B
BAAL

hebr. herre, ägare. En stad i Simeon.
Se: Baala 2, Baalat-Beer. I.Krön.4:33.
BAAL

hebr. herre, ägare.
l. De västsemitiska folkens sedvanliga namn på den förnämste växt- och
fruktbarhetsguden. I kultdramat är
han den döende och återuppstående
guden , som slutligen firar sitt bröllop.
Hans symbol är tjuren , nära förbunden med livsträdet. Hans maka heter
Baanat, i öster Beltis, också känd som
Astarte, Anat etc. Yarje plats kunde
ha sin Baa!. Detta visar namn sådana
som Baal-Peor, Baal-Berit etc. Till
Baalsdyrkan hörde b!.a. människooffer och otukt.
Baalsdyrkan blev en stor frestelse
för Israel efter det att folket bosatt
sig i Kanaan, och G.T. har många
vittnesbörd om att Baal intog Herrens plats i folkets religiösa liv, Dom.
2:13; I.Kon .16:31 ; 2.Kon .17:16; Jer.
2:8; Hos.2:8 m.fl.st. Under domartiden gjorde en reaktion mot detta
avgudaväsen sig gällande, en reaktion som ökade i styrka under de
senare profeternas tid. Inte minst profeten Elia förde en intensiv kamp
mot detta avfall, något som scenen
på Karmel bär vittne om, I.Kon.18.
Se: Bel, Baalerna.
BAAL
och tjänade B.
Dom. 2:13
B. s altare låg nedbrutet
6 :28
har brutit ned B. s altare
6:3 O
Viljen I utföra B. s sak
6:31
B. utföre sin sak mot honom
6:3 2
tjänade B. och tillbad '
l. Kon. 16:31
reste ett altare åt B.
16:32
jämte B. s 450 profeter
18:19
om B. är det, så följen h"nom
18:21
B. s profeter äro 450 man
18:22
sade Elia till B. s profeter
18:25
sedan åkallade de B. s namn
18:26
B., svara oss
18:26
Gripen B. s profeter
18:40
icke hava böjt sig för B.
19:18
han tjänade B. och tillbad honom
22:54
Ahab har tjänat B. litet
2. Kon. 10:18
till mig alla B. s profeter
10:19
jag har ett stort offer åt B.
10:19
avsikt att utrota B. s tjänare
10:19
helig högtids församling åt B.
10:20
alla B. s tjänare kommo
10:21
de gingo in i B. s tempel
10:21
och B. s tempel blev fullt
10:21
kläder åt alla B. s tjänare
10:22
gick Jehu in i B. s tempel
10:23
han sade till B. s tjänare
10:23
allenast sådana som tjäna B.
10:23
in i det inre av B. s tempel
10:25
stoderna ur B. s tempel
10:26
de bröto ock ned B. s tempel
10:27
utrotade Jehu B. ur Israel
10:28
begav sig till B. s tempel
11 :18
B.s präst, dräpte de
11:18
och tjänade B .
17 :16
Manasse reste altaren åt B.
21:3
redsksp som voro gjorda åt B.
23:4
dem, som tände offereld åt B.
23:5
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begav sig till B. s tempel 2. Krön. 23 :17
Mattan, B.s präst, dräPte de
23:17
profeterade i B.s namn
Jer. 2:8
I tänden offereld åt B.
7 :9
att tända offereld åt B.
11:13
de hava tänt offereld åt B.
11:17
mitt folk att svärja vid B.
12:16
till brännoffer åt B.
19:5
de profeterade i B. s namn
23 :13
fäder glömde mitt namn för B.
23:27
man har tänt offereld åt B.
32:29
icke ropa till mig: Min B. !
Hos. 2:16
han ådrog sig skuld genom B.
13:1
utrota ••• B. s sista kvarleva
Sef. 1:4
icke hava böjt knä fdr B.
Rom. 11:4

BAAL-BERIT

BAAL-HERMON

hebr. förbundets herre. Dyrkades i
Sikem efter Gideons död. Se: ElBerit. Dom. 8:33; 9:4.

hebr. Hermans herre. En gammal
fenicisk stad vid foten av AntiLibanon ca 55 km nordväst om Damaskus. Se: Baal-Gad. Dom.3:3; l.
Krön.5 :23.

