöra
1. Mos. 8 :22
gräshoppo r hade a. tillförne 2. Mos. 10:14
a. hört och a. mer höras
11:6
a. mer få se egyptierna så s . i dag 14 :13
En mska få r a.lösas
3. Mos . 27:29
a. fråga e fter deras välfärd 5. Mos . 23 :6
alltid ligga över o. a. ligga unde r
28 :13
I sko]en a . upphö ra vara
Jo s. 9:23
A. h a r ngn dag vari t lik denna
10 : 14
(David:) j.har a . försökt .. 1. Sam. 17:39
a. lidit förfång, a. ngt kommit bort 25: 15
må i Joabs hus a. fattas
2. Sam . 3:29
a. saknas en avkomling av dig
2:4
A. skall den tid komma
8:25
9: 5
A. skall på I. tron saknas avkom!.
har a. m er blivit införd
10: 10
har a. blivit förfärdi gat
10: 20
profeterar a .lyc ka å t mig
22: 8
a. profeterar lyc ka , uta n olycka
22: 18
22:49
m en de kommo a. åstad
A. skall den tid komm a
2. Krön. 6: 16
a. förut blivit sett i Juda land
9: 11
Ngt sådant a. blivit förfärdigat
9: 19
(Mika) profeterar a .lyc ka å t mig
18:7
(Mika) a . profeterar lycka å t mi g
18: 17
a. fråga e fter deras välfärd
E sr. 9:12
Job. 3:7
a . höje s ig jube l under den
morgonrodn. ögonbry n a. få se
3:9
lik ett barn s . a . fic k se l juset
3: 16
A. mer vänder ha n tillb. t. s itt hus
7: 10
a. kommer j. åter t. liv
7: 16
A. har jag sett dig
8: 18
hava bl ivit ss. hade j. a. varit till : 10:19
går hädan, f. att a. komm a åte r
10 :2 1
Sådant ka n ju a. ske
14:4
a.väckes han upp ur sin sömn
14 :12
a . b liva mätta av mitt kött?
19:2 2
a . fick han njuta av ngn lyc ka
21:25
a., så länge ännu min ande är
27:3
a.s kola mina läppar tala
27:4
a.sJ,:ulle jag skåda efter någo n
3 1 :1
ss. g äve han a. svar i sin sak
33 :13
säger: (Gud) ser det a .
Ps. 10 :11
Jag skall a. vack la
30 :7
låt mig a.komma på ska m
31 :2
dem som a. mer se ljuset
49 :20
71 :1
låt mig a .komma på skam
A •. förgäta dina befallninga r
119:93
rättfärdig e skall a. vackl a
Ords. 10:30
a . fa nn du på hans l äppa r förstånd 14:7
Den betryck-t e har a. e n glad dag
15:15
4 som a . säga : Det är nog
30:15
elden , som a. säger: Det är nog
30:16
bliver havet a.fullt
Pred . 1:7
9:6
a . någons in få (döda) någon del
9:8
l åt a. olja fattas på ditt huvud
får a . så, får a . skörda
11:4
HV. 7:2
må v inet a. fattas däri
A. mer (Babel) bl iva bebyggt Jes. 13:20
som a. frigav sina fångar
14 :17
av föda skall man a. mer tala
14 :20
a . s ka ll det byggas upp igen
25:2
33:20
t äl t, vars pluggar a. ry ckas upp
a. i evighet skall någo n gå d är
34 :1 0
a.skolen l komma på skam
45 :17
a. skall jag sitta ss. änka,
a. veta av vad barnlöshet är
47:8
dess namn skull e a. bliva utrotat
48 :19
vad de a . hava hört, förnimma
52 :1 5
källsprång vars vatten a . tryter
58 :11
som om (H .)a.hade vari t herr e
63: 19
A.någo nsi n har man hört, a. har
något ör a förnumm it, a .. öga sett 64 :4
fast än (H.) a.har bjudit
J e r. 7:31
fastän jag a. har bjudit sådant
19:5
A. skall där tima omstörtning
31:40
fastän jag a . hade bjudit d e m
32:35
säger H. :A.skall den tid komma
33:17
a. de n tid då icke e n avkomling
33 :18
I och edra barn skola a. dri c ka
35:6
så att vi a . dri c ka vin
35:8
A. s kall den tid komm a
35 :19
I skolen a. me r få s e denna ort
42:18
evigt förbund, som a. varder
50 :5
A. m er skall (Babel) bliva bebyggt 50:39
sömn, ur vilke n de a. uppvakna
51 :39
somna i ev ig s ömn .. a . uppvakna
51:57
jag har ännu a. blivit orenad Hes. 4:14
a. ätit något Självdött djur
4:14
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Alexander d ell store i slaget vid l ssos 333 j. K r. Mosaik f rt/II POlllpeji.
sådant kött har a . kommit i min mun 4:14
med (Jerusalem) vad jag a . förr
gjort, och som jag a . mer vill göra 5:9
gärningar som a . törekommit
16:16
a . m er s kall (Tyrus ) .. uppbyggd
26 :14
a. i evighet finna (Tyrus)
26:21
tr äd a. ska ll yvas över sin hö jd
31:14
a . har någo n konung begärt
Dan. 2:10
rike som a .. s kall förstöras
2 :44
vars like a. någo nsin funnits
Joel 2 :2
lik e n bäck som 3. si nar
Am. 5:24
A.skall jag förg äta d ett a
8 :7
Nah. 3:1
( Ni neve) a . upphör all röva
rätten ko mm e r a. fr am
Hab.l:4
som a . hava sökt H.
SeL 1:6
den utebli ver a.
3 :5
ss . (H . ) a. förkastat dem
Sak. 10:6
J ag ha r a.känt eder
Matt. 7:23
a . förut 'varit sett i Israel
9:33
haven l a . läst : Av barns mun
21 :16
A. n ågonsin m er skall frukt
21 :19
haven I a. läst i skrifterna
21 :4 2
24:35
m en mina ord skola a. förgås
skall dock jag a . komm a på fall
26:33
Sådant ha va vi a. s ell
Mark. 2:12
2:25
Haven l a .läst vad David gjorde
ha n kommer a . ditin (i Guds rike) 10:15
A.någo nsin mer äte någon frukt
11:14
(Ha nna) lämnad e a . helgedo m en Luk. 2:37
a . har jag övertr ätt .• bud
15 :29
åt mig a. giv it ens en killing
15:29
ha n ko mmer a .ditin (Guds rike )
18:17
mina o rd skola a . förgås
21:33
han skall a . någonsin törsta
Joh. 4:14
Hans röst haven l a. hört
5:37
som kommer till mig, skall a .
6:35
hungra , och a.törsta
A. har någon människa så talat
7 :46
hava a. varit trälar under någon
8:33
han skall a . någonsin se döden
8:51
a . någonsin smaka död en
8 :52
A. förut ha r man hört
9:32
d e skola a . någonsin förgås
10:28
han skall a . någo nsin dö
11 :26
13:8
A .. skall du tv å mina fötter
J ag har a. ätit något oheligt
Apg. 10:14
A. har något oheligt .. i min mun
11:8
(ma nnen i Lystra)hade a. kunnat gå 14:8
Kärleken förgår a .
1. Kor. 13:8
A. uppträtt med smickrets 1. Tess. 2:5
a. komma till kunskap
2. Tim. 3:7
Hebr . 8:11
a .. undervisa den andre
deras synder .. a .mer komma ihåg 8:12
och d å a. utan blod
9:7
kan (lagen) a. fullkomna dem
10:1
offer, a . kunnat borttaga synder
10:11
synder skall jag a.mer
10:17
2. Pet. 1:10
a . någonsin komma på fall
skall a. utplåna hans namn
Upp. 3:5
han skall a.mer lämna det
3:12
a . skall jag veta av någon sorg
18:7

grek. mäns (männi skors) fö rs varare.
1. En son till Simon från Cyren e.
Mark.15 :2 1.
2. E n man av översteprästerlig släkt.
Apg.4:6 .
3. E n judekri sten i Efesus. Apg .19:33.
4. E n vill olä ra re, som verkade i Efesus, troligen identisk med kopparsmeden Alexander. ITim.1:20; 2.
Tim.4:14.
5. Alexander den store, konung av
Macedonien (336- 323 f.Kr.) . E n
framstående fälth erre, som erövrade
länderna från Grekland i väster till
Persi en i öster och bl ev grundläggare av ett världsrike. Även Egypten
kom under hans herravälde ; här
grund lade han staden Alexandria.
Palestina , som erövrad es å r 332, införlivades med provinsen Celesyrien.
Alexa nder behandlade judarna med
vänlighet, judiska soldater i hans här
fick fu ll religi onsfrih et, och den judi ska kolonien i Alexandria hade
stora privilegier. Hans världsrike bestod emellertid inte så län ge. På hemväg från ett misslyckat fälttåg mot
Indien dog Alexander i Babel redan

grek. Alexandreia. Egyptens huvudstad under hellen istisk och romersk
tid, grundad av Al exander den store
(år 331 f.Kr.) , {rån vilken staden
också har fått sitt namn. Den ligger
väster om Nildeltat på ett smalt näs,
so m skiljer havet från insjön Mareotis. Med sin utmärkta hamn blev
Alexandria snart ett centrum för
världsha ndeln. Det blev emellertid
också tidi gt sam lingsplatsen för hellenisti sk kultur, där män från andelivets olika om rå den möttes. Här
fanns de Lvå berömda biblioteken
Museion (Museet) och Serapeion med
grekisk litteratur omfattande en ha lv
miljon bokrullar. Till dessa institutioner var statsa nställda lärare knutna ,
och fö reläsningar hölls i därtill inrättade salar ungefär som vid ett universitet i vå r tid. l staden fanns
vidare Akademien , en teater, Alexander den stores mausoleum , ett gymnasium , flera tempel osv. Vid hamninloppet hade ma n dessutom byggt
ett å tta våningars marmortorn, vilket
betecknades som ett av »världens sju
underverk ».
Alexandrias befolkning va r av
må nga olika nationaliteter, främst
egyptier, greker och judar. De sistnämnda utgjorde under ptolemeertiden ca 100.000 av stadens ca
500.000 invå nare . Den judiska befolkningen talade uteslutande grekiska , och behovet aven grekisk
översä ttning av GT. gjorde sig därför starkt gällande. På så sätt tillkom
Septuaginta, »de sjuttios översättning »
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skall a. mer bliva funn et
Babylon a . mer . . funn en
harpospelare a .me r något ljud
a . m e r någon konstförfar e n man
bullre t av kvarn a . mer höras,
lampas sken a . mer lysa i rop [rån
brudgum .. a . mer höras
(stadens) portar skola a . stängas

18:14
18:21
18 :22
18:22
18 :23
21 :25

ALEMET

hebr. fö rdöljande; gömställe. En
präststad i Benjamin nära Anatot,
nuv . Kirbet Almit, 6 km nordöst om
Jerusal em. Se: Almon. I.Krön.6:60.
ALEMET

hebr. fördö ljande; gömställe.
1. En son till benjaminiten Beker. 1.
Krön.7:8.
2. En son till benjaminiten Joadd a
(lara). l.Krön.8 :36; 9:42.
ALEXANDER

å r 323 , och ha ns generaler delade
riket mell an sig.
M ed Alexanders erövringar fick
greki sk kultur och grekiskt språk utbrednin g i Ori enten. Även i Palestina
fick hell eni smen stort infl ytande, särskilt bland fo lkets högre kretsa r, t.ex.
sadduceerna . D enna tid bidrog dock
på må nga sä tt till att bana väg för
eva ngelium. - l Dan .8:21 och 11:3
åsyftas Al exander den store.
ALEXANDRIA

Alexandriner-Allena
(vanl. förkortat LXX) omkring år
250 f.Kr. Judarna, som höll till i sitt
eget kvarter, hade egna lagar och
egen styresman, och i kolonien
blomstrade den hellenistisk-judiska
religionsfilosofien. Med hjälp aven
allegorisk bibeltolkning försökte man
smälta samman gammaltestamentliga
tankar med grekisk filosofi för att
därigenom nå fram till en religionsfilosofisk världsåskådning. Ledande
på detta område var den judiske filosofen Filon.
Redan tidigt fick evangelium ingång, jfr Apg.18:24, och näst efter
Antiokia blev Alexandria kristendomens viktigaste centrum i Orienten. Enligt en gammal sägen var
evangelisten Markus den förste, som
förkunnade evangelium här, och han
blev stadens förste biskop. Här verkade senare också kyrkofäderna Clemens och Origenes, vilka liksom Fi lon
utmärkte sig för en allegorisk bibeltolkning. Under det andra århundradet fick gnosticismen starkt fäste här.
Alexandria erövrades av araberna år
641, varvid muhammedanismen intog
ställningen som den ledande religionen. Se: Alexandriner. Apg.18:24;
27:6; 28: Il.
ALEXANDRINER

Bland de diasporajudar, som på
Alexander den stores och Ptolomeus
Lagus' tid slog sig ned i Alexandria,
utgjorde de s.k. alexandrinerna en
betydande grupp. De talade grekiska,
gudstjänsten i synagogan försiggick
på detta språk, och för deras räkning
tillkom Septuaginta (se Alexandria).
De alexandrinska judarna gällde för
att vara de mest lärda inom sitt folk.
Den vältalige Apollos, Apg.18:24,
samt antagligen också diakonen Stefanus, Apg.6: 1,5, tillhörde denna
grupp av judar.
I likhet med andra judar från
diasporan, vilka flyttat till Jerusalem,
hade alexandrinerna här sin egen
synagoga, där grekiskan talades och
Septuaginta brukades. Alexandrinerna
var med bland dem som disputerade
med Stefanus, Apg.6:9, och anklagade honom för att tala mot J erusalems tempel och Mose lag och slutligen stenade honom , sedan Stefanus
inför Stora rådet hållit det tal, som
refereras i Apg. 7. Se: Alexandria.
ALEXANDRIN
hörde till a.ernas synagoga

Apg.

6:9

ALFA

Se: A och O.
ALFEUS

grek. av aram. möjl. en som går förbi.
1. Fader till publikanen Levi, åt vilken Jesus gav namnet Matteus. Några
menar, att han är identisk med Klopas, Joh.19:25. Mark.2: 14.
2. Fader till aposteln Jakob. Hans
namn nämnes ofta tillsammans med
sonens för att skilja denne från den
andre aposteln med samma namn
men son till Sebedeus och broder till
Johannes.

ALGUMTRÄ
sänd mig cederträ och a. 2. Krön. 2:8
från Ofir hemförde också a.
9 :10
Av a.et lät konungen göra
9 :11

ALJA

hebr. höghet el. missgärning. En av
Edoms stamfurstar. Se: Alva. I.Krön.
1:51.
ALJAN

hebr. möjl. hög, upphöjd. En av
horiten Sobals söner. Se: Alvan. l.
Krön.l:40 .
.
ALL

Se även: Allestädes, var (och en) ,
varje, världen, skara, allehanda, alltid.
All
l) All tröst, 2.Kor.1:3. 2) All nåd,
2.Kor.9:8. 3) Allt gott verk, 2.Kor.
9:8. 4) All iver, Jud.v.3. 5) All glädje,
Rom.15:13 . 6) All frimodighet, Fil.
1:20.
Tro på Gud, Joh.14:1.
l) Gud den allsmäktige! LMos.
17: l. 2) All nåds Gud, l.Pet.5: 10; 2.
Kor.9:8 . 3) All trösts Gud, 2.Kor.l:3.
All, Efesierbrevet
l) All välsignelse, 1:3. 2) All vishet, 1:8. 3) All Guds fullhet, 3:19.
4) All ödmjukhet, 4:2.
Allt för alla, Matt.28: 18-20.
l) Jesu resurser, v.18: All makt!
2) Jesu missionsbefallning, v.19: Alla
folk. 3) Jesu vägledning, v.19-20:
Allt vad jag befallt eder. 4) Jesu
löfte, v.20: Alla dagar!
All, allt, alla i Matt.28:18-20.
l) All makt - given åt Jesus. 2)
Alla folk - göras till lärjungar. 3)
Allt - förkunnas av lärjungarna. 4)
Alla dagar - gäller J esu löften.
Alla
1) Alla har syndat, Rom.3:23 . 2)
Alla är lösköpta, I.Tim.2:6. 3) Alla
kan bliva frälsta, Apg.13:39.
Korsets resultat
1) Alla är lösköpta, I.Tim.2:6. 2)
Alla är levandegjorda, Hebr.2:9. 3)
Alla har blivit honom underlagda,
Joh.17:2. 4) Alla kan bliva frälsta,
Apg.13:39.
ALL, ALLA, ALLO
i strid med a.sina bröder l. Mos. 16:12
förbund, i a. stadgat
2.Sam.23:5
Frid vare i a. med konungen Esr. 5:7
gjort mig, he lt och i a.
Job 10:8
a. sina ovänner . . för intet
Ps. 10:5
a. äro de avfälliga
14:3
a. folk tacke dig
67:4
A. vänta de efter dig
104:27
befallningar i a. för rätta
119:128
H. är god mot a. och förbarmar
sig över a. sina verk
145:9
A.dina verk,H., tacka dig
l45:10
H. uppehåller a. och han

upprättar a.
145:l4
Allas ögon vänta efter dig
145:15
H. är nära a. som åkalla honom
145:18
H. bevarar a . som älska honom
145:20
i a. en god fullbordan
Ords. 11:23
A.gå till samma mål, a.kommit
av stoft, a. varda stoft
Pred. 3:20
allt kan vederfaras a.
9:2
det går a.lika
9:3
ande har i a. sitt liv
Jes. 38:16
jag skall församla a. folk
66 :18
Kommen .. I a.som arbeten Matt. 11:28
Icke a. kunna taga emot det ordet
19:11
Dricken härava.
26:27
Mig är given a . makt
28 :18
jag är med eder a . dagar
28 :20
a . väntade de på honom
Luk. 8:40
är det om oss du talar I eller om a . 12:41
I skolen bliva hatade av a.
21:17
Av hans fullhet hava vi ju a. Joh. 1 :16
som kommer ovanifr ån är över a . 3 :31
Min Fader är större än a.
10:29
skola a. tro på honom
11:48
skall jag draga a . till mig
12:32
ären ock I rena-dock icke a.
13:10
att de a . må vara ett
17 :21
nu äro a. här tillstädes
Apg. 10:33
JK., som är allas H.
10:36
gör dig intet ont, vi äro a. här
16:28
han som själv åt a . giver li v
17 :25
att de a.allestädes göra bättring
17:30
inför Gud med ett i a.
23 :1
a. hava de avvikit
Rom. 3:12
A. hava ju syndat
3 :23
döden kommit över a 'I eftersom
5:12
de a . hava syndat
för a •• en Cördömelsedom,
5:18
för a .. rättfärdiggörelse
a.hava samma H.,
10:12
har rikedomar att giva åt a.
Gud givit dem a. till pris.
för att förbarma sig över a.
11:32
skulle viIja att a. vore
1. Kor. 7:7
gjort mig till allas tjänare
9 :19
för a. har jag blivit allt
9:22
i a. stycken fogar jag mig efter allt 10:33
han som verkar allt i a.
12:6
Icke äro väl a. apostlar?
12:29
ss.iAdam a .dö,skola i K.
15:22
a. göras levande
så skall Gud bliva allt i a .
15:28
vi måste a . träda fram
2. Kor. 5:10
en har dött för a " alltså hava a.
5:14
5:15
han har dött för a.
9:8
låta a . nåd komma eder till del
3:28
Gal.
a . är en I ett i KJ.
EL 1:23
som uppfyller allt i a.
han som är över a. ,
4:6
genom a.och i a.
Fil. 2:10
i J. namn a. knän böja sig
Kol. 3:11
K. är allt och i a .
l.Tim. 1:15
i a. värt att mottagas
2:1
må bedja för a . människor
2:2
ett i a. fromt sätt
2:4
a. människor skola bliva frälsta
4:9
fast ord i a. värt att mottagas
4:10
a . människors Frälsare
2.Tim. 3:11
ur a. har H. frälst
4:5
fullgör i a. vad som tillhör
Tit. 2:7
Bliv dem i a. ett föredöme
2:11
Guds nåd uppenbarats för a .
Hebr. 5:9
för a . som äro lydiga
1. Joh. 2:19
icke a . höra till oss

2. Sam. 6:5
1. Kon. 12:31
13:33
har du ock a. folk
1. Krön. 22:15
hos dig a. villigt folk
28:21
skattkamrar La. dyrb. håv. 2. Krön. 32:27
förleder hon hm m. a. fagert Ords. 7:21
skålar e. a. krukor
Jes. 22:24
fick j. se a. bilder av ..
Hes. 8:10
köttstyckena .. a . goda stycken
24:4
i dess skugga bodde a. stora folk
31:6
vid strömmen a. fruktträd
47:12
När I hören ljudet av a. instr. Dan. 3:5
folket hörde ljudet av a. instrum.
3:7
hörde ljudet av a. instrumenter
3: 10
hören ljudet av a. instrumenter
3 :15
bemäktiga sig a. dyrbar a ting
11 :43
Sef. 2:14
a . vilda djur (lägra sig)
förströ bland a. hednafolk
Sak. 7:14
på den tid en 10 män av a. tungomål 8:23
bortförda till a.hednafolk
Luk.21:24
män från a. folk under him.
Apg . 2:5
a.dåligt folk ifrån gatan
17:5
s. äro stadda i a.nöd
2.Kor. 1:4
att I kurmen giva a. gåvor
9:11
a . stadgar l äggas på eder
Kol. 2:20
avhålla sig från a . mat
1. Tim. 4:3
drivas av a . begärelser
2. Tim. 3 :6
trälar under a. begärelser
Tit. 3:3
vittnesbörd gm a. kraftgärn. Hebr. 2:4
föreskrifterna om a. tvagningar
9:10
vilseföras av a . främmande läror 13:9
bedrövelse under a . prövn.
1. Pet. 1:6
levat i a. skamlig avgudadyrkan
4:3
när I kommen i 3 . frestelser
Jak. 1:2
mskor av a. folk och stammar Upp.ll:9
ALLAREDAN

är a. en broder t. rövaren
Ords. 18:9
dem s. j. icke a. har utpl å nat
Joel 3:21
ALLDELES

vill j. icke a. förgöra Jakobs.. Am. 9:8
Må (herdens)arm a. förtvina Sak. 11:17
ALLDENSTUND

Esr . 4:14
A. vi äta palatsets salt
6 :13
A. Darejaves sänt sådant bud
7:14
a. (Esra) är sänd av konungen
A. andra hava företagit sig
Luk. 1:1
Apg. 15:24
A. vi hört. några förvirrat

ALLAHANDA

drog åstad m . a.dyrb.gåv. 1. Mos. 24:10
En hop folk av a. slag drog 2. Mos . 12:38
a. andra krankheter
5. Mos. 28:61
a. onda män sade :
1. Sam. 30:22

Fyrtornet vid A lexQndriQ.
ALLENA

icke gott att mannen är a. 1. Mos . 2: 18
förbehållit sig än dig a.
39:9
(Jakob:)(Benjamin)är a. kvar
42:38
han a. är kvar efter sin moder
44:20
skall han givas fri a.
2. Mos. 21:3
s. offrar åt andra gudar än H. a.
22:20
Mose a. må träda fram t. H.
24:2
Herren a. ledsagade (Jakob) 5. Mos. 32: 12
Sen nu att jag a. är det
32:39
Hasor a. uppbrändes av Josua. Jos. 11:13
s. (Eglon) hade L sig a.
Dom. 3:20
tjänen (Herren) a.
1. Sam. 7:3
I. barn tjänade Herren a.
7:4
det är Amnon a. s. är död
2,Sam.13:32
Amnon a . är död
13: 33
du a. känner alla mskors hj.l. Kon. 8:39
ingen utom Juda stam a.
12:20
Jag a. är kvar ss. Herrens profet
18:22
(Elia t. Herren:)Jag a. är kvar
19:10
(Eliapå Horeb:) j.a.är kvar
19:14
utom mig I. konung (Ahab) a.
22:31
icke ngt annat än Juda a.
2. Kon. 17:18
Nej, Herren a. skolen i frukta
17: 36
Hiskia bad:H.du a. är Gud
19:15
att du Herre,a. är Gud
19:19
a . känner mskornas hj.
2. Krön. 6:30

ALFEUS
Matt. 10:3
Jakob, A.' son
Mark. 3:18
vidare .•• Jakob, A. t son
Luk. 6:15
Tomas och Jakob, A.' son
Apg. 1:13
Jakob, A.' son, och Simon

ALGUMTRÄ

Ett träslag, som Salomo införde från
Ofir. Det användes till inredningen
av templet samt till konungens eget
palats. Algumträ ägnade sig också
gott som material till musikinstrument. Enligt en judisk tradition var
veden röd till färgen. Algumträ var
möjligen detsamma som sandelträ.
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frÖjdade sig m. a. instrum.

t. präster a. män ur folket
a. män t. offerhöjdspräster
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Allenast-Allmakt
utom m.!. konung a.
18:30
(Amasja) själv må a. draga åstad 25:8
(Leviterna:) Du a. är Herren. Neh. 9:6
Est. 1:16
Icke mot konungen a.har
s. helt a. spänner ut himmelen Job 9:8
dem s. a. fingo landet t. gåva
15:19
Mot dig a. har jag syndat
Ps. 51:6
lo Gud, s. a. gör under
72:18
att du a. bär namnet Herren
83:19
86:10
du a. är Gud.
(Tacken H. )s. a. gör stora under 136:4
(H. )namn a. är högt
148:13,
dig a. må de tillhöra
Ords. 5:17
så umgäller du det själva.
9: 12
H. a. skall vara hög den dagen. Jes. 2:11
H. a. skall vara hög på den dagen
2: 17
H.Sebaot,du a.är Gud
37:16
vinpress har j. trampat, själva.
63:3
Så blev (Daniel) a. kvar
Dan. 10:8
stått a. mot Perslens konungar
10:13
Eder a. har jag utvalt
Am. 3:2
o~Herre" a. skall du tjäna
Matt. 4: 10
där de kunde vara a.
14:13
f. att vara a. och bedja
14:23
på ett högt berg, där de voro a.
17:1
sågo de ingen utom Jesus a.
17:8
när de voro a. trädde lärj. fram
17:19
tog t. sig de 12, så att de voro a.
20:17
trädde lärj.fram,medan de voro a. 24:3
ingen utom Fadern a.
24:36
förlåta synder utom Gud al Mark. 2:7
uttydde (J. )allt , när de voro a.
4:34
t. en öde trakt, där vi få vara a.
6:31
t. en öde trakt, där de kunde vara a. 6:32
ett högt berg, där de voro a.
9:2
icke fanns ngn hos dem utom J.a.
9:8
då (J.o.hs.lärj.) voro a.
9:28
10:18
Ingen är god utom Gud a.
då J.o.lärjungarna voro a.
13:3
•. förlåta synder utom Gud a. Luk. 5:21
där de kunde vara a.
9:10
funno de Jesus vara där a.
9:36
när J. var a. med lärjungarna
10:23
lämnat alla bestyr åt mig a.
10:40
Ingen är god utom Gud a.
18:19
kommer fr. hm. s. a. är Gud
Joh. 5:44
drog J. sig åter undan,helt a.
6:15
lärjungarna hade farit bort a.
6: 22
Jesus blev lämnad a. m. kvinnan
8:9
han har icke lämnat mig a.
8:29
I skolen lämna mig a. Dock,
jag är icke a.
16:32
(Elias:) jag a. är kvar
Rom. 11:3
Gud a.vet det
2. Kor. 12:2
Gud a. vet det (uppr. t.paradiset) 12:3
han s.a.har odödlighet
1. Tim. 6:16
hm. s. a. är Gud, tillhör ära
Juda 25
Du a. är helig
Upp. 15:4

per i världsförlbppet. Bibeln framställer dock Gud som närvarande och
aktiv, ej som en avlägsen åskådare.
Han står inte utanför sin skapelse
utan genomtränger allt och uppfyller
allt. A andra sidan får tron på Guds
allestädesnärvaro ej förväxlas med
den panteistiska uppfattningen, enligt
vilken Gud gör sig till ett med skapelsen, så att Gud och världsalltet
blir identiska. En dylik uppfattning
reducerar Gud till en • världssjäl.,
och detta är en gudsbild, som är helt
främmande för Skriften. Säkert är,
att Gud inte står utanför sin skapelse,
men lika säkert är, att han fri och
oberoende står över skapelsen. Han
är ej slav under sin egen skapelse
utan i evighet skapelsens Herre.

ALLMAKT

Se även: Gud, Herren, Allsmäktig,
makt, välde.
Allmakt

3. Allt är underlagt Guds allmakt:
a) Naturen och dess krafter är honom
underlagda. Solen och månen och
stjärnorna lyder honom. Jorden bävar
för hans åsyn, de mäktiga bergen och
havets öar skälver. Havets stolta böljor lägger sig till ro på hans bud. J es.
40:12 f.; Job 38:8-11; Nah.1:3-6.

2. Tron på att Gud är allestädes närvarande står som en motsättning till
den världsåskådning, som visserligen
antager en personlig gudom som alltings upphov men som hävdar, att
Gud inte på övernaturligt sätt ingri-

ALLESTÄDES
berg a. under himmelen
1. Mos. 7:19
gräset på marken a. förtorka Jer. 12:4
Darrande länder a.
Nah. 2:10
gtngo ut och predikade a.
Mark. 16:20
(de 12) botade sjuka a.
Luk. 9:6
de alla a. göra bättring
Apg. 17:30
den man (Paulus) som a.lär
21:28
det erkänna vi a.
24:3
a. mötes med gensägelse
28:22
den lära jag förkunnar a.
1. Kor. 4:17
a. utbreder vällukt
2. Kor. 2:14
a. har eder tro blivit känd l. Tess. 1:8
männen a.skola förrätta bön 1.Tim.2:8

1. Vad Skriften menar med Guds
allmakt:
Gud är allsmäktig och därför den
.ende härskaren., 1.Tim.6:15, som
ej kan jämföras med någon annan.
Gud är ej endast stor i makt, han är
allsmäktig; intet är omöjligt för
honom, Matt.19:26. Guds allmakt är
hans obegränsade förmåga att göra
allt vad han vill, Ps.135:6, att förverkliga alla sina tankar, Jes.46:11,
genomföra alla sina planer, Jes.46:10,
behärska alla svårigheter, Jer.32:17,
och utöva sin eviga plan för livets
och historiens gång. Starkast kommer
Guds allmakt tillsynes i frälsningshistorien. Skriftens flesta utsagor om
Guds allmakt är knutna till tanken
på Guds rike och Messias. Guds allmakt är först och främst hans mäktiga vilja att i en fallen värld föra
sitt rike till seger, och detta gör han
först och främst genom Kristus, vilken »drog ut såsom segrare och för
att segra., Upp.6:2. Se också Matt.
28:18; 1.Kor.15:24 tf. Jfr PS.2.
2. Vad Guds al/makt icke gör:
a) Guds allmakt verkar aldrig i strid
med hans eget väsen. Hans makt är
obegränsad, men denna allmakt är
varken en blind naturmakt eller ett
nyckfullt godtycke. Gud har icke
endast makt över yttre ting och omständigheter; han har också ett absolut självherradöme och full kontroll
över sin egen allmakt och över alla
sina handlingar. Därför använder
han sin allmakt bara till det som är
i överensstämmelse med hans oändliga visdom, hans rättfärdighet, godhet och kärlek. Gud kan icke förneka
sig själv: Han är sannfärdig, därför
kan han icke ljuga. Han är trofast,
och därför kan han icke bedraga eller
svika. Han är god och kan icke vara
orättfärdig eller obarmhärtig. Han är
helig och kan icke älska synd eller
tåla ondska. Men detta är ej någon
inskränkning av Guds allmakt; det
är inget yttre tvång, som håller
honom tilbaka från dessa ting, utan
hans egen fria vilja utifrån hans eviga
gudomsväsen. Det skulle vara ett
tecken på ofullkomlighet, om Gud
gjorde något som vore i strid me<J
hans eget väsen och snarare ett uttryck för svaghet än för allmakt. Att
tillskriva Guds allmakt en sådan
karaktär kan icke tjäna till att upphöja Gud utan endast till att förnedra
honom.
b) Guds allmakt bör ej förväxlas med
något slags panteistisk .allverksamhet» från Guds sida. Det är ingalunda så, att allt som sker är uttryck
för Guds vilja eller verkat av honom.
Alla levande väsen, som är skapade
till Guds avbild, har fått viljefrihet,
och denna tar sig uttryck i handlingar - goda eller onda. Friheten till
val och förmågan till handling har
givits oss efter Guds eget beslut och
möjliggjorts genom hans gudomliga
makt. Guds allmakt nekar oss alltså
icke denna handlingsfrihet; tvärtom
står hans allmakt som garanti för att
vi fritt kan utöva den självverksamhet, som Gud genom skapelsen har
gett möjligheter till. Det begränsar
icke Guds ,allmakt det minsta, om
han utifrån sin egen suveräna vilja
tillstädjer skapade väsen att utöva
självbestämmande och självverksamhet. Dock sker intet utan Guds tilllåtelse, Matt.IO:29; Rom.9:16. Jfr 1.
Sam.8:4 ff.

d) Djävulen och de onda makterna
är också underlagda Guds allmakt.
De bävar vid tanken på Guds existens, Jak.2:19. Några hålles redan i
förvar till domen, 2.Pet.2:4. Satan
själv vet, att han bara har en liten tid
kvar, tills han skall kastas i avgrunden och i den eviga eldsjön, Upp.
12:12; 20:2,10. Gud har ännu icke
krossat djävulens makt, därför att
ondskan först skall få tid att till fullo
avslöja sig själv. Herren har dock
hela tiden saken under sin kontroll,
jfr Job 1:6-12; Luk.22:31. T.o.m.
Satans onda anslag skall till slut tjäna
Guds rikes sak. Och när tiden är
inne, skall all Satans makt krossas,
Rom.16:20.
4. Vad som visar Guds allmakt:
a) Vi ser Guds allmakt i hans namn
och i hans ord. Hans namn är den
Allsmäktige Guden, l.Mos.17:1; Upp.
1:8, och han försäkrar gång på gång
i sitt ord, att intet är omöjligt för
honom, 1.Mos.18:14.
b) Världens skapelse visar hans allmakt. Att skapa det minsta grand av
ingenting skulle vara en allmaktshandling, men han har skapat hela
det oändliga universum - himmel och
jord, det synliga och det osynliga. 1.
Mos.1:1 f.; Jes.45:12; Rom.1:20; Kol.
1:16; Hebr.11:3.
c) Genom sin allmakt uppehåller Gud
den värld, som han har skapat, Hebr.
1:3.
d) Genom sin allmakt styr Gud allting, naturen, 1.Mos.8:22, historiens
gång, Dan.2:21; 4:17, och den enskildes liv, Ps.73:24, Ords.16:9.
el Guds under visar hans allmakt,
Ps.72:18, 86:10; 136:4. I G.T. hänvisas särskilt till uttåget ur Egypten,
5.Mos.4:34, 26:8. I N.T. är Kristi
uppståndelse den stora demonstrationen av Guds kraft, Ef.l:20.
f) Aterlösningsverket visar Guds allmakt. Fienden är övervunnen, Mark.
3:27; Luk.11 :21-22; KoI.2:15, och
varje människa kan uppleva personlig frälsning, Rom.1:16.
g) Guds allmakt kommer till synes i
historiens domar, 2.Pet.2:6, och i den
slutliga domen, Joh.5:27; Upp.11:
17-18; 15:3-4; 16:7.
h) Guds allmakt visar sig i fulländningen, Upp.1l:17-18; 19:6ff.
5. Vad Guds allmakt betyder för oss:
a) Tron på Guds allmakt ger frid och
trygghet. Vi vet, att han aldrig kan
störtas från sin tron eller misslyckas
i sin gärning. Allmakt är en sida av
Guds fullkomlighet; han är ej endast
god och rättfärdig, utan han har ock-
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ALLENAST

a. vad jag säger dig
4. Mos. 22:20
a.utkanterna av hans verk
Job 26:14
A. hos Gud söker min själ
Ps. 62:1
tillsade .• att a. frukta mig
Sef. 3:7
icke den a. , också vi sucka Rom. 8:23
icke a., när jag är tillstädes
Gal. 4 :18
går a.översteprästen in
Hebr. 9:7
a. äro utvärtes stadgar
9:10
a. en efterbildning av det
9 :24
väntar nu a. på att hans fiender
10:13
icke a.de goda och milda
1. Pet. 2:18
a.8 personer - blevo frälsta
3:20
icke med vattnet a.
1. Joh. 5:6
ALLESTÄDES NÄRVARANDE

1. Gud är allestädes närvarande. Med
detta förstår vi, att han på samma
gång är närvarande överallt. Men det
betyder också, att Gud är absolut
oberoende av tid och rum. Liksom
det inte finns något rum, varifrån
han kan utestängas, finns det ej heller något rum, där man kan stänga
honom inne. Han uppfyller himmelen och jorden, men himlarnas himmel kan ej rymma honom. Han är
närva~ande hos allt skapat men ej
begränsad till det skapade universum.
Några bibelställen talar om detta: 1.
Kon.8:27; Job 11:7-9; Ords.15:3; Jes.
57:15; 66:1; Jer.23:23-24; Apg.17:
24-28.

3. Hur är det möjligt, att Gud kan
vara allestädes närvarande? Gud är
ande, men detta kan inte vara hela
svaret. Det finns ju många andar,
som ej har denna upphöjda egenskap.
I verkligheten är Gud den enda ande,
som är allestädes närvarande. Och
detta är inte först och främst därför
att han är ande utan därför att han
är Gud. Det är här fråga om inte
endast en andlig utan även en gudomlig egenskap. Denna allestädesnärvaro behöver ej nödvändigtvis knytas
till okroppslighet. Bibeln förutsätter,
att Gud har en gestalt, och det är
inte rätt att säga, att alla antropomorfistiska och antropopatiska uttryck om Gud är »bildliga». Även
om Kristus i den kommande evigheten antar en synlig lekamen, överger han därmed inte sin ställning som
allestädes närvarande gudom.
4. Guds allestädesnärvaro är inte en
fysisk nödvändighet, oberoende av
hans eget beslut. Den är ett fullständigt fritt förhållande, där han efter
sin egen vilja bestämmer form och
sätt för sin närvaro. Därför ser vi
också av Skriften, att Gud inte är
överallt i samma betydelse. På vissa
ställen förekommer en fullbordan
och uppenbarelse av hans närvaro,
som inte finns på andra. Himmelen
är platsen, där Gud bor omgiven av
änglaskarorna, Upp.4:1 f.; Ef.1:20.
Men han är också på ett särskilt sätt
nära dem, som åkallar honom ifrån
jorden, Jes.57:15; 2.Krön.16:9 a. På
skilda sätt är Gud närvarande i naturen och hos människan. Han är
nära de otrogna på ett sätt, som är
vida skilt från hans närvaro i Guds
församling och i de troendes hjärtan.
5. Vad det betyder för oss, att Gud
är allestädes närvarande: a) Gud är
tillstädes på varje ort. Han är vittne
till allt som sker, Ps.139:1-4. Överallt kan han göra sin gärning, Matt.
28:20; Mark. 16:20. b) Vi kan möta
Gud var som helst, i alla förhållanden och på alla platser, Jes.59:1; Joh.
4:24. Han kan hjälpa i all nöd och
följa oss genom alla prövningar. Vi
behöver aldrig vara allena. c) Ingenstädes kan vi fly undan Gud, PS.139:
7-12. Alltid ser hans öga oss, och
alltid kan hans arm nå oss.

b) Alla människor är underlagda hans
makt. Vårt liv är i hans hand, Jak.
4:12-15; Dan.5:23; Apg.17:28. Alla
människors handlingar måste till slut
tjäna hans plan, 1.Mos.50:20; Apg.
13:36; Rom.9:18; 2.Kor.13:8. Med
glädje har de troende av fri vilja
givit sig under Gud, men en dag skall
alla knän böja sig för honom, Jes.
45:23; Rom.14:11; FiI.2:10; Upp.
5:13.
c) De heliga änglarna döljer sitt ansikte inför Guds tron och härlighet
och kallas hans tjänare, Ps.103:20;
Jes.6:1-4; Hebr.1:13-14.

Allmakt-Allsmäktig
så makt att genomföra sin vilja, Ps.
45:8; 103:19.
b) Emedan Gud är allsmäktig, kan vi
lita på hans löften; vi vet, att han
förmår utföra, vad han säger. Vi
kan ha full tillit till hans löften både
för detta livet och för vår eviga tillvaro, Rom.4:21; Hebr.6:17 f.
c) Eftersom Gud är allsmäktig, bör
vi frukta hans misshag och vrede.
Liksom han har makt att uppfylla
alla sina löften, har han också makt
att verkställa alla sina hotelser och
straffdomar, Luk.12:5.
ALLMAKT

a.s dunder, vem skulle fatta

Job 26:14

ALLMOSA

Se även: Gåva, givmild, offer, hjälp,
skärv, lag, lönndom, barmhärtighet,
giva, silver, fattig.
Allmosa

l. Forntidens värld är en egenkärlekens värld, medan barmhärtighet
och humanitet följer den sanna gudsdyrkan. Givetvis får vi icke fråndöma
hedniska folk vanliga mänskliga känslor, 2.Mos.2:6; Apg.28:27. Men innanför den hedniska världen finnes
sällan någon insikt i plikterna att öva
barmhärtighet. Nära nog alla sociala
åtgärder i det moderna samhället har
kristendomen som sin förutsättning,
ä ven där man bestrider detta faktum.
2. G.T. Här intar givandet av allmosor en framträdande plats. Mose lag
påbjöd avgifter till understöd av de
fattiga. Vart tredje års tionde skulle
delas mellan leviter, främlingar, faderlösa och änkor, 5.Mos.14:28-29;
26:12-13. De fattiga hade rätt till
efterskörden på kornåkern, i vingården och i olivlunden, 3.Mos.19:
9-10; 23:22; 5.Mos.24:20 tf.; Rut
2:2 tf. Lagen påböjd, att man skulle
låna till den fattige, 5.Mos.15:7-11,
och vart sjunde år skulle så all gäld
efterskänkas, 5.Mos.15:1-2. Det var
en plikt att hjälpa den fattige, som
icke kunde klara sig själv, 3.Mos.
25:35.
Det ansågs som ett vittnesbörd om
fromhet och sann gudsfruktan att giva
allmosor, Job 29:16-20; Ords.14:31.
Allmosor ålades en så stor religiös
betydelse, att ett och samma hebreiska ord, ~e~ä~ä (rättfärdighet), fick
den dubbla betydelsen av fromhet
och välgörenhet. Detta bruk av ordet
rättfärdighet säger oss, att allmosor
och hjälp har vår nästa rättmässigt
krav på av oss. Det är en mycket
viktig synpunkt.» Dock borde rätteligen ingen fattig finnas ibland eder.
(om ni lever rättskaffens), säger Guds
ord, och därmed menas, att var och
en får det, som tillkommer honom
enligt gudomlig rätt. Gud säger genom profeten, att han önskar en
praktisk kärlek till nästan hellre än
fasta, Jes.58:6-7. Den omnämnes som
ett medel till att lösa från syndaskuld,
Dan.4:24. Givmildhet mot fattiga för
välsignelser med sig, Ps.41 :2; 112:5-9;
Ords.19:l7; 22:9; 28:27; Jes.58:10;
jfr Apg. 10:2.4,31,35. Hårdhet och
likgiltighet medför förbannelse, Ords.
28:27.
På Kristi tid hade man i var stad
tre officiella allrnoseutdelare, och
medel därtill indrevs med tvång om
så var nödvändigt. Det fanns två
slags allmosor: .Kistans gåvor», pengar, som inkom på sabbatsdagen i
synagogans offerkista för stadens fattiga. .Skålens gåvor. var mat och
pengar, som insamlats i skålar. På
denna tid fanns det i Judeen många
tiggare, som huvudsakligen levde av
allmosor. De satt på gatorna, vid de
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rikas dörrar eller vid ingångarna till
synagogorna - i Jerusalem vid tempelporten.

3. N.T. Vi förstår, att Jesus plägade
giva allmosor. Han var själv beroende av folks givmildhet, men trots
detta lät han lärjungarna giva allmosor från deras gemensamma kassa,
Joh.13:29, jfr l.Kor.8:9. I sina tal
understryker Jesus plikten av att giva
allmosor. Han har sagt: .Saligare är
att giva än att taga., Apg.20:35, och
han uppmanar sina lärjungar att giva
allmosor, Luk.12:33; 16:9 ff. Se även
Luk.19:8. Vid sidan av bön och fasta
framställer han givandet av allmosor
som en grundläggande del av sann
gudsdyrkan, Matt.6:2 tf. Han framhåller allvarligt dornen över den
obarmhärtige, Matt.25:41 tf.; Luk.16:
19 tf.
Jesus påvisade betydelsen av givarens sinnelag. Vi skall icke giva
för att bli uppmärksammade av människor, Matt.6:1-4; Luk.14:12-14.
Mot fariseernas skrytande vältalighet
ställde han änkans skärv, Mark.12:
41-44, jfr l.Kor.13:3. Gåvans värde
i sig själv betyder icke allt, utan den
värderas i förhållande till givarens
medel och den kärlek och självförnekelse, som finns bakom gåvan. Det
är detta, som Gud värdesätter. Jfr
I.Kol".13:3.
De första kristna aktade noga på
budet om att öva barmhärtighet. Omsorg för de fattiga kännetecknade den
första församlingen i Jerusalem, och
särskilda församlingstjänare valdes
även till att taga sig an den dagliga
utdelningen, Apg.4:32; 6:1 ff.; jfr l.
Tim.3:8. Egendomsgemenskapen, som
praktiserades i Jerusalem, vittnar om
en vilja till social rättfärdighet och
bestämdes av två faktorer: broderlig
kärlek och väntan på Jesu snara ankomst, vilken ger .de nära tingen»
en helt ny aspekt. Det var icke denna
gemenskap, som var orsak till den
fattigdom, som senare uppstod. Det
var förföljelse och flykt, som förde
dem i nöd.
I sin missionsverksamhet var Paulus
noga med att söka hjälpa de fattiga,
GaI.2:10; Apg.20:35. Stora hjälpaktioner organiserades, l.Kor.16:1 tf.;
2.Kor.8:1-9:15. De troende i Korint
uppmanades att var söndag spara ihop
vad de kunde, för att på så sätt stödja
de nödlidande, l.Kor.16:2. Men det
var icke de lata, som skulle hjäl pas,
utan de, som verkligen behövde hjälp,
I.Tim.5:3-8. De kristnas barmhärtighetsarbete hade sin grund i tacksamhet till Gud för hans stora gå va, 2.
Kor.8:9; 9: 15, i kristen broderlig kärlek och medkänsla, GaI.6:10; Jak.
2:13-16; I.Joh.3:17-18, samt i tanken
på att Gud ville belöna deras offer,
l.Kor.9:7; Hebr.6:10.

12:13; GaI.6:10. Den som icke kan
vedergälla, Luk.14:14.
Huru mycket
Vad man får tillfälle spara ihop, l.
Kor.16:2. Efter som man känt sig
manad i sitt hjärta, 2.Kor.9:7. Rikligt, 2.Kor.9:5,6. Tionde, Luk.ll:42.
Huru
I tro, Rom.14:23. Av kärlek, l.Kor.
13:3; Luk.7:47. Med medkänsla, Job
30:25. Icke av olust eller tvång, 2.
Kor.9:7. Med glädje, 2.Kor.9:7; Rom.
12:8. Strax, Ords.3:27,28. Utan att
förtröttas, GaI.6:9,1O; 2.Tess.3:13. I
lönndom, Matt. 6:2-4; Ords.21:14.
Dom över dem som icke giver
Job 20:19,21; 24:21,22; Ords.21:l3;
28:27; Hes.16:49,50; Am.2:6,7; 8:48; Matt.25:41,42; Luk.16:2l,24.
Löfte tiI dem som giver
5.Mos.15:10; 24:19-21; Ps.41:1,2;
Ords.3:9,IO 11:24,25; 19:17; 22:7;
28:27; Matt.5:7; 6:3,4; 10:42; 25:35;
Luk.6:38; 16:9; 18:22; Apg.20:35;
2.Kor.9:6; GaI.6:9; l.Tim.6:18,19;
Jes.58:7-10; Apg.IO:4,31.
Exempel:
Israeliterna, 2.Mos.36:5. Israels hövdingar, 4.Mos.7:2; Neh.7:70-72. Boas,
Rut 2:16. David, 2.Sam.9:7,10. Barsillai och andra, 2.Sam.17:28. Arauna,
2.Sam.24:22. Den sunemitiska kvinnan, 2.Kon.4:8,10. Invånarna i Juda,
2.Krön.24:1O,11. Job, Job 29:15,16.
Nebusaradan, Jer.40:4,5. Den fattiga
änkan, Mark.12:42 f. Johanna och
andra, Luk.8:3. Sackeus, Luk.19:8.
De forsta kristna, Apg.2:45. Barnabas,
Apg.4:36. Tabita, Apg.9:36. KorneIius, Apg.IO:2. Församlingen i Antiokia, Apg.1l:29,30. Lydia, Apg.16:
15. Paulus, Apg.20:34; GaI.2:10.
Församlingarna i Macedonien, 2.Kor.
8:1 f.
ALLMOSA
Matt. 6:2
när du giver en a.
6:3
Nej. när du giver en a.
att din a. gives i det fördolda
6:4
Luk.11:41
Given ss. a. vad inuti kärlet
Sälj en . . och given allmosor
12:33
Apg. 3:2
kunna begära allmosor
bad dem om en a.
3:3
3:10
plägade begära allmosor
9:36
gav allmosor rikligen
10:2
utdelade rikligen allmosor
10:4
Dina allmosor, uppstigit till Gud
10:31
dina allmosor .. i åminnelse
24:17
överlämna några allmosor
ALLMÄN

på den a. na farvägen draga 4. Mos. 20:19
UPPSikten ö.de a.na arb.
2. Sam. 20:24
Adonirarn .. ö.de a.na arb. L Kon. 4:6
5:14
uppsikten över de a. na arbetena
uppsikten över de a. na arbetena
12:18
stoftet på a. na begr.platsen 2.Kon. 23:6
uppsikten över de a.na
2. Krön. 10:18
sånger blevo a.t gängse
35:25
döda kropp på a.na
J er. 26 :23
sätta dem i a.t häkte
Apg. 5:18
ALLMÄNHET
detta icke sagt i a.

1. Kor.

5: 10

ALLMÄNNELIG

Allmosa

Varför giva
Gud befaller, 5.Mos.15:7,8,10,ll. Och
Jesus, Matt.5:42. Därför att Kristus
själv gav, 2.Kor.8:9; 9:15. Gåvan
ärar Gud, Ords.14:31.

broder!. kärlek .. a. kärlek

2. Pet. 1:7

ALLON

hebr. ek. En hövding
Krön.4:37.

Sirneon. 1.

ALLRA

Guds närvaro, shekina, på ett särskilt
sätt till det allraheligaste. Endast
översteprästen hade en gång om året,
på den stora försoningsdagen, tillträde
till det allraheligaste. Se för övrigt:
TabernaKlet, Templet.
ALLRAHELIGASTE
mellan det heliga och det a. 2. Mos. 26:33
vittnesbördets ark i det a.
26:34
bringa försoning för det a. 3. Mos. 16:33
till ett kor: det a.
1. Kon. 6:16
det innersta av huset ,det a.
7:50
plats i husets kor, det a.
8:6
all förrättning i det a.
1. Krön. 6:49
rum som skulle vara det a. 2. Krön. 3:8
till det rum som •. a.gjorde han
3:10
dörrar som ledde till det a.
4:22
buro in H.förbundsark till .• det a.
5:7
upplyfter händer mot det a.
Ps. 28:2
Detta är det a.
Hes. 41:4
göra tjänst i det a.
Hebr. 8:2
(rum) som kallas det a.
9:3
vägen till det a .. uppenbarad
9:8
en gång för alla in i det a.
9:12
icke •• ett a.gjort med händer
9:24
9:25
år efter år går in i det a.
10:19
in i det a. genom J. blod
översteprästen bär in i det a.
13:11
uppbyggen eder på eder a. tro Jud. v.20
ALLSKöNS

Job 21:23
2. Kor. 8:7

sitter i a. frid och ro
utmärken eder i a. nit
ALLSMÄKTIG

Se även:
välde.

Allmakt,

Gud,

Herren,

Allsmäktig

Gudsnamn
som för tanken till Gud såsom den,
som har allt makt: den Allsmäktige,
l.Mos.49:25 m.fl., den ende härskaren, l.Tim.6:15, Makten, Matt.26:64,
den Starke i Jakob, l.Mos.49:24; Ps.
132:2, Majestätet, Hebr.l:3; 8:1,
Konung, PS.93:1 f. m.fl., Herren,
Apg.17:24 m.fl.
Gud
skapar allt, l.Mos.1-2; Ps.8; 33:9;
Jes.45:12; Jer.32:17; Rom.l:20; Kol.
l: 16; Hebr.11 :3. Uppehåller det skapade, Job 39-42; Ps.145; Jes.40:1231. Styr naturen, I.Mos.8:22. Har
även människolivet i sin hand, Ps.
73:24; Dan.5:23; Apg.17:27. Utkorar
suveränt sitt folk, 2.Mos.6:3; LMos.
17:1 f.; 48:3. Är undrens Gud, Ps.
77:15 m.fl. (Särskilt undret vid Röda
havet visar Guds allmakt, Jes.50:2;
2.Mos.15:13, likaså Jesu födelse, Luk.
1:35, samt uppståndelsen, Ef.! :20.)
Guds allmakt är evig, Ps.145:13;
Dan.3:33. Hos Gud är makten, Ps.
62:12; 89:9,11,14; Job 25:2.
Jesus
All makt given den Uppståndne,
Matt.28: 18; Ef.3:20,21; Joh.17:2.
Preexistent herradöme, Hebr.I:3. Allt
äger bestånd i honom, Kol.1: 16-1 7.
Ett evigt välde, Dan.7:14; Hebr.l:8.
Når från hav till hav, Sak.9:9-10.
Över allt som kan nämnas, Ef.I:
20-22; KoI.2:9-1O.
Den yttersta dagen
Guds allmakts dag, Upp.19:15; 21:
22; Jes.2:19-21; 45:23. Alla knän
skall böja sig, Rom.14:11; Fi1.2:10;
jfr Upp.5:13.

Vem skall giva
De rika, l.Tim.6:l8; l.Joh.3:17. Den
som arbetar med sina händer, Ef.4:28.
Till och med änkan, Luk.21:1 f. Den
som har två livklädnader, Luk.3: 11.
Den som kan giva, Ords.3:27.

a. minst, när du påstår
Job. 35: 14
Jerusalem vara min a. högsta Ps. 137:6
den a. härligaste arvedel
Jer. 3:19
kryddor av a.yppersta slag
Hes. 27:22
undervisar i de a. första. .
Hebr. 5: 12

Till vilka
De fattiga, 3.Mos.25:35; 5.Mos.15:711; Jes.58:1O. Alla som behöver hjälp,
Matt.25:35-36; Ef.4:28; Jak.2:15,16.
Den som beder om hjälp, Matt.5:42:
Luk.6:30. I:'ienden, Ords.25:21; Rom.
12:20; Luk.6:33-35. De heliga, Rom.

Det allraheligaste var tabernaklets och
sedan templets innersta rum, skilt från
• det heliga» genom en förlåt. Förbundets ark hade sin plats här fram
till den babyloniska fångenskapen.
Över arken vilade Herrens härlighet,
kabod. I senjudendomen knöt man

Allt är möjNgt för Gud
Gud förmår allt, Job 42:2. Intet för
underbart, Jer.32:17,27. Kan frälsa
den rike, Matt.19:26. Kan taga kalken från Jesus, Mark.14:36; Matt.
26:53. Förmår göra mer än allt vad
vi bedja eller tänka, Ef.3 :20. Gör
vad han vill, Dan.4:33; Ps.135:6; Jes .
46: lO. Vad som helst stort och starkt,
l.Krön.29:12. Kvinnan föder bam
på sin ålderdom, Luk.l:37; LMos.
18:14.
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ALLRAHELIGASTE

Allsmäktige--Allvetande
Den Allsmäktige dödar och gör
levande
Se särskilt: 5.Mos.32:39; Jer.18:6 f.;
Rom.9:18,21; 2.Krön.25:8; Jak.4:12.
Dödar
Ingen kan rädda, Jes.43:13. Låter
bedrövelse komma, Rut 1:20. Ångest
och trångmål för den som förhäver
sig, Job 15:24,25. Vållar förskräckelse, Job 23:16. Förströr konungar, Ps.
68:15. Vredgas, Upp.19:15. Kastar
i Gehenna, Luk.12:5. Visar sin suveräna makt över Satan, Job 1:6-12;
Rom.16:20.
Gör levande
Den Allsmäktige välsignar, LMos.
28:3. Vänder ont till gott, 1.Mos.50:
20. Är en mästare till att frälsa, Jes.
63:1. Beskärmar den fromme i faran,
Ps.91. Skapar lycka för den som omvänder sig, Job 22:23,25,26. Uppväcker från de döda, Hebr.11:19
ALLSMÄKTIGE
Jag är Gud, den A.
1.Mos.17:1
den A. , välsigna dig
28:3
Jag är Gud, den A.
35:11
den A.• låte eder finna
43:14
Gud, den A•• uppenbarade sig
48:3
den A., han skall välsigna dig
49:25
såsom Gud den A.
2. Mos. 6:3
skådar syner från den A.
4. Mos. 24:4
skådar syner från den A.
24:16
den A. har låtit bedrövelse
Rut 1:2()
den A. har låtit det gå mig illa
1:21
den A.s tuktan må du icke
Job 5:17
den A.s pilar hava träffat mig
6:4
man övergiver den- A.s fruktan
6:14
Kan den A. kränka rätten?
8:3
beder till den A. om misskund
8:5
fatta den A.s fullkomlighet
11:7
till den A. vill jag nu tala
13:3
mot den A. förhävde han sig
15:25
Vad är den A., att vi skulle
21:15
21:20
av den A. s vrede borde han få
Har den A. någon båtnad
22:3
vad skulle den A. kunna göra dem 22:17
Om du omvänder dig till den A.
22:23
bliver den A. din gyllene skatt
22:25
skall du hava din lust i den A.
22:26
23 :16
den A. är det, som har vållat
bar den A. inga räfstetider
24:1
den A. , som har vållat
27:2
hava sin lust i den A.
27:10
hur den A. tänker
27:11
vilken arvedel ••• av den A.
27 :13
då ännu den A. var med mig
29:5
vilken arvedel av den ~därovan 31:2
Den A. må nu svara mig
31:35
den A. s livsfläkt giver dem
32:8
den A. s fläkt beskär mig liv
33:4
den A. skulle göra orättfärdigt
34:10
den A. kan icke kränka rätten
34:12
den A. aktar icke på slikt
35:13
37:23
den A. kunna vi icke fatta
Vill du tvista med den A.
39:35
När den A. förströr
Ps. 68:15
vilar under den A. s skugga
91:1
såsom den A. s röst
Hes. 1:24
likt Gud den A. s röst
10:5
säger Herren, den A~
2. Kor. 6:18
A och 0, säger ... den A.
Upp. 1:8
Helig .•• är Herren Gud, den A.
4:8
Vi tacka dig, Herre Gud, du A.
11:17
äro dina verk, Herre Gud, du A. 15:3
Herre Gud, du A.
16:7
Guds, den A. s stora dag
16:14
den A. , har nu trätt fram
19:6
den A. s stränga vredes vinpress 19:15
den A., är dess tempel
21:22
ALLSV.lLDIGE

såsom våld från den A.
såsom våld från den A.

Jes. 13:6
Joel. 1:15

ALLT

Se även: Världen, helt, heloffer, alla,
alltid.
Allt

1) Mose övergav allt - i tro, Hebr.
11 :24. 2) Josef uthärdade allt - i
hopp, 1.Mos.45:5. 3) Jonatan överlämnade allt - i kärlek, .1.Sam.18:4.
4) Daniel övervann allt - i lydnad,
Dan.l:8.

a. han gjorde lät H.lyckas
39:3
A. vad H. talat vilja vi
2. Mos. 19:8
vet a. som sker på jorden 2. Sam. 14:20
a. vad jag har tillhör dig
1. Kon. 20:4
upphöjt dig •• över a.
1. Krön. 29:11
Mitt är ju a. som finnes
Job 41:2
A. detta har kommit över oss Ps. 44:18
a. det i mig är love bans namn
103:1
han kan göra a. vad han vill
115:3
de som söka H.de förstå a. Ords. 28:5
a. kan vederfaras alla
Pred. 9:2
A. vad du förmår uträtta
9:10
a. vad jag vill, det gör jag
Jes. 46:10
Min hand har gjort a. detta,
så bar a. detta blivit till
66:2
det är han som skapat a.
Jer. 10:16
det är ban som skapat a.
51:19
A.detta vill jag giva dig
Matt. 4:9
förrän detta a. bar fullbordats
5:18
skall också a. detta tillfalla eder
6:33
a. vad I viljen att människorna
7:12
A. har av min Fader blivit förtrott 11 :27
19:20
A. detta har jag hållit
vi bava övergivit a. och följt dig
19:27
a. är redo
22:4
A. vad I bedjen om
Mark. 11:24
a.är redo
Luk.14:17
a. mitt är ditt
15:31
gjort a.som blivit befallt
17:10
sälj a. vad du äger
18:22
Genom det har a. blivit till
Joh. 1:3
a. bar han givit i hans hand
3:35
A. vad min Fader giver mig
6:37
Fadern hade givit a. i hans händer 13:3
han skall lära eder a. och
påminna eder om a.
14:26
A. vad Fadern har, det är mitt
16:15
Nu veta vi att du vet a.
16:30
A. du givit mig, kommer från dig 17:7
a.mitt är ditt
17:10
inför Gud för att höra a.
Apg. 10:33
som själv giver liv, anda och a.
17:25
samverkar a.till det bästa Rom. 8:28
skänka oss a.med honom
8:32
A. hör ju eder till
1. Kor. 3 :21
A.är mig lovligt, Icke a.nyttigt
6:12
för alla har jag blivit a.
9:22
han som verkar a. i alla
12:6
så skall Gud bliva a. i alla
15:28
Ef. 1:10
i Kristus sammanfatta a.
A.lade han under hans fötter
1:22
som uppfyller a. i alla
1:23
han är till före a.annat
Kol. 1:17
Kristus är a. och i alla
3:11
Son, till arvinge av a.
Hebr. 1:2
genom sin makts ord bär a.
1:3
a.lade du under hans fötter
2:8
Gud är den som byggt a.
3:4
a. blottat och uppenbart för
4:13
1. Joh. 3:20
Gud .. vet a.
felar i ett, skyldig till a.
Jak. 2:10
ALLTEFTER

a. beskaffenheten av .. tjänst 4. Mos. 7:5
a. s. de ändrade lägerplats
33:2
a. s. uppbrottsorterna följde
33:2
a. måttet av den välsignelse 5. Mos. 16: 10
a.måttet av välsign.Herren givit 16:17
a. beskaffenheten av
1. Krön. 28:15
a. s. de tillhörde avdeln.
2. Krön. 31:2
a.hs.rådslut o.de uppdr.de fåJob 37:12
a. s. tiden nalkades
Apg. 7:17
a. den nåd s. blivit given
Rom. 12:6
a. s. K. tillmätte hm. sin gåva Ef. 4:7
a. s. det kliar dem i öronen 2. Tim. 4:3
ALLTFiiR

du har blivit oss a. mäktig 1. Mos. 26: 16
Folket är redan a. talrikt
2. Mos. 5:5
mån I icke gå a.långt bort
8:28
icke a. långt Ifrån staden
Jos. 8:4
(Ängeln:)Det är a. underbart Dom. 13:18
j. var i mina ögon a.låg
2. Sam. 6:22
2. Kon. 19:22
A. högt upplyft dina ögon
gruset är a. mycket
Neh. 4:10
klippa, s. är mig a. hög
Ps. 61:3
syntes det mig a. svårt
73:16
sådan kunskap är mig a. underbar 139:6
om du är a. hungrig
Ords. 23:2
kunde om j. bleve a. mätt
eller a. fattig
30:9
Var icke a. rättfärdig,
o.icke a.vis
Pred. 7:17
Var icke a. orättfärdig
7:18
Jes. 37:23
A. högt har du upplyft ögon
A. gruvliga ting har jungfru l. Jer. 18: 13
l. missgärning är a. stor
Hes. 9:9
det konungen begär är a. svårt Dan. 2:11
synas a. underbart
Sak. 8:6
icke synas a. underbart
8:6
Apg. 24:4
f. att icke a.länge besvära
fördragen I ju a. för väl
2. Kor. 11:4

ALLT
Gud såg på a. som han
1. Mos. 1:31
A. som rör sig och har liv
9:3
åt denne givit a. vad han äger
24:36
a. det du ser är mitt
31:43

l) Alltid lova Herren, Ps.34:2. 2)
Alltid öva rättfärdighet, Ps.I06:3. 3)
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Alltid

ALLTID

Alltid omfatta med ivrig omsorg, Gal.
4:18. 4) Alltid frid, 2.Tess.3:16. 5)
Alltid bedjande, Luk.18:!. 6) Alltid
glada, l.Tess.5:16. 7) Alltid tacka
Gud, 2.Tess.l :3. 8) Alltid förtrösta,
PS.62:9.
Alltid, 2.Kor.
l) Alltid bärande Jesu dödsmärken, 4:10. 2) Alltid vid gott mod, 5:6.
3) Alltid glada, 6: 10. 4) Alltid allt
till fyllest, 9:8.
Alltid, 1. och 2.Tess.
1) Alltid bedjande, 2.Tess.I:Il. 2)
Alltid tackande, 2.Tess.2: 13. 3) Alltid görande gott, l.Tess.5:15. 4) Alltid med Herrens frid, 2.Tess.3:16. 5)
Alltid hos Herren, l.Tess.4:17.

fridens H.,give eder sin frid a.
3:16
Jag tackar min Gud a.
Fllem. v.4
A. fara de vilse
Hebr. 3:tO
ban lever a. f"ör att mana gott
7 :25
a. till Gud frambära lovets offer
13 :15
I skolen a. vara redo
1. Pet. 3:15
kommer jag a. att påminna 2. Pet. 1:12
ALLTIGENOM

öppning •• 1 aln hög a.
1. Mos. 6:16
dina vittnesbörd fasta a.
Ps. 93:5
Du är skön a.,min älskade
HV. 4:7
ädelt vinträd av a. äkta art
Jer. 2:21
måste det a. vara ödernar k
50 :13
Nab. 3:1
du blodstad , a. full av lögn
en ljusstake, a. av guld
Sak. 4:2
livklädnaden .• uppifrån och a. Joh.19:23
ALLTING

de •• hade a.gemensamt
Apg. 2:44
(församlingen) hade a. gemensamt 4:32
1. Pet. 4:7
änden på a. är nu nära
ALLTINGS .lTERSTÄLLELSE

ALLTID
det a. skulle gå oss väl
5. Mos. 6 :24
du skall a.ligga över
28:13
bliva min tjänare för a.
1. Sam. 27 :12
de a. må frukta dig
1. Kon. 8:40
att vi a. vandra på hans vägar
8 :58
hava de förgåtts f"ör a.
Job 4:20
Du slår henne ned för a.
14:20
Icke de åldriga äro a. visast
32:9
H.,konung a.och evinnerligen Ps. 10:16
långt liv a.och evinnerligen
21:5
Gud, dig förbidar jag a.
25:5
Mina ögon se a. till H.
25:15
Jag vill lova H. a.
34:2
må de a. säga: Lovad vare H.
35:27
min plåga är a. inför mig
38:18
din nåd .• må a. bevara mig
40:12
din tron, a.och evinnerligen
45:7
lova dig, a.och evinnerligen
45:18
sådan är Gud, a.och evinnerligen 48:15
brännoffer har jag a.inför mig
50:8
min synd är a. inför mig
51:5
förtröstar på Guds nåd a.
52:10
gör deras länder vacklande a.
69:24
klippa, dit jag a. kan fly
71:3
jag skall a.hoppas
71:14
a. välsigne man honom
72:15
Må den a. stå inför H. ögon
109:15
gördel att a. omgjorda sig med
109:19
hålla din lag,a.och evinnerligen 119:44
Jag bär min själ a. i min hand
119:109
a. se med lust på dina stadgar
119:117
lova •. a. och evinnerligen
145:1,2
prisa hans heliga namn a.
145:21
hennes barm förnöje dig a. Ords. 5:1,9
a. bundna vid ditt hjärta
6:21
Lotten •. faller a. vart H. vill
16:33
En väna kär lek består a.
17 :17
Låt dina kläder a. vara vita Pred. 9:8
bevaras ,a. och evinnerligen Jes. 30:8
dina murar stå a. inför mina ögon 49 :16
förståndiga skola då lysa, a. Dan. 12:3
i Guds namn, a.
Mika 4:5
a.se min Faders ansikte
Matt. 18:10
fattiga haven I ju a. ibland eder,
men mig haven I icke a.
26:11
fattiga haven l ju a. ibland eder,
men mig haven l icke a.
Mark. 14:7
Luk.15:31
Min son,du är a.hos mig
att de a. borde bedja
18:1
de vara sedan a. i helgedomen
24:53
H. giv oss a. det brödet
Joh. 6:34
för eder är tiden a.läglig
7:6
jag gör a. vad honom behagar
8:29
jag visste ju, att du a. hör mig
11:42
fattiga haven I ju a. ibland eder,
men mig haven I icke a.
12:8
(J.) jag har a.undervisat
18:20
(David) H.för mina ögon a.
Apg. 2:25
I stån a. emot den h. A.
7 :51
(Kornelius) bad a. till Gud
10:2
a. bava ett okränkt samvete
24:16
Rom. 1:10
i mina böner a.beder
böj deras rygg a.
11:10
Jag tackar Gud a. för eder 1. Kor. 1:4
a. överflödande i H. verk
15:58
2. Kor. 2:14
i K. a. för OS8 fram i
äro vi då a. vid gott mod
5:6
bedrövade, men dock a. glada
6:10
a. i allo baven allt till fyllest
9:8
omsorg, i en god sak a.
Gal. 4:18
tacken a. Gud och Fadern
Ef. 5:20
a. i mina böner med glädje
Fil. 1:4
att K. nu ss.a •• förhärligad
1:20
ss. I a.förut haven varit lydiga
2:12
Glädjen eder i H. a.
4:4
Vi tacka Gud •• a. för eder
Kol. 1:3
i sina böner a. kämpar för eder
4:12
Vi tacka Gud a. för eder
1. Tess. 1:2
skola vi a. få vara hos H.
4:17
faren fastmer a. efter •• vad gott är 5:15
Varen a. glada
5:16
bedja vi ock a.för eder
2. Tess. 1:11
pliktiga att a. tacka Gud
2:13
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Se: Återställelse.
ALLTJÄMT

a.haltade åstad
l. Kon. 18:26
motståndares larm, a.höjes
Ps. 74:23
uppfylla de a. sina synders l. Tess. 2:16
a. haven oss i god hågkomst
3:6
kvinnor som a •• lära
2. Tim. 3:7
ALLTSEDAN

A. han var ett litet barn

Mark. 9:21

ALLVAR

Se även: Uppriktig, iver, flit, noga,
nitälskan, högtid, tunga, besvär,
stränghet, värdighet.
ALLVARLIGEN
Vi bava ju a.förbjudit eder

Apg. 5:28

ALLVARLIGT
a. uppmanat judar och greker Apg.20:21
uppmanar eder a. i H.
El. 4 :17
uppmanar dig a. inför Gud 1. Tim. 5:21
uppmana dem a. Inför Gud 2. Tim. 2:14
Jag uppmanar dig a. inför Gud
4:1
ALLVETANDE

1. Gud är allvetande. Hans kunskap
är oinskränkt och gränslös. Hans
vetande omfattar och genomtränger
allt, och han förstår allt till dess
lägsta djup och yttersta gräns. Han
behöver icke först på mänskligt vis
granska en sak för att få kunskap
om den eller tränga in i den, utan
ifrån första början ligger allt • blottat
och uppenbart för hans ögon., Hebr.
4:13; Ps.147:5; Ords.15:3.
2. Gud har fullkomlig kännedom om
sitt eget väsen. Människor kan även
för sig själva vara en gåta, men Gud
känner alla sitt väsens djupa hemligheter, l.Kor.2: 11. Han bor i ett ljus,
dit ingen kan komma. Ingen kan utforska honom, och ingen vet vad som
bor i Gud, men själv känner han det
i grunden. Hans eviga tillvaro, hans
andliga väsen, hans fullkomlighet och
allmakt, harmonien mellan hans olika
egenskaper - allt detta, som är dolt
och ofattbart för människor - är
genomskinligt och klart för hans allvetande sinne. Han har väl reda på
alla sina råd och planer, Jer.29:11;
Pred.3: Il, och han känner från evighet alla sina gärningar, Apg.15: 18.
3. Guds allvetande omfattar allt, som
han har skapat. Han känner hela
världsalltet, det bottenlösa universum. Han räknar stjärnorna och nämner dem alla vid namn, och han vet
om varje sparv under himmelen. Det
största är inte så svårt, att han ej
begriper det, och det minsta är inte
så obetydligt, att han icke lägger
märke till det, Jes.40:26; Matt.10:29.
4. För Guds allvetande ligger tid och
evighet som en uppslagen bok. Han
känner gången tid. De mest avlägsna
ting från svunna evigheter, aHa tiders
händelser från den fötsta morgonen,
är närvarande för honom. Därför
kommer han också vid tidernas fullbordan att stå fram som mänsklighetens domare. Även om de ting, som
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skall bedömas, ligger tusentals år tillbaka i tiden, kommer han att draga
det fördolda och förgätna fram i ljuset, Upp.20:12.
Gud känner nutiden. Hans öga
vilar på allt som sker: jordens skiftande årstider, naturens växling mellan ljus och mörker, människovärIdens mångfald och tidens brådska
och jäkt - allt ser och känner han.
Det synliga och det osynliga ligger
uppenbart för honom.
I sitt allvetande känner Gud allt,
som kommer att hända i framtiden.
Detta Guds vetande gäller icke endast
de ting, som sker efter ett gudomligt
beslut eller som utgår från bestämda
naturlagar, utan även sådana händelser, som sker genom människors
vilja och val. Att Gud har kunskap
om ett framtida skeende, innebär ej,
att han är orsak till det. Se Utkorelse. - Ett av de starkaste vittnesbörden om Guds förutvetande har vi
i Bibelns profetior. Guds förutvetande är ett tecken på hans gudomlighet,
Jes.46:9-10.
5. Läran om Guds allvetande har ett
allvarligt budskap till alla människor.
För de troende är det en stor tröst
att veta, att Herren känner de sina,
2.Tim.2:19. Han vet var de bor, Upp.
2:13. Han känner deras behov, Matt.
6:32. Alla detaljer i deras liv vet han
om, Matt.l0:30, och han känner
deras innersta andliga längtan, Rom.
8:27. Om de blir missförstådda och
misskända av människor, vet de, att
Gud känner allt, Jer.ll:20. Han är
också större än deras eget hjärta, och
det är hans syn på dem, som blir
avgörande, Ps.139:23-24; l.Kor.4:4;
l.Joh.3:20.
För dem som icke tror borde detta
att Gud vet allt vara en varning.
Ingen synd kan skylas för honom,
PS.90:8. Människans ondska känner
han, l.Mos.6:5; Joh.2:25. Gud skall
»draga alla gärningar till doms, när
han dömer allt vad förborgat är, evad
det är gott eller ont», Pred.12:14.
För alla bör detta vara en allvarlig
tanke, att intet är fördolt för Guds
blick. Han hör våra ord och är vittne
till alla våra handlingar. Våra tankar
och motiv blir vägda på hans vågskålar. Om intet mänskligt öga ser
oss, så vilar dock hans ögon på oss,
och allt är blottat och uppenbart för
honom, Hebr.4: 13; l.Kon.8:39; Job
34:21; Ps.44:22; 139:1-24; Jer.17:10.

oss innan vi danades i moderlivet,
Jer.l:5. Vet om den minste, Matt.
10:29-30. Känner de sina, 2.Tim.
2:19. Vet vad vi behöver, Matt.6:32.
Känner hjärtat bättre än det självt,
1.Joh.3:20.
Gud rannsakar hjärtana
Se: Rom.8:27; Ps.7:10; 44:21,22; Jer.
11:20; l.Krön.29:17; Jer.17:10; 20:
12; l.Tess.2:4; Upp.2:23.
ALLVISE

den A. s underbara verk

Job. 37:16

ALM

cypress, tillsammans med a. Jes. 41:19
bAde cypress och a.
60 :13

ALMODAD
hebr., betydelsen oviss, möjl. Gud är
älskad. Semiten Joktans son. l.Mos.
10:26; l.Krön.l:20.

ALMON
hebr. dold, gömd. Densamme som
Alemet, se d.o. Jos.21:18.

ALMON-DIBLATAIMA
hebr. de två fikonkakornas Almon.
Under ökenvandringen Israels lägerplats i Moab mellan Arnon och Sittim, framför Nebo. Namnets form är
en ackusativ, som angiver riktning,
och borde måhända översättas »A1mon inemot Diblataim.. Se: BetDiblataim. 4.Mos.33:46,47.
ALMUGTRÄ

1. Kon. 10:11
hemförde från Ofir a.
10:12
Av a.et tillhehör till H. hus
10:12
Så mycket a. har icke inf'6rts

ALN
Både i G.T. och i N.T. ca en halv
meter. Se: Mått.

Gud, den allvetande, l.Sam.2:3; Job
37:16. Den Uppståndne vet allt, Joh.
21:17.
Guds /örutvetande
Se: Matt.6:8; Apg.2:23; Rom.8:27;
l.Pet.l:2,5; 5.Mos.31:21. Svarar förrän de ropar, Jes.65:24. Gud allena
känner till domens dag, Mark.13:32;
Apg.l:7. Förkunnar i förväg vad
komma skall, Jes.46:10.
Gud är visare än människorna
Se: Rom.ll:33; Jes.40:14,27; l.Kor.
3:19; Job 5:13; Rom.16:27. Hans förstånd har ingen gräns, Ps.147:5.
Gud ser allt
Se: 2.Krön.16:9; Job 28:24; 31:4; 34:
21; Ps.94:9; Hebr.4:13. Herrens ögon
är överallt, Ords.15:3. Ser i det fördolda, Matt.6:4. Ser våra förborgade
synder, Ps.90:8; l.Mos.6:5. Våra gärningar är upptecknade, Upp.20:12.
Allt vad gott eller ont är skall dragas
till doms, Pred.12:14. Alla hjärtans
rådslag, l.Kor.4:5.
Gud känner oss
Vet var vi är, Ps.139; Ords.5:21; 15:3;
Jer.23:24; Am.9:3; Upp.2:13. Kände

ALN
den skall vara 300 a. ar lång,
50 a. ar bred 0.30 a. ar hög 1. Mos. 6: 15
6:16
öppning f.ljuset, 1 a. hög
15 a. ar steg vattnet ö. bergen
7:20
en ark 2 o. en halv a.lång, 1. o. en
halva. bred o. l o. en halv
a.hög
2. Mos. 25:10
nAdastol av guld, 2 o. en halv
25:17
a.lång o. l o. en halva. bred
bord av akacieträ, 2 a.ar långt
1 a. brett ,l och en halva. högt
25:23
Var vAd skall vara 28 a.ar lång
och 4 a.ar bred
26:2
Var vAd skall vara 30 a.ar lång
och 4 a.ar bred
26:8
den a. på vardera sidan
26:13
10 a.ar långt och
l och en halva. brett
26:16
ett altare 5 a.ar långt, 5 a.ar
brett och 3 a.ar högt
27:1
omhängen •• 100 a.ar långa
27:9
omhängen göras, 100 a.ar långa
27:11
hava omhängen 50 a.ar långa
27:12
förgårdens bredd vara 50 a.ar
27:13
omhängena skola vara 15 a.ar
27:14
omhängena 15 a.ar långa
27:15
ett förhänge, 20 a.ar långt
27:16
Förgården 100 a.ar lång,
50 a.ar bred
27 :18
omhägnaden skall vara 5 a.ar hög 27 :18
altare skall vara 1 a.långt och
1 a. brett, och 2 a.ar högt
30:2
gjordes 28 a.ar lång, 4 a.ar bred 36:9
vAd, 30 a.ar lång och 4 a.ar bred 36:15
10 a.ar långt, 1 och en halv a.br. 36:21
arken 2 'och en halv a.lång,
1 och en halva. bred och
l och en halva. hög
37:1
nAdastol 2 och en halv a.lång
och 1 och en halva. bred
37:6
bordet 2 a.ar långt, 1 a. brett
och 1 och en halva. högt
37:10
rökelsealtaret 1 a.långt och
1 a. brett och 2 a.ar högt
37:25
brännoffersaltaret 5 a.ar långt
38:1
5 a.ar brett och 3 a.ar högt
gjordes omhängena 100 a.ar långa 38:9
gjordes de 100 a.ar långa
38:11
omhängen s. voro 50 a.ar långa
38:12
framsidan gjordes de 50 a.ar
38:13
Omhängena 15 a.ar långa på ena
sidan, andra sidan 15 a.ar långa
38:14
förhänge 20 a.ar långt och
5 a.ar högt
38:18
4. Mos. 11:31
2 a.ar högt över marken
1000 a.ar från stadsmuren
35:4
östra sid. 2000 a. ar, västra sid.
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2000 a. ar, södra sid. 2000 a. ar
35:5
o. norra sid. 2090 a. ar
9 a. ar lång 0.4 a. ar bred,
a. en ber. efter längden av
en mans underarm
5. Mos. 3:11
ett avstånd av 2000 a. ar
Jos. 3:4
(Goljat)6 a.ar 0.1 kvarter .. 1. Sam. 17:4
Huset åt H. var 60 a. ar långt,
20 a. ar brett 0.30 a. ar högt 1. Kon. 6:2
Förhus. framf. tempelsalen var
20 a. ar långt 0.10 a. ar brett
6:3
nedersta vån. 5 a. ar bred. mellersta 6 a. ar bred o. den tredje 7 a. ar 6:6
våningarna 5 a. ar höga
6:10
6:16
täckte de 20 a.arna med cederträ
6:17
40 a. ar mätte den del av huset
koret var 20 a. ar långt, 20 a. ar
brett o. 20 a. ar högt
6:20
Den ena keruben var 10 a. ar hög
6:23
kerub. ena vinge var 5 a. ar, kerub.
andra vinge var 5 a. ar,det var 10
6:24
a. ar fr. ena vingspets. t. d. andra
6:25
Den andra kerub. var ock 1Q a. ar
6:26
den ena keruben var 10 a. ar hög
Libanonskogshuset, 100 a. ar långt,
7:2
50 a. ar brett o. 30 a. ar högt
pelarförhuset 50 a. ar långt o.
7:6
30 a. ar brett
stenar av 10 a. ars längd o. av
7:10
8 a. ar.s längd
18 a. ar hög ena pelaren, 0.12 a. ar 7:15
vart pelarhuvud var 5 a. ar högt
7: 16
pelarhuvudena mätte 4 a. ar
7:19
(havet) var 10 a. ar fr. ena kanten
7:23
o. 5 a. ar högt
7:23
ett 30 a. ar långt snöre mätte ..
7:24
10 a. ar brett s. (havet) var
Vart ställ 4 a. ar långt, 4 a. ar bro
0.3 a. ar högt
7:27
S. höjde sig l a. uppåt
7:31
Vart hjul mätte 1 o. en halva.
7:32
rund uppsats, en halva. hög
7:35
vart bäcken mätte 4 a. ar
7:38
Jerusalems mur .. 400 a.ar 2.Kon. 14:13
18 a. ar hög ena pelaren o. pelarhuvudet var 3 a. ar högt
25:17
egypt. mannen 5 a. ar lång 1. Krön. 11:23
(Guds hus) blev 60 a. ar långt o.
20 a. ar brett
2. Krön. 313
Förhuset mätte 20 a. ar
3:4
(allraheligaste) var 20 a. ar långt
3:8
o. 20 a. ar brett
3:11
Längden på vingar var 20 a. ar
Den enas vinge 5. a. ar lång o. hs
3:11
andra vinge, 5 a. ar lång
ena vinge 5 a. ar läng o. hs.
3:12
andra vinge, 5 a. ar lång
3:13
sina vingar 20 a. ar vitt
3:15
gjorde 2 pelare 35 a. ar höga
3:15
huvudet ovanpå var 5 a. ar
altare av koppar, 20 a. ar långt,
4:1
20 a. ar brett 0.10 a. ar högt
(havet)10 a. ar fr. ena kanten t. den
4:2
andra 0.5 a. ar högt
4:2
30 a. ar långt snöre mätte havet
4:3
10 a. ar brett s. havet var
talarstol 5 a. ar läng, 5 a. ar bred
6:13
0.3 a.ar hög
25:23
Jerusalems mur .. 400 a.ar
skall byggas 60 a. ar högt o.
60 a. ar brett
Esr. 6:3
byggde 1000 a. ar pä muren
Neh. 3:13
resa en påle, 50 a.ar hög
Est. 5:14
står redan en påle, 50 a. ar hög
7: 9
18 a. ar hög 0.12 a. ar lång
Jer. 52:21
detta pelarhuvud var 5 a. ar högt
52:22
6 a. ar lång, var a.längre
än vanlig a.
Hes. 40:5
avståndet var 5 a. ar
40:7
höll 8 a. ar,dess murpelare 2 a. ar 40:9
10 a.ar o.portens längd 13 a.ar
40:11
avskrankning, i a.; l a.ock på
motsatta sidan; var vaktkammare
höll 6 a.ar
40:12
den var 25 a. ar' bred
40:13
han tog murpelarna t. 60 a. ar
40: 14
avståndet var 50 a. ar
40: 15
avstandet var 100 a. ar
40:19
50 a. ar lång 0.25 a. ar bred
40:21
mätte avståndet, det var 100 a. ar 40:23
50 a. ar lång 0.25 a. ar bred
40:25
(mellan portarna) var 100 a. ar
40:27
50 a. ar lång 0.25 a. ar bred
40:29
f6rhus .. 25 a. ar länga. 5 a. ar bro 40:30
50 a.ar lång, 25 a.ar bred
40:33,36
4 bord, l och en halv a.långa,
40:42
l och en halv a.breda, l a.höga
förgården 100 a.ar lång, 100 a.ar 40:47
förhusets murpelare höllo 5 a.ar 40:48
40:48
portens bredd var 3 a .ar
Förhuset 20 a.ar långt, 11 a.ar
40:49
41:1
murpelarna vara 6 a.ar breda
ingången 10 a.ar bred, och
sidoväggarna 5 a.ar
41:2
salens längd 40 a.ar, bredd 20 a.ar 41:2
murpelarna 2 a.ar och ingången
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6 a.ar, ingångens bredd 7 a.ar
41:3
allrahelij!astes längd: 20 a.ar,
bredd 20 a .nr
41:4
(husets mur) höll 6 a.ar, och
sidokamrarnas bredd 4 a.ar
41:5
sidokamrarnas .. voro 6 a.ar
41:8
yttermur 5 a.ar tjock
41:9
mellanrummet 20 a. ar brett
41:10
fria platsen 5 a. ar bred
41:11
byggnad 70 a. ar bred, O. byggn.
mur 5 a. ar tjOCk O. 90 a. ar lång
41:12
(huset) var 100 a. ar långt
41:13
bredden utgjorde 100 a. ar
41:14
avsatserna höllo 100 a. ar
41:15
Altaret 3 a. ar högt 0.2 a. ar l.
41:22
långsid.lOO a. ar, bredden 50 a. ar 42:2
den 20 a. ar breda platsen
42:3
gtck en 10 a. ar bred gång
42:4
(skiljemuren)var 50 a.ar lång
42:7
längden utåt yttre f6rgård, var 50
a. ar, åt templet t. 100 a. ar
42:8
måtten på altaret i a. ar, var a. en
handsbredd längre än en vanl. a.
43:13
bottenram 1 a. hög O. 1 a. bred
43:13
avst. fr. bottenramen t. nedre avsatsen 2 a. ar O. bredden l a.
43:14
avst. fr. mindre avsats t. större
var 4 a. ar o. bredden 1 a.
43:14
Altarhärden höll 4 a. ar
43: 15
altarhärd.12 a. ar lång o. 12 a. ar .. 43:16
avsats.l4 a.ar lång 0.14 a.ar bro 43:17
Kanten höll en halva.
43: 17
bottenram sträckte sig l a.
43:17
del av landet, i längd 25000 a. ar
45:1
liksidig fyrkant 500 a. ar i längd
O. t. utmark 50 a. ar
45:2
avmäta 25000 a. ar i längd
45:3
ett stycke, 25000 a. ar i längd
45: 5
ett område, 5000 a. ar i bredd
45:6
gårdar,40 a.ar långa, 30 a.ar bro 46:22
mannen mätte upp 1000 a. ar
47:3
åter mätte han upp 1000 a. ar
47:4
Ännu en gång mätte han 1000 a. ar 47:5
offergärdsomr.25000 a. ar i br·.
48:8
offergärdsomr. i längd 25000 a. ar 48:9
prästerna, i norr 25000 a.ar
48:10
få ett område i längd 25000 a. ar
48: 13
de 5000 a. ar s. bliva Ö. f. staden
48:15
norra sidan 4500 a. ar
48:16
utmark, s. norrut är 250 a. ar
48:17
vad s. bl. ö.10000 a. ar österut
48:18
offergärdsomr. 25000 a. ar i längd 48:20
det 25000 a. ar breda offergärdso. 48:21
det 25000 a. ar breda området
48:21
(staden)mått av 4500 a. ar
48:30
på östra sidan 4500 a. ar
48:32
södra sidan ett mått av 4500 a. ar 48:33
Västra sidan hålla 4500 a. ar
48:34
skall den hålla 18000 a. ar
48:35
gyllene bildstod,60 a. ar hög O.
6 a.ar bred
Dan. 3:1
(bokrulIen) 20 a. ar lång O.
10 a. ar bred
Sak. 5:2
lägga en a. till sin livslängd Luk.12:25
icke längre än 200 a. ar
Joh. 21:8
(stadens mur) var 144 a. ar
Upp. 21:17
ALNMÅTT
grunden,eft. gamla a. et

2. Krön.

ALNSBRED
framf. tempelkamrarna gtck
en a. väg

3:3

Hes. 42:4

Aloe.

ALOE
Aloe, hebr. 'lihäIim, 'lihälot, är beteckningen på olika träsorter med
aromatisk doft. Den äkta aloen är
ett träd, Aquilaria agallocha, som
förekommer i Indien och Kina; det
kan bli upp till 30 meter högt och ha
en diameter av 4 meter. Vid förbränning sprides träets vällukt, HV.4:14;
Ps.45:9; Ords.7:!7. Aloe användes
också vid begravning, Joh.19:39.
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Altare från Salomos tid,
funnet iMegiddo.
En svårighet bereder 4.Mos.24:6,
där trädet säges växa i Palestina. Det
är möjligt, att enstaka aloeträd kan
ha planterats i den nästan tropiska
Jordandalen, men man bör också
komma ihåg, att samma benämning
kan brukas om flera växtsorter.
Bileam kan också ha talat om trädsorter, som varken han eller israeliterna hade sett.
ALOE
Av myrra, a. dofta dina kläder Ps. 45:9
bestänkt m. bädd med a.
Ords. 7:17
med myrra o.a.
HV. 4:14
en blandning av myrra o. a.
Joh. 19:39

ALOETRÄD
ss. a. ,planterade av H.

4.Mos.24:6

ALOT

hebr. möjl. uppstigningar. Område,
över vilket Baana, en av konung
Salomos tolv fogdar i Israel, hade
uppsikt. Troligtvis beläget i norra
Palestina. I stället för »i (prep. be)
Alot. läser många här Bealot. l.
Kon.4:16.
ALSTER

med solens ädlaste a.
5.Mos.33:14
torka komma över jordens a. Ragg. 1:11
ALSTRA

den livsfrukt man a. r
Job
vad landet a. ar bliva t. beröm.Jes.
jordens krets o. vad s. a. s
jorden o. vad s. a. s därav
fälten a. ingen äring
Hab.

15:35
4:2
34:1
42:5
3:17

ALTARE

Se även: Herrens altare, brännoffersaltaret, rökelsealtaret, offeraltare,
Baalsaltare, offer, präst, tabernakel,
tempel, gudstjänst, blod, nådastol,
försoning, tillbedjan, gemenskap,
tjänst.
-altare

brännoffersaltaret 2.Mos.38: l
höjdaltare Hes.16:24
kopparaltare 2.Mos.38:30
rökelsealtaret 2.Mos.30:27
Altare

1. Altaren åt Herren
Bibeln talar om offer, innan den
talar om altaren, och den talar om

altaren, innan den talar om helgedomar. Första gången ordet altare
förekommer, är i förbindelse med
Noas offer efter syndafloden, LMos.
8:20. Det kan dock vara rimligt att
tro, att redan de första människornas
åkallan och offerhandling, I.Mos.4:
3 ff.,26, var knuten till bestämda
offerplatser och altaren och att Noas
altare ej representerar något nytt.
Senare finner vi altaren omtalade
i patriark-historien. Abraham byggde
flera altaren, I.Mos.12:7-8; 13:4,18;
22:9, likaså Isak, I.Mos.26:25, och
Jakob, I.Mos.33:20; 35:1. Dessa
första altaren restes gärna på platser,
som hade helgats genom någon särskild gudsuppenbarelse, och de blev
så stående som heliga minnesmärken.
Altaren byggdes oftast för att man
skulle frambära offer på dem, men
ibland restes de endast som minnesmärken, 2.Mos.17:15, alldeles på
samma sätt som man reste minnesstenar. Ruben, Gad och Manas~e
byggde ett altare, en »bild av Herrens altare», inte för att frambära
offer på det, men för att ha det till
ett vittne mellan sig och stammarna
på västra sidan av Jordan, Jos.22:2628,34.
Mose fick befallning om att göra
ett .altare av jord., 2.Mos.20:24-25.
Altaren kunde också byggas av sten,
men stenen fick icke vara tillhuggen
- det ansågs som ett vanhelgande av
stenen. Säkert ligger också häri en
antydan om att Herren icke ville ha
ett praktfullt altare; det skulle vara
enkelt och utan prydnader. Mötesplatsen, där syndaren möter Gud, är
bestänkt med offrets blod, ej utsmyckat genom mänsklig konstskicklighet.
Ibland användes endast en stor sten
som altare, I.Sam.6:14.
Den största respekt skulle visas,
när man utförde altartjänst. Ingen
trappa skulle leda upp till altaret, och
ingen fick tillåtelse att stå därpå,
2.Mos.20:36.
Mose byggde ett altare vid foten
av Sinai, 2.Mos.24:4. Sedan man
byggt tabernaklet, förlades all offertjänst dit. För att man skulle bevara
enheten i folkets gudstjänsutövning
och inte giva något tillfälle till avgudadyrkan, förbjöds man i lagen att
bygga' andra altaren än dem, som
fanns i tabernaklet och senare i templet, 3.Mos.17:8 ff.; 5.Mos.12:13 ff.;
16:5 ff. Detta markerar en stark motsättning till hedningarnas många avgudar och otaliga altaren. Här är
det den ende Guden och det enda
altaret - symbolen på Guds enda
frälsnings väg, Kristus.
Det finns dock exempel på att man
vid särskilda tillfällen byggde altaren,
Dom.6:24-26; 21:4; 2.Sam.24:18;
I.Kon.18:30. Under konungatiden
byggdes ofta - i strid mot Guds lag altaren på berg och höjder, och det
var inte bara avgudadyrkan, som
bedrevs där; vissa tider offrade man
också till Herren, 2.Krön.33:17.
De två altarna i tabernaklet, senare
i templet, var brännofferaltaret, som

Olika slag av altaren.
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var det egentliga offeraltaret, samt
rökelsealtaret.
2. Brännafferaltaret
Det viktigaste altaret i Israels helgedom var brännofferaltaret; som
huvudaltare kallades det ofta endast
altaret. Det hade sin plats i förgården
vid ingången till tabernaklet! templet,
och själva placeringen talade om att
man endast på offrets grund fick tillträde till Gud.
Skriften talar om flera olika brännofferaItaren:
Altaret i tabernaklet. Enligt 2.Mos.
27:1 ff.; 38:1 ff., var detta altare tillverkat av akacieträ från öknen och
beklätt med koppar, varför det ibland
kallas för kopparaltaret, 2.Mos.38:30.
Det var fem alnar långt, fem alnar
brett och tre alnar högt. När man
skulle använda det, fyllde man det
tydligen med jord. I altarets fyra hörn
fanns horn, Ps.1l8:27, vid vilka offerdjuren bands. Hornen bestänktes med
offerblod. De var en symbol på makt
samt en tillflyktsort: förbrytare, som
grep tag i altarets horn, åtnjöt beskydd, 2.Mos.21:13-14; I.Kon.l:50
ff.; 2:28 ff. Altaret i tabernaklet hade
ringar och bärs tänger.
Altaret i Salomos tempel var gjort
av koppar. Storleken var 20 x 20 alnar
i längd och bredd, och höjden var 5
alnar. En upphöjning möjliggjorde
för prästerna att nå upp till altarhärden.

Altare byggt av stenar.
Hesekiels profetia om det framtida
idealtemplet har en detaljerad beskrivning av altaret, Hes.43: 13 ff.
Flera ting är ganska dunkla. Till skillnad från andra tempel skall altaret
här ha trappor.
Altaret i Serubbabels tempel byggdes före själva templet och bestod av
ohuggna stenar, Esr.3:1 ff. Det vanhelgades av Antiokus Epifanes och
byttes därför ut mot ett nytt av sten,
byggt av Judas Mackabeus.
Altaret i Herodes' tempel var mycket stort, enligt Josefus 50 alnar långt
och brett och 25 alnar högt. Talmud
uppger något mindre mått. Det var
byggt av sten. En ledning förde blod
och vatten ned till Kidrons dal. Runt
altaret skall ha gått en röd tråd, som
markerade blodbestänkelsen.

Rökelsealtare.
Altarets horn bestänktes med blod
från syndoffret på den stora försoningsdagen, 2.Mos.30:10; 3.Mos.16:
18. Eljest skulle blott rökoffer frambäras här, 2.Mos.30:9. Elden till
rökofferaltaret måste hämtas från
bännofferaltaret, en bild på att all
tillbedjan och bön skall bygga på
försoningsoffrets grund. Då Arons
söner Nadab och Abihu bar fram
.främmande eld. på rökofferaltaret,
slog Herren dem, 3.Mos.10:l ff.
Rökofferaltaret i tabernaklet var
en aln långt, en aln brett och två
alnar högt, 2.Mos.30: l ff. Det var
gjort av akacieträ. Altaret var beklätt
med guld och kallades därför också
det gyllende altaret. Det var fyrkantigt och hade ett horn i vart hörn.
Det var också försett med ringar för
bärstänger. Rökofferaltaret i Salomos
tempel var huvudsakligen likadant,
men det var gjort av cederträ och
guld, I.Kon.6:20 ff.; 7:48; 9:25; 2.
Krön.4:19. Rökofferaltaret i Hesekiels framtida tempel är av trä, två
alnar långt och tre alnar högt. Det
kallas »det bord, som skall stå inför
Herrens ansikte., Hes.41 :22.
Serubbabels tempel hade också sitt
gyllene altare. Det berättas i 1. Mack.
1:23, att Antiokus Epifanes bl.a. tog
rökofferaltaret och bröt bort guldet
därpå. Senare ställdes altaret på sin
plats igen, 4:49. Rökofferaltaret i
Herodes' tempel nämnes i Luk.l:l1.
4. Altaret i Nya Testamentet
I N.T. talas endast sällan om altare. Matt.5:23 syftar på det judiska
brännofferaltaret och Luk.l: 11 på
det judiska rökofferaltaret. Men det
nya förbundets gudstjänst är alltigenom andlig, våra offer är andliga
offer, och till dessa behövs intet jordiskt altare, I.Pet.2:5; Rom.12:1;
Hebr. 13:15-16; FiI.2:17.
Det gammaltestamentliga altarets
religiösa betydelse låg först och främst
däri, att det pekade fram mot Kristus
och var en förebild på honom. Nu
har han själv kommit; vi behöver
icke skuggor och symboler, när vi
har verkligheten. Han är vårt stora
altare, mötesplatsen, där människan
möter sIn Gud. Offertjänsten med
sina altaren är avskaffad i och genom
hans fullkomliga offer, och om vi nu
byggde något altare för att bringa
offer för synd, så skulle det betyda,
att vi förkastade det offer, som Kristus bragte. Paulus framhåller 1 l.
Kor.10:18, att på samma sätt som
Israel, när det äter av offren, är .delaktiga i altaret., får också de kristna,
som äter av nattvarden, v.16, delaktighet i Kristus. Han sätter så Herrens
bord i motsättning till • onda andars
bord •.

3. Röko/feraltaret
Medan brännofferaltaret talar om
synd och försoning, är tjänsten vid
rökofferaltaret en symbol på bön och
'lovprisning, Ps.141:2. Detta altare
hade sin plats i det heliga, mitt framför förlåten till det allraheligaste,
2.Mos.30:6; 40:26; 3.Mos.16:18. Man
brände välluktande rökelse på altaret,
och rökmolnet trängde in i det allraheligaste genom en öppning ovanför
förlåten. Hebr.9:4 visar, att rökofferaltaret i enligt med sin symboliska
betydelse var nära förbundet med det
allraheligaste. Egentligen tillhörde detta altare det allraheligaste men måste
av praktiska orsaker stå i det heliga,
så att prästerna, som ej hade tillträde
till det allraheligaste, skulle kunna
utföra sin tjänst.

5. Andra altaren
I Bibeln nämnes en mängd altaren,
som var byggda åt avgudar. Sådana
altaren fanns i alla avgudatempel.
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Altare
Avgudadyrkare i Israel byggde dem
gärna på höjder och berg eller under
skuggande träd, 2.Kon.16:4. Ibland
reste man dem uppe på hustak; och
det förekom också att altaren åt
avgudar restes på templets förgårdar,
2.Kon.23:12.
Apg.17:23 berättar om ett altare
åt en okänd Gud. Hedniska skribenter som Laertius, Pausanias och Filostratus kan bekräfta, att det i Aten
fanns åtskilliga altaren åt okända
eller namnlösa gudomligheter. Sådana
altaren byggdes oftast under epidemier och hemsökelser av olika slag,
vilka man menade vara sända aven
eller annan vred Gud, som man hade
försummat att offra till och som man
nu ville blidka, så att han skulle hejda
plågan. På det sättet kunde sådana
altaren vara endast avgudaaltaren åt
anonyma avgudar. Men av Pauli ord
och verksamhet i Aten framgår det,
att ett sådant altare också kunde vara
ett uttryck för människornas tafatta
försök att .dyrka vad man icke känner., att nå fram till den ende och
sanne Guden.

ALTARE

det gyllene a. s. stod framf. tronen 8:3
fyllde det m. eld från a. t
8:5
de 4 hornen på det gyllene a. t
9:13
Stå upp o. mät Guds tempelo. a. t
11: l
ännu en ängel kom ifr. a. t
14:18
jag hörde ". t säga:
16:7

Personer som byggde altaren
Noa, 1.Mos.8:20. Abraham, LMos.
12:7-8; 13:4,18; 22:9. Isak, LMos.
26:2S. Jakob, 1.Mos.33:20; 3S:1,3,7.
Mose, 2.Mos.17:1S; 24:4. Bileam,
4.Mos.23:1,14,29. Josua, Jos.8:30.
Ruben, Gad, Manasse, Jos.22:10.
Gideon, Dom.6:24-27. Samuel, 1.
Sam.7:17. David, 2.Sam.24:21-2S.
Salomo, 2.Krön.4:1. Jerobeam, 1.Kon.
12:33. Ahas, 2.Kon.16:10--12. Serubbabel, Esr.3:2.

ALTARE (i allmänhet)
(Isak) på a. t ovanpå veden l. Mos. 22:9
Icke stiga upp t. a. på trapp. 2. Mos. 20:26
gripa hm. vore ock Int. a.
21:14
a. t bildar en liksid. fyrkant
27:1
under avsatsen på a. t, så att nätet
räcker upp t. mitten av a. t
27:5
du skall göra stänger t. a. t
27:6
stängerna sitta på a. ts båda sidor 27:7
träda fr. t. a. t f. att göra tjänst
28:43
stryka m. finger på a. ts horno
blodet gjuta ut v. foten av a. t
29:12
du skall taga av blodet på a. t
29:21
rena a. t, .. du bringar fårsoning
29:36
29:37
I 7 dagar •. bringa förson. f. a. t
bliver a. t högheligt, v.o.e. s.kommer vid a. t bliver helig
29:37
Och jag skall helga •• a.t
29:44
man m. stängerna kan bära a. t
30:4
ställa d. mell. uppenbar. tält.o. a. t 30:18
när de träda fram t. a. ~
30:20
så att man m. dem kunde bära a. t 37:27
han gjorde a. ts alla tillbehör
38:3
(Besalel)gjorde t. a. t ett galler
38:4
sköt in i ringarna på a. ts sidor
38:7
(av koppar) gjorde man a. ts tillb. 38:30
(I. fårde till Mose) det gyllene a.t 39:38
bäckenet mellan •• och a.t
40:7
helga a.t; bliver a.t högheligt
40:10
gyllene a.t in i uppenb. tältet
40:26
skulle träda fram till a.t
40:32
fårgårdshägnaden omkring a.t
40:33
Arons .. upp eld på a. t
3. Mos. 1:7
l: 8,12
veden s.ligger på a. ts eld
slakta det v. sidan av a.t
1:11
prästen bära djuret t. a. t
1:15
dess blod utkramas på a. ts vägg
l: 15
kasta (krävan) vid sidan av a. t
l: 16
(prästen)bava det fram t. a. t
2:8
på a. t må det Icke komma
2:12
hornen på vällukt. rökelsens a.
4:7
det a. s. står inf. Herrens ansikte
4:18
övr. blodet gjuta ut vid foten av a. t 4:30
blodet skall gjuta ut v. foten av a. t 4:34
blodet utkramas vid foten av a. t
5:9
Brännoffret ligga på a. ts härd o.
6:9
elden på a. t hållas brinnande
o.lägga (askan) v. sidan av a. t
6:10
6:12
elden på a. t hållas brinnande
6:13
Elden hållas brinnande på a. t
6:14
Arons söner bära fram t. a. t
8:11
(Mose) smorde a. t
(Mose)strök m. sitt finger på a. ts
horn o. renade a. tö övriga blodet
8:15
göt han ut vid foten av a. t
8:30
Mose tog av blodet på a. t ---9:7
Träd fram t. a. t o. offra
9:8
Då trädde Aron fram t. a. t
(Aron)strök på a. ts horn, men det
9:9
övr. blodet göt han v. foten av a. t
9:24
eld fårtärde brännoffret på a. t
10:12
äten det osyrat v. sidan av a. t
16:12
ett fyrfat m. glöd fr. a. t
skall (Aron)gå ut t. a. t o. stryka
på a. ts hOJ;ll runt omkr.
16:18
16:20
fullbordat försoningen får a.t
bringa försoning för a.t
16:33
ej skall (den lytte) gå till a.t
21:23
(lytt djur) icke lägga på a.t
22:22
förgården, omgav .• och a.t 4. Mos. 3:26
skulle hava vården om altarna
3:31
ÖVer gyllene a.t, mörkblått kläde
4:11
skola taga bort askan från a.t
4 :13
lägga därpå a.ts tillbehör
4:14
förgård , omgav tabernaklet och a.t 4:26
bära (misstankeoffret) fram till a.t 5:25
förde fram skänker till a.ts invign. ,
offergåvor infår a.t
7 :10
fåra fram offergåvor till a.ts
7:11
hövdingar skänkte till a.ts Invign.
7:84
skänktes till a.ts invigning
7 :88
plåtar får att överdraga a.t
16:38
hamrade ut för att överdraga a.t
16:39
fyrfat och lägg eld från a.t därpå 16:46
(leviterna) Icke komma vid a.t
18:3
som är att iakttaga vid a.t
18:5
prästämbete i allt vad angår a.t
18:7
5. Mos. 12:27
blodet gjutas ut på H. a.
icke Aseror vid sidan av H. a.
16:21
sätta (korgen) ned infår H. a.
26:4
bära fram heloffer på ditt a.
33:10
a. av ohuggna stenar
Jos. 8:31
bliva vedhuggare vid H.a.
9:27
22:28
Sen på den bild av H. a.
22:34
Rubens barn gåvo namn åt a.t
När lågan steg upp från a.t,
H. ängel upp I lågan från a.t Dom. 13:20
Icke från mitt a. utrota
1. Sam. 2:33
fattade I hornen på a.t
1. Kon. 1 :50
(Adonia) fattat i hornen på a.t
1:51
1:53
(Salomo) lät hämta honom från a.t

Joab fattade i hornen på a.t
2:28
berättat, att Joab stod invid a.t
2:29
ett a., överklätt med cederträ
6:20
(Salomo) överdrog med guld det a. 6:22
trädde Salomo fram får H. a.
8:22
försyndar sig och svär infår ditt a. 8:31
stod (Salomo) upp från H. a.
8:54
Jerobeam steg då upp till a.t
12:32
upp till a.t för att där tända
12:33
när Jerobeam stod vid a.t
13:1
mannen ropade mot a.t på H.
13:2
befallning och sade: A!A!
se, a.t (i Betel) skall rämna
13:3
ord, gudsmannen ropade mot a.t
13:4
Jerobeam räckte ut sin hand fr. a.t 13:4
a.t rämnade, och askan på a.t
13:5
ord, han ropade mot a:t i Betel
13:32
alltjämt haltade åstad kring a.t
18:26
satte (Elia) åter I stånd H. a.
18:30
(Elia) gjorde omkring a.t en grav 18:32
vattnet flöt runt omkring a.t
18:35
ställde upp sig, mot a.t
2.Kon. 11:11
Baals präst, dräpte de •• altarna
11:18
Jojada ställde kistan bredvid a.t
12:9
när Ahas fick se a.t i Damaskus,
sände till Uria en avteckning av a.t 16:10
När konungen fick se a.t ,
trädde han fram till a.t
16:12
mellan nya a.t och H.hus
16:14
(kopparalt. )på norra sidan om a. 16:14
hans a.n Hiskia avskaffade
18:22
lnfår detta a. skolen I tillbedja
18 :22
offerhöjdsprästerna icke .. till H.a. 23:9
(Josia) brände upp benen på a.t
23 :16
kom från Juda, ropade mot a.t
23:17
slaktade på altarna
23 :20
skall H.hus stå och a.t
1. Krön. 22:1
sångarna öster om a.t
2. Krön. 5:12
trädde (Salomo) fram för H. a.
6:12
försyndar sig och svär inför a.
6 :22
7:9
a .ts invigning firade de i 7 dagar
(Asa) bort fr ämmande altarna
14:3
ställde upp allt folket mot a.t
23:10
dräpte de framför altarna
23 :17
de kärl stå nu framför H. a.
29:19
deras b10d ss. syndoffer på a.t
29:24
skaffade bort de a .n •• i Jerusalem 3 O:14
Hiskia avskaffat hans a.n
32:12
lnfår ett a. skolen I tillbedja
32 :12
prästernas ben brände upp på a. n 34:5
Neh. 10:34
f. att antändas på H. a.
kring ditt -a. H. vill j. vandra
Ps. 26:6
att j. får gå in t. Guds a.
43:4
ett bo åt sig, dina a. n, H. Sebaot
84:4
högtidsled fram t. a. ts horn
118:27
m. en tång hade tagit på a. t
Jes. 6:6
stenar i deras a. n äro fårstörda
27: 9
o. a. n Hiskia avskaffade
36:7
36:7
Inf. detta a. skolen I tillbedja
vara mig välbehagliga på mitt a.
56:7
inristad på edra a.ns horn
Jer. 17:1
komma ihåg sina a.n
17:2
H. förkastade sitt a.
Klag. 2:7
edra a. n skola vara fårödda Hes. 6:4
fårströ edra ben omkr. edra a.n
6:5
edra a. n stå öde o. fårödda
6:6
slagna män ligga omkr. sina a. n
6: 13
mellan fårhuset o. a. t stodo 25 män 8: 16
präst er s. fårrätta tjänst. vid a. t 40:46
a. t stod framfår huset
40:47
A. t var av trä, 3 alnar högt
41:22
dessa voro måtten på a. t i alnar
43: 13
detta var a. ts underlag
43: 13
a. ts trappsteg vette mot öster
43: 17
Dessa äro stadgarna om a. t
43: 18
skall stryka (blod)på a. ts 4 horn
43:20
skall rena a. t m!'d (bocken)
43:22
skall bringa fårsonlng f. a. t
43:26
vattnet flöt ned söder om a. t
47: 1
tistel skjuta upp på deras a. n Hos. 10:8
deras a. n lika stenrösen
12:11
jämren, I som tjänen vid a.t
Joel 1:13
Mellan fårhuset o. a. t må ••
2:17
sträcker man sig Invid vart a. Am. 2:8
då skall H.hemsöka Betels a.n
3:14
Jag såg H. stå invid a. t
9:1
ss. offerskålarna framf. a. t
Sak. 14:20
I bären fram ovärd. spis på a. Ma!. 1:7
fårgäves upptänden eld på H. a.
1:10
H. a. höljes med tårar
2: 13
om du kommer m. gåva t. a. t Matt. 5:23
lägg ned din gäva framfår a. t
5:24
Om ngn svär vid a. t
23:18
vad är fårmer, offergåvan e. a. t
23:19
Den s. svär vid a. t
23:20
s. I dräpten mell. templet o. a. t
23:35
fårgjordes mell. a. t o. templet Luk.11:51
ett a.m. inskr. :Åt okänd Gud Apg.17:23
de s. äro anställda vid a. t få sin
del när a. t får sin
1. Kor. 9:13
de s. äta av offren delaktiga i a. t? 10:18
ingen s. gjort tjänst vid a. t Hebr. 7:13
Vi hava ett a.
13: 10
frambar sin son Isak på a. t
Jak. 2:21
såg j. under a. t de mskors. • Upp. 6:9
en annan ängel ställde s. vid a. t
8:3

225

226

227

228

Altare

Altaren restes
At Herren, 1.Mos.8:20; 1.Kon.18:
30. At avgudar, 2.Kon.23:12-20;
Hos.8:11. At en okänd gud, Apg.
17:23.
Altaren byggdes
Av jord, 2.Mos.20:24. Av ohuggen
sten, 2.Mos.20:25; S.Mos.27:S-6; 1.
Sam.6:14. Av trä och koppar, 2.Mos.
27:1-2. Av trä och guld, 2.Mos.30:
l-S; 37:2S-28.
Altaren invigdes
Av Herren själv, 2.Mos.29:44; 3.
Mos.9:24. Genom blodiga offer, 2.
Mos.29:36-37; 3.Mos.8:14-19. Genom smörjelse, 2.Mos.30:23-29; 40:
10; 3.Mos.8:10--11. Genom gåvor,
4.Mos.7:10--88.
Beskrivning av bränno//eraltaret
2. Mos.27:1-8; 38:1-7; Esr.3:1-3;
Hes.43:13-18.
Beskrivning av rökelsealtaret
2.Mos.30:1-10; l.Kon.6:20,22; 7:
48; 2.Krön.4:19; Hes.41:22.
Altarets rätta bruk
Till försoning, 3.Mos.17:11. Till
beskydd, 1.Kon.l:SO--S3; 2:28-31.
Till att helga, 2.Mos.29:37. Till edsavläggelse, Matt.23:18-19. Som minne och symbol, 2.Mos.17:1S; Jos.
22:26-34.
Föreskrifter om offren, 2.Mos.29:
10--42; 3.Mos.kap.I-7; 22. Efter det
levitiska prästerskapets införande kunde endast prästerna tjäna vid altaret,
4.Mos.18:6-7.
Missbruk av Herrens altare
Vid avgudadyrkan, 2.Kon.16:4,10-20. Vid frambärandet av främmande
rökelse, 2.Mos.30:9, främmande eld,
3.Mos.1O:1-S. Genom högmodigt sinnelag, 2.Krön.26:16-19; Am.5:21-22.
Genom att stiga upp till det på trappor, 2.Mos.20:26.

Uppdelning: allmänt, bryta ned (riva
ned), bygga (resa, uppföra etc.), förbränna på, offra på, stänka på.

ALTARE (bryta ned,fårstöra,riva ned)
skolen I bryta ned a. n
2. Mos. 34:13
I skolen bryta ned deras a. n 5. Mos. 7: 5
skolen bryta ned (kananeernas)a. n 12:3
I skolen bryta ned deras a. n Dom. 2:2
se Baals a.låg nedbrutet
6:28
(Gideon) har brutit ned Baals a.
6: 30
brutit ned Baals a.
6:31
esom (Gideon) brutit ned hs. a.
6:32
I. barn rivit ned dina a.n LI<Dn.19:10,14
fårstörde (Baals) a. n
2. Kon. 11:18
a. na på taket o. de a. n s. Manasse
låtit göra, bröt (Josia) ned
23:12
a. t i Betel också detta a. bröt han •. 23: 15
folket rev ned (Baals)a.n 2. Krön. 23:17
bröto ned a. na i hela Juda
31:1
sedan (Josia) brutit ned a. na
34:7
Han skall bryta ned deras a.n Hos. 10:2
H. de hava rivit ned dina a. n Rom. 11:3
ALTARE (bygga, göra, resa, sätta upp,
uppföra, uppr ätta)
Noa byggde ett a. åt H.
1. Mos. 8:20
byggde (Abram) där ett a.
12:7
han byggde där ett a. åt H.
12:8
där han förra gången rest ett a.
13:4
(Abram) byggde ett a. åt H.
13 :18
byggde (Abraham) där ett a.
22:9
byggde (Isak) ett a.
26 :25
(Jakob) reste -där ett a.
33 :20
res (i Betel) ett a. åt den Gud
35:1
(Jakob:) där vill jag resa ett a.
35:3
(Jakob) byggde där ett a.
35:7
2. Mos. 17 :15
Mose byggde ett a.
Ett a. av jord skall du göra
20:24
göra åt mig ett a. av sten
20:25
byggde ett a. nedanför berget
24:4
göra ett a. av akacieträ
27:1
göra ett a. för att antända rökelse 30:1
byggde (Aron) ett a. åt (kalven)
32:5
38:3
han gjorde a.ts alla tillbehör
Då Mose hade satt upp a.t 4. Mos. 7:1
23:1
(Bileam) Bygg här åt mig 7 a.n
(Bileam:) 7 altarna har jag uppfört 23:4
Där byggde (Balak) 7 a.n
23:14
(Mose:) du skall åt H. bygga ett a. ,
ett a.av stenar
5.Mos.27:5
Av ohuggna stenar bygga H. a.
27:6
Då byggde Josua åt H.ett a. Jos. 8:30
byggde de vid Jordan ett ansen!. a. 22:10
Se, Rubens barn hava byggt ett a. 22: 11
därigenom att I byggt eder ett a.
22: 16
Sätten eder icke upp mot H. gm att
bygga ett a. ,ett annat än H. s a.
22:19
22:23
om vi hava byggt ett a. åt oss
bygga detta a. ,men icke t ..
22:26
bygga ett a. t. brännoffer, ett annat än H. a.
22:29
Då byggde Gideon ett a. åt H. Dom. 6:24
6:26
Bygg upp ett a. åt Herren
folket byggde(i Betel) ett a.
21:4
(i Rama)byggde han ett a.
l. Sam. 7:17
Saul byggde ett a. åt H. ,detta var
det fårsta a. han byggde åt H.
14:35
res ett a. åt Herren
2. Sam. 24:18
(David:)F. att bygga ett a. åt H.
24:21
David byggde ett a. åt Herren
24:25
Salomo gjorde det gyllene a.l. Kon. 7:48
Salomo offrade på det a. s. han. .
9:25
T. det a. som han hade gjort
12: 33
(Ahab)reste ett a. åt Baal
16:32
(Elia) byggde av stenarna ett a.
18:32
2. Kon. 16:11
byggde prästen Uria a. t
(Manasse) reste a. n åt Baa1
21:3
(Manasse) byggde a.n i H. hus
21:4
byggde a.n åt himmelens härskara 21:5
altarna Juda konungar låtit göra
och de a.n Manasse låtit göra
23:12
David resa a. åt H.
l. Krön. 21:18
att jag där kan bygga ett a.
21:22
21:26
David byggde ett a. åt H.
gjorde ett a. av koppar
2. Krön. 4:1
gjorde Salomo det gyllene a.t
4:19
15:8
(Asa) upprättade åter H.a.
gjorde sig a.n i vart hörn
28:24
reste a.n åt Baalerna
33:3,4,5
alla de1i.n som (Manasse) byggt
33:15
33:16
(Manasse) upprättade H. a.
Esr. 3:2
byggde Israel Guds a.
uppförde a.t på dess plats
3:3
Jes. 17:8
de a.n deras händer gjort
ett a. vara rest åt H.
19:19
så många a.n haven I satt upp,
a.n att tända offereld
Jer. 11:13
dess flera a.n gjorde han
Hos. 10:1
ALTARE (fårbränna på)
fårbränna på a. t
fårbränna väduren på a. t

2. Mos. 29:13
29:18

Altare-Amasja
skall förbränna på a. t
29:25
prästen fOrbränna •• på a. t 3. Mos. 1:9
förbränna det på a. t
1 :13 ,15
prästen förbränna på a. t
1:17
på a. t förbr änna detta
2:2
förbränna den på a. t
2:9
Arons söner förbränna det på a. t
3:5
skall förbränna detta fett på a. t
3:16
ocb förbränna det på a. t
4:19
4:26
fettet skall han förbränna på a. t
prästen förbränna på a. t
4:31,35
och förbränna det på a. t
5:12
förbränt brännoffret på a. t
6:10
skall han förbränna på a. t
6:15
prästen förbränna det på a. t
7:5
7:31
förbr änna fettet på a. t
8:16
Mose förbrände det på a. t
förbrände Mose hela väduren på a. t 8:21
och förbrände det på a. t
8:28
lever fett förbrände han på a. t
9:10
han förbrände detta på a. t
9:13
ALTARE (offra på)
(Noa) offr. brännoff.på a. t 1. Mos. 8:20
skall offra på a. t
2. Mos. 29:38
prästen offr. brännoff. på a. t 3. Mos. 14:20
Bileam offr. en tjur på .. a. 4. Mos. 23:2
o. på vart a. har j. offrat
23:4
o. en tjur o. en vädur .. a.
23: 14,30
offra köttet o. blodet på H.a. 5. Mos. 12:27
tjuren offr. ss .. på a. t
Dom. 6:28
utvalt hm .. offra på mitt a. 1. Sam. 2:28
1000 brännoff. offr. Salomo
på a. t
1. Kon. 3:4
Salomo offr. tackoffer på det a.
9:25
offrade Salomo på H. a.
2. Krön. 8:12
(Hiskia)befallde offra på H. a.
29:21
skulle offra brännoffret på a. t
29:27
offrade brännoffer på H. a.
35:16
offra på a.t i Guds hus
Esr. 7:17
skall offra tjurar på ditt a.
Ps. 51:21
offras på mitt a.
Jes. 60:7
skola prästerna offra på a.
Hes. 43:27

AMALEK

hebr., tro I. ett ord av främmande
ursprung; betydelse okänd.
1. En stamfurste, son till Esaus äldste
son Elifas. l.Mos.36:12,16; l.Krön.
1:36.
2. Avkomlingar till Amalek 1. Se:
Amalekiter.
AMALEK
A. och gav sig i strid
2. Mos. 17:8
åstad till strid mot A.
17:9
gav sig i strid med A.
17:10
Josua slog A. och dess folk
17:13
skall utplåna minnet av A.
17:14
Herren skall strida mot A.
17 :16
Och han fick se A.
4. Mos. 24:20
förstling bland folken är A.
24:20
Kom ihåg vad A. gjorde
5. Mos. 25:17
skall du utplåna minnet'av A.
25:19
Ammons barn och A.
Dom. 3:13
män som hade rotfäst sig i A.
5:14
slog A. och räddade så
1. Sam. 14:48
Jag vill hemsöka A.
15:2
Saul sedan kom till A. s stad
15:5
tog Agag, A.s konung, levande
15:8
har fört hit Agag, A.s konung
15:20
givit A. till spillo
15:20
Fören fram ... Agag. A. s konung
15:32
icke lät A. känna hans vredes
28:18
tillbaka från segern över A. 2. Sam. 1:1
Gebal och Ammon och A.
Ps. 83:8

AMALEKITER

l.Sam.14:48 framgår, att Amalek
ständigt upprepade sina överfall och
plundringar mot Israel. En del amalekiter synes å andra sidan ha bosatt
sig inom Israels gränser, Dom.5:14;
12:15.
Herren befallde Saul att utrota
detta gudlösa folk, som oavlåtligen
ökade sin blodskuld och utgjorde en
plåga för nationerna runt omkring,
l.Sam.1S:2 ff. Saul vann en stor seger
över dem, men i stället för att till
fullo utnyttja den kastade sig han och
folket över bytet; konungen tänkte
t.o.m. skona amalekiternas furste,
som tagits till fånga. På grund härav
fråntogs Saul konungadömet. Efter
Sauls död på Gilboa berg plundrade
en amalekit hans kropp och bragte
David budskapet om hans fall, 2.
Sam.l:1-lS. Amalekiterna var längre
fram också bland de folk, vilka David
underlagt sig, 2.Sam.8:1l-12. På
konung Hiskias tid utrotade Simeons
stam de kvarlevande amalekiterna,
l.Krön.4:42-43. Därmed försvinner
Amalek såsom folk ur historien.
Judiska skriftlärde trodde emellertid,
att judarnas fiende, agatiten Haman,
härstammade från den amalekitiska
konungaätten, Est.3: l ff. Se: Amalek 2.

7. En präst, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.l0:
3; 12:2,13.
8. Sefatjas son av Juda stam. Neh.
11:4.
9. En son till konung Hiskia, en av
stamfäderna till profeten Sefanja.
Sef.l:l.
AMASA

hebr. möjl. börda.
1. Hadlais son, en av huvudmännen
för Efraims barn. 2.Krön.28:12.
2. En son till Davids syster Abigail
och ismaeliten Jitra (Jeter), en härförare, vilken deltog i Absaloms uppror mot David men besegrades av
Joab. Efter nederlaget benådade
David honom och satte honom till
sin härförare i stället för Joab, vilken hade fallit i onåd. Joab hämnades senare genom att dräpa Amasa.
AMASA
satt A. i Joabs ställe
2. Sam. 17:25
A. var son till ••• Jitra
17:25
Till A. skolen I säga
19:13
konungen sade till A.
20:4
20:5
A. begav sig då åstad
20:8
kom A. emot dem
20:9
Joab sade till A.
fattade Joab A. i skägget
20:9
20:10
då A. icke tog sig' till vara
låg A. sölad i sitt blod
20:12
förde han A. undan från vägen
20:12
huru han gjorde mot A.
1. Kon. 2:5
därför att han stötte ned A.
2:32
Abigail födde A.
l. Krön. 2:17
A. s fader var ismaeliten Jeter
2:17

hebr. arbete, möda. En av Helems
söner, av Asers stam. l.Krön.7:3S.

Amalekiterna (Amalek) kallas av Bileam »en förstling bland folken., 4.
Mos,24:20. Av G,T. framgår, att de
var bosatta i Sydlandet omkring Kades och att deras område sträckte sig
över stora delar av Arabien inemot
Egyptens gräns, 1.Mos.14:7; 4.Mos.
13:30; 14:2S; l.Sam. 27:8.
Amalekiterna synes ha varit typiska
nomader. De livnärde sig av kameluppfödning, fåravel och jordbruk i
oaserna. Eljest var de ett rövarfolk,
som försörjde sig genom överfall och
plundringar. I l.Sam,IS:5 säges det,
att de hade en stad. Deras konungar
kallas ofta Agag; detta uttryck är
sannolikt en konungatitel i likhet med
egyptiernas Farao.
I den arabiska traditionen omtalas
amalekiterna såsom Arabiens äldsta
stam och som de första grundläggarna av Medina. De sätts eljest i förbindelse med Meluchchi, ett rike, som
omtalas i assyriska inskrifter från
700-talet f.Kr.
Efter Israels uttåg ur Egypten var
Amalek det första folk, som angrep
det, och därmed inleddes kampen
mellan hedendomen och Guds utvalda folk. Det är måhända härpå
som Bileams ord syftar. Amaleks anfall mot Israel var oprovocerat och
skoningslöst, 2.Mos.17:8 tf.; S.Mos.
25: 17 ff. Amalekiterna visade i och
med detta angrepp på Israel, att de
.icke fruktade Gud •. Herren hade
just visat, att Israel var hans folk:
han hade genom ett mäktigt under
fört dem genom Röda havet. Sedan
hade han genom ännu ett underverk
givit sitt folk vatten ur klippan. Nu
ville amalekiterna driva Israel bort
från den källa Gud öppnat för det.
Amaleks synd var avskyvärd i Guds
ögon och blev orsaken till den stränga gudsdom, som sedan vilade över
detta folk. Gud dröjde i flera århundraden med fullbordandet av domen, men slutligen verkställde han
den. Amalekiternas angrepp på Israel innebar öppet krig mot Gud.
Emedan man hade lyft sin hand mot
Guds tron, skulle Herren strida mot
Amalek från släkte till släkte, 2.Mos.
17:16.
Amalekiternas fiendskap mot Israel blev orsak till många krig. Ofta
förenade folket sig med andra, såsom
kananeerna, 4.Mos.14:45, moabiterna, Dom.3:13, midjaniterna, Dom.6:
3; 7:12, kaineerna, l.Sam.lS:6. Av

hebr. Herren har talat el. sagt.
1. Merajots son, farfader till översteprästen Sadok på Davids tid. l.Krön.
6:7,52,
2. En son till översteprästen Asarja
på konung Ussias tid. l.Krön.6: 11;
Esr.7:3.
3. En levit av Kehats avkomlingar.
l.Krön.23: 19; 24:23.
4. En överstepräst på konung J osafats tid. 2.Krön.19:11.
5. En av prästernas förtroendemän
på konung Hiskias och översteprästen Asarjas tid. 2.Krön.31: IS.
6. En israelit av Banis avkomlingar.
I Babylonien hade han under landsflykten tagit en hednisk kvinna till
hustru. Esr.1O:42.

hebr. (nr 1-4) Herren är stark; (nr S)
Herren bär.
1. Judakonungen J oas' son och tronföljare (798-710 f.Kr.), den nionde
konungen i Juda. Hans moder hette
Joaddin och var från Jerusalem.
Amasja hämnades sin faders mördare men skonade deras barn i överensstämmelse med S.Mos.24:16. Efter
ett segerrikt krig mot edomeerna intog han deras huvudstad Sela (Petra).
Han gick även i strid mot Israels
konung Joas, men här led han ett
förkrossande nederlag. Joas bröt ned
ett stycke av Jerusalems mur och tog
allt guld och silver och alla kärl i
Herrens hus och ikonungshusets
skattkamrar, och därtill tog han även
gisslan.
Amasja var till att begynna med
en gudfruktig konung, som gjorde
»vad rätt var i Herrens ögon •. Men
han avskaffade inte offerhöjderna.
Efter segern över Edom började han
till och med att tillbedja dess gudar.
En profet, som på grund av detta
och på Herrens befallning varnade
honom, avvisade han med hårda ord.
.Och från den tid, då Amasja vek av
ifrån Herren, begynte man anstifta
en sammansvärjning mot honom i
Jerusalem». Amasjas liv slutade på
samma sätt som hans faders. Han
blev begraven hos sina fäder i J erusalem. Hans livs historia har nedtecknats i 2.Kon.14 och 2.Krön.2S.
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ALTARE (stänka på)
hälften stänkte på a.t
2. Mos. 24:6
stänka på a.t runt omkring
29:16
övriga blodet, stänka på a.t
29:20
stänka på det a. som står
3. Mos. 1:5
Arons söner stänka blod på a.t
1:11
skola stänka blodet på a.t
3:2
Arons söner, stänka blod på a.t
3:8,13
syndoffrets blod på a.ts vägg
5:9
skall stänka dess blod på a.t
7:2
tackoffrets blod på a.t
7 :14
(Mose) stänkte 7 gånger på a.t
8:11
stänkte blodet på a.t runt omkring 8 :19
övriga blodet stänkte Mose på a.t
8:24
blodet på a.t runt omkring
9:12,18
prästen stänka blodet på H.a.
17:6
Deras blod, stänka på a.t
4. Mos. 18:17
blodet stänkte han på a.t
2.Kon.16:13
prästerna stänkte .. a.t
2. Krön. 29:22
(prästerna) stänkte blodet på a.t
29:22
ALTARAVSATS
stryka blodet på a.ens 4 hörn Hes.45:19
ALTARHORN
så att a.en bliva avhuggna

Am. 3:14

ALTARHÄRD
a.en höll 4 alnar; från a.en
stodo de 4 hornen uppåt

Hes. 43 :16

ALTARHÖRN
som offerskålar och a.

Sak.

9:15

ALTAROFFER
som utgör altaroffret
3. Mos. 2:2
del som utgör själva altaroffret
2:9
som utgör själva altaroffret
2:16
det som utgör själva altaroffret
5:12
som utgör altaroffret förbränna
6:15
utgöra själva altaroffret av bröden 24:7
som utgör själva altaroffret 4. Mos. 5:26
ALTARPORT
stå där norr om a.en

Hes. 8:5

ALUS

hebr., betydelse oviss. En lägerplats
under Israels vandring från öknen
Sin till Sinai. 4.Mos.33:13,14.
ALVA

hebr. höghet el. missgärning. En av
Esaus stam furstar. Se: Alja. l.Mos.
36:40.
ALVAH

hebr. möjl. hög, upphöjd. En av Sobals söner. Se: Aljan. l.Mos.36:23.
AMAL

AMALEKIT
härjade a.ernas hela land
1. Mos. 14:7
A.erna bo i Sydlandet
4. Mos. 13:30
a.erna bo idalbygden
14 :25
a.erna skola där möta eder
14 :43
kommo R.erna och kananeerna
14:45
droga a.erna upp mot dem
Dom. 6:3
a .erna hade gått över floden
6 :33
a.erna lågo där i dalen
7 :12
bleven I förtryckta av a.erna
10:12
i a.ernas bergsbygd
12:15
åstad och slå a.erna
1. Sam. 15:3
Skiljen eder från a.erna
15:6
skilde sig kaineerna från a.erna
15:6
Saul slog a.erna
15:7
Från a.erna hava de fört dem
15 :15
Gå och giv till spillo a .erna
15 :18
plundringståg i a.ernas land
27:8
hade a.erna infallit i Sydlandet
30:1
räddade allt vad a.erna tagit
30:18
svarade att jag var en a.
2. Sam. 1:8
Jag är son till en a.
1:13
(tagit silver och guld) från a.erna
8:12
slogo kvarlevan av a.erna 1. Krön. 4:43
guld han hemfört från a.erna
18:11
AMALEKITISK
Jag är tjänare åt en a. man 1. Sam. 30:13

AMAM

hebr., betydelse osäker, möjl. samlingsplats. En gränsstad i Juda, mot
Edom. Jos.1S:26.
AMAHA

hebr. fast, beständig. Vissa assyriska
kungainskriptioner kallar Anti-Libanon Amana. Närmare bestämt torde
Amana vara namnet på Jebel ezZebedani, vid floden Amanas (Abanas) utlopp. HV.4:8.
AMARJA

AMASAI

hebr. möjl. tung el. Herren bär.
1. Elkanas son och därmed en efterkommande till Levis son Kehat, flera
generationer före Samuel. l.Krön.
6:25,35.
2. En benjaminit, den förnämste
bland och anföraren för en skara på
trettio tappra stridsmän, vilka kom
David till hjälp, då denne i öknen
flydde för Saul. l.Krön.12: 18.
3. En präst, som blåste i trumpet
framför Guds ark, då denna fördes
upp till Davids stad. l.Krön.lS:24.
4. Fader till leviten Mahat på konung
Hiskias tid. 2.Krön.29:12.
AMASJA

Amasja-Ammisaddai
AMASJA
A. blev konung
2. Kon. 12:21
om hans krig mot A.
13:12
blev A. tJoas' son, konung
14:1
skickade A. sändebud till Joas
14:8
Joas sände då till A.
14:9
A. ville icke höra härpå
14:11
drabbade samman ••• han och A.
14:11
A. blev tagen till fånga
14:13
om hans krig mot A.
14:15
A.) Joas' son, Juda konung
14:17
om A .•. i Juda konungars krön.
14:18
konung i sin fader A. s ställe
14:21
I A. s 15. regeringsår
14:23
Asarja, A. s son, konung i Juda
15:1
såsom hans fader A. hade gjort
15:3
Hans son var A.
1. Krön. 3 :12
hans son A. blev konung
2. Krön. 24:27
25:1
A. var 25 år gammal
A. församlade Juda barn
25:5
25:9
A. sade till gudsmannen
avskilde A. den skara
25:10
A. tog mod till sig och tågade ut
25:11
den skara, som A. hade sänt
25:13
25:14
A. kom tillbaka från sin seger
upptändes Herrens vrede mot A.
25:15
A. hade hållit rådplägning
25:17
sände då till A., Juda konung
25:18
A. ville icke höra härpå
25:20
drabbade samman ••• han och A.
25:21
A., Juda konung, son till Joas
25 :23
25:25
A. levde i 15 år efter Joas död
om A••• upptecknat i boken
25:26
den tid, då A. vek av ifrån Herren 25:27
26:1
konung i hans fader A. s ställe
såsom hans fader A. hade gjort
26:4

2. Fader till en hövding i Simeon vid
namn Josa i Juda konung Hiskias
dagar. I.Krön.4:34.
3. Son till Hilkia, en levit av Meraris
familj. I.Krön.6:45.
4. Översteprästen i Betel på konung
Jerobeam ILs tid. Han uppträdde
mot profeten Amos.
AMASJA
Am. 7:10
Men A., prästen i Betel
7:12
Och A. sade till Amos
7:14
svarade Amos och sade till A.

S. Sikris son, en hövitsman i Josafats
här.2.Krön.17:16.
AMASSAI

hebr. trol. = Amasai, se d.o. Asarels
son, en präst, som bodde i Jerusalem
efter fångenskapen. Neh.11:13.
AMEAD

hebr. beständighetens el. varaktighetens folk. En av gränsstäderna i
Asers stam. Ruinen Amud invid
Acko ligger nu där. Jos.19:26.
AMEN

Amen är ett hebreiskt ord, som betyder: fast, sann, säker, pålitlig, tillförlitlig. Ordet användes i religiöst
språk överallt, där judendomen eller
kristendomen har utbrett sig.
I Gamla Testamentet kan »amen»
beteckna: Bekräftelse och stadfästelse
aven förbannelse, alltså en slags
edsavläggelse, 4.Mos.5:22; 5.Mos.27:
15-26. Bifall till och stadfästelse av
en kunglig befallning, I.Kon.l :36.
Önskan om uppfyllelse aven profetia
eller stadfästelse av profetians tillförlitlighet, Jer.28:6. Folkets instämmande i en bön eller lovprisning,
Neh.8:6; folkets svar på den lovprisning, som avslutar de fyra första
böckerna i Psaltaren, Ps.41:14; 72:
19; 89:53; 106:48. Amen användes ej
vid tempelgudstjänsten men förekom
i synagogorna, och detta hebreiska
ord gick ganska naturligt in i den
första kristna församlingens språk
också utanför Israels gränser.
I Nya Testamentet och i den första
församlingen använde man .amen.
t.ex. för att ge sitt instämmande till
den offentliga bönen, I.Kor.14: 16,
och för att betona och framhäva en
lovprisning eller stadfästa en utsaga,
Rom.l:25; 9:5; 11:36; GaI.6:18; Ef.
3:21; FiI.4:20; Upp.l:6-7. Jesus har
använt ordet på ett speciellt sätt ge-
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nom att sätta det framför en eller
annan högtidlig eller viktig utsaga:
»Sannerligen (grt. amen) säger jag .. '
I det fjärde evangeliet är ordet alltid
fördubblat: »Sannerligen, sannerligen» (grt. amen, amen). Denna användning a vordet är ett uttryck för
Kristi gudomliga myndighet. Hos
Matteus använder Jesus »amen. på
detta sätt trettio gånger, hos Markus
tretton gånger, hos Lukas sex gånger, och hos Johannes förekommer
»amen, amen» tjugofem gånger (grt.).
I 2.Kor.l:20 säges, att Guds löften
får sitt »amen» genom Kristus. I
Upp.3:14 kallas Kristus själv för
»Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet». Och i Jes.65:16 kallas
Gud för »Amens Gud» - i vår
Bibel översatt med »den sannfärdige
Guden •.
AMEN
kvinnan skall säga A. a.
4. Mos. 5:22
folket skall säga A.
5. Mos. 27:15
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
Då svarade Benaja:A.
1. Kon. 1:36
allt folket sade:A.
1. Krön. 16:36
hela församlingen sade -A.
Neh. 5:13
o. allt folket svarade: A. A.
8:6
Lovad vare H .. A.A.
Ps. 41:14
hela jorden full av hs. ära!A.A.
72:19
Lovad vare H .. A. A.
89:53
allt folket säge: A. Halleluja! Ps. 106:48
j. svarade o. sade:Ja, a. H.
Jer. 11:5
Jeremla sade:A. Så göre. H.
28:6
högtlovad i evighet, a.
Rom. 1:25
9:5
(K. ) högtlovad i evighet, a.
11:36
Hm tillhör äran i evighet, a.
Fridens Gud vare med eder alla. A. 15:33
äran i evighet. evigheter. A.
16:27
säga a. t. din tacksägelse? 1. Kor. 14:16
fä de ock gm. (J.) sitt a.
2. Kor. 1:20
Hm. tillhör äran i evigheter. A. Gal. 1:5
Vår H.J.K.nåd vare m.eder.A.
6:18
äran i evigheternas evigheter. A. EL 3:21
vår Gud o. Fader tillh. äran. A. Fil. 4:20
ende Guden,vare ära .. A.
1. Tim. 1:17
Hm. vare ära.A.
6:16
Hm. tillhör äran.A.
2.Tim. 4:18
Hm. tillhör äran i evigheter. AHebrJ3:21
Hm. tillhör äran. A.
1. Pet. 4:11
Hm. tillhör väldet. A.
5: 11
Hm. tillhör äran.A.
2.Pet. 3:18
Jud.
25
(Gud) tillhör ära .. A.
hm. tillhör äran o. väldet
Upp. 1:6
jämra sig vid hans åsyn. Ja,a.
1:7
de 4 väsendena sade:a.
5: 14
A. Lovet o. priset .. tillhöra Gud. A. 7:12
de sade: A! HallelUja!
19:4
A.Kom,H.J.!
22:20

AMETA

aram. 'aJ:lme!ä' (i LXX Amathå), ett
ord av persiskt ursprung, möjl. samlingsplats. Befäst stad i Medien. Orten
omtalas i ~iglat-Pilesers inskrift från
omkring 1100 f.Kr. under namnet
Amadäna. Herodotus kallar den
Agbåtana, Xenofon Ekbåtana, se d.o.
Orten omnämnes tämligen ofta i de
apokryfiska skrifterna, såsom Judits
bok, Mackabeerböckerna, Tobias' bok
etc.
Ameta var det arameiska namnet
på Mediens gamla huvudstad, Ekbåtana. Staden var belägen nära det
nutida Hamadan omkr. 25 mil västsydväst om Teheran, 1914 meter över
havet, vid foten av Kuh-i-Alwand;
den var perserkonungens sommarresidens. Under Darius' regering fann
man här konung Kores' dekret rörande återuppförandet av Jerusalems
tempel, Esr.6:2. Stadens citadell omtalas a v Arrianus, vilken berättar, att
Alexander den store här lät lagra sitt
enorma krigsbyte efter stadens erövring år 324 f.Kr. Traditionen hävdar,
att Esters och Mordokais gravar finns
i närheten.
i A.s borg fann man en bokrulle Esr.6:2

AMETIST

hebr. 'aJ:lläma, grek. amethystos. En
dyrbar, strålande ädelsten, ett slags
bergkristall. Vanligen är färgen violett, men den sällsynta orientaliska
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ametist, som förekommer i östra Indien, är i regel purpurfärgad. Det
hebreiska namnet på stenen hänger
samman med orden för »dröm» och
»drömma» och är ett uttryck för
tron, att det skulle framkalla drömmar att bära stenen. Det grekiska
namnet har den nära nog motsatta
innebörden, att man skyddas mot berusning, om man bär stenen såsom
amulett. Ametisten var den sista stenen i tredje raden i översteprästens
brösts köld, 2.Mos.28:19; 39:12. Den
utgör den tolfte grundstenen under
stadsmuren till det nya Jerusalem,
Upp.21:20.
AMETIST
en hyacint och en a.
2. Mos. 28:19
tredje raden en hyacint och en a.
39:12
tolfte (grundstenen) en a.
Upp. 21:20

AMFIPOLIS

grek. omgiven stad. En stad i Macedonien, på östra stranden av floden
Strymons mynning. Floden gör här
en stor böjning så att staden omgives
av den både i norr, väster och söder.
Härav kommer också stadens namn
(amfi = omkring, runt om, och polis
= stad). I öster var staden skyddad
aven mur. Ursprungligen hette den
Ennea Hodoi, »nio vägar», till följd
av sitt strategiska läge. Staden grundlades av atenarna i femte århundradet f.Kr. På Jesu tid var den romersk
koloni. Numera kallas den Empoli.
- Paulus och Silas passerade Amfipolis på vägen från Filippi till Tessalonika under den andra missionsresan. Apg.17:1.
AMI

hebr. trol. kortform av Amon. Stamfader till en grupp av Salomos tjänare. Se: Amon 4. Esr.2:57.
AMINADAB

hebr. mill folk är villigt. Arams son,
i Jesu släktregister. Se: Amminadab 1.
MatU:4; Luk.3:33.
AMINON

hebr. trofast. En av Davids söner.
Se: Amnon 2. 2.Sam.13:20.
AMITTAI

hebr. sannfärdig, trofast. Fader till
profeten Jona. 2.Kon.14:25; Jon.l:1.
AMMA

hebr. menä1!:ä! (hif. part. fem. av
janak, suga, dia). I en österländsk
famiij betraktades alltid en amma
såsom en betydelsefull familjemedlem, nästan som en andra moder för
barnet. Hon följde med bruden till
brudgummens hus, I.Mos.29:24,29;
35:8. Se även: 4.Mos.11:12; Rut 4:
16; 2.Sam.4:4; 2.Kon.ll:2; Jes.46:3;
49:23. Paulus liknar sig i 1.Tess.2:7
vid en moder, som ammar sitt eget
barn.
AMMA (subst.)
Rebecka jämte sin .a.
1. Mos. 24:59
Debora, Rebeckas a., dog
35:8
kalla hit en hebreisk a.
2. Mos. 2:7
(Joas) jämte hans a •. undan 2. Kon. 11:2
(Joas) jämte hans a.
2. Krön. 22:11
furstinnor deras ammor
Jes. 49:23
AMMA (verb)
amma som kan a. upp
2. Mos. 2:7
Tag detta barn och a. upp det
2:9
kvinnan tog barnet och a. de
2:9
a.d vid min moders bröst
HV. 8:1

AMMAHöjDEN

hebr. möjl. moder el. grundval, begynnelse. En höjd i Benjamin, mitt
emot Gia, vid Gibeons öken. 2.Sam.
2:24.
AMMI

hebr. mill folk, Hos.2:1, i motsats
till Lo-Ammi, icke mill folk, Hos.
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1:9. Även om Israel en gång hade
varit Herrens folk, Hes.16:8, ville
han inte längre kännas vid det såsom
sitt. Men en dag skall Israel åter kallas Guds folk, Hos.l:10. Även hedningarna, som inte var Guds folk,
skall en gång bli hans folk, Rom.9:
24 ff.: Ef.3:6; 1.Pet.2:10. Se: LoAmmi.
AMMI
Kallen då edra bröder A.

Hos.

2:1

AMMIEL

hebr. Gud är min frände el. Guds
folk.
1. Gemallis son, en hövding i Dans
stam, en av de tolv spejarna, som
blev sända in i Kanaan. 4.Mos.13:13.
2. En man i Lo-Debar, fader till
Makir. 2.Sam.9:4,5; 17:27.
3. En av Obed-Edoms söner, dörrvaktare i templet. 1.Krön.26:5.
4. Kvinnan Bat-Sebas fader. Se:
Eliam. 1.Krön.3:5.
AMMIHUD

hebr. min frände är härlig el. mill
folk är härligt.
1. Fader till Efraims furste Elisama.
4.Mos.I:10; 2:18; 7:48,53; 10:22; 1.
Krön.7:26.
2. Fader till Samuel, av Simeons
stam; en av de män, som utsågs att
efter erövringen av Kanaans land utskifta landet i arvslotter åt Israels
barn. 4.Mos.34:20.
3. Fader till Pedael, av Naftali stam.
Utsågs på Herrens befallning av
Mose att i likhet med föregående utskifta löfteslandet i arvslotter åt Israels barn efter intåget i Kanaan och
landets erövring. 4.Mos.34:28.
4. Fader till Utai, en av Jerusalems
invånare och en avkomling av Peres',
Judas sons, barn. I.Krön.9:4.
AMMIHUR

hebr., ketib för kere Ammihud (se
d.o.), vilket också' flera handskrifter
har. Fader till Talmai, konungen i
Gesur. 2.Sam.13:37.
AMMINADAB

hebr. mill folk är villigt.
1. Son till Ram, av Hesrons familj i
JlIda, fader till stamfursten Naheson,
svärfader till Aron. Se: Aminadab.
AMMlNADAB
Eliseba, A. s dotter
2. Mos. 6:23
av Juda: Naheson, A. s son 4. Mos. 1:7
Naheson, A. s son
2:3
Naheson, A. s son, av Juda stam
7 :12
Nahesons, A. s sons, offergåva
7 :17
anförare ... var Nah~son, A. s son 10:14
Ram födde A.
Rut. 4:19
A. födde Naheson
4:20
Ram födde A.
1. Krön. 2:10
A. födde Naheson
2:10

2. Leviten Kehats son. Se: Jishar 1.
1.Krön.6:22.
3. En familjehövding bland leviterna
på Davids tid, av Ussiels, Kehats sons,
avkomlingar. 1.Krön.15:10,11.
AMMISABAD

hebr. mitt folk el. min frände har
givit. Davids hjälte, Benajas son, som
tjänstgjorde i sin faders häravdelning.
I.Krön.27:6.
AMMISADDAI

hebr. den Allsmäktige är min frände
el. den Allsmäktiges folk. Fader till
Dans hövding Ahieser.
AMMlSADDAI
av Dan: Ahieser, A. s son 4. Mos.
hövding Ahieser, A. s son
På tionde dagen kom ••• A. s son
Ahiesers, A. s sons, offergåva
anförare ... var Ahieser, A. s son
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1:12
2:25
7:66
7 :71
10:25

Ammon-Amoreer
AMMON
hebr. = Ben-Ammi, son av mitt folk,
landsman, frände. Benämning på BenAmmis avkomlingar, vanligen kallade
Ammons barn. Se: Ammoniter.
AMMON
härstamma A. s barn
1. Mos. 19:38
ända till A. s barns land
4. Mos. 21:24
A. s barns gräns var befäst
21 :24
i närheten av A. s barn
5. Mos. 2:19
av A. s barns land skall jag
2:19
A. s barns land lät du vara
2:37
Rabba i A. s barns land
3:11
Jabbok, som är A. s barns gräns
3 :~6
är Ammons barns gräns
Jos. 12:2
ända till A. s barns område
13 :10
fingo hälften av A. s barns land
13 :25
förenade med sig A. s barn Dom. 3 :13
tjänade A. s barns ••• gudar
10:6
filisteernas och A. s barns hand
10:7
gingo A. s barn över Jordan
10:9
frälst eder från ••• A. s barn
10:11
A. s barn blevo uppbådade
10:17
begynna striden mot A. s barn
10:18
gåvo A. s barn sig i strid
11:4
när A. s barn gåvo sig i strid
11:5
vilja vi strida mot A. s barn
11:6
och strida mot A. s barn
11:8
för att strida mot A. s barn
11:9
sändebud till A.s barns konung
11:12
svarade A. s barns konung
11:13
sändebud till A.s barns konung
11:14
land från Moab eller från A. s barn 11:15
Israels barn och A. s barn
11 :27
A. s barns konung hörde icke på
11:28
tågade han fram mot A.s barn
11:29
giver A. s barn i min hand
11:30
tillbaka från A. s barns land
11:31
mot A. s barn fOr att strida
11 :32
blevo A. s barn kuvade
11 :33
hämnd på dina fiender A. s barn
11:36
till strid mot A. s barn
12:1
svär fejd med A. s barn
12:2
drog åstad mot A. s barn
12:3
Nahas, A. s barns konung
l. Sam. 12:12
f6rde han krig ••. mot A. s barn
14:47
moabiterna, A. s barn
2. Sam. 8:12
10:1
dog A. s barns konung
kommo till A. s barns land
10:2
sade A. s barns furstar
10:3
A. s barn insågo att de hade gjort 10:6
A. s barn drogo ut
10:8
ställde upp sig mot A. s barn
10:10
om A. s barn bliva dig övermäktiga 10:11
A. s barn sågo
10:14
drog Joab bort ifrån A.s barn
10:14
vidare hjälpa A. s barn
10:19
här jade A. s barns land
11:1
dräpt med A. s barns svärd
12:9
angrep Rabba i A. s barns land
12:26
mot A. s barns alla städer
12:31
från Rabba i A. s barns land
17 :27
A.s barns styggelse
l. Kon. 11:7
Milkom, A. s barns gud
11 :33
2. Kon. 23 :13
A. s barns skändlighet
24:2
A. s barns härskaror
hemfört från ... A. s barn l. Krön. 18:11
19:1
dog Nahas, A. s barns konung
kommo till A. s barns land
19:2
sade A. s barns furstar
19:3
A. s barn insågo
19:6
sände ••• A. s barn 1000 talenter
19:6
19:7
A. s barn församlade sig ock
A. s barn drogo ut
19:9
ställa upp sig mot A. s barn
19:11
19:12
A. s barn bliva dig övermäktiga
19:15
A. s barn sågo, att aram6erna
icke vidare hjälpa A. s barn
19:19
härjade A. s barns land
20:1
mot A. s barns alla städer
20:3
Moabs barn och A. s barn 2. Krön. 20:1
Se därför nu huru A. s barn '
20:10
angrepp ske bakifrån på A. s barn 20:22
A. s barn och Moab reste sig
20:23
i strid med A. s barns konung
27:5
27:5
A. s barn det året måste giva
måste A. s barn erlägga
27:5
Gebal och A. och Amalek
Ps. 83:8
A. s barn skola bliva
Jes. 11:14
Edom, A.s barn, Moab
Jer. 9:26
Moab och A. s barn
25:21
27:3
konungen över A.s barn
A. s barns ocb Edoms land
40:11
Baalis, A. s barns konung
40:14
drog åstad bort till A. s barn
41:10
begav sig till A. s barn
41 :15
Om A.s barn
49:1
mot Rahba i A. s barns land
49:2
äter upprätta A. s barn
49:6
dels Rabba i A. s barns land Hes. 21:20
Så säger Herren om A.s barn
21:28
vänd ditt ansik1e mot A.s barn
25:2
Säg till A... barn
25:3
A.8 barns land till en lägerplats
25:5
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skall göra med A. s barns land
25:10
25:10
icke mer tänker på A. s barn
huvuddelen av A. s barn
Dan. 11:41
A. s barn hava trefalt förbrutit Am. 1:13
J ag bar bört A.s barns hån
Sef. 2:8
A:s barn såsom Gomorra
2:9

AMMONITER
Ammoniterna eller Ammons barn moabiternas broderfolk - var avkomlingar av Lots son Ben-Ammi, som
han fick med sin yngsta dotter, LMos.
19:38. De bosatte sig till en början
i landet öster om Jordan, mellan Arnon och Jabbok, men drevs senare
längre österut av amoreerna. De slog
sig ned omkring Jabbok, en biflod
till Jordan, i bergstrakterna öster om
Jordan och åt den arabiska öknen till,
sedan de först utrotat landets urinvånare, samsummiterna, 5.Mos.2:20;
Dom.ll:13. Huvudstaden hette Rabba eller Rabbat Ammon; den låg
vid Jabboks källor, 2.Sam.12:29. Dess
förnämste avgud var Milkom, som
även kallades Molok, 1.Kon.ll:5-7.
Israel tilläts inte angripa Ammons
land eller taga det i besittning, 5.Mos.
2:19,37. Men de områden från vilka
ammoniterna tidigare fördrivits, fråntogs amoreerna och tilldelades Gads
stam, Jos.13:25; Dom.ll:12-27.
Medan moabiterna synes ha varit
de mest civiliserade av Lots efterkommande, förefaller ammoniterna ha
varit en vild och våldsam folkstam,
som livnärde sig på röveri och plundring och levde delvis som nomader.
Det berättas om dem, att de brukade
sticka ut högra ögat på sina fiender,
1.Sam.ll :2, och upprista havande
kvinnor, Am.1:13.
Israeliterna förbjöds allt umgänge
med ammoniterna, eftersom dessa
vägrade dem hjälp under deras färd
från Egypten till Kanaan. Det synes
också framgå, att Ammon jämte Moab var medansvarig, då Bileam lejdes
till att förbanna Israel. På grund
härav skulle ingen ammonit eller moabit - inte ens i tionde led - kunna
upptagas i Israels församling, 5 .Mo~.
23:3-4; Neh.l:13 ff., medan Edom,
som ej deltog i denna illasinnade intrig, kunde upptagas efter tre släktled.
Bitter fiendskap kom att råda mellan Ammon och Israel, och många
krig utkämpades dem emellan. Under
domartiden slöt Ammon förbund
med Moab och Amalek för att angripa Israel, Dom.3: 13. Senare blev
ammoniterna slagna av Jefta, Dom.
11: 3 2 ff. Saul tvangs också att kämpa mot dem, och efter hans seger
över dem förnyades hans konungadöme, 1.Sam.l1. Mellan David och
ammoniterkonungen Nahas utvecklade sig ett vänskapligt förhållande,
2.Sam.10:2; 1.Krön.19:2. Men Nahas'
son och efterträdare på tronen, Hanun, intog inte samma välvi1liga hållning gentemot Israel utan vanärade
de sändebud, som David sänt till honom efter Nahas' död. Ammoniterna
ingick förbund med syrierna (arameerna) för att vara rustade att möta
en väntad hämndeaktion från Davids
sida. Det kom till strid, och både
syrier och ammoniter flydde för den
israelitiska hären. 2.Sam.l0; l.Krön.
19.
Under sin flykt undan Absalom
fick David livsmedel och utrustning
bl.a. genom Sobi, en annan av Nahas'
söner, 2.Sam.17:27-29. Bland Davids
hjältar var en ammonit, 2.Sam.23:37.
Salomo hade bland sina gemå1er och
bihustrur ammonitiska kvinnor; dessa
förledde honom att dyrka Molok,
l.Kon.ll:l,4-7. En av dem, Naama,
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var moder till Rehabeam, 1.Kon.14:
21.
Efter Salomos död gjorde ammoniterna sig åter fria och ingick förbund
med arameerna i norr. Då Josafat
var konung, angrep de jämte andra
hednafolk Juda rike men blev genom
ett Guds ingripande fullständigt besegrade; Juda använde tre hela dagar
till att plundra och taga byte, 2.Krön.
20. Sedan blev ammoniterna skattepliktiga under konungarna Ussia och
Jotam, 2.Krön.26:8; 27:5.
Ammon låg också i strid med Israels rike, Am.l:13. Då de tio stammarna bortfördes till Assyrien, hånade
ammoniterna dem i sin skadeglädje,
Sef.2:8, och tog en del av landet
öster om Jordan, Jer.49:1.
Då kaldeerna angrep Juda, slöt
sig ammoniterna till dem, 2.Kon.
24:2, och gladde sig över Judas nederlag, Hes.21:28; 25:2. Ammon blev
självt ett lydrike under Babel, Jer.
27:3 ff.
Efter Jerusalems förstöring år 586
f.Kr. lät den ammonitiske konungen
Baalis mörda Gedalja, Nebukadnessars ståthållare, och förhindrade därmed alla möjligheter att upprätthålla
ett judiskt samhäll e, J er.40: 11 if.;
41: 1 ff.; 2.Kon.25:25. Efter judarnas
återkomst från Babel gjorde ammoniterna allt vad de förmådde för att
hindra återuppbyggandet av Jerusalems murar, Neh.4. Under mackabeertiden uppträdde de åter såsom Israels fiender men blev besegrade
(l.Mack.5: 16).
Ammoniterna kom under persernas
och grekernas välde, och deras område tillhörde från år 64 f.Kr. den
romerska provinsen Syrien. I tredje
århundradet e.Kr. försvinner de ur
historien. Folket synes ha blivit uppslukat av de arabiska vandringarna
och erövringarna. Det moderna J ordanien har sin huvudstad på samma
plats, som Ammons huvudstad Rabba
låg, och stadens namn, Amman, syftar tydligt på Ammon. Se: Jer.49:6.
Jfr 48:47. Se även: Ammon.
AMMONIT
a. erna kalla dem.
5. Mos. 2:20
Ingen a. e. moabit komma i H. .
23:3
a. en Nahas drog upp
1. Sam. 11:1
a. en Nahas svarade dem
11:2
de nedgjorde a. erna
11:11
(T. de 30 hörde) a. en Selek 2. Sam. 23:37
Milkom,a.ernas styggelse 1. Kon. 11:5
(De tappra hjält. la. en. . 1. Krön. 11:39
en del av a.erna .. Josafat 2. Krön. 20:1
a. erna måste giva skänker..
26:8
avskilda fr. a. erna
Esr. 9:1
a. en Tobia, s. stod bredvid.. Neh. 4:3
när a. erna hörde. .
4:7
ingen a. i Guds f6rsamling
13:1
AMMONITISK
Tobia,den a. e tjänstemannen Neh. 2:10
2:19
den a. e tjänstemannen
13:23
hade tagit t. s. a. a kvinnor
AMMONITISKA
Salomo hade a. or
1. Kon.
Hs. moder hette Naama, a. n
Rehabeams moder hette .• a. n
Hs moder .. a. n
2. Krön.
Sabad, son t. a. n Simeat

11:1
14:21
14:31
12:13
24:26

syntes A. icke vara möjligt
13:2
A. hade en vän, som hette Jonadab 13:3
A. svarade honom
13:4
lade A. sig och gjorde sig sjuk
13:6
sade A. : Lät min syster
13:6
Gå till din broder A, s hus
13:7
gick då åstad till ••• A. s hus
13:8
A. sade: Låt alla gå ut
13:9
sade A. till Tamar
13 :10
i kammaren till sin broder A.
13:10
fick A. en mycket stor ovilja
13 :15
A. sade till henne: Stå upp
13 :15
Absalom talade intet med A.
13 :22
Absalom hatade A.
13 :22
låt dock min broder A. gå med
13 :26
han lät A ••• gå med honom
13:27
när A. s hjärta bliver glatt
13 :28
Huggen ned A.
13:28
gjorde med A. såsom
13:29
det är A. allena, som är död
13:32
nej, A. allena är död
13 :33
tröstade sig över att A. var död
13 :39
åt David i Hebron: A.
1. Krön. 3:1

AMOK
hebr. djup. En huvudman för prästerna under översteprästen J osuas tid.
Han återvände hem från fångenskapen med Serubbabel. Neh.12:7,20.
AMON
(nr l) egypt. dold, förborgad; (nr 2-4)
hebr. fast, säker; mästare, konstnär.
1. En egyptisk gud, ursprungligen
lokalgud i Övre Egyptens huvudstad
Tebe. Staden fick därför namnet NoAmon, Amons stad. Då furstarna i
Tebe blev Egyptens härskare omkring
år 2000 f.Kr., blev Amon nationalgud, jämställd med solguden Ra i
Heliopolis. Hans heliga djur var väduren. Amon avbildas med vädurshuvud men mestadels i människogestalt. Jer.46:25.
2. Staden Samarias hövitsman under
Ahabs tid. l.Kon.22:26; 2.Krön.
18:25.
3. En av konung Salomos tjänare.
Se: Ami. Neh.7:59.
4. Juda konung Manasses son osh
tronföljare. Hans moder hette Mesullemet och var från Jotba. Amon var
22 år gammal, när han blev konung,
men han regerade endast i två år
(639-638 f.Kr.). Han .ödmjukade sig
icke för Herren. utan dyrkade avgudarna, som hans fader hade låtit
göra. Hans tjänare sammansvor sig
mot honom och dödade honom hemma i hans hus. Hans son Josia blev
konung efter honom. Amon kallas j
Matt.! : lOArnos.
AMON
hans son A. blev konung
2. Kon. 21:18
21:19
A. var 22 år gammal
A.s tjänare sammansvuro sig
21:23
sammansvurit sig mot A.
21:24
om A .• i Juda konungars krönika
21:25
Hans son var A.
1. Krön. 3:14
Hans son A. blev konung
2. Krön. 33 :20
A. var 22 år gammal
33 :21
åt alla de beläten •. offrade A.
33 :22
A. hopade skuld på skuld
33:~
hade sammansvurit sig mot A.
33 :25
A.s sons, Juda konungs
Jer. 1:2
A.s sons .. 13. regeringsår
25:3
A.s sons ,. Juda konungs, tid
Sef. 1:1

AMNON
Hans f:örstf'Odde var A.
2.Sam. 3:2
A. fattade kärlek till henne
13:1
A. kom ••• i en sådan vånda
13:2

AMOUER
Ordet amoreer (amoriter) synes betyda »bergsbor., de som bor på bergstopparna. Amoreerna är ett av de
folk, vilka härstammar från Hams
son Kanaan, 1.Mos.1O:15,16.
Hamiterna hörde ursprungligen till
de mest framträdande bland jordens
folk, men samtidigt hade de lättast
för att degenerera, emedan de på ett
tidigt stadium vände sig bort från
den ursprungliga, sanna religionen.
Amoreerna synes ha varit ett av de
största och mäktigaste folken inom
den hamitiska rasen. De var ett högrest och stolt folk, Am.2:9. På Abrahams tid var amoreerna det domi-
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AMNON
hebr. trofast.
1. En av Simons söner, av Juda stam.
I.Krön.4:20.
2. Davids äldste son, som han fick
med Ahinoam från Jisreel under tiden
i Hebron. Amnon skändade sin halvsyster Tamar och dräptes därför två
år senare av hennes broder Absalom.
Se även: Aminon.

Amore-Amram
nerande folket i västra Asien . I babyloniska källor kallas de ofta Amurru.
Syrien och Palestina kallas amurruernas land. D eras rike omfattade
största delen av Syrien och Mesopota mi en. D et nordliga Ba bylonien
erövrades aven a moreisk dynasti,
som gjo rde Babel till huvudstad . Till
detta kungahus hörde Hammurapi.
Amoreerna var ett av folken i
Kanaans land, innan Israel trängde
in i landet. Efterso m de utgjorde den
betydligaste och talrik aste fo lkstammen, brukades ibland deras namn
som beteckning för hela den förisraelitiska befolkningen, l.Mos.lS:16;
Jos.7:7. Men eljest heter det, att amon!erna, hetiterna och jebuseerna bodde i bergsbygden , medan kananeerna
bodde i låglandet mot havet samt i
Jordandalen , 4.Mos.13:29 ; S.Mos.
1:44 .
Redan på Abrahams tid var det
moraliska förfallet långt framskridet
bland folken i Palestina, l.Mos.13 :13 ;
J 8:20. Domen över Sodom och Gomorra förhindrade emellertid ondskan
frå n att ohämmat utbreda sig, och
det gick fyra hundra å r, innan am 0reerna nått så lå ngt, att de fyllt sina
synders mått och utplån ades såsom
nation , l.Mos.lS :J6 . Vid tiden för
Israels uttåg ur Egypten och Kanaans
erövring hade amoreerna sjunkit ned
i de mest a vskyvärda och onämnbara
laster, och deras avgudadyrkan var
förenad med människooffer och otyglad osedlighet, S.Mos.12:29-31.
Det stora amoreiska riket hade då
uppl östs i en mängd småkonungariken. Fem sådana konungar i bergsbygden väster om Röda havet omtalas i Jos .10:S. Amoreerna hade
också fördrivit Ammons efterkommande från vissa områden öster om
J ordan och där grundat två amo reiska riken. Israel besegrade här konungarna Si hon och Og och tog deras
land i besittning, 4.Mos.21 :21-3S;
S.Mos.2:24 ff. ; 3: I ff. Josua övervann
senare de amoreer, vilka bodde väster
om Döda havet, och utrotade större
delen av folket, Jos .10:20,40. På åtski lliga områden förmådde dock amoreerna hålla sig kvar. Några lyckades
t.o.m. sl uta förbund med Israel , Jos.
9:1S-19.
Amoreerna var i stort sett underkuvade av israeliterna, men inom
vissa områden va r de i stånd att
tränga bort dem från de fruktbaraste
delarna , Dom.l :34-36. Ingifte och
beblanding förekom mellan amoreer
och israeliter, vilka härigenom förleddes till avgudadyrkan, Dom.3:5-6;
jfr Hes .16:3 .
Så småningom synes dock amoreerna ha blivit fördrivna eller utrotade.
Gibeoniterna utplånades sålunda nästan fullständigt av Saul. De utgjorde
vid denna tid blott »en kvarl eva av
amoreerna ., 2.Sam.2l:2. Allt det folk,
som fanns kvar av amoreerna på
Salomos tid, gjordes av denne till
arbetspliktiga tjänare, l.Kon.9 :20-21.

bort t . a. ernas konung,Sihon
bosatte sig I. i a. ernas land
han fö rdre v a. erna s. bodde där
gjorde m. Sihon, a. ernas konung r
vad I. hade gjort mot a. erna
Sihons , a. ernas konungs, rike
Makirs barn [ördrevo a. erna
slagit Sihan, a. ernas konung 5 .Mos.
begiven eder t. a. e rnas bergsbygd
vandrade vi å stad t. a . ernas . .
I haven komm it t. a. e rnas . .
att giva oss i a. ernas ha nd
a . erna droga ut mot eder
givit Sihon , a. en i ditt våld
Sihan , a . e rnas konung
Fr. a. ernas konungar .. togo vi. .

21:29
21:3 1
21:32
21:34
22:2
32 :33
32:39
1:4
1:7
1:1 9
1: 20
1:27
1:44
2:24
3:2
3:8

AMOREISK
församlade sig de 5 a. a kon.

Jos. 10:5

AMOS

hebr. (nr I) betungad, en som bär
bördor; (nr 2- 4) stark.
1. Profeten Am os, den förste av de
s.k . skriftprofeterna, var född i den
lilla staden Tekoa knappt en mil frå n
Betl ehem och om kring två mil från
Jerusa lem. Av hans födelseort å terstå r numera bl ott ruiner.
Am os var boskapsherde och livnä rd e sig därjä mte på odli ng av mull-

skymtade ha n mo rgonrodnadens ljus.
Varn in garna med förutsägelserna om
den H errens dag, so m »ä r mörker
och icke ljus», slutade med löften
till den omvände, löften om gudomI ig nåd och ba rmh ä rtighet mot det
utva lda folket. Israels synder må las
hos Amos i särskilt starka färger
mot bakgrund av fo lkets otacksamhet. Dome n var emell ertid en reningsdom, in te en tillin tetgörelsedom. Folket hade alltjämt möjlighet a tt omvända sig.
[ en tid a v avgudadyrka n frambar
Amos ett mon oteist iskt budska p. R ättfärdighetskravet d omin erade kra ftigt
i ha ns gudsbild . H an beskylldes för
Bakom domens och straffens natt
a nslag mot konung Jerobeam och
blev föremå l för hotelser från översteprästen i Betel, 7 : I O ff. Efter fullbordat profetuppdrag återvä nde Amos
troligen till Juda . Om hans död ä r
intet kä nt.
Am os hör till de stö rre profetgestalterna i Gamla Testamentet. Han s
bok ingår i den s. k. tolvprofetrullen
och hör alltså till vad som populärt
kallas »de tolv mindre profeterna»
(i motsats till »de fy ra stö rre profeterna », dvs . Jesajas, Jeremias, H eseki els och Daniels böcker).
A MOS
Am .
vad som talades av A.
Vad ser du, A.?
A. fd r ehar en sammansvärjning
så har A. sagt
Amasja sade till A.
svarad e A. och sade till' Amas ja
Vad se r du, A. ?

1:1
7 :8
7 :10
7 :11
7 :1 2
7:14
8:2

2. Fader ti ll profeten Jesa ja, J es.l: l.

Ruin er från T ekoa , profe telI Amos' hemort.

AMOR!':
s å ock je buseerna,a.erna 1. Mos. 10:16
de slogo ock a. e rna
14:7
terebintlund s. tillh . a . e n Ma mre
14: 13
ännu hava ic ke a. erna fyllt. .
15: 16
15:21
(H:) a. ernas,kanan~ernas la nd
har tagit fr . a . erna
4 8:2 2
det land där a. er bo
2. Mos. 3: 8
3: 17
vill föra eder t. a . ernas land
lå ter dig komma in i a.·ernas . .
13: 5
skall föra dig t. a. ernas land
23:23
Jag skall förjaga a. erna
33:2
skall förjaga for dig a.e rna
34:11
a. erna bo i Bergsbygde n
4 . Mos. 13:30
bäck fr. a.ernas område
21:13
mellan Moabs land o . a. ernas
21:13
t. Sihon ,a . ernas konung
21:21
I. bosatte sig i a. e rnas städer
21:25
Sihons,a. ernas konungs , stad
21:26

intaga a. ernas 2 konungars lände r 4:47
när ha n f. dig förjagar a. erna
7:1
alla t. spilld .. o . a. erna
20: 17
Sihan o. Og, a . ernas konungar
31:4
vad I gjort m. a. ernas kon.
J os. 2:10
(Gud) vill fördriva f. ede r a . e rna
3: 10
Då alla a. ernas konungar hö rde
5:1
om du vill giva oss i a. ernas ..
7:7
hetiterna, a . erna (slöto sig tillh. )
9: l
vad han gjort m. a. ernas
9: 10
kon. över a.erna förs amlade sig
10:6
H. gav a.erna i Israels våld
10:12
(Jabin sände bud) till a.erna
11:3
Sihon, a.ernas konung
12:2
(Josua gav I.) a .e rnas land
12:8
Meara .. till a.er nas område
13:4
13:10
Sihon, a.ernas konung
hela Si hons rike, a .ernas konungs 13 :21
24:8
förde jag eder in i a.ernas la nd
oc k a .e rna (i s trid med Israel )
24:11
förj agad es a.er nas 2 kon. för eder 24 :12
de gudar so m dyrkas av a .erna
24 :1 5
24 :18
H. har förj agat för oss . . a .erna
a . erna trängde undan Dans . . Dom . 1:34
a. e rna förm ådde hålla s . kvar
1:35
a. ernas område sträckte sig. .
1: 36
I. barn bodde bland a. e rna
3 :5
icke de gudar s. dy rkas av a. e rna
6: 10
bodde i a. e rnas land , i Gilead
10: 8
Har j. icke frälst eder fr. a. e rna
10:11
sändebud t. Sihon . a . e rnas konung 11: 19
I. intog he la a . e rnas land
11 :21
De intogo hel a a. ernas område
11:22
H. h a r fördrivit a. e rna f. I.
11: 23
1. Sam. 7:14
me llan L o. a. erna bl ev. .
2. Sam . 21:2
en kvarleva av a. erna
tillhört Sihon , a. ernas
1. Kon. 4:19
folk s. fanns kvar av a. erna
9:20
alldeles ss. a . erna gjort
21:26
a. erna s. voro före hm .
2 . Kon. 21:11
(Kanaa n födde) a . erna
1. Krön. 1:14
2. Krön. 8: 7
folk s. fanns av a. e rna
avskilda fr. a. erna
Esr. 9:1
giva å t hs. säd a . ernas l a nd
Ne h . 9:8
(H . dräpte) a. ernas konung
Ps . 135: 11
(dräpte)Sihon, a . ernas konung
136: 19
din fader va r en a .
Hes. 16:3
eder moder var . . 0. fader e n a.
16:4 5
s. förgjorde f. dem a . erna
Am. 2:9
så att I intogen a. ernas l a nd
2:10

bä rsfikon , Am.7: 14. H an hade inte
utbildning vid någon profetskola, men
kallad es av H erren att profetera fö r
Israel, 7: IS. Amos levde på 700-talet
f.Kr. , och sina profetsyner hade han ,
då Ussia var konung i Juda rike och
J erobeam II regerade i Israel. I
Am os' bok uppges han s fra mträdande
ha skett »två å r före jordbävningen »,
l: I , dvs. troligen omkrin g å r 7S0 f.Kr.
Tiden för hans framträdande ell er
för ha ns pro feti ska verksamhet kan
dock inte fastställas exakt.
De bå da rikena Israel och Juda
stod vid denna tid på höjdpunkten
av värdsli g och materiell makt. Men
välståndet hade den allra mörkaste
ba kgrund. Moraliskt förfall härskade,
och religionen var som ett ska l uta n
kä rna . Omå ttlighet och utsvävningar
florerade och med dem a vgudadyrkan. De rika levde i överflöd, medan
det a rbetande folket led nöd. Man
njöt rikedom och lyx och åstunda de
»H errens dag ~, vilken skulle bringa
Israel glädje och ljus, medan de
öv riga folk en skulle gå dom och
undergång till mötes.
Just i detta läge gick den enkle
herden från Tekoa över gränsen från
Juda till Israel för att profetera under den stora skö rdehögtiden vid
rikets helgedom i Betel. Men hans
varningar gällde bägge rikena, ä n
Israel, än Juda . Han s förkunnelse
va r i hög grad etiskt betonad. Amos
bl ev i första hand en domspredikant.
Han förkunnade »Herrens dag . med
död , dom och undergå ng. D enna dag
va r inte något man kunde se fram
emot med glädje och förväntan .
Men Amos förkunnade också omvändelsens möjlighet och hoppades,
att folket verkligen skulle vända om.
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v ilket, av a.erna kallas för Se ni r

3:9

Sihons land , a. ernas konungs

4:'46

AMOS
profeten Jesaja, A.' son
2. Kon .19 :2
sände Jesaja , A.' son, bud
19:20
Jesaja, A . J son, kom till honom
20:1
har ... A.' son, t eckn at
2. Krön . 26:22
p r ofeten Jes a ja , A.' son
32 :20
Jesajas, A.' sons, syner
32:32
Jesajas, A.' sons, syner
Jes. 1: 1
2:1
vad Jesaja, A.' son, skådade
uppenbarades för Jesaja, A. ' 500 13:1
genom Jesaja, A . ' son
20:2
till profeten J esaja , A.' son
37:2
sände J esaja , A.' son , bud
37:21
Jesaja, A.' s o n , kom till honom
38 :1

3. En man i Jesu släkttavla. Luk.3:2S .
4. Annan benämning på Amon. Se:
Amon 4 . Matt.l :l0 .
AMPLIATUS

lat. upphöjd . E n kri sten i R om, till
vilken Paulus sä nder en hälsning.
Rom.16:8 .
AMRAFEL

Ord a v okänt ursprung. Sinears konun g på Abra hams tid .
Må nga forska re ha r antagit, att
Amrafel ä r identisk med Hammurapi,
Babylons store monark och lagstiftare, vilkens lagar har mycket gemensa mt med Mose lag . Varianter av
hans namn , Hammura pi , Ammurapi
med tillägg av gudomsbeteckningen
ilu synes bekräfta detta. (Hammurapi
ä r ett babyloniskt na mn , som betyder
»frä nden , guden , helar »; den ofta
förekomm ande namnformen H ammura bi betyder »fränd en ä r stor »). De
ba byloniska monarkerna förklarades
ofta va ra gudomli gheter.
Nyare a rkeologiska fynd tyder
emellertid på att Hammura pi regerade
omkring 1700 f.Kr. , inte omk rin g
2 100 som tidiga re antagits. Det är
dä rför i hög grad tvivelakti g, att Amrafel skulle kunna vara identisk med
Hammurapi. l.Mos . 14: I ,9.
AM RAM

hebr . upphö jt folk.
1. En israelit av Banis efterkommande. Es r. 10:34.
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Amram-Ananias
2. Levis sonson, fader till Mose,
Aron och Mirjam.
AMRAM
Kehats söner vora A.
2. Mos. 6:18
A. tog ... Jokebed till hustru
6 :20
A. blev 137 år gammal
6:20
efter sina släkter voro A. 4. Mos. 3:19
Kehat födde A.
26 :58
A. s hustru hette Jokebed
26:59
hon födde åt A. Aron och Mose
26:59
Kehats söner voro A.
1. Krön. 6:2
Kehats söner voro A.
6:18
Kehats söner voro A.
23:12
A.s söner voro Aron och Mase
23:13
hörde till A. s barn Subael
24:20

AMRAMIT

Levitisk familj, härstammande från
Amram, se d.o.
AMRAMIT
Fr. Keljat härstammade a. ernas
släkt
4. Mos. 3:27
Vad angår a. erna
1. Krön. 26:23

AMS I

hebr. min styrka el. kortform av
Amasja, Herren är stark.
1. En levit, Banis son av Meraris
familj. 1.Krön.6:46.
2. Sakarjas son, en präst. Neh.11:12.
AMULETT

Vårt ord amulett kommer från latinets amuletum, avlägsnat, avvänt.
Roten till detta ord antages vara det
arabiska himlat, »något som bäres».
Amulett är ett föremål, som tänkes
äga inneboende magisk kraft. Den
användes därför i skyddande syfte
mot skadligt inflytande av alla slag,
sjukdom, olyckor, trolldom, onda
andars eller demoners makt; t.o.m.
döda utrustades med amuletter för
inträdet och vistelsen i dödsriket. Under kläderna på de stupade fientliga
soldaterna i mackabeerkriget fann
man amuletter, (2.Mack.12:40.). I
vissa fall ansågs den även kunna meddela bäraren magisk kraft och därmed inflytande över sin omvärld.
Bruket av amuletter är av urgammalt datum och förekommer hos
alla folk, speciellt de orientaliska och
givetvis hos naturfolken. Amuletterna
kan i fråga om material och utformning variera från de mest primitiva
och naturliga till de mest fulländat
konstnärliga. Till de förra räknas
växter eller delar därav - frön, rötter,
växt- eller ormgift i speciella behållare - delar av vilda djurs kroppar,
såsom ben, tänder, klor, horn samt
delar av människokroppar, oftast försedda med en hemlighetsfull inskri ption, vilken om än helt kort, ansågs
förläna magisk kraft åt föremålet.
Listan på konstmässigt utförda amuletter är nära nog ändlös. Funna redska p från forntiden ansågs magiskt
verkande. Hos egyptierna brukades
avbildningar av gudar eller demoner,
av heliga djur - synnerligen vanliga
är avbildningar aven viss skalbagge,
skara be, vilken ansågs vara lyckobringande - tunna metallplattor med
inristade heliga symboler och hieroglyfer etc. Midjanitiska kameldrivare
hängde halvmånformiga amuletter om
sina lastdjurs hals för att befrämja
fruktbarhet, Dom.8:21. Grekerna bar
fingerringar av järn, s.k. samokratiska .ringar, romarna bar hals- och
armband, diadem, ädelstenar med
magiska formler inristade osv.
Ordet »amulett. förekommer endast en gång i vår svenska kyrkobibel,
nämligen i Jes.3:20, där det står i
pluralis och är en översättning av
hebr. lel)asim, pI. av lal)as, »viskande.
(van\. övers. besvärjelse). Detta ord
återger det ljud, som brukas vid
ormtjusning och är besläktat med
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ordet för »orm», nal)as, pI. nel)asim.
Måhända rör det sig här i första
hand om skydd mot ormbett, se t.ex.
Ps.58:5-6; Pred.l0:11; Jer.E.:J 7. Äldre svenska och andra översättningar
har i Jes.3:20 »örringar» eller liknande uttryck, förmodligen med anspelning på amulettens form och plats.
Även om ordet »amulett» endast förekommer på detta ställe, finns det
ett flertal andra ord och fraser, som
erinrar om eller förutsätter bruk av
amuletter i någon form.
Amulettens utbredning i Kanaans
land framgår av Moselagens kategoriska förbud mot magi och vidskepelse och profeternas upprepade budskap till Guds folk, se exempelvis
2.Mos.22:18; 3.Mos.19:26; 5.Mos.18:
10; Jes.2:6; Hes.13:17-19; Mal.3:3.
Om judarna säger en forskare, att
det knappast funnits något folk, som
mer än de gjort bruk av eller satt
tilltro till amuletter, andebesvärjare
och trolldom.
Deras amuletter bestod ofta av
dyrbara stenar, guldsmycken, örringar, mittstyckena av halsband etc.,
allt med inristade hemlighetsfulla
tecken. Alla signetringar eller -stenar
ansågs vara amuletter. Ett a v skälen
till patriarken Jakobs radikala utrensning i sitt hus och begravande
av husfolkets alla smycken före mötet
med Gud i Betel, 1.Mos.35:4, är att
söka på detta område. Heliga inskri ptioner på dörrarna ansågs skydda
hemmet och dess medlemmar från
ont inflytande.
Även inom den kristna kyrkan
förekom bruk av amuletter. Kristusmonogram, avbildningar av ankare,
fisk, kors, lamm, namn på Gud,
änglar, skriftställen, tillskrevs övernaturlig kraft.
Hebreerna är de enda, hos vilka
en reaktion mot bruk av amuletter
uppstått, detta såsom en följd av
gudsuppenbarelsen. Skriften är både
indirekt och genom sin direkta undervisning en protest och ett botemedel
mot denna avskyvärda form av vidskepelse, av förbindelse med demonernas värld. Föreskrifterna i 5.Mos.
6:8,9; 4.Mos.15:38,39, är givna i
syfte att erinra israeliten om Gud
och hans lag och därigenom undkomma vidskepelsens förbannelse.
Ordspråksbokens undervisning om
sann livsvisdom visar också vägen
på detta område. Herrens fruktan,
gudagiven vishet och föräldrars fasta,
kärleksfulla tuktan giver den unge
värden och krafter i livet, vilket gör
huvud- eller halsarnuletter absolut
överflödiga, Ords. l :7-9. Ett rätt,
självförglömmande sinnelag giver dess
bärare vad magiska lyckostenar aldrig kan erbjuda av skydd, inflytande och framgång, Ords. 17:8. Att
inför Herren fira de heliga högtiderna
med hans forna nådegärningar i hågkomst, är en sann kraftkälla för
hemmet och folket, 2.Mos.13:9,16.
Tron på amuletter har ständigt i kristen tid ansetts oförenlig med sann
Kristus-tro och tillit till den himmelske
Faderns beskydd och försyn. Vidskepelse av alla slag uppstår däremot
alltid, där man förlorat eller förkastat sann fromhet och gudsfruktan.
AMULETT
(H. skall taga bort)a. er

Jes.

3:20

ANA

hebr. (han) svarar.
1. Hiveen Sibeons son, fader till
Esaus hustru Oholibama. Det var
Ana, som fann de varma källorna i
öknen, medan han vaktade sin faders.
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åsnor. Dylika källor förekommer sydöst om Döda havet. De prisas av
öken vandrare för sina medicinska
egenskaper.
Oholibama, dotter till A.
l. Mos. 36:2
Esaus hustru, dotter till A.
36:14
från Oholibama, A. s dotter
36:18
Sibeons söner: Aja och A.
36:24
A., som fann de varma källorna
36:24
söner voro Aja och A.
1. Krön. 1 :40

2. Horeen Seirs son, en stam furste
bland horeerna.
ANA
1.Mos.36:20
hor~en Seirs söner •.. A.
36:25
dessa voro A. s barn
Dison och Oholibama J A. s dotter 36:25
36:29
horeernas stamfurstar ••. A.
Seirs söner voro ••• A.
1. Krön. 1:38
1:41
A. s söner voro Dison
ANA

när du minst a. r det

Jes. 47:11

ANAS

hebr. druvor. En stad i Juda bergsbygd; den ödelades av Josua. Staden
är identisk med ruinplatsen Anab ca
2 mil sydväst om Hebron. Jos.l1:21;
15:50.
ANAHARAT

hebr. smal väg, trångt pass. En
gränsort i Tsaskar, i östra delen av
Jisreels dal. Namnet har bevarats
nuv. En-Na'ura. Jos.19:19.
ANAJA

hebr. Herren har svarat el. svarar.
1. En präst, som stod på »en hög
träställning» vid Vattenporten i Jerusalem, medan den skriftlärde Esra
föreläste ur Guds lagbok för folket
efter hemkomsten från fångenskapen
i Babel. Neh.8:4.
2. En av folkets hövdingar, som
undertecknade Nehemjas förbund~
skrivelse. Neh.l0:22.
ANAK

hebr. långhalsad. En son eller ättling
av anakiternas stamfader Arba, vilken jätte folket uppkallades efter.
LXX har i Jos.15:13 »Anaks (Enaks)
huvudstad» i stället för »Anaks fader». Namnet Anak har återfunnits
på en egyptisk inskription tillsammans
med namn på andra semitiska folkslag. Jfr Anakiter. Se även: Anok.
ANAK
Talmai, A. s avkomlingar 4. Mos.
också avkomlingar av A.
sågo där ock jättarna, A. s barn
Vem kan stå emot A. s barn 5. Mos.
Arbas, A.s faders stad
Jos.
fördrev därifrån A. s tre söner
och Talmai, A. s avkomlingar
fördrev därifrån A. s söner Dom.

13:23
13::9
13:34
9:2
15:13
15:14
15:14
1:20

ANAKAN

hebr. 'ana~a. Enligt 3.Mos.ll:30 ett
av »smådjuren, som röra sig på jorden», och som för israeliterna skulle
gälla såsom orena. Djuret benämnes
i LXX mygale; det omtalas även av
Herodotos och Aristoteles, och åsyftar där snarast åkerråttan eller näbbmusen.
Ordet 'ana~a förekommer på flera
ställen i G.T., med betydelsen »klagan», »suckan», exempelvis Ps.12:6;
79:11; 102:21; MaI.2:13. Termen
anses syfta på ett djur, som utstöter
ett svagt, väsande, pipigt läte. Etymologien och Bibelns beskrivning
synes avse någon ödleart, och de i
v.30 förekommande namnen är troligen beteckningen på fyra olika slags
ödlor.
ANAKAN
(gälla ss. orena) a.

3. Mos. 11:30
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ANAKITER

En släkt av jättar, som härstammade
från Arba (se d.o.), Jos.21:11. Anakiternas huvudstad uppkallades efter
honom och hette Kirjat-Arba, till
dess hebreerna intog staden och gav
den namnet Hebron, Jos.14:15. Anak
synes snarare vara namnet på släkten
än på en person. Jos.15:14 och Dom.
l :20 har av vissa forskare fattats så
att Sesai, Ahiman och Talmai representerar tre ätter inom Anaks barn.
Anakiterna var bosatta i södra
Kanaan. Det väckte förfäran bland
Israels barn, då spejarna berättade
om deras högväxta gestalt, 4.Mos.
13:28 tf.; 5.Mos.l:28; 9:2. Endast
Josua och Kaleb fasthöll tron på att
Gud skulle hjälpa Israel till seger.
Det blev också dessa tvenne män,
som fyrtio år senare övervann jättarna. J osua fördrev dem från Israels
land, Jos.11:21,22. Kaleb intog deras
huvudstad och fick den till arvsegendom som belöning för sin tro, Jos.
14:6 ff.; 15:13 ff.
De anakiter, som överlevde striderna mot Israel, flydde till filisteernas
städer Gasa, Gat och Asdod, Jos.
11 :22. Där levde de ännu på Davids
tid, l.Sam.17:4 ff.; 2.Sam.21:16 ff.
På egyptiska besvärjelsetavlor har
man funnit namn, som visar tillbaka
till anakiterna, och egyptiska monument framställer dem såsom högresta. vackra människor. Några anser,
att det föreligger ett sammanhang
mellan detta släkte av jättar och
forntidens jättar vid tiden före och
efter syndafloden, l.Mos.6:4.
ANAKIT
vi såga där också a.er
5. Mos. 1:28
ett stort folk, sådant s. a.erna
2:10
likas om a.erna räknas de
2:11
ett stort folk, sådant s. a.erna
2:21
a.ernas stora och resliga folkstam 9:2
Josua utrotade a.erna i
Jos. 11 :21
I Israels barns land inga a.er kvar 11:22
a.erna bo där (på bergsbygden)
14:12
den störste mannen bland a.erna
14:15
ANAMtERNA

Misraim födde .. a.
födde lud~erna, a.

1. Mos. 10:13
1. Krön. 1:11

ANAMMELEK

hebr. Anu är konung. En av de avgudar, som tillbads i staden Sefarvaim i Babylonien. Anu var himmelsguden. Sefarviterna dyrkade honom
på samma sätt som de dyrkade Molok: de brände upp sina söner i eld
till hans ära. 2.Kon.17:3\.
ANAN

hebr. sky, moln. En hövding, som
undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.l0:26.
ANANI

hebr. min sky; trol. kortform av
Ananja, se d.o. En av Eljoenais
söner, en avkomling av Juda konung
Jekonja. l.Krön.3:24.
ANAN lAS

grek. form av hebr. Hananja, Herren
är nådig.
1. En judekristen i församlingen i
Jerusalem. Jämte sin hustru sålde han
ett jordagods och skänkte till församlingen en del av försäljningssumman men föregav, att det var hela
beloppet. Herren bestraffade hans
skrymteri med en ögonblicklig död.
Apg.5:1,3,5.
2. En högt aktad lärjunge i Damaskus, vilken sändes av Herren för att
taga sig an Saulus från Tarsus.
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Ananias-Ande
ANANIAS
en lärjunge vid namn A.
sade Herren i en syn: A. !

A. kom in
Då svarade A. : Herre

gick A. åstad och kom in
en efter lagen from man, A.

Apg. 9:10
9:10
9:12
9:13
9:17
22:12

3. En judisk överstepräst (år 47-56
e.Kr.). Nebedeus' son, insatt i sitt
ämbete av Herodes av Kalkis och
avsatt av konung Agrippa II. Han
var brutal, vinningslysten och romarvänlig. När Paulus efter upproret i
Jerusalem, Apg.21:30 ff., ställdes inför Stora rådet av Klaudius Lysias,
var Ananias ledaren för hans anklagare, 23: 1 ff. Samma var tillfället,
när aposteln någon tid senare togs i
förhör av landshövdingen Felix i
Cesarea. Paulus hade inför Stora
rådet uttalat en straffdom från Gud
över Ananias. Förutsägelsen gick i
uppfyllelse, när Ananias i början av
det judiska kriget blev mördad av
sina landsmän (år 66 e.Kr.). Apg.
23:2; 24: l.
ANANJA

hebr. Herren är en sky (ett värn).
En stad i Benjamin, identisk med
Beit Hanina, ca 5 km norr om Jerusalem. Neh.II:32.
ANANJA

hebr. Herren är en sky (ett värn).
Fader till Maaseja. Neh.3:23.
ANAT

hebr. svar, bönhörelse. Domaren
Samgars fader (el. trol. moder). I
namnsammansättningar
betecknar
Anat en gudinna, som dyrkades i
Syrien och Palestina. Dom.3:31; 5:6.
ANATOT

hebr. svar, bönhörelser. En präststad
i Benjamin mellan Mikmas och Jerusalem, återfunnen i det nuvarande
Anata, 5 km nordöst om Jerusalem.
Den var översteprästen Abjatars och
profeten Jeremias hemstad. Resterna
av de gamla murarna visar, att staden
en gång var befäst. I dess närhet
ligger ett sten brott, från vilket det
alltjämt föres sten till Jerusalem.
Staden erbjuder en god utsikt särskilt mot sydost över Jordandalen
mot Döda havet och Moabs berg.
Den har intet skydd mot ökenvinden
österifrån.
ANATOT
A. med dess utmarker
Jos. 21:18
till ditt jordagods i A.
1. Kon. 2:26
A. med dess utmarker
1. Krön. 6:60
männen från A.: 128
Esr. 2:23
männen från A. : 128
Neh. 7:27
i A., Nob, Ananja
11:32
Arma A. !
Jes. 10:30
en av prästerna i A.

Jer.

säger Herren så om A. s män
låta olycka drabba A. s män
icke näpst Jeremia från A.
Köp du min åker i A.
Köp min åker i A., i Benjamins
köpte åkern av Hanamel. .. i A.

1:1

11:21
11:23
29:27
32:7
32:8
32:9

ANATOT

hebr. svar, bönhörelser.
1. En av benjaminiten Bekers söner.
I.Krön.7:8.
2. En hövding, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.10:
19.
ANATOTIT

(T. de 30 hörde:) a. en. .
2. Sam. 23:27
tappra hjältarna)a. en.. 1. Krön. 11:28
(kommo t. David)a. en Jehu
12:3
var a. en Abieser
27:12
(De

f 8 n fl \
ställa vid sidan av sig, sätta eller
ställa fram.
3) paradidömi, 11 et P et å f å w fl \
överlämna, överlåta.
4) synistemi, a u v 1 a T n fl \
ställa eller föra samman, t.ex. en
person med en annan, förorda, rekommendera, anbefalla.
5) utf. ord.

2) paratithemi, 11 et P et T

ANBEFALLA
l Aron .. skall du a.
4.Mos. 3:10
l har anbefallt mig
2. Krön. 36:23
l anbefallt mig att bygga
Esr. 1:2
2 anbefallde dem efter bön
Apg. 14:23
3 anbefallt dem åt Guds nåd
14:26
15 :40
3 anbefalld åt H. nåd
2 nu anbefaller jag eder åt Gud
20:32
4 Jag anbefallde syster Febe Rom.16:1
4 a.oss själva
2.Kor. 3:1
4 a. oss inför Gud hos var ms kas

4 ingalunda åter a. oss

5 jag nu har anbefallt Titus
2 a.sina själar

4:2

5:12
8:23
l. Pet. 4:19

ANBEFALLNINGSBREV

Bruket av anbefallningsbrev var utbrett i antiken. Med hjälp av dessa
kunde resande legitimera sig på främmande platser och följaktligen lättare få önskad kontakt. - Inom de
urkristna församlingarna var det vanligt att resande bröder hade ett an befallningsbrev med sig från sin egen
församling eller från en känd person
till den församling, som skulle besökas.
ANBEFALLNINGSBREV

l) systatike epistole,
rekommendationsbrev, anbefallningsbrev; adj. systatik6s kommer av
synistemi, se Anbefalla 4.

ANBEFALLNINGSBREV
l behöva vi a.till eder?

2.Kor. 3:1

ANBUD

(Judas) gick in på deras a.

Luk. 22:6

3 genom hans muns a.

ANDA
l) gäwa"

V l~

sluta andas, uppgiva andan.
2) niipäs,

td& 1

andedräkt; väsen som andas (om
både människa och djur); själ, liv (se
t.ex. I.Mos.9:4); människans personlighet, hennes »jag»; ofta synonymt
med leg, bjärta, se t.ex. Ande 4.
3) rua/z b·ll
vind, vindfläkt; andedräkt; (Guds och
människans) ande; själ, sinne; livskraft, andekraft.
4) nesämä, il ~ ~)
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
nasarn, andas; användes i I.Mos.2: 7
(nisma! l;lajim) om det som gör människan till en levande varelse (näpäs
I:tajja).
5) mu!, n·'JIj
dö; här övers. uppgiva andan.
6) [nä~ä'l,
nif. profetera genom musikinstrument; här övers. ha profetisk anda
till att spela.
7) pneuma, 11 V E: 1) fl et
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; av:
pneö, blåsa, fläkta; den närmaste
motsvarigheten till hebr. ruaI:t, se 3.
8) ekpneo, EK 11 V Ew
andas ut; uppgiva andan; av: prep.
ek, ur, från; pneö, se 7.

Xn

9) apopsychO, å: 11 o 1/! OXw
andas ut; uppgiva andan; av: prep.
apa, från; psychö, andas; jfr psyche,
själ.
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Ps. 33:6

4 Allt vad a. har love H.
3 med sina läppars a.
2 giva upp a.n i sorg
2 uppgiva sin a.
5 uppgivit a.n

150:6
Jes. 11:4
Jer. 15:9
Klag. 2:12
Hes. 11:13

3 ss. en vanvettig a.IlS man

Hos.

9:7

7 (J.) gav upp a.n
Matt. 27:50
8 gav upp a.n
Mark. 15:37
8 på sådant sätt gav upp a.n
15:39
9 människor uppgiva a.n
Luk. 21 :26
7 gav han (J.)upp a.n
23:46
7 (J.) gav upp a.n
Joh. 19:30
10 (Ananias) gav upp a.n
Apg. 5:5
10 (Safira) gav upp a.n
5:10
10 gav (He,odes) upp a.n
12:23
11 giver liv, a. och allt
17 :25
7 döda med sin muns a.
2. Tess. 2:8
ANDAS

l) nä.fap ~erua/z,

l) päkalj, 1~
gå till, uppsöka, besöka; befalla, giva
i uppdrag.

ANBEFALLA

10) ekpsychO, EK 1/! OX w
andas ut; uppgiva andan; av: prep.
ek, ur, från; psychö, se 9.
II) pnoe, 11 V o ii
vind, blåst; anda, andedräkt; av:
pneö, se 7.
ANDA
l Abraham gav upp a.n
1. Mos. 25:8
l gav (Ismael) upp a.n
25:17
2 höll på att giva upp a.n
35:18
l gav Isak upp a.n
35:29
l (Jakob) gav upp a.n
49:33
3 råder över allt kötts a. 4. Mos.16:22
1 Aron givit upp a.n
20:29
3 Gud s. råder över allt kötts a. 27 :16
4 s. a. har bliva vid liv
5_Mos.20:16
4 till spillo allt vad a.hade Jos. 10:40
4 intet s. a. hade lämnades kvar 11:11
4 intet s. a. hade bliva kvar
11:14
5 gav gossen upp a.n
l. Kon. 14:17
15:29
4 intet s. a. hade bliva kvar
22:35
5 gav han upp a.n
5 då gav han upp a.n
2. Kon. 4:20
6 profetisk a. till att spela l.Krön. 25:1
6 Asaf s.hade profetisk a.
25:2
6 Jedutun s. hade profetisk a.
25:3
5 Ahab gav upp a.n
2. Krön. 18:34
35:24
5 Josia gav upp a.n
3 unnar mig icke hämta a.n Job 9:18
2 att få giva upp a.n
11:20
3 mänskliga varelsers a.
12:10
l har givit upp a.n
14:10
3 förgås genom Guds muns a.
15:30
3 draga till sig sin a.
34:14

IJ ·n~

"lifi J

blåsa med sin ande, andas; nasap,
blåsa; ruaI:t, se 3.
2) ndämä, il ~ Vi ~
andedräkt; ande, liv, livsande. I.Kon.
17: 17 ordagrant: till dess att det icke
fanns någon ande kvar i honom;
Dan.l O: 17 ordagrant: anden är icke
kvar i mig. Se: Anda 4.
3) rua/z, TJ·n
vind, vindfläkt; andedräkt; (Guds och
människans) ande; själ, sinne; livskraft, andekraft. Job 26: 13 ordagrant:
genom hans ande blir himmelen klar.
4) jäpea/;!, O D. ~
som andas tungt eller fnyser; av:
[japaI:tl, andas tungt.
5) sä' ap, "l~t1
andas in, flämta, flåsa; andas ut.
6) emphysaö, t fl cp u a w
andas på; av: pr~p. en, i, på; physaö,
andas.
7) empneö, l!; fl 11 V Ew
andas, fnysa; av: prep. en, i, på;
pneö, blåsa, fläkta.
ANDAS
l Du andades på dem
2. Mos. 15:10
2 till slut icke mer andades 1. Kon. 17 :17
3 han andades blev himmelen Job 26:13
4 män s. a.våld
Ps. 27:12
5 skaffa mig luft och a. ut
Jes. 42:14
Dan. 10:17
2 förmår icke mer att a.
6 andades (J_)på dem
Joh.20:22
7 Saulus andades hot och
Apg. 9:1

a

ANDE

Se även: Ande (Guds), ande
andedräkt, andemakt, andlig,
tag, helige Ande, liv, gåva,
gåva, barn, helig, frukt, eld,
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(ond),
andenådeguds-

tjänst, värld, träldom,
kraft, nåd, härlighet,
trösta, vägleda, änglar.

barnaskap,
Hjälparen,

-ande

livsande l.Mos.2:7; 7:22
sjukdomsande Luk.13: II
spådomsande Apg.16: 16
tjänsteande Hebr.l: 14
tvedräktsande Dom.9:23
villoande I Tim.4: I
Ande

1. Hebreiskans vanligaste ord för
ande är rua/;! (utt. ruach), vilket förekommer omkring 380 gånger i G.T.
Ordet betyder ursprungligen vind,
vindfläkt, se t.ex. Job 41:7; HV.2:17;
Ps.I04:4; Jes.7:2; Jer.13:24 etc. Grekiskans och N.T.s motsvarande term
är pneuma. Ordet kommer av verbet
pneö, blåsa, fläkta. Även detta ords
ursprungliga innebörd är vind, jfr
Joh.3:8: »vinden - pneuma - blåser
vart den vill»; Hebr.I:7: »han gör
sina änglar till vindar - pneumata».
Från denna innebörd av osynlig,
immaterieil, för det mänskliga sinnet
hemlighetsfull men dock förnimbar
kraft härledes sedan de mångskiftande betydelserna av detta ord i Skriften. Det förekommer i N.T. omkring
220 gånger.
2. a. Termen ande har sålunda i
Skriften på en mångfald ställen en
rent fysisk betydelse: livsande, andedräkt, livskraft, det som skänker
kroppen, materien, liv, Job 27:3; Hes.
37:5,6,9,14 etc. Kroppen utan ande
är död, Ps.146:4; Jak.2:26. Avgudarna är döda, de har ingen ande i
munnen, Ps.135:17; Hab.2:19. Det
antikristliga religiösa vilddjuret får
makt att giva ande åt en bild av det
politiska vilddjuret med påföljd, att
den blir levande, talar, utövar inflytande etc., Upp.13:15. Å andra
sidan skall Kristus vid sin uppenbarelse döda den Laglöse genom sin
muns ande, 2.Tess.2:8. Att dö innebär att giva upp andan, Klag.2: 12;
Matt.27:50; Luk.21:26; Joh.19:30;
Apg.5:5,l0. Om den, som å andra
sidan varit döden nära men fått nya
livskrafter, säges, att hans ande har
kommit tillbaka, Dom.15:19. Till en
död, som åter uppväckts, har anden
kommit igen, Luk.8:55; Hes.37:10.
Anden är en gåva från Gud, Apg.
17:25, ett utflöde av honom, Job 27:
3; U pp.11: Il. Gud råder därför suveränt över allt kötts anda, 4.Mos.
16:22; Hes.37:5,6,9,14; Dan.5:23;
MaI.2:15; Ps.104:29,30. Av hans
andes gåva beror allt liv, Job 34:
14,15.
b. Ande har i Skriften även en
antropologisk innebörd: termen betecknar den immateriella, inre, osynliga delen av människans personlighet. Den är ett verk av Guds skapelse, Sak.12: l. Tillsammans med
den materiella, synliga, yttre delen
av människan, köttet (se: Kött), eller
kroppen, l.Kor.7:34 (se: Kropp), utgör den en komplett personlighet; jfr
2.Kor.7:1: en fullständig helgelse bör
omfatta rening från allt, som befläckar vare sig kött eller ande. Ä ven
om den avfällige syndarens materiella personlighet, köttet, till följd
av de~s missbruk i lusta och brott
mot livslagarna går under, återstår
möjligheten, att den immateriell~,
inre delen, anden, kan frälsas dängenom att lidandena som följd av
synderna kan leda honom till förnuft bot och förlåtelse, I.Kor.~:5.
Den' ogifta troende kvinnan kan viga
hela sin personlighet, både kroppen
och anden, åt omsorgen om vad .som
hör Herren till, I.Kor.7:34. Den mre,
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Ande
andliga delen av människans personlighet besitter förmögenheter, som
upphäver den materiellas begränsningar: frånvarande till kroppen är
aposteln dock hos de troende i anden,
gläder sig över ordningen och tron,
KoI.2:S, eller fördömer och utrensar
synden i församlingen, I.Kor.5:3,4.
Även efter dödens skilsmässa, då
banden mellan kropp och ande upplöses, lever anden medvetet vidare.
De troende, som gått hädan, är fullkomnade andar, Hebr.12:23; de är
fullkomnade i så måtto, att de för
sin del förverkligat Guds syftemål i
skapelsen och återlösningen, och de
är andar, dvs. de har ännu icke förenats med sin uppståndelsekropp, jfr
Hebr.11:39,40. I fängelset, dödsriket,
lever de personer, vilka varit ohörsamma mot Gud under Noas tid,
medvetet vidare; Kristus predikade
för dessa andar efter sin död på korset, l.Pet.3:19. Kristus själv dödades
till köttet men levandegjordes till
anden; borta från kroppen gick han
som andevarelse till dödsriket för att
där fullgöra en del av sin gärning,
I.Pet.3:18,19. Den fromme befaller
i dödsögonblicket sin ande i Herrens
händer, Ps.31 :6; Luk.23:46; Apg.
7:S9.
Vid sidan av denna tudelning av
människans personlighet erbjuder
Skriften en än mera detaljerad karakteristik: Till människan såsom Guds
avbild hör också konstitutionellt sett,
att hon utgör ett slags treenighet.
Människan äger en kropp, en själ och
en ande, I.Tess.5:23. Denna tredelning förutsättes på en mångfald ställen i den apostoliska undervisningen;
jfr Hebr. 4:12; Luk.1:46,47; 2:40,S2
etc. Som sann människa besatt Jesus
jämte kroppen, Hebr.10:S,1O; Kol.
1:22; Joh.2:21 etc., även en själ, Joh.
12:27; Matt.26:38 (se: Själ), samt
en ande, Mark.2:8; 8:12; Joh.11:33;
13:21.
Människans psyche, själ, innesluter
i första hand de lägre sinnesförmögenheterna, vilka den har gemensamt
med övriga levande varelser, från
vilka människan dock skiljer sig
genom vissa förmögenheter, som
höjer henne över dem: nous, intelligensen, förståndet, förnuftet, genom
vilket hon skiljer mellan gott och
ont, sant och falskt, thelema, viljan,
som väljer mellan motsatta lockelser
och impulser, kardia, hjärtat, känslans djupa och rika område, där både
viljan och förståndet har sitt fäste,
samt slutligen pneuma, anden, det
religiösa elementet, som på ett absolut sätt skiljer människan från djuren.
Människans ande lever i gemenskap med och hämtar liv och impulser från Guds Ande; dessa meddelar
den åt själen, genom vilken den behärskar kroppen och utövar sitt inflytande på omvärlden. Människans
ande är sätet för Guds helige Ande
i henne, jfr Ef.4:23: .Anden som bor
i edert sinne .. » I och tillsammans med
den troendes egen ande vittnar Guds
Ande om barnaskaps förhållandet till
Gud, Rom.8:16. I detta allraheligaste
a v personlighetens helgedom med dess
organ' för umgängelsen med den
gudomliga världen ligger själva källan till det sanna kristna tjänandet, i
vilket sedan såväl själ som kropp
engageras, Rom.1:9.
Anden vederkvickes genom den
kristna gemenskapen, 2.Kor.7:13; l.
Kor.16:18. Vaksamhet och böneumgängelse med Gud sätter den troende
i stånd att övervinna köttets svaghet
samt att i verksam handling omsätta
de visioner och impulser, som anden

e. Ande får i vissa bibelsammanhang en frälsningshistorisk innebörd:
den sättes i motsats till lagen som
frälsningsväg. Det karakteristiska för
det gamla förbundet är gramma,
bokstav, medan det som kännetecknar det nya förbundet är pneuma,
ande, verksam i och genom evangelium. Dessa bägge förbund förkroppsligas i deras respektive personliga medlare, Mose och Kristus,
2.Kor.3:6-18.
Liksom bokstaven,
lagen, dödar människan genom att
döma hennes synd, gör Anden henne
levande genom att benåda henne,
Rom.S: 12-21. Motsättningen består
alltså inte mellan G.T.s och N.T.s
heliga skrifter, eftersom också de
förra vittnar om det nya förbundet.
Ej heller är det fråga om någon kontrast mellan det skrivna ordet och
Andens verkan. Alternativet till den
dödande boksta ven är inte att utesluta bokstaven och endast hålla sig
till Anden utan fastmer att ha Anden
i bokstaven och låta denna tolkas av

I dödsögonblicket, då den synliga,
materiella och förgängliga delen av
människans personlighet skiljes från
den osynliga, immateriella, evigt bestående delen, går den troendes ande
i salig förbidan på uppståndelsen,
då den förenas med sin mot evighetsväsendet svarande förhärligade, andliga kropp, in i Guds omedelbara
närhet och gemenskap; jfr 2.Kor.
5:1-8; Upp.6:9-11.

ANDE (i allmänhet)
1 Min a.skall icke bliva
1. Mos. 6:3
1 fader Jakobs a. åter liv
45:27
1 med vishetens a.
2.Mos.28:3
1 en därtill villig a.
35:21
2 icke vända eder till andar 3. Mos. 19:31
2 vänder sig till andar
20:6
1 misstankens a. kommer
4. Mos. 5:14
1 a.kommer över en nian
5:30
1 taga av den a. s. är i dig
11:17
11:25
1 tog av den a. s. var över hm
1 a.n föll på dem
11 :25
11 :26
1 på dem föll a.n
14:24
1 (i Kaleb) är en annan a.
27:18
1 en man i vilken a.är
2 ingen s.frågar andar
5. Mos. 18,l!
1 Josua •• vishetens a.
34:9
1 (Simsons)a.kom tillbaka Dom. 15:19
1 a.n från Gud kom över Saul1.Sam.16:23
3 Spå åt mig genom a.n
28:8
l. Kon. 22:21
1 kom a.n fram
1 lögnens a. i alla hans profeters 22:22
22:23
1 lögnens a. i •• profeters mun
2. Kon. 2:9
1 arvslott av din a.
2:15
1 Elias 'a. vilar på Elisa
4 icke i min a. var med
5:26
1 låta en sådan a. komma in i hm
19:7
1 uppväckte •• Puls a. och
1 Tillegat-Pilnesers a.
1. Krön. 5:26
3 hade frågat en a.
10:13
1 kom a.n fram .. inför H.
18:20
1 bliva en lögnens a.
18:21
1 lagt en lögnens a.
18:22
21:16
1 mot Joram filistliernaB a.
36 :22
1 konungen Kores' a.
1 perSiske konungen Kores' a. Esr. 1:1
1:5
1 vilkas a.Gud uppväckte
1 min a. indricker deras gift
Job 6:4
7:11
1 till orda i min a.s ångest
10:12
1 bevarades min a.
5 vems a. kom till orda ur dig
26:4
27:3
1 så länge min a. är i mig
1 på a.n i mskorna kommer det an 32:8
1 a.n i mitt inre •• spränga sönder 32:18
33:4
1 Guds a. är det s.gjort mig
1 befaller jag min a.
Ps. 31:6
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mottagit från Gud genom hans ord
och Ande, Matt.26:41; Mark.14:38.
Guds Andes impulser sätter den troende i stånd till att vara i anden alltid bedjande, Ef.6: 18.
c. Ande får även en psykologisk
mening; tillsammans med en adjektiv- eller genitiv bestämning betecknar
den då en impuls, en disposition, hos
människan. Fruktans och försagdhetens ande kommer icke från Gud,
2.Tim.1:7; jfr 2.Kon.19:7. Misstankens ande kan komma över en människa, 4.Mos.5:14. Människan under
lagen drives aven träldomens ande
till fruktan, vilken tron på Kristus
befriar henne ifrån, Rom.S: IS. Till
straff för judafolkets ohörsamhet mot
det profetiska och apostoliska budskapet lät Gud enligt sina lagar en
sömnaktighetens och försoffningens
ande komma in i och prägla det med
påföljd, att dess andliga och själsliga
förmögenheter förslappades, Rom.
11 :8. I motsats till folkets otro besjälades Kaleb och Josua av _en
annan ande», trons, 4.Mos.14:24; jfr
2.Kor.4:13, som en följd av den
helige Andes inspiration. Tuktighetens och kraftens ande är en Guds
gåva, 2.Tim.I:7. Ett rent hjärta och
visshet om syndernas förlåtelse medför en frimodig ande, PS.Sl: 12, och
en villighetens ande, Ps.5I:14. Följden av Andens utgjutelse och mottagande blir en bönens och nådens
ande, Sak.12: 10.
d. Ande inrymmer ofta en moralisk aspekt; adjektiv, genitiv- eller
prepositions bestämningar angiver därvid tendensens riktning och art; ordet
betecknar i detta sammanhang människans sinnelag, moraliska halt och
hållning, själva grundkaraktären hos
människan. Till sann omvändelse hör
att skaffa sig en ny ande, Hes.18:3!.
Israels framtida nyfödelse kommer
att kännetecknas av erfarenheten av
ett nytt hjärta och en ny ande till
följd av Guds Andes inträde och verk
i personlighetens inre, Hes.36:26,27.
En trolöshetens ande hos Israel för
människorna bort från deras Gud
och till det skapade, Hos.4:18; S:4.
En människa, i vilkens ande icke är
något svek, är säll,Ps.32:2; kraftens
och tuktighetens ande är Guds gåva
till den troende, 2.Tim.l:7, lika~å
kärlekens och saktmodets, som gör
den troende dyrbar inför Gud, I.Pet.
3:4, och samtidigt skickad att både
hjälpa den svage till rätta, Ga1.6: I,
och utöva annat slag av själavård,
I.Kor.4:21.

Anden, Joh.6:63; 2.Pet.1:20-21. Se
även: Bokstav 2.
f. Ordet ande brukas såsom beteckning för självständiga personliga
andeväsen utan materien kropp, Luk.
24:39.
Gud är själv ande, Joh.4:24. En
tillbedjan, som svarar mot hans väsen
och därför kan tiIlfredsställa honom,
måste ske i ande och i sanning, den
måste komma från människans ande,
inspirerad av Guds egen ande, och
är därför icke bunden av tid eller
rum; den är barnets samtal och umgänge med sin Fader. Gud är andarnas Fader, Hebr.12:9, källan till och
uppenhållaren av allt vad ande heter;
han är också profeternas andars Gud.
Från honom kommer deras inspiration
och uppenbarelse, Upp.22:6.
Kristus, den siste Adam, blev en
levandegörande ande, medan den
förste Adam blev en levande själ,
l.Kor.IS:4S (grt.). »Den siste Adam»
börjar med att i sig själv förverkliga
fullkomlighets tillståndet, något som
var omöjligt för den förste Adam,
som var »själisk» och »jordisk», dvs.
enbart en skapad varelse utan förmåga att själv skapa och ge liv. Den
siste Adam står i direkt förbindelse
med Gud, som är ande, Joh.4:24.
Som Guds Son har Kristus del i
Faderns eget liv, Joh.I:I-4; S:26.
Han kallar sig själv »livet», 11:2S;
14:6. Detta liv har uppenbarats för
Kristi apostlar och förkunnas i deras
skrifter, l.Joh.1:2, och blir en verklighet för var och en som tror på
Kristus, S:l1-13.
Att Kristus är en levandegörande
ande, pneuma zöopoioun innebär,
att han gör en i sina synder och
överträdelser död människa levande
genom det liv han har från sin Fader,
Ef.2:1-S. Kristi Ande kallas därför
livets Ande, Rom.8:2. N.T. anknyter
Sonens livgivande gärning till skapelsen. Människan skapades till Guds
avbild, I.Mos.l:27, men hemföll åt
döden genom Adams olydnad och
fall, Rom.5:12. Kristus, »den osynlige
Gudens avbild», Kol.1:IS, bragte
genom sin lydnad liv till heJa mänskligheten, Rom.S:17-l9. Den som är
i Kristus är en ny skapelse, 2.Kor.
S:17, och förvandlas till hans avbild,
3:18. Liksom människan är jordisk
och .själisk» genom den förste
Adam, blir hon himmelsk och »andlig» genom den siste Adam, I.Kor.
IS:46-49. Se: Andlig.
Anden i absolut mening är beteckningen på den tredje personen i
gudomen och nämns omkring 90
gånger i N.T. Hans väsen uttryckes
i Joh.6:63 med ordet zöopoioun, levandegörande. Rörande hans personlighet, hans roll i Guds skapelse- och
återlösningsverk, i den gamla hushållningen och den nya samt i eskatologisk tid, se Ande, Guds.
Ande är den bibliska termen också
för andra personliga andeväsen, Apg.
23:8; Luk.24:39, såväl de goda, de
heliga änglarna, Hebr.1:14, som de
onda andarna, djävulen och hans
änglar, Luk.7:21; 8:2. Jfr ;fngel och
Ande, ond.
J

Andar, saliga

Viss om Guds eviga herravälde
över liv och död, över livet på jorden
och i dödsriket, överlämnar den döende Frälsaren med en sons förtröstan och tillgivenhet sin ande i den
himmelske Faderns händer, Luk.23:
46. Stefanus, den förste kristne martyren, anförtor inför skilsmässan från
sin sargade kropp sin ande i sin uppståndne och förhärligade Förlossares
händer, för vilken han i trohet gått
i döden, Apg.7:59. Avklädda sin jordiska kropp förbidar de »fullkomnade
rättfärdigas andar», de troende ur
Gamla och Nya Testamentet, vilka
nått målet för sitt jordeliv, det ögonblick, då de jämte alla Guds barn
skall nå fullkomningen, uppståndelsen och förvandlingen, Hebr.12:23;
jfr 11 :39-40.

En rätt ande, Ps.51.
I) En frimodig ande, v.12. 2) En
helig Ande, v.13. 3) Villighetens ande,
v.14. 4) En förkrossad ande, v.19.
ANDE

l)

nlab, O·ll

vind, vindfläkt; andedräkt; (Guds och
människans) ande; själ, sinne; livskraft, andelcraft. Se: Anda 3.
2) jiddi?oni, ' l'Vl '
en som känner el. vet; spåman, spådomsande; av: jaga', känna, veta.
3) 'o~, J

ix

en avlidens ande, gengångare; en som
kan mana fram avlidnas andar, andebesvärjare.
4) le~, J~
hjärta; användes ofta bildligt som
uttryck för människans känslor, vilja
och förstånd.
S) ndiimii, il ~ ttj)
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
nasarn, andas. Se: Anda 4.
6) pneuma, 1T V E ti Il lY.
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; av:
pneö, blåsa, andas. Se: Anda 7.
7) utf. ord.