BAALE-JUDA

hebr. Juda herrar. Stad vid norra
gränsen av Juda. Se: Kirjat-Baal, Kirjat-Jearim. 2.Sam.6:2.
BAALERNA

Baal var feniciernas och kartagernas
vanliga benämning på gud. I bestämd form var det namnet på den
manlige högste guden såsom Bel var
hos babylonierna. Ordet användes
med tiden om skyddsgudarna på de
olika platserna, något som de många
ortnamnen med förstavelsen Baal tydligt vittnar om. Se: Baa!.
BAALERNA
och tjänade B.
Dom. 2:11
tjänade B. och Aserorna
3:7
i avfällighet löpa efter B.
8:33
tjänade B . och Astarterna
10:6
övergivit vår Gud och tjänat B.
10:10
skaffade Israels barn bort B.1.Sam. 7:4
övergivit Herren och tjänat B.
12:10
du följer efter B.
1. Kon. 18:18
sökte icke B.
2. Krön. 17:3
hava de använt till B.
24:7
göra gjutna beläten åt B.
28:2
reste altaren åt B.
33:3
har icke följt efter B .
Jer. 2:23
efterföljt B. såsom deras fäder
9:14
tände offereld åt B.
Hos. 2:13
B. s namn skall jag skaffa bort
2:17
de frambära offer åt B.
11:2
BAAL-GAD

Statyett av guden Baal.
2. En av Rubens efterkommande.
I.Krön.5 :5.
3. En av Benjamins efterkommande,
I.Krön.8:30; 9:36.
4. En titel, som Herren inte ville
benämnas med. Se l. Hos.2: 16.
BAALA

hebr. härskarinna.
l. En stad i Juda. Jos.15:9,1O; l.
Krön.13:6. Se: Kirjat-Jearim, KirjatBaal, Baale-Juda.
2. En stad i Negeb. Jos.15:29. Se:
Baal.
3. Ett berg på gränsen mellan Ekron
och Jabneel i Juda. Jos.15: Il.
BAALAT

hebr. härskarinna. En stad i Dans
ursprungliga område, nära Geser. Den
befästes av Salomo. Jos.19:44; I.Kon.
9:18; I.Krön.8:6.

hebr. lyckans herre. En ort vid foten
av Hermon, i Libanonsdalen, där
Baal tillbads som Gad , lyckans gud.
Staden identifieras ofta med Baalbek.
Se: Baal-Hermon. Jos.11:17; 12:7;
13:5.
BAAL-HAMON

hebr. rikedomens el. mängdens herre.
Plats, möjligen i Juda, där konung
Salomo hade en vingård. Tavlorna,
från Amarnatiden (1300-talet f.Kr.)
visar, att den egyptiske guden Amon
dyrkades i Kanaan och där identifierades med Baa!. HY.8:11.
BAAL-HANAN

hebr. Baal är nådig.
1. Akbors son, en av Edoms konungar. I.Mos.36:38,39; I.Krön .1:49,50.
2. En av Davids tillsyningsmän. l.
Krön.27:28.
BAAL-HASOR

hebr. brunnens härskarinna. Gränsstad i södra Juda. Se: Ramat-Negeb,
Baal, Rama. Jos.19:8.

hebr. Hasors herre. En plats på Absaloms jordegendom invid Efraims
område, där fårklipparna plägade
samlas. Absalom mördade här sin
broder Amnon. Platsen kan vara identisk med Tell Asur, ett 1011 meter
högt berg omkring 6 km nordost om
Betel. 2.Sam.13:23.
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BAALAT-BEER