Ande-Ande, Guds
I vilkens a.lcke är något svek
32:.
hava en hedrövad a.
34:19
giv mig på nytt en frimodig a.
51 :12
uppehåll mig med villighetens a. 51:14
behagar Gud, en förkrossad a.
51:19
ty min a. försmäktar
77:4
min a. skall eftersinna
77:7
vars a. icke var trofast
78:8
tager bort detas a.
104:29
Du sänder ut din a.
104:30
ingen a. är i deras mun
135:17
När min a. försmäktar I mig
142:4
min a.försmäktar I mig
143:4
min a. förgås
143:7
Hans a. måste sin väg
146:4
lita min a. flöda för eder Ords. 1:23
l H. är den s.prövar andarna
16:2
5 A.n i mskan är H.lykta
20:27
l enshanda a.hava alla
Pred.' 3:19
1mskornas a. Stiger uppit och
l fänadens a. far ned
3:21
l aon vänder iter till Gud
12:7
l rättens och reningens a.
Jes. 4:4
l H. har utgjutit förvirringens a.
19:14
l aon i mig söker dig
26:9
l rättens a., skipar rätt
28:6
29:4
3 din röst •• ss.en a.s ur jorden
l en tung sömns a.
29:10
l hästar äro kött och Icke a.
31:3
l a. från höjden bliver uigjuten
32:15
l en sådan a.komma In i honom
37:7
l min a. har sitt liv därav
38:16
l H•• s. har givit a. it dem
42:5
l (H. )bor hos •• ödmjuk a., vill
l giva liv it de ödmjukas a.
57 :15
l deras a. ,försmäkta
57 :16
l I stället för en bedrövad a.
61:3
l har en förkrossad a.
66:2
l ingen a. är I belätena
Jer. 10:14
l en fördärvares a.
51:1
l de mediska konungarnas a.
51:11
l ingen a.är i dem
51:17
l vart a.n ville gå, glngo de
Hes. 1:12
l Vart a.n ville gå. .ja, varthelst
l a.n ville gå
1:20
1:20,21
l väsendenas a. var i hjulen
l upprörd i min a.
3:14
l väserulenas a. var i dem
10:17
11:19
l en DY a •• i deras bröet
13:3
l följen eder egen a.
l skaffen eder en DY a.
18:31
l lita en nya. komma
36:26
l skall lita a. komma In i eder
37:5
l giva eder (benen) a.
37:6
37:8
l ingen a. var i dem
l tala till a.n och säg till aon,
l kom du a. från 4 väderstrecken
37:9
l Då kom a,n in i dem
37:10
l skall lita min a,komma i eder
37:14
l heliga gudars a. är
Dan. 4:5
l heliga gudars a. är i dig
4:6
l gudars a. är I dig
4:15
l en man•• heliga gudars a. är
5:11
l hög a. hos Daniel
5 :12
l gudars a.är i dig
5:14
l när hans •• a.blev stolt
5:20
5 bar i sitt våld din a.
5:23
l övermittan hög a. i Daniel
6:3
l kände Daniel, a.oroas
7:15
l trolöshetens a. rort dem
Hos. 4:12
l a. bor i deras bröst
5:4
l men alls ingen a. är däri
Hab. 2:19
l H. uppväckte Serubhabels a.
l och JOSUa8 a. och kvarblivna
l folkets a.
Hagg. 1:14
l danat mänDisksns a.
Sak. 12:1
l nådens och bönens a.
12:10
l orenhetens a., skaffa bort
13:2
l att vår a. bevaras
Mal. 2:15
Matt. 5:3
6 fattiga i a.n
'6 drev ut andarna
8:16
12:45
6 tager med sig 7 andra andar
6 A.n är villig, klittet är svag!
26:41
Mark. 2:8
6 rornam då J. i sin a.
6 ur sin a.s djup
8:12
9:17
6 besatt aven stum a.
9:20
6 slet och ryckte a.n honom
6 Du stumme och döve a.
9:25
14:38
6 A.n är villig; klittet är svagt
Luk. 1:17
6 i Elias' a.och kraft
6 min a.fröjdar sig i Gud
1:47
6 allt etarkare i a.n
1:80
6 Då kom hennes a.igen
8:55
9:39
6 en a.plägar gripa honom
9:39
6 a.n sliter och rycker honom
6 andarna äro eder underdåniga
10:20
6 med sig 7 andra andar
11:16
6 befaller jag min a.
23:46
6 trodde det var en a.
24:37
24:39
6 En a. bar ju icke kött och ben
6 bliver rodd av vatten och a. Joh. 3:5
6 rott av Aon, det är a.
3:6
6 tillbedja Fadern I a.och sanning 4:23
6 Gud är a., och de •• måste
6 tillbedja i a. och sanning
4:24
6 äro a.och äro liv
6:63
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6 a. var ännu icke given
7:39
6 upptändes han i sin a.
11:33
6 upprörd i sin a.
13:21
6 7 män s. äro fulla av a.
Apg, 6:3
6 den vishet och den a.
6:10
6 H.J. tag emot min a.
7:59
6 Paulus •• sade till aon
16:18
7 aoD for ut •• i samma stund
16:18
6 upprördes han i sin a.
17:16
6 brinnande i a.n
18:25
6 bunden i a.n •• till Jerusalem
20:22
6 att det Icke finnes någon a.
23:8
23:9
6 bar en a •• talat med honom
6 som jag i min a. tjänar
Rom. 1:9
6 gm a. döden kroppens gärningar
8:13
6 icke fitt träldomens a.
8:15
8:15
6 I haven fitt en barnaskapets a.
6 Aon själv vittnar med vår a.
8:16
6 en sömnaktighetens a.
11:8
12:11
6 varen brinnande i a.n
6 bevisning i a. och kraft
l. Kor. 2:4
6 den människans egen a.
2:11
6 hava icke fitt världens a.
2:12
6 till eder med •• saktmods a.
4:21
6 Jag är •• till a.n närvarande
5:3
6 komma tillsammans, I och min a. 5:4
6 för att a.n.• bliva frälst
5:5
6 han är en a. med honom
6:17
6 att skilja mellan andar
12:10
6 beder visserligen min a.
14:14
6 skall väl bedja med a.n
14:15
14:15
6 lovsjunga med a.n
6 om du lovar Gud med a.n
14:16
6 profeters andar underdåniga
14:32
15:45
6 en levandegörande a.
6 vederkvickt min a. såväl
16:18
6 som eder a.
2. Kor. 2:13
6 fick ingen ro i min a.
6 förbund .• icke bokat av utan a.
3:6
6 H.verkar, s.själv är a.
3:18
6 befläckar klitt eller a.
7:1
7 :13
6 (Titus') a. bar vederkvickelse
11:4
6 ett annat slags a.
6 vänta gm a. rättfärdighet
Gal. 5:5
6 Vandren i a.
5:16
6 drivens av a.
5:18
5:25
6 liv genom a •• vandra i a.
6 upprätta honom i saktmods a_
6:1
6 nåd vare med eder a.
6:18
6 uppenbarelsens a.
Ef. 1:17
5:18
6 fastmer uppfyllas av a.
Fil. 4:23
6 JK. nåd vare med eder a.
6 är jag dock i aon hos eder
Kol. 2:5
6 hela eder a •• själ och kropp1.Tess.5:23
6 rättfärdigad i a.n
l. Tim. 3:16
6 Icke försagdhetens a., utan
6 kraftens, kärlekens •• a. 2. Tim. 1:7
4:22
6 H. vare med dm a.
Filem. v.25
6 nåd vare med eder a.
Hebr. 4:12
6 itskiljer själ och a.
9:14
6 evig a.framburit sig själv
12:9
6 underdåniga andarnas Fader
6 rättfärdigas andar
12:23
l. Pet. 3:4
6 stilla a.ns väsende
3:18
6 till aon gjord levande
6 l aon gick han åstad och
3:19
6 predikade för de andar
4:6
6 likväl till a.n skulle få leva
6 tron icke var och en a. ,
6 utan pröven andarna
l. Joh. 4:1
4:2
6 var och ~ a. som bekänner
6 a.som icke så bekänner J.
4:37 Den a.n är AntIkrists a.
4:3
6 känna igen •• villfarelsens a.
4:6
6 kroppen utan a. är död
Jak. 2:26
6 och icke hava a.
Jud. v.19
6 frid •• från de 7 andar
Upp. 1:4
6 han som bar Guds 7 andar
3:1
6 7 eldbloss , det är Guds 7 andar
4:5
6 det är Guds 7 andar
5:6
6 makt att giva a. it •• bild
13:15
17:3
6 rorde han mig i a.n
6 J. vittnesbörd är profetians a.
19:10
6 rorde mig I a.n åstad
21:10
6 profeternas andars Gud
22:6
ANDE, ANDEN (olika benämningar)
l MIn a.skall icke bliva
1.Mos. 6:3
l med vishetens a.
2. Mos. 28:3
l taga av den a.som är
4. Mos. 11:17
l tog av den a.som var över
11:25
l a.n ron på dem
11:25
l på dem ron aon
11 :26
l att H.läte sin A.
11:29
l en man i vilken a. är
27 :18
l Josua •• med vishetens a.
34:9
l arvslott av din a.
2. Kon. 2:9
l Elias a. vilar på Ellsa
2:15
l Din gode A•• att undervisa Neh. 9:20
l varnade dem med din A.
9:30
3 tag Icke' din h.A.lfrån mig
Ps. 51:13
l Du sänder ut din a.
104:30
l de voro gensträviga mot hans A.I06:33
l Vart skall jag gå ror din A.
139:7
l din gode A.lede mig
143:10
l lita min a. flöda ror eder Ords. 1:23

l vishets och förstånds A.
Jes. 11:2
råds och starkhets A.
11:2
H. kunskaps och fruktans A.
11:2
28:6
rättens a •• skipar rätt
rorbund, utan att min A. är med 30:1
a. från höjden utgjuten
32:15
42:1
över hm,litit min A.komma
44:3
utgjuta min A. över dina barn
48:16
bar H.sänt mig •• och sin A.
säger H., min A.s.är över dig 59:21
3 de bedrövade hans h. A.
63:10
3 lade i deras bröst sin h. A.
63:11
l vart a.n ville gå. gingo de
Hes. 1:12
l Vart aon ville gå•• ,ja,
l varthelst aon ville gå
1:20
1:20,21
l väsendenas a. var i hjulen
10:17
l väsendenas a. var i dem
l en nya •• i deras bröst
11:19
18:31
l skaffen eder en nya.
36:26
l lita en ny a.komma
l lita min A. komma i edert bröst 36:27
l tala till a.n och säg till a.n,
l du a.från de 4 väderstrecken
37:9
l Då kom a.n in i dem
37:10
l lita min a.komma I eder
37:14
l utgjuta min A.över Israels hus
39:29
l heliga gudars a. är
Dan. 4:5
l heliga gudars a. är i dig
4:6
l gudars a. är i dig
4:15
l man, i vilken heliga gudars a. är
5:11
l en hög a.hos Daniel
5:12
l gudars a. är i dig
5:14
l övermittan hög a. i Daniel
6:3
l utgjuta min A.över allt klitt Joel 2:28
l över tjänare •• utgjuta min A.
2:29
l min A.skall rorbliva
Hagg. 2:6
l utan genom min A. ,säger H. Sak. 4:6
lord, H.gm sin A.hade sänt
7:12
l nådens och bönens a.
12:10
4 blev J. av A.n rord i öknen Matt. 4:1
4 eder Faders A. skall tala i eder 10:20
4 över hm •• skall min A. komma
12:18
4 hädelse mot A.n •• icke rorlåten 12:31
Mark. 1:10
4 A. ss. en duva sänka sig
4 förde A.honom ut i öknen
1:12
4 i Elias' a. och kraft
Luk. 1:17
4 han kom nu gm A.s tIllskyndeIse 2:27
4:1
4 J.fördes geoom A •• i öknen
4:14
4 J. vände i A.s kraft tillbaka
4 såg A. såsom en duva sänka Joh. 1:32
4 över vilken,du får se A.sänka
1:33
4 bliver född av vatten och a.
'3:5
4 rott av A., det är a.
3:6
4 med var och en s.är född av A.
3:8
4 Gud giver icke A. efter mått
3:34
4 tillbedja Fadern i a.och sanDing 4:23
4 Gud är a., tillbedja i a., sanning
4:24
4 Det är A.som gör levande
6:63
4 de äro a.och äro liv
6:63
4 Detta sade han om A. ,
4 tya. var ännu icke given
7:39
4 sanningens A. som världen icke 14:17
15:26
4 sanningens A. som utgår från
4 han kommer,s. är sanDingens A. 16:13
4 tungomål,eftersom A.ingav Apg. 2:4
4 utgjuta av min A.över allt kött
2:17
2:18
4 över mina tjänare •• av min A.
4 7 män s. äro fulla av a.
6:3
4 den vishet och den a.
6:10
4 handpåläggning, A.blev given
8:18
4 Då sade A. till Filippus
8 :29
10:29
4 sade A. till honom
11:12
4 A. sade till mig att •• rolja dem
4 gav gm A.s ingivelse till känna 11:28
4 Paulus, gm A.s tillskyndelse
19:21
21:4
4 sade gm A.s tillskyndelse
4 omskärelse, en s.sker i A. Rom. 2:29
4 tjäna vi nu 1 A.s DYa väsende
7:6
8:2
4 livets A.s lag har i Kol.
4 icke efter köttet utan efter A.
8:4
4 sitt sinne vänt till vad A. tillhör
8:5
4 A.s sinne är liv och frid
8:6
4 A. är liv, för rättfärdighetens
8:10
4 om dens A. ,s. uppväckte J., bor 8:11
8:11
4 göra •• levande; genom sin A.
8:13
4 genom a.döden kroppens gärn.
4 fitt barnaskapets a.
8:15
4 A. själv vittnar med vår a.
8:16
8:23
4 fitt A. ss.rorstlingsglva
8:26
4 kommer ock A. vår svaghet till
8:26
4 A. själv manar gott ror oss
8:27
4 han.. vet vad A. menar
15:19
4 gellOm A.s kraft
4 uppmanar •• vid vår kärlek I A.
15:30
4 bevisning i a.och kraft
l. Kor. 2:4
4 har Gud uppenbarat gm sin A. ,
4 A. utrannsakar ju allt
2:10
4 fitt den A., s. är av Gud
2:12
2:13
4 sådana ord, s. A.lär oss
12:4
4 A. är en och densamme
4 de gåvor i vilka A. uppenbarar
12:7
4 gives gm A•• visdomens ord
12:8
4 efter samme A•• kunskapens ord 12:8
4 tro 1 samme A.
12:9
4 helbrägdagörelsens •• 1 samme A. 12:9
12:11
4 verkar densamme ene A.

Se även: Överbevisa, föda (på nytt),
lära, leda, utrusta, kalla, vittna, på-
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l
l
l
l
l
l
l
l
l

4 i en och samme A•• alla döpta
12:13
4 en och samme A. utgjuten
12:13
14:15
4 skall väl bedja med a.
4 lovsjunga med a.
14:15
4 om du lovar Gud med a.
14:16
15 :45
4 en levandegörande a.
4 A. till en underpant
2. Kor. 1 :22
3:6
4 förbund •• icke bokstav utan a.
4 A. gör levande
3:6
4 större härlighet •• A.s ämbete
3:8
4 H. är A.
3:17
4 H. verkar, s. själv är a.
3:18
4 vi hava samma trons A.
4:13
4 till en underpant •• givit oss A.
5:5
4 vandrat i en och samme A.
12:18
4 av laggärningar .• undfingen A.Gal. 3:2
4 I s.haven begynt i A.
3:3
4 han s. förlänade eder A.
3:5
4 genom tron •• den utlovade A.
3 :14
4 i våra hjärtan sin Sons A.
4:6
4 förrDljde den s. var född efter A. 4:29
4 vänta genom a. rättfärdighet
5:5
4 Vandren i a.
5:16
4 köttet har begärelse mot A.
5:17
4 och A. mot köttet
5:18
4 drivens av a.
5:22
4 A.s frukt åter är kärlek
5:25
4 hava liv genom a., vandra i a.
4 den s. sår i A.s åker, skall
6:8
4 av A. skörda evigt liv
4 uppenbarelsens a.
Ef. 1:17
4 i en och samme A. tillträde
2:18
4 till en Guds boning I A.
2:22
3:16
4 I gm hans A. växen till i kraft
4 bevara A.s enhet gm fridens hand 4:3
4:4
4 en kropp och en A.
4 förnyens genom A.s.bor
4:23
4:30
6 bedröven icke Guds h. A.
4 fastmer uppfyllas av a.
5 :18
6:17
4 A.s svärd, s. är Guds ord
6:18
4 I alltjämt bedjen i A.
4 fasta i en och samme A.
Fil. 1:27
2:1
4 om gemenskap i A.
Kol. 1:8
4 omtalat eder kärlek i A.
4 giver sin h. A. till att bo l. Tess. 4:8
4 Utsläcken icke A.
5:19
4 frälsning, i helgelse i A. 2. Tess. 2:13
4 rättfärdigad i a.
l. Tim. 3 :16
4 A. säger uttryck!igen
4:1
2. Tim. 1:7
4 kraftens, kär lekens •• a.
4 evig a.framburit sig själv Hebr. 9:14
4 som smädar nådens A.
10:29
4 utvalda•• i helgelse i A.
l. Pet. 1:2
4 härlighetens A. ,Guds A. vilar
4:14
4 veta vi av A. ,s.han givit 1.Joh. 3:24
4 var och en a.som bekänner
4:2
4 känna vi sanDingens A.
4:6
4 att han givit •• av sin A.
4:13
4 A. är den som vittnar,
4 eftersom A. är sanningen
5:6
4 A. , vattnet och blodet
5:8
4 svartsjuk kärlek trängtar A. Jak. 4:5
4 och icke hava a.
Jud. v.19
4 frid •• från de 7 andar
UPP. 1:4
4 den s. har öra,höre vad A. säger 2:7
2:11,17,29;3:6,13,22
4 han s. har Guds 7 andar
3:1
4 7 eldbloss, det är Guds 7 andar
4:5
4 det är Guds 7 andar
5:6
4 kom livets a.från Gud
11:11
14:13
4 säger A. ,de skola fä vila sig
19:10
4 J. vittnesbörd är profetians a.
4 profeternas andars Gud
22:6
22:17
4 A.och bruden säga: Kom

ANDE, GUDS

Se även: Helig, Gud, Kristus, Herren,
liv, sanning, Hjälpare, vatten, vind,
eld, olja, duva, insegel, pant, döpa,
fullhet, kraft, vittnesbörd, lärjunge,
apostel, löfte, församling, bön, gåva.
Den helige Ande, sann Gud

Se även: Gudomlig, Hjälpare, sanning,
skapare.
Den helige Ande, penon

Se även: Hjälpare, tala, vittna, röst,
sorg, bedröva, överbevisa, leda, undervisa, påminna, trösta, skickliggöra.
Den helige Ande, benämningar

Se även: Guds Ande, Faderns Ande,
Herrens Ande, Kristi Ande, Sonens
Ande, sanningens Ande, livets Ande,
kunskapens Ande, uppenbarelsens
Ande, härlighetens Ande, Hjälparen,
lärare, duva, eld, kraft, vatten, vind,
olja, insegel, pant.
Den helige Ande, uppgifter

Ande, Guds
minna, trösta, förhärliga, smorja,
upplysa, förnya, (göra) levande, väcka, driva, döpa, fylla.

rien. Bärarna av uppenbarelsen får
Anden som en karismatisk utrustning
för tjänsten endast för en tid.

Den helige Ande, g6vor

3. Anden som messias tidens kraft och
fulländning.
I den eskatologiska profetian hos
profeterna i åttonde och sjunde århundradena f.Kr. ses verkningarna av
Guds Ande på ett mer omfattande
sätt, icke allenast som utomordentliga
fenomen av underkaraktär utan som
en ny laguppfyllelse. Profeterna talar
om den nya tro och lydnad, som
messiastidens andeutgjutelse skall
åstadkomma, Hes.36:26 f.; Jes.32:15
f.; 11:9; Jer.31:31 f.; Sak.12:10; Joel
2:28 f. Andens verksamhet övergår
alltmer till meddelandet av religiösa
och etiska kvaliteter. Speciellt är detta
tydligt i beskrivningen av den messianske konungen. Han är bäraren av
Anden, utrustad icke endast med
övermänsklig undermakt utan framför allt med kunskap om Gud och
gudsfruktan, Jes.ll :2. På detta sätt
skildras särskilt Herrens tjänare, Jes.
42:1 ff.; 61:1.
Men icke endast frälsningshövdingen är bärare av Anden såsom inneboende beständig egendom utan även
de som han för till frälsning, Jes.
32.15; 44:3; Hes.39:29. Endast i vissa
fall synes den enskilde israeliten i
gamla förbundets tid äga Anden
såsom inneboende kontinuerlig gåva,
som själva gudslivets princip, Ps.51:
13 (David). Anden som själva gudsgemenskapens princip synes i Israel
mera vila över folket som gudsmenighet, Hagg.2:6; Jes.63:11,14. (Anden .bOf> mitt ibland Israel.) Anden
är förbundets sammanhållande band,
Jes.59:21. I den messianska tiden
åter skall Anden utgjutas över allt
kött, Joel 2:28 ff. Han skall omskapa,
byta ut Israels stenhjärtan mot hjärtan av kött, Hes.ll:19. Anden blir
det centrala i det nya förbundet.
Andens gåva ger messiastiden dess
egentliga signatur. Andeutgjutelsen
innebär, att en omedelbar personlig
gudsgemenskap är öppnad för den
enskilde messiastroende. Anden vilar
över det nya gudsfolkets olika individer, utövar en kontinuerlig verksamhet i hjärtat (personlighetens centrum) och skapar ett beständigt införlivande med Gud.

Se även: Nådegåva, visdom, kunskap,
helbrägdagörelse, kraftverkningar, profetisk (gåva), uttyda, styresmän, tjäna.
Den helige Ande, boning

Se även: Guds barn, församling,
kropp, hjärta.
Guds Ande, den helige Ande

Den bibliska gudsbilden är präglad
av aktivitet och dynamism. Gud är
icke filosofiens och spekulationens
abstrakta och bleka ide utan historiens Gud, som handlar, talar och
lever med och i sitt utvalda folk och
uppenbarar sig i det levande livet.
Detta gäller även Bibelns bild av
den helige Ande. Varken G.T. eller
N.T. söker beskriva Anden i hans
gudomliga väsen. Bibeln talar om
Andens aktivitet och gärning med
oss. Man lär känna honom i hans
gärning genom erfarenhet, Joh.3:8.
Redan terminologien visar detta.
Både det hebreiska ordet för ande,
ruab (utt. ruach) och det motsvarande grekiska pneuma är hämtade från
naturlivets sfär och betyder .luft i
rörelse.. Orden kan beteckna både
vind och ande, fläkt. I sig själva är
rual} och pneuma osynliga; man förvärvar kännedom om dem endast
genom verkningarna, jfr Joh.3:8.
Guds Ande i G.T.
1. Anden som själva livsprincipen.
Guds Ande skänker liv åt allt
levande, människorna, I.Mos.2:7;
Hes.37:4 f., djurvärlden, I.Mos.6: 17;
7:15,22; Pred.3:19,21. Allt och alla
är beroende av Guds Andes förnyelse,
Ps.l04:30, jfr 4.Mos.16:22; 27:16;
I.Mos.45:27; Hes.37:14. Allt sjunker
ned i döden, om Gud tager tillbaka
sin Ande, I.Mos.6:3. Livsfläkten i
tillvaron överhuvud taget uppehålles
genom den helige Andes oavlåtliga
verksamhet såsom den levandegörande principen.
2. Anden såsom organ för frälsningshistorien.
Israel upplever i sin historia, att
Herren leder folket genom mänskliga
redskap (domare, ledare, konungar,
profeter osv.), som är utrustade med
en kraft, gudomlig energi, som visar
sig överlägsen all mänsklig kraft. Denna kraft är en manifestation av Guds
levande Ande. Det var denne Ande,
som utrustade och överskyggade obetydliga människor såsom Gideon,
Dom.6:34, och Jefta, 11:29, och
satte dem i stånd att kalla folket
till väldiga krigsdåd, gav nasiren
Simson övermänskliga krafter, Dom.
13:25; 14:6,19; 15:14, strömmade
över profeterna, uppenbarade den
gudomliga doms- och frälsningsplanen i orakel- och profetiska utsagor,
lät övernaturlig kraft till underverk
flöda, så att sjuka blev botade, hungrande mättade, döda levande osv.,
2.Kon.5:1 f.; 4:1 f., 38 f., 42 f.; 7:1 f.;
I.Kon.17:14 f., 17 f,; 2.Kon.4:18 f.;
13:21. Jordans delning, drömtydning,
som väckte häpnad, tillskrevs Andens
verksamhet, 2.Kon.2:8 f.; I.Mos.41:
38 osv.
Genom alla dessa olika tilldragelser
och fenomen upplevdes förbindelsen
med den gudomliga världen, och det
var Guds Ande, som verkade allt
detta till förverkligandet av Guds
konungavälde i Israel. Betecknande
är, att Guds Ande mera plötsligt och
temporärt synes komma över. de människor han använder som organ för
en bestämd gärning i frälsningshisto261

Guds Ande i N.T.
1. Anden som person.
I ljuset av de profetiska löftena
om andeutgjutelsen i den messianska
tiden är det naturligt, att Anden
spelar en utomordentligt stor roll i
nya förbundets tid. Visserligen förekommer icke heller här någon egentlig
metafysisk beskrivning av Guds Ande. Men föreställningen om honom
som en person är starkt framträdande.
Skildringen av honom som en person
är så karakteristisk, att det inte kan
vara fråga om personifierande talesätt. Guds sändande av Anden jämställes med hans sändande av Sonen,
GaI.4:4,6, men ännu oftare ställes
båda dessa sida vid sida med Gud
Fadern i den s.k. triadiska formeln,
Matt.28:19; Luk.24:49; Joh.14:15-17,
26; l.Kor.12:4-6; 2.Kor.13:13; Ef.
4:4-6; l. Pet. 1:2-5; 4:13-16; Hebr.
10:29-31; Upp.l:4-6 m.fl. Jesus kallar Anden .en annan Hjälpare», Joh.
14: 16, och jämställer honom därvid
med sig själv, och han framställer
det såsom en stor glädje för lärjungarna, att Anden skall komma, Joh.
16:7. Med största självklarhet tillskrives Anden personliga verksamheter:
han vittnar, Rom.8:16; går i förbön,
8:26; tilldelar gåvor, I.Kor.12:11;

befaller, Apg.13:2; beslutar, 15:28;
lär, Joh.14:26; leder, 16:13; förhärligar Kristus, 16:14.
Den urkristna församlingen har
uppenbarligen fattat Anden såsom en
person, vilken representerar Gud och
Kristus utan att vara densamme som
Fadern och Sonen. Någon läromässig teologisk förklaring av det inomtrinitariska förhållandet mellan Fadern, Sonen och Anden finns inte i
N.T., men det är anmärkningsvärt,
att inte ens de judekristna med sin
känslighet för allt, som hade smak
av mångguderi, synes ha haft några
betänkligheter med hänsyn till sin monoteistiska tro av detta skäl.
2. Anden i frälsningshistorien.
Som i G.T. är det även i N.T.
först och främst i den frälsningshistoriska gärningen och uppgiften man
möter den helige Ande. Andens verksamhet är i första hand knuten till
Jesu liv som Messias. Denne är bäraren av Guds Ande i speciell mening,
Joh.3:34; jfr Jes.ll:2. Han är avlad
på övernaturligt sätt, genom Anden,
Luk.I:35. Han äger redan från moderlivet Anden såsom princip för
gudslivet, barnaskapets Ande. Hans
liv framställes som ett liv i Andens
fullhet och kraft. I Johannes-dopet
inviges Jesus till sitt messias kall och
smörjes med Anden, dvs. utrustas
med Andens gåvor, karismer, för
denna gärning; utsagorna rörande
honom i Jes.42: l f.; 11:2 f. går i uppfyllelse. I Andens kraft möter och
övervinner han Satan, Luk.4:14. Han
talar i Andens överbevisning, v.16 f.,
och utför sina under och kraftgärningar genom Anden, Matt.12:28.
Själv förkunnar han, att han utför
sin messianska gärning under Andens
smörjelse, Luk.4: 18, i full överensstämmelse med de gammaltestamentliga profetiorna. Sina mäktiga gärningar genom Anden framställer han
såsom bevis för att Guds rike är
kommet, Matt. 12:28; jfr Luk.ll:20.
Som Messias äger Jesus Anden utan
mått, Joh.3:34, och han kan lova
sina sändebud Andens bistånd, Luk.
12:12. Enligt Johannes döparens profetia är han den, som skall .döpa i
helig ande», Matt.3:11. Jesus förmedlar Anden till sitt återlösta folk, Apg.
2:33, och uppfyller så profetian i
Joel 2:28 f.
Härmed aktualiseras en annan sida
av Andens förbindelse med messiasriket, nämligen andeutgjutelsen över
människosläktet. Denna sker på pingstdagen, Apg. kap. 2. Genom andeutgjutelsen sättes återlösningskrafterna i Kristi verk i förbindelse med
släktet. Hela försoningsverket syftar
till andeutgjutelsen, ty först genom
den bliver Kristi verk till förlossning
för det fallna släktet. Efter sin död
och uppståndelse går därför Jesus
till Fadern och sätter sig på hans
högra sida, där han träder i förbön
för de sina. Hans första bön till
Fadern gäller sändandet av Anden,
Joh.14:16. Men Anden å sin sida
kommer alltså med Kristus till släktet, upprättar livsförbindelse med den
förhärligade Frälsaren, Joh.16:13 f.;
15:26. Därför talar Skriften omväxlande om att Jesus skall komma till
sina lärjungar, Joh.14:18,20,21,23,28;
16: 16,22, och att Anden skall komma, 14:16,17,26; 16:7-14.
3. Anden som det nya förbundets signatur och gudslivets princip.
Genom den helige Ande införsättes den troende i en intim, hemlighetsfull förening med Kristus, Joh.15:4,
(unio mystica). Under Jesu jordeliv
var lärjungarna hos honom; genom

Anden skall de nu vara i honom och
han i dem, Ef.3:16-17; 2.Kor.5:17.
Därför säger Jesus, att det är nyttigt,
att han går bort, så att Hjälparen
kan komma, Joh.16:7, ty därigenom
blir de troendes villkor ännu härligare. Gud själv tager sin boning i
människohjärtat, icke så att gränserna mellan Gud och själen utplånas såsom i hednisk mystik - men dock
så, att den förgängliga, dödliga kroppen blir en boning för Gud, ett Guds
tempel, l.Kor.3:16-17; 6:19. Anden
skall i fulländningen genomtränga
hela människans väsen, även kroppen,
Rom.8:23; 2.Kor.4:16-5:5; Ef.l:1314.
Den paulinska läran om Anden
är helt och hållet förbunden med den
förhärligade Kristus. Det är delaktigheten i hans uppståndelseliv Anden
förmedlar och är bärare av. Den troendes gudsliv är gemenskap med den
uppståndne Kristus i Anden.
Genom Andens nyfödelse upprättas hos människan en ny, omedelbar
gudsgemenskap, vilken innebär uppfyllelsen av det eskatologiska hoppet
om barnaskap. Anden är barnaskapets
Ande, Rom.8:15; GaI.4:5-7.
Anden är för Paulus själva den
eskatologiska gåvan, det nya förbundets signatur. Anden är inseglet på
att människan tillhör Guds rike,
Guds folk, Ef.l:13-14; Rom.8:16.
Anden är förstlingsgåvan, Rom.8:23,
panten - förskottsbetalningen - på
det eskatologiska arvet, 2.Kor.l :22;
5:5. Genom Anden är hela den troendes existens bestämd såsom en nyska pelse. Han har blivit en andlig
(pneumatisk) skapelse i den nya eskatologiska andliga verkligheten. Tidigare var han en »köttslig. människa, i den fallna verkligheten. Hans
varande .i Kristus», Rom.8:1; 2.Kor.
5: 17, är ett varande i Anden, Rom.
8:9.
Som andlig människa drives den
troende av Anden, Rom.8:14; Gal.
5:18. Anden driver till bön, Rom.
8:15; Ef.6:18; Jud.v.20; jfr Rom.
8:26-27. Anden har begärelse mot
köttet, Ga1.5: 17. Andens sinne är
vänt till Gud, Rom.8:6,27. Andens
makt besegrar syndens och dödens
makt, Rom.8:2,4,13; GaI.5:16. Anden skänker överhuvud taget frihet
från träldom både under köttet, Gal.
5:16, lagen, Rom.7:6, och döden,
Rom. 8: 10, Il. Genom Anden likbildas den nya människan med Kristus,
2.Kor.3:18; Rom.8:29 f.
Anden verkar hos den, som mottagit honom såsom gåva, ett nytt sätt
att leva som lagen giver sitt bifall
till, Ga1.5:22-23 (Andens frukt), jfr
2:19-21. Lagen är själv » andlig »,
Rom.7:14, och den kan uppfyllas
blott .i Anden», genom att .tjäna i
Andens nya väsende., Rom.7:6; 2.
Kor.3:6. I den troende uppfylles därför Hesekiels profetia om den nya,
eskatologiska laguppfyllelsen, Hes.36:
26 f .• Så skulle lagens krav uppfyllas i
oss, som vandra icke efter köttet, utan
efter Anden., Rom.8:4 f. Vad lagen
kräver, uppfylles alltså enligt Paulus
först då lagen avskaffas som frälsningsväg och ersättes av Guds rättfärdighet som en gåva mottagen i
tro. Jfr Gal.3:1-5.
Anden som karismatisk utrustning
spelar en stor roll hos Paulus. Anden
är källan till församlingens tjänster
med de' • karismatiska gåvorna», nådegåvorna, l.Kor.12-14; Rom.12:3
f.: Ef.4. Apostlagärningarna vittnar
ofta om det extraordinära i dessa
gåvor, såsom rent handgripliga tecken
på Andens närvaro: tungotal, syner,
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Ande, Guds
uppenbarelse, övernaturliga inslag,
profetior, förutsägeIseL I breven
förekommer likaledes en klar undervisning om det extraordinära och de
utomordentliga nådegåvorna, men
här beredes långt större plats åt undervisningen om Andens verksamhet
till helgelse i karaktär och liv, Rom.
8: 1-16; l. Kor. 13 ; Ga1.5: 16-25. Se:
Nådegåvor.
Anden har icke allenast betydelse
för den enskilde, utan först och
främst för de kristnas inbördes förhållande. Det är Anden, som förenar
dem till en församling. Anden och
församlingen hör samman med varandra, ty Anden är församlingsskapande, l.KoL12: 13; Ef.4:4. Andens gåvor har församlingsuppbyggande funktion och måste normeras
a v uppbyggelse av Kristi församling,
Ef.4:11-16; I.Kor.12. Det kristna
livet innebär icke isolering och individualism utan gemenskap, l.KoL12:
4 f. Nådegåvorna är olika, men alla
är ett i Anden, Ef.4: 1-7. Att bryta
enheten är att handla mot Anden.
Ur församlingens krets väljer Anden
sina redskap, Apg.13 :2, och från församlingen går ordet ut .i kraft och
helig ande», I.Tess.1:5; se även Apg.
10:37. Missionärerna är utsända av
den helige Ande, Apg.13:4.
Anden är bärare av Guds kraft
(grek. dynamis). Ande och kraft står
ofta i Skriften som sidoordnade parallellbegrepp, Apg.IO:38; l.Tess.I:5
etc. När den helige Ande kommer
över lärjungarna, får de kraft från
höjden, Luk.24:49; Apg.1 :4, kraft att
bli Herrens vittnen, 1:8. Nådegåvorna är manifestationer av Andens
kraft, Apg.4:33; Rom.15:19; l.Kor.
2:4; 2.KoL4:7; 6:7; 13:4; FiI.3:10;
Kol.I:29; l.Tess.1:5; 2.Tim.I:7.
Mot bakgrunden av denna alltomfattande uppgift, som tillskrives Anden i N.T., framstår också allvaret i
Jesu uttalande om hädelse mot Anden
såsom den oförlåtliga synden, Matt.
12:31,32. Se: Hädelse.

nar, Hebr.IO:15; Rom.8:16. Beder,
Rom.8:26. Utsänder, Apg.13:4. Insätter, Apg.20:28. Tilldelar, I.Kor.
12: 11. Förhindrar, Apg.16:6. Förbjuder, Apg.16:7. Utrannsakar, I.KoL
2:10. Tillkännagiver, HebL9:8. Kan
bedrövas, Ef.4:30. Bedragas, Apg.5:
3-4. Frestas, Apg.5:9.

KOL3: 16. Vår kropp är ett tempel
åt den helige Ande, I.Kor.6:19.

Människan undfår Anden
Genom att lyssna i tro, GaI.3:2,
bedja om Anden, Luk.ll: 13, lyda
Gud, Apg.5:32.

Den helige Ande - en person
Han besitter personliga egenskaper: Talar, Apg.13:2; l.Tim.4:1;
Hebr.3:7. Förkunnar, Joh.16:14. Vitt-

Den helige Ande - boning
Han skall förbliva ibland oss,
Hagg.2:6, han bor i oss, Rom.8:9,11.
Vi skall uppbyggas till en Guds boning i Anden, Ef.2:22. Vi är Guds
tempel, och Guds Ande bor i oss, l.

Gud sänder sin Ande
Jes.48:16; 63:11; Apg.15:8; l.Joh.
3:24; 4:13. Han giver sin helige Ande
till att bo i oss, I.Tess.4:8, jfr Hes.
36:27; 37:14. Utdelar helig ande, allt
efter sin vilja, Hebr.2:4. Giver icke
Anden efter mått, Joh.3:34. Vi har
den Ande, som är av Gud, I.Kor.
2: 12. Anden är rikligen utgjuten över
oss, Tit.3:6. Gud har sänt sin Sons
Ande i våra hjärtan, GaI.4:6.
Guds Ande kom över personer i G.T.
Han låter sin Ande komma över
människor, Jes.42: I; 61: l.
Isak var född efter Anden, Gal.
4:29. Josef hade Guds Ande, I.Mos.
41 :38. Mose var fylld av Anden, 4.
Mos.II:25. Han önskade, att allt
Guds folk vore fyllt av Anden, 4.
Mos.11:29. Anden kom över Otniel,
Dom.3:IO, över Gideon, Dom.6:34,
över Jefta, 11:29. Anden drev Simson, 13:25, kom över Simson, 14:6,9;
15:14, över Saul, l.Sam.10:6, över
Sauls sändebud, I.Sam.19:20, över
David, I.Sam.16:13. Jfr Matt.22:43.
David talade genom Anden, Mark.
12:36. Anden talade genom David,
2.Sam.23:2. Ryckte bort Elia, I.Kon.
18:12. Kom över Asarja, 2.Krön.15:1,
över Jehasiel, 2.Krön.20:14, över
Sakarja, 2.Krön.24:20. Anden förde
Hesekiel till Kaldeen, Hes.11 :24.
Hesekiel lyftes upp aven andekraft,
Hes.43:5. Mika var uppfylld med
Herrens Ande, Mika 3:8. Heliga gudsmän .talade drivna av den helige
Ande, 2.Pet.1 :21.
Löften om andeutgjutelse, Jes.32:
15; 44:3; Hes.39:29; Joel 2:28; Joh.
7:39; Ga1.3: 14.
Den helige Ande över Jesus
Jesus var avlad av den helige Ande,
Matt.1:20; Luk.I:35. Anden kom
över honom vid dopet, Matt.3:16;
Luk.3:22; Joh.I:32-33. Över Jesus
lät Herren sin Ande komma, Matt.
12:18. Anden var över honom, Luk.
4: 16. Han var ledd av Anden, Luk.
4: I, smord av Anden, Apg.IO:38,
full av helig Ande, Luk.4: 1,14, fröjdade sig i Anden, Luk.10:21.
Den helige Ande över personer i N.T.
Före pingsten: Elisabet, Luk.1 :41.
Sakarias, Luk.I:67. Maria, Matt.l:
20; Luk.I:35. Simeon, Luk.2:25. Simeon hade uppenbarelser av Anden,
Luk.2:26, drevs av Anden, Luk.2:27.
J ohannes döparen var ända från sin
moders liv uppfylld av helig Ande,
Luk.I:15. Jesus bjöd lärjungarna att
taga emot helig Ande, Joh.20:22.
Efter pingsten: Petrus var fylld
med Anden, Apg.4:8. Stefanus, Apg.
6:5; 7:55. Stefanus talade driven
av Anden, Apg.6: lO. De nyfrälsta i
Samarien undfick helig Ande, Apg.
8:17,18. Filippus rycktes bort av
Anden, Apg.8:39. Paulus och Barnabas var utsänd å av Anden, Apg.13:4.
Paulus blev fylld av Anden, Apg.
13:9. Han bevisade sig såsom Guds
tjänare i helig Ande, 2.Kor.6:6, talade med en bevisning i ande och kraft,
I.KoL2:4, förmanade vid kärleken i
Anden, Rom.15:30. Paulus' samvete
bar vittnesbörd i den helige Ande,
Rom.9:1. Paulus var bunden i Anden,
Apg.20:22, önskade att Andens delaktighet skulle vara med alla, 2.Kor.
13: 13. Anden föll i Kornelii hus,
Apg.IO:44-45. Barnabas var full av
helig Ande, Apg.II:24. Agabus profeterade genom Anden, Apg.11 :28;
21: Il. Lärjungarna var uppfyllda
med Anden, Apg.13:52. De troende
i Efesus blev fyllda med helig Ande,
Apg.19:6.

»Den Ande sorn är av Gud»
I) Icke världens ande, utan den
Ande som är av Gud, I.Kor.2:12.
2) Icke träldomens ande, utan barnaskapets Ande, Rom.8:15. 3) Icke försagdhetens ande, utan en kraftens
och kärlekens och tuktighetens Ande,
2.Tim.I:7.
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4. Andens förhållande till Fadern
och Sonen är uttryckt i de för hela
kyrkan gemensamma symbolerna. I
den nicenska trosbekännelsen heter
det: »Jag tror på den helige Ande,
Herren och livgivaren, som utgår av
Fadern och Sonen, på honom som tilllika med Fadern och Sonen tillbedes
och äras, och som har talat genom
profeterna». I den athanasianska trosbekännelsen betonas, att Anden Iikasom Fadern och Sonen är oskapad,
omätlig, evig, allsmäktig; sann Gud
och Herre, utgående från Fadern
och Sonen.
Uppenbart är dock, att Skriften
anser det långt viktigare att känna
Andens gärningar och verkningar än
att äga kunskap om hans väsen och
förhållande till Fadern och Sonen.
Att känna Anden är att känna hans
välgärningar.
Guds Ande - Helig Ande

Den helige Ande - sann Gud
Det finns endast en Ande, Ef.4:4.
Herren är Anden, 2.KoL3:17. Anden
är av Gud, l.Kor.2:12. Har utgått
från Fadern, Joh.15:26. Ingen känner vad som är i Gud, utom Guds
Ande, l.KoL2:11. - Anden var med
i skapelsen, l.Mos.1 :2. Dopet sker i
den helige Andes namn, Matt.28:19.
Anden kan ej utrannsakas, Jes.40:
13. Man kan icke undfly Anden, Ps.
139:7.

Den helige Ande - benämningar
Guds Ande, l.Mos.1:2; 2.Mos.35:
31; 4.Mos.24:2; l.Sam.IO:IO; 11:6;
19:20; 2.Krön.15:1; 24:20; Job 33:4;
Hes.11 :24; Matt.12:28; I.KoL2: 11,
14; 3:16; 6:11; 7:40; 2.Kor.3:3; Ef.
4:30; I.Pet.4: 14; l.Joh.4:2. - Guds
gode Ande, Neh.9:20; PS.143:1O.
Herrens Ande, Dom.3:10; 6:34;
11:29; 13:25; 14:6,19; 15:14; l.Sam.
10:6; 16: 13,14; 2.Sam.23:2; l.Kon.18:
12; 22:24; 2.Krön.20: 14; Jes.Il:2;
Mika 3:8; 2.KoL3:17.
Jesu Kristi Ande, GaI.4:6; Fil.1: 19;
I.Pet.1: Il.
Visdomens Ande, J eS.11 :2; Ef.1:
17. Förstånds Ande, J es.ll :2. Råds
Ande, II :2. Starkhets Ande, 11 :2.
Herrens kunskaps Ande, Il :2. Herrens fruktans Ande, II :2. Rättens
Ande, Jes.4:4; 28:6. Reningens Ande,
Jes.4:4. Sanningens Ande, Joh.14:17;
15:26; 16:13. Sanningen, l.Joh.5:6.
Barnaskapets Ande, Rom.8:15. Trons
Ande, 2.KoL4:13. Uppenbarelsens
Ande, Ef.l:17. Nådens Ande, Sak.12:
10; HebLIO:29. Härlighetens Ande,
I.Pet.4:14. Bönens Ande, Sak.12:1O.
Hjälparen, Joh.14:26; 15:26; 16:7.
Levande vatten, Joh.7:37-39.
Den helige Ande - uppgifter
Vittnar genom profeter, Neh.9:30;
Sak.7:12; Apg.I:16; 28:25; Hebr.3:7.
Förutsäger kommande händelser, Apg.
II :28. Talar i och genom människor,
Matt. 10:20; Mark. 13: 11. Låter världen få veta sanningen i fråga om
synd och rättfärdighet och dom, Joh.
16:8-11. Förhärligar Kristus, Joh.
16: 14. Inbjuder till Kristus, Upp.22:
17. Gör levande, Joh.6:63; 2.Kor.
3:6. Frigör, Rom.8:2. Vittnar om
barnaskap hos Gud, Rom.8:16. Förvandlar till Herrens avbilder, 2.Kor.
3: 18. Inspirerar, jfr Jes.59:21. Leder,
Ps.143:1O; Jes.63:14; Matt.4:1. Undervisar, Neh.9:20; l.Kor.2:13. Lär
lärjungarna vad de skall säga inför
domarna, Luk.12: 12. Lär dem allt
och påminner dem om allt vad Jesus
har sagt, Joh.14:26. Ger kraft, Mika
3:8; Apg.I:8; Ef.3:16. Kommer de
troendes svaghet till hjälp, Rom.8:26.
Manar gott för dem, Rom.8:26. Talar
till församlingen, Apg.13:2; l.TimA:
l; Upp.2:7,11,17,29; 3:6,13,22. Tilldelar nådegåvor, I.Kor.12:11. Insätter i tjänster, Apg.20:28. EvangeIii
tjänst är Andens ämbete, 2.Kor.3:8.
Den helige Ande - gåvor
Han giver: Kraft, Apg.I:8; 15:19.
Glädje, Rom.14:17. Hopp, Rom.
15:13. Gåvan att tala visdomens ord,
I.Kor.12:8, kunskapens ord, 12:8.
Trons gåva, 12:9. Helbrägdagörelsens
gåva, 12:9. Gåvan att utföra kraftgärningar, 12:10. Profetians gåva,
12:10. Gåvan att skilja mellan andar,
12: 10, att på olika sätt tala tungomål, 12:10, att uttyda, 12:10. - Anden tilldelar gåvor alltefter sin egen
vilja, 12: Il.
Den helige Ande säges själv vara
en gåva, Apg.2:38; 8:20; 10:45;
11:17.

Den helig" Ande och den troende
Född av Anden, Joh.3:5,8; Tit.3:5.
Rättfärdiggjord i Anden, I.Kor.6:11.
Helgad i Anden, 2.Tess.2: 13. Delaktig av helig Ande, Hebr.6: 14. Har
fått hjärtats omskärelse i Anden,
Rom.2:29. Har fått Anden som ett
insegel, Ef.I: 13, en underpant, 2.Kor.
1:22; 5:5, en förstlingsgåva, Rom.
8:23. Har tillträde till Fadern i Anden, Ef.2: 18. Tjänar Gud genom
Anden, Fi1.3:3. Beder i Anden, Jud.
v.20. Vandrar i Anden, Rom.SA;
Ga1.5:16. Drives av Anden, Ga1.5:18.
Sår i Anden, GaI.6:8. Visar kärlek
i Anden, Kol.!: 18, jfr Rom.5:5. Bär
Andens frukt, Ga1.5:22. Skall känna
igen Guds Ande, l.Joh.4:2. Har sitt
sinne vänt till vad Anden tillhör,
Rom.8:5. Dödar kroppens gärningar
genom Anden, Rom.8:13. Får sin
dödliga kropp levandegjord genom
Anden, .Rom.S: Il.
Ingen som talar i Guds Ande kan
säga: »Förbannad vare Jesus», I.Kor.
12:3. Ingen kan säga: »Jesus är
Herre» annat än i den helige Ande,
I.Kor.12:3. Anden och köttet strider
mot varandra, Ga1.5: I 7. Man kan
begynna i Anden men sluta i köttet,
Ga1.3:3.
Den helige Ande och församlingen
Evangeliet förkunnas i helig Ande,
I.Pet.1:12; I.Tess.I:5. Jesus döper i
helig Ande, Matt.3:!I; Joh.!:33;
Apg.!l: J 6. Församlingen växer till
genom den helige Andes tröst och
förmaning, Apg.9:31, uppfylles av
Anden, Apg.4:31, jfr 6:3. Gud uppenbarar genom Anden, l.Kor.2: I O.
Andens uppenbarelse gives åt var
och en så att det blir till nytta, I.Kor.
12:7. Församlingsmedlemmarna är
döpta i en och samme Ande till att
utgöra en och samma kropp, l.Kor.
12: 13. Skall stå fasta i en och samme Ande. Fil.l :27. Ha gemenskap
i Anden, Fi1.2: l. De som talar tungomål, talar i andehänryckning, I.Kor.
14:2.
Apostlarna beslutade jämte den
helige Ande, Apg.15:28.
Motstånd mot den helige Ande
Vi kan bedröva den helige Ande,
Jes.63:10: Ef.4:30, vara gensträviga
mot Guds Ande, Ps.I06:33, smäda
nådens Ande, Hebr.10:29. Vi bör ej
utsläcka Anden, I.Tess.5:19.
Att säga något mot den helige
Ande skall ej bliva förlåtet, Matt.
12:32. Hädelse mot Anden skall
icke bliva förlåten, Matt.l2:31; Mark.
3:29.
Folket stod emot den helige Ande,
Apg.7:51.
Ulan Herrens Ande
David bad om att få behålla Guds
Ande, PS.51:13. Det är synd att sluta
förbund utan att Guds Ande är med,
Jes.30: l. Världen kan inte taga emot
Guds Ande, Joh.14:17. En själisk
människa tager ej emot vad som
hör Guds Ande till, I.Kor.2:14. De
troende i Efesus hade inte hört, att
helig ande var given, Apg.19:2.

Ande, Guds-Ande, ond
Guds Ande
l) Livets Ande, Rom.8:2. 2) Barnaskapets Ande, Rom.8:15. 3) Den
utlovade Anden, Ef.l:13. 4) Kraftens
Ande, 2.Tim.l:7. 5) Sanningens Ande,
Joh.14:17. 6) Vi&domens Ande, Et.
l: 17. 7) Härlighetens Ande, LPet.
4:14.8) Uppenbarelsens Ande, Ef.l:17.
Andens uppgifter
l) överbevisa om synd, Joh.16:8.
2) Åstadkomma den nya födelsen,
Joh.3:5-6. 3) Vittna om barnaskapet,
Rom.8:16. 4) Rena hjärtat, Jes.4:4.
5) Utgjuta Guds kärlek, Rom.5:5.
6) Vägleda i bönen, Rom.8:26. 7)
Skänka kraft att vittna för Kristus,
Apg.l:8. 8) Förvandla och förhärliga
det kristna livet, 2.Kor.3:18. 9) Förnya, Tit.3:5. 10) Leda, Joh.16:13.
Il) Trösta, Apg.9:31.
Andens gärning
1) överbevisa om synd. 2) Uppenbara Kristi frälsningsverk. 3) Göra
delaktig i Kristi liv.
Andens verk, Efesierbrevet
För oss, i oss och genom oss: l)
Andens insegel, 1:13; 4:30. 2) Andens
upplysning, 1:17,18. 3) Andens gemenskap, 2:18. 4) Andens kraft, 3:16.
5) Andens fullhet, 5:18. 6) Andens
svärd, 6:17. 7) Bön i Anden, 6:18.
Andens trefaldiga verk
1) I världen, Joh.16:8-11; l.Pet.
1:12; l.Tess.l:5. 2) I församlingen,
l.Kor.3:16; 12:4-8. 3) I den troende,
Tit. 3:5; GaI.4:6; Rom.8:15-26.
Guds Ande och den troende
Andens förhållande till den troende: 1) Insegel, Ef.l:13. 2) Vittne,
Rom.8:16. 3) Lärare, Joh.14:26. 4)
Hjälpare, Rom.8:26.
En andefylld famBj, Luk.l
1) Elisabet, husets moder, v.4l.
2) Sakarias, husets fader, v.67. 3)
Johannes, husets son, v.15.

l skett I synen, gm Guds A.
Hes. 11:24
4 såg Guds A. sänka sig ned Matt. 3:16
4 med Guds A •• driver ut audarna 12:28
Rom. 8:9
4 om Guds A. bor i eder
4 de s.drlvas av Guds A.
8:14
4 ingen •• utom Guds A.
1. Kor. 2:11
4 Icke vad s. hör Guds A. till
2:14
3:16
4 Veten .. att Guds A. bor i eder
4 rättfärdiggjorda •• i Guds A.
6:11
4 tror. att också jag har Guds A.
7:40
4 ingen s. talar i Guds A. säger
12:3
2. Kor. 3:3
4 den levande Gudens A.
6 bedröven Icke Guds h. A.
Ef. 4:30
4 vi s.gm Guds A.tjäna Gud
Fil. 3:3
4 Guds A. vilar då över eder 1. Pet. 4:14
4 skolen känna igen Guds A. l. Joh. 4:2
ANDE, Herrens
1 H.A.kom över honom
Dom. 3:10
1 Gideon •• med H. A. kraft
6:34
1 kom H. A. över Jefta
11:29
1 H. A. begynte att verka
13 :25
1 Då föll H. A. över honom
14:6
1 H.A.kom över honom
14:19
l Då kom H. A. över honom
15:14
1 H.A., komma över dig
l. Sam. 10:6
1 H.A.kom över David
16:13
1 H.A.hade vikit ifrån Saul
16:14
1 H. A.h.ar talat genom mig 2,S"I".23:2
l Om nu H.A.skulle rycka 1.Kqn.18:12
l väg har då H.A.gått bort
22:24
l Kanhända har H. A.lyft
2. Kon. 2:16
l väg har då H.A.gått bort 2. Krön. 18:23
20:14
1 kom H. A. över Jahasiei
1 på honom skall H. A. vila
Jes. 11:2
1 H.kunskaps och fruktans A.
11:2
2 skall H. A. sätta den i brand
30:33
l det är H. A. s. samlar dem
34:16
l Vem kan utrannsaka H. A.
40:13
1 H. A. är över mig
61:1
l fördes de av H. A. till ro
63:14
l Då föll H. A. över mig
Hes. 11:5
l genom H.A.fördes jag åstad
37:1
1 jag är uppfylld med H. A.
Mika 3:8
4 H. A. är över mig
Luk. 4:18
4 överens om att fresta H. A. Apg. 5:9
4 ryckte H. A. bort Filippus
8:39
4 där H.A.är, där är frihet 2.Kor. 3:17

6 föll den h.A.på alla s.hörde
10:44
6 den h. A •• jämväl över hedningar 10:45
6 de hava undfått den h. A.
10:47
6 föll den h. A. på dem
11 :15
5 skolen bliva döpta i h.a.
11:16
5 var •• full av h.a.
11:24
6 sade den h. A. : Avskiljen
13:2
6 utsända av den h. A.
13:4
5 uppfylldes då av h.a.
13:9
5 uppfylldes alltmer av h. a.
13:52
6 lät dem .. undfå den h. A.
15:8
6 Den h. A. och vi hava beslutit
15:28
6 de förhindrades •• av den h.A.
16:6
5 Undfingen I h. a.
19:2
5 hört att h. a. är given
19:2
6 kom den h.A.över dem
19:6
6 den h. A •• betygar för mig
20:23
6 den h. A. har satt eder till
20:28
6 Så säger den h. A.
21:11
28:25
6 talade den h. A. gm Esaias
5 Guds kärlek •• gm den h.A. Rom. 5:5
5 bär •• vittnesbörd i den h. A.
9:1
14:17
5 glädje i den h. A.
5 hopp i den h.A.s kraft
15:13
5 offer, helgat i den h. A.
15:16
5 ett tempel åt den h.A.
I.Kor. 6:19
7 :34
5 till både kropp och a.
5 säga: .. annat än i den h. A.
12:3
5 (ss. Guds tjänare) i h. a. 2. Kor. 6:6
6 den h. A.s delaktighet vare med 13:13
6 undfått den utlovade h.A.
Ef. 1:13
6 bedröven icke Guds h. A.
4:30
5 i kraft och h. a.
1. Tess. 1:5
5 med glädje i h. a.
1:6
6 giver sin h. A. till att bo i eder
4:8
5 bevara genom den h.A.
2. Tim. 1:14
5 genom att utdela h. a.
Hebr. 2:4
3:7
6 Så säger den h. A.
5 delaktiga av h. a.
6:4
6 giver den h. A. till känna
9:8
10:15
6 vittnar jämväl den h. A. för oss
5 de män som i h. a.
1. Pet. 1:12
5 mskor,drivna av den h.A. 2.Pet. 1:21
5 bedjen i den h. A.
Jud. v.20

nasse gör sig ock skyldig till denna
svåra synd, 2.Kon.21:6. Det legitima
behovet aven högre vägledning vill
Herren själv tillfredsställa genom sina
teokratiska organ, den smorde profeten och prästen. Det yppersta av
dessa är den Smorde i absolut mening, Messias. 5.Mos.18:15-22. När
människan definitivt vägrar åtlyda
Herrens Ande, viker denne från henne
och lämnar enligt lagarna för andlig
och religiös utveckling plats för den
andemakt, som ligger bakom normerna för hennes egensinnighet och trots
mot Gud, l.Sam.16:14. Karakteristiskt för det sanna Israel under Guds
mäktiga beskydd är, att onda makters inflytande inte kan skada det,
4.Mos.23 :23, vare sig direkt eller
genom medier.
De onda andarnas egen moraliska
karaktär och resultatet av deras verksamhet angives med uttryck som orenhetens ande, Sak.13:2, tvedräktens
ande, Dom.9:23, lögnens ande, l.
Kon.22:19 f., trolöshetens ande, Hos.
4: 12; 5:4, förvirringens ande, Jes.
19:14, tung sömns ande, Jes.29:10.
Jfr olycksänglar, Ps.78:49.
2. N.T.

ANDE, Guds
1 Guds A.svävade över
1. Mos. 1:2
1 i vilken Guds A. så är
41:38
1 uppfyllt hm med Guds A. 2. Mos. 31:3
l uppfyllt honom med Guds·A.
35:31
1 kom Guds A.över honom 4. Mos. 24:2
1 kom Guds A.över honom 1.Sam.10:10
l Då kom Guds A.över Saul
11:6
1 kom Guds A.över dem
19:20
1 Guds A.kom också över honom
19:23
1 över Asarja •• Guds A.
2. Krön. 15:1
1 Saksrja •• beklädd med Guds A.s 24:20
1 Guds a. är det s. gjort mig
Job 33:4

ANDE, helig, den helige
3 tag Icke din h. A. ifrån mig
Ps. 51 :13
Jes. 63:10
3 bedrövade hans h.A.
3 lade i deras bröst sin h. A.
63:11
5 havande av h. a.
Matt. 1:18
1:20
5 det s. är avlat, är av h. a.
5 döpa eder I h. a. och eld
3:11
6 om ngn säger mot den h. A.
12:32
6 Faderns ,Sonens och den h.A.s
28:19
Mark. 1:8
5 döpa eder med h.a.
6 den s. hädar den h. A.
3:29
6 gm den h. A.s ingivelse
12:36
6 skolen tala utan den h. A.
13:11
Luk. 1:15
5 uppfylld av h. a.
5 H.a.skall komma över dig
1:35
5 Elisabet uppfylld av h. a.
1:41
5 blev uppfylld av h. a.
1:67
2:25
5 h. a. var över honom
6 av den h. A .• uppenhareisen
2:26
5 döpa eder i h.a.och eld
3:16
6 den h.A.sänkte sig ned över hm
3:22
5 full av h. a.
4:1
6 uppfylldes av fröjd gm den h.A. 10:21
5 giva h. a. åt dem s. bedja
11 :13
6 den s. hädar den h. A.
12:10
6 den h. A. skall lära eder
12:12
5 är den s.döper I h.a.
Joh. 1:33
6 Hjälparen, den h. A.
14:26
5 Tagen emot h. a.
20:22
5 gm h. a.givit befallning
Apg. 1:2
5 skolen I bliva döpta I h. a.
1:5
6 när den h.A.kommer över eder
1:8
6 den h.A.gm Davids mun •• talat
1:16
5 blevo alla uppfyllda av h. a.
2:4
2:33
6 av Fadern undfått utlovade h. A.
2:38
6 ss. gåva undfå den h. A.
5 uppfylld av h. a.
4:8
5 sagt genom h. a.
4:25
6 blevo alla uppfyllda av den h. A.
4:31
6 du har velat bedraga den h. A.
5:3
6 kunna vi vittna, så ock den h. A.
5:32
5 full av tro och h. a.
6:5
6 I stån alltid emot den h. A.
7 :51
7 :55
5 (Stefanus) full av h. a.
8:15
5 de måtte undfå h. a.
7 h. a. hade icke fallit
8 :16
8:17
5 de undfingo h. a.
5 var och en .. undfår h. a.
8:19
9:17
5 uppfylld av h.a.
6 växte genom den h. A.s tröst
9:31
10:38
5 Gud smort honom med h.a.

Hebreiskans vanligaste ord för
onda andar är sä'ir, -den hårige.,
2.Krön.ll:15, samt sed, 5.Mos.32:
17; Ps.I06:37.
Även om G.T.s undervisning om
onda andar är knapphändig, förutsättes dock dylika personliga andeväsens existens och gudsfientliga, för
människan skadliga, inflytande. Varningar och förbud mot varje kontakt
med dessa förekommer i lagen såväl
som hos profeterna. Offerkultens centralisering till Guds helgedom och
förmedling genom den smorde prästen syftar bl.a. till att förekomma
eller råda bot för seden att vid offren
bestämma vissa stycken som .slaktoffer åt de onda andarna., 3.Mos.
17:7. Offer åt onda andar blev huvudsynden hos det välmående Israel,
5.Mos.32: 17. I stället för att utplåna
de gudlösa folkslagen i Kanaan beblandade sig Israels folk med dem
och upptog t.o.m. deras horribla kult
åt onda andar, varvid deras söner
och döttrar offrades, Ps. 106:37. Jerobeam lät i Israel anställa präster
för offerkulten åt onda andar, 2.
Krön.l1: 15. Behovet av övernaturlig
vägledning förledde t.o.m. Guds folk
att vända sig till medier för onda andar, andebesvärjare och spåmän. Gud
förbjuder allt dylikt. 3.Mos.19:31;
5.Mos.18:10-14. Guds folk bör fråga
sin Gud, icke onda andar, Jes.8:19.
Hur allvarligt, både ur religiös.
psykisk och fysisk hälsosynpunkt,
Gud betraktar överträdelser på detta
område, framgår av att han kategoriskt utmätte dödsstraff för sådana, 3.Mos.20:27. Efter att först ha
utrensat alla andebesvärjare ur israel, vänder sig den olycklige Saul
åter till en sådan och förverkar
därmed sitt liv, l.Sam.28:1-25. Ma-

Tre grekiska ord ligger till grund
för uttrycken onda andar, andar etc.
Daimön, jfr sv .• demon., förekommer på ett enda ställe, Matt.8:31.
Daimonion förekommer ett sextiotal
gånger. Dessa båda termer användes
synonymt, vilket framgår aven jälnförelse mellan parallellställena. Omkring tio gånger förekommer det
enkla ordet pneuma, ande, i betydelsen ond ande, enligt vad sammanhanget giver vid handen. Karakteriserande
bestämningar fogas i en del fall till
ordet pneuma, ande. Sålunda talas
om pneuma akatharton, oren ande,
omkr. 20 gånger, pneuma poneron,
ond ande, åtta gånger, pneuma tilalon
kal köphon (utt. köfon), stum och döv
ande, Mark.9:17,25, pneuma astheneias, sjukdomsande, Luk.l3: 11, pne/,ma pythön, spådomsande, Apg.16:
16, samt pneuma daimon/ou akathartou, (en del handskrifter har: pneuma
daimonion akatharton), oren ond
ande, Luk.4:33. De kallas även djävulens änglar, Matt.25:41; Upp.12:7,
Satans ängel, 2.Kor.12:7, eller blott
änglar, l.Kor.6:3; 2.Pet.2:4; Jud.v.6;
Upp.9:1l.
De onda andarna är till sin natur
personliga väsen, dvs. begåvade med
förnuft, vilja och andra förmögenheter. De talar, Mark. 1:24,26,34;
Luk.4:4l. De _tro och bäva., säger
Jakob, 2: 19. Som andeväsen tillhör
de den högre, för människans fysiska
sinnen osynliga världen; de är immateriella, okroppsliga väsen, Ef.2:2;
6:12: .icke kött och blod .. _, pneumata daimon/ön, demoners andar,
Upp.16:14. Som intelligenta väsen
a v en högre sfär besitter de en kunskap, som överträffar människam.
Detta framgår bl.a. av deras förhållande till Jesus under hans jordeliv. De röjer exempelvis ingående,
exakt kännedom om såväl hans jordiska som hans gudomliga ursprung,
Mark.l:24; 5:7, och de drager konsekvenserna härav:. de böjer sig för
honom, Mark.5:6, bönfaller honom,
Luk.8:31, åtlyder honom, Matt.8:16.
De söker förvränga den sunda läran,
l.Tim.4:l f., förvanska läran om
Kristi gudom och messianitet, l.Joh.
4:1-4. De röjer kunskap om och
insikt i de profetiska, messianska
utsagorna om sitt eget slutliga öde
och Kristi seger och universella välde,
Matt.8:29. I sin kamp mot Kristi
församling ådagalägger de en över-
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ANDE, GUDS

1) ruaQ, D·n
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; livskraft, andekraft. Se: Anda
3.
2) nesämä, i1 1i VI 1
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
näsam, andas. Se: Anda 4.
3) ruaQ ~o!läs, rd:(P D11
helighets Ande, helig Ande; rua!}., se
Anda 3; ~oQäs, helighet, av: ~äQas,
vara helig, avskild.
4) pneuma, 1T\!e:'\i].la
vind, vindfläkt; andedräkt; ande. Se:
Anda 7.
5) pneuma hdgion,
helig Ande, oftast övers. helig ande;
pneuma, se 4; hagion, neutr. av
hagios, helig, avskild. Uttrycket är i
sak identiskt med nr 6, se t.ex. Apg.
1:5,8.
6) to hagion pneuma, to pneuma
to hdgion,
den helige Ande; bestämd form av
nr 5.
7) utf. ord.
ANDE

Uppdelning: Guds,
Kristi, helig.

Herrens,

Jesu

ANDE, Jesu Kristi
4 J. A. t!llstadde dem icke
4 den s.icke har K.A.
4 att JK. A. förlänas mig
4 vilken tid •• K. A.I dem

Apg.16:7
Rom. 8:9
Fil. 1:19
l. Pet. 1:11

ANDE, OND
Andar, onda

Se även: Ondska, oren, Satan, djävul, lögn, andebesvärjare, besättelse,
Beelsebul.
Onda andar
l. G.T.

Ande, ond-Andebesvärjare
mänsklig list och brukar metoder av
övermänsklig art, Ef.4:l4; 6:11 (grek.
methodeia, övers. listigt anslag el.
angrepp). För att de kristna segerrikt
skall kunna stå emot de onda andemakterna, krävs därför Guds övernaturliga helrustning (grek. panoplia),
Ef.6: 10 ff., samt vaksamhet och prövning av all förkunnelse, l.Kor.12:l0;
l.Tess.5:2l; l.Joh.4:l ff. Bakom prestige- och maktkamp med dess listiga
intriger inom den kristna församlingen står onda andar, vars vishet ofta
överträffar människans, J ak.3: 14-16.
De kan förkläda sig till ljusets änglar,
2.Kor.ll:l4. De besitter en övermänsklig kraft, som i vissa fall meddelas deras offer, Luk.8:29.
De onda andarnas moraliska egenskaper framgår i regel av karakteriserande bestämningar eller a v textsammanhanget, där de förekommer.
De är till sitt väsen onda, Ef.2:2; 6: 12;
Luk.8:27,30,35,38 etc. Ursprungligen skapade goda, jfr l.Mos.l:3l,
har de i likhet med varje personligt
väsen ställts inför ett avgörande val
med hänsyn till bruk av sina gåvor
och förmögenheter. Skriften meddelar visserligen icke, vari provet för
deras del bestått, men väl resultatet.
En del av andevärldens representanter
valde att följa sin egen vilja i stället
[ör att underkasta sig Skaparens: .de
behöllo icke sin furstehöghet., Jud.
v.6, de trängde in i en sfär, som
icke var deras enligt Guds plan och
deras natur: .de övergåvo sin boning.,
Jud.v.6. De .syndade., förfelade sitt
mål, 2.Pet.2:4, de lämnade sanningens och verklighetens område, Joh.
8 :44, och förvisades därmed till en
skuggtillvaro borta från Gud med
sig själva som centrum och mål. De
har blivit onda i absolut mening, utan
möjlighet till ändring efter sitt medvetna uppror mot Gud och det heliga,
Matt.7:22; 9:33; 10:8; 11:18 etc.
Deras förhållande till det heliga och
den Helige kommer till uttryck i
karakteristiken .oren., Matt.lO:l;
12:43; Mark.l:23,26,27; 3:11,30;
Luk.4:33; Apg.5:l6 etc., samt i deras
reaktion inför Jesus, Guds Helige,
Luk.4:34.
I den onda andevärldWl såväl som
överallt eljest bland personliga väsen,
synes en viss gradering och organisation föreligga individerna emellan.
Satan, se Djävulen, kallas de onda
andarnas furste, Matt.9:34; Mark.
3 :22, fursten över luftens härsmakt,
Ef.2:2. Skriften talar likaledes om
furstar och väldigheter i andevärlden,
även den onda, Ef.6:l2; KoI.2:15.
De onda andarna är djävulens änglar,
sändebud, tjänare, Matt.25:41. Till
andevärldens herrar och härlige synes
Skriften räkna även de onda makternas, Jud.v.8-9.
De onda andarna synes med hänsyn till vistelseort kunna delas i två
klasser. Om dem, som syndade vid
tiden för syndafloden, säges, att de
störtades .ned i avgrunden. och
överlämnades .åt mörkrets hålor.,
2.Pet.2:4, och där har de .med eviga
bojor blivit förvarade.. till den stora
dagens dom., Jud.v.6. Detta är det
öde, som de onda andarna i de evangeliska berättelserna beder Jesus förskona dem ifrån, Luk.8:31. Andra
kategorier av dem är ännu fria, vistas
.i himlarymderna., i.atmosfären, Ef.
2:2; 6:12, eller .ute i öknen_, .i ökentrakter», Luk.ll :24, i en rast- och
rolös tillvaro. Deras åtrå till ödeläggelse och nedbrytande har människan med hennes förmögenheter
som högsta föremål. Det fallna Babylon är ett passande tillhåll för

onda andar, Upp.18:2. En människa,
som icke berett plats åt Gud, betraktar de som sin rättmätiga, lättintagliga boning, Luk.ll:24-26. Deras
slutliga öde blir att med sin demoniske herre och alla ogudaktiga dela
den eviga elden, Matt.25:41.
De onda andarnas inflytande över
människan är enligt N.T. mångsidig;
den framhäves dels genom skildringar av konkreta fall, dels genom
karakteriserande bestämningar. Rent
fysiskt besitter de en makt, som är
övermänsklig. Sjukdomar och rubbningar, som icke likt andra är betingade av naturliga orsaker, tillskrives
deras inflytande över sina offer.
J esus botar exempelvis en kvinna,
»som i aderton år varit besatt aven
sjukdomsande, och som var så hopkrumpen, att hon alls icke kunde
räta upp sin kropp», säger Lukas,
läkaren, och Jesus själv säger om
henne, att .Satan hållit henne bunden nu i aderton år., Luk.13:11,16.
Demoniskt inflytande gör en gosse
månadsrasande, Matt.17:l8; Mark.
9:17, en man dövstum, Matt.9:32,33,
blind, Matt. 12:22,24. En .Satans
ängel kindpustar» aposteln Paulus,
tillfogar honom smärta, lidande, 2.
Kor.12:7. Psykiskt lidande, hämningar, rubbningar i själslivet är ibland
en följd av onda andars grepp om
personlighetens centrum, jfr Mark.
5:1 ff.; Matt.15:22. Se även: Ande,
2 c.
Även moraliskt, etiskt, meddelar
demoner sitt hemska livsinnehåll åt
människooffer. Orenhetens ande,
Mark.l :23 etc. ingiver köttslig orenhet, låg sensuell lusta och andra abnorma beteendemönster, Luk.8:26 ff.
Onda andar utövar sitt inflytande på
såväl individer som nationer, Luk.
8:27,30,33,35,38; Upp.16:13 etc. Antikrists ande är verksam på det andliga området, mot Guds Smorde och
hans frälsningsplaner, l.Joh.4:3, själva källorna för den kristna tron grumlas av onda andars läror, l.Tim.4: l,
villfarelsens· ande, I.Joh.4:6, villoandar, I.Tim.4:l, vilka söker leda den
troende bort från frälsningens väg.
Se: Besättelse.
Människan är icke hjälplöst utelämnad åt de onda andarnas spel,
även om den nuvarande tidsåldern är
i den ondes våld, l.Joh.5:l9, om än
»furstar och väldigheter och världshärskare råda här i mörkret. .', Ef.
6: 12. Kristi liv på jorden kan ses
som ett förebud till den nya tidsåldern, då ondskans makter fullständigt skall krossas. En grundläggande
seger över de onda makterna tillkämpar han sig i själva begynnelsen
av sin offentliga verksamhet, jfr Matt.
4:11 och par.; den fortsatta messianska verksamheten blir blott ett
tillämpande av denna seger på skilda
områden, Luk.ll:I4-22. Hans demonutdrivelser är inte endast tecken
på makt att hjälpa i enstaka fall,
Apg.IO:38, utan framför allt bevis
på himmelrikets ankomst, framträngande och slutliga seger, Matt.12:28.
Avväpnandet av andevärldens furstar
och väldigheter är i och med segern
på korset ett faktum, Ko1.2: IS. I den
evangeliska förkunnelsen ligger också
seger över onda andars makt, Luk.
10: 17 ff.; Apg.8:5 f. Guds Ande är
starkare än onda makter, Matt.12:28,
Kristi namn likaså, Mark.9:38; 16:17
etc.
Seger kraft över onda andar skänkes människan genom tron, Matt.17:
19,20, genom bön och fasta, Mark.
9:28,29. Ingen magisk, opersonlig
formel, om än aldrig så »kristlig.,

kan å andra sidan skänka makt över
de onda andarna, Apg.19:13 ff. Ett
felaktigt bruk av den kristna friheten
kan föra den troende in på områden,
där onda makter råder. Avskiljande
från allt, som strider mot helighetens
lagar är därför ett ofrånkomligt villkor för att de kristna skall bevaras,
l.Kor.lO:19-21. Otro, ohörsamhet,
utsätter människan för den onda andemaktens grepp, Ef.2:2. Den yttersta tiden präglas i hög grad av tillbedjan av onda andar, Upp.9:20.
Se även: Djävulen, Besättelse,Ande.
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Onda andar, G.T.
1) Misstankens ande, 4.Mos.5:14.
2) Tvedräktsande, Dom.9:23. 3) Lögnens ande, l.Kon.22:23. 4) Trolöshetens ande, Hos.4: 12.
Onda andar, N.T.
l) Orena andar, Matt.IO:1. 2) En
stum och dövande, Mark.9:25. 3)
Sjuksomsande, Luk.13: 11. 4) Sömnaktighetens ande, Rom.ll :8. 5) Villoandar, I.Tim.4: l. 6) Ett annat slags
ande, 2.Kor.ll :4. 7) Försagdhetens
ande, 2.Tim.I:7. 8) Villfarelsens ande,
1.Joh.4:6. 9) Antikrists ande, I.Joh.
4:3.
ANDE, OND

l) sö'ir, ., 'li\q
getabock; demon, satyr, ond ande;
av: sä'ar, vara hårig, luden.
2) seq, ., )?i
avgud, demon, ond ande.
3) ruab rö'ö,
Q·n
ond ande; rual], se Anda 3; rä'ä,
fem. 'av adj. ra" dålig, ond.
4) daimonion, Oa \ \.1 6 v \ o v
demon, avgud, ond ande; neutr. av
daimonios, demonisk, gudomlig.
5) daimon/zomai, å a \ \.1 o v \ l; o \.1 a \
plågas aven ond ande; av: daimön,
se 9.
6) pneuma poneron,
ond ande; pneuma, se Anda 7; poneron, neutr. av poneras, dålig, ond.
7) daimoniodes, Oa \ \.1 o V \ WOn~
som hör till eller härrör från onda
andar; av: daimön, se 9.
8) pneumata daimon/ön,
ordagr. demoners andar; andar som
är demoner, onda andar; pneumata,
pI. av pneuma, se Ande 1; daimoniön,
pl.gen. av daimonion, se 4. Jfr 10.
9) da/mön, Oa \ \.1 w v
demon, avgud, ond ande; jfr 4.
10) pneuma daimon/ou akathtirtou,
ordagr. en oren demons ande; en
ande som är en oren demon, en oren
ond ande; pneuma, se Ande 6; daimoniou, gen. av daimonion, se 4;
akathärtou, gen. av akäthartos, oren.
Jfr 8. I Luk.4:33 har en del handskrifter pneuma daimonion akätharton.

iTn

ANDE, ond
3.Mos.17:7
1 ät de onda andar
2 offrade åt oruhi, andar
5. Mos.32:17
3 kvaldes av ond a.
1. Sam. 16:14
3 en ond a. från Gud
16 :15
16:16
3 när den onde a.n kommer
16:23
3 den onde a.n vek ifrån honom
3 en ond a. från Gud över Saul
18:10
3 ond a.från H.kom över Saul
19:9
l fOr de onda andarna
2. Krön. 11 :15
Ps l 06:3 7
2 de offrade ät onda andar
Matt. 7 :22
4 drivit ut onda andar
8:31
4 de onda andarna hådo honom
4 onde a.n blivit utdriven
9:33
4 onda andarnas furste, som han
4 driver ut de onda andarna
9:34
4 driven ut onda andar
10:8
4 är besatt aven ond a.
11:18
4 Beelsebul, de onda andarnas
4 furste, driver ut onda andarna 12:24
12:27
4 driver ut onda andarna
4 jag driver ut de onda andarna
12:28

5 plågas svårt aven ond a.
15:22
4 onde a.n for ut ur honom
17 :18
4 han drev ut många onda andar,
4 icke •• andarna att tala
Mark. 1:34
4 J.drev ut onda andarna
1:39
4 driva ut onda andar
3 :15
3 :22
4 (J.) drev ut de onda andarna
6:13
4 (de 12) drevo ut onda andar
4 driva ut den onde a.n
7 :26
4 den onde a.n har farit ut
7:29
7:30
4 den onde a.n hade farit ut
4 drev ut onda andar gm ditt namn 9:38
4 drivit ut 7 onda andar
16:9
16:17
4 skola de driva ut onda andar
10 besatt aven oren ond a.
Luk. 4:33
4:35
4 kastade den onde a.n
4 Onda andar blevo utdrivna
4:41
7 :21
6 besatta av onda andar
4 är besatt av ond a.
7 :33
6 befriade från onda andar
8:2
4 onda andar utdrivna
8:2
4. besatt av onda andar
8:27
8:29
4 onde a.n blev utdriven
4 många onda andar .• i honom
8:30
4 gåvo sig de onda andarna åstad 8:33
4 de onda andarna .. utdrivna
8:35,38
4 makt,över alla onda andar
9:1
9:42
4 kastade den onde a.n omkull
4 drev ut onda andar
9:49
4 de onda andarna .. underdåniga 10:17
4 (J.) drev ut en ond a.
11:14
4 onde a.n blivit utdriven
11:14
4 de onda andarnas furste, han
4 driver ut de onda andarna
11:15
4 driver ut de onda andarna
11 :18
4 jag driver ut de onda andarna 11:19,20
4 driver ut onda andar
13:32
Joh. 7:20
4 är besatt aven ond a.
4 besatt aven ond a.
8:48
8:49
4 icke besatt av någon ond a.
4 du är besatt aven ond a.
8:52
4 besatt aven ond a.
10:20
4 kan väl en ond a. öppna •. ögon
10:21
6 de onda andarna foro ut
Apg. 19:12
6 besatta av onda andar
19:13
19:15
6 den onde a.n svarade
6 besatt av den onde a.n
19:16
4 offra de ät onda andar
1.Kor.10:20
4 gemenskap med onda andar
10:20
4 dricka onda andars kalk
10:21
4 del i onda andars bord
10:21
4 onda andars läror
1. Tim. 4:1
4 de onda andarna tro .• bäva Jak. 2:19
7 tillhör •• de onda andarna
3:15
4 tillbedja onda andar
Upp. 9:20
8 onda andar s.göra tecken
16:14
18:2
9 en boning fOr onda andar
ANDE, OREN

1) pneuma aktitharton,
oren ande; pneuma, se Ande 6;
akätharton, neutr. av akäthartos,
oren.
2) pneuma daimon/ou akathtirtou,
ordagr. en oren demons ande; en ande som är en oren demon, en oren
ond ande. Se: Ande, ond, 10.
ANDE, oren
Matt. 10:1
1 makt över orena andar
12:43
l När en oren a. har farit ut
Mark. 1:23
l besatt aven oren a.
1:26
l ryckte den orene a.n
1:27
l de orena andarna befaller han
3:11
l när de orena andarna sågo hm
3:30
1 var besatt aven oren a.
5:2
1 besatt aven oren a.
5:8
l Far ut ur mannen du orene a.
1 gåvo sig de orena andarna åstad 5:13
6:7
1 makt över de orena andarna
7:25
l besatt aven oren a.
9:25
l tilltalade han den orene a.n
2 besatt aven oren ond a.
Luk. 4:33
4:36
1 befaller han de orena andarna
6:18
l kvalda av orena andar
8:29
l bjuda den orene a.n fara ut
9:42
l tilltalade J. den orene a.n
11:24
l När en oren a. har farit ut
Apg. 5:16
l plågade av orena andar
8:7
l besatta av orena andar
Upp. 16:13
l 3 orena an~ar utgå
18:2
l alla s lags orena andar
ANDEBESVÄRJARE

Se även: Trolldom, trolldomskonster,
förförare, besvärjare, ande besvärjerska.
Andebesvärjare

Andebesvärjare menade sig kunna
mana upp de döda och rådfråga dem
i viktiga angelägenheter. De experi-
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Andebesvärjare-Andlig
menterade ofta med dödas ben. I
Moselagen var det förbjudet att söka
förbindelse med andebesvärjare och
deras konster. 3.Mos.19:31.
ANDEBESVÄRJARE

1) 'ol!, .J ii<
en avlidens ande, gengångare; andebesvärjare. Se: Ande 3.
ANDEBESVÄRJARE
l utdrivit a. ur landet
1. S"m. 28:3
l utrotat a.
28:9
l skaffade sig a.
2. Kon. 21:6
l skaffade Josia bort a.na
23:24
l skaffade sig a.och spåmän 2.Krön.33:6
l Frågen a. s. viska
Jes. 8:19
l de skola då fråga .• sina a.
19:3
ANDEBESVÄRJELSE
l befattar sig med a.

3. Mos. 20:27

ANDEBESVÄRJERSKA
l Söken upp åt mig ngn a.
1 finnes en a.

1. Sam. 28:7
28:7

ANDEDRÄKT
l) ruab, O·]l
vind, vindfläkt; andedräkt; (Guds och
människans) ande; själ, sinne; livskraft, andekraft. Se: Anda 3, Ande 1.
2) nesämä, il ~ ~ ~
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
näsam, andas. Se: Anda 4, Ande S.
3) napäs, tO p).
andedräkt; a'v:' näpas, andas, väsen
som andas (om både människa och
djur); själ, liv. Se: Anda 2.
4) omskrivning.

tivform pneumati, »av (genom) Anden» eller »i anden», samt i några
fall av uttrycket en pneumati, »i
anden». Den betecknar ett tillfälligt
och utomordentligt tillstånd, i vilket
människan försättes till följd aven
exceptionell verksamhet av den helige
Ande i hennes egen ande. Den medför en stegring av andens förmögenheter och funktioner utöver de naturliga materiella och rationella gränserna; jfr själva termen »andehänryckning». Människan blir härunder
i stånd att skåda, Upp.4:2, och att
höra, U pp.l: l 0, irrationella, osynliga
verkligheter.
I vissa fall kan andehänryckningen
omfatta människans hela personlighet, den materiella såväl som den
immateriella delen, bli av såväl andlig som kroppslig art. Paulus har
sålunda vid ett tillfälle varit uppryckt
ända till tredje himmelen, till paradiset. Själv är han oviss om huruvida
hänryckningen i hans fall omfattade
hela eller blott den andliga delen av
hans person, 2.Kor.12:2-4, men han
förutsätter möjligheten aven hänryckning, som omfattar hela personligheten.
Andehänryckningen skänker å andra sidan den troende förmågan till
irrationell umgängelse med Gud och
den andliga världen. Tack vare det
andemgivna tungomålstalandets gåva
höjes människoanden tillfälligtvis över
det mänskliga förståndets gränser
och verksamhet och får förmåga till
intimt, förtroligt talande med Gud
om förhållanden, som är hemligheter
för människans naturliga sinnen, oåtkomliga för hennes ordinära förmögenheter, omöjliga att uttrycka med
vanligt människospråk, 1.Kor.14:2.
Förståndet förmår inte följa det av
Anden upplysta och inspirerade hjärtat, när det på detta sätt tränger in
i Guds djupheter, 1.Kor.14:14,lS.
Ett sidostycke härtill utgör Rom.8:
26,27, där Paulus talar om huru
Anden kommer den troendes svaghet
till hjälp och i dennes eget hjärta
går i förbön för honom med outsägliga, för förnuftet outgrundliga, suckar.

tings underkastelse under honom, v.
43 b. Han ser och siar också om
Messias' absoluta gudom, jfr »min
Herre». - Den kristna församlingen,
Guds frälsningsorgan i mänsligheten,
en hemlighet under gångna släktens
tider, blir genom andeingivelse avslöjad och förkunnad med avseende
på sammansättning, funktion, förmåner, framtid, genom N.T.s heliga
apostlar och profeter i tal och skrift,
Ef.3:S-6.
En andeingivelse av demoniskt ursprung förekommer också. Dess förkunnelse står i strid med evangeIii
sanning och sprider oro och onykterhet i sinnena. Botemedlet mot denna
är den apostoliska förkunnelsen, 2.
Tess.2:2; jfr v.S,6.
ANDEINGIVELSE

l) pneuma, 11 V Ei)]J el
ande. Se: Ande 6.

sa andemakter framträder som personliga väsen, se t.ex. Ef.6: 12 och
KoI.2:15. Se även: Andefurste, Ängel,
Djävul.
ANDEVÄRLD
1. Kor. 15:24,
a.ens alla furstar
Ef. 1:21
alla a.ens furstar
Kol. 1:16
skapades väldigheter i a.en
2:10
för alla a.ens furstar
2:15
avväpnat alla a.ens furstar
1. Pet. 3:22
makter i a.en underlagda
2. Pet. 2:10
förakta a.ens herrar
2:10
för att smäda a.ens härlige
Jud. v.8
a.ens herrar förakta de

ANDLIG
Se även: Helig, invigd, Ande, den helige Ande, gudfruktig, gudlig, Guds
barn, andliga nådegåvor, gudstjänst,
välsignelse, visdom och förstånd, oförfalskad mjölk, mat, gudomlig,
Gud, Kristus.
-andlig

ANDEINGIVELSE
l genom a. kalla honom
Matt. 22:43
1 genom a. uppenbarad
Ef. 3:5
1 a. eller på grund av •• ord 2. Tess. 2:2

oandlig I.Tim.l:9; 4:7
Andlig

ANDEHÄNRYCKNING
Termen »andehänryckning» är i ett
fall en återgivning av grekiskans _da-

ANDEINGIVELSE
Ordet förekommer tre gånger i vår
Bibel och återgiver två gånger grekiskans en pneumati, ego »i ande, genom
Anden», Matt 22:43; Ef.3:S, i ett
tillfälle dia pneumatos, »genom (till
följd av, enligt) ande», 2.Tess.2:2.
Andeingivelse är en verksamhet av
Guds helige Ande på människans
själs- och andeförmögenheter, som
sätter henne i stånd att själv skåda
och fatta Guds frälsningsplan och
frälsningsgärningar samt att meddela
andra kännedom och kunskap härom.
Till följd av andeingivelse får konung David profetisk inblick i Guds
eviga rådslut och gudomens inbördes
rådplägning i evigheten: »Herren sade
till min Herre», Matt.22:43 a. Han
in stånd sättes också att profetiskt tala
om den kommande Frälsaren, hans
inkarnation, förhärligande, upphöjelse
på Guds högra sida: »Sätt dig på min
högra sida». Han förutsäger Messias'
kommande världsherravälde och all-

ANDEVÄRLD
Ordet »andevärld» i den svenska
översättningen har ingen motsvarighet
i grundtexten, men på samtliga ställen, där det förekommer, står det i
samband med olika benämningar på
övernaturliga makter: arche, exousia,
dynamis, kyri6tes, thr6noi, anggeloi,
d6xai, övers. (andevärldens) furstar,
väldigheter, makter, herrar, tronänglar, änglar, härlige.
Benämningar av liknande slag finnes också i judisk apokalyptik och i
rabbinska skrifter. N.T. förutsätter
existensen aven andlig hierarki. Detta
kommer inte minst till synes i Pauli
brev, se t.ex. Ef.l:21; Kol.l:16. Des-

1. Termen »andlig» i vår Bibel är en
översättning av flera grekiska ord.
Det vanligaste av dessa är pneumatik6s, som brukas 24 gånger. Ordet
är bildat på substantivet pneuma,
vind, ande. Uttrycket »de som äro
andliga», Rom.8:5, är en fri översättning av grekiskans hoi kata pneuma [6ntes], ego »de som [äro] enligt
anden». Termen »andlig» i Rom.12:1
och I.Pet.2:2 är en översättning av
grekiskans logik6s, av l6gos, ord,
tal, tanke, förnuft. Det betyder ursprungligen det som hör talet el.
förnuftet till, det som är förnuftigt,
men betecknar i N.T. det som hör
ihop med logos i dess bibliska innebörd (se t.ex. Joh.l:l,14; Upp.19:13;
Apg.4:31; I.Kor.2:13; Ko1.3:16 f.),
det som har med Ordet att göra och
tjänar anden och därmed står i motsats till enbart yttre handlingsschemata. Termen »andlig» brukas om såväl
personer som ting och förhållanden.
2. a) »Andliga» människor sättes i
N.T. i motsats till dels »själiska»,
dels »köttsliga» människor, I.Kor.
2:13,14,lS; 3:1-4. Skriftens definition på den själiska människan finns
i Jud.v.19. Hon saknar erfarenhet av
Guds Andes pånyttfödande och förnyande impulser och inneboende.
Hennes moraliska och religiösa värderingar och ställningstaganden betingas uteslutande av de rent naturliga själsförmögenheterna med påföljd, att företeelser, som hör den
högre, gudomliga livssfären till och
som därför ligger utom räckhåll för
de naturliga sinnena, av henne förkastas som dårskap, I.Kor.2: 14.
U dden i den nytestamentliga termen »själisk» riktar sig mot en i grekinfluerat tänkande (för 2000 år
sedan och alltfort i idealistisk humanism) vanlig uppfattning av själen
som en i förhållande till kroppen
högre och i sig själv gudomlig eller
åtminstone gudabesläktad del av
människan; på de från Paulus och
Judas anförda ställena framstår däremot hela den opånyttfödda »naturliga» människan såsom till kropp
och själ oandlig, dvs. i avsaknad av
Guds Ande. »Själisk» och »köttslig»
kan därför användas som växelbegrepp, jfr Rom.8:S-9; KoI.2:23.
Emellertid används termen »köttsIig» i Skriften även i en mindre absolut motsats till »andlig», nämligen
för att· beteckna det vanmäktiga och
bristfulla i människans väsen, Jer.
17:5, jfr Matt.16:17. Därför finns
det bibelställen, där en .köttslig.
människa omtalas på sådant sätt, att
därmed tydligen avses en människa,
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ANDEDRÄKT
2 för Guds a. förgås de
Job 4:9
19:17
1 min a. vidrig for min hustru
2 med s in a. s änder Gud frost
37:10
3 Hans a. framgnistrar eldkol
41:12
4 doften av din a.
HV. 7:8
1 a.lik en ström s. svämmar Jes. 30:28
l när H. a. blåser därpå
40:7
l skall H. a. förjaga honom
59:19

ANDEFURSTE
Andefurste framträder '."m en över'
ordnad makt i andevärlden. Bakom
översättningen »andefurste» i Rom.
8:38 ligger grek. arche, vilket först
och främst betyder » begynnelse. ,
»ursprung», därnäst »makt», »herravälde». Ordet användes såväl om
mänsklig auktoritet, Tit.3: l, övers.
överhet, som om övermänskliga makter, förutom i Rom.8:38 t.ex. i Ef.
3:10; 6:12, övers. furstar, 1.Kor.lS:
24; Ef.l :21; Ko1.2: 10, övers. andevärldens furstar. Såsom namn på
andliga makter står arche tillsammans
med andra sådana benämningar, vilka
i den svenska kyrkobibeln är översatta: tron änglar, herrar, väldigheter,
makter, världhärskare. Se även: Andevärld, Ängel, Djävul.
ANDEFURSTE

1) arche, & p X il
begynnelse, ursprung; makt, överhet.
Ordet betecknar det som är i början,
i spetsen, i toppen, i ledningen, det
främsta i tid, rum, makt el. rang.
Se: Begynnelse 7.
ANDE FURSTE
l varken änglar eller a.ar

Se även:
(Guds).

Rom.

ANDEGÄVA
Nådegåva, gåva,

8:38

Ande

ANDEGJ.VA

l) pneumatik6s, 11 V E Uj) el T l K 6 ~
andlig, här övers. med andegåva; av:
pneuma, se Ande 6.
ANDEGÅVA
l en profet med a.

l. Kor. 14:37

ANDEHÄNRYCKNING

l) pneuma, 11 V E U j) el
ande; 1.Kor.14:2 ordagr. genom Anden, på anförda ställen i Upp. i anden.
Se: Ande 6.
ANDEHÄNRYCKNING
l talar i a. hemlighetsfulla
l kom i a.på H.dag
l kom jag i a.

1. Kor. 14:2
Upp. 1:10
4:2

ANDEKRAFT
l) ruab.

!J-]l

ande; andekraft; se Anda 3, Ande 1.
ANDEKRAFT
l blivit beklädd med a.
1. Krön. 12:18
1 kom en a.i mig
Hes. 2:2
l en a.lyfte mig
3:12,14
1 en a.kom i mig
3;24
1 en a lyfte mIg
8:3
1 en a.lyfte upp mig
11:1
l Men mig hade en a.lyft upp
11:24
l en a.lyfte upp mig
43:5
ANDEL

giva var sin a. av offret
1. Sam. 1:4
åt Hanna en dubbelt s å stor a.
1:5
åt leviterna deras helgade a. ,
åt Arons söner deras a.
Neh. 12:47
bliver ju hans a. så fet
Hab. 1:16

ANDEMAKT
Se även: Andar, ängel.
ANDEMAKT

l) pneuma, 11 \J E '0 j) el
ande. Se: Ande 6.
2) ta pneumatikti,
andemakter, ego det som har med
ande att göra, det som tillhör andevärlden; neutr.pl. best. form av pneumatik6s, andlig. Se: Andlig 1.
ANDEMAKT
1 den a., verksam i ohörsamma
2 mot ondskans a.er

Ef. 2:2
6:12

ANDETAG

i fred ett litet a. ?

Job.

7:19

AN DEVARELSE

l) kata pneuma hagiäsfmes,
i enlighet med helighetens ande; övers.
såsom helig andevarelse; pneuma, se
Ande 6; hagiösyne, helighet, av:
hagios, helig.
ANDEVARELSE
l ss. helig a.

Rom.

1:4

Andlig-Aner
som upplevat nyfödelsen och mottagit det andliga livet: hon tillhör det
kristna broderskapet, har andliga behov och en viss grad av mottaglighet
för andliga ting. Hennes beteende
inför religiösa, moraliska och intellektuella företeelser i den andliga
världen röjer dock brist på utveckling, hon befinner sig ännu på barnets stadium, 1.Kor.3:1--4.
»Andlig. benämnes människan i
den mån hon behärskas och drives
av Guds Ande. Hennes intellektuella
förmögenheter upplivas och utvecklas oavlåtligen genom Andens livsmeddelelser, varför hennes värderingar och mottagningsförmögenheter vid
konfrontationen med det övernaturliga, gudomliga eller dess motsats ständigt vägleder henne till en rätt inställning: hon kan utgrunda vad som hör
till Guds frälsningsplan i Kristus, dess
medel, mål, efter hand som dessa
meddelas henne, 1.Kor.2:13,15. Hennes livsföring och värderingar blir
en hemlighet för dem, som saknar
hennes andliga struktur och erfarenheter, v.15 b. Sin moraliska art röjer
den andliga människan däri, att hennes moraliska målsättningar och beteenden står i överensstämmelse med
Guds väsen och vilja och därför behagar honom, Rom.8:5. I sitt förhållande till den svage medbrodern i
tron, vilken ertappas med försyndelse,
äger den andliga människan till följd
av sitt ödmjuka, kärleksfulla väsen
och sin syn på moraliska värden och
krav möjlighet att bringa hjälp till
effektiv upprättelse, Ga1.6: 1. Att betraktelsesättet dock genomgående är
religiöst-teologiskt, framgår av att
den andliga människan i Nya Testamentet aldrig motsvaras av det psykologiskt orienterade uttrycket »en
förandligad människa. utan av .Kristus i människan., GaI.2:20; jfr Kol.
1:27; Joh.14:23; 17:22 f.,26.
b) Hela den gudomliga frälsningsinstitutionen är till sitt väsen, sitt
mål och i sina medel andlig. I Kristus har Gud välsignat den troende
med all den himmelska världens
andliga välsignelse, Ef.l:3. Guds lag
är andlig, framsprungen ur Andens
inspiration, ett uttryck för hans väsen
och vilja. Just därför kan den fullgöras endast av den, som själv är
andlig; den naturliga människan står
måhända villig men dock maktlös
inför dess krav, Rom.7:14.
Det gamla Israel fick under sin
ökenvandring njuta av andlig mat
och dryck, omedelbara verk av Guds
Andes övernaturliga, skapande kraft,
som avsåg att samtidigt tillfredsställa
de fysiska behoven och nära den inre
människan vid åsynen av Guds närvaro och omsorg. Israeliterna åtföljdes av och drack ur en andlig klippa: över den materiella, fasta klippan, ur vilken vatten flödade genom
ett gudomligt under, stod Kristus,
vilken såsom en rörlig, osynlig klippa
vandrade med Guds folk och var
den verklige givaren av vattnet, 1.
Kor.lO:3,4.
Den andliga, oförfalskade mjölken,
de första grunderna av läran om
Kristus, jfr Hebr.5:12 f., befrämjar
den nyfödda kristna personlighetens
utveckling till full frälsningsmognad,
1.Pet.2:2. Hit hör också att bliva
fylld med kunskap om Guds vilja
med allt slags andlig vishet och
andligt förstånd, Kol.l:9.
c) Den kristna församlingens ursprung, målsättning, verksamhetsmetoder och -medel samt resultat är
andliga. Församlingen är ett andligt
hus med Kristus som grundval. De
enskilda medlemmarnas liv och tjä281

nande är till sin karaktär andlig offertjänst, 1.Pet.2:5. Att med insats av
sin kropps krafter och förmögenheter
tjäna Guds vilja inom tillvarons olika
sfärer är den kristnes andliga tempeltjänst, Rom.12:1. Den inbördes
uppbyggelsen av såväl den enskilde
som kollektivet sker genom de övernaturliga, andliga nådegåvorna, Rom.
1:11; 1.Kor.12:1-10. Därför bör
varje enskild medlem vara ivrig att
mottaga någon andlig nådegåva, 14:1.
Prövostenen på äktheten i de andliga
manifestationernas inspirationskälla
är, att Kristus i och genom dem upphöjes såsom Herre och Gud, 12:1-3.
d) Begreppet .andlig. rymmer ett
eskatologiskt moment. Som ättling
av den förste Adam, vilken genom
syndafallet blev berövad sin gudomshärlighet, har varje människa en
själisk kropp. Endast den människa,
som genom Kristus, den siste Adam,
blivit pånyttfödd och andlig, får vid
uppståndelsen en andlig kropp, som
liknar Kristi härlighetskropp, 1.Kor.
15:44,47-49; Fi1.3:20,21. Se även:
Ande 2 f, Själisk.
e) Termen .andlig» betecknar i
grundtexten också personliga andeväsen. Den stridande församlingens
verkliga kampfront ligger i den osynliga, andliga världen, och huvudmotståndarna utgöres av ondskans andemakter (pneumatikä) i himlarymderna,
Ef.6:12.
Andliga ting
l) Andlig nådegåva, Rom.l:l1. 2)
Andlig lag, Rom.7:14. 3) Andlig
tempeltjänst, Rom.12:1. 4) Andliga
goda, Rom.15:27. 5) Andliga visor,
Ef.5:19. 6) Andlig vishet, Kol. 1:9.
Ordet »andlig» i 1. Kor.
1) Andliga ting, 2:13. 2) Andligt
sätt, 2: 14. 3) Andlig mat, 10:3. 4)
Andlig dryck, 10:4. 5) Andlig klippa,
10:4.6) Andliga gåvor, 12:1; 14:1,12.
7) Andligt gott, 9:11. 8) Andliga
människor, 2:13; 3:1.
Andlig, 1.Pet.2.
1) Andlig mjölk, v.2. 2) Andligt
hus, v.5. 3) Andliga offer, v.5.

5 utgrundas på ett a.t s ätt
1 Den a.a människan äter
1 ss. till a.a människor
1 ett utsäde av a.t gott
1 äto samma a.a mat
1 drucko samma a.a dryck
1 ur en a. klippa
1 dem s.hava a.a gåvor
1 att undfå de a.a gåvorna
6 ivriga att undfå a.a gåvor
1 där uppstår en a. kropp
lock en a. kropp
1 icke det a.a är det första
1 sedan kommer det a.a
1 I s. ären a.a människor
1 världens a.a välsignelse
1 talen i a.a visor
1 allt slags a. vishet
1 och a.t förstånd
1 förmaneD .. med a.a visor
4 den a.a oförfalskade
1 ett a.t hus
1 frambära a.a offer

2:14
2:15
3:1
9:11
10:3
10:4
10:4
12:1
14:1
14:12
15:44
15:44
15:46
15:46
Gal. 6:1
Ef.
1:3
5:19
Kol. 1:9
1:9
3:161. Pet. 2:2
2:5
2:5

ANDLIGEN
l) pneumatikos, TT V E 11 11 (ll

\ K W~

andligt, på ett andligt sätt (adv. av:
pneumatikos, se Andlig l).
ANDLIGEN
1 staden s. a. talat heter

Upp. 11:8

ANDRA

Se även: Varandra, nästa, broder,
älska, gemenskap.
ANDRA
den ena hette Ada, den a. 1. Mos. 4:19
9:5
av den ena utkräva den a.s själ
icke komma inpå den a.
2. Mos. 14:20
båda a. ändar skall du fästa
28:25
bröstsköldens båda a. hörn
28 :26
de a. satte upp tabernaklet 4. Mos. 10:21
den a. hälften av Manasse stam
34:14
jordens ena ända till den a. 5. Mos. 28:64
och den a.Rekab
2. Sam. 4:2
(Abisai)var de a.s hövitsman
23:19
ena vaktstället invid det a. 1. Krön. 26:16
i lsrael på a.sidan Jordan
26:30
för a.hälften av Manasse
27:21
männen {rån det a. Nebo: 52 Neh. 7:33
den a. Elams barn: 1254
7:34
följde jag med a. hälften av folket 12:38
efter detta komma ännu 2 a. ve Upp. 9:12
ANDRAGA

den s. har något att a.
Har du något att a.
haven I något att a.

2. Mos. 24:14
2. Kon. 4:13
Apg.19:39

ANDREAS

kom Jesus gående utmed stranden.
Han fick se dem och sade: .Följ mig,
så skall jag göra eder till människofiskare». De ställdes därvid inför den
kallelse, som skulle förändra och förvandla hela deras liv .• Strax lämnade
de näten och följde honom», Matt.
4:18-20.
Andreas synes ha varit en av dem,
som stod Jesus närmast i förtrolighet,
näst efter de tre mest kända apostlarna, Petrus, Jakob och Johannes.
Det var sålunda Andreas, som jämte
dessa tre å hela skarans vägnar frågade Jesus om innebörden av hans
uttalande rörande helgedomens förstöring och straffdomen över det utvalda folket och som gav Jesus anledning att tala om de yttersta tiderna
och tingen. Det var likaledes Andreas,
som tillsammans med Filippus vände
sig till Jesus, då grekerna uttryckte
sin åstundan att få se denne, Mark.
13:3,4; Joh.12:21,22.
Andreas spelade också jämte Filippus en framträdande roll vid bespisningsundret i öknen. Det var han,
som förde gossen med de fem kornbröden och de två fiskarna till Jesus,
Joh.6:7-9.
Andreas omtalas flera gånger i
N.T. såsom Simon Petrus' broder.
Han levde helt visst mestadels i skuggan av sin mera framträdande broder. Och dock fick han utan tvekan
göra en värdefull insats för sin Herre,
måhända framför allt på det praktiska området. Han var uppenbarligen en själavinnaretyp.
Efter Jesu himmelsfärd möter vi
Andreas en sista gång, då han jämte
de övriga apostlarna i övre salen
bidar uppfyllelsen av Faderns löfte,
Apg.l:13. Därefter hör man intet
mer av honom i N.T., men enligt
traditionen verkade han senare i
södra Ryssland och Turkiet. Det berättas, att han till slut korsfästes på
ett liggande kors, som hade formen
av ett X, det s.k. Andreas-korset. Han
säges ha blivit bunden vid korset i
stället för att spikas fast, för att han
skulle pinas desto längre. På detta
sätt var han fastbunden i två dagar,
under det att han oförtrutet talade
till folket om Herren.

ANDLIG
Rom. 1:11
1 meddela ngn a.nådegåva
7 :14
1 lag'm är a.
8:5
2 de s. äro a.a
3 icke i köttsligt väsende •• utan a.t 8:9
12:1
4 eder a.a tempeltjänst
1 fått del i deras a.a goda
15:27
1 tyda a.a ting för a.a makor 1. Kor. 2:13

grek. manlig. Andreas var en a'i Jesu
tolv apostlar. Han var broder till
aposteln Petrus och bördig från Betsaida, vid Gennesarets sjö, där han
jämte sin broder arbetade som fiskare, Matt. 10:2; Joh.l:45; Mark.
1:16.
Andreas var ursprungligen lärjunge
till Johannes döparen. Under dennes
verksamhet i Betania på andra sidan
Jordan upplevde Andreas sitt första
,,;öte med Jesus. Då Jesus en dag
kom gående, pekade Johannes på honom och utropade: .Se, Guds Lamm!.
Två av Johannes' lärjungar var närvarande vid detta tillfälle; den ene
av dem var Andreas. Båda lärjungarna blev så gripna av Frälsaren, att
de följde efter honom till hans härbärge och stannade hos honom den
dagen. Inte lång tid härefter mötte
Andreas sin broder Simon och vittnade för honom: »Vi hava funnit
Messias •. Dessa ord visar, att hoppet
om den i skrifterna utlovade Messias
var levande för dem. Andreas förde
så sin broder till Jesus, en omständighet, som har givit honom hedersnamnet »världens förste missionär.,
Joh.l:28-43.
Efter återkomsten till Galileen fortsatte Andreas jämte brodern ännu
en tid sin gärning som fiskare. Först
sedan Johannes döparen kastats i
fängelse, fick Andreas och Simon
det avgörande mötet med Jesus. Då
de en dag kastade ut sina nät i sjön,

hebr., betydelse osäker; enligt en förklaring: brodd; vatten/all. En levitstad i Manasse, väster om Jordan. Se:
Taanak. 1.Krön.6:70.
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ANDLIG

l) pneumatik6s, TT V E U 11 C! l \ K o ..
andlig, som tillhör el. präglas av Anden; av: pneuma, se Ande 6, Ande
Guds 4. Jfr Andegåva 1, Andemakt 2.
2) kata' pneuma, K C! l
TT V E 11 11 C!
i enlighet med Anden, andlig; pneuma,
se Ande 6.
3) en pneumati, ~ V TT V E d 11 C! l \
i Anden, i Rom.8:9 övers. i ett andligt väsende; pneumati, dat. av pneuma, se Ande 6.
4) logik6s, A o y \ K 6 S"
som hör ihop med 16gos i dess bibliska mening och användning: ord,
ande, bön. Jfr gammaltestamentliga
uttryck som: lovets offer, jublets offer, det förkrossade hjärtas offer, de
upplyfta händernas offer, t.ex. Ps.
4:6; 50:14,15,23; 107:21,22; 27:6;
51:19; 141:1,2.
5) pneumatik&s, TT V E U 11 C! l \ K iii ..
andligt, på ett andligt sätt; adv. av:
pneumatikos, se l.
6) pneuma, TT V E till (l
ande, i 1.Kor.14:12 pI. pneumata,
övers. andliga gåvor. Se: Ande 6.

o.

ANDREAS
Petrus och A., hans broder Matt. 4 :18
Petrus, och A., hans broder
10:2
A. kasta ut nät
Mark. 1 :16
till Simons och A.' hus
1:29
vidare A. och Filippus
3:18
frågade honom Petrus •.• och A.
13:3
Petrus och A., hans broder Luk. 6 :14
hade följt Jesus. var A.
Joh. 1 :40
Betsaida, A.' och Petrus' stad
1:44
en annan av hans lärjungar, A.
6:8
sade detta till A.
12:22
A ••• sade det till Jesus
12:22
vara tillsammans: •• • A.
Apg. 1:13

ANDRONIKUS

grek. segerherre. En av Paulus' fränder och medfångar, vilken hade kommit till tro före Paulus. Han hade ett
gott anseende bland apostlarna. Rom.
16:7.
ANDRUM

giva oss något litet a.
så att de hava givit oss a.

Esr. 9:8
9:9

ANEM

hebr. två källor. En levitstad ilsaskar,
möjligen identisk med byn Anim i
bergen väster om Esdrelonslätten,
känd i fjärde århundradet som Anea.
Se: En-Gannim. 1.Krön.6:73.
ANER

Aner-Angå
ANER

hebr., betydelse osäker; enligt en förklaring: brodd; vattenfall. En amore,
broder till Mamre och Eskol. De
hade alla tre ingått förbund med
Abraham. I.Mos.14:13,24.
ANFALL

-anfall

feberanfall Apg.28:8
ANFALL
I det första a.et nedgjorde l. Sam. 14:14
l. Kon. 22:32
vände sig till a. mot hm
om natten gjorde han ett a. 2. Kon. 8:21
gm dina ovänners a.
1. Krön. 21:12
gjorde han ett a.
2. Krön. 21:9
bereda sig väg till a. mot mig Job 19:12
rotar sig samman till a.
Jes. 54:15
ANFALLA
Josua anföll konungarna
Jos. 11:7
(Abimelek) anföll dem
Dom. 9:43
Saul blev häftigt anfallen
1.Sam.31:3
Saul blev häftigt anfallen 1. Krön. 10:3
i avsikt att a. (Josafat)
2. Krön. 18 :31
när Baesa anföll (Asa)
Jer. 41:9
klädda i hjälmar skola de a. Hes. 23:24
ANFÄKTARE

l) zua',

lZ·' r

darra, skaka; pilp. uppröra, uppskaka,
i Hab.2:7 part. pI.
ANFÄKTARE
l a. vakna upp mot dig

Hab. 2:7

ANFÄKTELSE

Se även: Angest, bekymmer, oro, frestelse, tvivel, ånger, samvete, djävul,
prövning.
Anfäktelse

Ordet anfäktelse finns inte i Bibeln
men används ofta i kristet språkbruk. Anfäktelse är en form av
tvivel. De vanligaste tvivlen riktas
mot Bibelns budskap om Gud. Man
sätter frägetecken för Guds existens,
hans frälsningsverk osv. Anfäktelse
däremot riktas mot människan själv.
Hon har misstro till sin egen ställning hos Gud. Med anfäktelse avses
tvivlen på om hon är under Guds
välbehag. Anfäktelse är alltså inte
tvivel på kristendomens sanning. Denna står fast för den anfäktade. Men
anfäktelse är tvivel på huruvida Guds
nåd gäller honom personligen. Anfäktelse är således tvivel på människans egen kristna ståndpunkt. Vårt
hjärta - samvetet - fördömer oss på
grund av våra svaghetssynder, vår
ogudaktighet och synd, I.Joh.3:20.
Stark anfäktelse är hjärtats stora
förtvivlan. Allt synes hopplöst: Guds
nådessol skiner på alla, men inte på
mig. Detta leder till ångest, oro och
bekymmer, Ps.77:3; Jer.20:14-18.
Den anfäktade känner sig helt förtappad - övergiven av Gud: det finns
inte något hopp för honom. Jfr Jesus
på korset, Matt.27:46; Ps.22:2 (Kristus går frivilligt in under gudsövergivenhetens kval för att befria mänskligheten från dess självvalda gudsövergivenhet).
Anfäktelse kan ha sin grund i
lekamlig svaghet eller psykisk depression, som gör det svårt att äglj trons
visshet. Den kan också ha sin grund
i andlig undernäring och därmed
sviktande andlig hälsa. Förvaring i
fängelse o.dyl. kan leda till en sådan
depression, vilken i sin tur leder till
tvivel och anfäktelse. Jfr Johannes
döparen, Matt. 11 :2-6. I fängelset insmög sig tvivlen på Jesus. Anfäktelse
kan även komma till fMjd av oredlighet i det andliga, såsom när man tar
det för lätt med en synd eller med
uppgörelsen med Gud och människor, Ps.3-4. Anfäktelse kan, som
frestelserna, komma från djävulen,
som vill föra de troende till fall eller
avfall.
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Anfäktelsen har sin rot utanför det
kristna livet. Den kan betraktas som
ett anlopp från denna tidsålders väsen. Att vara anfäktad kan liknas
vid en färd genom en mörk tunnel.
Det gäller att komma ut i ljuset igen.
Guds ord om den fullbordade
frälsningen, beredd för alla, är det
bästa medlet mot anfäktelse. Vi
måste lära oss att bygga på Ordet
allena, Ps.94:19; Luk.7:22; 2.Kor.12:
9. Ordet säger, att vårt hjärta inte
är högsta instans. Det känner inte
allt, som kommer i betraktande vid
domen. Hjärtats fördömelsedom är
därför inte avgörande. Vi kan appellera till en, som är större än samvetet.
Det är Gud, den allvetande, som har
sista ordet, I.Joh.3:20. Han känner
allt och har även rätt att förlåta. Om
vi bekänner våra synder för Gud,
ger han förlåtelse och frälsning, Ps.
32:5; 1.Joh.I:9. Från sitt ängsliga
hjärta appellerar Petrus till den allvetande Herre, som vet, att Petrus
har honom kär, Joh.21:17. Vissheten
om att Gud är större än hjärtat, ger
de troende hjärtefrid och själsro.
Bönen är ett annat gott medel emot
anfäktelse och frestelse. Johannes
döparen gick bönens väg, i det att
han sände bud till Jesus, Matt.11:2.
Jesus visade till bönen, Matt.6:13.
David brukade också bönen, Ps.25:
17ff.; 31:23.
Nattvarden är en värdefull hjälp
att se Jesus och att tro, att nåden
gäller även för mig, Luk.23:30 ff.
Skriftermål och själavård kan även
vara till stor hjälp, Matt.16:18-19;
18: 18; Joh.20:23; Jak.5:16.
Anfäktelsen har inget egenvärde,
den är inte något som den kristne
skall uppsöka. Men om den möter
honom och får driva honom till
frälsningens grund, Jesus Kristus och
hans nåd, bevaras han från falsk,
köttslig säkerhet. Den kristne skall
inte bygga på nåden i sitt hjärta,
dvs. på sina känslor eller prestationer,
utan endast på Guds nåd, det Gud
har gjort för honom genom Kristus
Jesus, 2.Kor.12:9. Jfr Mark.9:24;
Rom.8:26-39; FiI.2:12-13.
ANFöRA

Se även: Föra, leda, vägleda, ledsaga,
ledare, huvudman, huvudanförare.
ANFÖRA
ur Egyptens land anförds
4. Mos.33:1
Josua skall a.dig
5. Mos.31:3
de israeliter som anfördes 1.Sam.14:21
anförda av Sobak
2. Sam. 10:16
som anförde skaran
2. Kon. 11:15
Kenanja, anförde sångarna l. Krön. 15:27
aram6er, anförda av Sofak
19:16
som anförde skaran
2. Krön. 23:14
anförda aven i mitten
Jes. 66:17
anförde de ingen beskyllning Apg. 25:18
ANFÖRARE

.anfärare

sånganföraren Neh.11:17
ANFöRARE

l) 'al, ';>~
på, över, här övers. anförare för.
2) ros, tdx·.,
huvud; topp; överhuvud, hövding,
anförare; ordet är övers. »hövding»
t.ex. i I.Krön.II:6 och Mika 3:1.
3) jäsä' uhä', lO·' X~,
gå ~t och in, "rm ed ~l. utan lipne-,
framför; hiL föra ut och in; övers.
vara ledare och anförare, dvs. en som
drar ut med sin här i striden och som
för den tillbaka efter striden.
4) k;ä#n, ) '~I~

domare; anförare; furste; övers. styresman, t.ex. Jes.3:6; furste, Lex.
Mika 3:1.

286

5) räcJä,

iln

ANGREPP

trampa ned, förtrampa; underkuva,
betvinga; råda, härska, anföra, ha
befäl; i Dom.5:13 pi. imperf. jerag
med prep. le, övers. sätta till anförare.
En del fattar jerag som en aram.
form för järag, gå ned; jerag le skulle
då betyda »gå ned till».
6) omskrivning.
Dom.9:4 ordagrant: .och de gingo
efter honom».
7) ni$$äl! 'al, ';> ~ ~~ ~
ställd över, här övers. anförare över;
ni~~ä~, nif. part. av [nä~a~], ställa.
8) päk;i~, ., 'i~

en som har uppsikt, tillsyningsman,
övers. så i 2.Krön.31:13; Neh.11:9;
av: pä~ag, besöka, befalla, ha uppsikt över, jfr Anbefallal; pä~iQ med
prep. 'al här övers. anförare för.
9) sar, .,·to
befälhava~e, ledare, uppsyningsman;
härskare, furste; av: särar, härska.
ANFÖRARE
l a. var Naheson
4. Mos. 10:14
Netanel,15, Eliab,16, Elisur,
18, Selumiel,19, Eljasaf, 20,
Elisama,22, Gamliel,23, Abidan,
24, Ahieser, 25, Pagiel,26,
Ahira,27
2 låt oss välja en a.
14:4
3 vara ledare och a.
27 :17
3 icke vara ledare och a.
5.Mos.31:2
4 Josua sade till a.arna
Jos. 10:24
3 kraft att vara ledare och a.
14:11
5 Då satte •• de tappre till a. Dom. 5:13
5 :13
5 H. satte mig till a.
9:4
6 äventyrare, vars a.han blev
4 de sade till Jefta: •. bliv vår a. 11:6
11:11
4 satte (Jefta) till a. över sig
3 (David) blev folkets a.
1. Sam. 18 :13
3 (David) var deras ledare och a. 18:16
19:20
7 fingo se Samuel stå ss. a.
3 du s.var ledare och a.
2. Sam. 5:2
3 icke rätt förstår vara a. l. Kon. 3:7
2. Kon. 25:19
8 var a. för krigsfolket
3 ledare och a. för Israel 1. Krön. 11:2
9 han skall bliva hövding och a.
11:6
11 :25
l (Benaja) till a. för sin livvakt
12:4
l Jismaja, a. för de 30
15 :22
9 Kenanja, leviternas a.
16:5
2 Asaf ss. a. med psaltare
3 folka ledare och a.
2. Krön. 1:10
2 valde i gensträvighet en a. Neh. 9:17
2 (Asaf) var a. för sångarna
12:46
9 vädrar •• a.arnas rop
Job 39 :28
Jer. 52:25
8 s. var a. för krigsfolket
ANFÖRARSKAP
8 sångarna under Jisrajas a. Neh. 12:42
ANFÖRARSTAV
fr. Sebulons män s. buro a.

Dom.

5:14

ANFöRTRO

(Ruben:) A.hm.åt mig
1. Mos. 42:37
a.tt åt hm. män, kvinnor..
Jer.40:7
s. Nebusaradsn a. tt åt GedslJa
41: 10
ANGELÄGEN

Daniel lät sig a. t vara icke.. Dan. 1:8
Varen a.na om att bevisa.. Rom. 12:13
så mkt mer a. att sända hm.
Fil. 2:28
a. na att få se edra anslkt. 1. Tess. 2:17
Låt dig a. t vara att komma 2. Tim. 4:9
a. t vara komma hit .. vintern
4:21
låt dig då a. t vara att komma Tit. 3:12
ANGELÄGENHET
att ombesörja Guds a.er
1. Krön. 26:32
i fråga om någon annan a. 2. Krön. 8 :15
ANGIVA

angav han ett tecken
1. Kon. 13:3
tecken som gudsmannen angivit
13:5
ställe som gudsm. angivit 2. Kon. 6:10
a. summorna av krigsfolk l. Krön. 12:23
lott som angav öster •• Selemja
26:14
kom ut den lott som angav norr
26:14
Obed-Edom den lott som angav
26:15
lott som angav platsen väaterut
26:16
angav vikten på ljusstakarna
28:15
antal år, som H. hade angivit Dan. 9:2
angav vad han var anklagad Matt. 27:37
a.vad (J.) var anklagad för Mark. 15:26
Luk. 16:1
angiven för försktngring
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lät H. ett a. ske på .• barn 2. Krön.
du satt mig t. ett mål för a.
Job
döljer dem mot tungornss a.
Ps.
hålla stånd mot djävulens a.
Ef.

20:22
7:20
31:21
6: 11

ANGRIPA

när han beser a. na stället finner
att håret på a. na stället vitnat, o.
a. na stället djupare än övr. 3. Mos. 13:3
så är han a. en av spetälska
13:3
hålla den a. ne instängd i 7 dsgar 13:4
det a. na stället oförändrat
13:5
det a. na stället bleknat
13:6
När ngn bliver a. en av spetälska 13:9
på den·a. ne hela huden betäckt
13:12
skall (präaten) förklara d. a. ne..
13:13
det a. na stället blivit vitt
13:17
skall prästen förklara den a. ne •• 13:17
då är han a. en av spetälska
13:20
förklara hm. oren .• a. en av..
13:22
så är mannen a. en av spetälska
13:25
då är han a. en av spetälska
13:27
ngt ställe på huvudet, bliver a. et
13:29
då han beser det a. na stället
13:30
skall präaten förklara den a. neo . 13:30
han beser det a. na stället
13:31
hålla den av skorven a. ne innest. 13:31
han beser det a. na stället
13:32
när (präaten) beser den a. ne
13:39
ty han är a. en på sitt huvud
13:44
Den s. är a. en av spetälska. .
13:45
Så länge han är a. en av spetälska 13:46
När en klädnad bliver a. en av. .
13:47
det a. na stället visar s. grönak tigt .. är stället a. et av spetälska 13:49
när präaten besett det a. na stället, skall a. na saken inlåat
13:50
när han beser det a. na stället
13:51
stället a. et av elakartad spetälska 13:51
bränna upp skinnsaken s. är a. en 13:52
den sak på v. det a. na stället. .
13:54
beser det a. na stället finner att
d. a. na stället icke förändrats
13:55
13:56
när han beser det a. na stället
13:57
den sak på v. det a. na stället ..
13:59
lagen om d. s. bliver a. et av .•
botad fr. d. spetälska •• a. en
14:3
lagen om d. 8. varit a. en
14:32
ngt hus bliva a. et av spetälska
14:34
s. om mitt hus vore a. et av ..
14:35
14:36
går in f. att bese det a. na stället
14:37
när han beser det a. na stället
det a. na stället på husets vägg
14:37
bryter ut de stenar, s. äro a. na
14:40
ANGRIPARE
hålla dock två stånd mot a. en Pred. 4: 12
4. Mos. 10:9
ngn ovän s. a. er eder
(H. t. Mose:) A. en midjaniterna
25:17
de hava a. it eder gm. onds råd
25:18
Du skall icke a. Moab
5. Mos. 2:9
du må icke a. (Ammons barn)
2:19
när ngn bliver a. en av spetälska
24:8
Jos. 8:21
vände de om o. angrepo
angrepo I. barn dem icke
9: 18
de belägrade Gibeon o. angrepo det 10:5
Josua angrep (Lakis)
10:31
de belägrade o. angrepo.(Eglon)
10:34
Åt den s. a. er Kirjat-8efer
15: 16
Åt den s. a. er o. intager
Dom. 1:12
Abimelek kom t. tornet o. angrep
9:52
esom du har a.it mitt land?
11:12
2. Sam. 2:21
(Abner:) Angrip ngn av
Joab angrep Rabba i Ammons. .
12:26
Jag har a. it Rabba
12:27
David angrep Rabba
12:29
o.de angrepo Tirsa
1. Kon. 16:17
redo t. att a. (Samaria)
20:12
konungen i. . angrep landet 2. Kon. 17:5
angrep befåata städer i Juda
18:13
2. Krön. 28:20
konungen angrep (Ahas)
sammansvuro s. att a.
Neh. 4:8
väpnade skaror s. angrepo
Est. 8:11
Job 41:17
A. es han m. ett svärd
angrepo alla befåsta städer
Jes. 36:1
då Nebukadressar a.it oss
Jer. 21:2
Nebukadressar angrep Jerus.
34:1
s. är starkare än han a. er hm.Luk. 11:22
ANGÅ

överskottet av •. våder a.r 2. Mos 0'26:12
i vad s. a.r deras åligg.
4. Mos. 8:26
18:7
i allt vad s. a.r altaret
vad a.r dem s;skola lösas
18:16
icke tomt ord,s.ej a.r eder 5. Mos. 32:47
vad a.r åsninnorna
l. Sam. 9:20
heligt, vad tillhörigheter a.r
21:5
Vad a.r de 2 pelarna
2. Kon. 25:16
Vad a.r övriga Levi barn l. Krön. 24:20
26:1
Vad a.r dörrvaktarnas avdelning
Vad a.r amramiterna
26:23
vad a.r ingångarna i huset 2. Krön. 4:22
vad angick präaternas släktreg.
31:17
allt, vare sig det angick tjänstg.
31:21
eller angick lagen, lyckades
31:21
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Angöende-Anklagelse

o

rannsakning om allt s. angick Esr .10:17
vad mig a.r, är jag i eder
Jer. 26:14
Vad a.r de 2 pelarna
52:20
vad pelarna a.r
52:21
sak mot Daniel i det s; angick Dan. 6:4
vad a. r de dödas uppstånd. Matt. 22:31
vad det a. r de döda uppstå Mark. 12:26
Vad åter a. r de hedn. .
Apg. 21:25
Vad a. r det J skrivit om
loKor. 7:1
Vad a. r dem s. äro jungfrur
7:25
Vad a. r kött fr. avgudaoffer
8: l
Vad a. r ätandet av kött
8:4
Vad a. r dem s. hava andliga gåvor 12: l
Vad a. r insamI. t. de hel!ga
16: 1
Vad a. r brodern Apollos
16:12
i allt vad eder a. r
2. Kor. 7:16
vad a. r dem s. ansågos ngt v. Gal. 2:6
vad mig a. r vare det fjärran..
6:14
Om allt vad mig a. r
Kol. 4:7
Vad a. r tid o. stund härf6r 1. Tess. 5:1
vad eder a. r, så f6rbliver.. 1. Joh. 2: 27
Vad a. r heml. m. de 7 stjärn. Upp. 1:20
ANGÅENDE
a. Jsmael har j. hört din bön 1. Mos. 17:20
förebråelser a. en vattenbrunn
21:25
a.orättrådigt tillgrepp
2. Mos. 22:9
inf. sin nästa nekar a. ngt.. 3.lI'!os. 6:2
a. ngt s. han med våld har tagtt
6:2
a. hs. orenhet, med. fJytn. varar
15:3
ss. H. bjudit Mose a. dem
4. Mos. 8:20
Ss. H. bjudit Mose a.leviterna
8:22
vad s. skall gälla a.leviterna
8:24
vill j. höra vad H. bjudit a. eder
9:8
stadgar a. förhåll. mell. en man o.
hs. hustru, o. a. förhåll. mell. en
fader o. hs. dotter
30:17
H. bjuder a. Selofhads döttrar
36:6
må avgiva berättelse a. vägen o.
a. de städer
5. Mos. 1:22
ett vittne a. missgärning
19:15
vittna mot hm. a. ngn förbrytelse
19:16
bjudit gm. Mose a.9 stammar. Jos. 14:2
vad H. sade a. mig o. dig
14:6
s. H. har lovat a. eder
23: 14
a. allt gott s. H. har gjort
1. Sam. 12:7
du har talat a.din tjänares .. 2.Sam. 7:19
18: 5
bjöd hövitsmännen a. Absalom
ss. j.lovade a. din fader
1. Kon. 9:5
särskilt bud a. denna sak
11:10
du bett mig a. Sanherlh
2. Kon. 19: 20
a. de penningar s. överlämnas. •
22:7
a. det s. står i denna bok
22: 13
a. de ord s. du har hört
22: 19
eniigt H. ord a.lsrael
1. Krön. 11: 10
har talat a.din tjänares hus
17:17
bjudit a. prästerna o.lev. 2. Krön. 8: 15
ss. H. talat a. Davids söner
23:3
a. det s. står i den (Iag)bok
34:.21
a. de ord s. (Josia) har hört
34:26
kastade lott a. vedoffret
Neh. 10:34
påbud var utfärdat a. dem
11: 23
utfärden en skrivelse a. judo Est. 8:8
syner, vad han skådade a.
Jes. 1: 1
vad Jesaja skådade a. Juda
2:1
f6rebild a. Egypten O. Etiopien
20:3
(Hiskia) har bett a. Sanherlb
37:21
Jer. 7:22
bud a. brännoff. O. slaktoff.
H. ord s. kom t. Jeremia a. torkan 14: 1
det ord a. hela Juda folk
25:1
det löftesord a. Juda hus
33:14
teckna upp allt a.I. O. Juda
36:2
a. Jojakim skall du säga:Så säger •• 36:29
gav befallning a. Jeremia
39: 11
det ord a. alla de judar
44:1
a. Farao Nekos här
46:2
om alla stadgar a. H. hus
He •• 44:5
frågade hm. a. kungl. f6rbud. Dan. 6: 12
f6rklaring a. det fjärde djuret
7:19
a. de 10 hornen på dess huvud, O.
a. det nya hornet
7:20
synen a. aftnarna är sanning
8:26
vad han skådade a.I.1 Usslas. • Am. bl
vad han skådade a. Samaria. • Mika 1: 1
fattade det beslutat a. J.
Matt. 27:1
ganska mkt oväsen a. "den .. " Apg. 19:23
i tvist m. hm. a. en viss J.
25:19
Låten ingen döma eder a. högt. Kol. 2: 16
4:10
A. (Markus) haven I fått föreskr.
A. denna frälSning hava prof. 1. Pet. l: 10
tvistade m. djävulen a. Moses: • Jud. 9

Olika typer av ankaren från Bibelns tid.
AN IM
hebr. källor. En stad i Juda bl;rgsbygd, troligen identisk med ruinen
el-Ghuwein söder om es-Semu'a, 17
Il 18 km söder om Hebron. I fjärde
århundradet låg här den kristna
staden Anem. Jos.15:50.
ANKARE

Ankaret har ända från den äldsta
kyrkans tid haft en stor plats i den
kristna symboliken. Under förföljelsetider användes det ä ven som ett
hemligt korstecken. I Hebr.6:19 brukas det 'som symbol för det kristna
hoppet. Likasom ankaret söker fäste
i havets botten, så griper hoppet om
det som är osynligt och »innanför
förlåten •.
ANKAR

lyfte a. o. foro tätt utmed KretaApg 27:40
lämnade a. na kvar i havet
27:40

ANKARE
(sjömännen) kastade ut 4. a. n Apg. 27:29
tänkte föra ut a. n !fr. förskeppet
27:30
hava vi ett säkert o. fast a. Hebr. 6:19

5) aitza, a ~ T f a
orsak; skuld, anklagelse, vad någon är
anklagad för.
6) Jegö, A E'( w
säga, tala; Joh.1O:36 ordagr. sägen
1.. • du hädar.?
7) engkaJeö, t: y K a A € w
kalla in, kalla någon inför rätta, anklaga; av: prep. en; kaleö, kalla.
8) utf. ord.
9) proaitiaomai, TT p o a l T l o ].J a l
förut anklaga; av: prep. pro, före;
aitiaomai, framföra en anklagelse mot
någon, se 5.
10) kata, K a T
prep. med genitiv, mot, emot; Kol.
2:14 ordagr. den handskrift [som var]
emot oss. Kata med gen. betyder i
lokal mening: nedför, utför, men
brukas mest för att beteckna motstånd och fientlighet. Jfr 4 och Anklagare 2.

a

a

4 om allt det s. vi a. honom för
24:8
4 det s. de nu a.mig f6r
24:13
8 hava något att a. mig f6r
24:19
25:16
4 förrän den aAe haft tillfälle
5 vad han är a.d for
25:27
7 det s. judarna a. mig för
26:2
7 är jag a.d av judarna
26:7
4 när dessa a.
Rom. 2:15
9 måst a. judar och greker
3:9
7 Vem vill a. Guds utvalda
8:33
10 handskrift s •• aAe oss
Kol. 2:14
4 s. dag och natt a.de dem
Upp. 12:10

ANKLAGARE

Se även: Aklagare.
ANKLAGARE

l) bQ'al mispat, tl~~ ';>~~
rättens herre, dvs. motpart, vedersakare, anklagare; ba'al, herre; mispät, rätt, dom.
2) kategoros, K a T il y o p o S"
= agoreuön kata tinos, en som offentligt talar (för talan) emot någon;
agoreuö hänger samman med agora,
torg, samlingsplats, forum; prep. kata,
se Anklaga 10.

Se även: Aklagare, klaga, skuld, skyldig, lag, dom, fördöma, straff, synd,
försvarare, domstol, domare, Gud,
djävul.

hebr. folkets klagan. En av Semidads
söner i Manasse stam. l.Krön. 7: 19.

vara synlig, vara inför någon; hif.
göra synlig, uppenbara; avslöja.
2) 'ii/cal ~ar#n, l '~!i? ';»~.
aram. ordagr. äta i stycken; anklaga;
'l\~al, äta; l<;ar~in, pI. av 1!:era~, stycke.
3) satan, l tl'tt'
stå emot, ;nklaga; jfr satan (Satan),
åklagare.
4) kategoreö, K en n y o p € w
offentligt tala (föra talan) emot; av:
kategoros, se Anklagare 2.

ANKLAGA
l Anklagen honom. Ja,
Jer. 20:10
l vi vilja a. honbm I
Dan. 3:8
2 a.de judarna
6:24
2 män s. a.t Daniel
Sak. 3:1
3 för att a. honom
Matt. 12:10
4 få något att a. (J.) för
27:37
5 vad han var a.d för
Mark. 3:2
4 få något att a. (J.) för
15:4
4 som de a.dig f6r
15:26
5 angiva vad han var aA för
4 finna något att a. honom f6r Luk. 6:7
11:54
4 kunna a. honom
23:2
4 Där begynte de a. honom
23:10
4 skriftlärde a.de hm häftigt
23:14
4 det s. I anklagen honom för
4 skall a. eder hos Fadern.
4 Den s. a.r eder lir Moses Joh. 5:45
4 få något att a. honom fdr
8:6
6 kunnen då I .. a.mig
10:36
7 fara bliva aAe för upplopp Apg. 19:40
4 varf6r Paulus a.s
22:30
7 veta vad de a.de (Paulus) f6r
23 :28
23 :29
7 icke a.d för något
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ANHÅLLA

anhöllo judarna hos Festus

Apg. 25:3

ANHÅNGARE

m. vem driva edra egna a.. Matt. 12:27
m.vem driva då edra egna a. Luk.11:19

ANIAM

ANKARTÅG

kapade a· en på båda sidor

Apg.27:40

ANKLAGA
1) [nagad] , 1 J~

ANKLAGARE
Jes. 50:8
l Vem vill vara min a.
Apg.23:30
2 hjudit hans a. inf6r dig
23:35
2 när dina a. hava kommit
25:16
2 stå ansikte mot ansikte med a.
25:18
2 när hans a. uppträdde

ANKLAGELSE

Anklagelse

I regel framfördes ett klagomål på
så sätt, att de två parterna med sina
vittnen möttes inför härskaren eller
domaren. Aklagaren kunde samtidigt
vara vittne mot den åklagade. Att
»vittna mot någon» betyder ofta att
anklaga, Mark. 14:55-60. I processen

Anklagelse-Anseende
mot Jesus förde översteprästerna själva talan emot Jesus inför Pilatus,
Matt.27:12; Joh.18:29. Vid åtalet
mot Paulus inför landshövding Felix
agerade en sakförare mot betalning
enligt grekisk och romersk sed, Apg.
24: l ff.
Rättegång och rättsväsen användes
i Bibeln ofta i andlig och religiös
betydelse. Satan framställs sålunda
såsom en åklagare, vilken anklagar
människan inför Gud, Job 1:9; Sak.
3:1; Upp.12:10. Människor kan också
anklaga varandra inför Gud. Speciellt
Psaltaren erbjuder många exempel
härpå. I Jak.5:9 varnas de troende
för att »sucka mot varandra». Jesus
säger, att Nineves män och drottningen av Saba på domens dag skall
bliva Jesu samtida till dom, Matt.
12:41-42. I Rom.8:33-34 jublar Paulus över den trygghet, som ligger däri,
att ingen kan anklaga den som blivit
förklarad rättfärdig av Gud och har
Kristus som sin försvarare.
ANKLAGELSE

n y o p If w
tala emot, anklaga. Se: Anklaga 4.
2) kategarza, K el T n'( o p \" el
talan emot någon, anklagelse, jfr l.
3) engkaIeö, t O( K el il rE w
kalla inför rätta, anklaga. Se: Anklaga 7.
4) engklema, l: y K il n ]J el
kallande inför rätta, anklagelse; av:
engkalt~ö, se 3.
1) kategarCö,

K el T

ANKLAGELSE
l framställde a.r
1 framställde många a.r
2 Vad haven I för a.
2 a.n gällde tvistefrågor
l framlägga sin a.
1 deras a.r mot mig
4 försvara sig mot a.n
l

någon a. att göra

Matt. 27:12
Mark. 1'5:3
Joh. 18:29
Apg.23:29
25:5
25:11
25:16
28:19

2 sikta mot deras a.n
2 förnyar jordens a.

Ps. 21:13
104:30

ANLITA

icke behöven a. ngns hjälp

1. Tess.

4:12

ANLÄGGA

huru (Hiskia) anlade vattenl. 2. Kon.20:20
Jag anlade åt m.lustgårdar Pred. 2:5
Jag anlade vattendammar åt mig
2:6
sten golv , anlagi runt omkr. Hes. 40:17
när (I.) a. trädgårdar
Am. 9:14
ANLöPA

skulle a.prov. Asiens kustst. Apg.27:2
ANMÄLA

skall husets ägare a. det
3. Mos. 14:35
1. Kon. 1:23
man a. de det f. konungen
Apg. 21:31
a. des det hos översten
a. de inLlandshövdingen klagom.
24:1
a. de klagomål mot Panlus
25:2
a.de judarnas ö.präster..
25:15
ANNALKANDE

i Kaleb är en a.ande
4. Mos. 14:24
vänden eder i morgon åt a. håll
14:25
22:35
intet a. än vad jag säger
mödors frukt i a. S hus
Ords. 5:10
Må en a. berömma dig
27:2
gått i borgen för en a.
27 :13
en a.dräpte de
Matt. 21:35

Neh. 6:17

Hiskia gladde sig ö. deras a. Jes. 39:2
på aftonen före flyktingens a. Hes. 33:22
just före mannens a.
33:22
insamlingen .. först v. min a. l.Kor. 16:2

vid min a. skulle få bedröv . 2.Kor. 2: 3
Gud tröstade oss gm. Titus a.
7:6
icke allenast gm. (Titus) a.
7:7
vid min a. icke skall finna eder. . 12:20
låta mig v. min a. bliva förödmjuk. 12:21
eft. deras a. drog han s. tillb. Gal. 2: 12
ANLEDNING

i a. av vad s. stod i detta brev Est. 9:26
giltig a. t. denna folkskockn. Apg. 19:40
giva eder en a. att berömma 2. Kor. 5:12
icke giva ngn a. att smäda 1. Tim. 5: 14
ANLETE
Se även: Ansikte.
ANLETE

1) 'appåjim, O.'§~

näsborrar, ansikte, anlete; dual. av
'ap, näsa. Se: Ansikte 3.
2) pänim, O ' I~
ansikte, anlete; endast i pI., jfr pänä,
vända sig. Se: Ansikte l.
ANLETE
l I ditt a.s svett
l. Mos. 3:19
Job 16 :16
2 Mitt a. är glödande rött
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5. Mos. 21:12
2. Sam. 19:24

1) häjä, i1 ~Q
vara, bliva.
2) 'äret, ? J~
behandla som förhud, räkna el. anse
såsom oomskuren.

3) basaiz,

ANNARS

att jag a. skulle bliva dödad 1. Mos. 26:9
att a. också denne skulle dö
38:11
A. skall j. sända hemsökelse 2. Mos. 9:14
vad du a. har ute på mark.en
9:19
Ps. 38 :17
fruktar de a. få glädja sig
också a.lärde folket insikt Pred. 12:9
a. haven I ingen lön
Matt. 6:1

JWO

tänka, anse; räkna, räkna med; nif.
anses; hithp. anse sig.
4) nä!an Ii/me-, -'J~? lN
ställa bredvid. el. inför någon (jfr
2.Kon.4:43); i 1.Sam.l:16 övers. anse
för; nä!an, giva; ställa, sätta, ställa
fram etc.; prep. le, till, för; pene, st.
cstr. av pänim, ansikte.
) -t:l'T
5) jä{aiz be'ene-, -' I. '~~
vara god i någons ögon, behaga
någon (jfr 5.Mos.l:23); jä!a2, vara
god; prep. be, i, på; 'ene, st.cstr.pl. av
'ajin, öga; 2.Sam.18:4 ordagr. det
som är gott i edra ögon.
6) näkal be'ene-, ' j 'V::l ? P j
vara 'ringa i någ~n~' :Ögo~~ 2.Kon.
3: 18 ordagr. detta är ringa i Herrens
ögon; nä1!:al, hif. av ~älal, vara el.
göra ringa; se vidare 5.

Jer. 7:11
8 också jag a.r det så
Dan. 1:13
8 vad du a.r må du göra
9 I a.n mig vara en kvinna Apg. 16:15
20:24
10 a.r jag mitt liv
1. Kor. 4:1
11 så må man a. oss
2.Kor.13:7
12 a.s icke hålla provet
Gal. 2:6
13 s. ansågos något vara
Hebr.10:29
14 den skall a.s värd
ANSEDD
1) sem, O ;if
namn; gott namn, anseende.
2) ni~bäg, 1E~?
ärad, ansedd; nif.part. av kä2eg, vara
tung, ärad, ansedd.
3) euschemön, E: D(j X il ]J W \J
välartad, passande; förnäm, ansedd;
av: eu, gott, väl; schema, form, gestalt.
4) en timas, 'rE \J T \ ]J o ~
ärad, förnäm, ansedd; av: prep. en,
i; time, ära, heder.

ANSEDD
1 250 män .. a.a män
4. Mos. 16:2
1.Sam. 9:6
2 han är en a.man
2 mer a.än någon annan
2.Sam.23:19
23:23
2 var mer a. än någon av de 30
2 var mer a. än sina bröder 1. Krön. 4:9
2 (Absai) var dubbelt mer a.
11 :21
2 var mer a. än någon av de 3 O
11 :25
2 mot den högt a.e
Jes. 3:5
Mark. 15 :43
3 en a. rådsherre
4 någon s. är mer a. än du
Luk. 14:8
3 de a.a kvinnor
Apg. 13:50
17 :12
3 a.a grekiska kvinnor
ANSEENDE
Anseende till personen

2) bänan, 1~O
visa nåd, vara nådig; hithp. söka
nåd, anropa om nåd el. misskund.

ANSE
1 a.s ss. vederstygglighet 3. Mos. 7:18
2 a.deras frukt ss. deras förhud 19:23
3 eder gärd skall så a.s 4. Mos. 18:27
18:30
3 leviternas gåva så a.s
3 icke a.r sig likt andra
23:9
4 A. icke din tjänarinna
l. Sam. 1:16
2. Sam. 18:4
5 Vad I a.n vara bäst
2. Kon. 3 :18
6 a.r H. icke .. vara nog
7 ditt namn a.s fast
1. Krön. 17 :24
3 voro a.dda 8S. pålitliga
Neh. 13 :13

1. Hebreiskans uttryck är näkar,
»granska», »pröva», för att sedan
»taga vård om» eller »förkasta», samt
näsä' pänim. ego »taga ansiktet»,
»upplyfta ansiktet». Bakgrunden till
detta uttryck är den orientaliska
hälsningsseden: man sänker ödmjukt
ansiktet mot jorden, varpå den som
hälsas, giver till känna sitt erkännande
och sin uppskattning genom att upplyfta den hälsandes ansikte. Termen
betyder därvid »vänligt mottaga»,
och har sålunda oftast en god innebörd men får efterhand betydelsen
favorisera, partiskt gynna, godtaga
personen i stället för saken, i bedömning och behandling aven person
låta sig vägledas av orätta, ovidkommande faktorer.
En direkt översättning av näsä'
pänim är N.T.s lambtinein prosöpan,
»upptaga ansiktet».
Motsvarande
subs!. är prasöpatempsza, vilket liksom verbet prasöpalemptein hänger
samman med adj. prosöpa/emptes,
en som har anseende till personen.
Den negativa innebörden av ordet i
grekiskan härrör från att ordet prasöpon, »ansikte», i detta sammanhang
snarare fattas i den sekundära innebörden »(ansikts-)mask»; uttrycket
lambanein prasöpon kommer då att
innebära: att betrakta de yttre förhållandena, människans ställning, rikedom etc. i stället för hennes person,
karaktär och inre värden.
2. Hos Gud finns intet anseende till
personen, 2.Krön.19:7. I sina moraliska och och religiösa krav på Israel
vägledes han av absolut opartiskhet,
S.Mos.10:17 f. Hans fadersställning
i förhållande till den kristne föranleder intet avsteg från hans eviga
normer för värdering och dom samt
hans krav på helighet i liv och vandel,
1.Pet.l: 17. Sociala faktorer har i
fråga. om Guds ställningstagande till
en människa ingen betydelse; han
giver herren intet företräde framför
tjänaren. Såsom Herre över dem båda
är han en opartisk domare över
tjänarens kränkta rättigheter och
herrens hårda ord, Ef.6:9. Men han
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a. vore nåd icke mer nåd

a. bliver du borthuggen
a.måsten I rymma
a. vore ju edra barn orena

Rom. 11:6

11 :22
loKor. 5:10
7 :14

kunna a. de som låta döpa sig
15:29
hade a. måst lida många
Hebr. 9:26
A. skulle man hava upphört
10:2
om I a. haven smakat
1. Pet. 2:3

ANOK
Annat namn på Anak, se d.o. Jos.
21:11.
ANORDNA
l) 'äsä, nif~
göra, frambringa. Se: Arbeta 3, Arbete 17.
2) 'ämag, 19 ~
ställa sig, stå; hif. ställa upp.
3) mispä{, t:l~o/7:?
dom, rätt, föreskrift; av: sapa!, döma.
4) 'al jege-, -'J'
?~
på någons händer, under någons ledning, här övers. efter någons anordning; jege, st.cstr.dual. av jäg, hand.

brev ifrån Tobia ankommo

ANSA

hon skall a. sina naglar
varken a.t sina feitter
ANSE

ANKlAGElSETAL
l) kategarCö, K el T n y o p rE w

ANKOMST

staden skall en a. nde furstes Dan. 9:26

A.NNAN, ANNAT

ANNORLUNDA

ANKOMMA

ANRYCKA

sedan länge är deras dom i a. 2.Pet. 2:3

ANKLAGELSESKRIFT
1) sitnä, il JOO
ankl~gelse,\~klagelseskrift; av: sä!an,
se Anklaga 3.
ANKLAGELSESKRIFT
l en a. mot dem i Juda
Esr. 4:6

tala emot, anklaga. Se: Anklaga 4.
ANKLAGELSETAL
l begynte Tertullus sitt a.
Apg.24:2

3) [sawa'], V}~
pi. ropa (på hjälp).
4) enteuxis, 'rE \J T E: U ~ \ ~
sammanträffande; bön, förbön; av:
entyngchanö, träffa, möta, bedja
någon om något.
5) eperotema, E: TT E: P WT n]J el
fråga, bön, begäran; av: eperötaö,
fråga, bedja.
ANROPA
2. Kon. 8:3
1 gick åstad för att a.
8:5
1 a.de konungen •• sitt hus
Job 9:15
. 2 finge a. min motpart
36:13
3 icke a.honom
1. Tim. 2:1
4 a. och tacka Gud
5 a.r Gud om gott samvete 1.Pet. 3:21

A. m. det s. sås bl. törnena

Mark. 4:18

ANNORSTÄDES

2. Krön. 26:6
Esr. 4:10
profet förgöres a. än i Jerus. Luk.13:33
byggde städer a. i .. land

iSamaria o. a. i landet

ANORDNA
1 Jerobeam a.de en högtid 1. Kon. 12:32
1 a.de en högtid fOr Israels barn 12:33
2 a.de 2 stora lovsångskörer Neh. 12:31
ANORDNING
3 efter sin fader Davids a. 2. Krön. 8:14
4 offra med jubel efter Davids a. 23 :18
4 efter Davids .. a.
Esr. 3:10
Hes. 42:11
3 i fråga om övriga a.ar
ANROPA
Se även: Bedja, bön, åkalla, bönfalla,
ropa, begära.
ANROPA

l) ~ä'a~, P2~

med prep. 'äl, ropa till någon, anropa.

7) 'äman, 19~
vara fast, säker, pålitlig; nif.: befinnas vara fast, anses fast.
8) rii'ä, i1~1
se, betrakta; anse.
9) krinö, K p f \J w
skilja, särskilja; döma, bedöma.

10) logan paiaumai,
göra värdering, fästa avseende vid;
av: lagos, ord, tanke, beräkning; poieö,
göra; Apg.20:24 ordagr. enligt NestIes
text: icke ett ord gör (dvs. anser) jag
mitt liv värt för mig själv.
11) lagzzamai, il o y \" C, O]J el \
räkna, anse; av: lagos, se 10.

12) hös adokimas eimz,
vara såsom obeprövad, vara såsom
en som icke håller provet; 2.Kor.13:7
övers. anses icke hålla provet.
13) dakeö, å o K If w
mena, anse; synas, tyckas, anses.

14 axioö, & ~ \ 6 w
anse värd; av: axios, värd.

Anseende-Ansikte
tar å andra sidan inte heller parti
för den tjänare, som handlar orätt
g~ntemot sin husbonde. Kristus, allas
hImmelske Herre, vedergäller utan
anseende till personen, Ko1.3:25. Fördelar eller olikheter i det förlutna
hos Herrens tjänare är oväsentliga
faktorer i hans bedömning av dem,
GaI.2:6.
Till frälsningens universalitet hör,
att Gud utan hänsyn till nationella
eller religiösa faktorer tar emot var
och en, som övar rättfärdighet och
fruktar honom, Apg.1O:34-35. Individens bedömning och eviga dom
betingas från Guds sida av absolut
opartiskhet, frihet från anseende till
personen, men från människans sida
av hennes egen inställning, tendens
och målsättning; skillnader som jude
- hedning, besittning eller avsaknad
aven skriven gudslag etc. är betydelselösa, Rom.2:5-11. Den yttersta
grunden till Guds absoluta opartiskhet och frihet från anseende till personen är hans ställning som allas
Skapare och deras likställighet inför
honom, Job 34:19.

ha anseende till personen, vara partIsk; hlkklr, hif. av [na~arl, noga betrakta.
4) 'is gätjol, ,i11 tif \~
stor man; 'is, ~an; gägol, stor; 2.
Kon.5:1 ordagr. Naaman .. var en
stor man.

5) masso' jjiinim, D \ l8 X~
orda gr. upplyftande ':v någons ansikte; partiskhet; se 2.
6) ben,

lJ:'!

nåd, ynnest.
7) lambdnö prosöpon,

orda gr. upptaga ansiktet; ha anseende till personen, vara partisk; lambanö, taga; prosöpon, ansikte; motsvarar hebr. nasa' panim, se 2.
8) prosöpo!emptes,
som har anseende till personen, partIsk; se 7.
9) megaleiotes, \1 E '( CtÄ E

16 T 11

~

storhet, härlighet, majestät; av: megalcios, storartad; i Apg.19:27 övers.
stort anseende.

3. De människor, vilka inom skilda
sfärer av människolivet representerar
Gud, avspeglar hans ställning och
anförtros inflytande och överhöghet
över nästan, bör med Herren för ögonen handla utan anseende till personen. Inom rättens område bör absolut opartiskhet vara normen, varvid
man varken får ha anseende till den
mäktiges person och resurser eller a v
felaktigt medlidande ta parti för den
ringe, 3.Mos.19:15. Mutor till domaren förhindrar både intellektuella och
moraliska förmögenheter att fungera
normalt, 5.Mos.16:19. Den dömande
myndigheten bör opartiskt uträtta
sitt värv utan fruktan för någon, ty
hans tjänst är en Guds institution.
och Gud är både domarens och den
åklagades domare, 5.Mos.I:17; jfr 2.
Krön.19:7. Anseende till personen
Inom detta område kränker rättfärdighetskänslan hos samhällsmedborgarna och folken, Ords.24:23-24.
Anseende till personen bör bannlysas från det religiösa området. Att
som Herrens betrodde genom anseende till personen missbruka sin ställning i undervisning och umgänge,
medför de allra allvarligaste konsekvenser: själva gudsförhållandet och
respekten för gudomliga frälsningsordningar komprometteras. Den skyldige förlorar Guds förtroende och
sitt ämbete samt möter ringaktning
och förakt från människor, MaI.2:9.
Förutsättningen för alt någon skall
kunna vara en rätt lärare och vägledare är därför omutlig opartiskhet,
Matt.22: 16. Anseende till personen
inom den kristna församlingen är en
försyndelse mot denna själv, en dom
utifrån normer, som motsäger församlingens principer och tro, röjer
brist på sann kristen karaktär och
innebär ett flagrant brott mot Guds
lag. Det jämställes i karaktär och verkan med dråp och medför fördömelse
utan barmhärtighet i den eviga domen, Jak.2:1-13.

10) prosöpoliimpsia,
anseende till personen,
se 7.

ANSEENDE

-ansenlig

l) giidol me'od, ix~ ,'" ~
myck~t stor;- gadol, stor; me'o!),

oansenlig Jes.52: 14

partiskhet;

11) episemos, t TT f o 11\1 o ~
som utmärker sig, som har ett gott
anseende; av: prep. ep!, på, vid; sema,
tecken, märke.
12) dokCö, Ii o K fE w
mena, anse; synas, tyckas, anses; pres.
part. pI. hoi dokountes, de som anses
[vara något], i GaI.2:2,6 övers. de
som stodo högst i anseende.
13) euprosöpeö, E 0 TT P' o o W TT fE w
ha ett gott anseende; av: euprosöpos,
med vackert ansikte.
14) aprosöpolemptös,
adv. utan anseende till personen; av:
neg. a- och adj. prosöpolemptes, se 8.

prosöpoliimpteö,
lambano prosöpon, se 7.

15)

=

ANSEENDE
2. Mos. 11:3
1 Mose hade stort a.
2 icke hava a. till •• ringes 3. Mos. 19:15
3 icke hava a.till personen5.Mos. 1:17
10:17
2 icke har a. till personen
3 Du skall icke hava a.
16:19
4 Naaman .. hade stort a. 2. Kon. 5:1
5 (H.) icke a. till personen 2.Krön.19:7
2 får ej hava a.
Job 32:21
2 Gud har ju ej a. till någon
34:19
6 gott a. är bättre än silver Ords. 22:1
24:23
3 hava a. till personen
3 Att hava a. till personen
28:21
2 utan haven a. till personen Mal. 2:9
Luk. 20:21
7 att du •• icke har a.
8 Gud icke har a. till person Apg.10:34
9 avbräck i sitt stora a.
19:27
10 finnes intet a. till person Rom. 2:11
11 hava så gott a.
16:7
Gal. 2:2
12 stodo högst i a.
2:6
7 har icke a. till personen
2:6
12 de s.stodo högst i a.
13 eftersträva ett gott a.
6:12
10 hos (H.) icke finnes a.
Ef. 6:9
10 utan a. till personen
Kol. 3 :25
14 honom s.utan a .. dömer 1. Pet. 1:17
10 med att hava a.
Jak. 2:1
15 om I haven a. till personen
2:9

-ansikte

lejonansikten Hes.l:10
människoansikte Hes.l:l0; 41:19
tjuransikte Hes.l: 10
örnansikten Hes.l: 10
Ansikte

I Bibelns grundtext används ordet
ansikte med olika betydelser. Detta
förekommer i både Gamla och Nya
Testamentet. Således brukas det i
betydelsen jordens yta, marken, l.
Mos.2:6; Luk.21:35, vattenytan, Pred.
II: l, och himmelens utseende, Luk.
12:56. I egentlig betydelse används
det i fråga om människor och Gud.

l. Människans ansikte omtalas ofta
i Skriften. Ansiktet är själens spegel.
Här kommer människans innersta
känslor till synes. Kärlek och hat,
välvilja och antipati, glädje och sorg,
högmod och anspråkslöshet - allt
kan ansiktet uttrycka. »Ett glatt
hjärta gör ansiktet ljust», Ords.15:13.
Men även sorg och fruktan avspeglar
sig där, I.Mos.40:7; Jer.30:6. Labans
ansikte förändrades efter hans känslor, I.Mos.31 :2. Synd kan sälta sin
prägel på en människas ansikte. Kain
böjde ned sitt ansikte, emedan han
hade ont i sinnet, I.Mos.4:5-7. Värre
än ett mörkt, ont ansikte, är det stolta
och fräcka ansiktet, Jes.3:9; Hes.2:4.
Men den, som har gott i sinnet, kan
frimodigt lyfta upp sitt ansikte, l.
Mos.4:7. Moses ansikte strålade, då
han hade varit i Guds närhet, 2.Mos.
34:29.
Att träda öppet upp mot en person, 'GaI.2: II, är att säga något rakt
i ansiktet på honom. Att spotta
någon i ansiktet är det yttersta tecknet
på förakt, 5.Mos.25:8; Matt.26:67.
Ansiktets blygsel, Dan.9:7, är ett uttryck för skam. Man kan skyla sitt
ansikte för att dölja sin skam, Mika
3:7, sorg, 2.Sam.19:4, rörelse, I.Mos.
42:24, eller för att visa förakt, Jes.
53:3. Under bön kan man vända sitt
ansikte till Gud, Dan.9:3, skyla sitt
ansikte, 2.Mos.3:6, eller falla på sitt
ansikte i tillbedjan, I.Mos.17:3. Man
kan även vända sitt ansikte bort ifrån
människor för att få bli ensam med
Gud, 2.Kon.20:2.
Ansiktet är det mest individuellt
präglade hos en människa. Genom
detta kännes människorna igen och
kan skiljas från varandra. Därför
brukas också ansiktet för att beteckna
själva personen. Att se någons ansikte betyder att möta vederbörande,
I.Mos.48:11, eller att träda fram för
någon, Ps. 100:2.

mycket; 2.Mos.II:3 ordagr. mannen
Mose [var l mycket stor.
2) niisii' piinim, D \ 19 xrv l
ordagr. upplyfta någon; ;nsikte; ha
anseende till personen, vara partisk.
Se: Akta 20.
3) hikkir pänim, D \ ~~ 1 \ ~i1
ordagr. noga betrakta någons ansikte;

ANSIKTE
Se även: Anlete, åsyn, utseende, syn,
människa, blick, ynnest.

2. Guds ansikte är ett uttryck för
Gud själv, på samma sätt som Guds
namn är det. När Israel talade om
Herrens ansikte, var detta i verkligheten ett respektfullt sätt att tala om
Herren själv. Den, som hade dåligt
samvete, flydde ifrån Herrens ansikte,
som Kain, l.~os.4:14-16, eller Jona,
Jona 1:3,10. Syndarna ropar till bergen: »Fallen över oss och dölj en oss
för dens ansikte, som sitter på tronen», Upp.6:16. Gud själv driver det
onda bort ifrån sitt ansikte, Jer.15:1.
Men Guds ansikte har icke endast
betydelsen Guds närhet. Det åsyftar
också Guds allestädesnärvaro: »Vart
skall jag fly för ditt ansikte?» Ps.
139:7.
Ibland omtalas Guds ansikte i samband med Guds vrede, PS.80: 17;
Klag.4: 16. Han döljer sitt ansikte och
ger därmed tiII känna sitt misshag,
5.Mos.31:18. Eller också visar han
sin vrede genom att »Herrens ansikte
är emot dem som göra det onda», l.
Pet.3:12. Vid andra tillfällen står
Guds ansikte som beteckning för
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ANSENLIG

ANSENLIG
vid Jordan, ett a.t altare
Jos. 22:10
moabiterna a.t och tappert Dom. 3:29
mannen s. var så a.
2. Sam. 23:21
intaga alla a.a st äder
2. Kon. 3:19
bocken hade ett a.t horn
Dan. 8:5
4 andra a.a horn sköto upp
8:8

hans nåd och gunst: »Herren låte sitt
ansikte lysa över dig och vare dig
nådig. Herren vände sitt ansikte till
dig och give dig frid.» 4.Mos.6:25-26.
När ·<;kriften talar om att »se
Gud., så menas därmed en andlig
uppenbarelse, Job 33:26; Ps.Il:7; 17:
15. Män såsom Jakob, I.Mos.32:30;
33:10. och Mose, 2.Mos.33:11; 5.
Mos.34:1O, jfr 5:4, hade särskilda
~pplevelser av att ha sett Gud, men
Icke heller för deras vidkommande
kan talas om den fulla uppenbarelsen
av Herrens härlighet. I denna värld
kan ingen människa se Guds ansikte
och leva, 2.Mos.33:20-23. Denna
välsignelse, som himmelens änglar nu
åtnjuter, Matt.l8: 1O, kommer att
vara en del a v den eviga saligheten,
l. Kor. 13 : 12. Men det eviga straffet
skall bestå i »ett evigt fördärv, bort
undan Herrens ansikte», 2.Tess.I:9.
3. Jesu Kristi ansikte. Den överförda
betydelsen, att låta ett ansikte gälla
för en person, brukas även om Jesus.
Paulus skriver om .Guds härlighet,
som strålar fram i Kristi ansikte.,
2.Kor.4:6, och åsyftar med detta
starka och målande uttryck all den
härlighet, som uppenbaras i hans person och verk. När det i Matt.26:39
heter, att Jesus .föll ned på sitt ansikte», är detta ett gripande uttryck
för hans ödmjukhet och underkastelse
under Faderns vilja. Såsom Herrens
lidande tjänare gjorde han sitt ansikte
hårt som sten, Jes.50:7 (grt.), ett uttryck för beslutsamhet och visshet.
Samma målmedvetenhet lyser fram
ur grundtextens ord om att Jesus
»gjorde sitt ansikte fast (= inriktade
sig) på att gå till Jerusalem», Luk.
9:51. Vid förklaringen på berget blev
Jesu »ansikte förvandlat», Luk.9:29,
och »sken såsom solen», Matt.17:2.
Jfr Johannes' syn av den förhärligade
Kristus, Upp. I : 14, och Danie1s syn
av mannen i linnekläderna, Dan.10:6.
Jesu ansikte
l) Skinande. Matt.l7:2; Upp.I:16.
2) Nedböjt, Matt.26:39. 3) Bespottat,
Matt.26:67. 4) Överhöljt, Mark.14:
65. 5) Präglat av Guds härlighet, 2.
Kor.4:6. 6) Beskådat, Upp.22:4.

Strålande ansikten
1) Mose ansikte, 2.Mos.34:29-35.
2) Herrens ansikte, Matt.17:2; 2.Kor.
4:6. 3) Stefanus' ansikte, Apg.6:15.
Olika ansikten
I) Ett svettigt ansikte, I.Mos.3: 19.
2) Ett strålande ansikte, 2.Mos.34:30.
3) Ett sorg präglat ansikte, J ab 16: 16;
Pred.7:4. 4) Ett klart, ljust ansikte,
Ords.15:13; Pred.8:1. 5) Ett fräckt
ansikte, Jes.3:9. 6) Ett hårt ansikte,
Hes.3:8. 7) Ett vredgat ansikte, Dan.
3:19.8) Ett tvaget ansikte, Matt.6:17.
9) Ett änglalikt ansikte, Apg.6: 15.
ANSIKTE

l) pänim, D \ l~
ansikte, anlete. Se: Anlete 2.
2) bilrum, D1i1
trol. en som"har kluvet el. genombrutet näsben; endast i 3.Mos.21 :18,
övers. en som har lyte i ansiktet:
part. pass. av 1;laram,· trol. klyva,
genomborra.
3) 'appdjim. D .\§l~
näsborrar; ansikte, anlete. Se: Anlete l.
4) mar'ä, il x. 1 ~
åsyn, anblick;' utseende, gestalt; av:
rä'ä, se.
5) tl>' ar, 11:fl'l
gestalt, utseende; åsyn; trol. av ra'a,
se 4.
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Ansikte
6) 'anpin, l' ~ 1~
aram., end.pl.; urspr. näsborrar; därav betydelsen: ansikte; jfr 3.
7) ziw, l ' !
aram. blomstrande utseende, ansiktsfärg; jfr blomstermånaden ziw, som
motsvarar vår månad maj.
8) hog, , in
glans, majestät; skönhet, frisk ansiktsfärg; Dan.l0:8 ordagr. min skönhet
blev förvandlad till fördärv.
9) '&;in be'å;in, l')1'!- l ~ ~
öga mot öga; här ö~ers. ansikte mot
ansikte.
10) prosöpon, 11 p 6 o W 11 O\!
ansikte; av: prep. pros, till; öps, öga.
11) opsis, l'> 1jJ t S
åsyn, anblick; utseende, ansikte; av
roten op-, se.
12) kolaphizö, K o A eL <P \ 1; w
slå med knytnäven, i 2.Kor.12:7
övers. slå i ansiktet; av: k61aphos,
knytnävsslag.
13) enopion, l. \! W11 t O\!
adv. i någons åsyn, inför någons ansikte; avenOpios, av: prep. en, i; öps,
öga, ansikte.
ANSIKTE

Uppdelning: allmänt, falla ned på,
fördölja, Herrens, komma inför, mot
ansikte, vända.
ANSIKTE (i allmänhet)
1 gömma mig för ditt a.
1. Mos. 4:14
1 höllo sina a.n bortvända
9:23
1 har fått se ditt a. likasom
1 ett gudaväsens a.
33:10
1 hade sitt a. betäckt
38:15
1 ställer honom inför ditt a.
43:9
1 tvagit sitt a.
43:31
1 har sett ditt a.
46:30
1 skulle få se ditt a.
48:11
1 ned över sin faders a.
50:1
1 Då skylde Mose sitt a.
2.Mos. 3:6
1 träda fram inför mitt a.
23:15
1 på bordet inför mitt a.
25:30
1 Mitt a. kan du icke få se
33:20
1 men mitt a. kan ingen se
33:23
1 tomma händer inför mitt a.
34:20
1 hans a.s hy blivit strålande
34:29
1 huru Moses a.s hy strålade
34:30
1 hängde ett täckelse för sitt a.
34:33
1 Moses a.s hy strålade,
34:35
1 åter täckelset över sitt a.
2 en s.har lyte i a.t
3. Mos. 21:18
1 H.låte sitt a.lysa över 4. Mos. 6 :25
10:35
1 fly för ditt a.
1 gråtit inför hans a.
11 :20
1 spottat henne i a.t
12:14
1 spotta honom i a.t
5.Mos.25:9
1 fördölja mitt a.för dem
31:17,18
1 fördölja mitt a. för dem
32:20
1 ligger du så på ditt a.
Jos. 7:10
1 tjänst inför hans a.
22:27
1. Sam. 2:28
1 inför mitt a.
1 föll omkull med a.t mot jorden 17 :49
24:9
3 med a.t mot jorden
3 ned med a.t mot jorden
28:14
1 se din broder Joab i a.t 2. Sam. 2:22
1 tr äder fram inför mitt a.
3 :13
1 att tr äda fram inför mitt a.
3 :13
1 hade skylt sitt a.
19:4
1 tjänares a.n rodna av skam
19:5
3 med a.t mot jorden
1. Kon. 1:31
1 förkasta ifrån mitt a.
9:7
1 har en lampa inför mitt a.
11:36
1 Elia •• sänkte sitt a.
18:42
1 skylde sitt a.
19:13
2. Kon. 4:29
1 på gossens a.
1 lagt staven på gossens a.
4:31
1 bredde ut det över hans a.
8:15
1 lyfte sitt a.
9:32
1 kastat bort ifrån sitt a.
13:23
1 försköt dem från sitt a.
17 :18
17 :20
1 kastade bort ifrån sitt a.
1 H. Israel från sitt a.
17:23
1 förskjuta från mitt a.
23 :27
1 försköt det från sitt a.
24:3
24:20
1 kastade bort ifrån sitt a.
1 söken hans a. beständigt 1. Krön. 16 :11
16:27
1 Majestät •• äro inför hans a.
1 kommen inför (H.) a.
16:29
1 Bäven för hsns (H.) a.
16:30
1 antända rökelse inför a. 2. Krön. 2:4
2:6
1 rökelse inför hans a.
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l deras a.n vara likadana s.

1 åkalla inför ditt a.
6:24
3 föllo ned .. med a.na mot jorden 7:3
1 söker mitt a.
7:14
1 förkasta ifrån mitt a.
7 :20
3 böjde sig med a.t mot jorden
20:18
1 att stå inför hans a.
29:11
Esr. 9:6
1 upplyfta mitt a. till dig
Neh. 8:6
3 tillbåda H.med a.t mot
1 höljde över Hamans a.
Est. 7:8
1 mitt i a.t tala mot dig
Job 1:11
1 vindpust .. över mitt a.
4:15
1 ljuga eder mitt i a.t
6 :28
1 upplyfta ditt a. utan skam
11 :15
1 dölja mig inför ditt a.
13 :20
1 du förvandlar hennes a.
14:20
1 höljde sitt a.
15:27
1 man spottar i a.t
17:6
1 upplyfta ditt a. till Gud
22:26
1 förskräckelse för (Guds) a.
23 :15
24:15
1 täckelse framför sitt a.
1 mitt a.s klarhet
29:24
33 :26
1 låter se sitt a. med jubel
40:8
1 fjättra deras a.n
1 över oss ditt a.s ljus
Ps. 4:7
1 förgås för ditt a.
9:4
1 dömda inför ditt a.
9:20
1 skola skåda hans a.
11:7
1 inför ditt a. är glädje
16:11
1 skall skåda ditt a.
17 :15
1 glädje inför ditt a.
21:7
21:10
1 du låter se ditt a.
1 de s.söka ditt a.
24:6
1 Söken mitt a .. , ditt a. söker jag 27:8
31:17
1 Låt ditt a.lysa
1 dem i ditt a.s beskärm
31:21
1 deras a.n behöva icke rodna
34:6
1 låter mig stå inför ditt a.
41:13
1 ditt a.s ljus
44:4
1 blygsel höljer mitt a.
44:16
1 Förkasta mig icke från ditt Ro
51 :13
11åte sitt a.lysa
67:2
1 fly för hans a.
68:2
1 höljer blygsel mitt a.
69:8
1 låt ditt a.lysa
80:4
1 Gud .. låt ditt a. lysa
80:8
1 för ditt a.s näpst förgås de
80:17
1 låt ditt a.lysa
80:20
1 deras a.n fulla med skam
83 :17
1 akta på din smordes a.
84:10
1 stå inför ditt a . '
89:15
1 vandra i ditt a.s ljus
89:16
1 synder i ditt a.s ljus
90:8
1 träda fram för hans a.
95:2
1 härlighet .. inför hans a.
96:6
1 bäven för hans a.
96:9
1 gör hennes a. glänsande
104:15
1 söken hans a. beständigt
105:4
1 Låt ditt a.lysa
119:135
139:7
1 vart skall jag fly för ditt a.
140:14
1 de redliga bo inför ditt a.
1 min lek inför hans a.
Ords. 8:30
1 glatt hjärta gör a.t ljust
15:13
1 konungen låter sitt a.lysa
16:15
1 tasslande tunga •• mulna a.n
25:23
1 spegelbilden liknar a.t
27 :19
1 det s.gör a.t sorgset
Pred. 7:4
1 Visheten gör mskans a.ljust
8:1
4 låt mig se ditt a. ,
4 ditt a. är så täckt
HV. 2:14
1 träda fram inför (H.) I!.
Jes. 1:12
1 betäckte de sina a.n
6:2
1 ss. eldslågor äro deras a.n
13:8
25:8
1 tårarna från alla a.n
1 inför ditt a., o H.
26:17
29:22
1 nu skall hans a. ej blekna
3 falla ned med a.t mot jorden
49:23
1 skylde icke mitt a.
50:6
1 man skyler sitt a.
53:3
1 a.s ängel frälste dem
63:9
1 träden fram inför mitt a. Jer. 7:10
7:15
1 ifrån mitt a.
1 mantelsläp över ditt a.
13:26
15:1
1 Driv dem bort ifrån mitt a.
1 gömma sig för mitt a.
16:17
17:16
1 har talats inför (H.) a.
1 visa ryggen och icke a.t
18:17
18:20
l stått inför ditt a.
1 kasta eder bort ifrån mitt a.
23:39
1 varför hava alla a.n blivit
30:6
1 förkasta dem från mitt a.
32:31
1 slutit förbund inför mitt a.
34:15
34:18
1 de slöto inför mitt a.
35:19
1 står inför mitt a.
1 blygsel höljer vårt a.
51:51
52:3
1 bort ifrån ditt a.
1 rätt inför den Högstes a. Klag. 3:35
5 a.n blivit mörkare
4:8
1 vart väsende hade 4 a.n
Hes. 1:6
l med de fyras a.n och vingar
1:8
1 (väsendenas) a.n liknade
1:10
1:11
1 Så var det med deras •• a.n
l gör ditt a. hårt ss. deras a.n
3:8
1 alla a.n skola höljas av skam
7:18
1 var kerub hade 4 a.n,
10:14
1 a.t var en kerubs
1 Var och en hade 4 a.n
10:21

ANSIKT E (falla ned på)
l föll Abram ned på sitt a. l. Mos. 17:3
l Abraham ned på sitt a.
17 :17
3 föll ned till jorden på sitt a.
19:1
3 ned till jorden på sitt a.
42:6
3 (Josef) till jorden på sitt a.
48:12
l föllo ned på sina a.n
3. Mos. 9:24
1 Mose,Aron på sina a.n 4. Mos. 14:5
l föll ned på sitt a.
16:4
l De föllo ned på sina a.n
16:22,45
l Mose,Aron •• på sina a.n
20:6
3 föll ned på sitt a.
22:31
l föll Josua ned på sitt a.
Jos. 5:14
l Josua föll ned på sitt a.
7:6
l ned till jorden på sitt a.
Dom. 13 :20
l Då föll hon ned på sitt a.
Rut 2:10
3 till jorden på sitt a.
l. Sam. 20:41
l föll ned på sitt a.
25:23
25:41
3 (Abigail) föll ned .. på sitt a.
l (mannens) a.liknade ljungeld
10:6
8 färgen vek bort ifrån mitt a.
10:8
l i vanmakt på mitt a. ,
l med a.t mot jorden
10:9
l böjde jag mitt a. mot jorden
10:15
l väsendet från sitt a.
Hos. 2:2
l begynna söka mitt a.
5:15
l alla a.n skifta färg
Joel 2:6
l röres upp för hans a.
Nab. 1:5
l Allas a.n skiftat färg
2:10
l mantelsläp över ditt a.
3:5
l orenlighet i a.t på eder
Mal. 2:3
l minnesbok inför mitt a.
3 :16
10 vanställa sina a.n
Matt. 6:16
10 när du fastar .. två ditt a.
6:17
10 (J.) a.sken ss. solen
17:2
10 se min himmelske Faders a.
18:10
10 spottade man (J.) i a.t
26:67
10 de höljt över hans a.
Mark. 14:65
10 blev (J.) a. förvandlat
Luk. 9:29
10 böjde sina a.n ned mot jorden
24:5
11 med a.t inhöljt i en duk
Joh. 11:44
10 glädje inför ditt a.
Apg. 2:28
10 hans a.vara ss.en ängels a.
6:15
10 icke mer skolen få se mitt a.
20:25
10 icke mer skulle få se hans a.
20:38
10 har inför K. a.förlåtlt
2.Kor. 2:10
10 icke kunde se på Moses' a.
10 för hans a.s härlighets skull
3:7
10 hängde ett täckelse för sitt a.
3 :13
10 med avhöljt a. återspegla
3:18
10 s. strålar fram i K. a.
4:6
10 om man slår eder i a.t
11 :20
12 s. skall slå mig i a.t
12:7
10 hava sett mitt a.
Kol. 2:1
10 att få se edra a.n
l. Tess. 2:17
10 må få se edra a.n
3:10
10 betraktar sitt a.
Jak. 1:23
11 hans a. var ss. solen
Upp. 1:16
10 3. väsendet hade ett a.
4:7
10 dölj en dens a. s. sitter på tronen 6 :16
10 a.n vara ss. människors a.n
9:7
10 (ängelns) a. var ss. solen
10:1
10 för hans a. flydde jord och him. 20:11
10 skola se hans a.
22:4
l Mefiboset .. på sitt a.
2. Sam. 9:6
3 hon föll till jorden på sitt a.
14:4
l ned till jorden på sitt a.
14:22
3 föll ned på sitt a.
14:33
18 :28
3 ned på sitt a.
24:20
3 (Arauna) föll ned •• på sitt a.
3 föll (Natan) ned på sitt a. l. Kon. 1:23
l föll ned på sitt a.
18:7
l fålla de ned på sina a.n
18:39
l ned på sina a.n
l. Krön. 21:16
3 ned till jorden på sitt a.
21 :21
l föll jag ned på mitt a.
Hes. 1:28
l föll ned på mitt a.
3:23
l föll jag ned på mitt a.
9:8
l Då fåll jag ned på mitt a.
11 :13
l föll ned på mitt a.
43 :3
l föll jag ned på mitt a.
44:4
6 föll .. på sitt a.
Dan. 2:46
l (Daniel:) föll ned på mitt a.
8:17
10 ned på sina a.n
Matt. 17:6
10 föll ned på sitt a. och bad
26:39
10 föll han ned på sitt a.
Luk. 5:12
10 föll ned på sitt a.
17 :16
10 falla ned på sitt a.
1.Kor. 14:25
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10:22
12:6
12:12
skall betäcka sitt a.
20:47
skola allas a.n förbr ännas
27:35
med förfäran i sina a.n
41:18
var kerub hade 2 a.n
44:15
skola stå inför mitt a.
Dan. 1:10
finna edra a.n magrare
3:19
att hans a. förvandlades
5:6
ifrån konungens a.
5:9
färgen vek bort ifrån hans a.
5:10
icke vika bort ifrån ditt a.
7:28
vek bort ifrån mitt a.
8:18
med mitt a. mot jorden
9:17
låt ditt a.lysa

l de a.n jag hade sett
l betäck ditt a.

1
1
l

1
1
l

6
7
7
7
7
1
l

10 föllo ned på sina a.n
~O de 24 äldste •• på sina a.n

Upp. 7:11
11:16

ANSIKTE (fördölja)
1 fördölja mitt a. för dem
5.Mos.31:17
l fördölja mitt a. för dem
31:18
l jag vill fördölja mitt a.
32:20
l Varför döljer du ditt a.
Job 13:24
l om han döljer sitt a.
34:29
l (Gud) har dolt sitt a.
Ps. 10:11
l skall du fördölja ditt a.
13:2
l fördolde icke sitt a.
22:25
l fördölj icke ditt a.
27:9
l du fördolde ditt a.
30:8
1 Varför döljer du ditt a.
44:25
l Fördölj icke ditt a.
69:18
l varför döljer du ditt a.
88:15
l Dölj icke ditt a.
102:3
l Du fördöljer ditt a.
104:29
l dölj icke ditt a. för mig
143:7
l döljer nu sitt a.
Jes. 8:17
l dolde jag mitt a.
54:8
l synder dölja hans a. för eder
59:2
1 du dolde ditt a. för oss
64:7
1 måst dölja mitt a.
Jer. 33:5
l måste fördölja mitt a.
Hes. 39:23
l fördolde mitt a. för dem
39:24
l icke mer fördölja mitt a.
39:39
l skall dölja sitt a. för dem
Mika 3:4
ANSIKTE (Guds, Herrens)
l gömde sig för H.Guds a. 1. Mos. 3:8
l Kain bort ifrån H. a.
4:16
l träda fram inför H. a.
2. Mos. 23:17
l sköta den inför H. a.
27 :21
l namn inför H. a.
28 :12
l i åminnelse" inför H. a.
28:29
l när han ingår inför H. a.
28:30
l på sitt hjärta inför H. a.
28:30
l in i helgedomen inför H. a.
28:35
l välbehagliga inför H. a.
28:38
l inför H. a.
29:11
l s. står inför H. a.
29:23
l ss. viftoffer inför H. a.
29:24,26
l dagliga brännoffer inför H. a.
29:42
l rökoffret inför H. a.
30:8
l vara i åminnelse inför H. a.
30:16
l mankön träda fram inför H. a.
34:23
l träda fram inför H. a.
34:24
l Mose skulle träda inför H. a.
34:34
l vara upplagda inför H. a.
40:23
l satte upp lamporna inför H. a.
40:25
l välbehaglig inför H. a.
3. Mos. 1:3
l slakia ungtjuren inför H. a.
1:5
l slakta det •• inför H. a.
1:11
l inför H. a. ett felfritt djur
3:1
l ställa fram det inför H. a.
3:7
l ställa fram denna inför H. a.
3 :12
1 föra tjuren fram inför H. a.
4:4
l slakta tjuren inför H. a.
4:4
l stänka blodet 7 gånger inför H. a. 4:6
l står inför H. a.
4:7
l lägga sina händer •• inför H. a.
4:15
l sedan slakta tjuren inför H. a.
4:15
l stänka 7 gånger inför H. a.
4:17
l altare s. står inför H. a.
4:18
l slakta (bocken) inför H. a.
4:24
l bringar försoning .. inför H. a.
6:7
l skola bära fram inför H. a.
6:14
l djuret slaktas, inför H. a.
6 :25
l vlftoffer inför H. a.
7:30
l korgen, s. stod inför H. a.
8:26
l ss. vlftoffer inför H. a.
8 :27 ,29
l för dem fram inför H. a.
9:2
l att offra inför H. a.
9:4
l ställde sig inför H. a.
9:5
l ett viftoffer inför H. a.
9:21
l buro fram inför H. a.
10:1
l de föllo döda ned inför H. a.
10:2
l ss. ett vlftoffer inför H. a.
10:15
1 bringa försoning inför H. a.
10:17
l hava i dag offrat inför H. a.
10:19
1 skall offra detta inför H. a.
12:7
l ställa den fram inför H. a.
14:11
l ss.ett viftoffer inför H. a.
14:12
l stänlci 7 gånger inför H. a.
14:16
1 bringa försoning inför H. a.
14:18
l bära detta inför H. a.
14:23
l skall prästen vifta inför H. a.
14:24
l stänka 7 gånger inför H. a.
14:27
l bringa försoning inför H. a.
14:29,31
1 skall han komma inför H. a.
15:14
l försoning för honom inför H. a. 15:15
l försoning för henne inför H. a.
15:30
l trädde fram inför H. a.
16:1
l ställa dem inför H. a.
16:7
l ställas levande inför<H. a.
16:10
l glöd från altaret inför H. a.
16:12
l på elden inför H. a.
16:13
1 altaret s. står inför H. a.
16:18
16:30
1 skolen I renas inför H. a.
l bringar försoning inför H. a.
19:22
l vifta inför H. a.
23:11
l ett viftoffer inför H. a.
23:20
l bringas för eder inför H. a.
23:28
23:40
l 7 dagar inför H. a.
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Ansikte-Anslag
l undsn H. a.

1:3
1:10
1:9
9:24
3:12
9:13

sköta (ljusstaken) Inför H. a.
24:3
sköta inf"år H. a.
24:4
gyllene bordet Inför H. a.
24:6
lägga upp dem inför H. a.
24:8
döda ned Inför H. a.
4. Mos. 3:4
ställa henne Inför H. a.
5:18
kvinnan fram Inför H. a.
5:18
vifta detta offer Inför H. a.
5:25
hustrun fram IDför H. a.
5:30
bära detta IDför H. a.
6:16
ss. ett vIftoffer Inför H. a.
6:20
offergåva Inrår H. a.
7:3
Cårllevlterna fram inf"år H. a.
8:10
vifta leviterna inför H. a.
8:11
ss. ett vIftoffer inf"år H. a.
8:21
åminnelse IDför H. a.
10:9
åminnelse Inför Guds a.
10:10
träffades av döden IDför H. a.
14:37
på samma sätt Inför H. a.
15:15
syndoffer IDför H. a.
15 :25
försoning Inrår H. a.
15:28
strön rökelae IDför H. a.
16:7
mAn Inställa eder Inför H. a.
16:16
sitt fyrfat Inför H. a.
16:17
varit framburna inf"år H. a.
16:38
antända rökelse IDför H. a.
16:40
förlörnelse frAn H. a.
16:46
lade stavarna inför H. a.
17:7
bar stavarna ut frAn H. a.
17:9
saltCårbund inför H. a.
18:19
bröder Cårglngos Inför H. a.
20:3
frAn dess plats Inför H. a.
20:9
främmande eld inf"år H. a.
26:61
At (J08US) Inför H. a.
27:21
Cår80nIng Cår oss IDför H. a.
31:50
åminnelse iDför H. a.
31:54
gräten inf"år H. a.
5. Mos. 1:45
dessa bud IDför H. a.
6:25
föll ned IDför H. a.
9:18
föll jag ned iDför H. a.
9:25
stå inrår H. a.
10:8
skolen I äta inrår H. a.
12:7
1 glädja eder inför H. a.
12:12
1 Inför H. a •• äta sAdant
12:18
1 glädja dig Inför H. a.
12:18
1 äta den inf"år H. a.
14:23
1 hålla måltid Inför H. a.
14:26
1 IDfijr H, a. skall du äta det
15:20
1 IDfijr H. a. skall du glädja dig
16:11
l träda fram inrår H. a.
16:16
l ingen träda fram inrår H. a.
16:16
1 stå inför H. a.
18:7
1 träda fram inrår H. a.
19:17
26:5
1 säga inför H. a.
1 sätta korgen ned Inför H. a.
1 och tillbedja inför H. a.
26:10
l så säga Inför H. a.
26:13
1 glädja dig inför H. a.
27:7
1 träda fram inför H. a.
31:11
1 I Silo inf"år H. a.
Jos. 19:51
1 bergen skälvde Inför H. a. ,
l ja, Slnai inför H. a.
Dom. 5:5
1 gräto Inrår H. a.
20:23
1 stannade där inför H. a.
20:26
1 offrade inför H. a.
20:26
1 till aftonen inf"år Guds a.
21:2
1 ställas fram Inför H. a. 1. Sam. 1:22
1 gjorde tjänst inrår H. a.
2:18
11:15
1 Saul till konung inrår H. a.
l tackoffer inför H. a.
11:15
l hade legat Inför H. a.
21:6
1 fjärran ifrAn H. a.
26:20
l satte sig ned inf"år H. a. 2. Sam. 7 :18
21:1
1 sökte David H. a.
1 bönfallit inf"år H. a.
1. Kon. 8:59
1 slaktoffer Inför H. a.
8:62
1 kopparaltaret,s.stod inf"år H. a. 8:64
1 Inför H., vår Guds a.
8:65
l rökelsen Inför H. a.
9:25
l stod iDför H. a.
2. Kon. 16:14
l bredde Hiskia ut •• inf"år H. a.
19:14
19:15
1 Hlskia bad Inför H. a.
23:3
1 slöt inför H. a. förbundet
1 tackoffer Inför Guds a. 1. Krön. 16:1
17 :16
1 satte sig ned IDför H. a.
1 David icke komma Inför Guds a. 21:30
1 att offra.. Inför H. a.
23:31
l Ato och drucko Inför H. a.
29:22
1 offrade Salomo Inför H.a.2.Krön. 1:6
1 slaktoffer inf"år H. a.
7:4
1 ,löt IDför H. a.det förbundet
34:31
1 Aklagaren borl ifrAn H. a.,Job 1:12; 2:7
Ps. 34:17
1 H. a.är emot •• det onds
l träda fram Inför Guds a.
42:3
1 förgås ogudaktiga inf"år Guds a. 68:3
1 bävade jorden Inför Guds a. ,
1 ja, Sinai bävade för Guds a.
68:9
1 för Jakobs Guds a.
114:7
1 de s. bo Inför H. a.
Jes. 23:18
1 bredde ut det Inför H. a.
37:14
1 nedbrutna Cår H. a.
Jer. 4:26
1 ditt hjärta Inför H. a.
Klag. 2:19
1 skall stå inf"år H. a.
Hes. 41:22
1 hålla måltid inf"år H. a.
44:3
1 kommer Inför H. a.
46:9
1 fly undan H. a.
Jana 1:3

om han icke kan a.
3.Mos. 5:11
om han är fattig och icke kan a.
14:21
duvor efter s.han kan a.
14:22
offra vad han kunnat a.
14:30
efter s. han kunnat a. skall
14:31
icke kan a. vad s.hör till
14:32
a. vad s. behöves Cår att
25:26
om han Icke förmår a.
25:28
efter vad den kan a. skall prästen 27:8
förutom vad han kan a.
4. Mos. 6:21
hästarna s.Salomo lät a.
l. Kon. 10:28
David a.de järn
l. Krön. 22:3
trots mitt betryck bar jag a.t
22:14
trävirke och sten har jag a.t
22:14
och mer mil du själva.
har jag för Guds hua a.t guld
29:2
29:3
utöver allt jag förut har a.t
29:16
dessa hlYor s. vi hava a.t
2. Krön. 1:16
hästarna, Salomo lät a.

ANSLAG
Till den oundvikliga kampen mellan Gud och Satan hör, att företrädarna för ondskans makter och
intressen inom olika sfärer av människolivet förehar anslag mot dem,
som representerar det goda och heliga,
i avsikt att komma dem till livs, skada
och utplåna dem.
I. G.T. Här möter den enskilde
fromme denna form av fiendskap
från ogudaktiga, avfälliga människors
sida, Ps.58: I ff. Detta vållar hans
själ djup smärta och kommer honom
att klaga högljutt inför Guds ansikte,
PS.64:1-7. Föremål för gudlösas anslag blir speciellt den, som av Herren anförtrotts uppgiften att vara
hans språkrör, Jer.11:18-19; 18:23.
Anslagen mot konungen, Herrens
smorde, går till följd av hans ställning i teokratien och hans uppgift i
Guds frälsningsplan långt utöver
det personliga planet; de får nationell, messiansk och frälsningshistorisk
räckvidd. Guds utvalda folk, Israel,
teokratien och den kommande Messias' folk utsättes för hednafolkens
anslag, Ps.83:1-9; Klag.3:60. Dessa
är djupast sett uttryck för hedningarnas hat mot Gud, jfr Ps.83:3 ff. Mot
Messias själv och mot Herren kommer hela mänskligheten och dess ledare en dag att gemensamt göra upp
anslag om uppror och lösgörande, jfr
PS.2.
Mot alla ondskans anslag söker
den fromme och Guds folk tröst och
räddning hos Gud. Inför honom lägger de fram sin sak, Jer.11:18-20;
Ps.140. Guds ställning såsom den
rättfärdige domaren ingiver hugsvalelse och hopp, Ps.5:11. Den gudomlige väktaren och härskaren på moralens område, Ps.140:9, vedergällningens Gud, v.IO f.; Ords.I:31, folkens och historiens suveräne Herre,
Ps.83:10 f., reser sig till de sinas försvar. Han känner de onda och deras
anslag, Jer.18:23 f.; Klag.3:60, han
avslöjar dem för sina tjänare, Jer.
11:18, och han gör dem i sin makt
och vishet om intet, Job S:12 ff., ty
han hatar hjärtan, som hopsmider
fördärvliga anslag, Ords.6:18; de är
för honom en styggelse, Ords.lS:26.
Huru mäktig en människa än är, blir
hennes anslag en dag omintetgjorda,
Ps. 146:4.
Mot ett ogudaktigt och avfälligt
folk har Herreen själv anslag i sinnet. Endast en sann och hela människan omfaUande omvändelse kan
rädda från detta, ty såsom krukmakaren gör med leret vad honom
lyster, så gör Herren i sin suveräna
makt och sitt världsstyre med folk
och enskilda vad hans rättfärdighet
och vishet bjuder honom, Jer.18:
1-12.
2. N.T. Den nitälskande och oförskräckte förkunnaren av Jesus, Guds
Messias, utsättes snart för ondskefulla anslag främst från företrädare
för religionen, Apg.9:22-2S, liksom
det var folkets religiösa ledare, som
genom sina anslag bragte Jesus på
korset. Enheten och sammanhållningen i den kristna församlingen såväl
som den enskilde troendes andliga
utveckling och mognad hotas av
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l flydde undan H. a.
10 borl undan H. a.

2. Tess.
10 träda fram iDför H. a.
Hebr.
10 H. a. är emot dem
l. Pet.
13 altare s.stod inför Guds a. Upp.

ANSIKTE (komma Inför)
l komma inf"år hans a.
l. Mos.32:20
1 fAn icke komma Inför mitt a.
43:3 ,5
44:23
1 Icke mer inför mitt a.
l icke komma Inför mannens a.
44:26
l komma Inför mitt a.
2. Mos. 10:28
l den dag du kommer Inför mitt a. 10:28
l icke komma Inför ditt a.
10:29
l icke komma IDför mitt a. 2. Sam. 14:24
l Absalom •• Inför konungens a.
14:24
1 utan •• Inför konungens a.
14:28
l komma Inför konungens a.
14:32
1 kommen iDför (H.) a.
1. Krön. 16:29
l icke komma inrår Guds a.
21:30
l komma inf"år .. Ahasveros'a. Est. 1:19
1 klagan komma Inför ditt a.
Ps. 79:11
l min bön komma inf"år ditt a.
88:3
l kommen Inför hans a.
100:2
l mitt rop komme Inför ditt a.
119:169
l Min bön komme iDför ditt a.
119:170
l komma Inför ditt a.
Klag. 1:22
1 folket kommer inf"år H. a.
Hes. 46:9
l hava kommit inför mitt a.
Hos. 7:2
1 kommit upp inför mitt a.
Jana 1:2
ANSIKTE (mot ansikte)
1 har sett Gud a.mot a.
l H.talade.. a.mot a.
9 visar dig.. a.mot a.
l A. mot a. talade H.
l Mose .. umgAtts a.mot a.
l H.ängel a.mot a.
l till rätta .. a.mot a.
10 etl a. mot a.
10 dl skola vi se a.mot a.
10 när jag står a. mot a.

l. Mos.32:30
2.Mos.33:11
4. Mos. 14:14
5. Mos. 5:4
34:10
Dom. 6:22
Hes. 20:35
Apg. 25:16
l. Kor. 13:12
2. Kor. 10:1

ANSIKTE (vända)
l a.n vända mot varandra
2. Mos. 25:20
1 keruberna vända slns a.n
25:20
l slns a.n vända mot varandra
37:9
l vände keruberna slns a.n
37:9
l vända mitt a.mot honom 3. Mos. 17:10
l skall jag vända mitt a. mot hm
20:5
l vända mitt a.mot honom
20:6
l skall vända mitt a.mot eder
26:17
l H. vände sitt a. till dig
4. Mos. 6:26
l vände sitt a. mot öknen
24:1
l vände borl sitt a.
l. Kon. 21:4
l vände sitt a. mot väggen 2. Kon. 20:2
l med a,na vända inAt
2. Krön. 3:13
1 vände sitt a.borl
29:6
30:9
1 icke vända .sitt a. ifrAn eder
l Vänd borl ditt a.frAn
Ps. 51:11
l Hiskia sitt a. mot väggen
Jes. 38:2
l vända ryggen, Icke a.t
Jer. 2:27
l vänt mitt a. mot denna stad
21:10
l vände ryggen till, icke a.t
32:33
l skall vända mitt a. mot eder
44:11
l deras a.n vara vända
50:5
l vänd sil ditt a. emot (etaden) Hes. 4:3
l ditt a. mot •• Jerusalem
4:7
l vänd ditt a. mot Israels berg
6:2
1 vända I50rl mitt a. ifrAn dem
7 :22
8:16
1 män s. vände a.na mot öster
l vänd ditt a.
13 :17
l vänden edra a.n borl
14:6
l skall vända mitt a.
14:8
l Jag skall vända mitt a.
15:7
l när jag vänder mitt a.mot dem
15:7
l vänd ditt a. söderut
20:46
1 vänd ditt a. mot Jerusalem
21:2
l vänd ditt a.mot Ammans barn
25:2
l vänd ditt a. mot Sidan
28:21
29:2
1 vänd ditt a. mot Farao
1 vänd ditt a.mot Seirs berg
35:2
1 vänd ditt a. mot Gag
38:2
l vände jag mitt a. till H.
Dan. 9:3
ANSKAFFA

var tionde dag aAes vin
Neh. 5 :18
(fursten) skall a.syndcffer
Hes. 45:17
till lammen så mycket han vill a. 46:7

ANSKRI
I) krauge, K p el U Y ti
rop; av: krazö, ropa.
ANSKRI
l midnattstiden ljöd ett a.

Matt. 25:6

ville lärares och villolärors listiga
anslag (Ef.4: 14 grt. methodefa, list,
lömskhet). De andliga tjänsternas
mångsidiga uppbyggelse, församlingsgemenskapen och livsumgänget med
Kristus siälv förebygger och bevarar
för dessas inflytande och skadliga
verkan, Ef.4:11-16. Bakom alla anslag mot Guds folk står djävulen, se
d.o. För att effektivt och segerrikt
kunna motstå hans listiga angrepp
(methodefai), uppmanas den stridande församlingen och varje kristen att
iföra sig hela den gudomliga vapenrustningen, Ef.6: II.
ANSLAG

I) maQasäl!i1, matuis;J~ä.1, n.;.:rr~

tanke, råd, rådslag; av:

1;täSa~,

se 2.

2) Qäsal!, ~O

tänka, uttänka, i Est.9:24 övers. förehava anslag; i Jer.48:2 och Nah.l:11
tills. med rä'ä, ondska, övers. (före)hava onda anslag; jfr 8.
3) mo'e~ä, n~v. ID
råd, rådslag, beslut, plan; av: ja'a"
råda, besluta.
4) 'olä, n~ IV
förvändhet, orättfärdighet; av: ['äwall,
handla förvänt el. orätt.
S) s04, , lo
överenskommelse, rådslag; hemlighet;
Ps.83:4 ordagr. listigt göra ett rådslag, övers. förehava listiga anslag.
6) zemäm, O ~ l
beslut, plan, försåt; end. i Ps.140:9;
av: zämam, tänka, besluta, lägga
försåt.
7) 'åstona!, l1 i ) \l'1 o/P,
tankar; end. i Ps. 146:4, ordagr. på
den dagen förgås hans tankar; av:
['aSa!], tänka.

8) rä'a', Vln
vara ond; hif. göra ont; i Ords.24:8
tills. med 1;tasa~, ordagr. den som
tänker ut att göra ont, övers. den
som tänker ut onda anslag; jfr 2.
9) zimmä,

n ~ ,I

beslut, plan, i negativ mening: skamlig
plan; i Jes.32:7 pI. övers. skändliga
anslag; av: zämam, se 6.
10) 'e~ä, n~l1.

råd, rådslag; beslut, plan; av: ja'lll!,
se 3.
Il) '&räl!,

Jjx

bakhåll, försåt, lömskhet, svek; av:
'ära~, ligga i bakhåll.
12) epibouIe, b l Bo v}.. ii
beslut emot någon, försåt; av: prep.
epf; boule, beslut, plan.
13) methodeia, 1.1 e: e o IS e: 1:" el
arglistighet, lömskhet; Ef.4:14 sg.,
övers. listigt anslag; jfr Ef.6: II pI.,
övers. listiga angrepp; av: methodeuö,
(försåtligt) gå efter, förfölja, bedraga.
I dessa ord ingår prep. meta, efter,
bakom, och subst. hod6s, väg. Innebörden blir alltså, att man går en
bakväg i stället för att framträda
öppet och rakt på sak. Jfr våra låneord: metod, metodisk.
ANSLAG
Est. 8:3
l det a. denne förehaft
l innehöllo Hamans a.
8:5
2 förehaft ~itt a. mot judarna
9:24
9:25
l det onda l .. skulle vända
Job 5:12
l de klokas a. om Intet
3 komma pil fall med slns a. Ps. 5:11
58:3
4 uppgören I onda a.
4 De tänka ut onda a.
64:7
5 förehava listiga a.
83:4
140:9
6 lAt deras a. ej lyckas
7 dl varda hans a. om Intet
146:4
3 mättade av slns egna a. Ords. 1:31
1 hopsmider fördärvliga a.
6:18
1 ondskans a. en styggelse
15:26
8 Den s.tänker ut onda a.
24:8
9 tänker ut skändliga a.
Jee. 32:7
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Anslå-Antikrist
1 en frukt av deras a.
Jer.
1 de förehade a. mot mig
l i sinnet ett a.mot eder
l tänka ut något a.mot Jeremia
10 deras mordiska a. mot mig
2 förehar onda a. mot det
1 tänkt ut ett a.
l alla deras a. mot mig
Klag.
l Du hör H. alla deras a.
Hes.
1 skall tänka ut onda a.
1 förehava a.
Dan.
1 för de a.s skull
Hos.
11 sina a.hava eldat upp
3 för deras a.s skull
2 på edert a.mot H.
Nah.
2 en man s. hade onda a.
12 (judarnas) a. blev bekant
Apg.
12 förehade något a. mot honom
12 genom judarnas a.
12 något a. förehaves
13 villfarelsens listiga a.
Ef.

6:19
11 :19
18:11
18:18
18:23
48:2
49:30
3:60
3 :61
38:10
11:24
11 :25
7:6
11:6
1:9
1:11
9:24
20:3
20:19
23 :30
4:14

ANSL.I.

anslog ett underhåll
konungen anslog en del

1. Kon. 11 :18
2.Krön.31:3

ANSTIFTA

Baesa a.de sarnmansvärjn. 1. Kon. 15:27
Simri a.de sammansvärjning
16:9
Simri har a.t en sammansvärjning 16:16
den sammansvärjning han a.de
16:20
a.de en sammansvärjning
2. Kon. 9:14
jag s. har a.t sammansvärjning
10:9
sammansvärjning a.des mot hm
14:19
Sallum a.de en sammansvärjning
15:10
den sammansvärjning han a.de
15:15
15:25
Peka a.de en sammansvärjning
Hosea a.de en sammansvärjning
15:30
begynte a. sammansvärjn. 2. Krön. 25:27
man i den a.t oroligheter
Esr. 4:15
oroligheter hava där a.ts
4:19

ANSTÖT
Se även: Förförelse, förföra, stötesten, svaghet, förargelse, förakta.
harm, stöta, falla, fall.
ANSTöT

1) proskope, np o CJK o n il
något som man kan stöta sig eller
snubbla på, hinder, anstöt; av: proskoptö, stöta emot, stöta sig på.
ANSTÖT
l vara till någon a.

2.Kor. 6:3

ANSVAR
Se även: Bud, rättfärdighet, synd,
räkenskap, lön, straff.

alla s. ansattes av fordringsägare 22:2
filisteerna ansatte ivrigt Saul
31:2
och ryttare ansatte hm
2. Sam. 1:6
fienderna ansatte honom
1. Kon. 5:3
Ben-Hadad ansatte (Samaria)
20:1
filisteerna ansatte Saul
1. Krön. 10:2
skaror efter skaror .. a.mig
Job 10:17
I vrede söndersliter och ansätter 16:9
gärna mån I a. mig på nytt
17 :10
Huru skola vi icke a.hm!
19:28
med din hand ansätter du mig
30:21
i vrede a. (mina fiender) mig Ps. 55:4
gå och ansätt honom
Ords. 6:3
och ansätt (Jerusalem)
Hes. 4:3
Båten ansatt av vågorna
Matt. 14:24
såg dem hårt ansatta
Mark. 6 :48
Simons svärmoder hårt ansatt Luk. 4 :38
hårt ansattes av stormen
Apg. 27 :18

Ansvar

Själva ordet .ansvar» är sällsynt i
vår kyrkobibel; det förekommer
endast tre gånger, Job 9: 19; Jer.49: 19;
50:44, på samtliga ställen i uttrycket
»ställa till ansvar», vilket här närmast har innebörden: ställa till svars,
gå tillrätta med. Verbet »ansvara fÖT»
förekommer på två ställen, l.Mos.
43:9; 44:32, där det betecknar: gå i
borgen el. ta ansvar för någons liv.
Aven om orden »ansvar» och »ansvara» är sällsynta, går budskapet om
människans ansvar inför Gud som
en röd tråd genom Skriften från pärm
til pärm. Inför sin Skapare skall hon
avlägga räkenskap för alla sina handlingar och all sin vandel. Varje handling skall Gud föra fram till doms,
Pred.12:14. För varje ord skall människan göra räkenskap, Matt.12:36.
Hon är ansvarig för sina synder och
syndens följder, Ps.51:6; Luk.15:21.
Men först och främst är hon ansvarig
för den ställning hon intar till Gud,
till Kristus och till Andens kallelse
till frälsning. Kristi försoningsverk
bestod i att han som vår ställföreträdare tog på sig ansvaret för all
världens syndaskuld och bar vårt
straff. Men därför vilar också på
var och en hela evighetsansvaret för
vilken ställning han intar till Kristus.
Människan har ansvar för sin egen
själ, Matt.16:26. Det kristna livet
bygger på Guds nåd, men den kristne
har ansvar för hur han tar emot och
brukar nåden, 2.Kor.6: l; Ef.2: 10;
FiI.2:12-13. Han har ansvar för sina
medmänniskor: sina närmaste, l.Tim.
5:8, sina medbröder i tron, GaI.6:10,
alla människor, Rom.l:14. Vi är ansvariga för de möjligheter och gåvor
Gud har givit åt var och en, Luk.
12:48, och för våra tillfällen att göra
vad gott är, JakA:17. Vissa personer
har ett speciellt ansvar, vilket kommer
av deras ställning: en konung för
sitt rike, en föreståndare för sin församling osv., Rom.12:6 ff.; LPetA:
10-11.

ANTAGA

2. Mos. 22:11
denna ed skall ägaren a.
Est. 9:23
judarna antogo ss. sed
9:27
antogo ss. orygglig sed f. sig
Apg.
16:21
stadgar s. icke är lovligt a.
Fil. 2:7
(K. ) antog tjänareskepnad
Unga änkor skall du icke a. 1. Tim. 5:11

ANTAL

anställde Josef att betjäna l. Mos.40:4
anställde en sorgefest efter fader 50:10
H.anställde stort nederlag 4.M6s.11:33
för att a. en stor offerfest
Dom. 16:23
Anställ mig vid någon
1. Sam. 2:36
(H.) anställde förödelse
5:6
Låt oss inat! a. plundring
14:36
anställen en folkräkning
2. Sam. 24:2
för att a. folkräkning i Israel
24:4
s. av Salomo voro anställda 1. Kon. 5:16
När David anställde blodbadet
11:24
a. slaktoffer i H. hus
12:27
lejon, anställde förödelse
2. Kon. 17:25
voro de som David anställde 1. Krön. 6:31
på heder och tro, dessa 4 anställda 9 :26
Sadok anställde han inför H. tabern.16:39
(David) anställde hantv.
22:2
anställdes undersökning
26:31
Jehiel anställd hos konungens
27:32
s. min fader David anställt 2. Krön. 2:7
David hade anställt en räkning
2:17
(Jerobeam) anställde präster
11:15
Abia anställde ett nederlag
13:17
man anställde en •. förbränning
16:14
(Josafat) anställde domare i landet 19:5
anställt några av leviterna
19:8
anställde ingen förbränning
21:19
anställde leviterna att förestå Esr. 3:8
anställda att hava uppsikt
3:9
anställde prästerna efter deras
6 :18
sångare och leviter, anställda Neh. 7:1
hovmän som konungen anställt Est. 4:5
judarna anställde ett nederlag
9:5
Anstälien ett blodbad
Jes. 14:21
H. anställer en inbärgning
27 :12
H. anställer ett offer i Bosra
34:6
alla dagar anställer slaktoffer Jer. 33 :18
anställt förbränning .• fäders ära
34:5
skall man ock a. förbränning
34:5
ett slaktoffer vill H. Sebaot a.
46:10
det skall a. ett slaktande
Hes. 21:10
mitt slaktoffer s.jag vill a.
39:17
slaktoffer s.jag anställer åt eder 39:19
anställt rannsakning med hm Luk.23:14
översteprästen anställde
Apg. 5:27
anställde han rannsakning
12:19
prästen ville a. ett offer
14:13
själva. rannsakn. med (Paulus)
24:8
när de anställt rannsakn. med mig 28 :18
s. äro anställda vid altaret l. Kor. 9 :13

de skjuta på hm och a.hm 1. Mos.49:23
låta dig bliva ansatt av pest 5. Mos. 28:21
Egyptens sjukdomar skola a.dig
28:60
Abimelek hade ansatt staden Dom. 9:45
eftersom hon hårt ansatte (Simson) 14:17
Då (Delila) hårt ansatte honom
16 :16
i det folket svårt ansattes 1. Sam. 13:6

a. et av Abrahams levn. år 1. Mos. 25:7
a.et av Ismaels levnadsår:137
25:17
(Jakob:) nå icke upp t. a. et
47:9
v. o. e. underhåll eft. a. et av barn 47:12
I. stammar, 12 t. a. et
49:28
samma a. tegel som de
2. Mos. 5:8
a. et tegel måsten I lämna
5:18
icke ngt avdrag i det a. tegel
5:19
ett lamm tills. , eft. personernas a. 12:4
F. vart lamm, beräkna visst a.
12:4
taga, ef!. a. et av edert pusfolk
16: 16
När du räknar a. et av I. barn
30: 12
eft. a. et år fr. jubelåret. . eft.
a. et årsgrödor
3. Mos. 25:15
ett visst a. grödor .. säljer
25: 16
skall uppskattas eft. årens a.
25:50
lösen f. sig ef!. a. et av sina år
25:52
o. minska edert eget a.
26:22
eft. a. et av de år s. återstå
27:18
Räknen a. et av I. barn
4. Mos. 1:2
icke räkna a. et av (leviterna)
1:49
räkna a. et av deras namn
3:40
m. v. a. et av I. barns förstfödde
3:46
Räknen a. et av Kehats barn
4:2
Räkna ock a. et av Gersons barn
4:22
Eft. a. et av de djur I offren
15:12
skolen I offra efter deras a.
15:12
(H:) Räknen a. et av I. barn
26:2
t. arvedel, eft. personernas a.
26:53
ef!. a. et av dess inmönstrade
26:54
eft. deras a. s. skola offras
29:18
21,24,27,30,33,37
av får ett a. av 337500
31:36
räkna a. et av de krigsmän
31 :49
ett a. av sina städer
35:8
a.slag som svarar mot
5. Mos. 25:2
efter a. et av Israels barn
32:8
a. et av Israels barns stam.
Jos. 4:5
efter a. et av Israels barns
4:8
befanns a. et vara 300 man
Dom. 7:6
fulla a. et blev överlämnat 1. Sam. 18:27
gingo fram i lika a.
2. Sam. 2:15
ett a. kungl. uppköpare hämtade
ett visst a. av dem
l. Kon. 10:28
I Davids tid var deras a.
1. Krön. 7:2
utgjorde ett a. av 26000 man
7 :40
(Leviternas) a., a.et av alla pers.
av mankön, utgjorde 38000
23:3
23:31
att offra .. till bestämt a.
25:7
a.et av dem utgjorde 288
27:1
förteckningen på I. barn, efter a.
27:24
a.et togs icke upp i ngn förteckn.
ett a. kungl. uppköpare hämtade ett
a.av dem till bestämt pris 2. Krön. 1:16
gyllene ljusstakarna, 10 till a.et
4:7
Hela a.et av tappra stridsmän
26:12
A.et av brännoffersdjur, 70 tjurar 29:32
var a.et stort av brännoffer
29:35
icke helgat sig i tillräckligt a.
30:3
ett stort a.präster helgade sig
30:24
småboskap till ett a.av 30000
35:7
var a.et av (tempelkär len)
Esr. 1:9
a.et av Israels meniga folk
2:2
brännoffer var dag till bestämt a. ,
det den dagen bestämda a.et
3 :4
12 bockar, a.et av Israels stammar 6 :17
alltsammans efter a. och vikt
8:34
a.et män av Israels meniga
Neh. 7:7
hennes månaders a. fastställt Job 14:5
hans månaders a. nått sin ände
21:21
så stort är ju dina dagars a.
38:21
de trolösas a.förökar hon
Ords. 23:28
a.et av dem s. Nebukadressar Jer. 52:28
Hela a.et utgjorde 4600 personer
52;:)0
motsvaras av ett lika a. dagar Hes. 4:5
lägga märke till det a. år
Dan. 9:2
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ANSTRÄNGA

I. män voro hårt ansträngda l. Sam. 14:24
måste man a. krafterna mer Pred.10:10
ANSTÅ

A.r det dig att öva våld
såsom det a.r heliga

Job 10:3
Ef. 5:3

ANSTÅND

Guds långmodighet gav a.

1. Pet. 3:20

ANSTÄLLA

En kristens ansvar, l.TessA:I-12
1) Inför Gud, v.l. 2) Inför församlingen, v.9. 3) Inför utomstående,
v.12.
ANSVAR

'l!:

l) ;ii'atj,
bestämma, påbjuda; hif. ställa till
ansvar, gå tillrätta med.
ANSVAR
l VelD ställer mig till a.
l vem kan ställa mig till a.
l vem kan ställa mig till a.

Job 9:19
Jer. 49:19
50:44

ANSVARA
(Juda:)Jag vill a.för hm
1. Mos.43:9
jag har lovat a. för ynglingen
44:32
ANSÄTTA

a.et av r. barn ss. havets sand Hos. 1:10
a.et var vid pass 4000
Mark. 8:9
deras a. vid pass 5000
Joh. 6:10
församlade till ett a. av 120 Apg. 1:15
a.et av männen vid pass 5000
4:4
då lärjungarnas a. förökades
6:1
6:7
lärj. a. förökades mycket
16:5
brödernas a. förökades
Rom.
9:27
I. barn till a.et ss. sanden
Upp. 5:11
deras a. var 10000 gånger
7:4
jag fick höra a.et av dem
9:16
a.et ryttare i de ridande
äro till a.et ss. sanden i havet
20:8
ANTASTA

han skall icke mer a. dig

2. Sam. 14:10

ANTIKRIST
Se även: Mot, motståndare, laglöshet,
fördärv, lögnare, bedragare, vilddjur, falsk, profet, djävul, Satan,
ande, furste, andefurste, andevärld.
Antikrist

1. Skriften förutsäger på flera ställen
i både Gamla och Nya Testamentet,
att i den yttersta tiden en stor och
mäktig motståndare till Guds sak
skall framträda. I honom skall ondskan och upproret mot Gud nå sin
höjdpunkt. Denne Guds motståndare
är bl.a. föremålet för tre stora, sammanhängande profetior, Dan.7; 2.
Tess.2 samt Upp. 13.
Flera namn brukas på tal om denne märklige person: laglöshetens människa, fördärvets man, den Laglöse,
2.Tess.2:3,8, Lögnaren, l.Joh.2:22,
Villoläraren och Antikrist, 2.Joh.v.7,
vilddjuret, det första vilddjuret, Upp.
13:1,2,3,4,12,14,15,17,18; 11:7 m.fl.
Den i våra dagar vanligaste benämningen är Antikrist (grek. antichristos). Den förekommer på fyra
ställen i N.T., alla i Johannes' skrifter, 1.Joh.2: 18,22; 4:3 samt 2.Joh.
v.7. Namnet är sammansatt av orden
anti och Kristus. Prepositionen anti
betyder dels: mot, dels: i stället för.
Namnet Antikrist kan därför angiva
en tvåfaldig karakteristik av personen:
han är både en mot-Kristus och en
falsk Kristus, Kristi motsats och Kristi efterapare.
2. Den gammaltestamentliga bakgrunden
Redan G.T. tecknar en förvånansvärt klar bild av Antikrist. Till en
början framställes han såsom Guds
motståndare, men isenjudendomen
framträder tydligt bilden aven antiMessias, vilken skall föra strid mot
Messias, när denne kommer.
I senjudiska skrifter skildras Belial,
den onde som de onda andarnas furste, vilken förleder människorna till
avfall från och motstånd mot Gud.
Belial intar en central plats i de
skrifter, som härrör från den s.k.
Qumransekten (» dödahavsrullarna»).
Det hebr. ordet beli;a'al betyder »ondska» el. »fördärv» och förekommer
t.ex. i Dom.19:22 (ordagr. ondskans
söner); l.Sam.1:16 (ordagr. ondskans
dotter). Ordet står ibland som beteckning för onda människor, t.ex.
2.Sam.23:6, övers. de onda; Job 34:
18, ogärningsman; Nah.1:15, fördärvare. Det är i den senare betydelsen
som ordet fått fäste isenjudendomen
som en beteckning för Guds fiende.
Rabbinerna gav Belial betydelsen
utan ok, den som vägrade att bära
lagens ok. Septuaginta översätter Belial med paranomos, lagbrytaren. I
N.T. förekommer Belial el. Beliar
endast en gång, 2.Kor.6:15. Paulus
skiljer mellan Antikrist och Satan
själv, 2.Tess.2:9, men han synes röja
en viss anknytning till den rabbinska
traditionen, när han talar om Antikrist som »laglöshetens människa ••
»den Laglöse», 2:3,8.
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Antikrist-Antiokio
Antikrist-tanken framkommer vidare i G.T. i förbindelse med hedniska
härskare, vilka varit motståndare till
Guds folk: hednafolkens uppror mot
Herren och hans Smorde, Ps.2,
sångerna över BabeIs och Tyrus konungar, Jes.14; Hes.28, skildringen av
Gogs härnadståg mot Israel, Hes.
38-39.
Alldeles klart och tydligt framträder Antikrist-gestalten iDaniels
skildring av »det lilla hornet». Dan.
7 synes innehålla en direkt profetia
om den yttersta tidens Antikrist,
medan kap.8 skildrar Antikrists gammaltestamentliga förebild, Antiokus
Epifanes. »Nordlandets konung» i
Dan.ll har tydligen också fått bidraga till bilden av Antikrist som
han senare framställes i N.T.

3. Antikrist i N.T.
Evangelierna. Jesus varnar sina lärjungar för falska Messias-gestaltl.!r
och förutsäger, att många sådana
skall uppstå i den yttersta tiden,
Matt.24:5,24; Mark. 13:22. Han talar
om en, som kommer i sitt eget namn
och som judarna skall taga emot,
J oh.5 :43. Han understryker Daniels
profetia om »förödelsens styggelse»,
Matt.24:15; i Mark.13:14 återges
denna profetia på ett sätt som antyder, att den syftar på en manlig
person.
Paulus' 2. brev till tessalonikerna
tecknar bilden av Kristi store motståndare. Aposteln framställer det så, att
»laglöshetens hemlighet», som redan
är verksam i världen men i det fördolda, kommer att mynna ut i ett
allmäht avfall. När den makt, som
håller tillbaka, röjts ur vägen, då
skall den Laglöse själv uppenbaras.
Han kommer att förföra människorna
genom lögnens makt, tecken och
under. Kristus gjorde underverk genom Guds makt, och hans motståndare anklagade honom för att utföra
dem genom de onda andarnas furste,
Matt.12:24 f. Antikrist kommer alt
utföra underverk genom Satans makt,
och många kommer på grund därav
att tillbedja honom som gud. När
Gud tillåter dylika förförelser, sker
detta därför att människorna har förkastat sanningen.

4. (jversikt över profetiorna
Att de olika profetiorna pekar hän
mot samma märkliga onda person
framgår klart, då man sammanställer
dem med varandra.
Tiden för Antikrists framträdande
är densamma. Det lilla hornet i Daniels profetior visar sig i den sista perioden av världsrikenas herradöme,
omedelbart före domen och Guds
rikes upprättande. Paulus säger detsamma i 2.Tess.2: Laglöshetens människa skall uppenbaras, när Herrens
dag är inne, alltså under den sista
stora vedermödans tid. Johannes ser
på samma sätt vilddjuret stiga upp
ur folkhavet i ändens tid, och hans
syn placeras mitt i skildringen av
vedermödans straffdomar.
Antikrists dubbla ursprung, ur
havet och ur avgrunden, understrykes.
Daniel ser fyra djur stiga upp ur
havet, och på det sista finner vi symbolen för Antikrist, det lilla hornet,
som växer till och tar makten. Hela
DanieIs uppmärksamhet och intresse
synes rikta sig mot det fjärde riket
och dess siste konung. Johannes ser
samma vilddjur stiga uw ur havet,
men nu samlar det i sig alla karaktärsdragen hos de fyra djur, som
Daniel såg. Det symboliserar det sista
världsriket och den siste världshärskaren, alldeles som fallet är hos
Daniel. Men om detta djur, som
J ohannes såg stiga upp ur havet,
säges det också, att det stiger upp
ur avgrunden och går sedan i fördärvet, Upp.17:8. Samma förhållande
synes ligga i Paulus' benämning på
laglöshetens människa, då han kallar
honom »fördärvets man», 2.Tess.2:3.
De övernaturliga förförelsemedlen,
som Antikrist använder, skildras också. Paulus talar om »lögnens alla
kraftgärningar och tecken och under». Johannes berättar om stora
tecken och eld från himmelen; han
säger också, att vilddjurets bild får
livsande. Här kan erinras om Jesu
förutsägelser rörande de falska pro~
feterna: de skall göra stora tecken.
Men också Antikrists militära och
politiska makt omtalas. Han brukar
svärdet mot dem, som icke vill böja
sig för honom, och han råder över
ett väl utbyggt kommersiellt system,
som fö,rvägrar alla, som inte velat
taga vilddjurets märke, att köpa eller
sälja. Både Daniel och Johannes använder samma uttryck: »Han för
krig mot de heliga». Guds folk kommer att förföljas, och de heligas
tålamod och tro måste visa sig j uthållighet.
Vidare säges, att Antikrist upphäver
sig över allt vad gud heter, talar
stora ord, bespottar Gud, t.ex. Dan.
7: 11; 2.Tess.2:4. Johannes säger, att
Antikrist kommer att kräva tillbedjan. Paulus berättar, att han tar säte
i Guds tempel och föreger sig vara
Gud.

Antiokia i Syrien.
5. Olika uppfattningar
Bland kyrkofäderna var den uppfattningen förhärskande, att det skulle uppstå en personlig, siste Antikrist.
Några menade, att han skulle bli en
politisk ledare, och man tänkte sig
därvid gärna, att Nero skulle återuppstå, såsom legenden förtäljt. Andra trodde, att Antikrist först och
främst skulle vara en personlighet
med religiös bakgrund. Flera tänkte
sig honom därvid såsom en avfällig
jude av Dans stam; denna mening
stödde man på skriftställen som l.
Mos.49:17; 5.Mos.33:22; Jer.8:16,
samt på det faktum, att Dans stam
är utelämnad i Upp.7:5 ff.
Reformatorerna menade, att påvedömet var Antikrist. Denna syn har
också hävdats av vissa medeltida teologer. Katolska författare svarade
med att stämpla Roms motståndare
som Antikrist.
I vår tid sammanhänger uppfattningen om Antikrist med synen på
det profetiska ordet i dess helhet.
Anhängare av den tidshistoriska tolkningen anser i allmänhet, att profetian syftar på Nero och de tidigaste
förföljelsetiderna. Anhängarna av den
ändhistoriska tolkningen menar, att
Antikrist skall framträda under den
stora vedermödans tid och att han
skall vara ledaren för ett kommande
världsrike. De som sluter sig till den
idealistiska eller symboliska synen på
Uppenbarelseboken, uppfattar däremot Antikrist som en tidlös personifikation av ondskan och motståndet
mot Kristus.

genom många under och tecken, Upp.
13: 14; genom att förföra Guds folk,
Joh.8:41,44; Apg.20:30; genom att
verkställa Guds förkastelsedom, Rom.
1:24,28; 2.Tess.2:11,12; Upp.20:7.
Antikrist och hans förelöpare
är redan förebådade i G.T.: Djuret
som förhäver sig mot Gud och för
krig mot de heliga, Dan.7:7-12;
förödaren som kommer på styggelsens vinge, Dan.9:27.
Omtalas i N.T. under många namn
och bilder: Vilddjuret, som skall stiga upp ur avgrunden, Upp.J1:7, ur
havet, 13:1-8; skall få sin makt från
draken och från konungar, 13:2,4;
17:12,13,17; 19:19,20; den Laglöse,
2.Tess.2:8; Laglöshetens människa,
fördärvets man, 2.Tess.2:3; förödelsens styggelse, Matt.24: 15. - Antikrist
omtalas både i singularis och pluralis,
Matt.24:5,15,23; Uoh.2:18; 2.Joh.
v.7.
Det viktigaste kännetecknet
på Antikrist är att han förnekar,
att Jesus är Kristus: I.Joh.2:22-24;
4:2,3; 2.Joh.v.7.
Jesus skall
besegra Antikrist: 2.Tess.2:8; Upp.
15:2,3; 16:10; 17:14; 19:15.
Den slutlige segerherren
är Gud själv: Job 4:9; 26:1-14; Ps.
74:12-14; Jes.27:1; Dan.4:13,14; l.
Kor.15:24; Upp.16:1-21; 19:20.