BAALIS

hebr. möjl. glädjens son . En av ammoniternas konungar, vilken gav Ismael i uppdrag attt mörda Gedalja.
Jer.40: 14.
BAAL-MEON

hebr. boningens herre. En gammal
stad i amoreernas rike. Staden återuppbyggdes av Rubens stam. BaalMeon omnäm nes på Mesastenen. Eusebius berättar, att staden låg nära de
varma källorna (Callirhoe) i Wadi
Zerka Main, 15 km från Hesbon.
Se: Beon, Bet-Baal-Meon, Bet-Meon.
4.Mos.32:38 ; I.Krön.5:8; Hes.25:9.
BAAL-PEOR

hebr. Peors herre. En kultplats för
Baalsdyrkan på berget Peor. Hos.9: 10.
BAAL-PEOR

hebr. Peors herre. En av Moabs
gudar, vilken dyrkades på berget
Peors topp; måhända en lokalkult av
Kemos. Se: Baalerna, Peor. 4.Mos.
25:3,5; 5.Mos.4:3, PS.I06:28.
BAAL-PERASIM

hebr. rämnornas el. sprickornas herre. En plats i Refaimsdalen. Orten
är okänd, men om Refaimsdalen är
el Bekaa, den öppna dalen mellan
Jerusalem och Mar Elias, är BaalPerasim troligen de östliga bergen i
närheten av »Det onda rådets berg •.
Se: Perasim. 2.Sam.5:20; I.Krön.14: II.
BAAL-SALISA

hebr. Salisas herre. Ett samhälle i
Salisabygden. Hieronymus kallar det
Bet-Salisa och lokaliserar det 15 rom .
mil norr om Lydda. Kirbet Sirisia
motsvarar beskrivningen. Gilgal ligger på slätten 7 km nordväst därom.
2.Kon.4:42.
BAALSAL TARE

Se även: Baal l, altare.
BAALSALTARE
riv sedan ned det B.
B. na brötos ned i hans

Dom. 6:25
2. Krön. 34:4

BAALSBILD

Se även: Baal I , bilddyrkan, avgud,
avgudadyrkan, bildstod, baalsstod.
BAALSBILD
guld, varav de gjorde sin B.

Hos.

2:8

BAALSDAGAR

Se även: Baal l.
BAALSDAGAR
hemsöka henne för hennes B. Hos.
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2:13

Bool-Sebub- Bobel
BAAL-SEBUB

BAANA

hebr. jlugornas herre. Den filis teiska
staden E kro ns gud , som a nsågs beskydda männi sko r oc h dj ur mot in sekts pl ågo r. Jfr Beelsebu l, Baal erna.
2.Kon. I :2,3,6, I 6.

hebr. betryckets el. smärtans SOl/. .
1. Benjami niten R ekabs broder, hövitsma n för en strövs kara . H an och
hans broder drä pte Is-Boset, Sauls
son, un der ha ns mi ddagssömn, i avsikt att stödj a D avid. D enne vägrade
emell ertid att med utgjutelse av osk yldigt blod bered a sig väg till tronen.
H a n lät döda de bägge drå pa rna . 2.
Sa m.4: 2,5,6,9.
2. E n netofatit, fader till H eleb, en
av D avids hjältar. 2.Sam.23: 29; I.
K rön. ll :30.
3. Ahiluds son, en av Sa lomos fogdar. I.Kon.4: 12.
4. Husais son, en annan av Salom os
fogdar. I. Kon. 4: 16.
5. En h uvudman, som med Serubbabel d rog upp från Babel till Jerusalem. H an un derteckn ade även N ehemj as fö rbundsskrivelse. Esr. 2:2;
N eh.7:7; 10: 27.
6. Fader till en viss Sadok, vilken
deltog i uppbyggandet av Jerusalem s
stadsmur under N ehemj as ledning .
Neh .3:4 .