Johannes' brev är de enda skrifter,
där namnet Antikrist förekommer.
Här skildras den antikristliga förförelsen, vilken består i att man
förnekar, att Jesus är Kristus, kommen i köttet, och därmed förnekar
både Fadern och Sonen, I.Joh.2:18,
22; 4:3. Medan andra profetior skildrar Antikrists makt och verksamhet, påvisar Johannes den andliga
lögn och villfarelse, som är den antikristliga andens innersta och egentliga väsen. Han skiljer mellan den
personlige Antikrist, som skall komma, och Antikrists ande och förelöpare, de många antikristerna, som
redan är i världen.
Uppenbarelseboken framställer både
Antikrists person och det antikristliga
världsriket. Som framgår av följande
översikt bygger framställningen i
Uppenbarelseboken på Danielsbokens
profetior, men vissa betydelsefulla
detaljer tillfogas. Sålunda talas om
ett »annat vilddjur., den falske profeten, som får sin makt och auktoritet
från det .första vilddjuret., alldeles
såsom Antikrist får sin makt från
Satan. Vidare säges det, att talet 666
är Antikrists namns tal; detta hemliga
kännetecken skall för den, som har
vishet och förstånd, tjäna som vägledning, då det gäller att identifiera
honom, Upp. 13.

Antikrists verksamhetstid är noggrant angiven både hos Daniel och i
Uppenbarelseboken. Hans välde varar
en tid, tider och en halv tid, eller
som det också uttryckes, 42 månader
eller 1260 dagar.
Tillintetgörelsen av Antikrists makt
sker enligt Daniel, då en som liknar
en människoson kommer med himmelens skyar, Dan.7:13. Paulus säger,
att Antikrist skall tillintetgöras genom
Kristi tillkommelses uppenbarelse. I
Upp.19:20 läser vi, att vilddjuret
och den falske profeten gripes och
kastas i eldsjön, när Kristus kommer
från himmelen i slutet av vedermödan.

Satan förbereder
på många sätt den yttersta tidens avfall och Antikrists kommande, 2.Tess.
2:9-10; genom förvillelse och blindhet, Luk.17:23; 2.Kor.4:4; Ef.2:2;

gräns), grundad av Seleukus I Nikator ca 300 f.Kr. Dess namn skulle
minna om hans fader, Antiokus. Den
var belägen på en höjd platå nära floden Anthios' västra sida.
Efter freden med Antiokus III den
store blev Antiokia fritaget från att
betala skatt till seleukidkonungen (år
189 f.Kr.). Ar 39 f.Kr. skänktes
Antiokia till Amyntas av Galatien
och inlemmades fjorton år senare j
den romerska provinsen Galatien.
Omkring år 6 f.Kr. blev det romersk
koloni och fick namnet Cesarea Antiokia. Som södra Galatiens huvudstad blev det nu säte för styrelsen av
en rad kolonier, vilka grundlades av
kejsar Augustus. En militärväg, som
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Antik,ist

Falska profeter
skall söka vilseleda de troende:
Matt. 7:15-16; 24:11,24; I.Tim.4:1,2;
2.Pet.2:1-22; 3:1-13.
Antikrists ande
har varit verksam i alla tider: J es.
3:12; Matt.18:6; Joh.15:18-25; Apg.
7:51-53; Gal.5: 17; KoI.2:8; I.Tess.
2:15; Tit.1:9; !.Joh.4:3; 2.Joh.v.7-11;
3.Joh.v.9-1O; Upp.2:4,14,20; 14:9-1 l.
Satan är aktiv
Han var verksam i gamla förbundets tid, I.Krön.21:1; Job 1:6; Sak.
3:1, och han är det i nya förbundets
tid, Matt.4:1-11; 13:39; Luk.4:2-13;
8: 12; Joh.8:44; 13:2; Apg.5:3; 10:38;
13:10; 26:18; 2.Kor.ll:14; Ef.4:27;
6: 11; I.Tim.3:6,7; 2.Tim.2:26; Hebr.
2: 14; I.Pet.5:8-9; Uoh.3:8; Jak.4:7;
Upp.2:10; 12:9,13; 20:10.

ANTIKRIST
hört, att en a. skall komma 1_ Joh.
hava många a. er uppstått
A., denne som förnekar Fadern
Den anden är A. s ande
sådan är Villoläraren och A. 2. Joh.

2:18
2:18
2:22
4:3
v. 7

ANTILOP

lika a. er i jägarens garn

Jes. 51:20

ANTINGEN

a. hungersnöd i 3 år

1. Krön. 21 :12

ANTIOKIA
1. Stad i Pisidien (eller vid dess norra

Antiokia-Apollos

Paulusporten i Antiokia.

byggdes av honom och kallades
.konungsvägen. ledde från Antiokia
till systerkolonien Lystra.
På sin första missionsresa besökte
Paulus och Barnabas Antiokia, där
judarna hade en synagoga. Dessa fördrev dem från staden, men dessförinnan hade de vunnit några för evangelium, vilka de också besökte på
återvägen.
ANTIOKIA
kommo till A. I Pisidien
Apg. 13:14
några judar kommo dit från A.
14:19
vände de tillbaka till ..• A.
14:21
som drabbade mig i A.
2. Tim. 3:11

2. Stad i norra Syrien vid floden
Orontes, ca 25 km från dess utlopp
i Medelhavet, grundad år 301 f.Kr.
av syrerkonungen Seleukus I Nikator
omedelbart efter slaget vid Ipsus. I
likhet med det pisidiska Antiokia
fick staden sitt namn efter grundläggarens fader, Antiokus. Antiokia blev
seleukidernas residens och därmed
Syriens huvudstad. På grund av sitt
läge, inte långt från havet och vid
en rad viktiga karavanvägar, blev det
snart en betydande handelsstad. Vid
Orontes' mynning grundade Seleukus
I hamnstaden Seleukia.
Antiokia föll år 83 f.Kr. i den
armeniske konungen Tigranes' händer. Denne innehade herraväldet över
staden och över Syrien i övrigt, tills
romarna besegrade syrierna år 64
f.Kr. Staden blev nu huvudstad för
den romerska provinsen Syrien. Den
var under ständig utveckling och
tillväxt och blev näst efter Rom
och Alexandria romarrikets viktigaste
stad, som vid tiden för Kristi födelse
hade en halv miljon invånare. På
grund av sin betydelse kallades den
»Österns drottning.. Det var en
mycket vacker stad med tempel och
andra praktfulla byggnader, och längs
huvudgatorna fanns pelargångar. Men
staden var också känd för sitt tygellösa liv. Antiokias befolkning var
väsentligen syrier, men här fanns
även en judisk koloni, romerska civila
och militära tjänstmän m.m. I bildade
kretsar talades grekiska.
Evangelium kom tidigt till Antiokia, då flera av de kristna, som blev
kringspridda efter mordet på Stefanus, fann vägen dit. Till de judekristna anslöt sig snart en del greker,
och så tillkom den första församlingen med jude- och hednakristna. Det
var också här, som J~su efterföljare
först fick namnet kristna, Apg.ll.
Antiokia blev den kristna hednamissionens vagga. Här fick två av församlingens förkunnare, Barnabas och
Paulus, sin missionskallelse, Apg.13.
Härifrån drog de ut på sina missionsresor och hit återvände de efter förrättat värv.
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På grund av sin sammansättning
fick församlingen i Antiokia känning
av den motsättning, som efterhand
gjorde sig gällande mellan jude- och
hednakristna, bl.a. angående omskärelsen. En deputation härifrån
föranledde det s.k. apostlarnötet, där
de olika tvistefrågorna togs upp till
behandling och avgjordes, Apg.15.
Efterdyningar från denna tvist kunde
förmärkas vid aposteln Petrus' (Cefas') besök i Antiokia, Ga1.2: 11 ff.
Av Antiokias många biskopar är
Ignatius särskilt känd (död som martyr i Rom omkr. år 110). En kyrklig
tradition menar, att aposteln Petrus
var församlingens grundläggare och
dess biskop under de sju första åren,
men för detta finns inga historiska
fakta. Senare blev Antiokia sätet för
ett av fornkyrkans stora patriarkat.
Från det sjätte århundradet förföll
staden, och den är numera av obetydlig storlek och känd under namnet Antakije.
ANTIOKIA
Nikolaus, en proselyt från A. Apg. 6':5
drogo omkring ända till A.
11:19
när de kommo till A.
11 :20
sände då Barnabas till A_
11:22
11:26
tog han honom med sig till A.
det var I A. som lärjungarna
11:26
från Jerusalem ned till A.
11:27
den församling som fanns i A.
13:1
Därifrån avseglade de till A.
14:26
skulle sändas till A.
15:22
av hednisk börd, som bon i A.
15:23
kommo ned till A.
15:30
vistades fortfarande i A.
15:35
for därefter ned till A.
18:22
när Cefas kom till A.
Gal. 2:11

ANTIOKUs

Namn på flera konungar av den
seleukidiska dynastien. I DanieIs bok
åsyftas två av dessa:

1. Antiokus III, den store (223-187
f.Kr.), son till Seleukus II Kallinikos.
Han efterträdde sin äldre broder,
Seleukus II Keraunos, som blev mördad. Antiokus företog en rad fälttåg,
en gång ända fram till Inden - en
bedrift som gav honom tillnamnet
-den store •.
En del av hans rike var Palestina,
som han emellertid förlorade tillsammans med Fenicien och Celesyrien,
när han år 219 led nederlag vid
Rafia, söder om Gasa, i striden mot
den egyptiske konungen Ptolemeus
IV Filopator. Antiokus återvann dock
landet, då han 21 år senare besegrade
egyptiernas fältherre Skopas vid Paneas, nära Jordans källor. Därmed
kom Palestina definitivt under Syrien.
Antiokus III var vänligt stämd mot
judarna, och templet i Jerusalem fick
vissa garantier. Ar 187 dog han under
ett försök att plundra ett tempel i
Elymais, norr om Persiska viken. Se:
Dan.ll:10-19; (l.Mack.l:l1; 8:6 ff.).
2. Antiokus IV Epifanes (175-163
f.Kr.), Antiokus III.s andre son.
Aren 189-175 var han gisslan hos
romarna, men sedan efterträdde han
sin nyligen mördade broder, Seleukus
IV. På återvägen från ett fälttåg mot
Egypten år 170, då han tillfångatog
Ptolemeus VI Filometor, slog han ner
ett uppror i Jerusalem, vilket leddes
a v översteprästen Jason, som han
hade avsatt. Någon tid därefter upprättade han i Jerusalem en befästning
med macedonisk besättning, detta för
att lättare kunna ha staden under
kontroll.
I förhållande till judarna verkade
Antiokus IV för deras hellenisering;
de skulle tvingas att antaga grekisk
religion och kultur. Jerusalems tempel inrättades för Zeus-dyrkan, och
de, som höll fast vid Moselagen,
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straffades med döden. Särskilt gällde
detta dem, som lät omskära sig. Därtill utsögs landet materiellt sett. Förbittringen mot dessa övergrepp utlöste det s.k. mackabeerupproret, som
började år 168 f.Kr. Antiokus IV
dog år 163 under ett försök att
plundra templen i Persien. Han har
kallats Gamla Testamentets Antikrist.
Se: Dan.ll:21-45; (l.Mack.I-6; 2.
Mack.3-9).
ANTI PAS

grek. kortform av Antipatros, i stället för fadern, faderns avbild.
1. Herodes Antipas. Se: Herodes 2.
2. En kristen martyr i Pergamus.
Upp.2:13.
ANTI PATRIS

En gränsstad mellan Judeen och
Samarien, omkring 6 mil från Jerusalem, på nordöstra delen av Sarons
slätt, vid vägen från Cesarea till Jerusalem. Staden grundlades av Herodes den store och uppkallades efter
hans fader Antipatros. Josefus säger,
att den var belägen • i den skönaste
trakten av riket, på en vattenrik plats
med mycken skog.. Beskrivningen
synes passa in på Ras el-Ain, en stor
höjd med ruiner vid Nahr el-Aujehs
källa.
I Antipatris fick Paulus göra ett
nattligt uppehåll, när han efter upproret i Jerusalem blev hemligen sänd
till Cesarea under eskort av krigsmän. Apg.23:31.

ANTÅG

Job 36:33

ANTÅGANDE
hörde att Israel var I a.
4. Mos. 21:1
fick höra att I. barn voro i a.
33 :40
ANTÄNDA

göra ett altare f. att a..
2. Mos. 30:1
Aron skall a. välluktande rökelse 30:7
var morgon skall han a. rökelse
30:7
likaledes skall Aron a. rökelse
30:8
gm. att a. eldsoffer åt H.
30:20
a.e välluktande rökelse därpå
40:27
prästen skall var morgon a. 3.Mos. 6:12
a. rökelse Inf. H. ansikte
4.Mos.16:40
(Simson) a. e så sädesskylar Dom. 15:5
ss. lintrådar, när de a. s av eld
15:14
t. att a. rökelse
1. Sam. 2:28
a. offereld på dig
1. Kon. 13:2
t. att a. rökelse inf. H.
1. Krön. 23:13
man må a. vällukt. rökelse 2. Krön. 2:4
om icke f. att a. rökelse
2:6
(prästerna) a. välluktande rökelse 13: 11
f. att a. rökelse på rökelsealtaret 26:16
att a. rökelse åt Herren
26:18
prästerna helgade t. att a. rökelse 26:18
för att a. rökelse
26:19
utvalt t. att a. rökelse åt hm.
29:11
Neh. 10:34
f. att a. s på Herrens altare
åt pilarna s. I hsven antänt
Jes. 50:11
lIkasom när ris a. s av eld
64:2
o. de skola a. (Esaus hus)
Ob. 1:18
en liten eld kan a. en stor skog Jak. 3:5
(tungan) är antänd av Gehenna
3:6

ANUB

hebr. framalstrad el. mogen (om
frukt). En son till Kos, av Juda stam.
I.Krön.4:8.
ANVISA

a.dig en ort dit han kan fly 2. Mos. 21:13
Aron o.hs söner skola a.
4. Mos. 4:19
gå tlllb. t. den ort du a. t hm.l. Sam. 29:4
t. det ställe du a. r mig
1. Kon. 5:9
a. t åt morgonrodn. dess plats Job 38:12
ANVÄNDA

till att a.s för efoden
2. Mos. 25:7
använts till att bringa försoning
29:33
a. till arbetet vid uppenbarelset.
30:16
den s. använder ngt därav på ngn
30:33
iDfattnlngsstenar, till att a.s
35:9
till att a,s för efoden
35:27
olja, till att a.s för ljusstaken
35:28
använde därtill speglar
38:8
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APA

Det enda tillfälle, då apor omnämnes
i Bibeln, är i förbindelse med konung
Salomos Tarsis-f1otta. Bland det som
denna medförde tillbaka till konungen, var också apor. Det är obekant, vilket slag av apor det rörde
sig om. Tarsis låg i Spanien, och det
är möjligt, att flottan fått med sig
dessa djur från någon nordafrikansk
hamnstad. Andra åter menar, att
detta Tarsis kan syfta på någon del
av Ceylon eller södra Indien. Det är
betecknande, att det hebreiska ordet
för apa, ~op (utt. kof), är av indiskt
ursprung. Ordets betydelse är dock
inte helt säker. Möjligen kan därmed
åsyftas något annat djur.
APA
forde med sig apor
l. Kon. 10 :22
Tarsisskeppen forde •. apor 2. Krön. 9:21

APELLES

ANTOTJA

hebr. Herrens svar. Sakaks son, en
benjaminit. I.Krön.8:24.
boskapen bebådar hsns a.

guld s. a.es till arbetet
38:24
a.s till gjutning av fotstyckena
38:27
siklarna a.s till att göra hakar
38:28
må a.s till alla slags behov 3. Mos. 7:24
sak s. a.s till något behov
11:32
ej heller använde jag något 5. Mos. 26:14
för att a.s efter (Davida)
2. Sam. 19:18
l.Kon. 10:16
använde till var sköld
använde till var sköld 3 minor guld 10:17
stenar och trävirke •• använde
15:22
kärl s. användes
l. Krön. 9:28
rörande alla kärl s. skulle a.s
28:13
vid vilken ljusstaken skulle a.s
28:15
använde 600 slklsr
2. Krön. 9:15
använde till var sköld 300 siklar
9:16
stenar s. Baesa använde
16:6
allt hava de använt till Baalerna
24:7

Van!. namn av lat. ursprung, betydelse osäker. En beprövad kristen i
Rom, till vilken Paulus hälsar. Rom.
16:10.
APOLLON lA

grek. som tillhör Apollon. En stad i
Macedonien, uppkallad efter guden
Apollon. Paulus for på sin andra
missionsresa genom denna stad. Den
var belägen något söder om insjön
Bolbe, vid militärvägen Via Egnatia,
46 km sydväst om Amfipolis, 57 km
från Tessalonika. Namnet återfinns i
den nuvarande staden Pollina. Apg.
17:1.
APOLLOS

grek. kortform av Apollonios, som
tillhör (guden) Apollon. En i grekisk
retorik och filosofi lärd jude från
Alexandria, se d.o. samt Alexandriner. Han hade blivit undervisad om
.Herrens väg. och uppträdde som
kristen förkunnare i Efesus. Han var
nitisk i att undervisa om Jesus och
framträdde under stor frimodighet,
trots att han endast hade en ofullkomlig kunskap om kristendomens
grundsanningar, bl.a. var han ovetande om det kristna dopet. Priscilla
och Akvila (se d.o.), som uppehöll
sig i Efesus vid den tiden, undervisade honom emellertid grundligare
om .Guds väg •. Därefter drog Apollos tm Akaja, där han fortsatte Pauli
arbete, l.Kor.3:6, och blev till stor
hjälp och välsignelse. De judar, som
inte ville erkänna, att Jesus var Messias, vederlade han offentligen.
Under Apollos' verksamhet i Korint
uppstod en splittring i församlingen.
Där bildades flera partier, bl.a. ett
som samlade sig om Apollos, I.Kor.
3:4, medan han själv uppenbarligen
var utan skuld till detta, jfr 16: 12. I
Tit.3:13 är han senast nämnd, och
för övrigt finns inga uppgifter om
hans· vidare liv och verksamhet. Luther m.f1. antog, att Apollos var
Hebreerbrevets författare.
APOLLOS
Apg.18:24
A., bördig från Alexandria
19:1
Medan A. var I Korint
l. Kor. 1:12
Jag håller mig till A.
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Apollyon-Apostel
Jag håller mig till A.
Vad är då A.
Jag planterade, A. vattnade
Paulus e ller A. e ll er Cefas
som gällde det mig och A.
Vad angår brodern A.
A. m å du med all o msorg

3 :4
3:5
3 :6
3 :22
4 :6
16 :1 2
Tit. 3 :13

APOLLYON
grek . !ö,dä,vare. Det grekiska namnet på »avgru ndens ängel> . Se: Abaddon . Upp.9:11.
APOSTEL
Se även: Apostlaämbete, sändebud,
lärjunge, tjänare, förkunn a re, vittne,
lära , församling, Guds ord, evangeli st, profet, präst.
Apostel

l . Ordet apostel, grek. apastolos,
som anvä nds omkring 80 gå nger i
N.T. , kommer av aposu!lleill , sänd a,
skicka ut med ett budskap ell er i ett
bestämt uppdrag. På detta sätt brukas ordet redan i Septuagi nta, I.Kon.
14:6; Jes. 18:2. Termen apostolos
motsva rar det hebreiska Mlia/:! (utt .
shallach) och det arameiska seli(1ä'
(utt. sheli chä) som är en juridisk
term i judendomen.
Ordet apostel betyder också sändebud, som uppträder med fu ll auktoritet på avsända rens vägnar och som
är an svarig in för denne. Jfr lat. legatus elle r delegatus.
I den rabbin ska litteraturen användes ordet om befullmäktigade personer av olika slag. En sälia \:! kunde
så lunda va ra en person , som plägade
leda en synagogas saml in gar och därvid läste bönen i försam lingens namn.
En såda n ka llades ofta församlingens
apostel. Titeln apostel gavs efter Jerusalems förstöring också de män,
vi lka hade fu llmakt att indriva den
årliga tempelskatten, som alla judar
betalade till patriarkatet i Palestina.
l förkristen tid var det måhända
»apost la r », som å Sto ra rådets vägna r uppehöll kontakten med de utanför Pa lesti na boende judarna.
2. l N.T. används o rdet apostel
om Jesus Kristus själv, Hebr.3:1. H an
är större än M ose både som person
och med hänsyn till sin ställning och
gärning i Guds hus och i profetian.
Jesus Kri stus ä r i enastående mening
Guds sändebud med fullmakt att
handla å Guds vägnar, jfr Joh.3 :34;
5:36 f.; 17:3 ,18 f. samt Matt.l5 :24;
21:37.

de handl a å han s vägnar och utföra
samma verk som han. De fick dä rför
fu llmakt att förkunn a evangelium om
Guds rike, Matt.l0:7; Mark .6: 12;
Luk.9:6, samt att bota sjuka , uppväcka döda och driva ut onda a nda r,
Matt.l0:8; Mark.6:7. De fi ck också
ma kten att binda och lösa, M atLl 6:
19 ; 18:18 . Som sändebud uppträdde
apost larna i Jesu ställe: »Den som
tager emot eder, han tager em ot mi g,
och den som tager emot mig, han
tager emot honom , som ha r sänt
mig », Matt.! 0:40; jfr MatUO:7 ff. ;
Luk .10: 16; Joh .13:20. Som a postl a r
hade de rätt ti ll vad som behövdes
för livsupphället, Matt.lO:IO , II ; jfr
I.Kor.9:4 , 14.
Till en börja n sänd e Jesus apostlarna endast till judafolk et, Matt. I O:
5,6; jfr Apg. 13:46; G aI. 2:8. Som den
uppstå ndne H erren och F räl sa ren
gav ha n dem senare uppdraget att
för kun na eva ngelium fö r all a folk
med löfte om att sjä lv vara med
dem a ll a dagar intill tidens ände,
Matt.28 :19- 20; jfr Joh.17 :18 . Dä rjämte gav ha n dem den heli ge And es
gåva, Joh.20:22; Apg.2: 1-4. Som
sändebud skull e de överbrin ga sin
konungs bud ska p, men det skulle ske
på ett personligt sätt. E n apostel
skull e nämligen icke end ast va ra förkunnare; han skull e också vara ett
vittne. Evangeliet ha ndla r om historiska frä lsnin gs fakta. Apostl a rnas
uppgift bestod i att va ra åsyna vittnen till dessa alltifrå n Jesu framträdande vid do pet till han s himmelsfärd samt a tt bära vittnesbö rd härom,
Luk . I :2; 24:48; Apg. I :8,2 l- 22. Deras
vittnesbörd ut gör gru ndvalen för den
kri stnes tro och liv , och församlingen
bygges på denna grund , Ef.2:20;
MatU 6: 18; Apg. 2:42.
4. Paulus kall a de sig också apostel.
Rom.I : I ; 11: 13 ; l.Kor. 9:1 ; 15 :9; 2.
Kor. I 1:5 . Men medan de tolv ka llades av Jesus under hans jordeliv,
fick Paulus sin ka ll else av den uppstån dn e Jesus Kristus, Gal.l : I , jfr
Apg.9:15; i3 :2. Hela hans li vsverk
bestämdes av medvetandet om att
vara Guds och Kristi apostel samt att
ha fått hedn avärlden till område fö r
sitt apostolat, GaI. 2:7; R om .I I: 13.
Paulus' och de tolvs apostlaämbete
va r en engångsfö reteelse. Det hörde
ti ll kristendomens fö rsta period. Det
behövs inte läng re, sedan gru ndvalen
en gå ng 'lagts. Deras gä rning fort sätter emell ertid genom de nytestamentliga skriftern a.

3. Jesus utval de och kallade under
sitt jordeliv tolv av lärjunga rn a till
sina befullmäktigade och gav dem
namn et apostlar, Luk.6:13 , jfr Matt.
10:2. Tolvtalet är här symboliskt och
visar tillbaka på det gaml a tolvstamsfolket, sa mtidigt som det pekar framåt mot ett nytt Israel, ett nytt gudsfolk. Jesus säger härom: »Nä r världen födes på nytt, då när Männi skosonen sätter sig på si n härlighets tron,
då skol en också l, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar., Matt.19:28. O m det nya Jerusalem heter det: »Stadsmuren hade
tolv grundstenar, och på dem stodo
tolv namn : namnen på Lammets tolv
apostlar», Upp.21:14.
Apostlarnas namn angives i de fyra
förteckningarna, Matt.10:2--4; Mark.
3: 16-19; Luk .6: 14-16; Apg.1 :13 .
Petrus nämnes först och Judas Iskariot sist i de tre första . I Apg.1: 13
är Judas Iskariot icke omtalad; han
är då redan död . Efter hans förräderi
valdes Mattias till apostel i hans
ställe, Apg.1:21 ff.
De tolv var olärda män , Apg.4:13,
men som Jesu Kristi sändebud skulle

5. Själva apostl aämbetet kan dock
sägas fortsätta liksom övriga tjänster
i den kristna fö rsamlin gen: eva ngelistens, profetens, herdens , lära rens, Ef.
4: II f. Apostlaämbetet är alltfo rt en
integrerande del av den bibli ska försa mlingens struktur, en lem i församlingens kropp; dess funktion ä r ou mbä rli g fö r en normal verksamhet och
utveckling, I .K or.12:27- 28 . Sk riften
talar därför också om a ndra apostlar:
Ba rnabas, Apg.14: 14, Silvanus, Timoteus, I.Tess.2:6-7 , jfr I : l , möj ligen
också Andronikus och Juni as, R om .
16:7. Dä rvid bo rtses blott från det
historiska momentet; tonvikten lägges på den karismatiska utrustnin gen
och tjänsten. Om a ntalet apostlar begränsats till de tolv, skulle de falska
apostlarnas anspråk ha dömt dem
själva. Skriften Didache, »De tolv
apostlarnas lä ra », talar om män med
apostelns namn och tjä nst i efterapostolisk tid.
Ned genom hela hi stori en och in i
vår egen tid möter man i den levande
kristna församlingen män med en
övernaturlig utrustning och tjänst,
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som motsva rar N.T. s apostlaämbete,
även o m de icke benämnes apostlar.
Så lä nge den kri stn a fö rsa mlingen
bestå r, komm er denna tjä nst att fortsä tta. Om ma n än icke a lltid ka n
identifi era mi ssionären med aposteln ,
kan man dock i vissa missi onärers
banbrytande och grundläggand e verksamhet spå ra en apostlatjänst i nytesta mentl ig menin g. Jfr i detta samma nh ang Ansga r, »Norden s a postel» ,
H udson Taylor, »Kin as apostel. etc.
Apostlatjänsten så väl som de övriga
andli ga ä mbetena tillsättes av Gud
sjä lv, I.Kor.12:28. De som inn eha r
dem, är gå vo r ti ll försa mlingen av
den uppstå ndn e och himl a farne Kri stus, församlin gens Herre , Ef.4:7 , II ,
och de ä r utrustad e med Andens kraft
och fu llm akt , Rom . 15:19. Guds överna turli ga in sege l och stadfäste lse åtfö ljer a lltid ett dylikt apost laämbete,
2.Kor.12: 12.
APOSTEL

Apostlarnas Ilamn
Se: Mark .3:1 6- 19; M att . 10:2-4;
Luk.6: 14- 16: Apg .!:13 . Mattias valdes i stä llet för Judas lskariot, Apg.
1:26.
Utväljandet
De utvaldes av Jesus, Joh .15: 16 ;
Matt.4: J 8- 22 ; 9 :9 ; Luk .5:9- 1 I; Joh.
J :35- 52 . Han ga v dem nam net apostlar, Luk .6: 13. Val et var förberett i
bön, Luk. 6: 12.
Bekiinn else
De trodde ti di gt på Jesu s och bekände honom som: Guds So n, Matt.
14:33. Messia s, Matt.! 6: 16 ; Joh. I :4 1.
Guds H eli ge, Joh.6:69 . Herre och
Gud , Joh .20:28.
U ppdrag
De utsändes. Joh.20 :2 1. Fö rst
endast till Isra els hu s, Matt. 10:5-6.

Sku ll e fö rkunn a Guds rike och bota
sjuka, Luk .9 :2; Matt. 10:7-8. Förkunna Ord et och driva ut ond a andar,
Mark. 3: 14- 15 . Utsä ndes två och två ,
Mark. 6:7. Drog ut uta n stav, rä nsel,
bröd , per,nin gar eller dubbla li vk lädnader, Luk .9:3. Ordern ändrades senare, Luk. 22:35- 36.
Makt o ch m y ndighe t
Se: Matt.lO:I ,8; Mark . 16:20; Luk.
9 : 1; Apg.2:43 ; 5: 12. De bl ev givna
ma kten att trampa p ormar och
skorpion er, Luk . IO: 19. Ma kten att
förtra mpa ovänn ens härsmakt, Luk.
10:19. M a kten att lösa och binda,
Matt.l6: 19 ; 18:18.
l Miistarens fO Ts pår
De övergav allt och följde Jesus,
Matt.4 :20 ; Luk .5:1 I. De skull e vara
a ll as tjänare, Matt .20 :26-27; Ma rk.
9:3 3-35; Luk.22:24- 26. Hata sitt eget
liv, Luk . 14:26 . Försak a a llt vad de
ägde, Luk.14:33 . Bä ra frukt, Joh.
15: 8. H ysa inbördes kärlek , Joh . 13:
35; 15: 17.
Världen sku ll e komma a tt hata
dem, Ma tt.lO :22 ; 24:9 ; Joh. 15: 18- l9 ;
17: 14 . Förföljelser skulle möta dem,
Matt.10:16- 18 ; 24; M a rk.13 :9 ; Luk .
II :49 ; 2 1: 12- 16 ; Joh . 15 : 19- 20; J 6:2.
Glädjeiimn en
Glädje i förfölj elsen, Matt.5: 11 - 12.
Företräde framför G.T.s rä ttfärdi ga ,
Matt.! 3: 16- 17 ; Luk.10:23- 24. T illförsä kra des riket, Luk.1 2:32. Skall
döma Is rael, Matt.19 :28 ; Luk.22 :2930.
Ögo n vittn en
Se: Joh. 15:27 ; Luk .1:2 ; Apg.l :2122; l.Pet.5 : I ; !.l oh . 1: I; Apg .10:39.
Vittnen ti ll Jesu uppståndelse och
himmel sfärd , Luk .24:33- 45,48; Apg.
1:2- 9 ; 3: 15 : 5:32 ; 10:40-41 ; I. Kor.
15:7.

Den enda bTllll nell pli viigen m ellan Jer1l salem o ch Jeriko,
kallad A postlabr1lnnen.
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Apostel-Arabien
l fara upp till a .ar na i Jerusalem 15 :2
l mottogs de .• av a.arna
15:4
l Då t rädde a.arna • . tillsammans
15:6
l beslöto a .arna . • utväl ja några
15:22
l A.arna hälsa eder, I bröder
15:23
l stadgar, fastställda av a .arna
16:4
l Paulus • . kallad till a .
Rom. 1:1
l är en hedni ngarnas a.
11 :13
1 så gott anseende bland a .arna
16:7
l Paulus .. kallad till KJ. a. loKor . 1:1
l Gud har ställt oss a .ar här
4:9
l Är jag icke en a.
9:1
l Om jag icke för andra är en a .
9:2
9:5
1 vi likaväl s . de andra a.arna
l först och främst några till a.ar
12 :28
l Icke äro väl alla a.ar
12:29
l visade (K.) sig för alla a.arna
15:7
l jag är den ringaste bland a.arna 15:9
l genom Guds vilja KJ. a.
2. Kor. 1:1
1 dessa så övermåttan höga a.ar
11:5
l de männen äro falska a.ar
11:13
l s . förskapa sig till K. a .ar
11 :13
1 dessa så övermåttan höga a .ar
12:11
1 gärningar, en a .s kännemärken
12 :12
1 Paulus, a. ,icke från mskor Gal. 1:1
l till dem s . före mig voro a .ar
1 :17
l av de andra a.arna såg jag i ngen
1:19
l genom Guds vilja KJ . a .
EL 1:1
l uppbyggda på a.arnas . • grundval
2:20
l uppenbarad för hans heliga a.ar
3 :5
l (K.) gav oss somliga till a .ar
4:11
l genom Guds vilja KJ . a.
Kol. 1:1
l fastän vi ss . K. a.ar
l. Tess. 2:7
l Paulus, KJ. a. ,förordnadLTim. 1:1
1 att vara förkunnare och a.
2:7
l genom Guds vilja KJ. a . 2. Tim . 1:1
l till vars a . och l ärare jag har
1:11
l Guds tjänare och JK. a .
Tit. 1 :1
l akta på vår bekännelses a . Hebr. 3:1
l Petrus, JK . a., hälsar
1. Pet. 1 :1
l JK. t j änare och a.
2. Pet. 1 :1
l av edra a.ar har blivit eder givet 3 :2
l förl!tsagt av vår H., JK. a .ar Jud . v.17
l dem s. säga sig vara a.ar
UpP. 2:2
l Gläd dig • . I a .ar och pr ofet er
18:20
1 namnen på Lammets 12 a.ar
21 :14
APOSTLAVERKSAMH ET
2 s t ått Petrus bi vid hans a .
APOSTLAÄMBETE
2 vi hava fått nåd och a.
2 inseglet på mi tt a.

Gal. 2:8
Rom.
1. Kor.

1 :5
9:2

APPAIM

heb r. näsborrar , ansikte. E n a v Nadabs söner, av Juda sta m. I.K rö n.
2:30,3 1.

A rab i fes tdräk t.
Utvidga t u ppdrag efter uppståndelsen
D e skulle predika evangelium i
Jerusa lem och hela Judeen och Sama rien och sedan intill jo rdens änd a,
Apg. 1 :8; Luk.24 :47. För a lla folk ,
Matt.28: 19 ; Mark .16: 15 ; Apg.1O:45 ;
R o m.1:5. Men Israel ha r fortfarande
fö rstahands rätt, Apg .13 :46.
A ndens utrustning
De undfick den helige Ande, Joh.
20:22; Apg. I:5 ; 2:1- 4 . Anden lä rde
dem om allt och på minde om Jesu
ord, jfr Joh .14 :26. L edde apostl a rna
till hela sanningen och förkunnade
för dem vad som skull e komma, jfr
Joh .16: 13. Hjälpte inför domstolarna ,
jfr Matt.10:19; Luk.12:1l - 12.

~POSTEL

APPFIA

I) apast%s, &1T 6 (J' 10 A 0 5
en som ä r utsänd, sändebud ; av:
a postellö, sä nda ut, sä nda iväg; jfr
»missio nä r», som har samma inn ebö rd .
2) apostole, 6. 1T o (J' T o A ii
utsända nde, a postolat, pl ats eller verksa mhet såsom apostel; av: apostolos,
se 1.

Falska apostlar
Är oredliga arbetare, 2.Kor.ll: 13.
Lögna re, U pp .2: 2.

APOST E L
1 äro de 12 a.arnas namn
Matt. 10:2
1 a .arna fö rsamlade s ig
Mar k. 6 :30
l s . han ock be nämnde a.ar
Luk. 6 :13
l a .arna kommo till baka
9:10
11 :49
l sända till dem a .ar
17:5
l a.ar na sade till H. : För öka
l (J.) t ill bords, a .ar na m ed hm
22:14
24:10
1 sade detsamm a t ill a .arna
l befallningar åt a .arna
Apg. 1 :2
2 plats s s . t jänar e och a .
1:25
l (MatUas) r äknad ss . a .
1 :26
2:37
l till... de andra a.arna : Bröder
l höllo fast vid a .arnas under visn. 2:42
l unde r och tecken . gm a .arna
2:43
1 fr amburo a.arna vittnesbördet
4:33
l lade de n för a .arnas fötter
4:35
1 Jos ef. s. av a.arna kallades
4 :36
l lade dem fö r a .arnas fötter
4 :37
l lade för a .arnas fötter
5:2
l gm a .arna gjordes m ånga t ecke n 5:1 2
1 l äto gripa a .arna
5:1 8
l de andra a .arna s varade
5:29
5 :40
l (rådsherra rna) ka llade in a .arna
l lät o de träda fra m för a .arna
6 :6
l alla, utom a .arna , kringspridda
8 :1
1 a .arna i Jerusale m fingo höra
8:14
l genom a.arnas handpåläggning
8:18
9:27
l förd e (Saulus) till a .arna
l a .arna • • fingo höra att ocks å
11:1
l andra åt er m ed a .ar na
14:4
1 när a .arna .. fingo höra detta
14 :14
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Jfven Paulus var en apostel
Se: l. Kor. I : I ; 2.Kor.I :1. Han var
Jesu ögonvittne, I.Kor.15 :8- 9; 9:1.
Utvald av Gud, G a l.l :15 ; Apg.22 :14.
Uppfylld av helig a nde, Apg .9:17.
H edningarnas apostel, Rom .ll:13 .
Apostlarna och församlingen
Församlingen uppbyggd på apostlarnas grundval , Ef.2:20. Höll fast
vid apostlarnas undervisning, Apg .
2:42. Apostlarna utgjorde församlingens högsta myndighet, jfr Apg.15 .
Intog främsta rangen , l.Kor. 12:28.
Skriften talar om ett apostlaämbete,
R om .I :5. Apostlarna företrädde Jesus, 2.Kor.5 :20.

grek. den fru ktba ra. En troende
kvinna i Fi lemo ns hus i K olosse,
sa nnolikt den nes hustru . H en nes
nam n ä r f rygiskt. Fi lem.v.2.
AR

hebr. stad. E n av Moabs huvudstäder.
Den låg vid M oa bs no rdg rä ns, mitt
i Arn o ndalen. G rekerna satte na mnet
i förbindelse med krigsg uden Ares,
ro marnas Ma rs, och kallade den A reopolis, Ma rs' stad. Ar ell er Ir ä r

emellertid en va nlig benämni ng på en
stad ell er en borg. Namnet kan också
användas om Moabs land. Se: ArMoab, I r.
AR
4. Mos. 21:15
sänker sig mot A. s bygd
21:28
förtärde A. i Moab
givit A. åt Lots barn
5. Mos. 2:9
2:18
över Moabs gräns , genom A.
2:29
moabiterna, A. s inbyggare
AR-MOAB

Se: Ar. Jes.15:!.
ARA

heb r. (nr l ) möjl. lejon; (nr 2-4)
vandrare.
1. Jeters son av Asers stam. !.Krön.
7:38.
2. Ullas son, av AseTS stam. !.K rön .
7:39.
3. Fam il jefader, vi lken med sin familj ti ll sammans med Serubbabel
återvände ti ll Juda frå n den babylon iska fångenskapen. Esr.2:5; Neh.
7: 10 .
4. Fader ti ll Sekanja. Neh.6: 18 .
ARAB

hebr. bakhåll. E n stad i J uda bergsbygd, sannolikt det nuvarande ErRabije, sydväst om H ebron. Jos .1 5:52.
ARABATIT

(Till 30 hör de :) a.en
(tappra hjältar) a .e n Abiel

2.Sam . 23:3 1
1. Krön. 11:32

ARABER

Se: Ara bien.
ARAB
förde ock a .er na till hm
2. Krön. 17 :11
H. uppväckte mot Joram a.erS
21 :16
rövarskara , med a .erna kommit
22 :1
Gud hjälpte (Ussia)mot de a .er
26 :7
när a.en Gesem hörde
Neh. 2:19
när a .erna hörde . . blevo de vreda
4 :7
När nu a.en Gesem hörde
6 :1
ingen a . skall där slå upp tält Jes.13:20
spejade efter dem, ss . en a .
Jer . 3:2
A.erna drevo handel
Hes . 27 :21
vi m å vara a.er, alla höra vi Apg. 2:11
ARABIEN

Hebr. 'a räb, stäpp el. öken (-bor):
grek. Arabia. E n stor ha lvö sydost
om Pa lesti na , omgiven av Röda havet
i sydväst, Indiska oceanen i sydost
och Persiska viken i nordost. I no rdväst skil jes Arabien frå n sina grannländer genom Syriska öknen. Ptolemai os från Alexandria (and ra å rhundradet e.Kr.) delade det ara biska
om rådet i tre del a r: Ara bia Feli x det lyckliga Arabien, Ara bia Petrea
- det kli ppi ga Arabien och Ara bia
Deserta - Arabis ka öknen.

22

Beduiner, ett arabiskt nom adfolk som bor i svarta gethårstä/t.
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Arabien-Arom
Arabia Felix är den sydvästliga
delen, som i motsats ti ll det övriga
Arabien har förhållandevis riklig
nederbörd. R edan tidigt framstod hä r
en bofast befolkning med jordbruk
som huvudnäring. Efterhand blomstrade ett rikt kulturliv upp, man
fick egen skrift och en utvecklad
byggnads- och bildhu gga rkonst. Här
drevs även livlig handelsverksamhet
med produkter , som delvis blev vida
kända och uppskattade, t.ex. myrra.
Möjligen var det härifrån, som Ofirguldet kom.
I denn a del av Arabien grundlades
redan i mitten av första årtusendet
f.Kr. flera mindre riken av semitiska
stammar, som hade vandrat söderut.
Det mest kända riket ä r det sabeiska,
se Saba . På höjden av sin makt hade
dessa sydarabiska riken kolo nier så
långt bort som Oman (i sydöstra
Arabien) samt i norra Arabien.
Arabia Petrea, det nordvästra området, omfattade bl.a. Sinaihalvön
och Edoms öken. Här bodde en gå ng
horiterna och därefter edorniterna
och ama lekiterna.
Arabia Deserta, no rra och östra
Arabi en, är ett stäppområde som
begränsas av Moab och Gilead i
väster och Eufrat och Persiska viken
i öster. Frå n stäpperna strömmade
tidigt stammar västerut och bosatte
sig över hela Transjordanien. I slutet
av tredje århundradet f.Kr. uppstod
det arabiska nabateerriket, som
blomstrade långt in i den romerska
perioden, inte minst på grund aven
utst räckt handelsverksamhet. Huvudstad var Petra (se d .o.). Längre
söderut, nära Edom, uppstod D edanriket (se Dedan).
Största delen av Arabiens befo lkning har för öv rigt genom årtusenden
levt som nomader (bedui ner) utan
ordnade statsb ildninga r. Stammen har
va rit den socia la och politiska enheten, ledd aven shei k (ett arabiskt ord som betyder »gam mal
ma n»), en ställning, som tilldelades
på gru nd av personliga kvalifikati oner. Beduinernas kringflackande liv
ha r ej givit tillfälle till något rikt
kulturliv, bortsett från ett utpräglat
sinne för poesi och berättarkonst.
Bland deras må nga gudar är Allah
(»guden») den främste, och han dyrkades redan i fö rislamsk tid. I dag
är islam den härskande religionen i
Arabien, Muhammeds hemland, med
Mecka i det inre av landet som religiöst centrum.
Bibeln nämner ofta Arabien , men
dess användnin g av ordet avser vanligtvis inte hela vårt nuvarande Arabien , utan den del, som gränsar till
Palestina , se exempelvis l es.2 1:l3 och
Jer. 25:24. Om fo lket anvä nds dels
beteckningen araber och dels österlän ningar.
Genom sina söner med H agar och
K etura bl ev Abraham stamfader till
en rad arabstammar. Härpå anspela r
Pau lu s i GaI.4:25, där med Arabien
åsyftas ha lvön Arabien . - Bland dem,
som va r närvarande på den första
pingstdagen i Jerusalem, Apg.2, befann sig även a ra ber. - Efter si n
omvä ndelse tillbringade Paulus tre
år i Arabien. Närma re beskrivning
av om rådet saknas, troligen avses
trakten söder om Damaskus, so'm tillhörde nabatee rriket (se:. Aretas), Gal .
I: 17.

fö r Syrien, särsk ilt bergsom rådena .
Se: Syrien, Mesopotamien, a rameer.
4.Mos.23:7.

ARABIEN
A. s konungar förde guld
2. Krön. 9:14
Uts aga över A.
Jes. 21:13
natthärbärge i A. s vildmark
21:13
alla konungar i A.
J e r. 25:24
Sina kallas i A. för Agar
Gal. 4:25
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Ung arab.
ARA BIT

16 :7
18:30
20:2
22:5
22:6
7 :1
7 :5
7:8
17:3
Hes. 16:57
27:16
Hos. 12 :12
Am. 1 :5

stödde dig på konung e n i A.
konungen i A. hade bjudit och sagt
på andra sidan havet I från A.
mot Has ael , konungen i A.
striden mot Hasael, konungen i A.
Resin, konungen i A.
Jes.
A .•. gjort upp onda planer

ARAM
konungen i A.
Dom. 3:10
tjänade • .• s å ock A. s gudar
10:6
när jag bodde i Gesur i A. 2. Sam. 15 :8
till konungarna i A.
1. Kon. 10:29
ha n blev konung över A.
11:25

15 :18
19:15
20 :1
20 :20
20:22
22:1
22:3
22:3 1
5:1
5:5
5 :20
6:8
6 :11
6:24
8:7
8:9
8:13
8:28
8:29
9:14
9:15
12:17
12:18
13:4
13:7
13:17
13:22
Hasael, konungen i A. , dog
13:24
Resin, konungen i A.
15:37
Resin, konungen i A.
16:5
Resin, konungen i A.
16:6
fräls mig från ·A . s konung
16:7
till konungarna i A.
2. Krön. 1:17
Be n-Hadad, konungen i A.
16 :2

4. Son till Esrom och fader till Aminadab, en av Jesu förfäder. Aram är
den grekiska fo rmen för R am. Aram
ä r identiskt med Arni i Jesu släktregister. Luk.3:33; M att.l:3 ,4. Se:
Ami .
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(Till 3 0 hörde:) a.en

2. Sam.23:3 5

ARAD

hebr. möjl. enslig, flyktig.
neisk konungastad i söd ra
norr om luda öken . Ruin er
fi nns vid Tell Arad, 27 km
Hebron.
ARAD

En kanaPalesti na ,
av staden
söder om

4. MOB. 21:1
konungen i A. I kanan~en
33 :40
konungen i A. fick nu höra
Jos. 12:14
konungen i A. en
till Juda öken, söder om A. Dom. 1:16

ARAD

hebr. möjl. enslig, flyk tig. Berias son,
en benja minit. I .Krön.8 : 15.
ARAM
hebr. hög. upphöjd. E n beteckning

Ben-Hadad, konungen i A.
Hasael till konung över A.
Ben-Hadad, konungen i A.
konungen i A. I kom undan
komm er konungen i A. att åt e r
int et krig var mellan A. och
icke ifrån konungen i A.
konungen i A. hade bjudit
2 . Kon.
givit seger åt A .
Konungen i A. svar ade
släppt denne Naaman från A.
konungen i A. låg i krig
blev konunge n i A. mycket orolig
konungen i A. samlade sin här
konunge n i A. , låg sjuk
konungen i A. har sän t mig
skall bliva konung över A.
mot Hasael, konungen i A.
striden mot Hasael, konungen i A.
mot Hasael, konungen i A.
strid mot Hasael, konungen i A.
Hasael , konungen i A.
till Hasael, konunge n i A.
konungen i A. förtryckte dem
förgjo rde dem konungen i A.
en segerpil mot A.
konungen i A., hade förtryckt

Damaskus är A. s huvud

och med kvarlevan av A.
smälek för A. s döttrar
A. var din handelsvän
Jakob flydde till A. s mark
A. s folk skall bliva bortfört

ARAM

hebr. hög, up phöjd.
1. Sems son. l.Mos.1O:22,23 ; l.K rön.
1: 17.
2. K emul s son, en av Abrahams
broder_ Nahors efterkomma nde. l.
Mos.22:2l.
3. Son till Semer av Asers stam. 1.
Krön.7:34.

Aram-Bet-Rehob-Arbeta

j-l~')~~ ~1:)l16~~ ~~l\
~'\~~ ~~'6.J~~~,)lJ

,eX 'J~Ji~'CM~J,~~~~n,~
>t~)~CU~:l~~>t~~~)'
Iffl' 3JJliJYJlJ ~~'t.~ ~~ .)\ ~-t:I
Arameisk skrift.
ARAM-BET-REHOB
Se: Bet-Rehob. 2.Sam.l0:6.
ARAM-MAAKA
Se: Maaka. 1.Krön.19:6.
ARAM-NAHARAIM
hebr. de två flodernas Aram. AramNaharaim utgöres av området öster
om floden Eufrats stora krök i nordliga delen av dess lopp och begränsas
av denna flod i väster och floden
Chabur i öster. Det motsvarar sannolikt Paddan-Aram, 1.Mos.28:5, numera Tell Faddan. Här låg Haran,
där patriarkerna efter uppbrottet från
det kaldeiska Ur slog sig ned någon
tid och varifrån de sedan fortsatte
till Kanaan; jfr 1.Mos.ll:31,32; 12:
1-6 Apg.7:2-4. Här låg också senare
Edessa, som var centrum för Syriens
kultur. Namnet Aram-Naharaim återgives i LXX med he Mesopotamia,
»landet mellan floderna», varav namnet Mesopotamien. 1.Mos.24:1O; 5.
Mos.23:4.
ARAM-SOBA
Se: Soba. PS.60:2.
ARAMfER
Arameerna var enligt vanlig uppfattning ursprungligen semitisktalande
halvnomader, som under det tredje
årtusendet f.Kr. utvandrade från arabiska ökentrakter och efterhand blev
bofasta i hela det landområde, som
begränsas av Arabien, Palestina, Libanon, Taurus och Tigris. Under
den ackadiska dynastin och den
tredje dynastin i Ur bosatte sig arameiska stammar även i stäpp områdena öster om Tigris, jfr Am.9:7 (Kir
låg vid gränsen till Elam och var
enligt ackadiska källor ett arameiskt
centrum).
Arameerna bildade aldrig ett enhetligt rike utan endast temporära
mindre stadsstater, bl.a. Soba, Rehob,
Maaka, Gesur och Damaskus, vilka
underlades Israel på Davids tid. Damaskus frigjorde sig dock redan under Salomos tid, 1.Kon.ll :23 ff.
Gång efter annan uppstod krig mellan Damaskus och Israel, tills båda
erövrades av assyrierna i slutet av
700-talet f.Kr.
Arameerna bedrev en vidsträckt
handel, och det var troligen härigenom som deras språk gjorde sitt
segertåg i en rad länder i östra medelhavsområdet. Arameiskan fortlevde,
även sedan arameerna upphört att
existera som eget folk. Se: Arameiska.
Abraham och hans släkt var uppenbarligen arameer. Laban var arame,
1.Mos.28:5, och i 5.Mos.26:5 kallas
Jakob »en hemlös arame •.

ARAME
Rebecka, dotter t. a.en Betuel
och syster t. a.en·Laban
1. Mos. 25:20
begav sig t. a.en Laban
28:5
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Jakob stal sig undan a.en Laban
31:20
Gud kom t. a.en Laban i en dröm 31:24
Min fader var en hemlös a. 5. Mos. 26:5
När a.erna fr. Damaskus
2. Sam. 8:5
David insatte fogdar bl. a.erna
och a.erna blevo David underdånig/l 8:6
(silver och guld) från a.erna
8:12
tillbaka från sin seger över a.erna 8:13
ställde upp sig mot a.erna
10:9
Om a.erna bliva mig övermäktiga 10:11
ryckte Joab till strid mot a.erna
10:13
Ammons barn sägo att a.erna
10:14
a.erna sägo att de blivit slagna
10:15
de a.er s.bodde på andra sidan
10:16
a.erna ställde upp sig mot David
10:17
a. erna flydde f. I. ,o. David dräpte
av a.erna mansk.på 700 vagnar
10:18
Efter detta fruktade a. erna
10:19
o. a. ema flydde
1. Kon. 20:20
tillfogade a. ema nederlag
20:21
mönstrade Ben-Hadad a. ema
20:26
a. a. erna uppfyllde landet
20:27
Därfor att a. ema hava sagt. •
20:28
I. barn slogo då av a. ema
20:29
skall du stånga a. ema
22: 11
(Ahab) stod vänd mot a. ema
22:35
hade a. erna fört m. sig. .
2. Kon. 5:2
vid det stället, tya. erna ligga där 6:9
låt oss gå ö. t. a. ernas läger
7:4
f. att gå in i a. ernas läger
7:5
kommo t. utkanten av a. ernas läger 7:5
ett dån höras! a. emas läger
7:6
Vi kommo t. a. emas läger
7:10
vad a. erna hava f. händer mot oss 7:12
sände dem åstad eft. a. emas här
7:14
s. a. erna kastat Hr. sig
7:15
folket plundrade a. ernas läger
7:16
Joram blev sårad av a. erna
8:28
de sår, s. a. erna hade tillfogat hm. 8:29
de sår s. a. erna tillfogat hm.
9: 15
de blevo räddade ur a. ernas hand 13:5
13:17
Du skall slå a. erna vid Afek
då skulle du hava slagit a.erna
13:19
att slå a. erna allenast 3 gånger
13:19
Däreft. kommo a. ema t. Elat
16:6
Då sände H. a. ernas härskaror
24:2
a. erna togo ifr. dem Jairs . .1. Krön. 2:23
När sedan a. erna kommo
18:5
David insatte fogdar bl. a. erna o.
a. ema blevo David underdåniga
18:6
ställde sedan upp s. mot a. ema
19:10
Om a. erna bliva mig övermäkt.
19:12
ryckte Joab fram t. strid m. a. ema 19:14
Ammons barn sågo att a. erna. .
19: 15
a.erna sågo att de blivit slagna
19:16
de a. er s. bodde på andra sidan
19:16
ställt upp s.t.stridmota.erna
19:17
a. ema flydde undan f. I.
19:18
David dräpte av a. erna .• 7000 vagn.19:18
ville a.erna icke vidare
1. Krön. 19:19
skall du stånga a.erna
2. Krön. 18:10
i sin vagn, vänd mot a.erna
18:34
Joram blev sårad av a.erna
22:5
drog a.ernas här upp
24 :23
a.ernas här en ringa skara
24 :24
a.erna lägrat sig i Efraim
Jes. 7:2
7:4
frukta icke .. f. Resin med a.erna
a.erna från den ena sidan
9:12
undan a.ernas här
Jer. 35:11
Förde jag icke .• a.erna ifrån Am. 9:7
ARAMEISK
den a. e konungens tjänare 1. Kon.
Naaman,den a.e kon..
2. Kon.
icke ngra a. a strövskaror
I.i Hasaels, den a. e kon. hand
a. a bihustru fodde Makir 1. Krön.
den a. e kon. här sluppit
2. Krön.
(Ahas) i den a. e kon. hand
de a. a konungarnas gudar
skrivet med a. a bokstäver
Esr.
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20:23
5:1
6:23
13:3
7: 14
16:7
28:5
28:23
4:7

ARAMEISKA
Arameiska räknas liksom hebreiska
till den nordvästsemitiska språkgruppen. De äldsta funna inskrifterna på
arameiska är från 700-talet f.Kr. Vid
denna tid var arameiska ett allmänt
språk i länderna vid östra Medelhavet, även sedan arameerna som
folk underkuvats av assyrierna och
uppblandats med andra folk.
Arameerna var ett framstående
handelsfolk, och det var troligen
främst genom deras omfattande affärsförbindelser,
som
arameiska
språket vann sådan spridning. Vikter
och mått var exempelvis försedda
med arameiska beteckningar. Arameiskans enkla bokstavsskrift visade
sig överlägsen den ackadiska kilskriften och undanträngde så småningom denna. Enligt 2.Kon.18:26
var arameiska språket på konung
Hiskias tid känt och använt av höga
assyriska och judiska ämbetsmän
(diplomatspråk), medan det vanliga
folket i Jerusalem inte förstod det.
Det officiella språket i det på 500talet uppblomstrande perserriket var
en form av arameiska, som också
judarna i den babyloniska fångenskapen lärde sig. Även de judar, som
bodde i Egypten, talade arameiska.
Därom vittnar bl.a. de papyrusrullar,
som man funnit i Elefantine i Övre
Egypten. De härrör från en judisk
koloni, som levde där på 400-talet
f.Kr.
I Bibeln möter vi redan i1.Mos.
31:47 ett arameiskt uttryck, JegarSahaduta, »vittnesröse», Labans benämning på det stenröse, som restes
som tecken på hans förlikning med
Jakob. Arameiska talades alltså i
trakten kring Haran redan vid denna
tid (ca 2000 f.Kr.). För övrigt är
följande avsnitt av G.T. skrivna på
arameiska: Jer.l0:11; Esr.4:8-6:18;
7:12-26 samt Dan.2:4-7:28.
Judarna använde arameiskan också
efter hemkomsten från Babel. I synagoggudstjänsten lästes texterna på
hebreiska, varpå följde en fri översättning till arameiska. Så småningom
nedtecknades dessa översättningar, de
s.k. targumerna.
På Jesu tid hade arameiskan differentierats i en mängd dialekter, av
vilka de s.k. västararneiska talades i
Palestina. Till dessa hör t.ex. språken
i de judiska targumerna och de samaritanska skrifterna.
Hebreiskan var det heliga språket,
medan arameiskan användes i undervisningen. Mycket talar för att arameiska var allmänt talspråk i Palestina på Jesu tid. Jesus och hans
lärjungar talade troligen en galileisk
form av arameiska. När Petrus var
på översteprästens gård, kunde han
identi fieras som Jesu lärjunge på
grund av sin dialekt, Matt.26:73.
Genom arabernas erövring av Palestina på 600-talet e.Kr. försvann
arameiskan nästan helt. I dag talas
arameiska dialekter i vissa delar av
Libanon. Mesopotamien och Armenien. Samaritanerna i Nablus (i närheten av det gamla Sikem eller Sykar)
använder alltjämt en samaritanskarameisk targum till Moseböckerna
samt brukar arameiska som gudstjänstspråk jämsides med hebreiska.
Deras officiella språk är arabiska
s.edan arabinvasionen på 600-talet;
tIll dess hade arameiska varit samaritanernas talspråk under mer än ett
årtusende. Se: Aram, Arameer.

legat och »uppstå» från de döda).
3) Eli, Eli, lema sabaktani, Matt.27:
46, eller Eloi, Eloi, lema sabaktani,
Mark.15:34. 4) Abba, Mark.14:36.
5) Marana ta, I.Kor.16:22, »Du vår
Herre, kom!» Kan också läsas Maran
ata, »vår Herre kommer».
ARAMEISKA
2. Kon.
Tala t. dina tjänare på a.
Esr.
o. avfattat på a.
Jes.
Tala t. dina tjänare på a.
talade kaldeema t. kon. på a. Dan.

18:26
4:7
36:11
2:4

ARAN
hebr. möjl. vildget el. fasthet. Horeen
Disans son. I.Mos.36:28; I.Krön.l:42.
ARARAT
hebr. av babyl. Ett landområde och
ett rike i Mindre Asien omkring sjön
Van, vid floden Araxes' övre och
mellersta lopp. Det babyloniska namnet var Urartu; konsonanterna är
desamma i bägge orden. Det motsvarar närmast området för nuv. Armenien. Rikets förste kände konung
var Sardur. Under det assyriska rikets
nedgångstid 800-700 f.Kr. dominerade Ararat 'i norra Mesopotamien
under konungar som Menaus, Agistis
I och Sardur III. Dess välde bröts
av assurkonungen Tiglat-Pi1eser III
(745-727 f.Kr.), och Ararat reducerades till att omfatta de ursprungliga områdena.
Till Ararat flydde Adrammelek
och Sa reser, Sanheribs söner, sedan
de hade dräpt sin fader. Profeten
J eremia omtalar Ararats rike vid
sidan av Mirmis och Askenas riken,
se d.o.
ARARAT
undan till A. s land
2. Kon. 19:37
flydde dessa •.• till A.s land Jes.37:38
mot det riken, både A.s
Jer. 51:27

ARARATS BERG
En bergsplatå i Ararat, se d.o. (grundtextens ord för berg står i pluralis).
Det är omöjligt att exakt ange vilka
berg, som avses. Först i senare tid
har Ararat blivit benämning på en
5156 meter hög bergstopp i Armenien. Armenierna tror, att Noa blev
begravd vid foten av detta berg.
I.Mos.8:4.
ARARIT

(T. de 30:)a.en Ahiam

2. Sam. 23:33

ARAUNA
hebr. möjl. (Herren är) stark. En
mäktig jebuse, som bodde i Jerusalem.
Han hade en trösk plats norr om
Sion. På inrådan av profeten Gad
köpte David platsen och reste där
ett altare åt Herren. Senare byggde
Salomo templet på denna plats. Se:
Ornan.
ARA UNA
2. Sam. 24 :16
jebusllen A. s tröskplats
24:18
på A. ströskplats
När nu A. blickade ut och fick se 24:20
24:21
A. sade: Varför kommer •.•
24:22
Då sade A. till David
24:23
giver A. åt konungen
24:23
Och A. sade ytterligare
24:24
konungen svarade A.

ARBA
hebr. fyra. Anaks barns stamfader
och störste jätte, Anaks fader. Han
grundlade eller gav namn åt KirjatArba, Hebron. Jos.15:13; 21:11.
ARBi

fån I äta .. a. med arter

3. Mos. 11:22

Arameiska uttryck i N.T.
1) Effata, Mark.7:34. 2) Talita,
kum, Mark.5:41 (kum har den dubbla
betydelsen »stiga upp» efter att ha

ARBETA
1) utf. ord.
2) <ä!!arl, 1 ~~
arbeta, utföra ett arbete; tjäna; samma verb används Lex. i I.Mos.29:20,
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Arbeta-Arbete
övers. tjäna; se: Arbete 3; jfr Arbetare 3.
3) 'äsä, i'if~
arbeta; göra, framställa; detta ord
används t.ex. i l.Mos.l:25,31 om
Guds skaparverk. Se: Arbete 17.
4) 'ä.fä melä'~ä, n~x~ ~~
fullgöra en tjänst, utföra ett arbete;
'äsä, se 3; melä'kä, tjänst, arbete,
se: Arbete 5. Jfr Ärbetare 1.
5) ~ä~ar, .,~~

skära av, meja; skörda.
6) bäza~, j:J

JO

vara fast el. stark; hif. göra fast el.
stark; i Neh. är verbet övers.• arbeta»
resp. .arbeta på att sätta (muren)
i stånd •.
7) 'ämal, ~~
arbeta, sträva, möda sig. Ords.16:26
ordagrant: arbetarens hunger arbetar
åt honom; jfr Arbetare 2.
8) jä'gea', 2~.:
som arbetar sig trött, i Pred.l:8
övers. arbetar utan rast; av: jäga',
se Arbete 7; jfr övers .• utmattad. i
5.Mos.25:18; 2.Sam.17:2.
9) ['Mar), .,1V
hack;' gräv-;'~ nif. bli hackad el.
grävd. Jes.7:25 ordagrant: alla berg
som grävas med hackan.
10) lä'ä, roö
bli trött; ~if. vara uttröttad, arbeta
sig trött.
II) ma'iisä, ~~
arbete; verk, haitdling; av: 'äsä, se 3;
används i Jer.10:9 om det som frambringas; jfr övers.• verk» t.ex. i Ps.
145:10. Se: Arbete 1.
12) jä'ep, ~ p. ~
bli trött, arbeta sig trött.
13) kopitiö, KOlT \ IlW
bli trött; möda sig, sträva; av: k6pos,
se Arbete 18.
14) poieö, lT o \ E w
göra, frambringa; arbeta; motsvarar
hebr. 'äsä, se 3; det som frambringas
kallas pOlerna, vilket motsvarar hebr.
ma'asä, se Il.
15) ergazomai, Ep y Il 1; O]J el \
arbeta, vara verksam; arbeta för lön;
frambringa; av: ergon, verk, arbete.
Se: Arbete 27.
16) katergazomai,K el T E P YIl 1; O]J el \
arbeta hårt, vara fullt verksam; fullfölja, slutföra; av: prep. kata och
ergazomai, se 15.

6 Därnäst a.de prästerna
3 :22
6 Därnäst a.de Benjamin, Hassub 3:23
6 Hästporten a.de prästerna
3 :28
3 :29
6 Därnäst a.de Sadok
6 därnäst a.de Semaja
3 :29
6 därnäst a.de Mesullam
3:30
6 a.de guldsmederna och köpm.
3:32
3 folket a.de med gott mod
4:6
5:16
6 höll jag i att a. på muren
7 Om H. icke •• så a.de fåfängt Ps.127:1
3 Fattig •• s. a.r med lat hand Ords.10:4
7 hunger hjälper hm att a.
16:26
3 hans händer icke vilja a.
21 :25
31:13
3 låter sina händer a. med lust
8 Allt a.r utan rast
Pred. 1:8
7 Vad förmån •. har då den s. a.r
3:9
9 berg där man nu a.r
Jes. 7:25
19:9
2 De s. a. i häcklat lin
3 de s. a.för lön gripas av
19:10
3 a.r därpå med sina eggjärn
44:13
10 Du har a.t dig trött
47:13
10 a. sig trötta med att
Jer. 9:5
11 a.t aven konstnär
10:9
2 du s.låter din nästa a.för Intet 22:13
51:58
12 folkslagen a. sig trötta
12 folkslagen a. sig trötta
Hab. 2:13
Hagg. 1:14
4 a.de på H.Sebaots, hus
2:5
3 varen frimodiga och arbeten
13 liljorna •• de a.lcke
Matt. 6:28
13 I alla s. arbeten och ären
11:28
14 Dessa sista hava a.t allenast
20:12
15 gå i dag och a. i vingården
21:28
13 vi hava a.t hela natten
Luk. 5:5
156 dagar •• på vilka man bör a.
13:14
13 skörda, där I icke haven a.t Joh. 4:38
4:38
13 Andra hava a.t
15 de a.de tillsammans
Apg. 18:3
13 Maria, s. a.t så mycket Rom. 16:6
13 har så mycket a.t i H.
16:12
15 a. med våra händer
1. Kor. 4:12
13 jag har a.t mer än de alla
15:10
13 har a.t förgäves för eder
Gal. 4:11
15 stjäle icke mer, utan arbete Ef. 4:28
16 a.på eder frälsning
Fil. 2:12
13 icke förgäves har a.t
2:16
13 för det målet a.r .• jag
Kol. 1 :29
1. Tess. 4:11
15 a.med edra händer
5:12
13 de män s. a. bland eder
15 om nägon icke vill a.
2. Tess. 3:10
15 somliga bland eder .. icke a.
3:11
15 bjuda •• att de a.1 stillhet
3 :12
13 därför a. och kämpa vi 1. TIm. 4:10
13 de s. a. med predikande
5:17

Luk.10:2
5 men a.na äro få
10:2
5 sänder ut a. till sin skörd
5 a.n är värd sin lön
10:7
5 männen äro •• oredliga a. 2. Kor. 11:13
5 given aki på de onda a.na
Fil. 3:2
5 A.n är värd sin lön
1. TIm. 5:18
5 a. s • Icke behöver blygas 2.Tlm. 2:15
5 den lön I förhållit a.na
Jak. 5:4

ARBETE

Se även: Arbeta, träl, omak, strävan,
verk, verka, möda, svett, tjänst, gärning, arbetspliktig, anstränga, husbonde, lön, göra.
-arbete

bildhuggeriarbete 2.Krön.3:10
födsloarbete Ps.7:15
konstarbeten Hes.27:16
konstvävnadsarbete 2.Mos.35:35
kroppsarbete I.Kor.9:6
samarbete Ga1.2:9
trälarbete 2.Mos.l: 11; 2: II
tvångsarbete 2.Mos.I:13,14.
Arbete

ARBETA
1 s. a.r vid handkvarnen 2. Mos. 11:5
2 6 dagar skall du a.
20:9
3 att a. i guld,silver och koppar 31:4
2 6 dagar skall du a.
34:21
35:32
3 a. i guld, silver och koppar
4 må vidare a. för att giva nägot 36:6
2 skall då icke längre a. 4. Mos. 8:25
2 6 dagar skall du a.
5. Mos. 5:13
2 skall du plantera och a. i dem 28:39
5 skördemännen a.på åkern Rut 2:9
3 Var har du i dag •• a.t
2:19
2:19
3 hos vem hon hade a.t
2:19
3 man s. jag I dag har a.t hos
4 Joabs folk a.de på att
2. Sam. 20:15
3 byggningsmän s. a.de
2. Kon. 12:11
4 män s. a. vid H. hus
22:5
4 dem s. a.de på fältet
1.Krön.27:26
3 man s.kan a. i guld
2. Krön. 2:7
3 skicklig att a. i guld och silver
2:14
6 Därbredvid a.de Meremot, och
6 därbredvid a.de Sadok
Neh. 3:4
6 Därbredvid a.de tekoaiterna
3:5
6 Därbredvid a.de gibeoniten
3:7
3:8
6 Därbredvid a.de Usslel och
6 därbredvid a.de Hananja
3:8
6 Därbredvid a.de Refaja
3:9
6 Därbredvid a.de Jedaja och
3 :10
6 därbredvid a.de Hattus
3:10
6 Därbr"!ivld a.de Sallum
3 :12
3:17
6 Därnäst a.de leviterna
3 :17
6 därbredvid a.de Hasabja
3 :18
6 Därnäst a.de deras bröder

ARBETARE
2. Mos. 36:8
1 de konstförfarna a.na
1 man gav dem åt a.na
2.Kon. 12:14
1 de skulle giva dem åt a.na
12:15
1. Krön. 22:15
1 A. har du ock
2. Krön. 34:13
1 funnos för alla a.na
1 överlämnat dem •• åt a.na
34:17
Ords. 16 :26
2 A.ns hunger hjälper
Pred. 5:11
3 Söt är a.ns sömn
Jes. 58:3
4 edra a.driven I blott på
Matt. 9:37
5 men a.na äro få
5 sänder ut a. till sin skörd
9:38
10:10
5 ty a.n är värd sin mat
5 för att leja åt sig a.
20:1
5 överens med a.na om en viss
20:2
5 Kalla fram a.na och giv dem
20:8

För kyrkobibelns ord .arbeta. och
.arbete» har grundtexten en mängd
olika ord. I G.T. möter vi t.ex. verben 'äsä och 'äbad samt motsvarande
substantiv ma'åsä- och 'iibodä. I 'äsä
finns en betydelse av göra, framställa, utföra, medan 'ä~aQ har en
innebörd av .tjäna •. Ett ord, som
ofta är översatt »arbete., är melä'kä,
vilket närmast åsyftar ett uppdrag
eller en tjänst. Ibland brukas jaga'
och 'ämal med avledningar; de har
en negativ innebörd: arbeta sig trött,
möda sig osv. Dessa ord och ord med
liknande betydelse förekommer ofta
i G.T., t.ex. 'ämäl, ofta övers .• möda.
eller »vedermöda •.
I N.T. används i första hand k6pos,
»möda., .slit., och det därav bildade
verbet kopia, i andra hand ord med
roten erg-, t.ex. ergon, »verk», »gärning., och ergazesthai, .verka •. Ord
med erg- är mycket vanliga i N.T.
men i regel översatta med • verk.,
.gärning., »verka» osv. Ordet ergates
är dock nästan genomgående översatt med .arbetare».
Arbetet intar en framskjuten plats
i Skriften, både i G.T. och N.T. Hur
man än tolkar skapelseberättelsens
ord om människans uppgift, LMos.
1:26,28; 2:15, står det klart, att människan sattes att råda över den övriga
skapelsen och att förvalta den såsom
Guds tjänare. I I.Mos.2:15 står verbet 'äl:!ag, »arbeta., .tjäna», där sv.
övers. har -bruka •. Människan intar
en särställning i skapelsen: hon är en
Guds frie och glade medarbetare. Jfr
Ps.8:7-9.
Med syndafallet förändras hela
situationen: i stället för välsignelse
kommer förbannelse. Arbetet blir en
ofrånkomlig börda, en mödosam
strävan för livsuppehället. Jorden blir
förbannad för människans skull, och
över människans existens lägges en
»svettlag. , som gör arbetet besvärligt
och tungt, l.Mos.3:17-19; 5:29. Vägen till paradiset är stängd, LMos.
3:24; häri ligger en dom över alla
mänskliga tankar, att man genom
framsteg på olika områden skall kunna nå fram till en lyckotilIvaro utan
arbete och möda.
Arbetet - såväl kroppsarbete som
intellektuellt arbete - har sin I!rund i
Guds eget skaparverk och utgör den
nödvändiga bakgrunden till sabbatsbudet, 2.Mos.20:9-11. Den grekiska
nedvärderingen av kroppsarbetet är
helt främmande för Bibeln med dess
syn på människan, också hennes
kropp, såsom skapad av Gud. Redan
tidigt omtalas en differentiering av
arbetslivet, I.Mos.4:20--22. Gud själv
förlänar människan skicklighet att
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-arbetare

ARBETARE

jordbruksarbetare 2.Krön.26: 10
linnearbetarna l.Krön.4:21
medarbetare Rom.16:3; l.Kor.3:9
vingårdsarbetare 2.Krön.26:10
ARBETARE

1) 'ose mela'kä, nJX7r;l iW.iI
en som fullgö~ en tjä~~t, e~ som utför
ett arbete; 'ose, part. cstr. av 'äsä,
se Arbeta 3. Jfr Arbeta 4.
2) 'ämel, 7b V
en som ,a;':';tar el. mödar sig; av:
'ämal, se Arbeta 7. Jfr Job 3:20,
övers. olycklig; 20:22 eländig.
3) 'o~e4, 1;)'V
en som arbetar el. tjänar; part. av
'ä~ag, se Arbeta 2. Jfr subst. 'ä~äg,
slav, tjänare.
4) 'ä~el! '~~ä~, J~2

J.~~

end. pI., arbetare, daglönare; somliga översätter: bemödanden, ansträngningar; av: 'ä~a~, bedröva, förorsaka smärta.
5) ergates, E: p y Il T n <;
en som har ett arbete, särskilt en
som arbetar för lön och alltså inte
är sin egen arbetsgivare; av: ergon,
verk, arbete. Se: Arbete 20.

utföra olika slags arbeten, 2.Mos.
35:30--36:2. Mose lag föreskriver,
att en daglönare skall ha sin lön för
varje dags arbete, 3.Mos.19:13; 5.
Mos.24:14-15.
Det framställs i Skriften som något
självklart, att var och en som kan
också skall arbeta. Detta kommer
bl.a. fram i avvisandet av lättja och
sysslolöshet, Ords.6:6-8; 18:9, och
prisandet av ett liv i arbetsamhet och
gudsfruktan, 31:10--31. Även om hela
den mänskliga tillvaron efter syndafallet präglas av möda, Ps.90:10;
Pred.I:3; 4:4, ger ett väl utfört arbete
människan en viss vinning och tillfredsställelse, Ords.14:23 a; Pred.5:
II a. Det bästa för människan - hennes behållning av livet - är att hon
är glad under sitt arbete, Pred.2: 10;
3:22.
Det grundläggande och avgörande
för allt mänskligt arbete är Guds
uppehållande av sin skapelse, l.Mos.
8:22; Ps.65:10--14; jfr Matt.5:45. Den
fromme tar det som tillhör livets nödtorft som en gåva från Gud, Ps.
127:2; 128:1-2; Ords.10:22. Han ser
sitt arbete som ett Guds verk, Neh.
6:16.
Israels folk fick under ökenvandringen på ett särskilt sätt erfara Herrens välsignelse över sitt arbete, 5.
Mos.2:7, men det framhålls också,
att Israel utan eget arbete fick intaga
Kanaans land, Jos.24:13. Särskilda
löften om välsignelse knöts till folkets gärning i löfteslandet, om det
troget förblev i förbundet med Herren, 5.Mos.ll:13-17; 28:11-12. Israels historia vittnar om hur folket
gång på gång bröt förbundet och därmed drog över sig olycka och förbannelse, som också drabbade deras
dagliga gärning. Men Herrens profeter förebådade en tid, då Israel skulle
återupprättas och i sitt eget land få
njuta riklig frukt av sitt arbete, t.ex.
Jes.65:22-23; Am.9:13-15.
I senjudendomen hade man i regel
en hög uppskattning av arbetet, också
kroppsarbetet. Enligt en rabbin var
det fyra ting, som man skulle vinnlägga sig om: lagen, de goda gärningarna, bönen och det jordiska
yrkesarbetet. Eftersom rabbinerna
inte hade någon inkomst av sin undervisning, fick de livnära sig av förvärvsarbete, i regel ett hantverk.
Inom judendomen fanns dock även
företrädare för en mer negativ hållning till kroppsarbetet (se t.ex. Syr.
38:24-39:11, där skriftstudium sättes i skarpaste kontrast tiII olika slag
av kroppsligt arbete).
Även om det inte särskilt framhäves i evangelierna, framgår det, att
Jesus före sitt offentliga framträdande var känd som timmerman, Mark.
6:3. I sina liknelser anknyter Jesus
ofta tiII förhållanden inom arbetslivet, t.ex. Matt.13:3-8; 20:1-7.
Såsom farise utövade Paulus enligt
gängse praxis ett hantverk; han var
tältmakare och fortsatte med detta
yrke också som apostel, Apg.18:3;
20:34-35; l.Kor.9:4-15. Med skärpa
framhåller han varje kristens plikt att
arbeta, 2.Tess.3:6-12. En kristen skall
arbeta för. att kunna försörja sig
själv, l.Tess.4:11-12, men också för
att kunna dela med sig åt andra som
behöver hans hjälp, Ef.4:28. Det avgörande är inte arten av arbete utan
trohet på den plats, där man är satt,
Tit.2:9-10; jfr I.Kor.7:20--24. De
s.k. hustavlorna betonar såväl arbetarnas som arbetsgivarnas ansvar;
de förra skall villigt utföra sitt arbete,
och de senare skall ge sina tjänare
skälig lön, Ef.6:5-9; KoI.3:22-4:1.
- I Jakobs brev riktas skarpa ord mot
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Arbete
dem, som undanhåller sina arbetare
deras rättmätiga lön; de skall drabbas
aven fruktansvärd dom, Jak.5:1-4.
Trohet i det jordiska arbetet är i
N.T. en konsekvens a v tron på Kristus. Allt skall ske i Jesu namn och
till Guds ära, Ko1.3: 17.
I Guds skapelsehushållning är arbetet något, som är givet åt alla människor, men det har också en viktig
plats i Guds frälsningshushållning.
Gud är verksam både som Skapare
och som Frälsare främst genom sin
Son, Jesus Kristus, Joh.5:17; 9:4.
Stilla och lugnt, utan jäkt (se t.ex.
Mark.6:31), verkade Jesus under sitt
jordeliv, undervisande, predikande
och botande, Matt.9:35. Han uppmanar sina lärjungar att bedja skördens Herre sända ut arbetare till sin
skörd, Matt.9:37-38; Luk.1O:2. Då
han sänder ut dem, försäkrar han, att
de liksom andra arbetare skall få sitt
livsuppehälle, MatUO: 10; Luk.10:7;
jfr l.Kor.9:4; l.Tim.5:8. De får gå
in i ett av honom berett arbete, Joh.
4:38; jfr Ef.2:10.
Den kristne är insatt i Guds eget
verk. Det är Gud som verkar genom
honom. Därför är arbetet inte fåfängt i Herren, l.Kor.15:58; jfr Fil.
1:22. Liksom den kristne har del i
Guds arbete, får han också - om han
är trogen - del i Guds vila, Hebr.
4:9-11; Upp.14:13. Denna vila präglas ej av sysslolöshet; de trogna skall
i evighet få tjäna Gud i hans tempel,
Upp.7:15.
Arbete

Förordnades av Gud före syndafallet
Bruka och bevara den (lustgården),
l.Mos.2:15. Lägg den (jorden) under
er, l.Mos.1 :28.
Pålades efter syndafallet
Domsordet över Adam: sex dagar
skall du arbeta, l.Mos.3:17-19; 5.
Mos.5:13; Luk.13:14, jfr Ps. 104:23.
Gå bort till myran, du late, Ords.6:6.
Fullborda ditt arbete, Ords.24:27.
- Den som icke vill arbeta, skall ej
heller äta, 2.Tess.3: 10.
Arbete är underlagt förgängelse
Se: Ps.39:7; Pred.2:1O f.; 3:9-10.
De gudlösas arbete
Är fåfänglighet, 5.Mos.28:15 ff.;
Job 20:18 f.; Ps.127:1-2; Ords.28:22;
Am.5:11; Sef.1:12f.; Hagg.1:5 m.fl.
De frommas arbete
Har löfte om välsignelse, 5.Mos.
28:1 ff.; Ps.128:l-2; Ords.3:9-10;
10:22.
Exempel: Isak, l.Mos.26:12. Jakob,
l.Mos.30:27. Josef, l.Mos.39:5. Job,
Job 42:12.

Jesus arbetade
Se: Joh.5: 17; 9:4.
Lärjungarna arbetade
Se: Matt.4:21; Joh.21:3; l.Tess.
2:9; 2.Kor.11 :23,27; 2.Tess.3:8; Apg.
20:34. De var Guds medarbetare, 2.
Kor.6:1; l.Kor.3:9. Deras arbete var
icke fåfängt i Herren, l.Kor.15:58.
- De skulle icke i svärmisk onykterhet underlåta att arbeta, l.Tess.4: 11;
2.Tess.3:10--12; Ef.4:28. De uppmanades att arbeta på sin frälsning,
FiI.2:12.
ARBETE

ilifm

1) ma'asä,
arbete; verk, handling; av: 'äsä, se 17;
i Jes.28:21 övers. verk. Se: Arbeta 11.

2) 'al!o~ä, n~ i:Jl!:

arbete, tjänst; av: 'ä12ag, se 3; i 2.
Mos.36:3 melä'kät 'äbodä, övers. utförande av arb-ete; ffr -Arbetssyssla.
3) 'ä!!a~, ., ~~
arbeta, utföra ett arbete; se: Arbeta 2.
4) mikSä, n,,*~n
smitt el. drivet arbete; fem. av miksä,
drivet arbete, format genom hämrande; av: ~äsä, vara hård, hif. göra
hård.
5) meLä'~ä, n~x~t.?
anställning, tjänst, uppdrag; arbete;
aven icke använd rot, som betyder:
sända ut (på ett uppdrag); jfr mal'ak,
sändebud, ängel; jfr Arbeta 4, Arbetare l.
6) jeg{a', l!. ' ~ ,
möda, slit, arbete; brukas främst om
resultatet av arbetet, vinning, förvärv, frukt; av: jaga', se 7.
7) jäga', J)]:
vara utmattad, arbeta sig trött, här
övers. nedlägga arbete på.
8) mas, DI.!
skatt, börda, i form av arbete: arbetsplikt, dagsverksskyldighet; dagsverksmanskap, arbetsfolk; här övers. allmänna arbeten. Se: Arbetsfolk, Arbetspliktig.
9) utf. ord.
lO) mu~äk, D:~nn
gjuten, här övers. i gjutet arbete; hof.
part. av ja~a~, gjuta.
11) stiläl, 7?G
börda; (tungt) arbete; av: sä12al, bära.
12) kälä, n7::J
vara färdig~ 'pi. göra färdig, avsluta,
bli färdig med något; i 2.Krön.29:17
övers. fullgöra sitt arbete.
13) 'al!i~ä', x~

'? 2:

Nyttan av att arbeta med flit
Se: Ords.12:11; 13:4; 14:23; 20:4;
24:30 f.; 28:19; 31:10 f.; Matt.25:
14 f.

aram. arbete, tjänst, jfr 2 och 3.
14) bärä, n~Q
brinna, glöda (i bildlig betydelse: av
vrede); hif. låta brinna, så övers. i
Job 19:11; vara ivrig, i Neh.3:20
övers. under ivrigt arbete, ordagr. var
ivrig (och) satte i stånd.
15) piYullä, n~ ~9
det som man gÖr, arbete, verk; kan
också betyda arbetslön; av: pä'al,
göra, förfärdiga; står i Hes.29:20 tillsammans med 'ä12ag, se 3.
16) Sä~är, 1:;)1q
betalning, lön (för utfört arbete), förtjänst; av: sakar, löna; i Sak. 8:10
ordagrant: fanns ingen lön för människorna och ingen lön för djuren.
17) 'äsä, n 'tf~
arbeta, utföra ett arbete; göra, frambringa. Se: Arbeta 3.
18) kapos, K 01T o ~
möda, slit, arbete; kan bl.a. beteckna
den trötthet och matthet, som arbetet
förorsakar; av: k6ptö, slå, med. slå
sig för bröstet, jämra sig, klaga.
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Hur man skall'arbeta
Av hjärtat, KoI.3:23. Utan ögontjänst, Ef.6:5-8; Ko1.3:22. Utan bekymmer, Matt.6:25 f. Under bön,
PS.90:17. I Herren Jesu namn och
med tacksägelse, Ko1.3:17. Efter måttet av den kraft, som Gud förlänar,
I.Pet.4: II. I syfte att kunna dela med
sig, Apg.20:35; Ef.4:28. I allo fullgöra det, 2.Tim.4:5.
Arbetaren
Är värd sin lön, l.Tim.5: 18; l.
Mos.31:6 f.; 3.Mos.19:13; 5.Mos.25:
4; Ords.10:4. Den som förkunnar
Ordet skall leva därav, l.Kor.9:9-14;
Rom.15:27; Matt.lO:lO; Luk.10:7; 2.
Tim.2:6. Straff för den, som förhåller arbetaren hans lön, Jer.22: 13;
MaI.3:5; Jak.5:4.

19) ergon, ~ p y o v
verk, gärning; arbete, också
betydelsen »yrke».
20) ergdtes, Ep y & T T) ~
en som har ett arbete, särskilt en som
arbetar för lön och alltså inte är sin
egen arbetsgivare; av: ergon, se 19.
Se: Arbetare 5.
21) ergasia, fe p y ao f a
verksamhet, sysselsättning, i Apg.19:
25 i betydelsen »yrke», »hantverk»;
av: ergon, se 19; kan också betyda
»förtjänst. , »inkomst».
22) kopidö, K o 1T 1 & w
möda sig, slita, arbeta; av: k6pos, se
18; Apg.20:35 ordagrant: genom att
så arbeta, övers. så, under eget arbete.
23) diakonia, ål aK o v \' a
tjänande, betjäning, tjänst; av: diakoneå, tjäna; användes i N.T. om
olika funktioner i den kristna församlingen (t.ex. l.Kor.12:5); jfr vårt
ord »diakoni», som särskilt tar sikte
på tjänande socialvård (t.ex. Apg.6: 1,
övers. utdelning).
24) synergeö, o uv E P Y E w
samverka, samarbeta, arbeta tillsammans med någon, bistå någon i hans
arbete; av: prep. syn, med, tillsammans med, och ergon, se 19; jfr subst.
synerg6s, medarbetare, t.ex. Rom.
16:3.
25) koinönia, K o 1 V w v f a
gemenskap, delaktighet; av: koinön6s, delaktig; jfr koin6s, gemensam;
i N.T. särskilt om den gemenskap
som råder mellan Kristus och hans
församling (t.ex.l.J oh. I :3) samt mellan de kristna inbördes (l.Joh.I:7),
en gemenskap som bl.a. kommer till
uttryck i omsorgen om hjälpbehövande (t. ex. Rom.15:26, övers. sammanskott) och i deltagande i arbetet för
evangelium; Fil.1:5 ordagrant: eder
delaktighet (gemenskap) med avseende på evangeliet; jfr övers. »deltagit
i arbetet för evangelium» med övers.
»samarbete» i GaI.2:9.
26) utf. ord.
27) ergdzomai, t p y & I; O)l a 1
vara verksam, arbeta; frambringa,
åstadkomma med sitt arbete; av:
ergon, se 19. Se: Arbeta 15.
28) ske"os, o K E (j o ~
kärl; redskap, verktyg; ordet förekommer t.ex. i Mark.11: 16, övers.
någonting, 2.Tim.2:20 och 2.Kor.4:7,
övers. kärl; i pI. har ordet betydelsen:
bohag, husgeråd, egendom, t.ex.
Matt.12:29.

ARBETE
1 trösta oss vid vårt a.
1. Mos. 5:29
2 deras liv med hårt a.
2. Mos. 1:14
2 alla slags a.n på marken
2:14
1 dragen I folket ifrån dess a.
5:4
2 lägga tungt a. på dessa
5:9
5:11
2 i edert a. skall intet avdrag
5 :13
1 Fullgören edert a.
5:18
3 gån i stället till edert a.
6:9
2 för det hårda a.ts skull
5 På dem skall intet a.göras
12:16
23 :12
1 6 dagar skall du göra ditt a.
23 :16
1 skördar förstlingen av ditt a.
23 :16
1 inbärgar frukten av ditt a.
25:18
4 i drivet a. skall du göra dem
4 i drivet a. skall ljusstaken
25:31
4 ett enda stycke i drivet a.
25:36
2 tabernaklets tillbehör för allt a. 27 :19
28 :14
1 i virat a. skall du göra dessa
28:22
1 göra kedjor i virat a.
2 använda dem till a.t
30 :16
31:5
5 att utföra alla slags a.n
17 utföra sitt a.i alla stycken
31:11
31:14
5 på den dagen gör något a.
56 dagar skall a.göras
31:15
5 s.gör något a.på sabbatsdagen 31:15
5 6 dagar skall a. göras
35:2
5 den dagen gör något a.
35:2
5 till allt a.därvid
35:21
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5 förfärdigande av ngt slags a.
35:24
5 vishet att utföra alla slags a.n 35:35
5 huru de skola utföra allt a.
36:1
5 träda fram för att utföra a.t
36:2
2 utförandet av a.t vid helged.
36:3
5 män s. utförde allt a.t
36:4
5 fr ån det a. s. han utforde
'36:4
5 verkställa det a. s. H. bjudit
36:5
5 det a. s. skulle göras
36:7
4 drivet a.gjorde han dem
37:7
4 i drivet a. gjorde han
37 :17
4 ett enda stycke i drivet a.
37 :22
38:24
5 Det guld s.användes till a.t
1 bröstskölden kedjor i virat a.
39:15
1 livklädnaderna i vävi a.
39:27
2 blev då allt a.t fullbordat
39:32
39:40
2 alla redskap till a.t
2 i alla stycken gjort allt a.
39:42
5 Mose besåg allt a.t
39:43
5 Så fullbordade Mose allt a.t
40:33
5 icke göra något a.
3. Mos. 16:29
23:3
5 6 dagar skall a. göras
5 intet a. skolen I då göra
23:3
5 intet a.göra på denna samma
23:28
5 s. gör något a. på denna dag
23:30
5 Intet a.skolen I då göra
23:31
2 a.nu kunde förekomma 4. Mos. 3:26
2 vården om allt a. därvid
3:31
2 vården om allt a. därvid
3:36
4:23
2 s. kunna förrätta a.
2 alla redskap till a.t därvid
4:26
2 män s.kunna förrätta a.
4:30
2 allt s. hör till a.t därvid
4:32
2 göra a. vid uppenbarelsetältet
4:35
4:39
2 män s.kunde göra a.
2 tjänstbara män s.kunde göra a. 4:43
8:4
4 av guld i drivet a.
8:4
4 blommorna voro i drivet a.
2 göra tjänst med a.
8:24
8:25
2 fri ifrån att tjäna med a.
2 något bestämt a. skall han icke
8:26
4 i drivet a. skall du göra dem
10:2
5 intet a. skolen I då göra
29:7
3 icke vid ditt a. begagna 5. Mos.15:19
5 skall du icke göra något a.
16:8
21:3
3 icke blivit bel(al(nad till a.
24:15
9 dag han har gjort sitt a.
26:6
2 egyptierna lade hårt a. på oss
6 Frukten av ditt a. skall förtäras 28 :33
7 icke hade nedlagt något a. Jos. 24:13
1 från sitt a. på fältet
Dom. 19:16
8 uppsikten över a.na
2. Sam. 20:24
8 över de allmänna a.na
1. Kon. 4:6
9 för dina tjänares a.
5:6
8 Över de allmänna a.na
5:14
5:16
5 av Salomo anställda över a.t
5 folket s. utförde a.t
5:16
5 alla slags a.n av koppar
7 :14
7:14
5 utforde alla hans a.n
7 :22
5 blev a.t med pelarna fullbordat
10 Han gjorde havet, i gjutet a.
7:23
5 förde Hiram allt a. till slut
7 :40
5 det a. s. Salomo lät utföra
7:51
5 över Salomos a.n
9:23
5 befälet över folket s.utförde a.t 9:23
5 mannen var driftig i sitt a.
11 :28
11 det a. s. ålåg Josefs hus
11:28
12:4
2 lätta nu du det svåra a.
8 över de allmänna a.na
12:18
5 de män s. förrättade a. 2. Kon. 12:11
22:5
5 förrätta a. ss. tillsyningsmän
5 de män s. förrätta a.
22:9
1. Krön. 4 :23
5 vor~ i hans a.
5 kunnigt i allt annat a.
22:15
28:21
5 vishet till allt slags a.
29:1
5 Salomo är ung, a.t är stort
5 allt slags a. s. utföres
29:5
5 över konungens a.n
29:6
29:7
2 de gåvo till a.t på Guds hus
2. Krön. 2:14
9 må du låta utföra a.t
2:18
3 3600 till att hålla det till a.
10 gjorde ock havet, i gjutet a.
4:2
5 förde Huram det a. till slut
4:11
5 det a. s. Salomo lät utföra
5:1
8:9
5 icke till trälar vid de a.n
5 utfördes allt Salomos a.
8 :16
2 lätta nu du det svåra a.
10:4
8 uppsikten över a.na
10:18
5 Baesa lät sina a.n där upphöra 16:5
5 skulle utföra a.t på H. hus
24:12
5 de s. utförde a.t bedrevo det så 24:13
24:13
5 att a.t gick framåt
12 hade de fullgjort sitt a.
29:17
34:10
5 åt de män s. förrättade a.
5 dessa män, s. förrättade a.
34:10
5 fingo vid sitt a. handla på heder 34:12
9 föreståndare for a.t
34:12
Esr. 3:8
5 förestå a.t på H.hus
3:9
5 uppsikt. över dem s. utförde a.t
13 förhindrades nu a.t på Guds hus 4:24
13 a.t bedrives med omsorg
5:8
13 Lämnen a.t på Guds hus ostört
6:7
6:8
9 hinder icke uppstår i a.t
6:14
9 hade god framgång i a.t
6:22
5 understödde dem I a.t
5 skulle få med a.t att göra Neh. 2:16
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Arbetsdag-Ark
14 sattes, under ivrigt a.
3:20
9 störa folket i deras a.
4:8
5 skola vi göra slut på a.t
4:11
5 var och en till sitt a.
4:15
5 ena hälften syssels.att med a.t
4:16
5 gjorde sitt a.med den ena
4:17
5 a.t är stort och vidsträckt
4:19
5 Så gjorde ock vi vårt a.
4 :21
5 och om dagen till a.
4:22
5 tjänare församlade vid a.t
5:16
5:18
2 a.t tyngde så svårt på folket
6:3
5 Jag har ett stort a. för händer
5 A.t kan ju icke vila
6:3
6:9
5 förlora allt mod till a.t
5 detta a. var vår Guds verk
6 :16
5 somliga gåvo skänker till a.t
7 :70
5 allt a. i vår Guds hus
10:33
6 betro åt hm ditt a.s frukt
Job 39:14
6 han gav deras a.s frukt
Ps. 78:46
104:23
2 till sitt a. intill aftonen
6 av •• a.får du njuta frukten
128:2
5 s. är försumlig i sitt a.
Ords. 18:9
5 fullborda ditt a. på marken
24:27
1 Jag företog mig stora a.n Fred. 2:4
3:22
1 hon är glad under sitt a.
2 (H.) skall förrätta sitt a. Jes.28:21
2 ett förunderligt a.
28:21
3 vållat dig a. med spisoffer
43:23
3 vållat mig a.genom dina synder 43:24
45:14
6 hava förvärvat med sitt a.
6 frukten av våra fäders a. Jer. 3:24
5 gören ej heller något annat a.
17 :22
17 :24
5 så att I .• icke gören ngt a.
18:3
5 med a.på krukmakarskivan
2 förrätta ett svårt a.
Hes. 29:18
29:18
2 lön från Tyrus för det a.
15 för hans a.giver jag
29:20
6 frukt av edra händers a. Hagg. 1:11
1 Vid allt edra händers a.
2:18
16 var människornas a . lönlöst
16 och djurens a. fåfängt
Sak. 8:10
18 fått gå in i deras a.
Joh. 4:38
19 icke följt med dem till .• a. Apg.15:38
20 andra s. hade liknande a.
19:25
21 a. s. giver oss vår bärgning
19:25
22 under eget a. ,bör taga sig an
20:35
23 genom hans a. hade gjort
21 :19
18 lön efter sitt särskilda a.l. Kor. 3:8
18 edert a. icke är fåfängt i H.
15:58
24 bistår dem i deras a.
16:16
18 icke av andras a.
2. Kor. 10:15
18 Jag har haft mer a.
11:23
18 allt under a. och möda
11 :27
25 haven deltagit i a.t
Fil. 1:5
19 utföra ett a. s. bär frukt
1:22
18 edert a. i kärleken
1. Tess. 1:3
26 framgång vi begynte vårt a.
1:9
26 vi begynte vårt a. hos eder
2:1
18 vårt a. och vår möda
2:9
3:5
18 vårt a. skulle bliva utan frukt
18 åto vi vårt bröd under a. 2. Tess. 3:8
22 Åkermannen, s. gör a.t 2. Tim. 2:6
27 med vårt a. kommit åstad 2. Joh. v.8
18 Jag känner ditt a.
Upp. 2:2
18 få vila sig från sitt a.
14:13
28 alla slags a.n av elfenben
18:12
27 s.hava sitt a.på havet
18:17
ARBETSDAG

1) jorn hamma'iHä,

iifmiJ

D i'

Hes. 46:1

ARBETSFOGDE

1) sar mas, D ~ ""t2
uppsyningsman över dagsverksmanskapet, arbetsfogde; 2.Mos.l: 11 pI.
säre missim; sar, befälhavare, ledare,
uppsyningsman; mas, se Arbete 8,
Arbetsfolk, Arbetspliktig.
ARBETSFOGDE
1 satte man a.ar över dem

2. Mos. 1:11

ARBETSFOLK

1) mas, D ~
skatt, börda; i form av arbete: arbetsplikt; skyldighet att göra dagsverken; dagsverksmanskap, arbetsfolk.
Se: Arbete 8, Arbetspliktig.

ARBETSFOLK
1 Salomo bådade upp a.
1. Kon. 5:13
1 a.et utgjorde 30000 man
5:13
1 det a. s. Salomo bådade upp
9:15
ARBETSI\'AMMARE

hand (räckte Jael ut) eft. a. n Dom.

5:26

ARBETS KASSA

De gåvo, till a.n i guld
till a.n 2000 dariker
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skatt, börda, i form av arbete: skyldighet att göra dagsverken, arbetsplikt; på här angivna ställen tillsammans med prep. le: till (åt, för) arbetsplikt, dvs. arbetspliktig. Se: Arbete 8, Arbetsfolk.
ARBETSPLIKTIG
1 blev en a. tjänare
l. Mos. 49:15
l folket •• bliva a.t åt dig
5. Mos. 20:11
l blevo a.a tjänare
Jos. 16:10
1 gjorde de kananeerna a.a
17 :13
l läto kananeerna bliva a.a Dom. 1:28
1:30
l blevo a.a under dem
l invånarna i Bet-Semes •• blevo a.a 1:33
l (amoreerna) blevo a.a
1:35
l. Kon. 9:21
l att vara a.a tjänare
1 pålade •• vara a.a
2. Krön. 8:8
ARBETSSYSSLA

1) meti1'!>ä{ 'a~o~ä, il:). Öl!,

n~.x~9

arbetssyssla, bestämt arbete som man
utför i någons tjänst eller på någons
uppdrag; av: melä'kä, se Arbete 5;
'a~ogä, se Arbete 2.-LXX har: ergon
latreuton. gärning eller arbete, som
utföres aven latreus, dvs. en legodräng el. daglönare; jfr eng. (A.V.)
servile work; gamla sv. övers. tjenstearbete.
ARBETSSYSSLA
l ingen a.skolen Idå göra 3. Mos. 23:7
23:8,21,25,35,36; 4. Mos.
28:18,25,26; 29:1,12,35

Esr. 2:69
Neh. 7:71

Aretas IV, en lydkonung under
Rom, härskade över nabateernas rike
i norra Arabien omkring 9-40 e.Kr.
Hans dotter förmäldes med Herodes
Antipas.
Aretas' ståthållare i Damaskus sökte gripa Paulus strax efter det att han
övergått till kristendomen (jfr Apg.
9:24 ff.). 2.Kor.ll :32.

2. Två utomordentligt starka och
berömda hjältar i Moabs land. Till
de stordåd, vilka utförts av Benaja,
en av Davids hjältar, och som förskaffat honom ryktet som en tapper
och segern k man, hörde att han slog
ned de två Arielerna i Moab. 2.Sam.
23:20; l.Krön.ll:22.

ARFAKSAD

En stad i Judeen, sannolikt det grekiska namnet för Ramataim, profeten
Samuel s födelsestad, det nuvarande
Rentis öster om Jaffa, där höglandet
börjar.

Se: Arpaksad. Luk.3:36.
ARGLISTIG

1) 'ase remijä, il~1;ll.

iio/.·V
en som gör bedrägeri, dvs. en som
bedrager och lurar andra; 'ose, part.
cstr. av 'äsä, göra; remijä, bedrägeri,
svek, bakslughet; av: rämä, kasta, pi.
bedraga, se Bedraga 3.
2) melzin bi~o{, nil'f} 1'~.
en som förstår gåtor, i Dan.8:23 i
negativ mening: en som förstår sig
på ränker och list; me~in, hif. part.
av bin, förstå; J:!igo!, pI. av higä, gåta.
3) radiourgema, pex å \ o up y 1'1]J ex
lättsinnig el. ond handling, övers.
arglistigt dåd; av: radios, lätt, lättsinnig; ond, elak, och ergon, handling.
ARGLISTIG
1 lik en skarp rakkniv, du a.e Ps. 52:4
2 fräck och a. konung uppstå Dan. 8:23
Apg. 18:14
3 vore ngt a.t dåd begånget
ARGLISTIGHET
c

ARBETSTID

l hans a. skall beräknas

3. Mos. 25:50

ARBETSÅSNINNA

ridande på en a. s fåle
en stum a. begynte tala

Matt. 21:5
2. Pet. 2:16

ARD

hebr., betydelse osäker.
l. Son till Benjamin. l.Mos.46:21
2. Son till Benjamins son Bela; stamfader till arditerna. Se: Addar. 4.Mos.
26:40.
ARDIT

Ard o. Naaman, a. ernas. .

4. Mos. 26:40

ARDON

hebr., betydelse osäker. En son till
Kaleb, Hesrons son. l.Krön.2: 18.
ARELI

hebr. trol. Guds lejon. En av Gads
söner, stamfader till areliterna. l.
Mos.46: 16; 4.Mos.26: 17.
ARE LIT

arbetsdag; jorn, dag; best. form av
ma'asä, arbete, verk. Se: Arbeta 11,
Arbete 1.
ARBETSDAG
1 stängd under de 6 a.arna

ARBETSPLIKTIG

1) mas, D Q

av Areli a ....s släkt

4. Mos. 26:17

AREOPAGEN

grek. Areios pagos, Areskullen (Ares
var det grek. namnet på krigsguden,
lat. Mars). En berömd kulle i Aten,
väster om Akropolishöjden och norr
om Atens torg. Den skiljes från
Akropolis genom en smal stig. En
trappa på 15-16 steg leder upp till
den kala toppen. På Areopagen plägade ledamöterna i stadens högsta
domstol sammanträda. Detta höga
råd vakade med stor myndighet över
stadens moral, gudsdyrkan och offentliga undervisning. I äldre tider utövade det även politisk kontroll.
Domstolens sammanträden hölls
längre fram i den s.k. konungahallen
vid torget. I överförd betydelse kunde
därför namnet Areopagen användas
om denna lokal och rättegångarna
där. Det var antagligen inför denna
domstol, som Paulus måste redogöra
för sin lära, varvid en av dess medlemmar, Dionysius, kom till tro tillika
med några andra. Apg.17:l9,22,34.

1) radiourgia, p ex å \ O U P '{ f a
lättsinne; ondska, elakhet. Se: Arglistig 3.
ARGLISTIGHET
1 full av allt slags a.

Apg. 13:10

ARGOB

hebr. möjl. jordhög, jordklump. Ett
område i den amoreiske konungen
Ogs rike Basan, vid Jarmukflodens
övre lopp, öster om Gennesarets sjö.
Området tillföll halva Manasse stam
och sammanföll enligt 5.Mos.3: 14
med de sextio städer (Jos.13:30), vilka
efter Manasses son Jair kallades Jairs
byar.
ARGOB
hela landsträckan A.
5. Mos.
gav jag ... hela landsträckan A.
fick hela landsträckan A.
landsträckan A... i Basan l, Kon.

3:4
3:13
3:14
4:13

ARIMATEA

ARIMATEA
en rik man från A.
Josef från A., en ansedd

Matt. 27:57
Mark. 15:43
Luk. 23:51
Josef från A .. Jesu lärjunge Joh. 19:38
A. ,en stad i Judeeo

ARISAI

hebr. av pers., betydelse okänd. En
av Hamans tio söner, som blev dräpt
a v judarna, när dessa skulle utortas
ur perserriket. Se: Ester. Est.9:9.
ARISTARKUS

grek. Arfstarchos, bäste härskare. En
judekristen från Tessalonika i Macedonien, vilken åtföljde Paulus på
dennes tredje missionsresa och var
tillsammans med honom bl.a. i Efesus, när hela staden kom i uppror
på grund av motstånd från stadens
guldsmeder mot evangeiii förkunnelse. Under Pauli fångenskap i Rom,
var Aristarkus hans medfånge.
ARISTARKUS
Gajus och A•• två macedonier Apg. 19:29
av tessalonikerna A.
20:4
A., en macedonier
27:2
A. , min medfånge, hälsar
Kol. 4:10
så göra ock l\1arkus, A.
Filem. v. 24
ARISTOBULUS

grek. bäste rådgivare. En välbärgad
man, bosatt i Rom. Paulus hälsar de
troende bland hans husfolk (kristna
slavar). Möjligen är han identisk med
. den judiske prinsen Aristobulus, sonson till Herodes den store, vilken en
längre tid bodde i Rom och stod på
god fot med kejsar Klaudius. Rom.
16:10.
ARJE

hebr. lejon. En av Pekajas, Israels
konungs, män. Dräptes av upprorsmakaren Peka. 2.Kon.15:25.

ARGOB

hebr. möjl. jordhög, jordklump. En
man, som dräptes under Pekas uppror
mot Israels konung Pekaja. 2.Kon.
15:25.
ARIDAI

hebr. av pers., möjl. Haris lust. En
son till antisemiten Haman. Jämte
sina nio bröder dräptes han av judarna, när dessa skulle utrotas ur perserriket. Se: Ester. Est.9:9.
ARIDATA

hebr. skänkt av Hari. En av antisemiten Hamans tio söner, som dräptes
av judarna, när dessa skulle utrotas
ur perserriket. Se: Ester. Est.9:8.
ARIEL

hebr. Guds lejon. Ett symboliskt
namn på Jerusalem eller dess helgedom. Jfr Hes.43:l5,16, där hebr.
'ariel är översatt »altarhärd».
ARIEL
Ve dig A., A.
Jes. 29:1
bringa A. i trångmål
29:2
bliver det för mig ett verkligt A.
29:2
drogo i strid mot A.
29:7

ARJOK

trol. = sumer. Eri-Aku, (månguden)
Akus tjänare.
1. En konung i Ellasar på Abrahams
tid, en av dem, som i förbund med
Kedoriaomer drog ut i krig mot bl.a.
Sodom och Gomorra. Han antages
vara identisk med Rim-Sin (på sumeriska: Eri-Aku), en vasallkonung
iLarsa. l.Mos.14:l,9.
2. Hövding över koung Nebukadnessars livvakt.
ARJOK
Då vände sig Daniel till A.
Dan.
tog till orda och frågade A.
omtalade A. för Daniel
följd härav gick Daniel in till A.
förde A. med hast Daniel inför

2:14
2:15
2:15
2:24
2:25

ARK

Se även: Noa, vatten flod, dorn.
Ark, Noos

grek. form av arab. Charitha, dygderik el. behaglig; vanligt namn på arabiska furstar.

hebr. Guds lejon.
l. Huvudmannen för en familj bland
judarna, vilken jämte Esra drog upp
från Babel. Esr.8:l6.

En stor, övertäckt husbåt med väggar och tak. Den var flatbottnad och
icke byggd som en vanlig båt. Den
skulle blott flyta, icke styras. Arken
var ca 15 O meter lång, 25 meter bred
och 15 meter hög. Den var byggd
av goferträ, sannolikt ett slags cypress, ett särskilt hållbart material.
Arken var uppförd i tre våningar med
ett flertal kamrar i varje. På ena
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ARETAS

ARIEL

Ark
sidan fanns en dörr och överst en
öppning för ljuset. Det är tänkbart,
att denna öppning gick runt hela
arken. In- och utvändigt var arken
bestruken med jordbeck för att bliva
alldeles vattentät.
Noa och hans familj , tillsammans
å tta personer, räddades i arken, då
synda fl oden kom. Dessutom fanns
i a rken sju par av alla rena djur och
ett pa r av alla orena samt sju par
av alla fåglar. Då syndafloden övertäckt hela jorden, stannade arken på
Ara rats berg.
Arken är också en bild på Kristus
och hans försoningsverk , varigenom
de som tror på honom räddas undan
den kommande vredesdomen. I kristen symbolik ses Noas ark ofta som
en förebild till Kri sti kyrka och
församling , vilken liknas vid ett skepp
på tidens upprörda hav, på väg till
den evigt sälla hamnen.

Arkens olika uppehållsorter
I tjugo år i Kirjat-learim, I.Sam.
7:1-2; hos Obed-Edom, 2 .Sa m.6: 111 ; i Davids stad , 2.Sam.6:12-15; l.
Krön .15 :25-28 ; i Salomos tempel, l.
K on.8: 1-6; 2.Krön. 5 :2-9; i Guds
tempel i himmr len, Upp.11:19.
Inn ebörd och betydelse av
förbundsarken
Arken var en symbol på Guds
mäktigt verkande närvaro , 4.Mos.14:
43-45; Jos.7:6-15; Ps. 132:8; Dom.
20:27 ; l.Sam.5:10; l.Krön.13:3 ,14.
Den var också ett tecken på Guds
heli ghet, ära och härligh et, 4.Mos.
4:20; l.Sam.4:2 l -22 ; 6: 19; l. Krön.
13:9- 10; 2.Krön.35 :3.
ARK

ARK
gör d ig en a. av gofert r ä
1. Mos. 6:14
inred a.en med kamrar
6:14
(Gud:) s å skall du göra a .en
6 :16
öppning för ljus et ovantill på a .en
6: 16
och e n dörr till a .e n
6:16
du skall gå in i a.en
6:18
skall du föra in i a.en ett par
6 :19
(H:) Gå in i a .en med hela ditt hus
7:1
gingo 2 och 2 in till Noa i a.en
7:9
samma d ag g ick Noa in i a.e n
7:13
7:1 5
De gingo in till Noa i a.en
vattnet fö rök ade sig och lyfte a.en
7:17
vattn et steg och a .en drev på vattnet 7:18
jämte det so m var m ed i 3. en
7:23
boskapsdjur s. voro m . hm. i 3. en
8: 1
stannade a. en på Ararats berg
8:4
fOnstret s. han gjort på a. en
8: 6
8:9
tog (duvan)in t. sig i a. en
(duvan) kom tillbaka t. hm . i a. en
8:9
lät duvan än en gång flyga ur a.e n 8 :10
Då tog Noa av taket på a. en
8: 13
«(Jud:) Gå ut ur a . en m. din hustru
8: 16
(alla djur) gingo ut ur a. en
8: 19
djur s . hav a gått ut ur a. en
9:10
Noas söner. s. gingo ut ur 3 . en
9:18
Noa gick in i a . en
Matt. 24 :38
dag , d å Noa gick in i a.en
Luk.17:27
from fö rtröstan byggde en a. Hebr. 11:7
när e n a. byggdes
1. Pet . 3 :20

ARK
Se även: T a bernakel , tempel, allraheligaste, lagen, Mose, stentavlor,
nådastol , präst.
-ork

förbundsark 4.M os. 14:44
Ark, förbundets

R elief föreställande förb undets ark, fUllnen i minerna vid K apernaum.

Den kallades förbund ets ark, 4.
Mos.1 0:33 , vittnesbördets ark, 2.Mos.
25: 16 sa mt Guds ark, J.Sam .3:3.
Arken var symbo len på Guds nä rn ro
bland sitt folk - hans tron mitt i
Israels församling. Arken va r heli g
och fick icke beröras . Då Ussa en
gång gjorde detta , föll han ögonblickligen död ned , 2.Sam.6:6-7.
Vid flera tillfällen i Israel s fo lks
historia spelade arken en stor roll ,
exempelvis vid övergången av 10rda n och vid erövringen av l eriko .
Den togs under domaretiden av filisteerna , men hos dem vållade den
endast sjukdom och hemsökelse. Senare fördes a rken av David till Jerusalem. Här stod den till en början
i ett tält, 2.Sam.6: 17, men då Salomos tempel var färdigbyggt, bereddes den en plats där, i det a llraheligaste.
Tidpunkten för arkens försv innande har icke kunnat fastställas, men
på leremias tid synes den va ra borta ,
ler.3:16.
Arken , särskilt nådastolen, är även
en förebild till Kristu s, Rom.3 :25
(grt.). Guds härlighet uppenba ras
genom hon om i det nya förbundet s
tid, och genom honom vinner Guds
folk nu seger såsom Israel fordom
genom sin ark .

Det hebr. ordet för »a rk» , 'äron, används i G .T. för övrigt i betydel sen
»ki sta », t. ex. J.Mos.50:26 ; 2.Kon.12:
10. Motsva rande grek. ord är kibötos,
som också brukas om Noas ark . Vårt
ord »a rk» kommer av lat. area,
»Iå da».
Arken var det viktigaste föremålet
i tabernaklet, israeliternas helgedom
und er ökenvandringen, 2.Mos.25 : I o.22; 37: 1- 9. Den var gjord av akacieträ och innan och utan överdragen
med rent guld . Locket var likal edes
av rent guld och kallades nådastol en,
hebr. kapporät, grek . hilasterion. Hit
skulle överste-prästen på den stora
försoningsdagen frambä ra offerdjurets
bl od till sonande av folkets synde r,
3.Mos. 16:1l-15 . Två keruber av rent
gu ld sto d ovanpå nådastolen. D eras
vingar var utbredda och uppåtsträckta, så att de övertäckte nådastolen ,
och deras ansikten var vända mot
varandra och ned mot nådastolen .
Arken var ca 120 cm lång, och dess
bredd och höjd var ca 72 cm. Fyra
ringa r av guld, fastgjorda vid var
sitt hörn och fy ra stänger av akacieträ, överdragna med rent guld, användes då man bar arken. I denna
förvarad es från början de två stentavlorna med lagens tio bud, senare
även en kruka med manna samt
Arons grönskande stav, Hebr.9:4.

Namn på arken
Herrens förbundsa rk , 4.M os. 10:33;
14:44; vittnesbördets ark, 2.Mos.30:
6; 4.Mos.7 :89; Guds ark, I.Sam.3:3 ;
4:11; 5:10; 2.Sam.6:3 , 12; 7:2; Guds
makts ark, 2.Krön.6:41 ; Ps. 132:8;
Herrens ark, J.Sam .4:6 ; 6: 19 ; Israels
Guds ark, J.Sam.5:7 ,8; förbundet s
ark, H ebr.9:4.
Beskrivning av förbundets ark
Arken under ökentiden , 2. Mos .25:
10-21; 37:1-9 ; i Salomos tempel , l.
Kon .8:4-9; 2.Krön.5:2- 10. Locket ,
som kallas nådastol, nämnes sä rskilt,
2.Mos.25:17-22; 26:34; 37:6-9; 3.
Mos.16: 14-15.
I slutet av ökentiden förvarad es i
arken lagens tavlor, Arons stav samt
en kruka med manna, 2.Mos. 16:
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31- 34: 25:16; 34:29; 40:20; 4.Mos.
17: 10; H eb r. 9:4. Under tempeltiden
fa nns i arken enda st lagens tavlor,
l.Kon.8:9; 2. Krön.5 : 10. - Vid sida n
av a rken låg lagboken, 5. Mos.3 1:9,
24-26.
Behandling och allvälldlling av arken
Ark en invigdes genom att smörjas
med olja, 2.Mos.30:26. Dess plats
var i det allraheligaste, 2.Mos.26; 33 ;
Hebr.9:3,4. Vid förflyttning övertäcktes den med för låten, 4. Mos.4:
5,6, bars endast av leviter och präster, 5.Mos. 10:8; 10s.3 : 13- 15 ; 2.Sam.
15 :24; I.Krön .15:2. Vid folkets uppbrott och vandring bars arken i spetsen, 4.Mos. 10:33-36; 10s. 3:6. Dessutom medfördes arken stundom
kri g, I.Sa m.4:4,5.
Händelser förknippade med
förbundets ark
l o rdans delnin g vid Israel s övergång, 10s.3; då lerikos mura r föll ,
10s. 6:6-20; guden Dagon föll framstupa på jo rden framför Herrens a rk,
I.Sam.5 :1-4; filisteerna hemsöktes
med pl ågo r vid bortrövandet av den,
I.Sam.5 :6-12 ; vid å terfö randet av
arken. I .Sam .6: 1- 18.

göra en a. av akacieträ
2. Mos . 25:10
skjuta in i ringarna. på sidorna
av a. en,att ma n kan bära a. en
25:14
skola sitta kvar i ringarna på a. en 25:15
i a. e n skall du lägga vittnesbörd. 25: 16
nådastolen ovanpå a . en, Q. i a . en
lägga vittnesbördet
25:21
25:22
ke ruberna, s. stä på vittnesb . a.
föra dit vittnesbördets a.
26:33
sätta nå dastole n på vittnesb. a.
26:34
hänger frami. vittnesbördets a.
30:6
du skall smörja vittnesbördets a. 30:26
vittnesbördets a. ', nådastolen därpå 31: 7
a.en m . dess stänger, nådastolen
35:12
Besale I gjorde a. en av ak ac ieträ 37:1
sköt han in i ringarna,på sidorna
av a. en, att man kunde bära a. en
37:5
den förl å t s. sku lle h änga .. a. e n
39:34
vittnesbördets a . m. dess stänger
39:35
du skall däri sätta vi ttnesbö rdets
a . Q. hänga f6rlå ten fram för a. e n
40:3
rök e lsealtaret fra mr. vittnesb. a.
40: 5
lade d e t in i a .e n
40 :20
och satt e s tänge rna på a . en
40 :20
nådas tol e n ova npå a.en
40:20
förde han a,en in i tab e rnakl e t
40:2 1
förl åten skulle hänga fram för a .en 40 :21
och hä ngd e för vittnes bördets a .
40:21
nådastol en ovanpå a . en
3. Mos . 16:2
s kull e hava vå rden om a. en 4. Mos. 3:3 1
förl å t s. h änger framf. a. en Q. m.
de n övert äcka vittnesbördet s a.
4:5
nådastolen ovanpå vittnesb. a.
7:89
s å oft a a. en bröt upp , sade Mose: 10:35
gör dig ock e n a. av tr ä
5. Mos.lO:l
skall du lägga dem i a . en
10:2
s å gjorde j . e n a. av akacietr ä
10:3
lade tavlorna i a . e n
10: 5
s. bära H. ,hela jordens H. a. J os. 3: 13
När de s. buro a. kommo t. Jordan,
.. prästerna s . buro a.en
3: 15
Drage n åst ad framför H. a.
4:5
prästerna s. buro a. e n blevo . .
4:10
gick ock H. a. över (Jordan)
4:11
prästerna s. bära vittnesbördets a. 4:16
de 7 jubelbasunerna fr amför a.en
6 :4
7 jube lbas uner framfOr H. a.
6:6
ska ll dr aga framför H. a.
6 :7
övriga hopen följde efter a.en
6 :9
l åti t bära H. a . omkring staden
6:11
pr ästerna togo H.a.
6:12
d e 7 jubel basunerna framför H. a .
6:13
övriga hopen fO ljde e ft er H. a.
6:13
fö ll ned framför H. a .
7:6
på båda sidor o m a.en
8 :33

Ark

T abem ak let där för bundets ark hade sin plats. R elief.
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Arke-Arm
i H. tempel ,där Guds a. stod LSam. 3:3
H.ark kommit in i lägret
4:11
Därtill blev Guds a. tagen
4: 11
bävade av oro f.Guds a.
4:13
därtill har Guds a. blivit tagen
4: 17
När han nämnde om Guds a.
4:18
ryktet om att Guds a. var tagen
4:19
syftade hon på att Guds a. var tagen 4:21
esom Guds a. var tagen
4:22
När filisteerna hade tagit Guds a.
5:1
Där toga fillsteerna Guds a.
5:2
fingo se Dagon ligga fram. H. a.
5:3
ånyo se Dagan ligga framf. H. a.
5:4
I. Guds a. får icke stanna hos oss
5:7
Vad skola vi göra m. I. Guds a?
5:8
I. Guds a. må flyttas t. Gat
5: 8
Då flyttade de I. Guds a.dit
5:8
Då sände de Guds a. t. Ekron
5:10
när Guds a.kom t.Ekron
5:10
De hava flyttat I. Guds a. t. oss
5:10
Sänden bort I. Guds a.
5: 11
6:1
H. a. hade varit i filisMernas land
Vad skol a vi göra m. H. a?
6:2
Om I viljen sända bort I. Guds a.
6:3
Tagen så H. a.
6:8
de satte H. a. på vagnen
6: 11
fingo de se a. en
6: 13
Leviterna hade lvft ned H. a.
6: 15
de satte ned H. a.
6:18
därför att de sett på H. a.
6:19
Filisteerna sänt tillbaka H. a.
6:21
hämtade H. a. ditupp
7:1
t. att hava vården om H. a.
7:1
a.en fick s.plats i Kirjat-Jearim
7:2
(Saul t. Ahia:) För hit Guds a.
14:18
Guds a. fanns bl. I. barn
14:18
därifr. föra upp Guds a.
2. Sam. 6:2
sattes Guds a. på en ny vagn
6:3
Så förde de Guds a. bort
6:4
6:4
Ajo gick därvid framför a. en
räckte Ussa ut sin hand mot a.
6:6
Ussa föll ned död v.Guds a.
6:7
Huru skulle j. töras låta H. a. komma6:9
icke låta flytta H. a. t. sig
6:10
blev H. a. kvar i Obed-Edoms hus
6:11
H. välsignat f. Guds a. s skull
6: 12
David hämtade Guds a.
6: 12
när de s. bura H. a. gått 6 steg..
6:13
Så hämtade David o. hela I. H. a.
6:15
När H. a. kom in i Davids stad
6:16
Sedan de fört H. a. ditin
6:17
under det att Guds a. bor i tält
7:2
A. en o. I. o. Juda bo ilägerhyddor 11:11
de satte ned Guds a.
15:24
För Guds a. tillb. in i staden
15: 25
förde Sadok Guds a. tillbaka
15:29
1. Kon. 2:26
du har burit H. H. a.
lyfte prästerna upp a. en
8:3
(prästerna .. ) hämtade H. a.
8:4
konung Salomo stod framför a. en
8:5
vingar ö. den plats där a. en stod,
så att a. en betäcktes av keruberna 8:7
l a.en fanns de 2 stentavlor
8:9
tillrett ett rum för a.en
8 :21
sedan a.en fått en vilostad l. Krön. 6:31
låt oss flytta vår Guds a. till oss
13:3
för att hämta Guds a.
13:5
därifrån föra upp Guds a.
13:6
satte Guds a.på en ny vagn
13:7
för att fatta i a.en
13:9
(Ussa) räckt ut sin hand mot a.en 13:10
skulle jag töras låta föra Guds a. 13:12
lät David icke flytta in a.en
13 :13
blev Guds a. kvar vid Obed-Edoms 13:14
beredde han en plats åt Guds a.
15:1
leviterna mä bära Guds a.
15:2
H. utvalt till att bära Guds a.
15:2
hämta H. a. upp till den plats
15:3
hämten sä H. a. upp till den plats
15:12
till att hämta upp H. a.
15:14
bura nu Levi barn Guds a.
15:15
Elkana dörrvakt are vid a.en
15:23
blåsa i trumpeter framför Guds a. 15:24
Jehia dörrvaktare vid a.en
15:24
voro alla leviterna s. bura a. ~n
15:27
Sedan de hade !"ört Guds a.ditin
16:1
att göra tjänst inför H. a.
16:4
Guds a.hade David hämtat 2.Krön. 1:4
5:4
lyfte leviterna upp a. en
hämtade a. en ditupp
5:5
Konung Salomo stod framf. a. en
5:6
att a. en övertäcktes av keruberna 5:8
vingar ö. den plats där a. en stod
5:8
deras ändar,s.sköto ut fr.a.en
5:9
I a. en fanns de 2 tavlor s. Mose..
5:10
där har (Salomo) satt a. en
6:11
t. din vilostad, du o. din makts a.
6:41
8:11
H. a. har kommit dit
Sätten den heliga a. en i det hus
35:3
t. din vilostad •. din makts a.
PsJ32:8
rökelsealtare o. förbundets a. Hebr. 9:4
ARK.
hiv~erna, a.erna, sin~erna

(Kanaan födde) a.erna
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l. Mos. 10:17
l. Krön. 1:15

ARKELAUS

ARM

grek. Archelaos, folkets ledare. Son
till Herodes den store i dennes äktenskap med samaritanskan Maltake.
Hans fullständiga namn var Julius
Herodes Arkelaus.
Arkelaus föddes omkring år 23
f.Kr., och jämte sin yngre broder
Herodes Antipas fick han sin avslutande uppfostran i Rom. I sitt
testamente hade fadern förordnat
Arkelaus till sin tronföljare, och efter
Herodes' död år 4 f.Kr. for Arkelaus
till Rom för att få kejsar Augustus'
bekräftelse på konungavärdigheten.
Före hans avresa blev det emellertid
ett uppror i templet i samband med
påskhögtiden. Arkelaus lät slå ned
det med vapenmakt, varvid 3000
judar miste livet. Sedan placerades
en romersk legion vid templet. En
judisk delegation skickades till kejsaren i Rom med anhållan om att denne inte skulle göra Arkelaus till konung utan låta judarna leva efter sin
egen lag under en romersk ståthållare. Troligen är det dessa händelser,
som Jesus anspelar på i Luk.19:
12,14.
Kejsaren förvägrade Arkelaus konungatiteln men bekräftade i övrigt
Herodes' testamente. Arkelaus blev
etnark över Samarien, Judeen och
Idumeen, och här ingick bl.a. städerna Cesarea, Sebaste (Samaria),
Joppe och Jerusalem, medan Herodes
Antipas och halvbrodern Filippus
blev tetrarker (lands furstar) över var
sin del av Herodes den stores forna
rike.
Arkelaus' regeringstid utmärktes av
grymhet och våldsdåd mot såväl samaritaner som judar. Bl.a. av- och
tillsatte han överstepräster med stort
godtycke. Hans giftermål med sin
halvbroder Alexanders änka Glafyra
väckte också allmänt missnöje. - Judar och samaritaner, som inbördes
var bittraste fiender, förenades i sitt
hat till Arkelaus och sände slutligen
en gemensam beskickning till kejsaren med allvarliga klagomål över
Arkelaus' uppträdande. Följden blev,
att han avsattes (år 6 e.Kr.) efter
knappt tio års regeringstid och förvisades till Vienne i Sydfrankrike, där
han dog någon gång före år 18. Arkelaus' område blev efter hans avsättning förvaltat som en romersk provins aV,en prokurator (landshövding).
Arkelaus omtalas i N.T. i samband
med Josefs, Marias och barnet Jesu
återvändande från Egypten. När Josef
fick veta, att Arkelaus härskade över
Judeen, undvek han detta område
och bosatte sig med sin familj i Galileen. Matt.2:22.

Se även: Kristus, lem, gren, famn,
omsluta, hand, makt, församling.
..arm

bärarmar 1.Kon.7:30
underarm 5.Mos.3:11
Arm

l. Bland de hebreiska ord, som
översättes med arm, är zeroa' av
roten zära', .räcka ut-, vanligast.
N.T.s grekiska term är brachiön, ego
»kortare.; detta ord utmärker egentligen den kortare delen av armen,
överarmen. från axeln till armbågen,
medan underarmen, från armbågen
till handen, har namnet pechys.
Termen brukas i Skriften mycket
ofta symboliskt för makt, kraft, inflytande och verksamhet av olika
slag, Ps.71:18; 89:14; Luk.l:51, bistånd eller förtryck, erövring, jfr J ob
35:9 .• Med uträckt arm» eller »med
blottad arm., 2.Mos.6:6; Jes.52:10,
är bildliga uttryck hämtade från Orientens värld med dess sätt att kläda
sig; i vissa fall är bakgrunden till uttrycket de gamla krigarnas gest med
svärd eller spjut i sin uträckta hand,
Jos.8:26.
2. Människans arm är i sig själv
maktlös men kan genom Guds kraft
uträtta stora ting, Job 26:2; LMos.
49:24; Ps.18:3S. Att vägra den faderlöse hjälp är att krossa hans arm, lob
22:9. Människans arm är dock icke
jämförbar med Guds i något avseende, 2.Krön.32:8; lob 40:4. Gud fråntager den försumlige hans makt, inflytande och tjänst, han .avhugger
hans arm», 1.Sam.2:31. Brist på medlidande och hjälp åt den nödställde
kan medföra förlust av tillgångar och
möjligheter: .armen brytes av ifrån
sin led., lob 31:16-23.
Maktmissbruk leder till förlust av
makten: .den arm, som lyftes för
högt, brytes sönder., lob 38:1S. Den
ogudaktiges arm brytes sönder, "Ps.
10: IS. Den som »sätter kött sig till
arm», som föredrager egen eller
andras mänskliga styrka och möjligheter framför Guds, vare sig detta
sker hos den enskilde eller blir en
vägledande princip för nation och
folk, han upplever Guds förbannelse,
Jer.17:S,6. Motsatsen till ett dylikt
beteende är förtröstan till Gud; den
har välsignelse med sig, v.7-9. Mot
Gud och hans folk fientliga nationers
arm, makt, inflytande, brytes sönder,
ler.48:2S; Hes.30:21. .Att äta köttet
på sin egen arm., inbördes tvister
och stridigheter, berövar ett folk dess
kraft, makt och inflytande och gör
det försvarslöst gentemot yttre fiender, les.9:20.

honom till en trygg tillflyktsort, S.
Mos.33:27; les.40:10-11. Hans ingripande och hjälp bringar tröst,
glädje och förnyelse, Jes.66:12 f. Herrens arm uppenbaras på ett allsidigt
och fullkomligt sätt i hans människoblivne, lidande, uppståndne och högt
upphöjde Tjänares person och verksamhet, 1es.53:1 f.
4. Den ovärdige herdens arm, Antikrists sataniska makt och inflytande
över Israel och världen, brytes definitivt i och med Messias', den rätte
Herdens, uppenbarelse, Sak. l l : 17.
ARM (sub.t.)

1) zeroa', II j l!
arm; betecknar' ofta makt eller styrka.
2) iä~, 1';'

hand, handflata.
3) i I.Mos.4S:1S ordagr. på el. över

dem; övers. i deras armar.
4) ~änä, il.N
rör, strå; mätstång, vågskål; här om
arm på ljusstake; i I.Mos.41:5,22
övers. strå, i lob 31 :22 led.
S) 'äzroa', l!,11.1K
arm; jfr 1.
..
6) sem'ol, ~Krio/
vänster sida; här övers. vänster arm;
i HV. jämin (höger sida) övers. på
motsvarande sätt: höger (underförstått: arm).
7) tenupä,
.1l~
upplyftande, svängande (av armen);
av: nujj, hif. lyfta, röra fram och tillbaka, svänga; användes också för att
beteckna viftoffret, t.ex. i 2.Mos.
29:24.

iW

8) ~a~, 1~

sida, ena sidan av något (t.ex. av ett
altare), här närmast ena sidan av
midjan, dvs. ena höften; av: ~ägag,
vända sig bort, vända sidan mot en
annan.
9) derä', 11}1
aram. arm.
10) brachiön, S p el X 1" W\}
arm (urspr. beteckning för den kortare delen av armen, dvs. mellan
skuldran och armbågen). Ordet används bildligt för att beteckna makt
eller styrka, jfr 1.

gränsen gick fram t. a.ernas Jos. 16:2
kom a.en Husal emot hm
2. Sam. 15:32
När nu a.en Husal kom
16:16
Kalla ock a.en Husai hit
17:5
A.en Husais rAd är bättre
17 :14
a.en Husai var kon. vän
l. Krön. 27:33

3. Herrens arm, hans mäktiga gärningar, uppenbaras inom alla sfärer
av tillvaron och med de mest olikartade följder. Hans .uträckta.,
• blottade. arm utför hans vredesdom, straff, S.Mos.ll:2,3; les.30:30;
S9: 16; Hes.20:33,34, befrielse, förlossning och frälsning, 2.Mos.6:6; 1.
Kon.8:42; Ps.77:16; 79:11; les.52:10;
63:12; ler.32:21; Apg.13:17, skänker
seger, Ps.44:4; 89:14; 98:1. Den är
icke för kort; intet är Herren för
svårt, vare sig inom naturens, 4.Mos.
11:23; ler.32:16 f., historiens eller
frälsningens sfär, Jes.59:1; Luk.l:S1.
Herrens arm är helig: hans makt
och gärningar vägledes av helighetens
principer, Ps.98:1; les.52:10; hans
armar är eviga, S.Mos.33:27. Därför
kan Herren svära vid sin starka arm
såsom högsta garanti för förverkligandet av löftena till sitt folk, les.62:
8. Herrens armar förenar makt med
ömhet, personlig omsorg. Detta gör

ARM
2 armbanden på hennes a. 1. Mos. 24:47
45:15
3 (Josef) grät i deras a.ar
1 hans händer och a.ar spänstiga 49:~4
l förlossa med uträckt a.
2. Mos. 6:6
15:16
1 för din a.s väldighet
46 a.ar utgå från ljusstakens
25:32
43 a.ar från ena sidan
25:32
4 och 3 a·.ar från andra sidan
25:32
25 :33
4 På den ena a.en 3 kalkar
4 på den andra a.en 3 kalkar
25:33
4 pä de 6 a.ar som utgå
25:33
25:35
4 under de 6 a.ar som utgå
4 kulor och a.ar i ett stycke
25:36
4 6 a.ar från ljusstakens sidor
37 :18
43 a.ar från ena sidan
37:18
37:18
4 och 3 a.ar från audra sidan
4 På den ena a.en sattes 3 kalkar 37:19
37:19
4 pä den aodra a.en sammalunda
37:19
4 sä gjordes pä de 6 a.ar
4 under de 6 a.ar s. utgingo
37:21
37 :22
4 kulor och a.ar i ett stycke
2 ingen S. brutit a. eller ben 3. Mos. 21 :19
4.Mos.11:23
2 Är då H. a.för kort
1 ett folk ~ uträckt a.
5. Mos. 4:34
5:15
l stark hand och uträckt a.
7:19
l uträckta a.varmed H.förde dig
1 fört ut med din uträckta a.
9:29
11:2
l besinnen (H.)uträckta a.
1 stark hand och uträckt a.
26:8
1 han krossar bAde a. och hjässa
3.3 :20
1 härnere rAda hans eviga a.ar
33:27
Dom. 15:14
1 omkring (Simsons) a.ar
16:12
1 han slet tågen av sina a.ar
1. Sam. 2:31
l skall avhugga din a.
l och din faders hus' a.
2:31
l armband s. satt på hans a. 2. Sam. 1:10
l mina a.ar att spänna
22:35
l talas om •• din uträckta a. 1. Kon. 8:42
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ARKEVIT

skreva då •• a.erna

Esr. 4:9

ARKIPPUS

grek. hästbetvingare. En kristen, som
jämte Filernon och Appfia omnämnes i inledningen av brevet till Filemon. Han antages därför ha varit
deras son. I församlingen i Kolosse
eller i Laodicea hade han fått sig
anförtrodd en viktig tjänst. En tradition förmäler, att Arkippusblev
biskop i Laodicea och att han tillsammans med sina föräldrar led martyrdöden i Kolosse. KoI.4:17; Filem.
v.2.
ARKIT

Arm-Aron
l stor makt och uträckt a.

2. Kon. 17:36

l din uträckta a.s skull
2. Krön. 6:32
l (Sanherib) är en a. av kött
32:8
l de faderlösas a.ar krossade Job 22:9

l stärkt den maktlöses a.
26:2
5 min a. brytas av ifrän sin led
31:22
l mot de övermäktigas a.
35:9
l den a. s . lyftes för högt brytes
38:15
l Har du en sådan a. s. Gud
40:4
l sönder den ogudaktiges a.
Ps. 10:15
l lärde mina a.ar att spänna
18:35
l de ogudaktigas a.ar
37:17
l deras egen a. gav dem icke seger 44:4
l utan din högra hand och din a.
44:4
l jag får förtälja om din a.
71 :18
l Med väldig a.förlossade du
77:16
l låt efter din a.s väldighet
79:11
l (Assur) har länat sin a. åt Lots
83:9
l med din a. förströdde du
89:11
l Du har en a.med hjältekraft
89:14
l min a. skall styrka honom
89:22
l vunnit seger med sin heliga a.
98:1
l med stark hand och uträckt a.
136:12
144:1
2 H. s.lärde mina a.ar kriga
l driftighet i sina a.ar
Ords. 31:17
2 räcker ut sina a.ar mot
31:20
2 a.ar s. äro bojor
Pred. 7:27
6 vänstra a. under mitt huvud HV. 2:6
6 vänstra a. vilar under mitt huvud 8:3
l ss. en signetring på din a.
8:6
l äter köttet på sin egen a.
Jes. 9:20
l med sin a.skördar axen
17:5
l visa huru (H.) a. drabbar
30:30
7 skall (H.) lyfta sin a.
30:32
l Var dessas a. var morgon
33:2
1 (H.) a. visar sin makt
40:10
l bearbetar det med kraftig a.
44:12
1 vara hans a.mot kald~erna
48:14
2 (H.) har då min a. blivit för kort 50:2
1 mina a.ar skola skaffa rätt
51:5
1 hoppas på min a.
51:5
1 kläd dig i makt. du H. a.
51:9
52:10
1 H. blottar sin heliga a.
1 för vem var H. a. uppenbar
53:1
2 H. a. är icke för kort
59:1
1 Då hjälpte (H.) hans egen a.
59:16
8 dina döttrar bäras fram på a.en 60:4
l H.har svurit vid sin starka a.
62:8
63:5
1 Då hjälpte mig min egen a.
l lät sin härliga a.gå fram
63:12
66 :12
8 I skolen bliva burna på a.en
1 sätter kött sig till a.
Jer. 17:5
1 strida mot eder med stark a.
21:5
1 min uträckta a. har gjort jorden 27:5
1 him.och jord gm din uträckta a. 32:17
5 ur Egyptens land med uträckt a. 32:21
2 Lägg trasorna .• under dina a.ar 38:12
48:25
1 (Moabs) a. är sönderbruten
1 blottade a.mot Jerusalem Hes. 4:7
13:20
1 slita dem frän edra a.ar
2 jag satte armband på dina a.ar
16:11
1 med uträckt a. skall jag regera 20:33
1 med uträckt a. skall jag föra
20:34
1 trotsa •• var och en på sin a.
22:6
2 satte armband på kvinnornas a.ar 23 :42
1 har brutit sönder Faraos a.
30:21
1 skall bryta sönder hans a.ar
30 :22
1 konungens a.ar skall jag stärka 30:24
1 Faraos a.ar skall jag bryta
30:24
1 stärka •• konungens a.ar
30:25
1 men Faraos a.ar skola sjunka
30:25
9 Bildstodens a.ar voro av
Dan. 2:32
l hans a.ar ss.glänsande koppar
10:6
l (H.) s. stärkte deras a.ar
Hos. 7 :15
11:3
1 tog dem upp i mina a .ar
l Må ett svärd träffa hans a. Sak. 11:17
11:17
1 Må hans a.alldeles förtvina
10 väldiga gärningar med sin a.Luk. 1:51
10 var H. a. uppenbar
Joh. 12:38
10 därifrån med upplyft a.
Apg. 13 :17

ARM (adj.)

1) 'åni, '~~
nedtryckt, nedböjd; fattig, egendomslös; saktmodig, ödmjuk; ofta övers.
betryckt, t.ex. Ps.18:28; 72:2; 74:19;
av: 'änä, vara böjd; 'äni står ofta tillsammans med 'ä~jon, t.ex. Ps.72:13;
82:4; Hes.16:49; 18:12; 22:29. Uttrycket kan förutom timlig fattigdom
också beteckna gudsförhållandet: att
vara _arm och fattig» (i Ps.40:18;
70:6; Sef.3:12; Jes.41~17 övers. betryckt och fattig) innebär att stå i ett
totalt beroendeförhållande till Gud.

3) räzi, 't1
• T
tunt el. magert tillstånd; fördärv, undergång; av: räzä, göra tunn el. mager, nit. bli tunn el. mager; endast i
Jes.24:16, där det står: räzi li, magerhet (fördärv) åt mig.

4) 'ä~jon, li'~
fattig, behövande; eländig, olycklig;
av: 'ä~ä, vilja, vara villig; vanligen
övers. fattig, t.ex. 2.Mos.23:6; Jer.
20:13; Am.5:12; ofta tillsammans
med 'äni, se 1. Ebjoniter kallades de
judar, som hade fattigdomen som ett
livsideal och levnadsmönster.

5) talaipöros,

TelAell'lTWPOC;

som utstår det som är hårt eller svårt;
i Upp.3:17 övers. eländig; av: adj.
talas, som lider el. uthärdar; p6ros,
sten, förhårdnad. Jfr talaipöria, Rom.
3:16; Jak.5:1, övers. elände, och
talaipöroo, Jak.4:9, övers. känna sitt
elände.

6) ptöch6s,

'lT T W X 6 C;

egendomslös, fattig, eländig; brukas
om den som har det så dåligt ställt,
att han måste tigga sig fram. Ordet
är vanligen övers. fattig, t.ex. Matt.
5:3; 19:21; GaI.2:10, och motsvarar
närmast hebr. 'äni, se l.
ARM
1 öppna din hand för de a.a 5. Mos. 15:11
24:14
1 icke göra en a. daglönare orätt
1 han är a. och längtar efter lön
24:15
2 Den a.e kan så hava hopp
Job 5:16
2 gottgöra hans skulder till de a.a 20:10
2 mot de a.a övade han våld
20:19
2 vägrat de a.a vad de begärde
31 :16
2 bragte så den a.es rop inför hm 34:28
1 åt de a.a skaffar han rätt
36:6
1 måste den a.e lida
Ps. 10:2
1 i försåt för att gripa den a.e
10:9
1 han griper den a.e
10:9
1 Gud, förgät icke de a.a
10:12
1 Eftersom de a.a lida övervåld
12:6
41:2
2 s • låter sig vårda om den a.e
2 Han skall vara mild mot den a.e 72:13
2 Skaffen den a.e och faderlöse
82:3
2 Befrien den a.e och fattige
82:4
2 de a.as fattigdom .. olycka Ords. 10:15
2 s. förtrycker den a.e smädar
14:31
19:4
2 den a.e bliver övergiven
2 s. förbarmar sig över den a.e
19:17
2 tillsluter sitt öra för den a.es
21:13
22:9
2 giver av sitt bröd åt den a.e
2 Den s.förtrycker den a.e
22:16
2 Plundra icke den a.e
22:22
2 därför att han är a.
22:22
2 usel herre, s. förtrycker de a.a 28:3
28:8
2 s. förbarmar sig över de a.a
29:7
2 vårdar sig om de a.as sak
29:14
2 konung, s.dömer de a.a rätt
1 A.a Anatot
Jes. 10:30
2 rättfärdighet •• döma de a.a
11:4
24:16
3 Jag a.e, jag a.e, ve mig
2 (H.) ett värn för den a.e
25:4
26:6
1 trampas under de a.as steg
51 :21
1 må du höra detta, du a.a
1 Du a.a s. blivit så hemsökt
54:11
4 blod av a.a och oskyldiga
Jer. 2:34
1 understödde hon icke den a.e Hes. 16:49
18 :12
1 en s. förtrycker den a.e
1 en s.icke förgriper sig på a.e
18:17
1 den a.e och fattige förtrycka de 22:29
2 stoft på de a.as huvuden
Am. 2:7
2 s. förtrycken de a.a
4:1
5:11
2 Eftersom I trampen på den a.e
2 vilja vi köpa de a.a för penningar 8:6
2 ett folk, betryckt och a.t
Sef. 3:12
l herde för •• de a.a fåren
Sak. 11:7
1 förnummo de a.a fåren
11:11
Rom. 7:24
5 Jag a.a människa
6 tillbaka till de svaga och a.a Gal. 4:9

senare var mest vanligt. Fattiga använde armband av koppar, horn eller
pärlor.
ARMBAND
tog fram 2 a. av guld
1. Mos. 24:22
24:30
När han såg .. och a.en
satte jag a.en på hennes armar
24:47
a. av olika slag
4. Mos.31:50
jag tog a., som satt på
2. Sam. 1:10
H. skall taga bort a.
Jes. 3:19
(H:) jag satte a.på dina armar Hes. 16:11
satte a. på kvinnornas armar
23 :42

ARMOD
Se även: Fattigdom.
ARMOD

1)

mu~,

:J.'I/.)

sjunka, bli fattig, råka i armod.

2) maQsor, 1 iD~
brist, fattigdom; armod; av: \:läser,
fattas, sakna, lida brist, t.ex. Ps.23: 1.
3) ris, tU 'l
fattigdom, armod; av: rus, vara fattig; jfr res, i Ords.6: 11; 24:34, övers.
fattigdom.

4) dålal, '.?~
vara svag, undertryckt, fattig;
17:4 övers. vändas i armod.

5) hysteresis,

6a T € p na l

Jes.

C;

brist; av: hysteroo, bli efter, t.ex.
Hebr.4:1; fattas, t.ex. Mark. 10:21;
lida brist, sakna, t.ex. Rom.3:23,
övers. vara i saknad av; Luk.15:14,
övers. lida nöd; hysteresis förekommer också i Fi1.4: Il.
6) hysterema, Öa T € p n \.I el
det som fattas, brist; av: hystereö, se
5; samma ord används i Kol.l:24,
övers. vad som fattas.
ARMOD
10m din broder råkar i a. 3. Mos. 25:25
1 din broder råkar i a.
25:3 5
1 din broder råkar i a.hos dig
25:39
1 din broder råkar i a. hos hm
25:47
27:8
1 Är någon i s ådant a.
Ords. 6:11
2 a.et ss. en väpnad man
2 och a.et ss. en väpnad man
24:34
31:7
3 dricka och förgäta sitt a.
4 Jakobs härlighet vändes i a. Jes.17:4
5 hon lade dit av sitt a.
Mark. 12:44
6 men hon lade dit av sitt a. Luk. 21:4

ARMONI
hebr. hörande till palatset. En av
konung Sauls söner med bihustrun
Rispa. Tillsammans med Mefiboset,
Sauls andre son med Rispa, samt fem
söner till hans dotter Mikal, överlämnades Armoni av David till gibeoniterna för att sona Sauls blodsdåd
mot deras stad. Han blev jämte de
övriga avlivad genom hängning. 2.
Sam.21:8.
ARMPAR

En ku1a under första a.et 2. Mos. 25:35
en kula under andra a.et
25:35
och en ku1a under tredje a.et
25:35
En kula sattes under första a.et 37:21
37:21
en kula under andra a.et
och en ku1a under det tredje a.et 37:21
ARMSTöD

på båda sidor om sitsen, a. 1. Kon. 10:19
2 lejon stodo utmed a.en
10:19
på båda sidor •• voro a.
2. Krön. 9:18
9:18
2 lejon stodo utmed a.en

ARNAN
ARMBAND

hebr. glad. En av Hananjas efterkommande, ättling till konung J ekonja. I.Krön.3:21.

de den gränsen mellan Ammon i norr
och Moab i söder, längre fram mellan Ruben och Moab. Floden går
idag under namnet Sejl el-Modjib.
Tre mindre bifloder flyter samman
med den, nämligen Sejl es-Saideh
söderifrån, Enkeileh från öster och
Weleh från nordöst. Floden är rik
på fisk.
ARNON
på andra sidan A.
4. Mos. 21:13
dalarna där A. går fram
21:14
21:24
intog hans land från A.
hela hans land ända till A.
21 :26
dem som bodde på A.s höjder
21:28
vid gränsen där A. flyter
22:36
och gän över bäcken A.
5. Mos. 2:24
Aroer, vid bäcken A. s strand
2:36
deras land, frän bäcken A.
3:8
frän Aroer vid bäcken A.
3 :12
ända till A. s dal
3 :16
frän Aroer vid bäcken A. s strand
4:48
Jos. 12:1
landet frän bäcken A.
frän Aroer vid bäcken A. s strand 12:2
från Aroer vid bäcken A. s strand 13:9
från Aroer, vid bäcken A. s strand 13 :16
toga de mitt land frän A.
Dom. 11:13
lägrade sig på andra sidan A.
11 :18
från A. ända till Jabbok
11:22
städer på båda s idor om A.
11 :26 •
området •.• vid bäcken A.
2. Kon. 10:33
komma till A. s vadställen
Jes. 16:2
Förkunnen vid A. att Moab
Jer. 48:20

AROD
hebr., betydelse osäker. En av Gads
söner, stamfader till aroditerna. Se:
Arodi. 4.Mos.26: 17.

ARODI
hebr., betydelse osäker. Se: Arod. l.
Mos.46:16.
ARODIT

av Arod a.ernas släkt

4. Mos. 26:17

AROER
hebr. naken, bar.

1. En ammonitisk stad mitt emot
Rabba i Gads dal, i Gilead, öster om
Jordan. Den tilldelades Gads stam.
- Numera heter den Arieh.
AROER
Gads barn byggde upp • .. A. 4. Mos. 32:34
det A. som ligger gent emot Jos. 13:25
Dom. 11:33
intog landet frän A.
lägrade sig vid A.
2. Sam. 24:5
A.s städer varda övergivna Jes. 17:2

2. En ammonitisk stad, Rubens stams
gränsstad i söder mot Moab. Den låg
på norra sidan av floden Arnon,
strax söder om Dibon. Ruinerna finnes i det nuvarande Kirbet Ara'ir.
AROER
5. Mos. 2:36
A. ,vid bäcken Arnons
3:12
som sträcker sig frän A.
4:48
A. ,vid bäcken Arnons strand
A. vid bäcken Arnons strand Jos. 12:2
13:9
landet frän A.
13:16
området frän A.
2. Kon. 10:33
intog området frän A.
1. Krön. 5:8
han bodde i A.
Jer. 48:19
speja •• du A.s folk
3. En stad längst söderut i Judeen,
omkring 22 km sydöst om Beer-Seba.
I Amarnabreven kallas den Araru;
dess nuvarande namn är Arara. Se:
Adada. I.Sam.30:28.
AROERIT

a.en ]lotams söner

1. Krön. 11 :44

ARON

svag, eländig, ringa, obetydlig; av:
dälal, vara svag el. undertryckt, se
Armod 4.

Smycken användes mycket ofta 1
forntiden, och i österlandet var det
vanligt, att så gott som alla kvinnor
bar armband. Det förekom också hos
män, såväl rika som fattiga. Om Saul
heter det exempelvis, att han bar
armband, 2.Sam.l:l0.
Dessa smycken bars både på ö"erarmen och vid handleden. Armbanden kunde vara gjorda av guld eller
pärlemor men också av silver. Det

hebr. möjl. brusande el. strid (flod).
En flod, som österifrån faller ut i
Döda havet. Från äldsta tider utgjor-

Grundbetydelsen av det hebr. ordet
är oviss, enligt en förklaring: upplyst.
Aron var son ti\l Amram och dennes hustru Jokebed, vilka båda var
av Levi stam, och därmed broder till
Mose och Mirjam, 2.Mos.6:20; 4.
Mos.26:59. Aron var tre år äldre än
Mose, 2.Mos.7:7. Om hans barndom
och tidiga ungdom är intet känt. Han
omnämnes först i berättelsen om den
brinnande busken; här erinras Mose
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2) dal,

'I

ARNI
Enligt släktregistret i Luk.3:23-38
en av Jesu förfäder, son till Esrom
och fader till Admin. Luk.3:33.

ARNON

Aron

om sin broders goda talegåvor, 2.
Mos.4: 14. Aron blev gift med en
kvinna av Juda stam, Eliseba, och
med henne fick han fyra barn, Nadab,
Abihu, Eleasar och Hamar, 2.Mos.
6:23; jfr 4 .Mos.3:1 f.
Mose medhjälpare. Vältalig, som
Aron var, fick han Guds kallelse att
vara sin broders språ krör inför egyptierna ; jfr 2.Mos.4: 16: »han skall tala
för dig till folket; alltså skall han
vara för dig såsom mun, och du skall
vara för honom såsom en gud» , jfr
2.Mos.4:16. På Guds befallning gick
han åstad ut i öknen, Mose till mötes;
denne var nu på väg från Midjan till
Egypten. De bägge b,.öderna möttes
på Guds berg Horeb (Sinai), 2.Mos.
4:27. Då de hade kommit till Gosen,
församlade de alla Israels barns äldste. Aron omtalade allt vad Herren
hade talat till Mose, och inför folkets
ögon gjorde han alla de tecken , som
H erren hade bjudit honom att göra,
2.Mos.4:29,30. Aven inför Farao var

nom till överstepräst och invigde hans
söner till prästämbetet, 3.Mos.8 : 1 ff.
Men Nadab och Abihu frambar
främmande eld i helgedomen. Eld utgick då från Herren och dräpte dem,
3.Mos.10: 1,2. I sin egenskap av överstepräst fick Aron leviterna och prästerna till tjänare, 4.Mos.3:5 ff.
Vid ett tillfälle lät Aron förleda
sig av sin syster Mirjam till att knorra
emot Mose, 4.Mos.12. - När Herren
i sin vrede ville tillintetgöra hela folket, då det efter Koras och de övriga
upprorsmakarnas förgörande knorrade emot Mose och Aron , gick Aron
och Mose i förbön för folket , 4.Mos.
16:41 ff. Herren stadfäste då på nytt
Arons kallelse till prästämbetet genom
ett under med hans stav, som han lät
grönska och bära knoppar, utslagna
blommor och mogna mandlar, 4.Mos.
17. Jfr H ebr.9:4.
När Herren hade lovat vatten ur
klippan i öknen Sin, visade Aron och
Mose genom sin handling, att de inte

Gren av malldelträd. Arolls stav var gjord aven sådan grell , 4.Mos.17:8.

trodde på
deras otro
bud blev
komma in

Gud, och som straff för
och olydnad mot Herrens
det dem ej förunnat att
i det förlovade landet, 4.

det Aron , som förde ordet och gjorde
de flesta undren , 2.Mos.7:9 ff.
Efter tåget genom Röda havet omtalas Aron flera gånger i samband
med händelserna under vandringen
till Sinai , 2.Mos.16:6-10,33,34. Under striden mot Amalek höll Aron
den ena av Mose trötta händer uppe,
medan Hur höll den andra, till dess
att Josua hade hemfört segern, 2.
Mos.17:9-13. Aron omnämnes vidare
vid mötet med Jetro, Mose svärfader,
i öknen, 2.Mos.18: 12. Då Mose steg
upp på Sinai berg för att mottaga
lagens tavlor, 2.Mos.24: 12, följde
Aron jämte sönerna Nadab och Abihu samt sjuttio a v Israels äldste med
honom ett stycke, 2.Mos.24:1-11.
Medan Mose var uppe på berget,
visade Aron emellertid sin brist på
karaktärsstyrka och uthållighet. l ett
svagt ögonblick och under press från
folket lät han gjuta en guldkalv , som
skulle tjäna som en synlig symbol för
Gud. D enna avgudabild var en efterbildning av den egyptiske Apis. Då
Mose fick se detta , bestraffade han
folket och klandrade Aron för vad
han gjort, 2.Mos.32. Genom Mose
förbön fick emellertid Aron förlåtelse
för denna sin synd, 5.Mos.9: I 8-20.
Överstepräst. Herren utpekade Aron
till att bliva den förste översteprästen, 2.Mos.28:1. Sedan tabernaklet
blivit fullbordat, smorde Mose ho-

Förebild till Jesus Kristus.
Översteprästen Aron är en förebild
till det nya förbundets överstepräst,
Jesus Kristus: l) Aron blev smord till
överstepräst genom att någon göt
olja över honom, 2.Mos.29:7; 3.Mos.
8: 12. Detta är en förebild till att vår
Frälsare och Herre, Jesus Kristus,
undfick den helige Ande utan mått,
Joh.3:34. 2) Aron gick varje år på
den stora försoningsdagen in i det
allraheligaste och bringade försoning
för folkets synder, 3.Mos.16. Kristus
har en gång för alla sonat våra synder, Hebr.7:27, och han har nu gått
in i själva himmelen för att träda
fram inför Gud , oss till godo, Hebr.
9:24. 3) Aron bar namnen på Israels
tolv stammar på sitt bröst och på
sina axlar för att på detta sätt ständigt bära dent fram inför Gud, 2.
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Mos.20:8~13,24.

Aron dog på berget Hor 123 år
gammal , 4.Mos.20:28; 33:39. Före
ha ns död tog Mose på Herrens befallning av honom hans präst kläder
och lät hans son Eleasar iföra sig
dem , 4.Mos.20:25-29. Folket höll
dödsklagan efter honom i trettio dagar.

Mos.28: 12. Kristus går alltid i förbön
för oss inför Fadern, Hebr.7 :25, jfr
Joh.17.
ARON
Har du icke din broder A. 2. Mos. 4:14
Herren sade till A. : Gå åstad
4 :27
Mose berättade för A. allt
4 :28
gingo Mose och A. åstad
4 :29
A. omtalade allt vad Herren talat
4 :30
kommo Mose och A . och sade
5:1
Mose och A., varför dragen l
5:4
träffade de Mose och A.
5 :20
Herren talade till Mose och A.
6 :13
födde åt honom A. och Mose
6 :20
A. tog till hustru Eliseba
6 :23
Eliasar, A.s son, tog en av
6 :25
förhöll det sig med A. och Mose
6 :26
förhöll det sig med Mose och A.
6 :27
A. skall vara din profet
7 :1
sedan skall din broder A. tal a
7:2
Mose och A. gjorde så
7:6
A. 83 år gammal, när de talade
7:7
Herren talade till Mose och A.
7:8
d å skall du säga till A. : Tag din stav 7:9
gingo Mose och A . till Farao
7:10
A. kast ade sin stav inför Farao
7 :1 0
A. s stav uppsluk ad e d e ras stavar
7:12
Säg till A. : Tag din stav
7 :19
Mose och A. gjorde såsom Herren 7 :20
Säg till A. : Räck ut din hand
8:5
räckte A. ut sin hand
8:6
kallade Farao Mose och A. till sig 8:8
gingo Mose och A. ut
8:12
Säg till A. : Räck ut din stav
8:16
A. räckte ut sin hand med sin stav 8:17
kallade Farao Mose och A. till sig 8 :25
sade Herren till Mose och A.
9:8
kalla till sig Mose och A.
9:27
gingo Mose och A. till Farao
10:3
hämtade man Mose och A.
10:8
kallade ..• med hast Mose och A.
10:16
Mose och A. gjorde . .• under
11:10
Herren talade till Mose och A.
12:1
Herren hade bjudit Mose och A.
12:28
kallade Mose och A . •. om natten
12:31
Herren sade till Mose och A.
12:43
såsom Herren bjudit Mose och A. 12:50
Mirjam, A. s syster, tog en puka 15:20
knorrade emot Mose och A.
16:2
Mose och A. sade till Israels barn 16:6
Mose sade till A. : Säg till Israels 16:9
A. talade iill Israels barns
16:10
Mose sade till A . : Tag ett kärl
16:33
A. ställde det framför vittnesb.
16:34
Mose, A. och Hur stego upp
17:10
stödde A. och Hur hans händer
17:12
A. och alla de äldste
18:12
och hav A. med dig
19:24
till Herren, du själv jämte A.
24:1
Mose och A. stego ditupp
24:9
Se, A. och Hur äro hos eder
24:14
skola A. och hans söner sköta
27 :21
28 :1
A. och hans söner tr äda fram
A. sj ä lv och hans söner
28 :1
göra åt. .. A . heliga kläder
28:2
de skol a göra kl äd e r åt A.
28 :3
heliga kl äder åt din brode r A.
28 :4
28 :1 2
A. skall bära deras namn
A. skall s å bära Israels söners
28 :29
så att de ligga på A.s hj ä rta
28 :30
A. skall så bära Israel s barns dom 28 :30
de nna s ka ll A. hava på sig
28:35

Överstepräst som lit/ör sin tjän st.
skall si tt a på A. s panna
A. skall bära den missgärning
åt A. s söner ska ll du göra
skall du kläda på din broder A.
A. och hans söner skola ha va
föra A. och hans söne r fram
sätta p å A. livklädnade n
omgjorda dem. A. och hans söner
företaga handfyllning m ed A.
A. och hans söner sko la l ägga
A. och hans söner skola l ägga
A .. . lägga sina händer på vädurens
bestryka A. s högra örsnibb
stänka på A. och hans kl äde r
l ägga alltsammans på A. s hä nd e r
bringan av A. s handfyllningsv äd ur
skola tillhöra A. och hans söne r
skall tillhöra A. och hans söner
A. s heliga kl äder skola hans söner
skola A. och hans söner äta
Så skall du göra m ed A.
A ... ska ll jag helga
A. skall antända vällukta nde
likaledes ska ll A. antända röke ls e
A. skall e n gång om å ret bringa
• A. och . •. skola t vå sina händer
A. och hans söner skall du smörja
prästen A. s andra heliga kläder
församlade de sig omkring A.
sade A. till dem: Tagen guldring.
de buro dem till A.
När A. såg detta, byggde han
A. lät utropa och säga : l morgon
Mose sade till A. : Vad ha r folk et
A. svarade : Min herr es vrede
eftersom A ... had e släppt dem
kal ven, den som A. gjorde
A. och alla Israels barn sågo
vände A .•. tillbaka till honom
prästen A. s andra heliga kläder
Itamar. pr ästen A. s son
heliga kl äd e rna, som A. skulle

Det s.k. A rOllS berg i Sinai.
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28 :3 8
28:3 8
28 :40
28:40
28:43
29 :4
29:5
29 :9
29:9
29 :10
29:1 5
29 :19
29 :20
29:21
29:24
29:26
29 :27
29 :28
29 :29
29:32
29:35
29 :44
30:7
30 :8
30:10
30:19
30 :30
31 :10
32:1
32:2
32:3
32:5
32:5
32:21
32 :2 2
32: 25
32:35
34:30
34:31
35 :1 9
3 8 :21
39:1

Aror-Arv
åt A. och ••• livklädnaderna
39 :27
prästen A. s andra heliga kläder
39:41
föra A. och hans söner fram
40:12
sätta på A. de heliga kläderna
40:13
Mose och A••• tvädde sina händer 40:31
A. s söner skola bära fram 3. Mos. 1:5
A. s söner skola göra upp eld
1:7
A. s söner skola lägga styckena
1:8
A. s söner skola stänka <less blod
1:11
bära det fram till A. s söner
2:2
tillhöra A. och hans söner
2: 3 ,lO
A. s söner skola stänka blodet
3:2
A. s söner skola förbränna det
3:5
A. s söner skola stänka dess blod 3:8,13
Bjud A. och hans söner och säg:
6:9
A. s söner skola bära fram det
6:14
skola A. och hans söner äta
6 :16
Allt mankön bland A.s barn
6:18
det offer, som A•.. offra
6:20
Tala till A. och hans söner
6 :25
skall tillfalla A. s söner
7:10
bringan skall tillhöra A.
7 :31
bland A. s söner, som offrar
7 :33
giver dem åt prästen A.
7:34
Detta är A. s ... ämbetslott
7:35
Tag A. och hans söner
8:2
Mose förde fram A. och hans söner 8:6
8:12
göt smörjelseolja på A. s huvud
Mose förde fram A. s söner
8 :13
A .•. lade sina händer på
8:14,18,22
beströk A. s högra örsnibb
8:23
förde fram A. s söner
8:24
på A. s och hans söners händer
8 :27
stänkte på A. - på hans kläder
8:30
helgade så A. - hans kläder
8:30
Mose sade till A. och hans Söner
8:31
A. och hans söner skola äta det
8:31
A. och hans söner gjorde allt
8:36
kallade Mose till sig A.
9:1
han sade till A.: Tag dig en tjurkalv 9:2
9:7
Mose sade till A. : Träd fram
trädde A. fram till altaret
9:8
A. s söner buro fram blodet
9:9
A. s söner räckte honom blodet 9:12,18
viftade A. till ett viftoffer
9:21
A. lyfte upp sina händer över folket 9:22
10:1
A. s söner Nadab och Abihu togo
Mose sade till A. : Detta är
10:3
10:3
Och A. teg stilla
A. s farbroder Ussiels söner
10:4
Mose sade till A.
10:6
Herren talade till A. och sade
10:8
Mose sade till A. och Eleasar
10:12
förtörnades på •.• A. s söner
10:16
A. sade till Mose: Se, de hava
10:19
Herren talade till Mose och A.
11:1
Herren talade till Mose och A.
13:1
skall han föras till prästen A.
13:2
Herren talade till Mose och A.
14:33
Herren talade till Mose och A.
15:1
16:1
A. s två söner voro döda
Säg till din broder A.
16:2
när A. skall gå in i helgedomen
16:3
A. skall föra fram sin egen
16:6
A. skall draga lott om de två
16:8
skall A. föra fram och offra
16:9
A. skall föra fram
16:11
A. skall lägga sina händer på den 16:21
16:23
A. gå in i uppenbarelsetältet
Tala till A. och hans söner
17:2
Säg till prästerna, A. s söner
21:1
Tala till A. och säg
21 :17
Av prästen A. s avkomlingar skall 21:21
Mose talade detta till A.
21:24
Tala till A. och hans söner
22:2
22:4
någon av A. s avkomlingar är
Tala till A. och hans söner
22:18
skall A. beständigt sköta den
24:3
De skola tillhöra A. och hans
24:9
inmönstra ••• du och A.
4. Mos. 1:3
Mose och A. togo till sig dessa
1:17
inmönstrade av Mose och A.
1:44
Herren talade till Mose och A.
2:1
om A.s och Moses släkt
3:1
Dessa äro namnen på A.s söner
3:2
3:3
A. s söner, de smorda prästerm
präster under sin fader A.
3:4
låta dem stå inför prästen A.
3:6
3:9
giva leviterna åt A.
A. och hans söner skall du
3 :10
Eleasar, prästen A.s son
3:32
hade Mose och A••• sitt läger
3:38
leviterna, som Mose och A.
3:39
giva penningarna åt A.
3:48
Mose gav lösensumman åt A.
3:51
Herren talade till Mose och A.
4:1
skola A. och hans söner gå in
4:5
4:15
A. och hans söner ••• övertäckt
Eleasars, prästen A.s sons
4:16
Herren talade till Mose och A.
4:17
4:19
A. och hans söner skola anviaa
sätt, A. och hans söner bestämma 4:27
ltamar, prästen A.s BOn
4:28,33
4:34,3 7
Mose och A. inmönstrade
Mose och A. inmönstrade
4:41,45
leviterna, som Mose och A.
4:46

Tala till A. och hans söner
6:23
ltamar, prästen A. s son
7:8
Tala till A. och säg till honom
8:2
A.gjorde så; han satte upp
8:3
A. skall vifta leviterna såsom
8:11
ställa leviterna inför A.
8:13
ss. gåva åt A.och hans söner
8:19
8:20
Mose och A.• gjorde så
A. viftade dem ss. viftoffer
8:21
A. bragte försoning för dem
8:21
under A. och hans söner
8 :22
trädde fram inför Mose och A.
9:6
A.s söner .• blåsa i trumpeterna
10:8
Mirjam jämte A. talade illa
12:1
.sade Herren till Mose, A., Mirjam 12:4
12:5
han kallade på A. och Mirjam
när A. vände sig till Mirjam
12:10
Då sade A. till Mose: Ack min
12:11
och kommo till Mose och A.
13 :27
knorrade emot Mose och A.
14:2
föllo Mose och A. ned
14:5
Herren talade till Mose och A.
14:26
förde honom inför Mose och A.
15:33
församlade sig emot Mose och A. 16:3
vad är A., att l knorren emot
16:11
du själv och de, så ock A.
16:16
du själv och A. mån ock taga
16:17
16:18
och Mose och A. likaså
Herren talade till Mose och A.
16:20
Säg till Eleasar, prästen A.s son 16:37
ingen, som icke vore av A. s säd 16:40
knorrade ••• emot Mose och A.
16:41
församlade sig emot Mose och A. 16:42
16:43
gingo Mose och A. fram
Mose sade till A. : Tag ditt fyrfat 16:46
tog A. det som Mose hade tillsagt 16:47
16:50
vände A. tillbaka till Mose
A.s namn skall du skriva
17:3
A.s stav var med bland deras
17:6
då grönskade A. s stav
17:8
17:10
Lägg A.s stav tillbaka
Herren sade till A.
18:1
Herren talade till A. : •• jag giver 18:8
Herren sade till A. : l deras land 18:20
tionden ..• åt prästen A.
18:28
Herren talade till Mose och A.
19:1
församlade sig emot Mose och A. 20:2
Mose och A. gingo bort
20:6
du med din broder A.
20:8
Mose och A. sammankallade
20:10
Herren sade till Mose och A.
20:12
Herren talade till Mose och A.
20:23
A. skall samlas till sina fäder
20:24
Tag nu A. och hans son Eleasar
20:25
tag av A. hans kläder
20:26
skall A. samlas till sina fäder
20:26
Mose tog av A. hans kläder
20:28
A. dog däruppe
20:28
A. hade giVit upp andan
20:29
Eleasar, son till prästen A.
25:7
prästen A. s son Eleasar
25:11
Herren till Mose och ••• A.s son
26:1
satte sig upp emot Mose och A.
26:9
födde åt Amram A. och Mose
26:59
åt A. föddes Nadab och Abihu
26 :60
liksom A••• samlad till sina fäder 27 :13
anförda av Mose och A.
33:1
A. steg upp på berget Hor
33:38
A. var 123 år gammal
33:39
på A. blev Herren vred
5. Mos. 9:20
jag bad då jämväl för A.
9:20
där dog A.
10:6
A. dog på berget Hor
32:50
prästen A. s söner fingo
Jos. 21:4
fingo A. s söner följande
21:10
Åt prästen A. s söner gav man
21:13
städer, som A.s söner ••• fingo
21:19
sände jag Mose och A.
24:5
Eleasar, A. s son, dog
24:33
Eleasar, A. s son
Dom. 20:28
som lät Mose och A. uppstäl. Sam. 12:6
Herren sände Mose och A.
12:8
Amrams barn voro A.
1.Krön. 6:3
6:3
A. s söner voro
6:49
A. och hans söner ombesörjde
dessa voro A. s söner
6:50
A. s söner av kehatiternas släkt
6:54
Åt A. s söner gav man
6:57
Jojada, fursten inom A. s släkt
12:27
David samlade tillhopa A. s barn 15:4
Amrams söner voro A. och Mose 23:13
23 :13
A. blev avskild till att helgas
plats vid A.s söners sida
23:28
iakttaga vad A. s söner
23:32
A. s söner hade följande avdeln.
24:1
A. s söner voro
24:1
föreskrivet för dem genom A.
24:19
kastade lott ••• som A. s söner
24:31
för A. s släkt Sadok
27 :17
fördrivit ••• A. s söner
2. Krön. 13 :9
Vi hava präster av A. s söner
13 :10
det tillhör prästerna, A. s söner
26:18
29:21
befallde A. s söner att offra
för dem av A.s söner, som bodde 31:19
35:14
A. s söner voro upptagna
åt sig och åt prästerna, A. s söner 35:14

ART
fruktträd,s. eft. sina a.er
1.Mos. 1:11
fröbärande örter, eft. deras a.er
och träd som eft. sina a.er
1:12
s. vattnet vimlar av, eft. deras a.er
fåglar, efter deras a.er
1 :21
levande varelser eft. deras a.er,
vilda djur,eft.deras a.er
1:24
Gud gjorde de vilda djuren efter
deras a.er, boskapsdjuren eft.
deras a.er och alla kräldjur
eft. deras a.er
1 :25
Av fåglarna eft.deras a.er, av
fyrfotadjuren eft. deras a.er, av
alla kräldjur eft. deras a.er
6:20
vilda djur eft.sina a.er,
boskapsdjur eft. sina a.er, kräldjur eft. sina a.er och flygande
djur eft. sina a.er
7 :14
icke ätas, falken med a.er 3. Mos. 11:14
alla slags korpar eft. deras a .er
11 :15
höken med dess a.er
11:16
regnpiparen med dess a.er
11:19
fån l äta: arbe med dess a.er,
soleam med dess a.er, hargol
med dess a.er och hagab med a.er 11:22
ss. orena: ödlan med dess a.er
11:29
5. Mos. 14:13
gladan med dess a.er
korpar efter deras a.er
14:14
14:15
höken med dess a.er
regnpiparen med dess a.er
14:18
Jer. 2:21
ädelt vinträd, alltig. äkta a.
mskors (kött) har sin a.,
boskapsdjur en annan a.
1.Kor.15:39
icke av köttalig a.
2. Kor. 10:4

Hebreiskan använder för det mesta
två grundord för vårt ord arv: nätlal,
taga i arv, ärva, och järas, taga i
besittning. Dessa båda ord brukas
emellertid mera som uttryck för besittning i allmänhet än om arvsprocesser.
l. Arv i egentlig betydelse är dock
icke främmande för de gammaltestamentliga skrifterna. Jord och annan
fast egendom gick i arv från fader till
son. Änkor ärvde icke. Den äldste
sonen fick en dubbel arvslott men
måste i gengäld till följd av denna
sin försfödslorätt försörja sin moder,
då hon blivit änka, samt sina systrar.
Döttrar hade vanligtvis inte arvsrätt,
men enstaka undantag gjordes. Sålunda heter det om Job, att han gav sina
döttrar arvedel bland deras bröder,
Job 42:15. Äv~n slavar kunde i vissa
fall få ärva.
Om den avlidne icke hade någon
son, skulle döttrarna ärva, 4.Mos.
27:8, förutsatt att de ej gifte sig med
någon utom sin egen stam, 4.Mos.
36:6-7. Fanns överhuvud inga barn
i familjen, var den avlidnes bröder
arvsberättigade, därnäst hans faders
bröder eller närmaste släkting, 4.
Mos.27:9-11. Jfr Rut 4:3 f.; Jer.32:7 f.
Lagen förbjöd försäljning av arvsbesittning. Endast i yttersta nödfall
fick detta ske, 3.Mos.25:23,25. Nabot
kunde sålunda enligt lagen inte efterkomma konung Ahabs begäran, l.
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son till A., översteprästen
Esr. 7:5
en präet, av A. s söner
Neh. 10:38
åt A. s söner deras helgade andel 12:47
genom Moses och A.s hand
Ps. 77:21
Mose och A. voro bland ••• präster 99:6
A., som han hade utvalt
105:26
upptändes av avund mot A.
106:16
I av A. s hus, förtrösten
115:10
han skall välsigna A. s hus
115:12
säge A.s hus, ty hans nåd varar 118:3
oljan som flyter ••• i A.s skägg
133:2
l av A. s hus, loven Herren
135:19
Mose, A••• gå framför dig
Mika.6:4
en av A. s döttrar, Elisabet Luk. 1:5
sade till A. : Gör oss gudar
Apg. 7 :40
A. kallas därtill av Gud
Hebr. 5:4
icke nämnes efter A. s sätt
7:11
l denna förvarades ••• A. s stav
9:4

AROR
Se: Aroer. l.Dom.1l:26.

ARPAD
hebr. bädd, viloläger. En stad i Syrien, 21 km norr om Aleppo. Den
var en tid huvudstad i ett arameiskt
rike, men intogs efter två års belägring av Tiglat-Pileser III år 740
f.Kr. Numera har staden återfunnits
i ruinhögen Tell Arfad.
ARPAD
Hamats och A. s gudar
2. Kon.
Var är ••• A.s konung
gått ••• Hamst såsom A.
Jes.
Var äro Hamats och A.s gudar
Hamsts konung och A.s konung
och A. komma på skam
Jer.

18:34
19:13
10:9
36:19
37:13
49:23

ARPAKSA.D
trol. ett ord av främmande ursprung.
En av Sems söner, stamfader till
Abraham. Arpaksad kan vara en
variant av namnet Ur-pa-Kasdim,
och Ur-Kasdim är det hebreiska uttrycket för kaldeernas Ur. Se även:
Arfaksad.
ARPAKSAD
1. Mos. 10:22
Sems söner voro ••• A.
10:24
A. födde Sela
11:10
födde han A.
sedan Sem hade fött A.
11:11
11:12
När A. var 35 år födde han Sela
11:13
sedan A. hade fött Sela
Sems söner voro .•• A.
1. Krön. 1:17
1:18
A. födde Sela
1:24
Sem, A., Sela

ARSA
hebr. jord, land. Överhovmästare hos
Israels konung Ela i Tirsa. I.Kon.
16:9.

ART

-art
elakartad 3.Mos.13:51

ARTASASTA
hebr. form av gammalpersiskt namn;
vanligast är den grekiska namnformen
Artaxerxes. Perserkonungen Artaxerxes I (465-424 f.Kr.) med tillnamnet
Longimanus (latin) eller Makrocheir
(grekiska), _den långhänte., så kallad
till följd aven missbildning av hans
högra hand. Han var tredje sonen
till perserkonungen Xerxes I, samtida
med Esra och Nehemja.
ARTASASTA
i A. s tid skrevo Bislam
Esr.
A., konungen i Persien
om Jerusalem till konung A.
sände till konung A.
stod i konung A. s skrivelse
såsom ••• och A. hade befallt
under A. s regering hände sig
i A. s sjunde regeringaår
A. gav åt prästen Esra
A., konungarnas konung
jag, konung A., giver härmed
under konung A. s regering
i A. s 20. regeringsår
Neh.
från A. s 20. regeringsår ända till
i A. s 32. regeringsår hade jag

4:7
4:7
4:8
4:11
4:23
6:14
7:1
7:7
7:11
7:12
7:21
8:1
2:1
5:14
13:6

ARTEMAS
grek. kortform av Arternidoros, (gudinnan) Artemis' gåva. En av Paulus'
medarbetare, som han tänkte sända
till Titus på Kreta. Tit.3:12.

ARTEMIS
Se: Diana.
-artig
vanartiga J es.l:4

ARUBBOT
hebr. fönster. En ort belägen troligen
i Juda lågland. Heseds son, BenHesed, var Salomos fogde här. 1.
Kon.4:10.

ARUMA
hebr. hög, höjd. En ort nära Sikem.
Möjligen kan platsen vara identisk
med ruinstaden El-Ormeh, omkring
. en mil söder om Sikem. Dom.9:41.

ARV
Se även: Arva, arvinge, arvslott, arvedel, arvgods, medarvinge, testamente,
egendom, ätt, släkt, fader, löfte, barn,
efterkommande, liv.

Arv

Arv-Arvedel

1 ss. a.åt edra barn
3. Mos. 25:46
1 utskifta landet ss. a.
5. Mos. 1:38
1 utskifta åt dem ss. a.
3 :28
21:16
1 utskiftar sin egendom ss. a.
31:7
1 du skall utskifta det ss. a.
1 åt detta folk ss. a.det land Jos. 1:6
Dom. 11:2
1 Du skall icke taga a.
2 hunnit att tillträda a.et
1. Kon. 21:19
1. Krön. 28:8
1 lämna det ss. a.
Job 15:18
3 ss. ett a. ifrån sina fäder
Ps. 16:6
4 ett a. s. behagar mig väl
Ords. 13:22
1 Den gode lämnar a.
4 bland bröderna får han skifta a. 17:2
4 Gård och gods får man i a.
19:14
1 lögn hava våra fäder i a.
Jer. 16:19

1) nablilä, n'?QJ
arv, besittning, egendom; av: näl)al,
se 2. Se: Arv 4, Arvgods l, Arvland
l, Arvsegendom l, Arvslott 4.
2) näbal, 'lO 4
ärva, taga i arv; hif. giva i arv, giva
till arvedel. Se: Arv 4, Arvgods l,
Arvland l, Arvsegendom l, Arvslott 4.
3) goräl, 'i ~ i .J
urspr. liten rund sten, som användes
vid lottkastning, lott; det som tilldelas någon vid lottning, del, andel.
Se: Arvslott 6.
4) beläk, D?D
del, andel; av: l)äla~, tilldela, fördela;
i Sak.2:l2 tillsammans med nähal,
se 2. Se: Arvedelsland l, Arvslott 8.
5) moräSä, n W~,. t:l
besittning, arv, egendom; av: järas,
se 6.
6) järas, tif] ~
taga i besittning, få i arv; hif. giva i
besittning, giva i arv; jfr 5 och 7. Se:
Arv 2, Arvinge 2.
7) jerussä, n ~!. ~
besittning, arv, egendom; av: järas,
se 6; jfr 5.
8) katakleronomeo,
fördela genom lottning, i Apg.13: 19
övers. utskifta till arvedelar; av: prep.
kata och kleronomeö, se 10.
9) kIeronomia, K A n p o v o Il f a
arv, besittning; av: kleros och nemö,
se 10. Se: Arv 5.

ARVEDEL
l Hava vi a. i vår faders
l. Mos.31:14
1 bröders namn i dessas a.
48:6
l planterar dem på din a.s 2. Mos. 15:17
2 taga landet till din a.
23:3 O
2 skola få det till evärdlig a.
32:13
4. Mos. 16:14
l Ingalunda åkrar till a.
18:20
2 skall du icke hava någon a.
l jag skall vara din a.
18:20
l all tionde till a.
18:21
l skola de icke hava någon a.
18:23
18:24
l giver jag åt leviterna till a.
l icke a. bland Israels barn
18 :24
l I skolen få ss. eder a.
18 :26
26:53
l skall landet utskiftas till a.
l större stam .• större a.
26:54
l åt en mindre .. mindre a.
26:54
l skall a. givas efter antalet
26:54
2 Efter namnen .. sina a.ar
26 :55
26:56
l Efter lottens utslag .• sin a.
1 icke någon a. var given
26:62
l lå1a deras faders a. övergå
27:7
l hans a. övergå till hans dotter
27:8
27:9
l giva hans a. åt hans bröder
27:10
l hans a. å1 hans faders bröder
l a. åt närmaste blodsförvant
27:11
l förrän Israels barn fått sin a.
32:18
2 icke taga vår a. på andra sidan 32:19
l vår a. har tillfallit oss här
32:19
2 utskifta landet ss. a. åt eder
33:54
1 åt !3n större stam •• större a.
33 :54
1 åt en mindre stam •• mindre a. 33:54
2 efter fädernesstammar •• ss.a. 33:54
34:2
l skall tillfalla eder ss. a.
2 skolen utskifta ss. a.
34:13
l dessa hava redan fått sin a.
34:14
l hava fått sin a. på andra sidan 34:15
l svarar mot den a. han själv fått 35:8
1 landet ss. a. åt Israels barn
36:2
1 Selofhads a. åt hans döttrar
36:2
l tages deras a. bort ifrån
36:3
l fäders a .. stam får sin a.ökad 36:3
1 deras a.lagd till den stams a. 36:4
1 fädernestams a. tages deras a. 36:4
1 en a. s. tillhör Israels barn
36:7
36:7
l Israels barn behålla sin a.
l i besittning aven a.
36:8
36:8
l besittning av sina fäders a.
l ingen a. må gå över
36:9
36:9
l behålla kvar var och en sin a.
l a. stannade kvar
36 :12
l land s. H. vill giva till a. 5. Mos. 4:21
4 :38
l och gav det åt dig till a.
9:26
l H. ,fördärva icke din a.
9:29
l De äro ju ditt folk och din a.
l fick Levi ingen lott eller a.
10:9
l H. är hans a.
10:9
la. s.H.,dinGud,vill giva dig
12:9
2 land s.H. vill giva eder till a.
12:10
l har ju ingen lott eller a.
12:12
14:27
l ingen lott eller a. jämte dig
l lott eller a. har jämte dig
14:29
l H. vill giva dig ss. din a.
15:4
18:1
l Levi stam, ingen lott eller a.
l av H. eldsoffer och hans a.
18:1
18:2
1 icke hava någon a.
l H. är deras a. ss.han har sagt 18:2
19:3
2 landområde s. H:giver till a.
l s. H. vill giva dig till a.
19:10
1 råmärke i den a. du får
19:14
l städer s. H. vill giva dig till a. 20:16
21:23
l land s. H. vill giva dig till a.
l land s.H. vlll giva dig till a.
24:4
l vlll giva dig ss. sin a.
25:19
1 land s. H. vill giva dig till a.
26:1
29:8
l gåvo det till a. åt rubeniterna
l Jakob är hans a.s lott
32:9
33:4
5 en a. för Jakobs menighet
l Josua gav det till a.
Jos. 11:23
13:6
1 fOrdela du landet till a.
1 till a. åt de 9 stammarna
13:7
1 hade ock rubeniterna fått a.
13:8
l åt Levi stam icke någon a.
13:14
1 H. eldsoffer äro (Levis) a.
13:14
1 Detta är Rubens barns a.
13:23
l Detta är Gads barns a.
13:28
l åt Levi stam icke någon a.
13:33
1 H. ,är (Levis) a.
13:33
1 lottkastning om vars och ens a. 14:2
1 fått a. på andra sidan Jordan
14:3
1 åt leviterna icke givit någon a. 14:3
1 vara din och dina barns a.
14:9
1 Josua gav Hebron till a.
14:13
1 fick Kaleb Hebron tlll a.
14:14

var nu Juda barns stams a.
15:20
fingo nu Josefs barn till a.
16:4
Gränsen för (Efraims) a.
16:5
var Efraims barns stams a.
16:8
städer, inom Manasse barns a. 16:9
H.bjöd Mose giva oss en a.
17:4
Då gav man "em en a.
17:4
Manasses döttrar a. bland hans 17:6
till a. allenast en lott
17:14
7 stammar .. icke fått sin a.
18:2
l eftersom vars och ens a.
18:4
l H.prästadöme är deras a.
18:7
18:7
l Gad och Ruben •• få1t sin a.
l den a. s. Mose gav dem
18:7
l Detta var Benjamins barns a.
18:20
1 var nu Benjamins barns a.
18 :28
1 fingo sin a. inom Juda barns a. 19:1
l (Simeon) fingo inom dessas a.
19:2
l Detta var Simeons barns a.
19:8
19:9
1 fingo Simeons barn sin a.
2 fingo Simeons barn sin a.
19:9
19:9
l inom deras a.
l gränsen för (Sebulons) a.
19:10
l Detta var Sebulons barns a.
19:16
l Detta var Isaskars barns a.
19:23
l Detta var Asers barns stams a. 19:31
l var Naftali barns stams a.
19:39
19:41
1 gränsen for (Dans)a.
l Detta var Dans barns stams a. 19:48
l gåvo de åt Josua en särskild a. 19:49
l har jag fördelat åt eder till a.
23:4
24:28
l lät Josua folket gå till sin a.
l man begrov (Josua) på hans a.s 24:30
l Josefs barn fingo detta till a.
24:32
l åstad till sin a.
Dom. 2:6
2:9
l man begrov (Josua) på hans a.s
1 sökte sig daniternas stam en a. 18:1
l icke något tillfallit (Dan) ss. a. 18:1
l över Israels a.s hela område
20:6
l (Benjamin) tillbaka till sin a.
21 :23
l var och en till sin a.
21 :24
l fästa det vid hans a.
Rut 4:5
l därmed fördärva min egen a.
4:6
l fästa det vid hans a.
4:10
2 tron giver han dem till a.1.Sam. 2:8
l smort dig till furste över sin a. 10:1
l icke får uppehålla mig i H. a.
26:19
l förgöra mig från Guds a. 2. Sam. 14:16
20 :19
l Varför vill du förstöra H. a.
l så att I välsignen H. a.
21:3
l givit å1 ditt folk till a.
1. Kon. 8 :36
8:51
l de äro ju din a.
8:53
l avskilt dem å1 dig till a.
l låta dig få mina fäders a.
21:3
l icke låta dig få mina fäders a. 21:4
2. Kon. 21:14
l kvarlevan av min a.
l bliva eder a.s lott
l. Krön. 16:18
l givit ditt folk till a.
2. Krön. 6:27
Neh. 11 :20
l bodde var och en i sin a.
2 till a. månader av elände
Job 7:3
13 :26
6 till a. min ungdoms missgärn.
l sådan a. har av Gud blivit
20:29
1 a. våldsverkaren får
27 :13
l a. av den Allsmäktige därovan 31:2
l deras fader gav dem a.
42:15
l giva dig hedningarna till a. Ps. 2:8
3 (H.)är den s.uppehåller min a. 16:5
28:9
1 välsigna din a.
33:12
l folk s. han utvalt till a.
l deras a. skall bestå
37:18
l Han utväljer åt oss vår a.
47:5
7 åt dem •. giver du en a.
61:6
2 tjänares barn skola ·få det till a. 69:37
l din menighet •• bliva din a.s
74:2
78:62
l på sin a. förgrymmades han
l herde för Israel, sin a.
78:71
79:1
l hedningarna .. in i din a.
l din a. förtrycka de
94:5
94:14
l sin a. övergiver (H.) icke
1 skall bliva eder a.s lott
105:11
1 berömma mig med din a.
106:5
l hans a.blev (H.) en styggelse 106:40
l gav dem hedningarnas a.
111:6
119:111
2 dina vittnesbörd till min a.
135:12
1 (H.) gav deras land till a.
135:12
1 till a. å1 sitt folk Israel
136:21
1 (H.) gav deras land till a.
1 till a. å1 sina tjänare
136:22
2 De visa få ära till a.
Ords. 3 :35
8:21
2 till att giva dem en rik a.
11:29
2 han får vind till a.
14:18
2 hava fått oförnuft till sin a.
2 få till sin a. vlld gott är
28:10
2 ss.sin a.i H.land
Jes.14:2
l o du wrael, min a.
19:25
47:6
l jag ohelgade min a.
l Detta är H. tjänares a.
54:17
2 skall få landet till a.
57:13
58:14
1 till näring Jakobs a.
63:17
1 fOr din a.s stammars skull
Jer. 2:7
1 min a.till en styggelse
2 gav edra fäder till a.
3 :18
3:19
1 den allra härligaste a.
1 Israel är hans a.s stam
10:16
l Jag har förskjutit min a.
12:7
12:8
l Hon är min a.
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Kon.2l:3. - Liknelsen om den förlorade sonen synes visa, att de yngre
brödernas del av arvet ibland kunde
utbetalas i penningar.
2. Herren underströk ofta för Israels
barn, att Kanaans land, löfteslandet,
tillföll dem som arv, se t.ex. 4.Mos.
34:2; alltså var landet icke ett resultat av egna ansträngningar utan ett
bevis på Herrens nådefulla utkorelse.
Landet var Herrens land, Herrens
arv, på ett särskilt sätt, 2.Mos.15:l7,
jfr PS.74:2, och därför kunde Israels
barn såsom Herrens egendomsfolk
mottaga det som sin arvedel (se d.o.).
I N.T. omtalas ofta begreppet arv,
mestadels i eskatologisk betydelse.
Kristus är Guds Son och därför
Guds arvinge, Mark.12:7, han är
»insatt till arvinge av allt», Hebr.
1:2. På grund av Kristi ställföreträdande död har den troende blivit
ett Guds barn och därmed Kristi
medarvinge, Rom.8: 17, en arvin~e
enligt löftet, GaI.3:29. Även här är
arvet ett Guds nådesbevis, givet åt
människorna på grund a v deras ställning i hans ögon. Det har alltså icke
med egen förtjänst att göra.
Den kristnes arv i N.T. omfattar
allt vad Kanaans land symboliserade
i gammaltestamentlig tid, ja ännu
mer. Den troendes arv är Guds rike,
Matt.25 :34; Jak.2:5, jorden (.Iandet.),
Matt.5:5, jfr Ps.37:29, frälsning,
Hebr.l:14, välsignelse, l.Pet.3:9, oförgänglighet, l.Kor.15:50, jfr v.53.
Detta var de löften, som ärvdes från
fäderna och som det gammaltestamentliga gudsfolket inte fick se hela
uppfyllelsen av, jfr Hebr.ll:39-40.
Slutligen är de troende kallade att
»få det utlovade eviga arvet., Hebr.
9:15, evigt liv, Tit.3:7.
ARV

1) näbal,

'iD 4.

ärva, taga i arv; hif. låta ärva, ge i
arv; hithp. 3.Mos.25:46, (ha som arv
för att i sin tur) överlämna som arv.
Se: Arvedel 2, Arvslott l, Arvsrätt 1.
2) järas, tif]:
taga i besittning, ärva; i l.Kon.2l:l9
övers. tillträda arvet. Se: Arvedel 6,
Arvinge 2.
3) utf. ord.
Job 15:18 ordagrant: vad visa män
har kungjort och icke fördolt från
sina fäder.
4) nabiUä, n?q2
i PS.16:6 nal)ä1a!; arv, besittning,
egendom; av: näl)al, se 1. Se: Arvedel l, Arvgods l, Arvland l, Arvsegendom l, Arvslott 4.
5) kleronomia, K A n p o v o Il f a
arv, besittning; se kleronomeö, Arvedel 10. Ordet används i N.T. främst
om den andel i Guds nåd som tillfallit oss - både i tiden och i evigheten. Se: Arvedel 9.
6) diadechomai, Ö \ a ö € X o Il a \
mottaga genom en annan, övertaga,
taga i arv; av: prep. dia, genom;
dechomai, mottaga.

ARV

2 varför har Malkam tagit a.
49:1
2 skall då taga a. efter dem
49:2
2 s. hava tagit hans a.
49:2
4 de skola besitta det ss. a. Hes. 46 :16
Matt. 21:38
5 dräpa •• så få vi hans a.
5 dräpa •• bliver a.et vårt
Mark. 12:7
5 han skiftar a.et med mig
Luk. 12:13
5 för att a.et må bliva vårt
20:14
6 våra fäder togo det i a.
Apg. 7 :45
5 av lag s. a.et skulle undfås
Gal. 3:18
5 (Anden) underpant på vårt a. Ef. 1:14
1:18
5 rik! på härlighet hans a. är
5 få det utlovade eviga a.et Hebr. 9:15
5 oforgängligt, ovanskligt a. 1. Pet. 1:4
ARVAD

hebr. möjl. tillflyktsort. En fenicisk
stad på ön er-Ruad, en halv mil
utanför den syriska kusten norr om
Tripolis. Den motsvarar det nuvarande Ruwad. Staden låg på öns östra
sida, mot fastlandet, där en hamn
hade byggts. Arvad utvecklades till
en stor handelsstad med egen flotta,
och dess fartyg omtalas i både egyptiska och assyriska dokument. Inbyggarna omnämnes så tidigt som i
I.Mos.1O:18. Hes.27:8,l1. (l.Mack.
15:16-23.)
ARVADI

a.erna, semareerna
(Kanaan födde) a.erna

1. Mos. 10:18
l. Krön. 1:16

ARVEDEL

Arvedel är ett uttryck för besittning.
Det innesluter ej endast ägodelar,
som vid faderns bortgång tillfaller
sonen eller någon annan arvinge,
utan är överhuvud vad man får som
sin egendom.
Ofta får uttrycket religiös betydelse. Israel är Guds arvedel, Jes.19:
25, Kanaans land får Israel som arvedel, Ps.69:37, och alla troende skall
få »evigt liv till arvedei», Tit.3:7. Se:
Arv.
Den troendes arvedel
1) Frälsning, Hebr.l:14. 2) Välsignelse, l.Pet.3:9. 3) Oförgänglighet,
l.Kor.15:50. 4) Jorden, Matt.5:5. 5)
Guds rike, Matt.25:34. 6) Evigt liv,
Tit.3:7.
ARVEDEL

10) kleronomeö, K A n p o v o Il € w
taga i besittning, få i arv (till arvedel), ärva; av: kleros, lott, den del
som tillfaller en person vid arv eller
annan delning; nemo, dela, tilldela,
med. få sin del. Se: Arvsrätt 3.
11) kleron6mos, K A n p o v Oll 0<;
en som får ut sin del av arvet, arvinge; av: kleros, se 10. Se: Arvinge 3.

l
2
1
1
1
l
l
l
l
l

Arvedelsland-Asa
l Skall min a. vara mot mig
12:9
den a. jag har givit åt mitt folk 12:14
var och en till sin a.
12:15
de hava uppfyllt min a.
16 :18
nödgas avstå från den a.
17:4 .
Is. skövlen min a.
50:11
l särskilt sin a.s stam
51:19
l vår a. i främlingars ägo Klag. 5:2
l lsraels hus' a. ödelagd
Hes. 35:15
l skall vara deras a.
36 :12
l deras a. skall bestå däri
44:28
l att jag själv skall vara deras a. 44:28
l när I fårdelen landet till a.
45:1
l så bliver det dennes a.
46:16
l av sin a.giver något
46:17
l Hans a. är det ju
46:17
l må icke taga något av folkets a. 46:18
l giva a.ar åt sina söner
46:18
2 a. åt lsraels 12 stammar
47:13
47:14
2 I skolen få det till a.
l I skolen utdela det till a.
47:22
l en a. bland Israels stammar
47:22
l skolen I giva honom hans a.
47:23
l utdela åt lsraels stammar till a.48:29
l icke din a.bliva till smälek Joel 2:17
l mitt folks och min a.s skull
3:2
l Vakta din a.s hjord
Mika 7:14
l förlåter kvarlevan av din a.
7:18
2 Återstoden •• få dem till sin a.Sef. 2:9
4 hava Juda till sin a.
Sak. 2:12
2 allt detta till sin a.
8:12
l a. till hemvist får öknens
Mal. 1:3
10 skall få evigt liv till a.
Matt. 19:29
10 att få evigt liv till a.
Mark. 10:17
Luk. 10:25
10 för att få evigt liv till a.
10 får att få evigt liv till a.
18:18
9 gav hm ingen a. däri
Apg. 7:5
13:19
8 land till a.ar åt dem
9 eder a. bland alla s. äro helgade 20:32
11 han skulle få världen till a. Rom. 4:13
4:14
11 om de skola få a.en
10 icke skola få •• till a.
1. Kor. 6:9
10 skola få Guds rike till a.
6:10
10 icke få Guds rike till a.
15:50
10 oförgängligheten till a.
15:50
10 icke få Guds rike till a.
Gal. 5:21
9 ingen oren mska har a.
Ef. 5:5
9 av H.få eder a.
Kol. 3:24
11 få evigt liv till a.
Tit. 3:7
10 få frälsning till a.
Hebr. 1:14
10 till a. vad utlovat är
6:12
11 skulle få till a. vad löftet innebar 6:17
11 till a.den rättfärdighet
11:7
9 land s. han skulle få till a.
11:8
10 få välsignelse till a.
l. Pet. 3:9
11 till a.det rike (Gud) lovat
Jak. 2:5
10 skall få detta till a.
Upp. 21:7
l
l
l
l
l

terkommande, testamente, ätt, släkt,
fader, löfte, liv, frälsning.
-arvinge

medarvinge Rom.S:17; Ef.:':6
De troende som arvingar
Guds arvingar och Knsti medarvingar, Rom.S:17, till: 1) Frälsningen, Hebr.I:14. 2) Rättfärdigheten,
Hebr.11:7. 3) Löftena, Hebr.6:12,17.
4) Välsignelsen, l.Pet.3:9. 5) Världen,
Rom.4:13-14. 6) Riket, Jak.2:5. 7)
Evigt liv, Tit.3:7.
ARVINGE

1) bän-måsä~, ~ -1~
besittningens son, dvs. den som tar
något i besittning; bän, st. cstr. av
ben, son; mäsä~, besittning. I I.Mos.
15:2 blir det något aven ordlek
genom att det efter detta uttryck står
hu' dammäSäk, .denne från Damaskus».
.

2) jiiraS, töJ ~
taga i besittning, få i arv; part. joreS
(på samtliga ställen utom I.Mos.15:4),
en som tar något i besittning, en som
får något i arv. Se även: Arv 2, Arvedel 6.
3) kleronomos, K A n p o \i 61.1 o <;
en som får ut sin del av arvet; av:
kleros och nemö, se Arvedel 10. Se
även: Arvedel 11.
ARVINGE
l a.till mitt hus bliver
1. Mos. 15:2
15:3
2 en av mitt husfolk •• min a.
2 denne skall icke bliva din a.
15:4
2 en från ditt eget liv •. din a.
15:4
2 på det •. fårgöra vi a.n
2. Sam. 14:7
2 från Juda en a.
Jes. 65:9
2 har han ingen a. mer
Jer. 49:1
3 Denne är a.n
Matt. 21:38
Mark. 17:7
3 Denne är a.n
3 Denne är a.n; låt oss dräpa Luk. 20:14
3 så äro vi ock a.ar
Rom. 8:17
3 nämligen Guds a.ar
8 :17
Gal. 3:29
3 Abrahams säd, a,ar enligt
3 Så länge a.n är barn
4:1
3 är du son, så är du ock a.
4:7
3 insatt till a.av allt
Hebr. 1:2

ARVEDELSLAND
1) Mlä~, 1~7n

del, andel; ~v: I}.äla~, tilldela, fördela.
Se: Arvedal 4, Arvslott S.
ARVEDELSLAND
l höll på att förtära a.et

Am. 7:4

ARVEJORD
1) 'äbuzza! hä'arä~, n~o n:.!~~,
jordegendom (som har gått i arv);
st. cstr. av 'al}.uzzä, besittning, egendom, av: 'äl}.az, gripa, hålla; best.
form av 'äräs, jord, land; jfr Arvsbesittning.
ARVEJORD
l vilkens a. den är

3.Mos.27:24

ARVFIENDE

j. kommer mot min a.

2. Krön. 35:21

ARVFOLK
1) 'am na{!älii, n~o.l OE
arvfolk, egendomsfolk; 'am, folk, i
synnerhet om Israel; nal}.alä, arv, besittning, egendom, se Arv 4.
ARVFOLK
l I skullen bliva hans a.

5. Mos. 4:20

ARVGODS
1) na{!älii, n'?n)
arv, besittning~:~gendom. Se: Arv 4,
Arvedel 1, Arvland 1, Arvsegendom
1, Arvslott 4.
ARVGODS
l Jämgod med a.är vishet

Pred. 7:12

ARVINGE

Se även: Arv, arvslott, arvedel, arvgods, medarvinge, arvsrätt, barn, ef373

ARVLAND
1) nabälii, n'?n)
arv, besittni'::-;:-egendom. Se: Arv 4,
Arvedel 1, Arvgods 1, Arvsegendom
1, Arvslott 4.
ARVLAND
l ditt a. vederkvickte du

Pa.68:10

ARVSBESITTNING
1) 'äbuzZii, n~Q~:

besittning, egendom, i synnerhet jordegendom; av: 'äl}.az, gripa, hålla; jfr
2 och Arvejord 1.
2) 'äbuzzat nabälii, n~n ~ n~Q~:
arvegods, ärvd jordegendom; 'al}.uzzä,
se 1; nal}.alä, arv, besittning, egendom; jfr 1 och Arvejord l.
ARVSBESITTNING
l skall då återfå sin a.
3. Mos. 25:10
l var och en återfå sin a.
25:13
25:25
1 Om din broder säljer av sin a.
l städer s. äro deras a.
25:32
l äro leviternas a. bland lsraels
25:33
l ett stycke åker av sin a.
27 :16
l hans a. tillfaller då prästen
27 :21
27:22
1 en s.icke hör till hans a.
1 den åker s. är hans a.
27 :28
2 giva också dem en a.
4. Mos. 27:7
32:32
2 få vår a. här på andra sidan
l bodde där de hade sin a. l. Krön. 9:2
1 där han hade sin a_
Neh. 11:3

ARVSEGENDOM
1) nabälii, n?D,l
arv, besittning, egendom. Se: Arv 4,
Arvedel 1, Arvgods 1, Arvslott 4.
ARVSEGENDOM
l land tillfalla eder ss. a.
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Hes. 47:14

ARVSLOTT
1) niibal, '?D J
ärva, taga i arv; utskifta arvslotter;
hif. giva arv (arvslotter). Se: Arv 1,
Arvedel 2, Arvsrätt 1.
2) 'ähuzza! nabälii, n~I11 n.:!~,
arvegods, ärvd jordegendom. Se:
Arvsbesittning 2.
3) goral nabälii, n?I11 '?':). i •
arvslott, den del som tillfaller en person vid arv; goräl, se 6; nal}.alä, se 4.
4) nabälii, n:I1J
arv, besittning, egendom; av: näl}.al,
se l. Se: Arv 4, Arvedel 1, Arvgods,
Arvland, Arvsegendom.
5) bå~äl nabälii, i!,.'?_~l '? ~Q.
arvslott, det som uppmätes vid arv;
l}.ä!2äl, rep, snöre, mätsnöre, det som
uppmätes; nal}.iilä, se 4.
6) goriil, '? ~ H
urspr. liten rund sten som användes
vid lottkastning, lott; det som tilldelas någon vid lottning, del, andel.
Se: Arvedel 3; jfr 3.
7) pä, n .~
mun; mynning, öppning; del, andel.
I 2.Kon.2:9 står pi-seml.jim, övers. en
dubbel arvslott; samma uttryck används i 5.Mos.21:17 (övers. en dubbel lott) för att beteckna den del som
den förstfödde sonen skulle ärva efter
fadern; Elisa betraktade sig som Elias
förstfödde andlige son och bad därför om den förstföddes arvslott.
S) belä~, D.~Q
del, andel; av: I}.äla~, tilldela, fördela.
Se: Arvedel 4, Arvedelsland l.
9) kleroö, K A np 6 w
tilldela, fördela; av: kleros, se 10;
endast i Ef.l:l1, pass. få sin del eller
arvslott.
10) kleros, K A il p o ~
det föremål (tärning el. dyl.) som
används vid lottkastning (t.ex. Matt.
27:35); den del som tillfaller någon
vid arv, utskiftning eller delning; detta ord ingår i ord som kleron6mos,
kleronomeo och kleronomla, vilka
återfinnes under Arv, Arvedel och
Arvinge.
ARVSLOTT
l utskifta landet i a.er
4. Mos. 34:17
1 a.erna åt Israels barn
34:29
35:2
2 a.er de få till besittning
3 del av vår a. oss fråntagen
36:3
l den Högste gav a.er
5. Mos. 32:8
1 de a.er s. Mose utskiftade Jos. 13:32
l dessa äro de a.er
14:1
19:51
4 de a.er s.prästen Eleasar
4 av sina a.er åt leviterna
21:3
6 med mig in i min a.
Dom. 1:3
1:3
6 tåga med dig in i din a.
4 Vi hava ingen a. ilsaIs 2. Sam. 20:1
4 Ingen a.hava vi
l.Kon. 12:16
7 Må en dubbel a.
2. Kon. 2:9
4 lngen a. hava vi
2. Krön. 10:16
5 gav dem deras land till a.
Ps. 78:55
6 över de rättfärdigas a.
125:3
4 utskifta de förödda a.erna Jes.49:8
8 Mitt folks a .. given åt
Mika 2:4
Ef. 1:11
9 hava vi undfått vår a.
10 den a. s. de heliga hava
Kol. 1:12

ARVSRÄTT
l med a.råder du över alla folk Pa.82:8
2 ty du har a.
Jer. 32:8
3 på grund av a. ville få
Hebr. 12:17
AS

lik ett förtrampat a.

Jes. 14:19

ASA

hebr. läkare.
1. Den andre konungen i Juda efter
rikets delning. Son och tronföljare
till Abiam, I.Kon.15:S. Maaka, dotter till Absalom, var sålunda hans
farmoder, I.Kon.15:2.
Asa regerade i Juda i 41 år, från
913 till 873 f.Kr., I.Kon.15:l0, se
2.Krön.14-l6. Till en början stod
han under förmyndare. Han visade
sig längre fram vara en ivrig motståndare till all avgudadyrkan. Han
högg ned och brände upp den avskyvärda Aserabild, som hans farmoder, drottning Maaka, hade låtit
uppresa.
Asa byggde fasta städer och samlade en ansenlig här, 2.Krön.14:l-8.
Den etiopiske konungen Sera angrep
honom med en miljonhär och tre
hundra stridsvagnar, men Asa ropade
till Gud om hjälp. Han vann också
seger och förde hem byte i stor
myckenhet. 2.Krön.14:9-15.
Uppmuntrad av profeten Asarja
fortsatte Asa utrotandet av avgudadyrkan i landet. Folket församlade
sig i Jerusalem och slöt ett förbund
med Herren. Många insåg, att Herren var med Asa, och de vände sig
till Herren, 2.Krön.15:S-l5.
Israels konung Baesa skred senare
till fientliga handlingar mot Juda.
Detta krig var egentligen en fortsättning på striden mellan Rehabeam och
Jerobeam. Asa begick nu det stora
misstaget att söka hjälp hos den
syriske konungen Ben-Hadad I av
Damaskus genom att ingå allians med
honom. Denna hjälp fick han betala
med skatter från templet och det
kungliga palatset. Ben-Hadad tvang
genom ett angrepp Baesa att lämna
staden Rama. Profeten Hanani förutsade, att Asa skulle komma att
möta olyckor under återstoden av sitt
liv på grund av denna allians. Konungen hämnades genom att kasta
profeten i fängelse och gjorde sig
sedan skyldig till förtryck mot andra
av folket.
Asa hemsöktes aven sjukdom i
fötterna. Han sökte det oaktat inte
Herren utan allenast läkares hjälp.
Han dog och begravdes under stora
hedersbetygelser, 2.Krön.16. Se även:
Asaf 4.

ARVSRÄTT
1) niibal, '?n)
ärva, taga i-a~; i Ps.S2:S övers. råda
med arvsrätt. Se: Arv 1, Arvedel 2,
Arvslott l.
2) mispat htjerussii, n ~n~D tl~~
besittnings- eller arvsrätt; .~is?~t,
dorn, rätt, av: säpat, döma; Jerussa,
besittning, arv, egendom, se Arvedel 7.
3) kleronomeö, K An p o v o 1.1 E w
taga i besittning, få i arv; av: kleros
och nemö; i Hebr.12:17 övers. få på
grund av arvsrätt. Se: Arvedel 10.

ASA
l. Kon. 15:8
hans son A. blev konung
15:9
blev A. konung över Juda
15:11
A. gjorde vad rätt var
15:13
A. högg nu ned styggelsen
var A. s hjärta hängivet åt Herren 15:14
15:16
A. och Baesa ••• i krig
15:17
vare sig till eller ifrån A.
15:18
tog A. allt silver och guld
15:18
sände A. dem till Ben-Hadad
15:20
Ben-Hadad lyssnade till A.
15:22
A. bådade upp hela Juda
befäste nu konung A. Geba
15:22
om A••• i Juda konungars krönika 15:23
15:24
A. gick till vila hos sina fäder
15:25
i A. s andra regeringsår
15:28
I A. s tredje regeringsår
A. och Baesa lågo i krig
15:32
I A. s tredje regeringsår
15:33
I A. s 26. regeringsår blev Ela
16:8
i A. s 27; regeringsår
16:10
I A. s 27. regeringsår blev Simri 16:15
I A. s 31. regeringsår
16:23
i A. s 38. regeringsår
16:29
Josafat, A. s son, blev konung
22:41
i slit på sin fader A. s väg
22:43
22:47
i hans fader A. s tid
hans son var A.
l. Krön. 3:10

375

376

Asael-Asdod
hans son A. blev konung
2. Krön. 14:1
A. gjorde vad gott och rätt var
14:2
A. bade en här ••• av 300000 man 14:8
A. drog ut mot honom
14:10
A. ropade till Herren, sin Gud
14:11
etiopierna bliva slagna av A.
14:12
A ••• förföljde dem
14:13
gick ut mot A. och sade
15:2
Hören mig, du A., och l, hela
15:2
När A. hörde dessa ord
15:8
av A. s 15. regeringsår
15:10
A. avsatte ock sin moder Maaka
15:16
A. högg nu ned styggelsen
15:16
dock var A. s hjärta gudhängivet
15:17
intet krig ••• förrän i A. s 35. år
15:19
I A. s 36. regeringsår drog Baesa 16:1
Då tog A. silver och guld
16:2
lyssnade till konung A.
16:4
A. tog med sig hela Juda
16:6
kom siaren Hanan! till A.
16:7
A. blev förtörnad på siaren
16:10
förfor A. ock våldsamt mot andra 16:10
om A ••• finnes upptecknat i boken 16:11
fick A. en sjukdom i sina fötter
16:12
A. gick till vila hos sina fäder
16:13
städer som hans fader A. intagit 17:2
vandrade på sin fader A. s väg
20:32
du har icke vandrat pli A. s vägar 21:12
brunnen som ••• A. låtit göra Je>:. 41:9

2. En levit, son till Elkana och fader
till Berekja. Efter återkomsten från
den babyloniska fångenskapen bodde
han i en av netofatiternas byar. 1.
Krön.9:16.
ASAEL
hebr. Gud har gjort.
l. Son till Davids syster Seruja och
broder till Joab och Abisai. Han var
Davids härhövitsman och en av dennes hjältar. Sauls härhövitsman Abner
dräpte honom, när han förföljde
denne under striden mot Is-Boset,
Sauls son.
ASAEL
söner till Seruja: ••• och A. 2. Sam. 2:18
A. var snabbfotad såsom en gasell 2:18
A. förföljde Abner
2:19
Är det du, A. ?
2:20
A. ville icke låta honom vara
2:21
sade Abner ännu en gäng till A.
2:22
där A. bade fallit ned och dött
2:23
fattades ••• 19 man utom A.
2:30
togo upp A. och begrovo honom
2:32
hämnas sin broder A.s blod
3:27
denne hade dödat deras broder A.
3:30
Till de 30 hörde: A., Joabs broder 23:24
Serujas söner ••• och A.
l. Krön. 2:16
De tappra hjältarna voro: A.
11:26
Den som tjänstgjorde ••• var A.
27:7

2. En levit på konung Josafats tid.
2.Krön.17:8.
3. En levit på konung Hiskias tid.
2.Krön.31: 13.
4. Fader till israeliten Jonatan, vilken
trädde upp emot Esras utrensningsaktion gentemot de blandade äktenskapen. Esr.1O:15.
ASAF
hebr; samlare.
l. En dörrvaktare. Se: Ebjasaf. 1.
Krön.26:1.
2. En uppsyningsman över skogsparker eller skogar i Juda, tillhörande
perserkonungen Artaxerxes Longimanus. Neh.2:8.
3. Kanslern Joas fader. 2.Kon.18:
18,37; Jes.36:3,22,
4. Juda konung Asa, i Jesu släktregister kallad Asaf. Se: Asa 1. Matt.1:7,S.
5. Berekjas son, en levit av Gersoms
släkt, ledde musiken och sången under gudstjänsterna på Davids tid.
Han var siare och författare till en
rad Psalmer.

till tjänstgöring A. s ••• söner
25:1
Av A. s söner
25:2
och Asarela, A. s söner
25:2
under ledning av A.
25:2
under konungens, A. s ledning
25:6
första lotten kom ut för A.
25:9
sångarna, A., Heman
2. Krön. 5:12
en levit, av A. s söner
20:14
av A. s barn Saksrja och Mattanja 29:13
Davids och siaren A. s ord
29:30
sängarna, A. s barn, stodo
35:15
såsom David och A ••• bjudit
35:15
sängarna: A. s barn: 128
Esr. 2:41
sil ock leviterna, A. s barn
3:10
av sångarna: A. s barn: 148
Neh. 7 :44
Sabdi, son till A., sånganföraren 11:17
Uss!. •• av A. s barn
11 :22
Sackur , son till A.
12:35
pli Davids och A. s tid sjöngos
12:46
En psalm av A.
Ps. 50:1
En psalm av A.
73:1
En psalm av A.
74:1
en psalm, en sång av A.
75:1
en psalm, en sång av A.
76:1
av A. ; en psalm
77:1
En säng av A.
78:1
En psalm av A.
79:1
ett vittnesbörd; av A.; en psalm 80:1
till Gittit; av A.
81:1
En psalm av A.
82:1
En sång, en psalm av A.
83:1

ASAI
hebr. trol. kortform av Ahasja, Herren håller fast. En präst av Immers
familj, son till MesilIernot. Neh.ll:13.
ASAJA
hebr. Herren har gjort.
1. Juda konung Josias tjänare, en av
dem, som konungen sände till profetissan Hulda för att rådfråga Herren angående den funna lagboken.
2.Kon.22: 12, 14; 2.Krön.34:20.
2. En hövding i Simeon. 1.Krön.4:36.
3. En levit av Meraris släkt, möjligen
identisk med nr 5. 1.Krön.6:30.
4. En silonit, en avkomling av Juda
son Sela. 1.Krön.9:5.
5. En levit på Davids tid, överste
bland Meraris barn, möjligen identisk
med nr 3. 1.Krön.15:6,11.
ASAUA
hebr. Herren har lagt undan el. tagit
bort. Fader till konung Josias' sekreterare Safan. 2.Kon.22:3; 2.Krön.34:8.
ASAN
hebr. rök. En präststad i Juda lågland, tilldelad Simeons stam. Den
blev senare jämte omgivande byar
överlämnad åt leviterna. Se: KorAsan.
ASAN
Libna, Eter, A.
Jos. 15:42
Ain, Rimmon, Eter och A.
19:7
deras byar voro ... och A. l. Krön. 4:32
A. med dess utmarker
6:59

ASANJA
hebr. Herren hör. En levit, fader till
en viss Jesua. Neh.10:9.
ASAREL
hebr. möjl. Gud är hjälpare el. den
som Gud har bundit (genom ett löfte).
1. Jehallelels son, av Juda stam.
1.Krön.4: 16.
2. En korait, som kom till David
i Siklag. 1.Krön.12:6.
3. En tempelsångare. Se: Asarela.
1.Krön.25: 18.
4. En avkomling av Bani. Esr.l0:41.
5. Fader till prästen Amassai. Neh.
11:13.
6. Son till en viss J onatan och broder
till Sakarja. Han var deltagare i en
av lovsångskörerna. Neh.12:36.
7. Jerohams son, stamhövding för
Dan på Davids tid. 1.Krön.27:22.

ASARJA
hebr. Herren har hjälpt.
l. Översteprästen Asarja I, Ahimaas
son, Sadok I.s sonson. 1.Kon.4:2; l.
Krön.6:9.
2. Natans son, en överfogde på Salo·
mos tid. I.Kon.4:5.
3. En av Juda rikes konungar. Se:
Ussia.
ASARJA
A. som dll var 16 år
2. Kon. 14:21
blev A., Amasjas son, konung
15,1
om A••. i Juda konungars krönika 15:6
A. gick till vila hos sina fäder
15:7
I A. s 38. regeringsår
15:8
I A.s 39. regeringsår
15:17
I A. s 50. regeringsår
15:23
I A. s 52. regeringsår
15:27
hans son var A.
1. Krön. 3:12

4. Etans son av Juda stam. I.Krön.
2:8.
5. Jehus son, av Juda stam. 1.Krön.
2:38,39.
6. Översteprästen Asarja II, Johanans
son, på konung Ussias tid.
ASARJA
Johanan födde A.
1. Krön. 6:10
A. födde Amarja
6:11
gick prästen A. ditin
2. Krön. 26 :17
när översteprästen A. vände sig
26:20
Amarja, son till A.
Esr. 7:3

7. Översteprästen Asarja III, Hilkias
son, på konung Hiskias tid.
ASARJA
1. Krön. 6 :13
Hilkia födde A.
6:14
A. födde Seraja
9:11
vidare A., son till Hilkia
svarade översteprästen A. 2. Krön.31:10
31:13
A., fursten i Guds hus
Esr. 7:1
A. , son till Hilkia

8. Leviten Sefanjas son av Kehats
släkt. l.Krön.6:36.
9. Odeds son, en profet på konung
Asas tid. 2.Krön.15:1.
10. En av Juda konung Josafats
söner. 2.Krön.21:2.
11. Jorams son, Juda konung. Se:
Ahasja 2. 2.Krön.22:6.
12. Jerohams son, en underhövitsman,
som deltog i sammansvärjningen mot
Atalja. 2.Krön.23:l.
13. Obeds son, en underhövitsman,
som deltog i sammansvärjningen mot
Atalja. 2.Krön.23:1.
14. Johanans son, en huvudman bland
Efraims barn. 2.Krön.28:12.
15. Jehallelels son, en levit. 2.Krön.
29:12.
16. Maasejas son, vilken hade ett
hus i Jerusalem och deltog i återuppförandet av stadsmuren. Neh.3:23,24.
17. En hövding, som jämte Serub·
babel återvände till Juda från fången·
skapen i Babylon. Se: Seraja 6. Neh.
7:7.
18. En levit, som undervisade folket
i lagen efter hemkomsten från Babel.
Neh.8:7.
19. En präst, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.10:2.
20. En av Juda furstar på Nehemjas
tid. Neh.12:33.
21. Hosajas son, en motståndare till
profeten Jeremia. Jer.43:2.
22. En judisk yngling av förnäm
börd, Daniels vän i Babel. Se: AbedNego.

ASARJAHU
hebr. Herren har hjälpt. En av Juda
konung Josafats söner. 2.Krön.21:2.
ASAS
hebr. stark, mäktig. Fader till rubeniten Bela. I.Krön.5:8.
ASASEL
hebr. 'iiza'zel. På den stora försoningsdagen skulle översteprästen av Israels
menighet mottaga två bockar till
syndoffer. Den ena skulle offras till
försoning för helgedomen. Över den
andra bockens huvud skulle Aron
lägga händerna och därvid bekänna
folkets synder, varefter en man skulle
föra bocken ut till Asasel i öknen.
3.Mos.16:5 ff.
Det hebreiska ordet 'äzä'zel har
tolkats på olika sätt. Några har menat, att det åsyftar en öde plats;
bl.a. har man utpekat ett berg nära
Sinai. Andra låter det syfta på den
levande bocken och betyda »den som
avlägsnar» eller .den som avlägsnar
sig.. Den levande bocken skulle
åskådliggöra, att synden var bortskaffad. Jfr grek. apopompaios i LXX
och lat. emissarius i Vulgata. Somliga
har uppfattat Asasel som ett namn
på den levande bocken och därvid
hänvisat till ordet 'ez, som betyder
»get..
Slutligen har vi den tolkning, som
sätter Herren och Asasel emot varandra, 3.Mos.16:8. Asasel skulle då
vara en ond andemakt, en demon,
som hade sitt tillhåll i öknen och
som närmast blir identisk med djävulen, Guds motståndare. Ordet tänkes ha innebörden: den avfallne,
splittrande och starke anden. Senare
judisk teologi framställer Asasel som
den främste bland de fallna änglarna.
ASASEL
och en lott för A.
3. Mos. 16:8
bock som lotten bestämmer åt A. 16:10
släppas fri ut till A. i öknen
16 :10
som släppte bocken ut till A.
16:26

ASASJA
hebr. Herren är stark el. Herren
styrker.
1. En harpospelare på Davids tid.
I.Krön.15:21.
2. En tillsyningsman hos leviterna på
konung Hiskias tid. 2.Krön.31:13.
3. Fader till stamfursten Hosea i
Efraim. l.Krön.27:20.
ASBEA
hebr. ed. Ättling till Sela a v J uda
stam, stamfader till en släkt av linnearbetare. l.Krön.4:21.
ASBEL
hebr. möjl. Baals man. Benjamins
andre son, stamfader till asbeliterna.
I.Mos.46:21; 4.Mos.26:38; I.Krön.
8:1.
ASBELlT

av Asbel a. s släkt

4. Mos. 26:38

ASBUK
hebr. möjl. kraftig ödeläggelse. Fader
till den Nehemja, som var hövding
över halva Bet-Surs område. Neh.3:16.

vidare hans broder A.
l. Krön. 6:39
A., son till Berekja
6:39
Heman••• och av hans bröder A.
15:17
A. och Etan skulle slå
15:19
A. såsom anförare
16:5
A. slwlle slå cymbaler
16:5
genom A••• skulle tacka Herren
16:7
åt A. och hans bröder uppdraget
16:37

ASARELA
hebr. möjl. den som Gud har bundit
(genom ett löfte). Sångledaren Asafs
son. Se: Asarel 3. 1.Krön.25:2.

23. Kehatiten Joels fader. 2.Krön.
29:12.

ASDOD
hebr. möjl. fäste, fästning. En av de
fem filisteiska' stadsstaterna, Jos.13:3,
som tillföll Juda stam, men som
intogs'först av konung Ussia, 2.Krön.
26:6. Staden var föremål för profeternas doms förkunnelse. Sak.9:6;
Am.l:8.
Asdod låg vid vägen mellan Egypten och områdena kring Eufrat och
Tigris och var därför innanför både
egyptiernas och assyriernas intresseområde. Assyriernas konung Sargon
II erövrade den år 711 f.Kr., jfr
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ASAF

ASARJA
voro nu Daniel •.. och A.
Dan.
gav dem andra namn: A. Abed-Nego
uppsikt över Daniel och A.
ingen som lwnde förliknas med A.
omtalade för A.

1:6
1:7
1:11
1:19
2:17

Åsdod-Åsisa
Jes.20:1. Omkring hundra år senare
intogs den av den egyptiske konungen
Psammetik I, jfr Jer.25:20. Detta
skedde först efter 29 års belägring,
emedan staden var mycket starkt
befäst. Efter judarnas återkomst från
Babel uppträdde Asdods invånare
som judarnas fiender, Neh.4:7. Under mackabeerkriget erövrades
staden av judarna. Senare kom den
under romerskt välde.
Asdod var bl.a. känt för sitt tempel, helgat åt guden Dagon. Hit hade
man fört förbundsarken, när den
tagits från Israel, l.Sam.5. Templet
ödelades senare av mackabeerna. Evangelisten Filippus kom till Asdod
efter sitt möte med den etiopiske
hovmannen, Apg.8:40. Platsen för
staden antages vara arab byn Esdud,
ca en mil sydost om den nya staden
Asdod, mest känd för den nya djupvattenshamnen, den största i södra
delen av Israel.
ASDOD
i A. blevo några kvar
Jos. 11:22
fem hövdingar .•. den i A.
13:3
som ligger på sidan om A.
15:46
A. med underlydande städer
15:47
från Eben-Haeser till A.
1. Sam. 5:1
I A. trampar därför ännu i dag
5:5
slog dem med bölder, såväl i A.
5:6
invånarna i A. sågo
5:7
svulster av guld ... för A. en
6 :17
bröt ned ... A. s murar
2. Krön. 26:6
byggde städer på A. s område
26:6
det år då Tartan kom till A. Jes. 20:1
belägrade A. och intog det
20:1
och kvarlevan i A.
Jer. 25:20
skall utrota invånarna i A.
Am. 1:8
Ropen ut över A. s palats er
3:9
skall A. s folk drivas ut
Sef. 2:4
A. skall bebos av
Silk. 9:6
Filippus blev sedd i A.
Apg. 8:40
ASDODIT

när a. erna kommo dit
ASDODITISK
hade tagit t. sig a. a kvinnor

1. Sam.

5:3

Neh. 13:23

ASDODITISKA
deras barn talade t. hälften a. Neh. 13:24
ASEKA

hebr. möjl. hackad el. grävd mark. En
stad i Juda lågland. Hit fördrev israeliterna under Josua de fem konungar, som hade belägrat Gibeon.
Aseka hörde till de områden, som
tillföll Juda stam. Staden befästes av
konung Rehabeam, och den var bland
de sista av Juda städer, som belägrades av Nebukadnessar. Efter exilen
i Babel blev Aseka åter bebott av
judar.
Allt tyder på att Aseka påträffats
i ruinerna a v en befäst stad vid Tell
Zakarije på nordsidan av Elahdalen
(Wadi es-Sant), omkr. 5 km nordväst
om Soko. I bergsgrunden under staden har man påträffat en rad skyddsrum.
ASEKA
drevo dem ända till A.
Jos. 10:10
hela vägen ända till A.
10:11
Jarmut och Adullam, Soko och A. 15:35
mellan Soko och A.
1. Sam. 17 :1
Adoraim, Lilkis, A.
2. Krön. 11:9
A. och underlydande orter
Neh. 11:30
belägrade .•• Lakis och A.
Jer. 34:7
ASEL

hebr. möjl. sida, ände el. ädel, ypperlig. En liten by öster om Jerusalem;
exakt läge är svårt att ange. Sak.14:5.
ASEL

hebr. möjl. sida, ände el. ädel, ypperlig. Benjaminiten Elasas son.
ASE L
hans son var A.
1. Krön.
A. hade sex söner
Alla dessa voro A.s söner
Eleasa; hans son var A.
A. hade sex söner
Dessa voro A. s söner
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8:37
8:38
8:38
9:43
9:44
9 :44

ASENAPPAR

skall A. hava en lott

möjl. aram. form av assyr. namn,
Assur har skapat en son. Olika åsikter
har gjorts gällande rörande den i
Esras bok omnämnde .store och
mäktige Asenappar». Några menar,
att han är identisk med den assyriske
konungen Sanheribs son och tronföljare, Esarhaddon, vilken i stället
för den deporterade israelitiska befolkningen i Samarien lät andra underkuvade folk flytta dit och bosätta
sig i landet. Se: Esarhaddon.
Andra anser honom vara en av
Esarhaddons generaler, vilken ombesörjde förflyttningen av de främmande folken till Israels land. En tredje
uppfattning identifierar Asenappar
med Assurbanipal, grek. Sardanapalos, son och efterträdare till Esarhaddon. Namnet Asenappar antages i
så fall vara en arameisk ombildning
av Assurbanipal. Esr.4:10.
ASENAT

hebr. form av egypt. namn, möjl.
tillhörande (gudinnan) Neit. Dotter
till Poti-Fera, prästen i On. Hon blev
Josefs hustru och moder till Manasse
och Efraim. l.Mos.41 :45,50; 46:20.
ASER

hebr. säll, lycklig.
1. Asers stams område i norra Palestina vid kusten norr om Karmel.
22 städer låg inom detta område.
De fenicier, som bodde här, drevs
inte ut, Dom.l :31 f. Ej heller deltog
stammen i israeliternas kamp mot
kananeernas konung J abins härförare
Sisera, jfr 5:L7. Troligt är, att det
inom detta område förekom stark
sammanblanding med kananeerna.
ASER
i norr nådde de till A.
Jos. 17:10
inom Isaskar och A. fick Manasse 17:11
A. träffade den i väster
19:34
Baana, Husais son, i A.

funnos några i A., som

1. Kon.

4:16

2. Krön. 30:11

2. En stad öster om Sikem vid vägen
till Bet-Sean, väster om Jordan. Jos.
17:7.
ASER

hebr. säll, lycklig.
1. Jakobs åttonde son, hans andre
son med bihustrun Silpa.
ASER
hon gav honom namnet A. 1. Mos.30:13
Silpas söner voro Gad och A.
35:26
A. B söner voro Jimna, Jisva

46:17

Dan och Naftali, Gad och A. 2. Mos. 1:4
A. s dotter hette Sera
4. Mos. 26:46
Naftali, Gad och A.
l. Krön. 2:2
A. s söner voro
7:30
Alla dessa voro A. s söner
7:40

närmast A. s område

den andra A. s port
Hanna ... av A. s stam

av A. s stam 12000 tecknade

Hes. 48:2
48:3
48:34
Luk. 2:36
UpP. 7:6

ASERA

hebr. sällhet, lycka.
1. Det hebreiska namnet på en i
Främre Orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Aseran har möjligen från
början tillbetts som trädgudinna; hennes symbol är livsträdet, jfr 2. Aserakulten var särskilt utbredd i Kanaan;
därom vittnar Ras Shamra-texterna
från 1400-talet f.Kr. Av Amarnabreven från 1300-talet f.Kr. framgår,
att hon också tillbads i Egypten.
Asera-kulten vann insteg i Israel bl.a.
genom konung Ahabs giftermål med
den sidoniska prinsessan Isebel, vilken enligt l.Kon.18:l9 underhöll 400
Asera-profeter. Mycket tyder på att
Aseran till sitt ursprung är identisk
med Astarte, se d.o.
ASERA
1. Kon. 15:13
en styggelse åt A.
18:19
A. ns 400 profeter
2. Kon. 23:4
gjorda åt Baal och A. n
23:7
vävde tyg till tält åt A. n
2. Krön. 15:16
en styggelse åt A. n

2. En trädstam eller påle åt gudinnan
Asera. Asera-pålens egentliga betydelse är okänd; kanske skulle den utmärka platsens helgd, kanske var den
en symbol av gudinnan själv. Ursprungligen utgjordes den måhända
aven avkvistad trädstam.
ASERA
hugga ned deras A. or
2. Mos. 34:13
5.Mos. 7:5
hugga ned deras A.or
bränna upp deras A.or i eld
12:3
plantera åt dig A. or
16:21
tjänade Baalerna och A.orna Dom. 3:7
hugg sönder A.n som står
6:25
6:26
på styckena av A. n
A. n därinvid var sönderhuggen
6:28
ock huggit sönder A. n
6 :30
hava gjort sig A.or
1. Kon. 14:15
reste stoder och A. or
14:23
lät Ahab göra A. n
16:33
A. n fick också stå kvar
2. Kon. 13:6
hade rest stoder och A.or
17:10
gjorde sig ock A.or
17:16
högg ned A. n
18:4
21:3
gjorde en A.
tog A. n ur Herrens hus
23:6
högg ned A. orna
23:l4
23 :15
brände tillika upp A. n
högg ned A. orna
2. Krön. 14:3
skaffade han bort .•. A. orna
17:6
du har utrotat A.orna ur landet
19:3
tjänade A.orna och avgudarna
24:18
höggo ned A. orna
31:3
gjorde A. or och tillbad
33:3
33:19
ställde upp sina A. or
34:3
från offerhöjderna och A.orna
A.orna slog han sönder
34:4
krossat A.orna och belätena
34:7
A.orna eller på solstoderna Jes. 17:8
A. or och solstoder ej mer resas

2. Asers efterkommande som stam.
ASER
Från A. kommer fetma
1. Mos. 49:20
av A.: Pagiel, Okrans son 4. Mos. 1:13
Avkomlingarna av A. s söner
1:40
Av A.s stam, som inmönstrades
1:41
2:27
skall A. s stam lägra sig
A. s barns hövding Pagiel
2:27
kom hövdingen för A. s barn
7:72
10:26
här som utgjordes av A. s barns
av A.s stam: Setur Mikaels son
13:l4
A.s barn, efter deras släkter
26:44
Dessa voro A.s barns släkter
26:47
av A. s barns stam en hövding
34:27
uttala förbannelsen ... A.
5. Mos. 27 :13
om A. sade han: Välsignad
33 :24
Välsignad bland söner vare A. !
33 :24
femte lotten för A. s barns
Jos. 19:24
A. s barns stams arvedel
19:31
21:6
Gersons barn fingo ur A. s stam
ur A. s stam Miseal
21:3 O
A. fördrev icke invånarna Dom. 1:31
A. satt kvar vid havets strand
5:17
sände han budbärare till A.
6:35
församlade sig israeliterna från A. 7:23
ur A. s stam ... 13 städer l. Krön. 6:62
ur A. s stam Masal
6:74
av A. stridbara män, rustade
12:36

382

sina altaren och A. or
skall omstörta dina A. or

27:9

J er. 17:2
Mika. 5:14

ASERABELÄ TET

A., som han hade låtit göra 2. Kon. 21:7
ASERIT

Alltså bodde a. erna bland .. Dom.

1:32

ASGAD

hebr. Gad är stark el. mäktig. Huvudman för en judisk familj. Hans efterkommande återvände från fångenskapen i Babel, och en representant
för familjen undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
ASGAD
Esr. 2:12
A. s barn: 1222
8:12
av A. s barn Johanan
Neh. 7:17
A. s barn: 2322
10:15
Bunni. A., Bebai
ASGAM

Se även: Gam, lammgam.

terus, den minsta och vanligaste av
Palestinas gamarter. Asgamen har
svartvit fjäderskrud; den håller gärna
till på avskrädeshögar, där den fungerar som ett slags renhållningshjon.
Asgamen räknades i Israel till de
orena djuren, som inte fick ätas.
ASGAM
(skola icke ätas) a. en
3. Mos. 11:19
a. en(skolen I icke äta)
5. Mos. 14:17
ASHUR

hebr. möjl. svart el. mörk. Hesrons
son med Abia. Han kallas .Tekoas
fader» och var troligen denna stads
grundare. l.Krön.2:24; 4:5.
ASIARK

grek. asiarches, Asiens ledare. Asiarkerna var troligen delegater i nationalförsamlingen för den romerska provinsen Asien; den sammanträdde i
Efesus. Asiarkerna hade uppsikt över
kulten och religionen i provinsen.
De tjänstgjorde ett år i taget men
kunde omväljas; titeln behöll de för
livstid. Eftersom utgifterna för spelen
till gudarnas och kejsarens ära bestreds av asiarkerna, kunde ämbetet
endast innehl\s av förmögna män.
Bland asiarkerna hade Paulus några vänner, som kom honom till hjälp
under upploppet mot honom och
hans förkunnelse.
ASIARK
ngra a. er sände bud t. Paulus Apg. 19:31
ASIEL

hebr. möjl. skapad av Gud.
1. En levit och sångare, som skulle
spela på psaltare till Alarnot vid gudstjänsterna. l.Krön.15 :20.
2. En man av Simeons stam, fader
till Seraja. l.Krön.4:35.
ASIEN

I N.T. brukas namnet alltid om den
romerska provinsen med detta namn.
Den upprättades år 133 f.Kr. och
bestod av följande områden i Mindre
Asien: Mysien, Lydien, Frygien och
Karien. Provinsen kallades Asia proconsularis, emedan den styrdes aven
prokonsul. Huvudstad var Efesus.
I Apg.2:9-10; 16:6-7 användes
Asien i en mer inskränkt betydelse,
eftersom Lukas där nämner Frygien
och Mysien jämsides med Asien.
ASIEN
Pontus eller provinsen A.
Apg. 2:9
från Cilicien och provinsen A.

6:9

förkunna ordet i provinsen A.
alla provinsen A. s inbyggare
stannade han ännu någon tid i A.
nästen hela provinsen A.
hela provinsen A. dyrkar

16:6
19:10
19:22
19:26
19:27

Trofimus från provinsen A.

20:4

icke fördröja sig i provinsen A.
20:16
då jag kom till provinsen A.
20:18
fingo judarna från provinsen A.
21:27
några judar från provinsen A.
24:19
skulle anlöpa A. s kuststäder
27:2
förstlingen i provinsen A.
Rom. 16:5
Församlingarna i A. hälsa 1. Kor. 16:19
fingo utstå i provinsen A. 2. Kor. 1:8
alla i provinsen A. hava
2. Tim. 1:15
bo kringspridda i A.
l. Pet. 1:1
de sju församlingarna i A.
Upp. 1:4
ASIMA

Ord a v främmande ursprung och
okänd betydelse. En gudinna, som
dyrkades i Hamat (se d.o.). När dess
invånare fördes till Samarien efter
det att assyrierna hade erövrat denna
landsdel (år 732), dyrkades Asima
även här, jfr .Samariens syndaskuld»,
Am.8:14, hebr. 'asmat somron (utt.
ashmat shomron). 2.Kon.17:30.
ASISA

Asgam

Hebr. räl]äm. Troligen avses den s.k.
egyptiska gamen, Neophron percnop-

hebr. stark, kraftfull. En av Sattus
efterkommande. Esr.1O:27.
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Aska-Assure
ASKA

Se ä ven: Sorg,
renings vatten.

försoning,

altare,

Aska
Med aska betäckte man eldstaden för
att hålla värmen bättre. När man
bakat. kakor, strödde man aska på
dem, Jfr Ps.102:l0. Ofta brände man
fienders döda kroppar för att åskådliggöra deras fullständiga förintelse,
Hes.28:l8.
Aska är i Bibeln ofta en bild på
det som är förgängligt, ringa: »jag
är stoft och aska», l.Mos.18:27. Jfr
Job 13:12; 30:19; Jes.44:20. I överensstämmelse härmed brukades aska
som uttryck för sorg. Man strödde
aska på huvudet, 2.Sam.13:l9, »klädde sig i säck och aska», Est.4:l,
satte sig i aska, Job 2:8, i säck och
aska, Est.4:3.
Aska användes även som uttryck
för bot, Dan.9:3; Jona 3:6, jfr Matt.
11:21; Luk.IO:13, och som en bild på
dom och tillintetgörelse, Klag.3:l6;
MaI.4:3; 2.Pet.2:6, jfr 2.Mos.9:8.
Slutligen betraktades askan också
som helig. Noggranna föreskrifter var
givna rörande askan efter offerdjuren
på brännofferaltaret. Den måste bäras
bort i särskilda kärl, 2.Mos.27:3; 38:3;
3.Mos.l:16; 4:12; 6:10. Askan av
en röd, felfri ko ströddes i stänkelsev.~tten: vilket skulle tjäna till rening
for manmskor och föremål, som kommit i beröring med ett lik, 4.Mos.
19.:9 ff. Denna yttre, rituella rening
namnes [ Hebr. 9:)3-14 som en förebild till den inre, fullkomliga reningen
genom Kristi blod.
ASKA

1) '{pär, l~~
damm, stoft, aska; står i l.Mos.18:
27; Job 30:19; 42:6 tillsammans med
'apar, se 4.

2) dasen, 1 0':1
vara fet; pi:' ;öra fet; avlägsna aska,
rena från aska.
3) dasän, 1 ~ :!
fett; aska (efter 'offerkött); av: dasen,
se 2.
4) 'apar, l ~ ~
damm, aska; sand, lera, jord; förekommer t.ex. i l.Mos.2:7 och i uttrycket 'apar wa'epär, övers. stoft och
aska, jfr 1.
5) silj, l ' b
kalk (som 'man målar eller rappar
med); ordet är i 5.Mos.27:2,4 övers.
kalk.

6) spod6s, OTT o å 6<;
aska; motsvarar hebr. '~pär, se 1;
Jfr t.ex. Hebr.9:l3 och 4.Mos.19:9.
Jfr verbet sbennymi, släcka.
7) tephr6ö, T E cp p 6 w
betäcka med aska, lägga i aska' av:
h~phra, aska; endast i 2.Pet.2:6.'

l jag äter a. ss. bröd
Ps. 102:10
l rimfrost strör han ut ss. a.
147:16
5 Folken skola bliva till a.
Jes. 33:12
l håller sig till vad s. blott är a.
44:20
l sätter sig i säck och a.
58:5
l huvudprydnad i stället fOr a.
61:3
l mitt folk •• vältra dig i a.
Jer. 6:26
l (H.) höljde mig med a.
Klag. 3:16
l de vältra sig i a.
Hes. 27:30
l Jag lät dig ligga ss. a.på jorden 28:18
l fastade därvid i säck och a. Dan. 9:3
5 förbränt •• ben till a.
Am. 2:1
l (konungen) satte sig i a.
Jona 3:6
l skola bliva ss. a.
Mal. 4:3
6 bättring i säck och a.
Matt. 11:21
6 skulle de hava suttit i a.
Luk. 10:13
6 om redan a.av en ko
Hebr. 9:13
7 städerna •• lade han i a.
2. Pet. 2:6
ASKDAL

lik- o. a. en helgade åt H.

Jer. 31:40

ASKELON

Ord av främmande ursprung och med
okänd betyddse. En av de fem filisteiska stadsstaterna, belägen vid
Medelhavet mellan Gasa och Asdod.
Staden omtalas i en egyptisk papyrus redan omkring år 2000, likaså i Amarna-breven från 1300-talet
f.Kr., när staden var säte för en
egyptisk lydkonung. Omkring år 1290
erövrades den av Farao Ramses II
men hundra år senare kom den ;
filisteernas händer. De assyriska konungarna Tiglat-Pileser III och Sanherib ålade Askelon . tribut; den sistnämnde erövrade staden år 701 f.Kr.
och bortförde dess konung Sidkia.
Enligt Herodotos hade Askelon ett
gammalt tempel för fruktbarhetsgudinnan Asera. Vidare hade det även
tempel för den fiskliknande Derketo
och för Dagon. Enligt Josefus var
Herodes den store född i AskeIon,
och han utsmyckade staden med vackra byggnader. Flera gånger är staden
nämnd hos skriftprofeterna, vilka uttalade domsord över den, Am.l:8;
Jer.47:7.
ASKELON
fem hövdingar •. den i A.
Jos. 13:3
A.med dess område
Dom. 1:18
han gick ned till A. och slog
14:19
svulster av guld .. för A. en 1. Sam. 6:17
bebåden det ej på A.s gator 2. Sam. 1:20
både A.och Gasa och Ekron Jer. 25:20
det är förbi med A.
47:5
Mot A. ,mot kustlandet
47:7
och spirans bärare i A.
Am. 1:8
och A. varda en ödemark
Sef. 2:4
I A.s hus skola de få lägra sig
2:7
A. må se det med fruktan
Sak. 9:5
A. bliver en obebodd plats
9:5

ASKENA5

Ord av okänt ursprung.
1. Gomers son. I.Mos.lO:3; I.Krön.
1:6.
2. Ett folk i Armeniens grannskap.
Jer.5l:27.
ASKHÖG

han skall kasta den på a. en 3. Mos. 1:16
ASKKÄRL

altarets tillbehör, a .en
a.en som Hiram gjorde
a.en togo de bort
gjorde Huram a.en
a.en gjorde Huram-Abiv
a.en togo de bort
tog •• drabanterna bort a.en

2. Mos. 38:3
1. Kon. 7:45
2. Kon. 25:14
2. Krön. 4:11
4:16
Jer. 52:18
52:19

2. Benjaminiten Joaddas son. l.Krön.
8:36; 9:42.
3. En benjaminit, fader till Jesuel
och Pelet. l.Krön.12:3.
4. Adiels son, som hade uppsikten
över konung Davids skatter. I.Krön.
27:25.
ASMON

hebr. stark; fästning. En gränsstad i
sydvästra Israel, väster om KadesBarnea och Egyptens flod. Möjligen
identisk med Ain el-Qaseimeh nordväst om Kades-Barnea. 4.Mos.34:
4,5; Jos.15:4.
ASNA

hebr. möjl. hård, fast; fästning.
1. En stad i Juda lågland. Ruinen
Aslin mellan Estaol och Sora erinrar
om dess namn. Jos.15:33.
2. En by längre söder ut i Juda lågland. Jos.15:43.
ASNA

hebr. möjl. törnbuske. En släkt av
tempelträlar. Esr.2:50.
ASNOT.TABOR

ASSUR

En stad vid floden Tigris, omkring
10 mil söder om Nineve. Den äldsta
delen av staden låg på flodens västra
sida. Dess gud bar samma namn som
staden. Efterhand som Assurs makt
tilltog, blev Assur namnet pa ett ständigt växande område. Assur står därför som benämning på 1) staden
Assur, 2) landet Assyrien och 3) assyrierna som folkslag. Se: Assyrien.

ASOR

grek. form av hebr. Assur, hjälpare.
Eljakims son, en man i Jesu släktregister. Matt.1:l3,14.
ASPATA

hebr. av pers., given av (den heliga)
hästen. En av antisemiten Hamans
tio söner, som jämte sina bröder
dräptes av judarna, när dessa skulle
utrotas från perserriket. Est.9:7.
ASPENAS

hebr. av pers., hästmule. Nebukadnessars överste hovman, vilken befalldes av konungen att låta uppfostra unga israeliter av konungsli 5
släkt eller av förnäm börd. Dan.l:3.
ASRIEl

hebr. (nr 1,3) möjl. Guds löfte; (nr
2,4,5) Guds hjälp el. Gud är mill
hjälp.
1. Gileads son, stamfader till asrieliterna. 4.Mos.26:3l; Jos.17:2.
2. Huvudmannen för en familj i östra
hälften av Manasse. l.Krön.5:24.
3. En avkomling till Manasse, troligen
identisk med nr l. l.Krön.7:l4.
4. Fader till J erimot i Naftaii. 1.
Krön.27: 19.
5. Fader till konung J ojakims tjänare
Seraja. Jer.36:26.
ASRIELlT

av Asriel a.ernas släkt

4. Mos. 26:31

ASRIKAM

hebr. min hjälp har rest sig.
1. Nearjas son, av konungaätt. 1.
Krön.3:23.
2. Asels son, en benjaminit. 1.Krön.
8:38; 9:44.
3. Hasabjas son, en levit. l.Krön.
9:14; Neh.ll:15.
4. En slotts hövding hos konung Ahas.
Han dödades av Sikri under Israels
krig mot Juda. 2.Krön.28:7.

hebr. dödens styrka el. stark som
(in i) döden.
1. En barhumit, bland Davids hjältar. 2.Sam.23:3l; l.Krön.ll:33.

hebr. fånge.
1. Leviten Koras son. 2.Mos.6:24; l.
Krön.6:22.
2. Ebjasafs son, en korait fyra led
senare än den förstnämnde. 1.Krön.
6:23,37.
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7 - IUustrerat Bibel-lexikon

ASMAVET

ASMAVET

ASSOS

grek., betydelse okänd. En gammal
hamnstad i Mysien. Den tillhörde den
romerska provinsen Asien och låg
32 km söder om Troas på en över
200 meter hög klippa, vilken utgör
en del av bergskedjan Ida. Sidorna
var täckta av vackra terrasser. Staden
var omgiven aven dubbelmur. Hamnen är nu igenfylld. Här har sedermera anlagts trädgårdar. Ruinerna av
staden hör till de mest betydande när
det gäller gamla grekiska städer. Den
nuvarande staden heter Beram.
På återvägen från sin tredje mis··
sionsresa gick Paulus till fots den 35
km långa vägen från Troas till Assos.
Här mötte han sitt ressällska p, som
hade kommit sjövägen, och seglade
vidare tillsammans med dem. Apg.
20:13,14.

hebr. Tabors toppar el. slut/ningar.
Ett par bergsryggar på gränsen till
Naftaii. Jos.19:34.

ASKA
l fastän jag är stoft och a. l. Mos. 18 :27
2 kärl till att föra bort a.n 2. Mos. 27:3
3. Mos. 4:12
3 där man slår ut a.n
3 plats där man slår ut a.n
4:12
3 skall han taga bort a.n
6:10
3 föra bort a.n utanför lägret
6:11
2 taga bort a.n från altaret 4. Mos. 4:13
l samla ihop a.n efter kon
19:9
l s.samlade ihop a.n efter kon
19:10
4 a.n efter det uppbrända
19:17
l tog hon a .• på sitt huvud 2. Sam. 13:19'
3 a.n därpå skall spillas ut 1. Kon. 13:3
3 a.n på altaret spilldes ut
13:5
4 a.n lät han föra till Betel 2. Kon. 23:4
l klädde sig i säck och a.
Est. 4:1
l flesta satte sig i säck och a.
4:3
l där (Job) satt mitt i a.n
Job 2:8
13:12
l tänkespråk •. visdomsord av a.
l själv är jag nu lik stoft och a.
30:19
l ångrar mig, i stoft och a.
42:6

hebr. dödens styrka el. stark som
döden. En by i närheten av Jerusalem, nära Geba.· Efter exilen befolkades den av tempelsångare. Den är
sannolikt identisk med el-Hizma en
by något norr om Anatot. Se: BetAsmavet. Esr.2:24; Neh.12:29.

3. Son till konung J ekonja a v J uda i
dennes fångenskap. En del låter ordet
'assir syfta på Jekonja och översätter: den fångne Jekonjas söner voro
SealtieI osv. I.Krön.3:l7.

ASSAN

hebr. stark. Fader till hövdingen Paltiel av Isaskars stam. 4.Mos.34:26.
ASSIR

ASSUR
4. Mos. 24:22
A. skall oms idel' föra dig
24:24
de skola tukta A.
Ps. 83:9
A. har ock· slutit sig till dem
Jes. 10:5
Ve över A. ,min vredes ris
10:24
Frukta icke, mitt folk, för A.
11:16
har blivit räddad från A.
14:25
Jag skall krossa A. i mitt land
30:31
skall A. bliva förfärad
31:8
A. skall falla
52:4
sedan förtryckte A. dem
Hes. 23:7
åt A.s alla yppersta söner
23:9
till pris .. åt A.s söner
23:12
av lusta till A.s söner
23:23
alla A.s söner med dem vackra
27:23
A. och Kilmad drevo köpenskap
32:22
A. med hela sin skara
Hos.
5:13
har Efraim gått till A.
7:11
till A. gå de
8:9
dragit åstad upp till A.
11:5
få A. till sin konung
11:11
ss. duvor från A.s land
12:1
Med A. sluter man förbund
14:4
Hos A. skola vi ej mer söka
Mika 5:5
om A. vill falla in i
5:6
avbeta A.s land med svärd
5:6
skall han rädda oss från A.
7:12
komma till dig från A.
Nah. 3:18
du A.s konung
Sef. 2:13
mot norr och fördärva A.
Sak. 10:10
från A. skall jag församla
10:11
A.s stolthet bliva nedbruten

ASSUR

hebr. (nr 1) rak, jämn el. säll, lycklig;
(nr 2-4) hjälpare.
1. Sems son, assyriernas stamfader.
l.Mos.IO:22; l.Krön.l: 17.
2. En hövding, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.
lO: 17.
3. Den falske profeten Hananjas fader. Jer.28:1.
4. Hövdingen Jaasanjas fader. Hes.
11:1.
ASSUR8ANIPAl

assyr. Assur har skapat en son. Se:
Asenappar.
ASSUREER

Hebr. 'assurim. En arabisk stam, avkomlingar till Dedan, som var son
till Abrahams och Keturas son Joksan.
ASSURt
Dedans söner voro a .erna
(Is-Bos et) kon. i a.ernas
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1. Mos. 25:3
2.Sam. 2:9

Assyrien

Gal/lIl/alt assyrisk t tempeltom i lem våningar.
ASSYRIEN

Assy rien ha r fått si n benä mnin g eft er
dess huvudstad Assur, emeda n det
va r från denna stad , som hela det
sena re riket växte fram . Assur låg på
en klippa vi d floden Tigri s' västra
stra nd , omkring 10 mil sö der om
Ni neve. Jfr l.M os.2: 14.
Efter ha nd som Assurs makt växte,
lade det alltm er av omkringliggande
lä nd er under sig, och dess na mn bl ev
benäm ningen på hela om rådet mellan
Armen ien i norr, Medi en i öster, fl oden edre Za b i söder och Meso potamien i väster. Om sider kom Assur
eller Assy ri en att omfatta hela F räm re
Orienten frå n Medelh avet i väster ti ll
lnden i öster. Till och med Egy pten
va r tidvis under dess herravä lde.
Folk, kultur och religion .
Assyrierna framstod , i likhet med
ba byloni ern a, ge nom en sa mmansmä ltning av semiter och sumerer,
och deras ti di gaste histo ria sa mma nfa ll er i stora d rag med babylon iernas.
De första assyriern a, som slog sig
ned i den öv re Tigris-da len och
grundlade sta den Assur, va r små bönder, som fö rsökte livnära sig på den
ka rga jo rden. De gjorde försök att
skaffa me ra land , men drevs tillba ka
till si tt lilla om råde av hetiter, ba bylon ier och a ra mee r. De kri g, som de
på detta sätt ständigt måste föra för
att hå ll a sin a fiende r borta, bidrog
emell ertid till att fos tra fram en rad
skick li ga hä rska re, vilka kom a tt fö ra
en hård expansionspoliti k. D e hade
både infanteri och ka va ll eri , och deras
ingenjöre r utveckl ade en sinnrik belägr ingstek nik . Allt efterso m nya områ den erövra des, etabl erade man en
egen administration.
Assyrierna utveck lade sig till ett
utpräglat mi li tä rfo lk . De bl ev gra nnfo lkens fru ktansvä rda piska. I en inskrift sk ryter en av deras konunga r
över si na bedrifter: »Må nga fiender
brände jag, a ndra lät jag leva . På
någ ra av dem skar jag av händer
ell er a rmar, på andra näso r ell er
ö ron, och på mån ga män stack jag
ut ett öga •.
Vid senare tid ers utgrävninga r ha r
man lä rt kän na assyriern as kultur
och reli gion, som visat sig vara sta rkt
besläktad med ba byloniernas.
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Det assyriska språ ket tillhörde den
semiti ska språ kgruppen. Liksom babyloni ern a hade de inte bokstäver
utan skrifttecken för stavelser. Dessa
hade kilfo rm , därav beteckningen
kil skrift. Assyriernas uppteckningar,
so m till sto r del var av historiskt innehå ll , gjordes mestadels på lertavlor.

D en assyriske ko nungen Sargon If
och hans fälth erre. R elief.

Assy ri ernas rättsväsen va r högt utvecklat, och de hade kommit lå ngt i
byggnadskonsten . Ett fl ertal praktfu ll a byggnader, såsom tempel och
pa la tser, uppfördes . Folket var även
sta rkt intresserat av ast ronomi.
Assy rie rn as hu vudgud va r Assur.
Fö r övrigt til lbads olika naturfenomen såso m him melen, personifi erad
i guden Anu , solen (Shamash), månen
(Sin) , stormen (R a mma n), vattn et
(Ea) och jorden (Bel), fö rutom en
mä ngd andra guda r av högre och
lägre ra ng. Assyri ern as gudsdyrkan
bestod aven rikt utveckl a d tempelkult med offe r, liba ti oner, bilddyrkan . så ng oc h musik . En utfö rl ig

A ssyrierkonIIngen
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ritual hade utarbetats med böner och
psalmer. Kulten var ordnad i en festcykel omkring årstiderna, och sköttes a v en ta lrik personal.
I iUdre tid
Utgrävningar har bragt i dagen
fynd , som vittnar om att Assyrien
va r befolkat i förhistorisk tid. Landet omnä mn es i l.Mos.10:11 som en
del av N imrods rike, enligt v.8 det
första världsväldet. Under lång tid
va r Assyrien under främmande överhöghet, men troligen redan omkring
å r 2000 (efter Urs fall) hade det
bildats ett självständigt rike med
Assur som huvudstad . Genom århundraden var dock denna sjä lvständi ghet sta rkt hotad av hetiternas
mäktiga rike i nordväst och Mittani
i norr ; det sistnämnda hade också
tidvi s herravä ldet i Assyrien. Under
den assyriske konungen Assuruballit I
(13 80-1341) förändrades förhållandet. Denne gifte dessutom bort sin
dotter til Babyloniens konung, och
därmed hade han en förevändning
a tt blanda sig i detta lands angelägenheter. När ha ns svärson bl ev mördad,
fick han si n dotterso n placerad på
Babyloniens tron . Några år efter
Assuruballits död la des hela Mesopotamien under Assyri en.
Salmanassar [ (1280-1260) ägnade
sig helt åt att kämpa mot hetiterna
och lyckades avskära deras förbind elser med Babylonien. Frukterna
av hans upprepade fälttåg västerut
kunde hans son och efterföljare
Tukulti- Ni n urta skörda. Hetiterna var
hårt pressade av barbarerna i norr,
och assyrierna kunde inta Babylonien
med lätthet och göra sig till herrar
över hela detta rike. Tukulti-Ninurta
härska de dock endast i sju år över
Babylonien , emedan babylonierna
gjorde uppror och drev honom tillbaka till hans eget land , där han kort
tid därefter mördades av sin son
Assurnadinapli. Få å r senare förlorade Assy ri en helt herraväldet över
Babylonien.
D et törsta assyriska storriket
var Tiglat-Pileser I (ca 1115-1102)
skapare av. Genom sir.a segerrika
hä rtåg utvidgade han riket till att omfa tta hela området västerut ända till
K appa doci en. Efter hans dö d behä rskades emellertid både Assyrien
och Babylonien av arameiska nomader.
Först omkring 200 år senare lyckades en ny dynasti återupprätta Assyriens militära position . D en förste i
denn a dynasti var Tukulti-Ninurta If
(890-885). Hans efterträdare Assurnas irpal II (885-860) företog flera
väll yckade fälttåg. Han återuppbyggde Kalah (jfr K ela, l.Mos. 10:11),
som gjord es till huvudstad. Senare
fl yttade han sitt säte till Nineve. Efter
att ha underkuvat det a rameiska nomadfolket, trängde han fram ända
till Fenicien oc h gjo rde bl.a. Tyrus

lejon. Assyrisk relief.
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och Sidon skattepliktiga. På hans
bildstod har bl.a. inristats: . Assurnasirpal, den store konungen ... underlade sig de stora haven och alla länder från solens uppgång till dess nedgång». Hans regering markerade början till en senare ständigt växande
press västerut, vilken även skulle leda
till att Assyrien kom i konflikt med
Israel och Juda.
Assurnasirpals son, Salmanassar III
(860-824) var en energisk härförare,
som följde sin faders erövringspolitik.
Han vidgade Assyriens gränser ytterligare och kom att härska från Persiska viken i öster till den syriska kusten i väster. Karkemis erövrade han
år 857 och angrep därefter Hamat
(854). Vid Karkar slog han en mäktig allierad arme (853) och tog ett
stort byte. Ar 842 belägrade han
Damaskus och tog tribut av Israels
konung Jehu . Detta är återgivet på
den sva rta obelisk , som är funnen
vid Nimrod och som nu återfinns på
British Museum i London.
På sin ålderdom fick Salmanassar
ge vika för en upprorisk son , Assurda ninpal. Denne slogs emellertid ned
aven annan av Salmanassars söner,
Samsi-Adad V, vilken efter sin faders
död öve rtog tronen under namnet
Samas-Ramman IV (824-812). Hans
fälttåg sträckte sig huvudsakligen mot
öster och sö der. Efter hans död tog
hans hustru , drottning Sammurarnat,
hand om regeringen, till s sonen AdadNirari HI kunde överta tronen (år
812). Denne hävdar själv, att han
underlagt sig hel a Syrien med Fenici en, Edom och Filisteen och tillfångatagit konungen av Damaskus.
I så fall var hans bedrifter de sista
under denna assyriska storhetstid,
emedan det senare gick nedåt med
landets makt och inflytande.
Det andra assyriska storriket
grundlades av Tiglat-Pileser III (745
- 727), även känd under namnet Pul.
Under honom blev Assyrien efter
30-40 å r a v förfall åter västra Asiens
mäktigaste rike. Tiglat-Pileser omorganiserade hären och gjorde den
oemotståndlig. Hans mål var att först
och främ st förena hela det västliga
Asi en med sin huvudstad Nineve som
maktcentrum; därnäst att sä kra handeln för Nineves köpmän . Ar 738
gjo rde han Israels konung Menahem
skattepliktig, 2.Kon.15: 19 f.; fem år
senare på började han det fälttåg, som
ledde till Damaskus' fall (732) och
till att Juda rike blev en assyrisk
vasallstat , jft 16 :5 ff. Tiglat-Pileser
förde de erövra de provinsernas invånare till Assy ri en samtidigt som
han lät andra förtryckta folk bosätta
sig i d eras områden. Därmed började
ett fö rflyttningssystem , som även
senare konungar använde sig av.
Aret efter det att Tiglat-Pileser
högtidli gen hade blivit krönt i Babylon , dog han och efterföljdes av
usurpatorn Ulula, som besteg tronen
under namnet Salmanassar V (727722). Även han var en stor härförare,
bl.a. lade han Israels konung Hosea
under sig, 2.Kon.17:3. När Hosea en
tid härefter allierade sig med den
egyptiske konungen och slutade att
betala skatt till Assyrien , drog Salmanassar upp och belägrade Samaria,
17:4 ff. Emellertid dog han under
belägringen, och då han efterlämnade
endast en omyndig son , övertogs
makten aven av fältherrarna, vilken
antog namnet Sargon II (722-705) .
Den nye assyriske härskaren blev
en stor konung och en mäktig krigare,
som gjorde det assyriska riket större
än någonsin . Han härskade över lan392
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det från M edelhavet i väster till öster
om Tigris, från Arabiens öknar i
söder till Taurus och Armeniens
bergsbygd i norr, och hans fälttåg
sträckte sig ända till Egypten. Han
fo rtsatte belägringen av Samaria och
intog staden (722) och bortförde Israel, 2.Kon.17:6. I en inskrift om
hans seger heter det bl.a.: »Jag har
belägrat, erövrat och intagit Samarias
stad och bortfört 27280 invå nare i
fångenskap, jag har förändrat landets
tidiga re författning och lagt det under mina hövdingar ». Ar 717 segrade
han över hetiterna i slaget vid Karkemis, och sju å r senare intog han
Babylon, där den kaldeiske MerodakBaladan hade etablerat sig.
Sargon II föll emellertid för mördarhand och efterföljdes av sin son
Sanherib (705-681 ). Denne hade varken faderns militära egenskaper eller
hans administrativa färdighet, men
hans bedrifter är kända, eftersom han
efterlämnade en berättelse om sina
fälttåg . Här skriver han, att han underkastade sig alla, som ba r huvudet
högt och vann över kaldeen Merodak-Baladan och över Elams härar.
H å rdast måste han d ock kämpa mot
upproriska element i Babylonien, vilket ledde till att Babylon blev raserat
ända till grunden, å r 689 f.Kr. Sanheri b angrep och intog alla befästa
städer i Juda (år 701) under Hiskias
regeri ngstid. E n stor här sändes mot
Jerusalem, 2.Kon.18:13 ff. Fälttåget
mi sslyckades dock. Under Jerusalems
belägring »gick Herrens ängel ut och
slog i assyriernas läger 185000 man »,
19:35 . Efter detta å tervände Sanherib
till N ineve, v.36, som han gjorde
lika praktfullt som Babylon. H an
skriver själv: »Jag har gjort om alla
byggnader i Nineve, min kungliga
stad, och lagt om dess gamla gator,
utvidgat de smalaste och gjort hela
staden strålande som solen •.

Assyriens sista storhetstid
Pro feten Jesajas förutsägelse om
Sanheribs död, 2.Kon .19:7, gick i
uppfyllelse år 68 1, när han mö rda des
av två av sina söner, Adrammelek
och Sa reser, vilka därefter tog till
flykten, v.37 ; Jes.37: 38 .
E n tredje son besteg tronen, Esarhaddon (681-669). [ likhet med Sargon II var han en stor fältherre och
administrator. Under honom nådd e
det andra assyriska riket höjdpunkten av makt och inflyta nde. Babylon
återuppbyggdes, Pal estina underkuvades och Egypten besegrades. På väg
att slå ned ett nytt uppror i Egypten
dog emellertid Esarhaddon och efterföljdes av sin son Assurbanipal (669626), den siste i raden av de stora
assyriska härskarna. När Egypten
återigen gjorde uppror, var assyriernas straff utan barmhä rtighet, och
Assurbanipal återerövrade landet.
Han vann sedan en slutlig seger över
elamiterna och jämnade Susa med
marken . När hans bror, som var satt
till vicekonung i Babylon, gjorde uppror, måste Assurbanipal vända sig
österut och lyckades på nytt erövra
Babylonien . Därefter vände han sin
uppmärksamhet mot de arabiska
sheikerna.
Den lå nga krigföringen hade emellertid helt utmattat Assyrien ; dess
skattkammare var tomma och krigsmännen var få. R edan omkring å r
650 hade Egypten rivit sig loss från
det assyriska väldet. Landet orkade
inte mer, och efter Assurbanipals
död avtog assyriernas inflytande allt
mer. Redan året därpå frigjorde sig
Ba bylonien. Ar 614 föll Assur, och
två å r senare jämnades Nineve med
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marken . Sitt slutliga sammanbrott
upplevde Assyrien först å r 605 f.Kr,
då det nybabyloniska riket fick fullständigt herravälde över det tidigare
assyriska riket.
Från denna tid sammanfa ller å ter
Assyriens historia med Babyloniens.
Assyriern a fö rmådde aldrig a tt senare
återvinna sitt rike. Se: Babylonien.
ASSYRIEN
har sitt lopp öst er om A.
1. Mos_ 2:14
drog han ut till A_
10:11
fram emot A.
25:18
Pul, konungen i A., föll in 2. Kon. 15:1 9
giva åt konungen i A.
15:20
vände då konungen i A. tillbaka
15:20
Tiglat-Pileser, konungen i A.
15:29
förde fo lket bort till A.
15:29
sändebud till .•• konungen i A.
16:7
såsom s känk till konungen i A.
16:8
konungen i A. lyss nade till honom 16:9
konungen i A. drog upp mot
16 :9
Tiglat-Pil eser t konungen i A.
16:10
märkte konunge n i A., att Hasea
17:4
skänker till konungen i A.
17:4
lät konungen i A. spärra in
17:4
konungen i A. drog upp
17:5
intog konunge n i A. Samaria
17:6
förde Israel bort till A.
17:6
bortfört från s itt land till A.
17 :23
konunge n i A. lät folk komma
17:24
17 :26
omtalade detta för konungen i A.
17 :27
bjöd konungen i A. och sade
avföll fr ån konungen i A.
18 :7
Salmaneser • konungen i A.
18:9
konungen i A. fdrde' Israel bort
18:11
förde Israel bort till konungen i A. 18:11
Sanberib, konungen i A.
18:13
till A. s konung i Lakis
18:14
ålade konunge n i A. Hiskia
18 :14
gav detta åt konungen i A.
18 :16
18 :17
konungen i A. sände åstad
säger den store konungen i A.
18:19
vad med min herre konungen i A. 18:23
så säger konungen i A.
18:31
hans herre, konungen i A.
19:4
konungarna i A. hava gjort
19:11
konungarna i A. hava förrött
19:17
angående Sanherib, ko nungen i A. 19:20
säger Herr en .• om konungen i A.
19:32
Sanberib, konungen i A., tågade
19:36
23 :29
upp mot ko nungen i A.
l. Krön. 5:6
konungen i A. förde bort
bud till konungarna i A.
2. Krön. 28 :1 6
TiIlegat-Pilneeser, konungen i A. 28 :20
gav allt åt konunge n i A.
28:21
Sanherib, konungen i A., drog in 32:1
icke förskräckta för konungen i A. 32 :7
sände Sanherib, konungen i A.
32:9
säger Sanberib, konungen i A.
32:10
från Juda: konungen i A.
J es . 7:17
på bisvärmarna i A. s land
7 :18
nämligen med konungen i A.
7 :20
fram för konungen i A.
8 :4
över dem, nämligen konungen i A. 8 :7
har blivit räddat från A.
11:11
väg leda från Egypten till A.
19:23
och egyptierna in i A.
19:23
19:24
vid sidan av Egypten och A.
Välsignad var e du A.
19 :25
uts änd av Sargon, konungen i A.
20:1
skall konung en i A. låta fångarna 20:4
räddade unda n konungen i A.
20:6
A. gjorde till boning åt öknens
23 :13
varit bortt appade i A. s land
27 :13
Sanberib, konungen i A.
36 :1
konungen i A. sände från Lakis
36:2
säger den store konungen i A.
36:4
med min herre konungen i A.
36:8
så säger konungen i A.
36 :16
37:4
konungen i A. , har sänt honom
vad konungarna i A. hava gjort
37:11
konungarna i A. hava förrött
37 :18
angående Sanherib, konungen i A. 37:21
säger Herren så om konungen i A. 37:33
Sanberib, konungen i A.
37:37
varför vill du gå till A.
J er. 2:18
likasom du kom på skam med A.
2:36
åts det upp av konungen i A.
50:17
jag har hemsökt konungen i A.
50:18
under A. för att få bröd
Klag. 5:6
i A. skola de nödgas äta
Hos. 9:3
skall bliva släpad till A.
10:6

ASSYRIER

Se: Assyri en.
ASSYRIER
slog i a. nas läger..
2. Kon.
a. na skola komma in i Egypten
o. egypt. gudstj. tills. m. a. na Jes.
slog i a. nas läger 185000 man
sedan bedrev du otukt m. a. na Hes.
hennes grannar a . na
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19:35
19:23
37:36
16:28
23:5

ASSYRISK

r. den a. e konunge ns skull

2. Kon . 16:18

den a.e konungen Salmaneser

17 :3

Hören de n a. e konunge ns ord
i den a. e konungens ha nd
ur den a. e konungens hand?
a. e kon . tjänare ha va hädat mig
fann den a . e konungen upptagen
i den a. e konungens hand
rädda ur de n a. e konungens hand'
uppväckte den a. e konun ge n Puls

18:28
18:30
18:33
19:6
19:8
19:10
20 :6

ande o. den a. e kon .. ande 1. Krön .

5:26

räddats undan de a. a kon .. 2. Krö n.
När de a. a konungarna komma
rädda oss ur den a. e kon. hand
förgjorde i de n a. e kon. läger
ur . . de n a . e konunge ns ha nd
de n a. e "kon. härhövitsmän
de n a. e kon. Esarhaddon . .
Esr.
vänt de n a. e kon. hjärta t. de m
ifr. de a. a konungarnas dagar Neh.
a. e ko n. hjärtas högmodsfrukt Jes.
Höre n de n a. e konungens ord

30 :6
32:4
32: 11
32:21
32:22
33: 11
4:2
6:22
9:32
10:12
36:13

ASTAROTlT
( .. hjältarna) a . e n Uss ia

l. Krön. 11:44

ASTARTE

En bland västsemitiska fo lk dyrkad
form av Främ re Orientens himmelsoch mod ergudi nna, delvis även dyrkad
so m kri gsgud in na. Astarte (hebr.
'asto rät) var hennes fenicisk-kananeiska namn . [ K a naa n var hon även
känd under namn et Baalat, som var
guden Baals kvinnli ga motsvarighet.
Se: Baal. H os fenicierna, där hon
främst dyrkades som må n- och st järngudinna , var nymånen hennes sym bol.
Filisteerna byggde ett tempel åt henne i Bet-Sa n; här var hon avbildad
med o rma r i händerna. Aven i Egypten har ma n funnit sä rformer av
denn a gudinna. Över Fenicien kom

A startebiIder från Palestina.
Nederst: Feniciska A startebiIder
av brons.

1 den a. e konungens hand
ur den a . e konungens hand ?

de n a. e kon. tjänare hava hädat. .
fann den a. e konungen upptagen
i den a.e konungens hand
ur den a.e konungens hand

36: 15
36: 18
37:6
37:8
37 :10
38 :6

ASTAROT

hebr. trol. A startes stad. E n av konung Ogs huvudstäder i Basa n, i
Östjordanlandet. Staden var ett centrum för dyrkan av gudinnan Astarte.
Den tillhörde de områden, som tillföll Manasses son Ma kri s slä kt. Senare fick gersoniterna den som levitstad . En av Davids hjältar, U ssia,
stammade härifrå n.
Va nli gen identifieras Astarot med
nuvarande Tell-Ashtara, en ruin omkring 35 km öster om Gennesarets
sjö. Se: Beestera .

Astarte till grekerna och romarna,
och där identifierades hon med folkets egna guda r Artemis-Diana och
Afrodite-Venu s. H ennes östl iga motsva ri ghet är den babyloniska Ishtar.
So m modergudinna ha r Astarte
stu nd om avbildats med en lå ng klädnad och med ett barn på a rmen och
påmi nn er då inte så lite om madonnabilder, men oftast ä r hon framställd
naken med a rmarn a på bröstet .
Asta rtekulten fö rknippades ofta med
kultisk otukt. Se: Tempelbolare, T empeltärnor.
Talrika arkeologiska fynd visar,
hur utbredd denna kult var även
bl and israeliterna . [ G.T. omnämnes
Asta rte bl.a . som sidoni ernas gudinn a.
K onung Salomo dyrkade henne, förledd dä rtill av sina sidoniska gemåler.
Trots ihärdig kamp, inte minst från
profeternas sida , va r denna kult
mycket svår att utrota.
ASTARTE
tjänade Baal och A.rna
Dom . 2:13
tj änade Baal och A.rna
10:6
gudarna och A.rna
1. Sam. 7:3
bort Baalerna och A.rna
7:4
tjänat Baalerna och A.rna
12:10
Salomo att följa efter A.
l. Kon . 11:5
tillbett A .• sidoniernas gudinna
11 :33
2. Kon. 23 :13
A. ,sidonie rnas styggels e

ASTARTETEMPLET

ASTAROT
som bodde i A. vid Edrei
5. Mos. 1:4
Og ••• som bodde i A.
Jos. 9:10
sista rafaeerna och bodde i A.
12:4
hans som regerade i A.
13:12
halva Gilead jämte A. och Edrei
13:31
A. med dess utmarker
l. Kr ön. 6:71

Enligt en o ri enta lisk sed lades vapen
och rustninga r från besegrade och
plundrade fiender i någon guds helgedom , antingen till minne av segern
ell er såsom en hyllning till guden,
vilken menades hava förlänat segern.
Jfr förvaringen av Goljats svärd, l.
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Astartetemplet-Atrot-Sofan
tydelse hade Aten dock förlorat.
Staden hade en mängd gudabilder,
något som kom Petronius att förklara, att det i Aten var lättare att
möta en gud än en människa.
När Paulus på sin andra missionsresa kom till Aten, besökte han dess
judiska synagoga, där han höll samtal. Vidare talade han med folk,
som han mötte på torget. Hos dessa
va r det förmodligen inte så svårt att
vinna gehör, emedan atenarna var
starkt intresserade av allt nytt. Med
stadens epikureiska och stoiska filosofer hade han ett meningsbyte, och
på Areopagen förkunnade han sitt
budskap med utgångspunkt från ett
altare, som han funnit med inskriften: »At en okänd Gud ». Några få
blev vunna för evangelium, men
någon församling bildades inte.
Aten förb lev under lång tid hedendomens högborg. Först på 500-talet
fick kristendomen sitt genombrott,
och templen byggdes då om till kristna kyrkor.
ATEN
förde honom vidare till A.
Apg.17:15
Paulus nu väntade på dem i A.
17 :16
Därefter lämnade Paulus A.
18:1
starma e nsamma kvar i A. 1. Tess. 3 :1
ATEN AR E

alla a. att de icke ha de tid
Apg.17:21
A. I ären mkt ivriga gudsdyrkare 17:22

ATER

Från Akropolis i Aten.

Sam.21 :9. Sauls vapen fördes sålunda
till Astartes tempel , måhända till hennes berömda helgedom i Askaion,
som Herodotos beskriver såsom det
äldsta templet åt »den syriska Venus» .
Medan den fa ll ne konungens kropp
upphängdes på Bet-Sans mur, l.sam.
3 l: 10, hängdes hans huvudskål upp
i en an nan guds hus, Dagons, 1.Krön .
10:10.
ASTARTETEMPLET

de lade (Sauls) vapen i A. J.Sam.31:1O
ASTEROT-KARNAIM

hebr. trol. den tvåhornade Astartes
stad. En ort bebodd av jättefolket
rafaeerna, vilka besegrades av konung Kedorlamoer och hans allierade.
Orten har förmodligen sitt namn av
en där befintlig tvåhornad Astartebiid. Platsen sättes i förbindelse med
Karnaim, en stad i Gilead, omnämnd
i Mackabeerböckerna (grek . Karnion) .
Enligt 2.Mack.12:2 I hade denna plats
ett mycket väl skyddat läge. Där
fanns ett tempel åt Atergatis, troligen
ett annat namn på gudinnan Astarte,
se d.o. Man har menat sig fin na resterna av Karnaim i Tell Ashari några
kilometer söder om Tell Ashtara,
platsen för Astarot, se d.o. 1.Mos.14:5.
ASUREER

Hebr. 'asuri. En stam, vilkens område
låg i norra Israel och ingick i lsBosets kortvariga konungadöme. Detta folk är f.ö. helt okänt, varför
soml iga i stället har läst 'aseri, aseriter, dvs. Asers stam, vi lkens område
på ett naturligt sätt skulle kunna
tänkas ingå i Is-Bosets rike. Läsarten
gesuri, gesureer, är mindre trolig,
eftersom Gesur vid denna tid hade
en egen konung, 2.Sam.3:3.

ASVAT

ATARA

hebr. möjl. blank, glänsande. En av
aseriten Jaffets tre söner. 1.Krön.
7:33.

hebr. krona. Jerahmeels andra hustru, moder till Onam. J.Krön.2:26.

ASYNKRITUS

grek. oförliknelig. En kristen i Rom ,
till vilken Paulus sände en hälsning.
Rom.16:14 .
ATAJA

hebr. möj l. H erren har hjälpt. Son
till en Ussia av Juda stam . Efter
exilen bodde han i Jerusalem. Neh.
II :4.
ATAK

hebr. härbärge. En ort i södra Juda.
Den har identifierats med Eter i
Jos.15:42. l.Sam.30:30.
ATALJA

hebr . möjl. den
drövat.

SO/11

Herren har be-

1. Konun g Ahabs och drottning
Isebels dotter, judakonungen Jorams
hustru , moder till konung Ahasja.
Efter den sistnämndes död d räpte
hon alla medlemmarna av kungahuset med undtag av den ett år
gam le Joas, som man lyckades dö lja
i templet. Hon regerade därefter i
sex år. Översteprästen J ojada utropade sedan J oas till konung och
Atalja dödades.
ATALJA
A. , dotter till Omr;
2. Kon. 8:26
A . t Ahasjas moder, förnam
11:1
hölJ man honom dold för A.
11:2
medan A. regerade i landet
11:3
11 :13
När A. nu hörde drabanternas
rev A. sönder sina kläder
11 :14
A. hade de dödat med svärd
11:20
hette A. ,Omris dotter
2. Krön. 22:2
A. , Ahasjas moder, förnam
22:10
hölJ . •. honom dold för A.
22:11
medan A. regerade i landet
22:12
När A. nu hörde folkets rop
23 :12
Då rev A. sönder sina kläder
23 :13
A. hade de dödat med svärd
23 :21
A. s, den ogudaktiga kvinnans
24 :7

ATARIMVÄGEN

hebr. däräk hä'ätärim. En väg, möjligen en käravanväg, i Negeb (södra
Palestina). Somliga översätter: vägen
till Atarim ; någon plats med detta
namn har man dock inte kunnat
påträffa. Andra översätter uttrycket:
spejarnas väg (= däräk hattärim), jfr
4.Mos.13:3 . 4.Mos.2t:1.
ATAROT

hebr. kronor.
1. En stad i Östjordanland et, bebodd
av Gads stam. [ inskriften på den
s.k. M esastenen (se Mesa) från omkring år 850 f.Kr. berättar konung
Mesa av Moab, att han bekämpade
och intog Atarot och dödade dess
befolkning. Atarot motsvaras troligen a v nuvarande Chirbet Attarus
norr om Dibon, öster om Döda
havet. 4.Mos.32:3,34.
2. Gränsstad mellan Efraim och
Benjamin. Dess läge sammanfa ller
troligen med nuvarande Chirbet
Atta ra , ungefär halvvägs mellan Jerusalem och Betel. Se: Atrot-Addar.
Jos. 16:2.
3. Gränsstad mellan Efraim och
Manasse, nära Jordansänkan. De~s
läge ä r ovisst, möjligen sammanfallande med nuvarande Tell Seih edDiab, omkring 23 km norr om Jeriko.
Jos.16:7.

hebr. övergiven; övergivenhet.
1. Si lh is dotter, moder till Juda
konung Josafat. 1.Kon.22:42; 2.K rön.
20:31.
2. Kalebs hustru, som födde honom
tre söner. 1.Krön.2:l8-19.

2. E n son till benjaminiten Jeroham.
I .Krön .8:26.
3. Fader till Jesaja av Elams barn,
huvudman för en familj , som drog
upp med Esra frå n Babel. Esr.8:7.
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(Is-Boset) konung i a.nas

2.Sam.2:9

ASUBA

ATLAI

hebr. , kortform av Atalja, se d .o. En
man av Bebais barn , som hade tagit
en hednisk kvinna till hustru. Esr.
10:28.
AT ROT-AD DA R

hebr. härlighetens kronor. En stad
vid Efraims gräns. Se: Atarot 2. Jos .
16:5 ; 18: 13 .
ATROT -BET -JOAB

hebr. 10abs hus' kronur. En ort i
J uda nära Betlehem. 1.Krön.2:54.
ATROT-SOFAN

hebr. Sofans kronor. En stad i Östjordani en, tillhörig Gad . 4.Mos.32:35.

ATEN

grek. Athenai, (visdomsgudinnan)
A [henas stad. Attikas berömda huvudstad i äldre tid, nu Greklands
huvudstad. Under romartiden tillhörde Aten provinsen Akaja. Staden
låg 6 km från kusten. Den hade två
hamnar, Pireus och Faleron.
Aten var byggd omkring den
skö na - Akropolishöjden. Väster om
denn a låg Areopagen och i sydväst
Krukmakartorget. Aten var forntidens mest berömda universitetsstad.
R omare som Cicero, Brutus, Antonius, Horatius etc. hade studerat där.
Sin kommersiella och politiska be-

ASUREER

hebr. stängd, bunde/l.
1. Fader till en familj i Juda, av
Hiskias ätt, representerad vid undertecknandet av Nehemjas förbundsskrivelse. Esr.2:16; Neh .7:2 1; 10:17.
2. Stamfader till en släkt av dörrvaktare. Esr.2:42; Neh.7:45.

K ejsar AugusIlls.
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AttCli-Avbräck
ATTAI

hebr. möjl. läglig.
1. En son till kalebiten Sesans dot·
ter och den egyptiske tjänaren Jarha.
I.Krön.2:35,36.
2. En gadit, som slöt sig till David.
I.Krön.12: Il.
3. En son till konung Rehabeam .
2.Krön.11 :20.

han har sett Fadern. , Joh.14:9. I
sin egenskap av Guds fullkomliga
avbild är han urtypen för och källan
till hela skapelsen, både den synliga
och den osynliga, Kol.I: 15-20.

gan de, är att förverkliga hans nådefulla förutbestämmelse: att göra människor »till hans Sons avbilder, honom
lika», Rom.8:29-30. Innebörden härav förklaras av att Sonen är Guds
ursp rungliga avbild. Adam skapades
till en sarkisk (eller psykisk) avbild
av Gud. Genom Kristi verk förnyas
vi icke endast till denna förlorade
sarkiska gudsbild - alltså till den
förste Adams avbild före syndafallet - utan till en pn eumatisk - andlig - gudsbild, vilket innebär ett
högre plan : likbildning med den siste
Adam , med Kristus sådan han är i
sitt uppståndel se- och härlighetstillstånd. l honom föres vår jordiska
gudslikhet fram till en himmelsk, l.
Kor. 15:45-49. Då är Guds avsikt på
skapelsens morgon slutgiltigt och fullkomligt förverkligad: »Låt oss göra
människor till vår avbild».

Avbild , grek. eikOn, är i biblisk
mening en utstrålning, ett avtäckande
och synligt framträdande av det föremål , som avbildas . I »G uds avbild»
av hans urbild kommer hans eget
väsen till synes, sådant som det i
verkligheten är.
I. Den osynlige, ev ige Guden , han ,
som bor i ett ljus, dit ingen kan
komma, han, som ingen har sett eller
kan se, I.Tim.6:16 , jfr 2.Mos.33:20,
har uppen barat sig för människan
på ett fullkomligt sätt i Jesus Kristus ,
den människoblivne Sonen, Joh.l: 14,
18. Som Guds evige Son är Jesus
Kristus till sin natur och sitt väsen
Guds avbild i absolut mening, Kol.
I : 15, 19; 2.Kor.4:4. Till följd härav
intager han både i den materiella
och den andliga världen den ställning, som »i allt den främste», vilken
hans kvalifikationer såsom Guds avbild helt naturligt tilldelar honom.
Genom honom skapade Gud universum. Han är dess uppehålla re
och härskare, Kol.I:15-17 ; Hebr.l:
2,3. I sitt människoblivande och i
sitt liv som sann människa och
Frälsare blir han också Guds fullkomliga avbild i mänsklig natur:
»i honom bor gudomens hela fullhet
lekamligen», KoI.2:9 . Han förmedlar
därför en fullkomlig uppenbarelse
av Gud , Joh.1:14, 18; jfr hans självvittnesbörd: »Den som har sett mig,

2. Medan Sonen till sitt väsen
av evighet är Guds avbild, skapades
människan till den treenige Gudens
avbild på sjätte skapelsedagen, såsom kronan på hans verk, LMos.
1:26,27; 5:1. Männi skan blev lik Gud
däri att hon bl ev en perso nlighet med
självmedvetande, självbestämmande
och frihet. Förutom sin materiella
del, kroppen , fick hon förmögenheter, som utmärker en personlighet:
förnuft , vilja, känsla. Sjukdom och
avmattning kan försvaga funktionerna , men intet kan beröva människa n
hennes bestämmelse: att vara skapad
till Guds avbild. Detta innebär, att
hon skapades till att underordna sig
Skaparens vilja och behärska den
övriga skapelsen för att så förverkliga Guds plan , I.Mos. I:28.
Syndafallet medförde en rubbning
i gudsbilden. Människans kropp underlades sjukdom, förgä nglighet, död,
I.Mos.3 :19; Rom .5:12. Hennes själsliv blev defekt, och hon blev gudsfientlig, ur stånd till umgängelse med
Gud, I.Kor.2:14; Rom.1:21-32 ; 8:7;
Ef.4:17-19; l.Tess.4:5. Även i sitt
fallna tillstånd är människan alltjämt
överlägsen de övriga skapade varelserna. Med sitt förnuft, förmågan att
utifrån erfarenheter av enskilda företeelser och ting fatta de lagar och
principer, som härskar på livets olika
områden och att inrätta sig därefter,
höjer hon sig alltfort långt över den
lägre skapelsen, Matt.6:26. Människans »naturliga lag », samvetet, ger
henne en viss känsla för rätt och
orätt, Rom .2: 14-15. Trots allt detta
är den fallna människan helt främmande för Gud, Ef.4: 18 f., och hon
saknar förmåga att av sig själv söka
Gud och göra hans vilja, Rom.3:
10- 12.
I och genom sitt frälsningsverk
återställer Jesus Kristus Guds avbild
i människan. I sin egenskap av den
siste Adam, I.Kor.15:45 f. ; Rom.5 :
14, huvudet för det återupprättade
släktet, fullbordade han den uppgift,
som den förste Adam icke förmådde:
att leva ut Guds avbild i fullkomlig
gemenskap med Gud, i hans vilja .
Var och !,n, som genom tron på
honom blir född på nytt, avlägger
den gamla människan och ikläder sig
den nya , »skapad till Guds likhet i
sanningens rättfärdighet och helighet., Ef.4:24 . Detta innefattar oskuld
och renhet samt viljan till det goda
och förmåga att leva sant, rättfärdigt
och heligt. Tack vare detta får människans förmögenheter och krafter
den rätta tendensen och målsättningen: att leva för Gud och att återspegla hans väsen i karaktär och liv.
I evangeliet strålar Kristi härlighet
såsom Guds avbild fram och in i
människans ande och sinne, 2.Kor.
4:4. Denna nya människa är Kristusmänniskan , som tager gestalt i den
troende, GaI.2:20; 4:19. Genom oavlåtlig förnyelse upplever människan
en allt djupare och fullare kunskap
om och delaktiggörelse av »honom
som har skapat henne », Kol.3: I O. 1
ständig personlig gemenskap med den
förhärligade Kristus och i skådandet
av hans gudomliga härlighet förvandlas människan alltmer till hans avbild, 2.Kor.3 :18.
Slutmålet för hela Guds eviga frälsningsplan med alla dess faser och
etapper: förutkännande, utkorelse,
kallelse, rättfärdiggörelse, förhärli-

Den nya människan, Guds avbild
I) Skaparens avbild, Kol.3 : 10. 2)
Herrens avbild, 2.Kor.3: 18. 3) Guds
Sons avbild, Rom.8:29.
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ATTALlA

grek. Allaios' stad. En sjöstad i Pamfylien , sydost om Perge, uppkallad
efter grundläggaren, konung Attalos II
Filadelfos av Pergamus (159-138
f.Kr.). AttaIia är identiskt med nuvarande Adalia, som har minnesmärken från romersk tid, bl.a. en
stadsmur. Paulus och Barnabas besökte denna plats på sin första missionsresa, varifrån de sedan avseglade
till Antiokia. Apg. 14:25.
AUGUSTUS

lat. den vördnadsvärde, den (gudomligt) upphöjde. Romersk kejsare,
född år 63 f.Kr., död 14 e.Kr. Han
adopterades av Oesar och kallade
sig Gajus Julius Oesar Octavianus.
Ar 27 gav senaten honom hedersnamnet Augustus, som sedan blev
en titel för alla följande kejsare.
Efter slaget vid Actium år 31 blev
Augustus det romerska imperiets
envåldshärskare. Under hans herravälde stod ä ven Palestina. Han visade judarnas konung, Herodes den
store, stor välvilja och bekostade
två dagliga offer i Jerusalem tempel.
- Under Augustus' regeringstid föddes J esus Kristus. Luk.2: l.
AVA

hebr. möjl. omstörtning, fördärv . En
provins i Assyrien. Den assyriske
konungen Sanherib förflyttade folk
bl.a. härifrån till Samariens städer,
medan Israels barn fördes till Assyrien . Se: Aviter, Iva. 2.Kon.17:24.
AVBETA

Om någon låt e r a. e n åker

2. Mos. 22:5

Tapanhes' barn a . dina
Jer. 2: 16
Herda r skola a. var och e n sitt
6:3
dessa skola a . Assurs land
Mika 5:6

AVBILD

Avbild, Guds

3. Människan representerar ett
oändligt värde även i sitt fallna, ofullkomliga tillstånd. Detta värde förhöjes ytterligare, när Gud har fullbordat sitt verk med henne i enlighet
med sin plan , när gudsmänniskan är
fullt färdig , väl skickad till allt gott
verk, 2.Tim.3: 17, lik Kristus i sitt
förhållande till Gud och till nästan.
Att på något sätt skada människan,
vare sig det rör sig om att beröva
henne livet, I.Mos.9:6, nedvärdera
henne, förbanna henn e, Jak.3:9, eller
på annat sätt förgripa sig på henne,
är i Guds ögon en mycket stor synd
och straffas strängt, jfr andra tavlan
i Mose\agen, 2.Mos.20:12 ff. Kristi
människoblivande och hans behandling a v den enskilda människan under
sitt jordeliv samt hans blodiga död
för allt vad människa heter, uppenbarar till fullo gudomens inställning
till människovärdet, jfr Matt. 18:5-7,
12-14.
4. Även om man bör visa den
yttersta försiktighet med att draga
slutsatser från det ringare till det
större, från människan till Gud, torde
man likväl 'kunna fastslå, att Guds
eget väsen utifrån hans avbild, människan , åtminstone i vissa avseenden
kan skönjas. Gud är icke en naturkraft, såsom sol, vind, åska etc., han
är icke något slags andlig kraft inneboende i världen eller i människan,
han är icke heller det opersonliga
förnuftet, godheten etc. Gud är ett
personligt väsen med alla attribut,
som tillhör ett sådant; han är blott
oandligt överlägsen alla andra. Se:
Gud.
5. En begränsad, speciell innebörd
får uttrycket Guds avbild iLKor.
11 :7. Mannen säges där av Gud ha
tilldelats en ställning och auktoritet
i hemmet och i den kristna församlingen, motsvarande den som Skaparen själv intager i universum. Hustrun
bör därför visa aktning för denna
gudomliga ordning såväl i hemmet
som i församlingslivet.
Guds avbild
Uttrycket Guds avbild används
om: I) Människan i skapelsen, l.
Mos.1 :27; 9:6. 2) Kristus i evangeliet, 2.Kor.4:4. 3) Mannen i församlingen, I.Kor.II:7.
Jesus, Guds avbild'
I) Guds egen avbild, 2.Kor.4:4.
2) Den osynlige Gudens avbild, Kol.
1: 15. 3) Guds väsens avbild, Hebr.
1:3.

En bildserie
I) Den ursprungliga avbilden , l.
Mos. 1:26,27 ; 5: l. 2) Den misslyckade
avbilden, l.Mos.5 :3; I.Kor.15 :48 a.
3) Den nya, fullkomliga avbilden,
Rom .8:29; I.Kor.15:49; 2.Kor.3:18.
AVBILD

I) ,illäm, D.? ~
plastisk bild ; avbild, avbildning;
skuggbild. Se:-Avgudabild 3.
2) [ 'ii~a~ l , ) ~~

pi. Job 10:8, dana, forma ; hif. Jer.
44: 19, avbilda; urspr. hugga el. skära
ut ; jfr subst. ' ä~äb, t.ex . i Jes.46: I,
övers. bild, jfr Avgud ' 5, Avgudabild 2.
3) eikoll, E \ K WV
bild , avbild; motsvarar närmast hebr.
~äläm, se l.
4) charakter, X a P a K T ii p
urspr. det verktyg som användes vid
gravering, därnäst den bild eller skrift
som därvid framkom; avtryck aven
stämpel; i bildlig betydelse: egenart,
sä rprägel (jfr karaktär och karakteristisk) ; av: charassö, skära , gravera ; i N.T. endast i Hebr.1 :3 , där
det används för att beteckna Sonens
fullständiga likhet med Fadern: han
är ett avtryck av Guds väsen , så att
man i honom kan få en rätt bild a v
Gud ; jfr Joh.14:9.
5) hyp6deigma, 6 1T 6 å e: \ y lJ a
förevisning ; något som förevisas ,
mönster, förebild , exempel; av: hypodeiknymi , visa , förevisa, egentligen
visa oförmärkt eller hemli gen; Joh.
13:15; Jak.5:10, övers. föredöme ;
Hebr.4: II; 2.Pet.2:6, varnande exempel; i Hebr.8 :5: 9:23 syftar det på
den jordiska tempeltjänsten som en
avbild av den himmelska.
AVBILD
l göra mskor till vår a.
1. Mos. 1:26
l Gud skapade mskan till sin a.
1:27
l till Guds a. skapade han h enne
1 :27
5:3
1 födde han en son s. var hans a .
l Gud har gjort mskan till sin a.
9:6
2 offerkakor , a.en av henne
Jer. 44:19
3 a .er av förgängliga mskor Rom. 1 :23
3 att bliva Sonens a.er
8 :29
3 En man är Guds a.
1. Kor. 11:7
3 förvandlas till (H.) a . er
2. Kor. 3 :18
3 K. ,Guds egen a .s , h är lighet
4:4
3 är den osynlige Gudens a.
Kol. 1:1 5
3 en a.av honom s.har skapat
3-:10
4 denne är hans väsens a.
Hebr. 1:3
5 helgedom .. a. av den himmelske
8 :5
5 a.erna av de himmelska tingen
9 :23
AVBILDA
a.de lejon, tjurar

1. Kon.

7 :29

AVBILDNING
I skolen göra a.ar av edra bölder
och a.ar av jordråttorna
1. Sam. 6:5
skrinet med a.arna
6:11
AVBITA

a. de kvistar där finnas

Jes. 27:10

AVBRYTA
I) kii{ap, 'lQ~

plocka, slita el. rycka av; samma verb
förekommer i Hes.17 :4.
2) Sii~ar, 1;) ~i

bryta sönder, bryta av ; nif. brytas
sönder, brytas ,av.
3) klema, K A lJ a
avbruten gren , ympkvist; gren el.
skott, i synnerhet på ett vinträd ; av:
klaö, bryta , bryta av; samma ord
finns i Joh.15 :2,4 , övers. gren .

n

AVBRYTA
Hes. 17:22
l skall jag(H.)a.en späd
31:12
2 grenar hava blivit avbrutna
Joh. 15:6
3 kastas ut ss. en avbruten
AVBRÄCK

(Diana) lida a. i sitt anseende
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Apg. 19:27

Avbränna-Avfall
AVBRÄNNA

avbrännes med eld

Hebr. 6:8

AVBÄRGA

druvor skall du icke a.
3. Mos. 25:5
icke a. edra oskurna vinträd
25:11
När du har a.t din vingård 5. Mos. 24:21
(Sikems borgare) a.de
Dom. 9:27
Glädje och fröjd är nu a.d
Jes. 16 :10
fröjd är nu a.d från fälten
Jer. 48:33
arbetarna s. hava a.t åkrar
Jak. 5:4
jorden blev a.d
Upp. 14:16
AVBöRDA

de a. sig sina foster

Job 39:6

AVDELA

krigshär .• i a.de skaror

2. Krön. 26:11

-avdelning
AVDELNING
dagsavdelning Luk.1:5
vaktavdelning Apg.12:4
AVDELNING,
befälhavarna ö. härens a. ar 4. Mos. 31:48
hövitsmän ö. härens a. ar 5. Mos, 20:9
åt l. eft. deras a. ar
Jos. 11:23
åt l. stammar,eft. deras a. ar
12:7
landet åt lo barn, eft. deras a. ar
18:10
tågade fram m. a. ar
1. Sam. 29:2
folket drog ut i a. ar
2. Sam. 18:4
de båda andra a. arna
2. Kon. 11:7
en a. fUisreer var lägrad 1. Krön. 11:15
David delade (leviterna) i a. ar
23:6
Arans söner hade följ. a. ar
24:1
Vad angår dörrvaktarnas a. ar
26:1
Dessa a. ar av dörrvaktarna
26: 12
Dessa vara dörrvaktarnas a. ar
26:19
i allt s. rörde krigsfolkets a. ar,

AVEN
hebr. tomhet, fåfänglighet.
1. Det hebr. namnet på On, en berömd stad i nedre Egypten, 9 km
nordost om Kairo. Grekerna kallade
den Heliopolis, solstaden, emedan
den var medelpunkt för dyrkan av
solguden Ra. Den hebreiska namnformen är ett uttryck av förakt för
den tomma, fåfänga gudsdyrkan i
staden. Numera är staden öde, endast
en enda obelisk från soltemplet står
kvar. Fyra andra har förts till Rom,
Konstantinopel, London och New
York. Se: Bet-Semes, On. Hes.30:17.
2. Ett nedsättande namn på Betel
som säte för avgudadyrkan. Se: BetAven. Hos.10:8.
AVFALL
Se även: Avfalla, avfällig, avfällighet, uppror, genstridighet, gensträvighet, synd, falI, falla, återupprättelse.

Mos.32, jfr Apg.7:39-41, men de
röjdes också genom de oavlåtligen
upprepade allvarliga varningarna och
förbuden i Mose lag, 2.Mos.20:2,3,
23; 5.Mos.6:14; 11:16. Stefanus hävdar med citat från profeten Amos,
att avfall och avgudadyrkan förekom
bland folket under de fyrtio år ökenvandringen varade, Apg.7:41-43. De
allvarliga konsekvenserna av religiöst
och moraliskt avfall förehålles folket
i förbannelsen, som från berget Ebal
uttalades av de sex därtill utvalda
stamrepresentanterna, 5.Mos.27: 1326; 28:15-68.
Läget bland folket efter intagandet
av Kanaan avslöjas av det faktum,
att J osua ansåg sig böra ställa folket
inför förnyat val av Gud innan han
avslutade sin gärning som dess ledare, Jos.24:1-28, samt uppmana
dem till utrensning av de främmande gudarna, v.23. Domartiden präglades av upprepade avfallsperioder,
Dom.2:11-15; 10:6,10; 1.Sam.12:9,
10. Israels förste konung blev avfälling, 15:11, och Davids egen son,
Salomo, avföll trots alla nådesförmåner och varningar, 1.Kon.11:1-13.
I det delade riket avföll många av de
bägge rikenas konungar med början
på Rehabeam, 2.Krön.12:1 f., och
Jerobeam, 1.Kon.12:28-32. I deras
spår följde Ahab, 16:30-32, Ahasja,
22:51-53, Joram, 2.Krön.21:6-15,
Ahas, 28:1-4, Manasse, 33:1-9,
Amon, 33:22. Avfallets bittra följe
blev fångenskap, träldom under de
hedniska världsmakterna Assur och
Babel, fjärran från Guds tempel och
uppenbarelse.

ett avvisande av det enda gällande
offret för synder. Intet annat återstår då än att falla i den levande
Gudens händer, möta hans nitälskans
förtärande eld, 10:26 ff. Se: Hädelse.
6. Den yttersta tiden kommer alt
medföra mognandet och den fulla
utvecklingen av den i alla tider pågående avfallsprocessen. Mänskligheten kommer att nå en punkt, som
kan karakteriseras såsom själva avfallet, 2.Tess.2:3. Ett uppror mot Gud
såsom Skaparen och Uppehållaren av
universum, mot Kristus som Försonaren och Frälsaren, 2.Pet.2:1, mot
Anden och hans verk samt ett förkastande av hela den gudomliga
uppenbarelsens lagar och normer och
deras ersättande med falska läror och
filosofiska system, inspirerade av
onda andernakter, Matt,24:9-10; 1.
Tim.4:1, kommer att jämna vägen
för Antikrist, Satans siste inkarnation, 2.Tess.2.

skall välsigna dinooa.
5. Mos. 7:13
Välsignad din småboskaps a.
28:4
Förbannad din småboskaps a.
28 :18
dina fårs a.
28 :51
att hennes a. kan gå under
Job 39:19

Avfall
De hebreiska ord, som ligger till
grund för våra ord .avfal\., .avfalla., • avfällig. , .avfällighet», är
främst zänä och påsa'. Det förra betecknar trolöshet i förbundet med
Herren, det senare betyder: göra
uppror el. begå en överträdelse mot
Guds bud. Andra ordstammar, som
förekommer i detta sammanhang, är
sub, vända om, vända sig bort, och
sur, vika av från den rätta vägen. I
N.T. brukas främst verbet aphistanai,
vilket i med. betyder .avlägsna sig.,
.Iämna., och det därav bildade subst.
apostasia.
1. Avfall är väsensskilt från fall
(paraptöma). Petrus föll, Matt.26:
69-75, men han avföll inte, jfr Joh.
21:15-17. Fallet är närmast följden
av överrumpling, något som man
inte velat, något som förorsakar bedrövelse och som man önskar resa
sig ifrån, jfr Matt.26:75.
Avfall innebär däremot ett frivilligt, principiellt och praktiskt avståndstagande från Gud och hans
uppenbarelse och frälsningsmedel.
Judas erbjuder ett tragiskt exempel
härpå, Matt.26:14-16. Avfall innebär religiöst, att man överger tron på
Gud och tillbedjandet av honom samt
vänder sig till någon form av avgudadyrkan, intellektuellt, att man föraktar eller förkastar Guds ord, moraliskt, att man vänder sig bort från
Guds normer för etiskt liv, individuellt och socialt. Avfall är medvetet
uppror mot Guds person och auktoritet, jfr Ps.2:3.
2. Avfall i andevärlden förutsättes
och antydes i den heliga Skrift, J ud.
v.6;' 2.Pet.2:4. Som alla andra fria
personliga väsen har Satan och de
övriga änglarna ställts inför ett val.
Skriften har endast antydningsvis
givit oss kännedom om detta vals
karaktär och förlopp men däremot
klart angivit dess utgång och konsekvenser. Sålunda skriver Judas om
änglar, vilka .icke behöllo sin furstehöghet utan övergåvo sin boning.,
Jud.v.6, medan Petrus säger, att de
• syndade. , förfelade sitt mål. Hos
Johannes säger Jesus om djävulen:
.i sanningen står han icke., Joh.8:44.
Han har valt att icke ställa sig inom
sanningens område eller också att
icke förbliva inom detta. Han har
som de onda änglarna gjort uppror
mot Guds vilja, avsatt Gud såsom
härskare och herre och gjort sin egen
vilja till princip för sin existens.
3. Avfall bland Guds egendomsfolk
utgjorde en ständig fara för dess
existens och utveckling. Tendens till
avfall manifesterades redan tidigt, 2.

4. Även i N.T. hotar avfall Guds
folk, 2.Pet.3:17; jfr 1:5-10. De troende kan förledas till avfall genom
villolärares och falska profeters verksamhet, Matt.24: 11; Apg.20:29-30;
GaI.2:4,11; jfr 1:6-8; 2.Tim.4:3-4;
2.Pet.2; 1.10h.2:18-19; 4:1-6; Jud.
v.3,4 Upp.2:14,15,20 etc. Bristande
insikt i Guds ord eller försummelse
gentemot detta, Hebr.5: 12, prövningar och bekymmer, Luk.8:13, ytliga
nöjen och köttsliga lustar, 8: 14, penningbegär, Matt.26:15; 1.Tim.6:9-10,
otro, Hebr.3:12 etc. kan också leda
till avfall. Oftast börjar det med ett
fall, som inte leder till upprättelse, i
regel först ett invärtes fall, ett fall i
hjärtat, Matt.5:28, vilket ofta följes
a v ett yttre fall, ett fall i handling,
jfr 2.Sam.ll:2 f. Se: Frestelse.
De troende bevaras från avfall
genom att vaka, Hebr.3:12; 2.Pet.3:
17, växa till i .nåd och i kunskap om
vår Herre och Frälsare, J e~us Kristus», 2.Pet.3:18; jfr 1:5-11, pröva
andarna, 1.Joh.4:I, vara öppna och
lydiga för Ordet och Andens rö~t,
Hebr.3:7-8, vandra i Anden, Gal.
5: 16, taga del i de troendes gemenskap och inbördes förmaning, Hebr.
10:24-25. Omedelbar uppgörelse med
Gud och - om så är nödvändigt även med människor, när ett syndafall skett, är i detta sammanhang
också mycket viktigt, l.Joh.1 :9; jfr
Luk.19:8.
5. N.T.s allvarliga varning för avfall
har som bakgrund den definitiva och
absoluta uppenbarelse, som Gud i
Kristus skänkt mänskligheten, Hebr.
1:1-3. Förkastande av Kristus betyder därför avfall från den levande
Guden själv, 3:12. Avfall trots kunskap om och erfarenhet av Kristus
innebär förakt för hans försoningsverk, bespottelse av honom, den ende,
som kan frälsa. Människan måste då
själv bära syndens yttersta följd, förbannelse, 6:4-8. Att förkasta Guds
Son och hans förbundsblod innebär

1) särä, i1~9
avvikande, irrgång, avfall; av: sur,
se Avfalla 13. Se: Avfalla 12, Avfällighet 4.
2) nätä, i1$I ~
sträcka el. spänna ut; böja el. vika
av (från vägen); hif. tillsammans med
le!!, hjärta: få någon att vika av,
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v. a. ar kommo .. skiftesvis .. var

a.24000 man
Ö. den första a. en .. Jasobeam

i hs. a. vara 24000
Ö. den andra mån. a. hade Dadai
befälet, det var hs. a.
i(Dodais) a. voro 24000
i(Benajas) a. voro 24000
vid hs. a. var hs. son Ammisabad
i(Asaels) a. voro 24000
i(Samhuts) a. vara 24000
i (Iras') a. vara 24000
i (Heles') a. vara 24000
i(Sibbekais) a. voro 24000
i(Abiesers) a. vara 24000
i(Maherais) a. voro 24000
i(Benajas) a. vara 24000
i(Heldais) a. vara 24000
föreskr. rörande prästernas a. ar
här äro prästernas a. ar
utan avseende på v. a.
2, Krön.
a. ar i v,prästerna skulle tjänstg.
dörrvaktarna eft. sina a. ar
ingen a. vara fri ifr. tjänstgöring

27:1
27:2
27:2
27:4
27:4
27:5
27:6
27:7
27:8
27:9
27 :10
27:11
27:12
27:13
27:14
27:15
28:13
28:21
5: 11
8:14
8:14
23:8

Hiskia förordnade om prästernas

o.leviternas a. ar, allteft. s. de
tillh. den ena e. andra a. en
utdelningen eft. deras a. ar
åligganden de hade eft. sina a. ar
upptagna alltefter sina a. ar
Gören eder redo .. i edra .. ar
att en a. kommer på vart skifte
leviternn "ft. sina a. ar
anställde leviterna,eft.a.ar Esr.
av leviterna ngra a. ar
Neh.
så att var a. hade sin tiänstgöring
den ena tjänstgörande a. en
när ordningen kom till hs. a. Luk.

31:2
31:15
31: 16
31:17
35:4
35:5
35: 10
6:18
11:36
12:9
12:24
1:8

AVDRAG

samma antal tegel,utan a. 2.Mos. 5:8
i edert arbete skall intet a. göras
5:11
de icke skulle få något a.
5:19
motsvarande a. göras
3. Mos. 27:18

AVDöMA

ringare ärenden själva a. 2. Mos .18:22
ringare ärenden skulle de själva a. 18:26
få någon sak avdömd
2. Sam. 15:6
a. dem efter mina rätter
Hes. 44:24
AV_ER
Ett folkslag, som i förisraelitisk tid
bebodde sydvästra delen av Palestina,
söderut mot Gasa. Aveerna blev
emelIertid utrotade av kaftoreerna
(se Kaftor).
AVEERNA
Likaså blevo a. förgjorda 5. Mos. 2:23
till Kanaans land,a.s område Jos.13:3
AVEL

Avfall
Avfall är
Att vända sig från Gud, l.Kon.
11:9. Ondska och överträdelser, Jer.
2:13; 5:6,7. Oförstånd och otacksamhet, Jer. 2:5,6. Förtröstan på
människor, Jer.17:5. Beskrivet, 5.
Mos.13:13; Hebr.3:12.
Avfall är att övergiva
Evangeliet, 2.Kor.11:3; GaI.3:1-3;
5:4,7. Herrens boning, 2.Krön.29:6.
Guds bud, Esr.9:1O. Den raka vägen,
2,Pet.2:15. Den första kärleken, Upp.
2:4.
Avfallets orsaker
Stolthet. Ords.16:18. Värdsligt sinne, 2.Tim.4:10. Benägenhet att falla,
Ords.24: 16. FreIiteIser och trångmål,
Matt.24:9,1O; Luk.8:13 . • Goda dagar», 5.Mos.31 :20.
I den yttersta tiden skall många
avfalla, Matt.24:12; 2.Tess.2:3; 1.
Tim.4:1-3.
Avfallets följder
Straff, Ords.14:14; Jer.2:19. Skam,
Jer.17:13.
Samvetskval,
Hes.6:9.
Guds vrede, Ps.78:57,59; Jer.17:5.
Gud övergiver människan, Dom.10:
13; 2.Krön.15:2.

Avfallets botemedel
Aktande på varningar, Jos.24:20;
Ps.85:9; 1.Kor.10: 12; Hebr.3: 12, och
på uppmaningar till omvändelse, 2.
Krön.30:6; Jes.31:6. Bön om upprättelse, Ps.80:4; Klag.5:21. Bekännelse
inför Gud, Jes.59:12; Jer.3:13. Lidande, Hos.5: 15.
Gud tar emot
Den avfällige, 2.Krön.7:14; Jer.
3:12,14,22; Hos.14:5.
Välsignelser över dem som inte avfaller, se Ords.28: 14; Jes.26:3,4.
Exempel på avfall
Israel, 2.Mos.32:8; 1.Sam.12:fö;
Neh.9:26; Jer.3:11. Saul, 1.Sam.15:
12 f. Salomo, l.Kon.11 :3,4. Ahab,
1.Kon.18:18. Amon, 2,Kon.21:22.
Juda rike, 2.Krön.12:1,5; Jes.1:4.
Israels rike, 2.Krön.13: 11. Fygelus
och Hermogenes, 2.Tim.1:15. Hemeneus och Alexander, 1.Tim.1:19,20.
Demas, 2.Tim.4:10. Balaam, 2.Pet.
2:15.
AVFALL

Avfall-Avgrund
förleda någons hjärta tHl avfall. Se:
Avfalla 6, Avsides 4.
3) mesu~a, n~ 1~

bortvändande, avfällighet; av: sul1,
vända om, vända sig bort. Se: Avfällig 4, Avfällighet 3, Avfällighetssynd.
4) biinep, 'UO
vara gudlös, vanhelgad; hif. göra
gudlös, vanhelga, göra tiII hedning,
i Dan. 11 :3 2 övers. locka tiII helt
avfall.
5) mappal, '7~~
det som faller ned, i Am.8:6 det
som faller ned vid tröskning av
säd; av: napal, falla.

&<P 10 '( n lJ

6) aphistemi,

l

ställa åt sidan, föra bort, förleda tiII
avfall el. uppror; av: prep. apO och
histemi, ställa, sätta. Se: Avfalla 15.

°

7) apastasia, &. TI o '( a o 1 a
avfall, uppror; av: aphistemi, se 6;
motsvarar hebr. mesuba, se 3. Se:
Avfalla 15.
-

AVFALL
1 predikade a.från H.
5. Mos. 13:5
2 förledde hans hjärta till a.l. Kon. 11:3
Jer. 3 :22
3 hela eder från edert a.
1 du har predikat a.från H.
28:16
1 (Semaja) har predikat a.från H. 29:32
Dan. 11 :32
4 hala ord locka till helt a.
3 mitt folks håg står till a.
Hos. 11:7
Am. 8:6
5 a. av säden vilja vi sälja
6 for ledde en hop folk till a. Apg. 5:3 7
7 först måste a.et hava skett 2.Tess.2:3
AVFALLA

l) maraq, 11 ~
göra uppror, avfalla. Se: Avfällig 8.
2) dal, '7~
arm, fattig, eländig, tunn, i l.Mos.41:
19 övers. avfallen. Se: Arm. (adj.) 2.
3) parä!, DJ~
avslitna el. avfallna bär; av: parat,
rycka el. slita av; endast i 3.Mos.
19:10.
4) bagad, 1]~
vara trolös el. avfällig.
5) rasa', VWl
vara orättfärdig el. ogudaktig, här
övers. avfalla i ogudaktighet.

4

6) nara, il1;?
sträcka el. spänna ut; böja el. vika
av; hit. med subst. lel1, hjärta: få
någon att vika av, förleda någons
hjärta att avfalla. Se: Avfall 2, Avsides 4.
7) pasa', !W9
avfalla, gör~ uppror; begå en överträdelse, synda. Se: Avfällig 5.
8) hidd{a!;z me' al;ziire, , JLl~1;I O' '!i}
stöta el. driva bort från, i 2.Kon.
17:21 övers. förföra tiII att avfalla
från; hiddia!), hif. av nalla!), stöta
el. driva bort; me'a!)llre = min (från)
a!)llre (efter, bakom).
9) [badail, '7 J ~
skilja; nif. skilja sig, avlägsna sig.
10) sug, J·lO
skilja sig, vika tillbaka, i Ps.44: 19
nit. med adv. 'a!)or, tillbaka.

djupt avfall, övers. avfalla genom
ett så djupt fall. Se: Avfall 1, Avfällighet 4.
13) sur, 1·10
vika, avvika, komma på avvägar Se:
Avfällig 1, Avskaffa 1, Avstå 5, Avvända l.
14) aphistemi, & <P f o T n lJ l
ställa åt sidan, avlägsna; med. avlägsna sig, avvika; av: prep. apO;
histemi, ställa, sätta. Se: Avfall 6.

°

15) apastasia, &TI o T a o f a
avfall, uppror; av: aphistemi, se 14.
Se: Avfall 7.
16) metatithemi, lJ E: T a T

ställa om,
med prep.
övergiva,
av: prep.
sätta.

18 n lJ

l

förflytta; med. vända sig,
apa: vända sig bort från,
här övers. avfalla från;
meta och tithemi, ställa,

17) parapiptö, TIap aTI 1TIT w
falla bredvid, avfalla; av: prep. para
och piptö, falla; endast i Hebr.6:6.

AVFALLA
1. Mos. 14:4
1 i 13. året hade de a.it
2 a.na och mycket fula
41:19
3. Mos. 19:10
3 de a.na druvorna
4 Sikems borgare avföllo
Dom. 9:23
5 avföll icke från min Gud 2. Sam. 22:22
1. Kon. 11:2
6 a. till deras gudar
6 att a. till andra gudar
11:4
11:9
6 hans hjärta hade a.it från H.
12:19
7 Så avföll lsrael från Davids
7 Efter Ahabs död avföll 2. Kon. 1:1
7 avföll konungen i Moab
3:5
7 Konungen i Moab har a.it
3:7
8:20
7 I hans tid avföll Edom
7 Så avföll Edom från Juda
8 :22
7 Vid just samma tid avföll Libna 8 :22
8 förförde .. till att a. från H.
17 :21
1 (Hiskia) avfOll från konungen
18:7
1 avföll (Jojakim) från honom
24:1
24:20
1 Sidkia avfOll från .. i Babel
9 av gaditerna avföllo
1. Krön. 12:8
7 Så avföll Israel
2. Krön. 10:19
1 Jerobeam avfOll från sin herre 13:6
7 I(Jorams)tid avföll Edom
21:8
21:10
7 avföll Libna från hans välde
7 avföll Edom från Juda välde
21:10
1 (Sidkia) avföll från Nebukadn.
36:13
1 haven i sinnet att a.
Neh. 6:6
5 (David) avfQll icke från Gud Ps. 18:22
10 Våra hjärtan avföllo icke
44:19
10 Nej, alla hava de a.it
53:4
11 förgör var och en s. a.er
73:27
Jes. 1:2
7 de hava a.it från mig
12 a.it genom ett så djupt fall
31:6
7 de s. avföllo ligga nu där döda 66:24
7 herdarna avfollo från mig Jer. 2:8
7 I haven ju alla a.it från mig
2:29
13 (Juda) hava a.it och gått sin väg 5:23
7 de hava a.it från mig
33:8
1 Sidkia avföll från kon. i Babel
52:3
1 s. hava a.it från mig
Hes. 2:3
1 han avföll från hm (kon.i Babel) 17 :15
7 rensa bort dem s. a. från mig
20:38
7 de hava a.it från mig
Hos. 7:13
7 eftersom de a.it från min lag
8:1
14 i frestelsens stund a.de
Luk. 8:13
15 lär alla judar att a.från
Apg.21:21
16 I så hastigt a.en från (Gud) Gal. 1:6
14 somliga skola a. från tron 1. Tim. 4:1
14 a.er från den levande
Hebr. 3 :12
17 men s. ändå hava a.it
6:6

4) mesu~a, n~.l~
bortvändande, avfällighet; av: sul1,
vända om, vända sig bort. Ordet
användes här konkret om det avfälliga Israel. Se: Avfall 3, A vfallighet 3, Avfällighetssynd.
5) pasa', ~

avfalla, göra uppror, vara avfällig;
begå en överträdelse, synda. Se:
Avfalla 7.
6) sa~a!!, J~

itU

som vänder om el. vänder sig bort,
avfällig; av: su\2, se 4.
7) sa1!e~, J:;)

maraq,

11 ~

sätta sig upp emot någon, vara
gensträvig, göra uppror, vara avfällig. Se: Avfalla 1 .
AVFÄLLIG
1 hjärta icke må bliva a.t 5. Mos. 17:17
Ps. 14:3
1 Nej, alla äro de a.a
58:4
2 De ogudaktiga äro a.a
3 varder den a.e mättad
Ords. 14:14
4 den a.a kvinnan, har gjort Jer. 3:6
4 skilt mig från lsrael, den a.a
3:8
3:11
4 lsrael, den a.a, .. rättfärdigare
3:12
4 Vänd om,lsrael, du a.a
5 att du har varit a. från H.
3 :13
6 Vänden om, I a.a barn
3:14
3 :22
6 Så vänden nu om, I a.a barn
1 äro allasammans a.a och
6:28
31 :22
7 du a.a dotter
49:4
7 Varför berömmer .. du a.a
5 varit a.a och gensträviga Klag. 3 :42
8 lsraels barn, de a.a hedn. Hes. 2:3
8 Vi hava varit a.a

8 vi voro a.a från (H.)

Dan.

9:5

9:9

AVFÄLLIGHET

n,n

l) zana,
bedriva hor, vara otrogen el. trolös,
här övers. löpa (Hes.6:9: skåda) i
trolös avfällighet; hif. få någon att
bedriva hor el. vara trolös, här övers.
förleda till trolös avfällighet. Se:
Avfalla 11. .
2) zenu!, 11 ·ll
hor, otrohet, trolöshet, här övers.
trolös avfällighet; av: zana, se l.

1

3) miHu~a, n~-W1;l
bortvändande, avfall, avfällighet. Se:
Avfall 3, Avfällig 4, Avfällighetssynd l.
4) sara, n~9

avvikande, irrgång, avfall, avfällighet; av: sur, se Avfällig l. Se: Avfall
1, Avfalla 12.
5) so1!a~, JJ itj
som vänder ~ om el. vänder sig bort,
här övers. i sin avfällighet; av: su\2,
vända om, vända sig bort.

bedriva hor, vara otrogen, i PS.73:27
övers. trolöst avfalla; verbet användes ofta för att beteckna otrohet
mot Gud och hans förbund genom
dyrkan av andra gudar; förhållandet
mellan Gud och hans folk under
bilden av ett äktenskap är känt bl.a.
från profeten Hoseas bok. Se: Avfällighet l.
12) sara, n~9
avvikande, irrgång, avfall; av: sur,
se 13; Jes.31:6 ordagrant: göra ett

3) sug le~, J'7 J·1D
en vilkens hjärta har avvikit; sug,
vika tillbaka, avvika, se Avfalla 10;
lel1, hjärta.
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11) zana,

AVFATTA

och a.t på arameiska
Esr. 4:7
skrivelser, vänligt a.de
Est. 9:30
företagit sig att a. berättelser Luk. 1:1
var a.d på hebreiska
Joh. 19:20
I ären ett K.-brev, a.t
2. Kor. 3:3

nn

AVFÄLLIG

1) sur, 1.10
vika, avvika, komma på avvägar,
vara el. bliva avfällig. Se: Avfalla 13,
Avskaffa l, Avstå 5, Avvända l.

2) zur, 1.1 l
vända sig bort, gå åt sidan, vara
avfällig.

Hos. 1:2
4:12
9:1
14:5

AVFÄLLIGHETSSYND
l) mi?Su~a, n~.ltlob

avfall, uppror, i Jes.5:6 pI. övers.
avfällighetssynder. Se: Avfall 3, Avfällig 4, Avfällighet 3.
AVFÄLLIGHETSSYND
l och talrika deras a.er

Jer.

5:6

l) 'aljam, DJ~
människa.
2) sa~e1!, J~ itli
en som vänder om el. vänder sig
bort. avfälling; av: su\2, vända om,
vända sig bort. Se: Avfällig 7.
3) moichalis, >lO l xaA f~
äktenskapsbryterska; i Jak.4:4 pI.,
övers. trolösa avfällingar. Förhållandet mellan Gud och hans folk liknas
vid ett äktenskap (se t.ex. Ef.5:25 fL),
varför avgudadyrkan och hedniskt
leverne betecknas som äktenskapsbrott. Jfr hebr. zana, A vfaIIa 11.
AVFÄLLING
1 s. tillrättavisar en a.
Ords. 28:23
2 åt a.ar utskiftas våra åkrar Mika 2:4
3 I trolösa a.ar
Jak. 4:4
AVFÄRD

landsmän sände efter hans a. Luk.19:14
AVFöDA

blev djurens a.strimmig
1. Mos.30:39
fick hela hjorden spräcklig a.
31:8
fick hela hjorden strimmig a.
31:8
på samma dag s.dess a.
3. Mos. 22:28
(Mose:) I syndiga mäns a. 4. Mos.32:14
välsigna .. fäkreaturs a.
5.Mos. 7:13

Välsignad .. dina fäkreaturs a.

28:4

Förbannad .• dina fäkreaturs a.
icke dina fäkreaturs a.
en a. av dårar och tirelöst folk Job
Ve dig .. du ogärningsmäns a. Jes.
Om ogärningsmännens a.
I ären en lögnens a.

28 :18
28:51
30:8
1:4
14 :20
57:4

(Johannes:) I huggormars a. Matt. 3:7
(J:) I huggormars a.
12:34;23:33
I huggormars a.
Luk. 3:7
AVGIVA

(spejarna) avgåvo berätt.

4. Mos. 13:27

de må a.sin berättelse
5. Mos. 1:22
avgåvo sin berättelse inför oss
1 :25

(Kaleb:) avgav min berättelse Jos.14:7
avgåvo sin berättelse
Safan avgav sin berättelse

Safan avgav därjämte

22:32
2. Kon. 22:9

2.Krön.34:16

AVGRUND

Se även: Fördärv, djup, död, mörker,
dödsriket, mask, eld, djävul, Satan,
furste.
Avgrund

AVFÄLLIGHET
1 i trolös a.löpa de
2. Mos.34:15
34:16
1 i a.löpa efter sina gudar
3.Mos.17:7
1 andar s.de.i trolös a.
1 i trolös a. lupit efter Molok
20:5
1 att i trolös a.löpa efter dem
20:6
2 bära på bördan av eder a. 4. Mos. 14:33
l löpen efter i trolös a.
15:39
1 i trolös a.löpa efter
5.Mos.31:16
1 i trolös a. efter andra gud. Dom. 2:17
l lopp där i trolös a. efter den
8 :27
1 i trolös a.löpa efter Baalerna
8:33
1 i trolös a.lupo efter
1. Krön. 5:25
2. Krön. 21:11
1 för ledde till trolös a.
1 fOrlett till trolös a.
.21:13
1 s.Ahabs hus förledde till a.
21:13
3 av sin a.skola de fåkunniga Ords. 1:32
4 då I så fortgån i a.
Jes. 1:5
57 :17
5 i sin a. fortfor han
4 talat förtryck och a.
59:13
3 din a. s. ådrager dig straff Jer. 2:19
3 bort i beständig a.
8:5
3 Ty vår a. är stor
14:7
1 ögon,s.i trolös a.skådade Hes. 6:9
1 i trolös a.löpa efter styggelser 20:30
2 orena med sin trolösa a.
43:7
43:9
2 skaffa sin trolösa a. bort

+

i trolös a.löper landet
i trolös a. hava lupit bort
i trolös a. har lupit bort
Ja, deras a. vill jag hela

AVFÄLLING

itd

som vänder om el. vänder sig bort,
avfällig; av: su\2, se 4.
8)

1
1
1
3

Det hebr.' ordet för sv. övers. »avgrund» är 'a1!addon, som betyder:
fördärv el. fördärvets plats. Det grek.
ordet <iby.l'.I'os, »bottenlös», »djup»,
förekommer nio gånger i N.T., och
är på samtliga ställen översatt med
»avgrund». Abyssos är i Septuaginta
en vanlig övers. av hebr. teho!11.,
»djup». Detta ord betecknar urhavet,
l.Mos.1:2, världshavet, 2.Mos.15:5,
eller vattnet under jorden, I.Mos.8:
2; 15:5. Teh'om säges vara Leviatans
bonil}g, J ob 41 :23. Ordet föres tillbaka till en rot, som betyder: göra
uppror, larma. Se: Djup.
Avgrunden är det nytestamentliga
namnet på de onda andarnas boning. Rom.IO:7 synes förbinda avgrunden med dödsriket, de dödas
uppehållsort. Av Upp.9:1 ff. framgår,
att avgrunden är tänkt som ett underjordiskt rum, som mynnar ut i
en brunnsöppning. vilken är låst, så
412

Avgrund-Avgud
att de onda andarna ej kan komma
ut. När det i 2.Pet.2:4 talas om de
änglar, som syndade och därför förvaras till domen, används dock inte
ordet abyssos utan tartaros. Abyssos
skall antagligen fattas såsom skilt
från både dödsriket och tartaros, och
det är ä ven skilt från den brinnande
sjön, Upp.20:l4.
Luk.8:3l visar, att de onda andarna sökte undgå att bli kastade i avgrunden. De ville inte bli pinade. I
den yttersta tiden skall avgrundens
brunn öppnas och myriader av onda
andar strömma ut, Upp.9:l ff. Deras
konung skall vara »avgrundens ängei». Med detta menas förmodligen
en av de mäktigaste demonerna.
Vidare ser vi, att Antikrist omtalas
som »vilddjuret, det som skall stiga
upp ur avgrunden», Upp.11:7.
I U pp.20: l ff. säges, att djävulen
skall vara fängslad i avgrunden i
tusen år.

Ett grundord för vårt avgud är
hebr. 'ålil, ingenting, intet, och grek.
eidö/on, som i profangrekiskan egentligen betyder bild, den konstnäriskt
formade avbilden. Det betecknar det
avbildade utan att själv vara det. Det
vanligaste namnet på kultbilderna
var hos grekerna aga/ma, gudabild,
bildpelare. Kultföremålen kallades
egentligen inte eidölon, men deras
förhållande till gudomen kan formuleras så, att bild pelaren kallas gudomens eidölon (avbild). Konstverket heter eidölon just på grund av den
medvetslösa, orörliga avbild, som är
skild från det levande, från verkligheten själv.
Med eidö/on översätter Septuaginta
en rad gammaltestamentliga ord, som
betecknar gudabilder och hedniska
gudar: 'ii~äl!, I.Sam.31 :9; I.Krön.l0:
9; 2.Krön.24:l8; Ps.115:4; 135:15;
JesJO:11; 48:5; Hos.4:17; 8:4; 13:2;
14:9; Mika 1:7; Sak.13:2; piisil. 2.
Krön.33:22; 24:7; Jes.30:22; pi/säl,
2.Mos.20:4; 5.Mos.5:8; ~å/äm, 4.Mos.
33:52; 2.Krön.23:l7; teriipim, LMos.
31:19,34 f. Eidölon står även för
ord som uttryckar förakt och avsky,

l) 'am, ? '?~,
intet, ingenting, intighet; avgud, dvs.
en gud som ingenting är, som är
overklig; möjligen av ett icke använt
verb 'alal, vara svag, vara intet; jfr
neg. 'al, icke.
2) gillul, ? .l~ ?
urspr. något som är rullat, cylindriskt
el. klotrunt; avgudabild, avgud; pI.,
övers. eländiga avgudar; av: galal,
rulla. Se: Avgudabeläte 1.
3) ,ohu, .liitl
ödslighet, tomhet; ordet förekommer
två gånger i I.Sam.12:21, först övers.
tomma avgudar, sedan: tomhet; samma ord förekommer i I.Mos.l:2,
övers. med adj. öde.
4) hål!ä/, ? .;m
vindfläkt; tonihet, fåfänglighet. Ordet
används ofta för att beteckna tomheten i avgudadyrkan, på flera ställen
övers. fåfängliga avgudar; samma ord

AVGUD
1 icke vända eder till a.ar 3. Mos. 19:4
1 icke göra eder några a.ar
26:1
2 eländiga a.ars döda kroppar
26 :30
2 daras eländiga a.ar
5. Mos. 29:17
3 följen I tomma a.ar
1. 8am. 12:21
4 fåfängliga a.ar
l. Kon. 16:13
16:26
4 fåfängliga a.ar de dyrkade
2 följde efter de eländiga a.arna 21 :26
2 tjänat de eländiga a.arna 2. Kon. 17 :12
17 :15
4 följde efter fåfängliga a.ar
2 med sina eländiga a.ar
21:11
21 :21
2 tillbad de eländiga a.ar
2 skaffade bort de eländiga a.arna 23:24
5 förkunna för sina a.ar 1. Krön. 10:9
1 folkens alla gudar äro a.ar
16:26
2. Krön. 24:18
5 tjänade •• och a.arna
Ps. 31:7
4 till fåfängliga a.ar
1 folkens alla gudar äro a.ar
96:5
l berömma sig av a.ar
97:7
5 tjänade deras a.ar
106:36
5 offrade åt Kanaans a.ar
106:38
5 deras a.ar äro silver och guld 115:4
5 a.ar äro silver och guld
135:15
1 (Juda) är ock fullt ava.ar Jes. 2:8
2:18
1 a.ar skola alldeles förgås
l de a.ar av silver
2:20
1 de a.ar av guld, s.de hava gjort 2:20
1 Egyptens a.ar bäva då
19:1
1 de skola då fråga sina a.ar
19:3
31:7
l a.ar av silver och de a.ar av
6 hyllar en fåfänglig a.
66:3
4 följde efter fåfängliga a.ar Jer. 2:5
2:11
7 en a. s. icke kan hjälpa
8:19
4 med sina främmande a.ar
10:3
4 predika är fåfängliga a.ar
4 a.ar sådana s. kunna giva regn 14:22
8,9 styggeliga och skändliga a.ars 16:18
4 a.ar av vilka ingen kan hjälpa
16:19
10 tänder offereld åt a.ar
18:15
5 a.ar hava kommit på skam
50:2
2 eländiga a.ar äro krossade
50:2
2 kastade inför edra a.ar
Hes. 6:4
2 inför deras eländiga a.ar
6:5
2 eländiga a.ar bliva sönderslagna 6:6
2 skådade efter •• eländiga a.ar
6:9
2 ibland s ina eländiga a.ar
6 :13
2 uppstiga till sina eländiga a.ar
6:13
8 därav sina skändliga a.ar
7 :20
2 Israels hus' eländiga a.ar
8:10
8,9 skändliga och styggeliga a.ar 11:18
8,9 skändliga och styggeliga a.ars 11:21
14:3
2 eländiga a.ar få insteg
2 sina eländiga a.ar få insteg
14:4
2 förtjänat gm •• eländiga a.ar
14:4
14:5
2 genom sina eländiga a.ar
14:6
2 vänden eder bort ifrån a.ar
2 lAter sina a.ar få insteg
14:7
16:36
2 dina eländiga a.ars skull
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AVGRUND

1) 'a~addon, l i=1~
i Ords.27:20: 'äbaddo; fördärv, undergång; plats för fördärv el. undergång, avgrund; av: 'aba!!, förgås, gå
under. Se: Abaddon.
2) abyssos, Ii f3 u o o o O;
bottenlös; subst. avgrund, djup, underjord. Ordet är nästan synonymt
med hades, dödsriket, och står som
motsats till ouranos, himmelen; så
kan man t.ex. förstå Pauli återgivande av »andra sidan havet» i 5.Mos.
30:13 med »avgrunden» i Rom.10:7.
3) tartaroö, T et P T a p 6 w
störta i avgrunden el. underjorden;
av: tartaros, avgrund, underjord; här:
den avgrund, där vissa avfallna änglar håller till före domen.
AVGRUND
1 a.en har intet täckelse
Job 26:6
l a.en och döden giva till känna
28:22
l eld s. skulle förtära intill a.en
31:12
~s. 88:12
l Förtäljer i a.en trofasthet
Ords. 15:11
l Dödsriket och a.en
1 Dödsriket och a.en .• icke mättas 27 :20
2 befalla dem ned i a.en
Luk. 8:31
2 Vem vill fara ned till a.en Rom. 10:7
3 störtade dem ned i a.en
2. Pet. 2:4
Upp. 9:1
2 gavs nyckeln till a.ens
2 öppnade a.ens brunn
9:2
2 över sig hade de a.ens ängel
9:11
11:7
2 s.skall stiga upp ur a.en
17:8
2 det skall stiga upp ur a.en
2 (ängeln) hade nyckeln till a.en
20:1
2 kastade (8atan) i a.en
20:3
AVGUD

av Israels Gud och var influerade
av kananeernas El, som ofta framställes i djurskepnad. Guds förbud
gällde dock alla slags avgudabilder,
se 2.Mos.20:4 ff.
Begreppet avgud i N.T. har sitt
egentliga ursprung i Israels och judendomens monoteism och står som
beteckning för polyteismens gudsbegrepp. Det grekiska grundordet för
avgud (eidölon) är till sin betydelse
helt bestämt av Septuagintas användning av ordet (se ovan!). Det
betecknar alltså både hedningarnas
gudar och deras gudabilder. Eidölon
förekommer inte i evangelierna. Paulus använder det däremot flitigt, t.ex.
i Rom.2:22; I.Kor.IO:19; I.Tess.l:9,
men ordet finns även på andra ställen, t.ex. Apg.7:41; l.Joh.5:21; Upp.
9:20. Paulus hävdar, att avgudarna
är tomhet och overklighet (1.Tess.
1:9, jfr även I.Sam.12:21). Till sitt
väsen är de inte gudar (GaI.4:8) utan
produkter av människans synd och
dårskap, Rom.l:23. Men bakom avgudadyrkan står demoniska makter,
jfr I.Kor.8:5. Därför är den hedniska kulten inte utan vidare tomhet.
Det som offras, offras till demoner,
och deltagande i offerkulten sättes
i samband med demonerna, 10:19 f.,
jfr 5.Mos.32:17.
N.T. utesluter varje form av polyteism och bildframställning av gudomen från den urkristna gudsdyrkan.
Paulus nämner detta i sitt tal på Aeropagen, där han säger, att vi inte bör
mena .att gudomen är lik någonting
av guld eller silver eller sten, något
som är danat genom mänsklig konst
och uppfinning., Apg.17:29. - I
vidare betydelse har allt, som leder
till avvikelser från sann andlighet,
fått benämningen avgud. Paulus skriver således om de som .hava buken
till sin Gud., FiI.3:l9. Som avgudadyrkan betecknar han bl.a. otukt,
ond begärelse och girighet, KoI.3:5.
Se även: Avgudadyrken, Gudar.

förekommer t.ex. i Pred.l:2: »fåfängligheters fåfänglighet». Jfr Avgudadyrkan 1.
5) 'ii~iil!, ::J~~
skuren el. uthuggen bild; avbild, avgudabild; av: [a~a!11, se Avbild 2. Se:
Avgudabild 2.
6) 'awän, l.}~
fåfänglighet, tomhet; möda, besvär;
brott, synd; lögn, bedrägeri; ofta om
avgudadyrkan, i Jes.66:3 övers. fåfänglig avgud; jfr I.Sam.15:23, övers.
avguderi.
7) utf. ord.

gillulim, 3.Mos.26:30; 5.Mos.29:l7;
Hes.6:4-6,13; 8:10; 18:12; 23:39;
37:23; 44:12; si44u~, I.Kon.ll:5,7; likaså för ord som uttrycker, att ej
endast bilderna utan gudomarna som
sådana är tomhet och intet, 'alil, 3.
M,os.19:4; I.Krön.16:26; Hab.2:18;
häl!ä/, 5.Mos.32:2l; Jer.14:22; 16:19.
Det är alltså betecknande, att gudabilderna ej anges som agalma utan
som eidölon och framför allt att
gudarna själva får detta namn. För
judarna är nämligen gudabilder tecken på att hedningarna ej har någon
verklig gud, utan endast bilder. Eidolon blir i polemiken mot hedningarna
använt för att markera deras gudars
overklighet, livlöshet och tomhet.
Avgudar (jfr tyska Abgott, falsk
gud) betecknar i G.T. andra gudar än
Herren, Israels Gud. Skriften synes
tillkännage, att avgudadyrkan hör
samman med mänsklighetens senare
.utveckling». Hedningarna • bytte
bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten», Rom.l:23. I de
flesta religioner tycks förekomma
rester aven huvudgud - kallad skaparen, den gamle, konungen, domaren
- men han har blivit mer eller mindre
den avlägsne och oåtkomlige guden.
På kananeiskt område kallas denne
gud El Cel).
Redan före israeliternas fångenskap
i Babel talade profeterna om att
Herren ej endast övergick alla andra
gudar, utan att han regerade som den
ende guden samt att de andra gudarna var människoverk, Jes.2:8,20, jfr
3.Mos.19:4. .Herren är Gud och
ingen annan än han», 5.Mos.4:35.
Själv säger Herren: ' .. före mig är
ingen Gud danad, och efter mig skall
ingen komma», Jes.43:10, och vidare:
»Jag är den förste, och jag är den
siste, och förutom mig finnes ingen
Gud., Jes.44:6.
Israeliterna kom tidigt i kontakt
med hedniska gudar. Redan deras
förfäder (t.ex. Abrahams fader)
dyrkade andra (främmande) gudar,
Jos.24:2, jfr v.23, och Israels barn
varnades ofta för sådant, I.Mos.35:
2; Jos.24:23 mJl.ställen. Enligt antik
uppfattning representerade dessa gudar sitt folk, jfr I.Sam.26:19. - I 2.
Mos.12:l2 förkunnar Herren dom
över Egyptens alla gudar, som senare
säkert var en bidragande orsak och
förebild till guldkalven, som Israel
gjorde åt sig i öknen.
Israels dyrkan av Herren äventyrades genom de många avgudar, som
kanam:erna dyrkade i deras omgivning och delvis även mitt ibland dem.
De kananeiska folken hade ett helt
guda panteon, men de olika gudarnas
individualitet är inte klarlagd.
Baal (herre) är namnet på ett stort
antal västsemitiska lokalgudar (se
Baal) och är först och främst fruktbarhetsgudar, som tänkes dö och
uppstå med årstidernas växlingar
(vegetationsgudar). Ammoniternas nationalgudom kallades Milkom (konung). Invånarna L Tyrus hade Melkart (stadens konung) som sin huvudgud. Filisteernas främste gud,
Dagon, var också en fruktbarhetsgud,
(Dom.16:23; I.Sam.5:2 ff.). Bland
gudinnorna är Asera, Anat och Astarte de förnämsta. - Av andra semitiska gudar kan nämnas Seirs barns
gudar, 2.Krön.25:l4, och gudarna i
Damaskus, 28:23. Genom att hålla
sig väl med gudarna ville man försäkra sig om fruktbarhet på marken
och i äktenskapet.
De guldkalvar, som Jerobeam lät
uppställa i Betel och Dan, 2.Krön.
13:8, var avsedda att vara bilder

Avgud

A vgud kan vara
En bild, 2.Mos.34:17; 3.Mos.19:4;
Ps.97:7; Jes.44:10-20; Hab.2:18; Hos.
11:2. Skapade ting, 5.Mos.4:l9; 2.
Kon.21:5; Rom.l:25. Främmande
gudar, I.Mos.35:2,4; J05.24:20,23;
Dom.2:12,17; I.Kon.14:9. Nya gudar,
5.Mos.32:17; Dom.5:8. Buken, Rom.
16:18; Fi1.3:19.
Avgudar är
Tomma, I.Sam.12:21, jfr GaI.4:8.
Stumma, I.Kor.12:2. Utan syn och
hörsel, 5.Mos.4:28; Ps.115:4-8. Utan
skaparmakt, Jes.44:10-·20; Jer.l0:5,
11; 14:22.
AVGUD

8) si44u~, 'nj;l~

avskyvärdhet, något som är avskyvärt
el. motbjudande; av: [sä~a~l, avsky,
göra avskyvärd; pI., i Jer.16:18 övers.
styggeliga avgudar; Hes.7:20; 11:18,
21 skändliga avgudar, jfr 9.
9) to'el!ii, n::JV ir.l
avskyvärdhet," vederstygglighet; av:
[tä'a!!], avsky; pI., i Jer.16:18 övers.
skändliga avgudar, Hes.ll:18,21 styggeliga avgudar, jfr 8.
10) siiw', X l tO
något ont so:n "';nan gör eller tillfogas;
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet; i
Jer.18:l5 övers. avgudar.
11) eidö/on, E: Yö wA o \!
bild, avgudabild, avgud; av: eidos,
syn, anblick, gestalt, utseende; jfr idol,
som är eng. ordet för avgud.
12) ta mataia, T il \l & T al a
neutr.pl. av mataios, fåfäng, tom,
värdelös, kraftlös, resultatlös; i Apg.
14:15 övers. fåfängliga avgudar.

Åvgudabeläte-Åvgudadyrkan
2 ögon till eländiga a.ar
18:6
18:12
2 ögon till de eländiga a.arna
2 Israels hus' eländiga a.ar
18:15
2 ingen orene s ig på. a .ar
20:7
2 övergåvo icke •• eländiga a.ar
20:8
2 hjärtan följde efter deras a.ar 20:16
20:18
2 icke orena eder på a.ar
2 fäders eländiga a.ar
20:24
2 alla edra eländiga a.ar
20:31
2 tjänen edra eländiga a.ar
20:39
20:39
2 icke mer ohelga •• med a.ar
2 gör eländiga a.ar åt dig
22:3
2 de eländiga a.ar du har gjort
22:4
2 orenade hon sig på a.ar
23:7
23:3 O
2 på deras eländiga a.ar
2 sina eländiga a.ar hava de
23:37
2 sina barn åt de eländiga a.arna 23 :39
2 synder med edra eländiga a.ar 23 :49
2 förstöra de eländiga a.arna
30:13
1 göra slut på a.arna i Nof
30:13
2 ögon till edra eländiga a.ar
33:25
36:18
2 orenat det med sina a.ar
2 rena eder från edra a.ar
36 :25
2 orena sig med sina a.ar
37:23
2 följde sina eländiga a.ar
44:10
44:12
2 betjänade •• eländiga a.ar
Hos. 4:17
5 i förbund med a.ar
5 gjorde de sig a.ar
8:4
13:2
5 a.ar efter sitt eget förstånd
5 att skaffa med a.arna
14:9
4 till fåfängliga a.ar
Jona 2:9
Mika 1:7
5 a.ar skall jag förstöra
1 han gör sig stumma a.ar
Hab. 2:18
5 utrota a.arnas namn
Sak. 13:2
11 buro sedan fram •• åt a.en Apg. 7 :41
14:15
12 dessa fåfängliga a.ar
11 håller a.arna för styggeis. Rom. 2:22
11 ingen a •• i världen
1. Kor. 8:4
11 vana att ännu tänka på a.en
8:7
11 Månne a. är någonting
10:19
11 föras till de stumma a.arna
12:2
11 förena sig med a.ar
2. Kor. 6 :16
11 från a.arna omvänden
1. Tess. 1:9
11 eder till vara för a.arna 1. Joh. 5:21
11 tillhedja a.ar
Upp. 9:20

Feniciska avgudar. Den förste från vänster är prydd med halsband och bälte av rent glIId.

b. Kanaan. Ej hos något annat folk
hade fruktbarhetskulten så stor utbredning som hos kananeerna. Vid
tiden för israeliternas intåg i Palestina
hade kananeerna nått botten av förfall som en följd av seklers dyrkan av
dekadenta gudomar. Se: Baal.

(Merodak). - I Marduks (resp. Assurs) överordning kommer en monoteistisk tendens till synes.
I generell formulering kan avgudadyrkan sägas bestå i att man ger
ska pade ting gudomlig ära, tillskriver
det naturliga övernaturlig makt. Avgudadyrkan i Israel kan indelas i tre
grupper: a) dyrkan av Herren genom
bilder eller symboler, b) dyrkan av
andra gudar genpm bilder eller symboler, cl dyrkan av själva bilden eller
symbolen.
Avgudadyrkan är en grundsynd
mot Herren. »Du skall inga andra
gudar hava jämte mig», 2.Mos.20:3.
Grunddogmen i den bibliska religionen är uttryckt i den judiska bekännelsen: »Hör Israel! Herren, vår Gud,
Herren är en», S.Mos.6:4. Den ende
och sanne Gudens ära och majestät
kränks på det djupaste genom avgudadyrkan, särskilt när hans eget
folk byter den oförgänglige Gudens
härlighet mot en bild - en avbildning
aven förgänglig människa, av fåglar
och djur - byter bort Guds sanning
emot lögn och ärar och dyrkar det
skapade framför Skaparen, Rom.l:
23,2S. Emot sådant vänder sig Guds
vrede, I: 18 tf. Bildförbudet var ett
fundamentalt bud på budtavlorna:
»Du skall icke göra dig något beläte
eller någon bild, vare sig av det som
är uppe i himmelen eller av det som
är nere på jorden eller av det som är
i vattnet under jorden. Du skall icke
tillbedja sådana», 2.Mos.20:4-Sa; jfr
5.Mos.4:IS-19.

1 göra något slags a.
5. Mos. 4:16
2. Sarn. 5:21
2 lämnade efter sig a.er
Am. 5:26
3 taga med eder •• a.
4 uppfylld (Aten)var med a.er Apg.17:16

c. Babylonien och Assyrien. I Mesopotamien dominerades det sumeriska
panteon länge av himmelsguden Anu,
regn- och stormguden Enlil och vattenguden Enki (Ea). En annan urgammal guda triad är solguden Shamash,
månguden Sin och fruktbarhetsgudinnan Ishtar. Nämnas bör även
Tammuz, den viktigaste fruktbarhetsguden. Men samtidigt hade sumererna
hundratals andra gudar. Babels stadsgud Marduk övertog senare Enlils
plats. Marduk blev en nationell och
överordnad gud, som helt kom att
dominera det sumerisk-babyloniska
panteon, 1er.50:2. Hos assyrierna sattes i sin tur guden Assur över Marduk

2. De gammaltestamentliga skrifternas religiösa innehåll kan till stor del
förtälja om det spända förhållandet
mellan Israels andliga och upphöjda
gudsföreställning och dess etiska gudsdyrkan å ena sidan och försök till
reducering och materialisering av folkets religiösa medvetande och gudstjänstpraxis å andra sidan. Här är inte
ett folk, som vänder sig från avgudadyrkan till äkta och sann gudsdyrkan,
utan snarare ett folk, som i besittning
av äkta form för gudsdyrkan genom
gudasända andliga ledare ständigt har
att kämpa emot religiösa förförelser.
Avgudadyrkan bland Israels folk är
ett avfall från Guds bud, inte ett

gradvis sjunkande till en lägre nivå
dess tidigare historia.
Israels förfäder var visserligen avgudadyrkare, Jos.24:2. Abraham kallades dock ut från hedendomen och
avgudarna i Ur redan innan hela
hans familj flyttade till Haran, Apg.
7:2, jfr I.Mos.12: l tf. Abraham
trodde den ende och sanne Guden,
och Gud skilde honom därför ut
från en omgivning, som var fylld av
avguderi. Skilsmässan återfinns senare som ett grundläggande bud i Israel. Folket fick inte blanda sig med
hedniska folkslag eller ha något umgänge med dem. Se S.Mos.7:1-6;
Esr.9: l ff.
Patriarkernas religion var en religion med altare och bön. Avguderi
fanns inte här, bortsett från enstaka
tendenser därtill, t.ex. de husgudar,
som Rake! stal från sin fader. I.Mos.
31: 19.
I Egypten kom israeliterna i beröring med egyptisk religion, och tiden
därefter synes tyda på att egyptiskt
religionsinflytande berörde Israels
folk även efter uttåget ur Egypten.
Sålunda finns det säkerligen ett visst
sammanhang mellan guldkalven, 2.
Mos.32, och egyptisk oxdyrkan. Jfr
Hes.20:8.
Episoden med guldkalven visar
kontrasten mellan religionen från
Sinai berg och den religionsform,
som är andligt besläktad med det
oomskurna hjärtat, och den lär hur
oförenlig dessa två i verkligheten är.
Mose varnade ofta Israels barn och
underströk, att gudsuppenbarelsen
aldrig kunde skänkas dem genom
någon form av bilddyrkan, jfr S.Mos.
4:IS-19. Förbannelsen av avgudadyrkan, 2.Mos.22:20, gällde ej endast
dyrkan av andra gudar genom bilder
och symboler eller dyrkan av själva
bilden, utan i lika hög grad dyrkan
av Herren genom bilder eller symboler, se 2.Mos.20:4, jfr Am.S:2S-26.
På så sätt var Sinailagens bud unikt
för dåtidens gudsdyrkan. Därför har
ej heller arkeologer vid sina utgrävningar kunnat finna någon bild av
Israels Gud, medan man däremot
har funnit stora mängder avgudabilder härrörande från andra religioner.
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AVGUDADYRKAN

Se även: Avgud, bilddyrkan, tillbedjan, altare, avgudapräst, avgudahus,
gudar, husgudar, villfarelse, otro,
girighet, otukt, orenhet, lusta.

AVGUDABELÄTE

l)gillul, '7'1~~
urspr. något som är rullat, cylindriskt
el. klotrunt; avgudabild, avgud; av:
galal, rulla; i I.Kon.lS:12 pI., övers.
eländiga avgudabeläten. Se: Avgud 2.
2) pil.läl, '7g ~
skuren el. . htiggen bild, i synnerhet
avgudabild; av: pasal, skära el. hugga
ut; i 2.Krön.33:7 tillsammans med
sämäl (päsäl hassämäl), se 3. Det tillhör de ting, som förbjudes i de tio
budorden, t.ex. 2.Mos.20:4, övers. beläte; en sådan bild var ofta utskuren
i trä, t.ex. J es.40:20.
3) sJmäl, semäl, '7QQ '7~g
bild, avbild, avgudabild: ~vgud; i 2.
Krön.33:7 päsäl hassämäl, skuren el.
huggen bild aven avgud, jfr 2.
AVGUDABELÄTE
1 bort alla de eländiga a.n 1. Kon. 15:12
2.Krön.33:7
2,3 a.t s.(Manasse) låtit
3 skaffade bort a.t ur H. hus
33 :15
2 Månne ett a.
Jes. 40:19
3 där varest a.t hade sin
Hes. 8:3
3 fick jag se a.t
8:5
AVGUDABILD

l) temunat samäl, '7DD n j mn
bild av e~ avgud; te'~unä, ~nblick,
gestalt, bild, avbild; sämäl, se Avgudabeläte 3.
2) 'ä~äi2, )~~

skuren el. uthuggen bild, avbild, avgudabild; av: 'a~a12, se Avbild 2. Se:
Avgud S.
3) ~illäm, D.?~
plastisk bild; avbild, avbildning;
skuggbild. Se: Avbild l.
4) kateidölos, K CH E f å w A o ~
uppfylld av avgudabilder; av: prep.
kata, som här har en förstärkande
innebörd, och eidölon, avgudabild, se
Avgud Il.
AVGUDABlLD

Avgudadyrkan

l. I Gamla Testamentets historia finner vi, att Israels folk återupprepade
gånger antar grannfolkens avgudadyrkande seder, i första hand egyptiernas, kananeernas, assyriernas och
babyloniernas.
a. Egypten. Egyptierna var mycket
upptagna av religionsspörsmål. Hela
deras tankevärld var fylld av föreställningar om gudars ingripande i
deras dagliga liv. Central i deras kult
var dyrkan av de döda. Faraonerna
fick en enastående ställning som söner
till eller inkarnationer av gudarna.
Den främsta egyptiska gudomen var
solguden Re (Ra). Det fanns en förvirrande samling av gudomar, som
täckte praktiskt taget alla människolivets områden. Inom djurdyrkan förekom t.ex. falkguden Horus (himmelsgud) hund- eller schakalguden Anubis
(dödsgud), vädurguden Chrum, krokodilguden Sobek, kattgudinnan Bastet osv.

Åvgudadyrkan

Kananeerna var orsak till israeliternas första verkliga avfall från
Herren, vilket skedde under domartiden. Förbundsfolket lämnade Herren och dyrkade hedningarnas (kananeernas och senare assyriernas)
avgudar, Baal och Astarterna, Dom.
2:11-13. Israels historia blev i stora
drag en krönika om förseelser och
straff. Avgudadyrkan hade blivit en
nationell synd.
I de många stadssamhällena var
konungen en sakral person (det sakrala konungadömet). Man räknade
med att han var gudomlig, _son. av
nationalgudomen. Samhällets ve och
väl stod och föll med honom. Han
var gudsdyrkans ledare. Tanken på
konungens gudomlighet, som vi finner i hela Främre Orienten (även i
Egypten, Armenien, Babylonien och
Assyrien) blev en farlig frestelse för
de israelitiska konungarna. Profetian
vakade över att dylika tankar ständigt slogs ned och ej fick ingång i
deras religion. Konungen ansågs inte
som gudomlig i Israel.
Ett talrikt prästerskap och en
extatisk profetism tiIIhörde även den
kananeiska religionen. Jfr 1.Kon.18.
Kulten utövades bl.a. på de primitiva
.höjderna (barnot). På var och en
av dessa hade man rest en stenpelare
(ma~~e2a) som symbol för den manliga gudomen och en träpåle ('asera)
för den kvinnliga. I den äldsta tiden
synes Israel ha övertagit kanaeernas
_höjder», kultplatser, och där dyrkat
Herren, men detta blev för dem en
frestelse till avgudadyrkan, och profeterna satte in med sin domsförkunnelse, Jer.3:21 ff.; Mika I:S; Hos.
10:8.
TiII avgudakulten hörde talrika
offer, försoningsoffer och tackoffer.
I de stora årsfesterna (höst och vår)
kom religionens karaktär av fruktbarhetsreligion tiII synes. Man synes ha dramatiserat gudarnas död
och uppståndelse (vegetationsgudar).
Avsikten med festerna var, att man
därigenom viIIe utverka fruktbarhet
och lycka för det kommande året.
TiII denna fruktbarhetskult hörde
ä ven den sakrala prostitutionen (vilken profeterna angrep så kraftigt),
som syftade till att främja fruktbarheten i familjen och bland hjorden
och på marken. Den kananeiska religionen synes ha varit av utpräglat
orgiastisk art med många tempel bolare (av båda könen), 1.Kon.14:2324; IS:12; 22:47; 2.Kon.23:7. Hela
denna sexualkult var förbjuden i Israel, S.Mos.23:17, och en stor synd
mot Herren. På grund av avfallet
synes den dock för Sydrikets vidkommande ha fått ingång ända upp
i Jerusalems tempel, 2.Kon.23:7, jfr
Hos.4:14.
Under profeten Samuels ledning
»skaffade Israels barn bort Baalerna
och Astarterna och tjänade Herren
allena», 1.Sam.7:4. Folket församlade sig tiII fasta och bekände sin
synd för Herren, 7:6. - Under konung Salomos regeringstid var dock
allt detta glömt. Salomos hedniska
hustrur medförde sina gudar, Ammons, Moabs och Sidons gudar, 1.
Kon.Il:1 ff. Från det åttonde århundradet f.Kr. gjorde sig alla slags
kananeiska kulter starkt gällande i
Israel, 2.Kon.17:16, och senare delvis
även babylonisk avgudakult, Hes.8.
Efter Israels delning blev avgudadyrkan alltmer utbredd. Nordrikets
förste konung, Jerobeam, lät således
göra två guldkalvar, som han placerade i Betel och i Dan. Dessa uppmanades folket att dyrka, 1.Kon.12:
26-33. Även på annat sätt tog av-

guda dyrkan sig uttryck. Hednisk avgudadyrkan blev tiII slut statsreligion
i Nordriket, 16:29-34; 18:4. Profeterna Elias och Elisa, Hosea och Amos
m.fl. gick kraftigt tiII storms emot
avfallet, men detta var förgäves. I
Sydriket fanns flera gudfruktiga konungar, men även här svek folket
så småningom sitt förbund med Herren. När folkets syndarnått var rågat,
lät Herren straffdomen komma, i det
att fiendehärar erövrade landet och
bortförde det folk, som avfallit så
djupt från sina fäders Gud och deras
gudsdyrkan. Se: Israels historia. - Ej
heller i fångenskapen omvände sig
Israels barn från sin avgudadyrkan,
Hes.20:31, men efter fångenskapen
omtalas ej mer dyrkan av hedniska
gudar i Israel.
I Gamla Testamentets polemik mot
avgudadyrkan återfinns de två sanningar, som senare Nya Testamentet
så klart hävdar, nämligen att avgudarna var »tomma gudar», produkter av mänsklig konst och fantasi. Avgudarna var »händers verk»,
Jes.2:8, gudabilder gjutna aven
konstnär, 40:19, jfr 41:7. »De hava
mun och tala icke, de hava ögon
och se icke, de hava öron och höra
icke, de hava näsa och lukta icke»,
Ps.IlS:S-6, de kan icke hjälpa på
nödens dag·, Jes.46:1-2. Deras maktlöshet karakteriseras på många sätt:
De är gudar, som icke kan frälsa,
Jes.4S:20, de är .ett intet», Jes.41:24,
de är »vind och tomhet», 41:29, osv.
Trots detta föres människorna i
kontakt med onda andernakter genom
dyrkan av dessa avgudar, S.Mos.
32:17, jfr loKor. 10: 18-19. Även
om avgudarna är »ingenting», kommer man likväl inte oskadd ifrån en
dylik beröring. Människans kontakt
med falska gudar medför andlig
blindhet, Jes.44:18. Säkert är, att det
som dyrkas, endast är »aska» , men
denna aska är förgiftad av andlig
viIIfarelse, J es.44:20. De som gjort
avgudarna, skall bli lika dem, Ps.
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domens och kunskapens alla skatter
fördolda», KoI.2:3. Den kristna sanningsuppenbarelsen har aldrig uppfunnits i någons hjärta, 1.Kor.2:9.
Den kan inte nås genom den intellektuella världens logos- eller gnosisspekulation (16gos = ord, tanke,
förnuft; gn6sis, kunskap, insikt) eller
vishetslära (se d.o.) utan endast i personen Jesus Kristus, som är ho 16gos,
Ordet, Joh.l:l, Guds kraft och Guds
visdom, 1.Kor.l:18-31. Jesus är den
enda verkliga bilden av Gud (eik6n
tou theou), 2.Kor.4:4, »den osynlige
Gudens avbild-, Kol.1:1S, jfr Hebr.
1:3 »hans härlighets återsken och
hans väsens avbild». - G.T.s förbud
mot bilder var så strängt, emedan
det var förbehållet Herren allena att
uppenbara en bild av sig själv - nämligen i Jesus Kristus !
Men även den judiska lagdyrkan
bedömes i ljus av Kristi uppenbarelse
som avgudadyrkan. Genom lagreligionen, som utvecklade sig under
judendomens tid, kom särskilt fariseerna att hänfalla åt den förfärligaste form för avgudadyrkan - lagrättfärdigheten och självrättfärdigheten. I denna religionsform kom
judarna att bli Kristi fiender och
församlingens förföljare, Joh.8:3944; Rom.9:31; 10:1-3. Jfr Paulus.
Se f.ö. art. Avgud, Lagen.

3. Nya Testamentet förstärker Gamla
Testamentets undervisning om avgudadyrkan, och i någon grad är
den även utvidgad. Eidololatrla, avgudadyrkan, förekommer speciellt i
syndkatalogerna som en särskilt grov
synd, 1.Kor.5:10-11; 6:9; 10:7,14;
GaI.S:20; Ko1.3:S; Ef.5:S; 1.Pet.4:3;
Upp.21:8; 22:1S. Som ett tiIIägg till
synen på avgudadyrkan som ett avfall från sann andlighet hävdas i
N.T. faran för dylik dyrkan, även
där inga yttre symboler eller bilder
förekommer. Avgudadyrkan hör tiII
»köttets gärningar», GaI.5:19-20.
I 1.Kor.kap.8-10 tar Paulus upp
de troendes förhållande tiII avgudadyrkan i Korint. Avgudadyrkan av-

bryter gemenskapen med Kristi lekamen, och därför skall de kristna
undfly avgudadyrkan, 10:21 och v.14.
Paulus besvarar frågan om de kristnas frihet att äta offerkött. Därmed
avses kött, som offrats åt gudarna
i templet. Det mesta av detta kött
blev nämligen över och såldes efteråt
på torgen tillsammans med vanligt
(profant) kött som mat. Ofta visste
man inte vad slags kött ritan fick
hos slaktaren. Paulus säger, att de
troende inte behöver bekymra sig
om sådant offerkött, 1O:2S. Det var
svaga samveten, som bekymrade sig
för detta, 8:7; 10:28. De .starka»
skulle dock ta hänsyn tiII dessa och
inte demonstrera sin frihet, åtminstone inte genom att intaga måltider
hos hedniska vänner, om där fanns
någon med känsligt samvete, 10:27
ff.; 8:7-13.
När det i 1.Kor.8:10 heter: »om
någon får se dig, som har undfått
'kunskap', ligga tiII bords i ett avgudahus», får detta förstås från det
förhållandet, att de flesta familjefester hölls i sällskapslokaler, som
var förbundna med templen (de privata husen var i regel alltför små
till sådana sammankomster). Dylika
familjernåltider var som regel förbundna med offer och hedniska ritualer (precis som en kristen festmåltid börjar med bordsbön och den
urkristna kärleksmåltiden avslutades
med nattvard). För många var offrandet vid dessa måltider endast en
gammal »form_; de flesta hade förlorat tron på de gamla gudarna. De
troende, som inte längre ansåg avgudarna ha någon realitet, deltog
därför i stort sett utan skrupler i
dessa sammankomster, men någon
fick dock samvetsbetänkligheter därav. Paulus beder därför, att de »starka» skall visa broderlig hänsyn mot
de »svaga», 8:10 ff. överhuvud taget
varnar han de .starka. för att komma för nära avgudadyrkan, 10:12.
Att de skall bryta även med dessa
gränsfall av avgudakult, är hans råd
till dem, v.14 ff. Bakom allt detta
står nämligen onda andar, 10:20,21.
Paulus framställer Israels avgudadyrkan i öknen som ett varnande exempel, v.7,11.
Apostlarna och andra urkristna förkunnare hade att kämpa emot djupt
sittande hellenistiska föreställningar
och tänkesätt. Det faktum, att de
kristna stämplades som ateister, emedan de inte hade gudabilder, visar
hur revolutionerande det kristna gudsbegreppet tedde sig för den grekiskromerska världen.
I N.T. är det uppenbart, att avgudadyrkan även kan finna helt andra, skenbarligen mera upphöjda
former än den primitiva och grova
avgudadyrkan, som är förbunden
med bilder och offerkulter i avgudahusen. Mänsklig filosofi, visdom och
kunskapslära, som dyrkades särskilt
av grekerna, är för Paulus även en
form för avgudadyrkan. De visas
och förståndigas abstrakta, religiösa
livsåskådningar, deras abstrakta filosofiska gudsföreställningar är för
aposteln idel tomhet, Rom.l:21 ff.;
KoI.2:8, och åskådliggöres genom
den bibliska uppenbarelsehistorien
som dårskap. Särskilt genom försoningen på Kristi kors gjorde Gud
världens visdom tiII dårskap, loKor.
1:18 ff. Människans egna gudsföreställningar är lika tomma som avgudabilderna.
Gud gör sig känd endast genom sin
uppenbarelse i det profetiska ordet
och det inkarnerade ordet - Jesus
Kristus, Joh.l:18. I Jesus finns »vis-
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I1S:8.

Från moralisk synpunkt sett benämnes avgudarna som en »stötesten
tiII missgärning», Hes.14:3, »Iögn»,
Am.2:4, jfr Rom.l:2S, »styggelse»,
1.Kon.ll:S; 2.Kon.23:13, »syndaskuld», Am.8:14 osv.
Avgudadyrkare drabbas hårt av
Guds straffdom. Alla överträdare
skall givas till spiIIo, 2.Mos.22:20.
Den profet, som gjorde förförande
tecken och under, skulle dödas, ty
han predikade avfall från Herren,
S.Mos.13:1-S. Det var även förbundet med dödsstraff att inom den
egna familjen i hemlighet förleda
till avgudadyrkan, 13:6 ff. - Israels
folks senare historia visar även, att
Guds bud gällde hela nationen; en
avgudadyrkande nation, vare sig det
gällde Israel eller andra folk, gick
sin säkra undergång till mötes.

Avgudadyrkan

A vgudadyrkan består i
Tillbedjan av: Bild eller beläte,
2.Mos.20:4-S. Skapade ting, S.Mos.
4:19; 17:3; 2.Kon.21:S; Jer.8:2. Änglar, KoI.2:18; Upp.22:8,9. Andra
gudar, S.Mos.30:17; 2.Kon.17:3S.
Främmande gudar, Ps.81:10.
Offer tiII avgudar, Ps.I06:38;
Apg.7:41. Efterföljande av andra
gudar, S.Mos.8:19; Jer.5:7; Hes. 13:
3,4. Girighet, Ef.5:S; FiI.3:19; Kol.
3:S.
A vgudadyrkan är
Otrohet, Jer.5:7. Styggelse, S.Mos.
7:2S; 27:1S; Jer.32:34; 44:4; Hes.
S:l1; 8:6; 20:4-9, jr Rom.l:30. Oförnuftig och onyttig, Dom.IO:14; Jes.
41:24,29; 4S:20; Jer.2:28; 10:3; Rom.
1:21-23; 1.Kor.12:2. Skamlig i Guds
ögon, 1.Pet.4:3. Avskyvärd, 1.Kor.
10:20. Köttets gärning, GaI.S:19,20.
Oförenlig med tjänst inför Gud, Jos.
24:23; 1.Sam.7:3; 1.Kon.18:21; 2.
Kor.6:1S,17.
Förbud mot avgudadyrkan
2.Mos.20:3,4; 23:24; S.Mos.4:1419; 12:3; 2.Kon.17:12; 1.Kor.lO:714.
Förmaning mot avgudadyrkan
2.Mos.23:13; Jos.23:7; Hes.14:6,7;
20:7; Apg.14:1S; lS:20,29; 2.Kor.
6:17.
Man skall förbjuda den i sitt hus,
S.Mos.7:26. Vittna emot den, Apg.
14:1S; 19:26. Icke umgås med avgudadyrkare, 1.Kor.5:11. Icke ingå
äktenskap med en sådan, 2.Mos.34:
IS,16; S.Mos.7:3. Icke låta sig dyrkas, Apg.l0:2S,26; 14:11-lS.
Avgudadyrkaren
Glömmer Gud, S.Mos.8:19; 2.
Kon.22:17; Jer.16:11; 18:1S; Hes~4:
S; 44:10. Väcker Guds vrede, 2.Mos.
34:13,14; S.Mos.7:S-10; Jer.2S:S-11;
Hes. 14:S.
Strafl för avgudadyrkan
Stening, S.Mos.17:2-S. Döden, Jer.
16:1-12. Landsflykt, Jer.8:3; Hos.
8:S-8; Am.5:26-27. Utestängande
från Guds rike, 1.Kor.6:9, 10; Gal.
S:19,21; Ef.5:S; Upp. 14:9-11; 21:8;
22:1S.

Avgudadyrkan-Avkastning
Exempel på avgudadyrkan
Israel, 2.Mos.32:1-6; 2.Kon.17:917; les.2:6-8. Filisteerna, Dom.16:
23; Mika, Dom.17:4-5. lerobeam,
l.Kon.12:28-33. Maaka, l.Kon.15:
13. Ahab, l.Kon.16:31-33. Sanherib,
2.Kon.19:37. Manasse, 2.Kon.21:49. Amon, 2.Kon.21:21. Ahas, 2.
Krön.28:2-4. luda, ler.ll:l3. Nebukadnessar, Dan.3: 18. Belsassar, Dan.
5:23. Folket i Lystra, Apg.14:11-18.
Atenarna,
Apg.17:16.
Efesierna,
Apg.19:27,28.

Exempel på kamp mot avgudadyrkan
Asa, l.Kon.15:1l-15. 10sia, 2.

AVGUDAOFFER
l till vara for kött från a.
Apg. 21 :25
l Vad åter angår kött från a.1. Kor. 8:1
l ätandet av kött från a.
8:4
l att han äter köttet från a.
8:10
l att de skulle äta kött från a. Upp. 2:14
l till att äta kött från a.
2:20

Jag skall utrota a. ernas namn Sef. 1:4

skära el. klippa av; nif. bli avskuren.

AVGUDAPRÄST

3) mälal, ?~
skära el. hugga av; bli slapp, vissna.

Herren själv bevarar
de sina från avgudadyrkan och
välsignar dem som trofast tjänar
honom allena: l.Kon.19:18; les.2:
12-22; Mika 5:11-13; Sak.13:2; Rom.
11:4,5.

förorening genom avgudar, avgudaorenhet; alisgemata, pI. av aIlsgema,
förorenande, orenhet, av: alisgeö,
förorena, besmitta; ton eid6lön, gen.
pI. aveidölon, avgudabild, avgud,
se Avgud Il.
AVGUDASTYGGELSE
Apg.15:20
l avhålla sig från a.r

AVGUDADYRKARE

a

l) eidölolatres, E l å WA O A l p n Savgudatjänare, avgudadyrkare; av:
eidölon, avgudabild, avgud, se Avgud II; Iiitris el. latreus, legodräng,
tjänare. Jfr Avgudadyrkan 2.
AVGUDADYRKARE
l icke sagt om a.
1.Kor.
l om någon broder vore en a.
l Varken otuktiga .• eller a.
l Ej heller skolen l bliva a.
l girig, ty en sådan är en a.
Ef.
l a. skola få sin del i den sjö Upp.
l a. måste stanna därutanf6r

5:10
5:11
6:9
10:7
5:5
21:8
22:15

AVGUDAF6LJE

(H:) då må ditt a. rädda dig

Jes. 57:13

AVGUDAHUS

l) bet 'äsäh, :J::!11 n' öl
avgudah~s;- bet,"'st. cst;: av bajit, hus;
'ä~äQ, skuren el uthuggen bild, ävbild,
avgudabild, se Avgud 5, Avgudabild 2.
2) eidöleion, E \ å wA E f o v
avgudatempel, avgudahus; av: eidölon, avgudabild, avgud, se Avgud
Il.

l) ~ä~a~, ni~
skära el. hugga av; i Dom.I:7 pu.
part. pI. avhuggna.

2) gära', 11} ~

AVGUDAPROFET

1) alisgemata ton eidolön,

AVGUDADYRKAN
l A. är att dyrka trä
Jer. 10:8
2 mina älskade, undflyn a. 1. Kor. 10:14
2 a. ,trolldom, ovänskap, kiv Gal. 5:20
2 girigheten, s.ju är a.
Kol. 3:5
2 allahanda skamlig a.
1. Pet. 4:3

2. Kor. 9:12
11:9
1. Tess. 3 :10

AVHUGGA

(ordanalyser , se Avgudaoffer)
l l skolen avhålla eder från a. Apg.15:29
l äta köttet ss. a.
l. Kor. 8:7
l Månne att a. är någonting
10:19

(Josia)avsatte ock a. er

I) musar hli~älim, Cl ''? ~iJ, '1 Q.'I.:)
ordagrant: fåfängligheters undervisning, dvs. fåfäng el. tom undervisning; jfr norska övers. en tom here;
musär, tuktan, tillrättavisning, undervisning, främst i fråga om livsföringen, se Aga 2; häQälim, pI. av häQäl,
fåfänglighet, tomhet, se Avgud 4.
2) eidölolatria, E \ å wA o A a l p f a
avgudstjänst, avgudadyrkan; av: eidölon, avgudabild, avgud, se Avgud
11; latreia, tjänst, i N.T. om tjänande el. dyrkan av Gud, tempeltjänst,
t.ex. 10h.16:2; Rom.9:4. Jfr Avgudadyrkare.

AVHJÄLPA
l icke allenast a .. brist
l den brist jag led a.tes
2 a. vad s. kan brista i tro

AVGUDAOFFERSK6TT

Kon.23:4-20. 10safat, 2.Krön.17:6.
Hiskia, 2.Krön.31:1. Manasse, 2.
Krön.33:15.

AVGUDADYRKAN

bereda. Jfr artios, 2.Tim.3:17 övers.
fullt färdig.

2. Kon. 23:5

AVGU DASTYGGELSE

AVGUDERI

motspänstighet är a.

1. Sam. 15:23

AVGUDISK

din moder Isebels a. a väsen 2.Kon. 9:22
AVGJ.

i det blod a. r ur hennes kött 3. Mos.l5:19
a. fr. vakthälln.på sabbaten 2. Kon. 11:7
de s. skulle a:därifrån. .
11:9
avd. kommo o. avgingo..
1. Kron. 27:1
de s. skulle a. på sabbaten 2. Krön. 23:8
redo att a. t. Cesarea
Apg. 23:23
AVGöRA

l) ~um, o-lP
stå upp; stå; stå fast, bestå, i 5.Mos.
19:15 övers. avgöras.
2) ri~, J 'l
strida, tvista (i synnnerhet om rättstvister); i 2.Krön.19:8 övers. avgöra
rättstvister.
3) histemi, 'l G l n Il \
ställa, få att .stå; pass. ställas, ställa
sig, stå, stå fast, bestå; motsv. hebr.
~um, se 1.
4) horaö, ap aw
se; fut. opsomai, i Apg.18:15 i betydelsen tillse, övers. avgöra saken.

t

vw

A
upplösa; avklara; av: prep. epi; lyö,
lösa. Jfr .,Mark.4:34, övers. uttyda.
6) syntemnö, G I)V T E Il v w
skära av; förkorta; Rom.9:28 ordagrant: ty fullbordande och förkortande skall Herren utföra sitt ord (sin
sak) på jorden. Meningen är troligen
den, att Herren skall fullborda sin
sak utan dröjsmål, jfr övers. en slutdom som avgör saken med hast.
7) parfstemi, "a p l G l n Il l
ställa bredvid, föra fram, l.Kor.8:8
övers. avgöra någons ställning; av:
prep. para och histemi, ställa.
5) epilyö,

TT l

AVGÖRA
l ntsago skall var sak a.s 5. Mos. 19:15
2 att a. rättstvister
2. Krön. 19:8
3 må a.s efter •. vittnens
Matt. 18:16
Apg. 18:15
4 så mån I själva a. saken
19:39
5 a.s i den lagliga folkförsami.
Rom. 9:28
6 slutdom, s. avgör saken
1. Kor. 8:8
7 maten skall icke a.
3 utsago skall var sak a.s 2. Kor. 13:1

4) kära!, nJ~
skära av; hif. fullständigt skära av.
Se: Avskära l.
5) sä'ap, "12~

avhugga; jfr sä'ip, gren, kvist, les.
17:6; 27: lO.
6) gåza' l1l~

stubbe, så övers. i lob 14:8; i les.1I:1
övers. avhuggen stam.
7) käsab, np~
avskära; part. pass. avskuren.

8) ekkoptö, t K K 6" l W
hugga ut el. av; samma verb förekommer t.ex. i Matt.5:30.
AVHUGGA
l a.na tummar och stortår
Dom. 1:7
2 då jag skall a.din arm
1. Sam. 2:31
3 ss. gräs varda de snart a.na Ps. 37:2
4 a.er H. både huvud och svans Jes. 9:14
5 a.er H. den lummiga kronan
10:33
6 ett skott .. ur Isais a.na stam
11:1
7 likna a.et törne s. brinner
33 :12
2 A.et är Moabs horn
Jer.48:25
2 altarhornen bliva a.na
Am. 3 :14
8 a.et och kastat i elden
Matt. 3 :10
8 bliver a.et och kastat i elden
7 :19
8 bliver vart träd •• a.et
Luk. 3:9
AVHÅLLA

l) kälä', X~~
hålla tillbaka, hindra, här med prep.
min, från.

lO apechomai, &" EX o Il a l
hålla sig borta från, avhålla sig från;
av: prep. ap6 och echö, hava, hålla.
11) me, Iln
neg. 'icke'; här tillsammans med verb
för 'äta' och 'dricka': icke äta, icke
dricka, övers. avhålla sig från att
äta (dricka). Denna neg. är villkorlig
och subjektiv och står ofta i satser,
som uttrycker ett tänkt el. önskat
förhållande.
12) pheidomai, <j> E l å o Il a l
skona, så övers. i Apg.20:29, spara,
bespara sig något, avstå, i 2.Kor.12:6
övers. avhålla sig (därifrån).
l3) pauö, "a 6 w
bringa att upphöra, hejda, stanna; jfr
pausis, upphörande, avbrott, 'paus'.
AVHÅLLA
l avhölls folket ifrån
2. Mos.36:6
2 skall han a. sig från vin 4. Mos. 6:3
3 icke a.s från att komma
22:16
4 a.it sig från kvinnor
l. Sam. 21:4
3 du s.av H.har a.its från
25:26
3 a.it mig från att göra dig ont
25:34
Ps. 34:14
5 Avhåll då din tunga från
6 Avhåll dig från vrede
37:8
l a.er mina f6tter ifrån onda
119:101
7 a. sig ifrån famntag
Pred. 3:5
Jes.33:15
8 a.er sina händer från
56:2
4 a.er sin hand från att göra
9 så a.er sig från synd
Hes. 3:21
10 a. sig från avgudastyggels. Apg.15:20
10 a. eder från avgudaofferskött
15:29
11 om någon a.er sig från
Rom. 14:6
11 du gör väl i att a.dig
14:21
11 A.viossfrånatt äta
l. Kor. 8:8
11 skolen I a. eder från att äta
10:28
12 a.er jag mig därifrån
2. Kor. 12:6
10 I a.en eder från otukt
1. Tess. 4:3
10 a.en eder från allt ont
5:22
10 a. sig från allahanda mat l. Tim. 4:3
13 a.e sin tunga från .. ont
l. Pet. 3:10
AVHÄMTA

du må själva. (virket)

avskilja, viga~ ~vhålla sig; hif. med
prep. min, avhålla sig från. Av samma stam kommer subst. näzir, som
betecknar en man el. kvinna som
blir avskild för Herren genom ett
särskilt löfte om avhållsamhet, se
4.Mos.6.
3) mäna', 111~
hålla tillbaka, hindra, här med prep.
min, från. Se: Akta 35.

5:9

rikedom s. Gud har avhänt. 1. Mos.31:16
att han m. orätt a. er
3. Mos. 6:2
19:13
skall icke m. orätt a. din nästa
a. er de äldste deras insikt
Job 12:20
o. avhänd dig henne icke
Ords. 23:23
AVH6UA

m. a. t ansikte återspegla

2) [näzarl, '11 J

1. Kon.

AVHÄNDA

2. Kor. 3:18

AVIGSIDA

frätfläck.vare s.d .. på a.n 3.Mos.13:55
AVIM

hebr. möjl. ruiner. Stad
nära Betel. 10s.18:23.

Benjamin

AVIT

hebr. möjl. ruin. Edoms konung Hadads huvudstad. l.Mos.36:35; l.Krön.
1:46.
AVITER

4) :fämar, ~r!j

skydda, bevara, hålla; med prep. min,
skydda för, bevara el. avhålla från;
nif. skydda sig för, vara på sin vakt
emot, avhålla sig från. Se: Akta l.
5) nä~ar, '1 ~ ~
skydda, bevara, hålla, med prep. min,
skydda för, bevara el. avhålla från.
Se: Akta 9.
6) räpä, n~~

Med beteckningen .aviter. åsyftas
de, som den assyriske konungen lät
flytta från Ava till Samarien. Se:
Ava.
AVIT
a.e.rna gjorde S.en Nibhas 2. Kon. 17:31
AVKASTA

giva vad loge o. press a.
4. Mos. 18:30
vad själva vingården a. r
5.Mos.22:9
H. ditt pund har a. t 5 pund
Luk. 19:18

l) eidölothyton, E ~ å wA 6 el) lOV
avgudaoffer, avgudaofferskött; av:
eidölon, avgudabild, avgud, se Avgud
1l; thyö, offra.

l) prosanap/eroö,
uppfylla genom att tillägga, komplettera; prep. pros, till; ana, upp;
pleroo, fylla.
2) katartizö, K a l ap T 11; w
sätta i stånd; reparera; fullborda; av:
prep. kata och artizö, göra färdig,

skaka, skaka bort, i les.33:15 med
prep. min, från. Att skaka handen åt
någon el. något är en avvärjande
gest.
9) lo' bätä', X1;?O lÖ
icke synda, i Hes.3:21 övers. avhålla
sig från synd.

AVKASTNING
femtedelen av a. en
1. Mos. 41:34
O.landet gav a. i överflöd
41:47
gtva så mkt större a. åt eder 3.Mos.19:25
när I inbärgen a. en av landet
23:39
I 6 år inbärga a. en av landet
25:3
hava sill föda av all dess a.
25:7
skolen I hämta foda, av dess a.
25:12
vad du fått i a. under året 5. Mos. 14:28
när du inbärgar a. en av din loge
16:13
16:15
välsigna dig i all den a. du får
av vad du får i a. av landet
26:2
26:12
tionde av vad har fått i a.
åto det året av Kanaans a.
Jos. 5:12
2. Kon. 8:6
all a. av åkern
gåvo l. barn av markens a. 2. Krön. 31:5
Neh. 9:37
sin rtka a. giver (landet)
vingård. ,s. gåvo sin frukt i a. Ps. 107:37
av detta skall a. en tjäna
Hes. 48:18

425
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AVGUDAHUS
l budskapet i sitt a.
2 ligga till bords i ett a.

1.Sam.31:9
1. Kor. 8:10

AVGUDAKAMMARE

.. i mörkret,v.o.e.i sin a.?

Hes. 8:12

AVGUDAMAKARE

A. na äro idel tomhet
gå där m. blygd, alla a. na

Jes. 44:9
45:16

AVGUDAOFFER

AVHJÄLPA

bli slapp el. lös; hif. göra slapp el.
lös, med prep. min, avstå el. avhålla
sig från; samma verb är i 5.Mos.
9:14 övers. lämna i fred.
7) räba~, PlJ1
vara långt borta, avlägsna sig, här
med prep. min, från.
8) nä'ar, '1V

4

Avklippa-Avoghet
AVKLIPPA

lägger denna a. ta ull på ..

Dom.

6:37

AVKLÄDA

l) päsa{, tl ~ ~
spänna el. breda ut; taga el. kläda
av sig, t.ex.3.Mos.16:23; hif. avkläda,
i Job 19:9 med prep. me'al (min
'al).
2) ekdyomai, EK Q (j o ).l et l
avkläda sig; av: prep. ek och dyö,
kläda; LXX har ekdyö för päsat i
Job 19:9, se l.
3) apekdysis, å1TEK Qua l ~
avklädande; Ko1.2: II ordagrant: i
avklädandet av köttets kropp; jfr 4.

+

4) apekdyomai,

&1T E K Q (j o ).l et l

fullständigt avkläda sig; av: prep.
apa och ekdyomai, se 2. Se: Avväpna 2.
AVKLÄDA
l ära har han avklätt mig
Job 19:9
2 vilja undgå att a. oss
2. Kor. 5:4
Kol. 2:11
3 a.da eder köttsliga kropp
4 avklätt eder den gamla mskan
3:9
AVKOMLING

l) zara', VJ .~.
sådd, utsäde, säd, avkomma; av:
zära', utströ, så. Ordet har en kollektiv innebörd och betecknar ofta en
hel släkt el. familj. Se: Avkomma 2,
Barn 13.
2) to!ift.!.0f, n i
in
fem. pI., släkt, så övers. t.ex. i I.Mos.
5:1; här övers. avkomlingar; av:
jälag, se 6. Jfr övers. släktberättelse,
4.Mos.3:1; släktregister, Rut4:18;
släkttavla, l.Krön.l:29.

1'?

3)

jälit.!., 1

'7 ~

som är född; son; av: jälag, se 6; jfr
j~läd, se Barn 3.
4) ti"tf. ord.
5) ben,

lP:

son; i Jos.17:2 övers. manlig avkomling. Se: Avkomma 5, Barn 2.
6) jälalj, 1 ~ :
föda; avla; pu. och nif. födas. Se:
Avla 3, Barn 18.
7) 'is,

lO 'l:'

2 A.arna
2 A.arna
2 A.arna
2 A.arna
2 A.arna
2 A.arna

av
av
av
av
av
av

2 A.arna av Benjamins söner

D '~~~,~

mask. pI., skott, telningar, avkomlingar; i J es.22:24 övers. ättlingar;
av: jä~ä', gå el. komma ut; hif. föra
ut, frambringa, alstra.
9) ~epi'0f, n iv ~ ~
fem. pI., avkomlingar, efterkommande.
10) min, 1 9
prep. från, av; Jes.58:12 ordagrant:
de [som äro) av dig skola bygga upp.
11) 'abiirif, n '~Dti
bortersta el. yttersta delen av något
(också om tid), ände, slut; framtid;
efterkommande, avkomlingar; av:
'äl}ar, vara bakom; jfr al}ar, efter.
12) hyios, u f o ~
son. Se: Barn 25.
13) utf. ord.

1:26
1:28
1:30
1:32
1:32
1:34
1:36

2 A.arna av Dans söner
1:38
1:40
2 A.arna av Asers söner
2 A.arna av Naftalis söner
1:42
13:23
3 Anaks a.ar
3 sågo där också a.ar av Anak
13:29
l (Kalebs) a.ar skola besitta
14:24
l saltförbund .. och för dina a.ar
18 :19
l för hans a.ar efter honom
25:13
l utvalde deras a.ar
5. Mos. 4:37
l utvalde deras a.ar efter dem
10:15
4 i 10. led är a. aven sådan
23:2
23:3
4 den s. i 10. led är a.
1 försvinna ur deras a.ars mun

31:21

3 och Talmai , Anaks a.ar
Jos. 15:14
17:2
5 Manasses .. manliga a .ar
l de a.ar s.H.skall giva dig
Rut 4:12
l giva .. en manlig a.
l. Sam. 1:11
1 icke utrotar mina a.ar

24:22

4 (Nabal) var en a. av Kaleb
25:3
3 en av rafaeernas a.ar
2. Sam. 21 :16
3 Saf, en av rafaeernas a.ar

21 :18

6 han var ock en a. av rafaeerna 21 :20
6 Dessa 4 voro a.ar
21 :22
l. Kon. 2:4
7 aldrig saknas en a.
8 :25
7 sitter en a. av dig
9:5
7 Aldrig saknas en a. av dig
5 deras a.ar •• pålade Salomo
9:21
4 furste en av hans a.ar 1. KrÖn. 5:2
l upphöja din son, en av dina a.ar 17:11
20:4
3 Sippai, en av rafaeernas a.ar
6 han var ock en a. av rafaeerna 20:6
6 a.ar av rafaeerna i Gat
20:8
5 hörde till Obed-Edoms a.ar
26:8
26:8
5 tillsammans 62 a.ar
7 icke en a. av dig
2. Krön. 6:16
7 en a. av dig icke råder
7:18
5 a.ar, så många s. funnos kvar
8:8
Job 27 :14
8 a.ar få ej bröd att mätta
Jes. 22:24
9 ättlingar och a.ar
l då skulle han få se a.ar
53:10
l a.ar skola taga hedningars
54:3
10 a.ar skola bygga upp ruinerna 58:12
65:23
8 deras a.ar få leva kvar
l bortslungade .. hans a.ar
Jer. 22:28
1 a.ar skall vara så lyckosam
22:30
l hemsöka Semaja och hans a.ar 29:32
7 a. av David på lsraels hus' tron 33 :17
7 en a. av de levitiska prästerna 33 :18
5 en a. av honom sitter
33:21
7 a. av Jonadab .. inför mitt ans. 35:19
l hemsöka honom och hans a.ar 36:31
11 skall icke tillfalla hans a.ar Dan. 11:4
12 en a. av fariseer
Apg. 23:6
13 a.ar så talrika s. stjärn. Hebr.11:12

man.
8) ~ä'if~ä'im,

Judas söner
lsaskars söner
Sebulons söner
Josefs söner
Efraims söner
Manasses söner

AVKOMMA

l) bänä, n)J
bygga, bygg; upp; nif. bli uppbyggd
t.ex. genom att släkten växer, få barn
el. avkomma; jfr 5.

2) zara', VJ.T
sådd, utsäde; säd; avkomma; av:
zära" utströ, så. Ordet har ofta en
kollektiv innebörd och betecknar en
hel släkt eller familj. Se: Avkomling
l, Barn 13.
3) ~en,

lq.

fågelbo, näste, rede; ungarna i boet,
avkomma, i Jes.16:2 övers. fågelungar; av: [~änan), pi. bygga bo el.
näste, t.ex. Jer.48:28; Hes.3I:6. Jfr
användningen av ordet hus för alla
som bor i eller tillhör huset: Jakobs
hus = Jakobs släkt el. familj.
4) na~älj, 1~~.

släkt, avkomma, efterkommande; alltid tillsammans med nin, se Barn 4.
Dessa ord förekommer endast i l.
Mos.21:23; Job 18:19; Jes.14:22.
5) ben, l'?
son, om djur: unge; pI. barn, här:
ungar. Se: Avkomling 5, Barn 2.
6) peri, 'j?
frukt; av: 'pärä, vara fruktbar, bära
frukt.

AVKOMLING
l må dina a.ar intaga
1. Mos. 24:60
l Jakob och alla hans a.ar
46:6
46:7
l alla sina a.ar förde han med
48:11
l Gud låtit mig se a.ar av dig
l stadga för hans a.ar
2. Mos. 28:43
l stadga för (Aron) och hans a.ar 30:21
l icke giva ngn av dina a.ar 3. Mosl8:21
l någon av sina a.ar åt Molok
20:2
l en av sina a.ar åt Molok
20:3
l giver en av sina a.ar åt Molok 20:4
l a.ar i kommande släkten
21 :17
l Av prästen Arons a.ar
21:21
l någon av edra a.ar
22:3
l någon av Arons a.ar är spetälsk 22:4
2 a.arna av Rubens söner 4. Mos. 1:20
2 A.arna av Simeons söner
1:22
2 A.arna av Gads söner
1:24

7) bil, '7' D
vrida, vända (sig); Jes.23:4 ordagrant:
jag har icke vridit mig (underförstått:
i födslovåndor), övers. jag är utan
avkomma.
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8) zära', )il i
utströ, så; ;;;l. bli sådd; (om kvinna)
bli befruktad, få avkomma, jfr 2. Se:
Barn 21.
9) sperma, a 1T E p ).l et
utsäde, säd, avkomma; av: speirö, så;
motsvarar hebr. zära', se 2.

nasir som har avlagt ett löfte ...
enligt det löfte, som han har avlagt,
så skall han göra.

AVKOMMA
l skall jag få a. gm henne l. Mos .16:2
l genom henne också jag får a.
30:3
2 skaffa a. ål din broder
38:8
2 a.n icke skulle bliva hans egen 38:9
2 icke giva a. ål sin broder
38:9
48:19
2 a. skall bliva ett talrikt folk
5. Mos.32:11
3 en örn lockar sin a. ut
2 H. skänke dig a.
1. Sam. 2:20
2 din a. ss. markens örter
Job 5:25
18 :19
4 Utan barn och a. bliver han
2 sin a.hava de inför sina ögon
21:8
5 Hård är hon mot sin a.
39:19
2 utrota deras a. från mskors Ps. 21:11
37:28
2 ogudaktigas a. varder utrotad
102:29
2 deras a. skall bestå inför dig
2 de rättfärdigas a. får gå
Ords. 11:21
Jes. 14:29
6 dennes a .• flygande drake
7 Så är jag då utan a.
23:4
61:9
2 deras a. bland folkslagen
65:9
2 låta en a. utgå från Jakob
Nah. 1:14
8 Ingen a. av ditt namn
2 näpst drabba eder a.
Mal. 2:3
Matt. 22:24
9 skaffa a. åt sin broder
22:25
9 icke hade någon a.
Mark. 12:19
9 skaffa a. åt sin broder
9 dog utan att lämna någon a.
12:20
9 utan att lämna någon a. efter sig 12:21
9 ingen av dem lämnade någon a. 12:22
Luk. 20:28
9 skaffa a. åt sin broder
Rom. 9:29
9 H. icke hade lämnat en a.
9 Sara stammoder för en a. Hebr. 11:11

3) bo' be'älä, n.?~~ X j!J
ordagrant: gå i ed', dvs. avlägga ed;
här hif. föra i ed, dvs. taga ed av,
låta avlägga ed; bo', gå; 'älä, förbannelse, ed.

AVKUNNA

den dom s. de a. f. dig
du har själva. t den

5.Mos.17:11
1. Kon. 20:40

AVLA

1) härä, nJQ
bli havande; pu. bli el. vara avlad.

2) jäbam, DO ~
kal och pi. para sig, t.ex. i I.Mos.
30:39,41; pi. med obj. avla.

jälalj, 1~ ~
föda, avla; hif. låta föda, avla. Se:
Avkomling 6, Barn 18.
4) gennaö, YEvvaw
avla.
3)

a

2) 'änä fe'elj, 1 ~~

nlV
TT

ordagrant: svara till ett vittnesbörd,
övers. avlägga sitt vittnesbörd; 'ånä,
svara; 'eg, vittne, vittnesbörd.

4) jeha~ {a'emä', X~~ :Ji1'
ararn., avlägga räkenskap; jeha!:!,
giva; ta'emä', förlängd form av
te'em, smak, förstånd, befallning,
rapport, räkenskap.
5) apotithemi,

O: 1T o T

\

8 n ).l

l

endast med., ställa undan, lägga bort,
avlägga; av: prep. apa och tithemi,
ställa, sätta.
Ö).l 0'\ o y E w
bekänna, med subst. homologia som
obj. avlägga bekännelse.

6) homologeö,

7) apodidöm! logon,
avlägga räkenskap; apodidömi, avlämna; lagos, ord, tanke, beräkning;
LXX använder detta uttryck i Dan.
6:2, jfr 4.

AVLÄGGA
l avlagt ett nasirlöfte
4. Mos. 6:21
6:21
l det löfte han har avlagt
5. Mos. 31:21
2 sång a. sitt vittnesbörd
Hes. 17:13
3 lät honom a.ed
4 skulle satraperna a. räkensk. Dan. 6:2
5 a. mörkrets gärningar
Rom. 13 :12
5 avlagt den gamla människan Ef. 4:22
6 avlagt den goda bekännels. l. Tim. 6:12
Hebr. 13 :17
7 de skola a. räkenskap
AVLÄGSEN, AVLÄGSET

Om den plats ligger a. t
5. Mos. 12:21
den plats ligger f. a. t f. dig
l4:24
de städer s. äro mer a. na
20:15
Vi hava kommit fr. ett a. et.. Jos. 9:6
kommit fr. ett mkt a. t land
9: 9
1. Krön. 4:22
detta tillhör en a. tid
frälsa dig ur det a. na landet Jer. 30:10
j. skall frälsa dig ur det a. na. .
46:27
(synen) syftar på en a. framtid Dan. 8:26
fara bort t. ett a. t land
Luk. 19:12

5) syllambdnö, a u'\ ,\ et ).l S v w
gripa, fatta; bli havande; pass. bli
avlad; av: prep. syn och lambanö,
taga.

AVLÄGSNA
a.de Saul (David) ifr. sig
1. Sam. 18:13
vilja a. ifr. oss sådana kvinnor Esr. 10:3
skulle a. ifr. s. sina kvinnor
10:19

AVLA
l Ett gossebarn är a.t
2 i synd har min moder a.t
3 Icke kall du a. barn
3 fäderna s. hava a.t dem
4 det s. är a.t i henne
5 blev a.d i sin moders liv

AVLÄMNA

Job
Ps.
Jes.
Jer.
Matt.
Luk.

3:3
51:7
45:10
16:3
1:20
2:21

AVLIVA

nn

l) [nä~ä],
hif. (hikkä): genomborra, stöta, slå,
slå ihjäl.
2) anaireö,

O: v (J. l P E w

urs pr. upplyfta; borttaga, röja undan,
döda; av: prep. ana och hain:ö, lyfta.
3) apokteinö, &. 1T o K T E \ v w
döda, dräpa.
AVLfVA
l konungen .. lät a.dem
2. Kon. 25:21
l konungen i Babel lät a. dem Jer. 52:27
Luk. 23:32
2 fördes ut för att a.s
3 icke lovligt att a.någon
Joh. 18:31

så a. des ur I. ätter 1000 m. 4. Mos. 31:5
a. de (åt Hiskia) penningar 2. Krön. 34:9
skall du a. inf. Jerusalems. . Esr. 7:19
huru vedoffret skulle a. s
Neh. 13:31
hade a. t understödet
Apg. 12:25
AVLöNAD

förmån s. ngn a.legodräng

5. Mos. 15:18

AVLöPA

t. dess du får se huru saken a. r Rut 3: 18
AVLöSNI~G

ända t. dess min a. komme

Job 14:l4

AVMÄTA

avmätta ss. byggnadsblock 1. Kon. 7:9
stenar, avmätta ss. byggnads bIo ck 7:11
Ps. 60:8
jag skall a. Suckots dal
(Gud:) jag skall a. Suekots dal
108:8
dessa s. a.himmelen
Jes. 47:13
ovanför dörren, avmätta fält Hes. 41:17
skall du alltså a. ett område
45:3
kraft avmätt efter var dels
Ef. 4:16
AVOG

AVLÄGGA

Se även: Offra, offer, avhålla, försaka, försakelse, bort, avtvå, avskräde,
avkläda, avstå, avvika, avvända.
AVLÄGGA

l) nädar, l1 l
avlägga ett - löfte, ofta tillsammans
med subst. nt!där, löfte; i 4.Mos.6:21
ordagrant: detta (är) lagen för den
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vrånga och a.a släktet
5. Mos.32:5
mot den vrånge bevisar .. a. 2. Sam. 22:27
bevisar du dig a.
Ps. 18:27
varför sen I så a.t,1 höga berg
68:17
var a. mot mig i allt detta
Hes. 16:43
likasom deras sinne var a.t Sak. 11:8
mitt ibland ett vrångt och a.t Fil. 2:15
AVOGHET
a. får mitt öga skåda
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Job 17:2

Avraka-Avskära
AVRAKA

icke a. kanten av sitt skägg 3. Mos. 21:5
sedan det blivit a.t
Dom. 16:22
(H:) dela det a.de håret
Hes. 5:1
s.om hon hade sitt hår a.t loKor. 11:5
AVRUNDA

ryggstycke ovantill a.t

1. Kon. 10:19

AVRÄKNA

Därför a.de Salomo

2. Krön. 2:2

AVRÄTTA

Jakob lät han a. med svärd

Apg. 12:2

AVRÄTTSPLATS
dem som stappla till a.en

Ords. 24:11

AVSATS

sätta under a.en på altaret 2. Mos. 27:5
satte det under dess a. nedtill
38:4
a.en på huset runt omkring 1. Kon. 6:6
runt omkring funnas a.er
Hes. 41:6

mätte a.erna på dess framvägg
(mätte) a.erna på framväggen

41:15
41 :16

a.erna på det ena husets framvägg
mitt emot a.erna på det andra
42:3
a.erna toga bort mer rum
42,5

Avståndet till den nedre a.en

43:14
43:14
43:17
43:20

Avståndet från den mindre a.en
a.en var 14 alnar lång

stryka (blod) på a.ens 4 hörn
AVSE

3. Mos. 5:8

offra den som är a.dd

denna borg är icke a.dd
Huru lång tid a.r synen
a.r den nuvarande tiden

l. Krön. 29:1

Dan. 8:13
Hebr. 9:9

AVSEENDE

Icke må min herre fästa a. 1. Sam. 25:25
2. Krön. 5:11
utan a. på v. avdeln. de. .
m.a.på den har Moses icke .. Hebr. 7:14
AVSEGLA

a. de (Paulus o. Barnabas)
Barnabas a. de t. Cypern
(Paulus) a. de t. Syrien
tänkte a. därifrån t. Syrien
a. de vi andra ifr. Filippi

Apg. 14:26
15:39
18:18
20:3
20:6
vi andra .. a. de t. Assos
20:13
att vi skulle a. t. Italien
27:1
(Paulus) .. icke a.fr.Kreta
27:21
när vi skulle a. (fr. Malta)
28:10
a. de vi(fr. Malta) på ett skepp
28:11
AVSIDES

1) /e~atj, 1~?

åt sidan, var för sig, allena; prep. le,
åt, till; bag, åtskiljande, del; av:
bäga!:!, åtskilja.
2) bu~,

ni]

det som ligger ute el. utanför; ut.
3) hese~ rag/äw, 1 '.:
l RCl
ordagrant: betäcka sina fötter; förrätta sitt tarv, här övers. (ha) något
avsides bestyr; hesek, hif. av säkak;
ragläw, pI. av räi;äl, -fot, jämte suffix
för 3. pers. mask. sing.

n.

4) näta, i1~

J

sträcka el. spänna ut, böja, vika av
(från vägen), gå avsides; hif. här i
betydelsen: föra åt sidan, föra avsides. Se: Avfall 2, Avfalla 6.
5) sig,

J"o/

avsidesgående, tillbakaträdande.

6) pärad, 119

grundb~tydel;e:

skilja, dela; pi. skilja

sig, gå avsides.
?) proslambdnG, 11 p o (f A all

J3 av UJ

här med. taga till sig, taga avsides;
av: prep. pras, till, och lambånö, taga.
8) apo/ambdnG, &11 o A a 11 J3 v w
här med. mottaga, återfå; taga avsides; av: prep. apa, från, och lambanö, taga.

a

9) kat' idian,

K

a T'

1å f av

för sig, avskilt, avsides; av: prep.
kata och id ios, egen, särskild, privat;
i Apg.23:19 tillsammans med anachöreo, gå bort, avlägsna sig.
AVSIDES
l ställde 7 lamm a.
l s.du har ställt där a.
2 dit du kan gå a.
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3 har (Eglon) något a. bestyr
3 ditin för något a. bestyr
4 förde Joab honom a.
5 eller har (Baal) gått a.
6 männen själva gå ju a.
7 Då tog Petrus (J.) a.
8 tog (J.) honom a.
7 Då tog Petrus honom a.
9 gick a. med honom

l. Mos. 21:28

21:29
5.Mos.23:12

Dom. 3 :24
l. Sam. 24:4

2. Sam. 3:27
l. Kon. 18:27
Hos. 4:14
Matt. 16:22
Mark. 7:33
8:32
Apg. 23 :19

AVSIKT

l) [bä~asl, 0Q~

?

prep. till, för, som infinitivmärke:
att, för att, här övers. i avsikt att.
3) malom, O i'7~~
till el. för fred, övers. i fredlig avsikt;
sälom betecknar ett tillstånd a v fred
och ordning.
4) lema'an, 1~?
för att, i avsikt att.
5) boulomai, Bo UA o 11 a l
vilja, ha för avsikt. Jfr boule, avsikt,
beslut.
AVSIKT
l hade för a. att skada
4. Mos. 35:23
2 a. att skicka denne till
2. Sam. 14:29
3 dragit ut i fredlig a.
l. Kon. 20:18
4 i a. att utrota Baals
2. Kon. 10:19
3 till mig i fredlig a.
1. Krön. 12:17
2 a.att anfalla (Josafat)
2. Krön. 18:31
32:2
2 Sanherib kom i a. att belägra
5 a. att ställa hm inför folket Apg. 12:4
AVSKAFFA

l) sur, l·lO
vika, avvika, avlägsna sig, här övers.
bli avskaffad; hif. avlägsna; hof. bli
avlägsnad, Dan.12:11. Se: Avfalla 13,
Avfällig l, Avstå 5, Avvända 1.
2)

sahat,

18 :21
20:1

5 vi toge a. av varandra

21:6

3 tog då a. av dem s. voro där 2.Kor. 2:13
AVSKEDSHÄLSNING
utan gav (Absalom) sin a.

2. Sam. 13:25

AVSKEDSSKÄNK
(Aksa t. Kaleb:) Giv m. en a. Jos. 15:19
Låt mig få en a.
Dom. 1:15

ter, dels måltidsrester. Enligt en härledning skulle ordet beteckna det
som kastas åt hundarna; judaisterna
räknade de hednakristna som hundar, medan de själva satt till bords
vid Guds gästabud. Paulus vänder
på det hela och räknar de judaistiska
föreskrifterna som avskräde.
AVSKRÄDE
1 nu räknar det ss. a.

Fil. 3:8

AVSKIUA

pi. söka, söka efter, här övers. ha
för avsikt. Se: Bedja 14.
2) le,

3 tog a. av dem
4 hade tagit a. av dem

n::w

upphÖr~; vila: hif.

bringa att upphöra,
föra till vila; Dan.9:27 ordagrant:
han skall bringa slaktoffer och spisoffer att upphöra; jfr sabbä!, sabbat,
den tid då arbete upphör och vila
råder.
AVSKAFFA
1. Kon. 15:14
l offerhöjderna icke a.de
l blevo offer höjderna icke a.de
22:44
1 blevo offer höjd. icke a.de 2. Kon. 12:3
1 Offerhöjderna blevo icke a.de
14:4
1 blevo offerhöjderna icke a.de
15:4
1 offerhöjderna icke a.de
15:35
l (Hiskia) a.de offerhöjderna
18:4
18:22
l altaren Hiskia a.de
l offerhöjderna icke a.de 2. Krön. 15:17
l blevo offer höjderna icke a.de
20:33
l icke HisJfia a.t hans offerhöjder 32:12
Jes. 36:7
l och altaren Hiskia a.de
Dan. 9:27
2 spisoffer vara a.de
l a. det dagliga offret
11:31
12:11
l det dagliga offret bliver a.t
AVSKED

l) bara~, ::IJ~

här i pi. bere~; välsigna, prisa; hälsa,
ta avsked.
2) utf. ord.
3) apotdssomai, ex 11 o T a a a o 11 a l
lämna sin plats i ledet; skilja sig
ifrån, taga avsked av; av: prep. apa,
från, och tassö, ställa, uppställa; samma verb är i Luk.14:33 övers. försaka.
4) aspazomai, å a 11 i; o 11 a l
hälsa, välkomna; hälsa på, (Apg.21:?);
taga avsked av.
5) apaspazomai, &. 11 a a 11 i; o 11 a l
taga avsked av, endast Apg.2l :6; av:
prep. apa, från, och aspazomai, se ~.

a

a

a.ur den alla spräckliga
l. Mos.30:32
avskilde han de strimmiga
3 0:3 5
avdkilde Jakob lammen
30:40
(spetälske) skall bo avskild 3. Mos. 13 :46
har avskilt eder från andra folk
20:24
jag har avskilt, för att I skolen
20:25
jag har avskilt eder fr ån andra
20 :26
bland L barn a.leviterna
4. Mos. 8:14
Gud har avskilt eder från L
16:9
Mose hade avskilt från krigsfolk. 31 :42
Vid denna tid avskilde
5. Mos. 4:41
10:8
avskilde H. Levi stam
skall du a. all tionde
14:28
då skall du a. åt dig 3 städer
19:2
3 städer skall du a. åt dig
19:7
H. skall a. honom
29:21
du har själv avskilt (L)
l. Kon. 8:53
Aron, avskild att helgas
l. Krön. 23:13
avskilde .. Asafs söner
25:1
avskilde Amasja den skara 2. Krön. 25:10
avskilde brännoffersstyckena
35:12
avskilt sig från den hedniska Esr. 6:21
jag avskilde 12 bland pr ästerna
8 :24
avskilda från de främmande
9:1
10:8
han själv skulle a.s från
av Israels släkt avskilde sig Neh. 9:2
10:28
avskilt sig från de främmande
avskilde allt slags främmande
13:3
du H.låter mig bo avskild
Ps. 4:9
lik dem s. äro avskilda från din
88:6
skall H.a.mig från sitt folk Jes. 56:3
bor i sin avskilda boning
Jer. 49:31
skall a.män som skola
Hes. 39:14
Mika 7 :14
hava sin avskilda boning
skall jag a. från dig dem
Sef. 3:11
Avskiljen Barnabas och Saulus Apg.13:2
(Paulus) avskilde lärjungarna
19:9
Paulus avskild att förkunna Rom. 1:1
ifrån min moders liv avskilt
Gal. 1:15
AVSKJUTA

minapilar .. a.pådem
5. Mos.32:23
Jag vill a.mina 3 pilar
l. Sam. 20:20
Jonatan hade avskjutit pilen
20:37
skickliga i att a.pilar
1. Krön. 12:2
att a.pilar och stenar
2. Krön. 26:15
tungas båge spänna .. att a.
Jer. 9:3

AVSKUM

ae

l) periklitharma, 11 E P l K
ap 11 a
det som avlägsnas vid rengöring, det
som sopas ut ur huset; av: perikathairö, rengöra runtom. Ordet kan
även betyda:
reningsmedel,
försoningsoffer, lösepenning, men den
först angivna betydelsen är här den
avsedda, vilket framgår av hela textsammanhanget. Jfr Avskrap.
AVSKUM
1 blivit ss. världens a.
1. Kor. 4:13
AVSKY

Se även: Avskrap, avskum, förakt,
ringaktning, grämelse, vämjas, vämjelse, vämjelig.
AVSKY

l) [ta'a~],

)l!~

pi. avsky; Job 30: 10 ordagrant: de
avsky mig och hålla sig fjärran från
mig. Jfr subst. to'e!1a, se Avgud 9.
2) ~U$,

Y·1P

med prep. be, ha motvilja mot, ha
avsmak för, avsky.
3) apostygeo, a 11 o a T u y S UJ
avsky, hata; av: prep. apa och stygeö,
se 4.
4) stygetos, a T uy Yl T 6 f:
som man avskyr el. hatar, avskyvärd,
förhatlig; endast i Tit.3:3 övers. värd
att avskys; av: styg€:ö, avsky, hata.

miseG, 11 l a EUJ
hata, avsky; jfr 'misantrop', människohatare.

5)

AVSKY (subst.)
l med a. hålla de sig fjärran

Job 30:10

AVSKRANKNING

framf. vaktkamr. var en a' en aln
J

höll ock a.en på motsatta sid. Hes.40:12

AVSKY (verb)
2 (Reson) a.dde Israel
3 a.n det onda

1.Kon.ll:25
Rom. 12:9
Tit. 3:3
Jud. v.23
5 att I a.n deras livklädnad

4 vi voro värda att a.s

AVSKRAP
l) peripsema, 1IEP 11laYll1a

det som skuras el. skrapas bort; av:
peripsaö, skrapa el. avtorka runtom.
Ordet kan också betyda: försoningsoffer, lösepenning, men här är troligen den först angivna betydelsen
den avsedda. Jfr Avskum.

AVSKÄRA

l) kära!, nJ~
skära av; hif. fullständigt skära av,
Ps.l09:13; nif. bli avskuren. Se: Avhugga 4.
2) 'ä~ar,

AVSKRAP
1 ss. var mans a·.

l. Kor. 4:13

AVSKRAPA
kasta det a.de murverket

3. Mos. 14:41

»hasa».

3) ba~a" V~~
kal och pi. bryta av, riva sönder,
skära av.

AVSKRIFT

l) misnä, i1.~~
upprepning, . 'fördubbling, dubblett,
avskrift; av: sänä, fördubbla, upprepa; jfr senajim, två.

2) pa!s;1gän, 1.~ ~Q ~
avskrift, kopia; ordet
också i Est.3:14; 8:13.

1i2V.

rycka upp med rötterna, Pred.3:2;
pi. skära av fotsenorna på ett djur,

förekommer

AVSKRIFT
l taga en a. därav i en bok 5.Mos.17:18
.:[os. 8:32
l på stenarna sätta en a.
2 en a. av det skrivna påbud Est. 4:8
AVSKRÄCKA

AVSKED
l Jakob tog a.av Farao
1. Mos.47:10
2 kysste sin svärmoder till a. Rut 1:14
l Konungen tog a. av honom 2. Sam. 19:39
1. Kon. 8:66
l de toga a.av (Salomo)
3 när (J.) tagit a. av folket Mark. 6:46
Luk. 9:61
3 fOrst taga a.
3 tog (Paulus) a. av bröderna Apg. 18:18

l) skybalon, a K (j Ba A o v
det som kastas bort, avfall, avskräde;
ordet kan beteckna dels exkremen-
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de a.s frän att bygga vidare

Esr.4:4

AVSKRÄDE

4) gara"

VJ~

klippa, skära el. raka av, jfr Avhugga 2.
AVSKÄRA
1 Jordans vatten •• avskuret
Jos. 3 :13
1 helt och håll~ avskuret
3:16
4:7
l vatten blev avskuret i sitt lopp
4:7
1 Jordans vatten avskuret
11:6
2 hästar .• a. fotsenorna
11:9
2 hästar lät han a. fotsenorna
2 David lät a.fotsenorna
2. Sam. 8:4
2 David lät a. fotsenorna
1. Krön. 18:4
3 räcka sin hand och a.mitt liv Job 6:9
3 gudlöse, när hans liva.es
27:8
1 ogudaktigas framtid avskuren PS.37:38
1 framtid varde avskuren
109 :13
4 alla skägg äro avskurna
Jes. 15:2
18:5
1 skall han a. rankorna
Jer. 48:37
4 alla skägg äro avskurna
436

Anlitning-Avund
AVSLITNING

ngt s. blivit snöpt gm. a.

3. Mos. 22:24

AVSLUTA

sjunde dagen hs. rening a. d 4. Mos. 19: 19
a.de l. fördelningen av..
Jos. 19:51
korn- o. veteskörden a. de
Rut 2:23
kan ej a. s på l dag eller 2
Esr. 10:13
hade de a. t rannsakningen
10: 17
därmed a. de vi sjöresan
Apg. 21:7

7) porrö/hen, 1f 6 p p w e: v
fjärran ifrån, på avstånd; av: porro,
framåt, fjärran. Jfr Hebr.ll:13, övers.
i fjärran.

5) sur, j·1D

AVSTÅND
l på ett bågskotts a.
l. Mos. 21:16
2 där (Hagar) satt ,på något a.
21:16
3 (Abraham) fick se platsen på a. 22:4
4 lät ett a. av 3 dagsresor
30:36
3 När de på a. finga se (Josef)
37 :18
3 bävade och höllo sig på a. 2. Mos. 20:18
3 Alltså höll folket sig på a.
20:21
3 l skolen tillbedja på a.
24:1
4 a.et från platsen
5. Mos. 21:2
3 mellan den och eder ett a. Jos. 3:4
3 a.et var stort
l. Sam. 26:13
2 ställde sig på något a.
2. Kon. 2:7
2 voro vid Jeriko på något a.
2:15
2 fick se henne på något a.
4:25
Job 2:12
3 Men när de ännu på a.
4 a.et mellan vaktksmrarna Hes. 40:7
4 a.et mellan Ingångsportens
40:15
5 han mätte a.et från den nedre
40:19
4 a.et från ena porten till
40:23
4 mätte a.et från ena porten
40:27
4 a.et från marken till fonstren
41 :17
4 A.et från bottenramen
43 :14
4 a.et från den mindre avsatsen
43:14
6 Petrus foljde (J.) på a.
Matt. 26:58
6 stodo där (vid J. kors) på a.
27 :55
6 fick se J. på a.
Mark. 5:6
6 på a. fick se ett fikonträd
11 :13
6 Petrus fOljde (J.) på a.
14:54
6 kvinnor stodo där på a.
15 :40
7 (10 spetälsks) stannade på a. Luk.17:12
22:54
6 Petrus fOljde efter på a.
6 (J.)väDner stodo på a.
23:49

vika, avvika; här med prep. min,
övers. avstå från. Se: Avfalla 13,
Avfällig l, Avskaffa l, Avvända 1.
6) 'iizab, :l IV

övergiv~, iä~na, här övers. avstå

AVSLöJA
1) galii, n~ ~

från. Se: Akta 45.

blotta, uppenbara, avslöja; nif. blotta
sig, avslöja sig.
2) apokdlypsis, å 1f o K A. u ljJ t ~
avtäckande, avslöjande, uppenbarelse;
av: apokalyptö, avtäcka, avslöja,
uppenbara; Rom.16:2s ordagrant:
enligt avslöjandet (uppenbarelsen) av
den hemlighet. Beteckningen 'Apokalypsen' användes ofta om Uppenbarelseboken.
3) e/engchO, E. A. €. y X w
bringa i dagen, avslöja; överbevisa;
tillrättavisa.
4) phaneroö, <I> C1 v E: P 6 w
göra synlig, uppenbara, avslöja; av:
phaner6s, synlig, uppenbar.

7) niitas, ~l
kasta bort, övergiva, lämna; ge upp,
låta vara; jämte subst. massä', efterskänka skuld, här övers. avstå från
krav.

a

AVSLÖJA
1 dödens portar a.t sig
Job 38 :17
2 den nu a.de hemlighet
Rom. 16:25
3 skulle denne käDna sig aA 1.Kor.14:24
3 utan a.en dem fastmer
Ef. 5:11
4 när det a.s genom ljuset
5:13

AVSOMNA
1) re'jJii'im, O '1$~""1
pI., de döda el. avsomnade; Jes.26:14
övers. de döda, 26:19: de avsomnade; de tysta, de som vistas i tystnadens värld el. boningar.
2) koimdomai, K o t 1.1
somna; avsomna, dö.
3) ka/heUdö,

K C1

ao 1.1 C1 t

eE: uå w

sova, så övers. t.ex. i Matt.8:24; 9:34;
av: prep. kata och heudö, sova,
AVSOMNA
1 jorden giva Igen de aAe
Jes. 26:19
2 många aAe heligas kroppar Matt. 27 :52
2 sagt detta, aAe (Stefanus) Apg. 7:60
2 a.de han (David)
13 :36
2 när hennes man är aA
l. Kor. 7:39
11:30
2 gansks många äro aAe
2 medan nlgra äro aAe
15:6
2 förlorade, s.hava a.t I K.
15:18
15:20
2 K. .Bs.förstllngen av de a.de
2 VI skola Icke alla a.
15:51
2 förhAller sig med dem s.a.1.Tess.4:13
2 dem s.äro aAe fram jämte
4:14
2 före dem s. äro aAe
4:15
5:10
3 vakna eller vi äro aAe
2 dag då våra fäder aAe
2. Pet. 3:4
AVSPEGLA

a.r den ena mskans hjärta

Ords. 27 :19

AVSPÄRRA

de vilja a. eder fr. andra

Gal. 4:17

AVSTEG

Fr.hs läppars hud Icke ngl a. Joh 23:12
AVSTYMPA

ej a. kanten av ditt skägg

3. Mos. 19:27

AVSTYMPNING
läte omskära s. ända t. a.

Gal. 5:12

e

4) kliiii, n~~
vara fullbordad el. färdig, upphöra;
pi. fullborda, göra färdig, avsluta,
upphöra med. Se: Arbete 12.

8) le~ilti, '!'~ ~(
(för) att icke; prep. le, här inf. märke;
neg. bilti, icke; Job 42:8 ordagrant:
för att icke göra, övers. avstå från
att göra.
9) utf. ord.
10) siimat, r::t;}tf
kasta ned el. bort; här med prep.
min, avstå från.
11) me, 1.1
neg. icke, tillsammans med ett verb,
här övers. avstå från att; iLKor.
8:13 dubbel neg. ou m~, vilket i
övers. markerats med 'sannerligen'.
Se: Avhålla 11.

n

AVSTÅ
l avstodo Icke från sina
Dom. 2:19
2 Skulle jag a. från min fetma
9:9
2 Skulle jag a. från min Bötma
9:11
2 Skulle jag a. från min vimnust
9:13
2 skall jag a. därifrån
20:28
2 avstod (Saul) •• draga ut l. Sam. 23:13
3 måste Saul a.lfrån
27:1
4 avstod ifrån att draga ut 2. Sam. 13 :39
2 avstod han från att
l. Kon. 15:21
2 skall jag a.därlfrån
22:6
2 skola vi a. därifrån
22:15
2. Kon. 3:3
5 från dessa a.han icke
5 synder •• avstod icke Jehu
10:29
5 avstod icke från Jerobeams
10:31
5 från dem avstod han Icke
13:2
5 Dock avstodo de icke
13:6
5 (joas) avstod icke från synder 13:11
5 (Jerobeam) avstod icke
14:24
15:9
5 (Saksrja) avstod Icke
5 (Menahem) avstod Icke
15:18
5 (Pekaja) avstod icke
15:24
5 (Peka) avstod icke från synder 15:28
5 (Israels barn) avstodo Icke
17 :22
2 avstod från att befästa 2. Krön. 16:5
2 skall jag a.därlfrån
18:5
2 skall jag a. därifrån
18 :14
6 låt 08S a. från vår fordran Neh. 5:10
7 a.från alla slags krav
10:31
8 a. från att göra något
Job 42:8
2 a. från att bruks kloksksp Orda. 23:4
9 a.r från att fördärva
Jer. 13:14
10 nödgas a. från den arvedel
17:4
11 a.från att äta kött
l. Kor. 8:13
11 jag a.r från att göra bruk
9:18

AVSTÄND
1) harbe%, PD!iJ
hif. inf. abs. av räl;la~, avlägsna sig,
vara avlägsen; här som adv. fjärran,
på avstånd med ke: på ett avstånd
av.
2) minnAgä4, '.t~
mittemot, här övers. på något avstånd, tidigare i samma vers övers.
ett stycke därifrån; av: prep. min,
från, och nägäg, framför.

AVSTÅ
1) niipal, ,~~
falla; hif. låta falla; med prep. min,
avstå från.
2) blidal, 'in
grundbetydei;e: vara slapp el. matt;
dröja, upphöra; här med el. utan
prep. min, upphöra med, avstå från.
3) Uii'a.l'], tUx'
nif. förtvivl;; T med prep. min, avstå
från.

3) riibo%, p in1
avstånd; av: räl;la~, se l; »på avstånd- är här en övers. av meräl;lok
= min, från, och räl;lo~.
4) utf. ord.
5) roba!z, :lO"
bredd, vidd; av: räl;lah, vara bred
el. vid.
6) makro/hen, 1.1 C1 K P 6 e: v
långtifrån, på avstånd; av: makras,
avlägsen.
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e

AVSVEDJA

lik en låga s. a. r berg

Ps. 83:15

5) mi~wii,

nrp~

förordning, bud, befallning; av: [~äwä],
pi. förordna; bjuda, befalla.
6) utf. ord.
Rut 4:7 ordagrant: vid ett bördande
och vid ett byte.
7) jii'af!, ,!Z ~
befalla, bestämma; nif. komma samman, komma överens.
8) dii~ar, j~1
pi. tala, här tillsammans med subst.
dähär, se 4.
AVTAL
l H.höre vårt a.
Dom.
2 lsraels barn hade träffat a.et
3 a.et mellan dem •• i bakhAll
4 stadfästelse av sådant a.
Rut
Jer.
5 köpebrevet Innehöll a.et

11:10
20:32
20:38
4:7
32:11

AVTALA
6 rökpelaren, a.de tecknet
6 bördade ngt eller a.de
7 de aAe med varandra
8 avtalen vad l vlljen

20:40
4:7
2:11
8:10

Tit. 2:12

AVSÄNDARE
en pAlitllg budbärare f. a. n

2. Kon. 16:10

till prästen Uria en a.
AVTORKA

a. tårarna från alla ansikten
Gud sksll a. alla tårar
a. alla tårar från deras ögon

Jes.25:8
Upp. 7:17
21:4

AVTRÄDE

2. Kon. 10:27

gjorde därav a.n

AVSÄNDA

när Joah a. e kon. tjänare

Dom.
Rut
Job
Jes.

AVTECKNING

AVSÄGA
l) arneomai, il. p v €. 01.1 C1 t
vägra, avslå; förneka, icke kännas
vid.

AVSÄGA
1 fostrar oss att a. oss

2) 'iimar, ~~
säga, tala, i Dom.20:32 övers. träffa
ett avtal.
3) mo'ef!, ,~ io
sammankomst, överenskommelse; av:
jä'aS,l, se 7.
4) dii~r, j~~
ord, också i form av ett löfte el. en
befallning; sak; handling; angelägenhet; jfr 8.

2. Sam. 18:29

AVTVÄ
Ords. 25:13

AVSÄTTA

sin moder avsatte han
1. Kon. 15:13
avsätt var och en av konungarna
20:24
(Josla) avsatte avgudapr.
2. Kon. 23:5
Asa avsatte sin moder
2. Krön. 15:16
Konungen i Egypten avsatte hm
36:3
från din tjänst •. bliva avsatt Jes. 22:19
(Gud) avsätter och tillsätter Dan. 2:21
bliver avsatt Ifrån förvaltn. Luk. 16:4
(Saul) avsatte han (Gud)
Apg. 13 :22

AVSöNDRA
l) rur, j.lj
flyta; dregla; avge, avsöndra (vätska),
endast i 3.Mos.1s:3. Jfr subst. rir,
slem, i l.Sam.21:13 övers. spott, Job
6:6 saft.
2) mi!zdiilo!, n i'~~
avsöndrade orter; åv: [bägal], skilja,
dela, avsöndra.
3) gizrii, n~
snitt, form;' avsöndrad plats; av:
gäzar, skära i stycken, skilja, a vsöndra.
AVSÖNDRA
l hans kött a.r flytningen 3. Mos. 15:3
2 städer s. aAes åt Efraims Jos. 16:9
3 invid den a.de platsen
Hes. 41:12
41 :13
3 den aAe platsen
3 jämte den aAe platsen åt öster 41:14
3 invid den aAe platsen
41 :15
3 låg invid den aAe platsen
42:1
3 tempelksmrar invid den aAe
42:10
3 tempelksmrarna invid den a.de 42:13

n

1) kiibas, D:l:J
tramp'"a, sta;;pa, därav betydelsen:
tvätta (vid tvätt av t.ex. kläder trampade man plaggen i vattnet el. vätskan i stället för att gnugga dem).
Kal förekommer endast som particip,
'valkare', i namnet 'Valkarfåltet', t.ex.
2.Kon.18:17; i 3.Mos.6:27 står verbet i pi., tvätta, avtvå; rena.
2) miibii, n~
stryka el. torka av.
3) riib04, 1'01tvätta, avtvå; Ords.30:12 pu. bli
tvättad; ordagrant: det har icke blivit
tvättat från sin orenlighet.

4) utf. ord.
5) apolouomai, bo 'Il o A. o uo 1.1 C1 t
avtvå; av: prep. ap6; louö, tvätta.
6) apo/hesis, &1f 6 e: a t ~
bortläggande, avlägsnande; av: apatithemi, ställa undan, lägga bort.

e

AVTVÅ
l skall man a. det bestänkta
2 a. dem I olycksvattnet
3 Icke a.tt sin orenlighet
3 H. a.tt Slons döttrars
4 till att a. sin synd
5 låt döpa dig och a. dina
6 a.r kroppslig orenhet

3. Mos. 6 :27
4. Mos. 5:23
Orda. 30:12
Jes. 4:4
Sak. 13:1
Apg.22:16
l. Pet. 3:21

AVTÄCKA

avtäcker hennes brunn
3. Mos. 20:18
avtäcker, blodaförvants blygd
20:19

AVTAGA

AVTÄRD

efter 150 dagar begynte •• a. l. Mos. 8:3
8:5
vattnet avtog mer och mer
den fr. landet avtagna offerg. Hes. 48:12

Varför ser du så a. u&

2. Sam. 13:4

AVTAL
l) Dom.11:10 ordagrant: Herren må
vara hörande mellan oss.

AVUND
Se även: Avundsjuka, avundas, missunna, missunnsam, missunnsamhet,
kött, mord, ordstrid, ondska, begär,
bitterhet, synd, motstånd, förföljelse.
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Avund-Axel
Avund (missunnsamhet)
Det hebr. ordet för • avund. , kin'ä,
kan också beteckna .iver> och '»nitälskan •. Motsvarande grek. ord är
zelos. Ett annat nytestamentligt ord
är pht6nos, som betecknar »missunnsamhet».
I G.T. framställes avund som en
av de svåraste synderna, värre än
vrede. Avund är till sitt väsen besläktad med hat och mordlystnad.
Kains brodermord hade sin grund
i avund, 1.Mos.4:4-5. På grund av
sina bröders avund såldes Josef till
Egypten, 1.Mos.37:11; Apg.7:9. Avund låg bakom upproret mot Mose
och Aron, Ps.I06:16.
Flera gånger varnas för att giva
rum åt denna dårskap, att avundas de
övermodiga, Ps.73:1 tf., de orättrådiga, Ords.3:31, syndare, Ords.23:17,
och onda människor, Ords.24:1. De
nionde och tionde buden förbjuder
onda begär, och däri innefattas även
avund.
De ord, som i N.T. översättes med
• avund., betyder icke endast missunnsamhet, att önska för egen räkning eller vara missnöjd med nästans
goda, utan de har att göra med en
livshållning, ett sinnestillstånd av
motvilja och agg mot nästan. Jesus
kallar detta ett .ont öga», Mark.
7:22 (grt.), jfr Matt.20:15. Att se
på sin nästa med kärlek och välvilja
är ett tecken på andlig sundhet, medan avund och antipati förpestar
hela människan, Matt.6:22-23. Det
var avund, falsk religiös nitälskan,
som fick de judiska ledarna att överlämna Jesus till att korsfästas, Matt.
27:18; Mark.15:1O. Också bland
evangeIii förkunnare kan avund härska i förening med trätlystnad och
genstridighet, Fil.l:15,17.
N.T. räknar avund bland .köttets
gärningar., GaI.5:20. Det är något,
som har sin grund i den fallna, syndiga naturen. Avund var en av de
synder de kristna en gång levde i,
Tit.3 :3, men nu skall den läggas bort,
1.Pet.2: 1. »Bitter avund. är oförenlig med sann kristendom. Där avund
råder, där råder också allt vad ont
är, Jak.3:14-16.
Avund är oförenlig med den gudomliga kärleken och strider radikalt
mot dess innersta väsen, 1.Kor.13:4.
Som en köttets gärning står avunden
i skarpaste kontrast till kärleken som
en Andens frukt, GaI.5:20,22. Den
enda möjligheten att bli fri från
avund är att ikläda sig Kristus och
låta sig tvingas av hans kärlek, Rom.
13:13-14; 2.Kor.5:14--15.
Avund

Avund är
Karakteristisk för hedendomen,
Rom.I:29; Tit.3:3. Mörkrets och köttets gärning, Rom.13:12-13; 2.Kor.
12:20; GaI.5:20-21. En frukt av disputerande och ordstrider, 1.Tim.6:4.
En frukt av begär efter fåfänglig ära,
Gal. 5:26.
Avund finns
Även i församlingarna, l.Kor.3:3;
Jak.4:2. Skapar oordning i församlingslivet, J ak.3: 13-16.
Avundas icke
Den ogudaktiges lycka, Ps.37; 73;
Ords.3:31; 24: 1. Lägg bort avunden,
1.Pet.2:1. Umgås icke med avundsjuka, Ords.23:6. Kärleken avundas
icke, 1.Kor.13:4.
Exempel
Kain, 1.Mos.4:5. Filishlerna, 1.
Mos.26:14. Labans söner, 1.Mos.31:
1. Josefs bröder, 1.Mos.37:11; Apg.
7:9. Josua, 4.Mos.II:28,29. Aron,
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4.Mos.12:2. Kora, 4.Mos.16:3; Ps.
106: 16. Saul, 1.Sam.18:8. Sanballat,
Neh.2:1O. Raman, Est.5:13. Edorniterna, Res.35: Il. Översteprästerna,
Mark.15:1O; Matt.27:18. Den äldre
sonen, Luk.15:28. Vingårdsarbetarna,
Matt. 20:12.
AVUND

l) [~änä'l,

K.N

pi. vara avundsjuk, övers. upptändas av avund, hysa avund, avundas;
jfr övers. »nitälska. t.ex. iLKon.
19:10; jfr 2.

2) atheteö, &Be: T € UJ
sätta åt sidan, förklara ogiltig, upphäva; förkasta, icke erkänna, avvisa;
av: neg. a- och tithemi, sätta, ställa.
3) apodokimtizö, &11 o å o K l lJ il l; UJ
förkasta efter föregående prövning,
avvisa; av: prep. apo, bort från;
dokimäzö, pröva.
AVVISA
l ogudaktigas lystnad a.r (H.)Ords. 10:3
2 ville (Herodes) icke a.
Mark. ,6:26
3 (Esau) sedermera blev a.d Hebr .12:17
AVVÄGA

2) ~in'ä, n~ 1i?

När han avväger vattnen

iver, avund; av: [I!:änä'l, se 1. Jfr
övers .• nitälskan. t.ex. i Jes.9:7 och
PS.119:139.

AVVÄLTRA

3) phth6nos, ~ B 6

a.t fr. eder Egyptens smälek

v o~
övers.

4) ophthalmos poner6s,
ont öga; samma uttryck användes
Matt.20:15, jfr 6:23.

n A 6 UJ

uppväcka till avund; av: prep. parä
och zelOö, se 7.

n

6) zelos, l; A o ~
iver; avund; motsvarar hebr. kin'i,
se 2. Jfr övers. .nitälskan. i Ioh.
2:17; Apg.5:17.

7) zel6ö, l; n A 6 UJ
vara ivrig; avundas, hysa avund; av:
zelos, se 6. Jfr övers. .nitälska. i
Apg.17:5.

AVUND
1 a. mot de övermodiga
Ps. 73:3
1 upptändes av a. mot Mose
106:16
2 icke är annat än a.
Pred. 4:4
2 deras a. redan nått sin ände
9:6
2 skall Efraims a. upphöra
Jes. 11:13
1 Efraim skall ej hysa a.
11 :13
3 av a.man dragit J.infdr
Matt. 27:18
4 a. ,hädelse, övermod
Mark. 7:22
3 av a •• dragit J. inför riitta
15:10
3 de äro fulla av a.
Rom. 1:29
10:19
5 uppväcka eder a. mot ett folk
5 skola uppväckas till a.
11:11
5 kunna uppväcka a.hos dem
11:14
13:13
6 hövisk vandel •• icke i a.
6 om a.och kiv finnes
1. Kor. 3:3
6 a. och oordning råda
2. Kor. 12:20
6 a., vrede, genstridighet
Gal. 5:20
3 av a. och triitlystnad predika Fil. 1:15
3 ordstrider, vilka vålla a. 1. Tim. 6:4
3 vi levde i ondska och a.
Tit. 3:3
3 läggen då bort •• a.
1. Pet. 2:1
6 Om I hysen bitter a.
Jak. 3 :14
6 där a.ooll genstridighet råda
3 :16
7 I hys en a.
4:2
AVUNDAS
1 filist6erna begynte a.
1. Mos. 26 :14
l avundades (Rakel) sin syster
30:1
l hans bröder avundades honom
37:11
Ps. 37:1
l a.icke dem s.göra oriitt
l A. icke den oriittrådige
Ords. 3:31
l Låt icke ditt hjärta a.
23:17
l A.icke onda människor
24:1
l a. icke de ogudaktiga
24:19
l alla Edens träd •• måste a. Hes. 31:9
7 våra stamfäder avundades Apg. 7:9
7 Kärlekena.icke
l. Kor. 13:4
8 a. varandra
Gal. 5:26

AVVIKA
l) bära~, nJ~

gå över el. genom; fly.

2) ekklinö, ~ K K A l v UJ
böja av, vika av; i Rom.3:12 en
övers. av hebr. sur i PS.14:3, se Avfällig 1, och i Ps.53:4, se Avfalla 13.
AVVIKA

l a.it •• till sitt jordagods
2 Nej, alla hava de a.it

AVVISA
1) hätjap, ~JO
stöta, stöta bort.
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Jos. 5:9

AVVÄNDA

avund, missunnsamhet. Jfr
»svartsjuk kärlek> i Jak.4:5.

5) parazel6ö, 11 a p al;

Job 28:25

Neh.13:10
Rom. 3:12

l) sur, "·1D
vika, avvika, avlägsna sig; här hif.
låta vika, avlägsna. Se: Avfalla 13,
Avfällig 1, Avskaffa l, Avstå 5.
2) su~, :1.1ttf
vända om, vända tillbaka; här hif.
föra el. draga tillbaka; i Ps.78:38
står ego han avvänder mäktigt sin
vrede och uppväcker icke alls sin
förtörnelse.
3) nu', K·1)
hif. vägra, förbjuda; avhålla, avvänja;
kal förekommer endast i ketib i 4.
Mos.32:7, där ~ere har hif.; jfr övers.
.säga nej. i 4.Mos.30:6,12.
4) 'äfä min, 1~ iW~
ordagrant: göra ifrån; innebörden är
möjligen: hålla borta från; jfr eng.
övers. (A. V.): keep me from evil
(bevara mig från det onda).

5) 'ä~ar, "J~
gå över el. förbi; här hif. föra över
el. förbi.
6) I lob 5:19 ordagrant: sju gånger
berör det onda dig icke.
7) [käparl, .,~ ~
betäcka pi. kippär, försona, återlösa.
AVVÄNDA
l a.er denna dödsplåga
2. Mos. 10:17
l sjukdom skall jag a. från dig
23 :25
2 (H. :) har avvänt min vrede 4.Mos.25:11
3 viljen I a.lsraels barns hjärtan 32:7
3 a.de de Israels barns hjärtan
32:9
5. Mos. 7:15
l H. skall a. all krankhet
4 att du ville a. vad ont är 1. Krön. 4:10
2 avvänt Guda vredes glöd
Esr. 10 :14
5 a. Hamans onda råd
Est. 8:3
6 7 gånger a.s olyckan
Job 5:19
33 :17
l a. någon från en ogärning
2 a.e han ofta sin vrede
Ps. 78:38
2 till att a. (H.) vrede
106:23
2 vem kan a.den
Jes. 14:27
2 vem kan då a. det
43 :13
7 s.du icke skall kunna a.
47:11
2 a.från dem din vrede
Jer. 18:20
l H. har avvänt åtraffdomarna Sef. 3:15
AVVÄNJA

växte upp och blev avvant l. Mos. 21:8
den dag då Isak avvandes
21:8
att gossen blivit avvand
1. Sam. 1:22
stanna, till dess du avvant
1:23
till dess hon skulle a. honom
1:23
sedan (Hanna) hade avvant
1:24
1. Kon. 11 :20
lät a. hm i Faraos hus
ss. ett avvant barn i moders famn,
ss.ett avvant barn är min själ PS.131:2
ett avvant barn sträcka
Jes. 11:8
nyss avvanda fr. modersmjölken 28:9
när hon hade avvant
Hos. 1:8

':>?to'

draga el. fÖ;a ut; plundra; här hithp.
bli plundrad.
2) apekdyomai, et 11 e: K å (j o lJ a l
fullständigt avkläda. Se: Avkläda 4.
AVVÄPNA
l De stormodiga äro a .de
2 a.t andevärldens furstar
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bälten a.r hon till krämaren Ords. 31:24
AVÄTA

skola a. alla edra träd

2. Mos. '0:5

AX
l) sibbOlä!,

n.?·:uj

sädesax, gren; ström, flod; av: [sällaIl.
gå; stiga, växa; flyta. Jfr övers. kvist,
Sak.4:12; svall, Ps.69:3. I Dom.12:6
användes ordet som lösenord.
2) 'ä~ib, :1' ~

gröna sädesax; därav namnet Abib
på vårmånaden; jfr stadsnamnet TelAviv, »vårhöjden».
3) gåräf, tV]~.
sönderstötta 'korn el. ax; av: [gärasl.
riva el. stöta sönder.
4) %äli, ~äli', K ''?~
''?I~
rostad säd, här övers. rostade ax;
av: I!:älä, se 6.
5) melilä, il~' 79
:\vsturet ax; av: mälal, skära el.
hugga av, se Avhugga 3 .
6)

~älä, n~R.

rosta; part. pass. pI., i Ios.5:11 övers.
rostade ax, i 3.Mos.2: 14 rostade,
syftande på 'ällil:!, se 2; jfr 4.
7) lä%at, ~ i2~
plocka, samla in. Verbet används
här om plockning av skörderester (efterplockning), därav övers. plocka ax.
8) karmäl, ~!:;)
trädgård, i sy~nerhet fruktträdgård,
välodlat fält, därav betydelsen: frukt.
säd; i 2.Kon.4:42 övers. ax av grönskuren säd, i 3.Mos.23:14 korn av
grönskuren säd. Jfr bergs- och stadsnamnet Karmel.
9) sttichys. a T il X u ~
sädesax.
AX
l såg i drömmen 7 a.
l Sedan såg han 7 andra a.
l de tunna a.en uppslukade

l. Mos. 41:5

41:6
de

41:7
7 frodiga och fulla a.en
41:22
såg då 7 a •• fulla och vackra
41:23
såg jag 7 andra a. skjuta upp
l de tunna a.en uppslukade
de 7 vackra a.en
41:24
41 :26
l de 7 vackra a.en betyda 7 år
l så ock de 7 tomma a.en
41 :27
2 kornet hade gått i a.
2. Mos. 9:31
2 ss. spisoffer bära fram a. 3. Mos. 2:14
3 fdrbränna den del av a.en
2:16
4 intet av det nya, varken a. eller 23:14
5 plocka a. med din hand
5. Mos. 23 :25
6 åto de •• rostade a.
Jos. 5:11
l Låt mig gå ut och plocka a. Rut 2:2
7 plockade a. efter skördemännen
2:3
7 plocka a. bland kärvarna
2:7
7 icke plocka a.på någon annans
2:8
4 (Boas) lade för henne rostade a. 2:14
7 stod upp fdr att plocka a.
2:15
7 plocka a. mellan kärvarna
2:15
7 plockade (Rut) a. på åkern
2:17
7 Var har du i dag plockat a.
2:19
7 (Rut) plockade a. där
2:23
4 en efa av dessa rostade a. 1. Sam. 17:17
4 tog 5 seamått rostade a.
25:18
4 låtit föra dit rostade a. 2. Sam. 17 :28
8 a. av grönskuren säd
2. Kon. 4:42
1likasom a.ens toppar vissna Job 24:24
l
l

1 skördemannen skördar a.en

ss. när man plockar a. i
Jes. 17:5
9 (J. )lärjungar .. rycka av a. Matt. 12:1
9 begynte rycka av a.en
Mark. 2:23
9 fdrst strå och sedan a. och
omsider fullbordat vete i a.et
4:28
9 ryckte av a.en och åto
Luk. 6:1
AXEL

AVVÄPNA
1) sä/al,

AVYTTRA

Ps. 76:6
Kol. 2:15

hon bar sin kruka på a.n
1. M>s. 24:15
Rebecka med sin kruka på a.n
24 :45
lyfte hon ned sin kruka från a.n
24:46
bura dem på sina axlar
2. Mos. 12:34
inför H. ansikte på båda axlar
28:12
skulle bäras på axlarna
4. Mos. 7:9
må lyfta upp en sten på a.n
Jos. 4:5
Abimelek lade den på a.n
Dom. 9:48
(Simson) lade allts. på sina axlar 16:3
4 hjul, med axlar av koppar l. Kon. 7:30
stänger. s. vilade på axlar 1.Krön.15:15
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Axelstycke-Axplockning
icke vara börda på axlar
2. Krön. 35:3
må min a. lossna. fr. sitt fäste Job 31:22
Den lyfter man på a.n
Jes. 46:7
dina döttrar fram på sina axlar
49:22
Lyft (bohaget) på a.n
Hes . 12:6
bar (bohaget) så på a.n
12:7
lyfta upp sin börda på a.n
12:12
lägger (fåret) på sina axlar
Luk. 15:5

fästa dem vid efodens båda a.n
Till (efoden) gjorde man a.n
satte dem på efodens a.n
fäste dem vid efodens a.n
fäste dem vid efodens båda a.n

28:27
39:4
39:7
39:18
39:20

AXELSTYCKE
vid båda ändar hava 2 a.n
2. Mos . 28 :7
båda stenarna på efodens a.n
28:12
fästa dem vid efodens a.n
28 :25

Enligt 3.Mos.19:9-10; 23:22 skulle
man vid inbärgningen av skörden
inte skörda intill yttersta kanten av
åkern utan lämna något kvar till den

AXPLOCKNING

fattige och främlingen, jfr Rut 2:2 ff.
Det var t.o.m. tillåtet för vägfarande
att plocka ax på nästans sädesfält,
men man fick inte använda skära,
5.Mos.23:25.
För att stilla hungern åt man
ibland säden sådan den var. Detta
gjorde Jesu lärjungar, Matt.12:1. De
blev föremål för kritik från fariseernas sida inte därför att de plockade
ax utan emedan det skedde på sa b-

baten. Enligt de äldstes stadgar var
detta förbjudet, enär det betraktades
som en form av skördearbete, jfr 2.
Mos .20:1O.
AX PLOCKN I NG

I) lå~ä!, ~~~
(efter-)plockning; av:
se Ax 7.
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plocka,

AXPLOCKNING
1 icke a. efter din skörd
3 . Mos. 19:9
1 icke heller a. efter din skörd
23:22

»Fråll kejsar AlIglIstIIs Iltgick ett påblld. , Lllk.2:1 .
Staty i Vatikallell .
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