BAAL-SEFON

hebr. nordens herre. E n kultpl ats,
dä r en semiti sk gu d dyrkades. Orten
har inte loka liserats, men antas ha
legat öster o m Si vsjön . I en egyptisk
papyrusskri ft har m an fu nnit gudanamnet Baali-Sapun a. 2. Mos. 14 :2,9;
4 .Mos.33 :7.
BAALSHÖJDER

Se äve n: Baa l 1, avgu dadyrkan, offerhöj der.
BAALSH ÖJDER
och byggt s ina B.
Jer_ 19:5
B. na i Hinnoms dal byggde de
32:35

BAALSSTOD

Se även: Baa l 1, Baalsbild, bildstod,
bilddyrkan, avgud, avgudad yrkan .
BAALSSTOD
skaffade bort den B.
s j älva B. en bröto de ned

2. Kon.

3 :2
10:27

BAALSTEMPEL

Se även: Baa l 1, avgudadyrkan, avgudahus.
BAA LST E MPEL
ett a ltar e åt Baal i B. et

1. Kon. 16:32

BAAL-TAMAR

heb r. palmens herre. E n ort i Benjamin , mell an Betel och Gi bea. Platsen va r känd av E usebius, men all a
spå r efter den är nu utp lå nade. Namnet kan fö rmodas stå i förbindelse
med Deborapa lm en (Dom.4:5) mel·
lan Betel och Rama . D om.20:33 .

BAARA

hebr. brand. E n av Saharaims hustrur. I .Krön.8:8.
BAASEJA

hebr. möjl. = H erren är d jär v. En
levit av kehatiternas ätt. l.Krön.6:49.
BABEL

Se även: Babylon , Babylonien, stad,
ri ke, land, folk, härska re, tungomål ,
to rn , konun g, fångenskap, få nge, nöd,
vedermöda .
Babel
Det gaml a Babylo niens världsberömd a metropol vi d Eufrats nedre
lo pp. omkrin g 9 m il söder om nuva rande Bagdad. (N amnet Babel an-

R ekons//'II k /ion av Nebllkadn essars Babel m ed Ish/arpor/en
i fö rgrunden . »Babels forn ' ses i bakg/'lllldell /ill höger.

453

454

vändes också i vidsträckt mening om
hel a det babyloniska riket.)
Skriften förbinder namnet med
det hebreiska verbet bälal, som betyder att blanda samman , förvirra.
Babyloniernas namn på staden , Babili(m), betyder »gudsporten ». Staden
har oc kså haft andra namn: Tin-dir,
»livets sä te» , E (ki ), som antages vara
en förkortnin g av Eridu (ki), »den
goda stad en », och Su-anna, »den
höghänta », dvs. den högmurade, emeda n den hade höga murar.
Enli gt I.Mos.I O: IO hade Nimrods
rike sin begynnelse i Babel samt i
Erek, Ackad och Kalne. Bland babylonierna heter det, alt Merodak (märk
kon son antlikheten) byggde staden
samtidigt med Erek och Kalne. Under
Hammurapi-d ynastien (från ca 1900
f.Kr .) blev Babel Babyloniens huvudstad . Seda n dess har den genom tiderna genom gått skiftande öden under
kassiter, elamiter och assyrier. [ det
nybabyloni ska riket s tid upplevde
staden sin rikaste blomstring, särskilt
under N ebukadnessar f[ (605- 562).
som gjorde allt [ör alt Babel sku lle bli
sa mtidens största och vackraste stad .
Han byggde bl.a . ett palats och ett
nytt tem pel. Delta låg på en höjd , och
på dess sluttningar anlade han sina
berö mda hängande trädgårdar. Jfr
Jes. 13: 19: »Babel , rikenas krona , kaldeernas ära och stolthet».
Herodotos berättar, att staden låg
på en stor slätt och utgjorde en kvadrat med 120 stadiers sida, dvs. omkrin g 22 ,S km . Staden täckte ett om råde av 508 km 2 . Moderna forsk a re
an ser emellertid, att stadens omkrets
var 15 km och inte 90. Staden var
byggd på båda sidor om floden
Eufra!. En vall grav och en väldig
dubbelmur omgav hela staden . Den
yttre muren var 50 kungaalnar tjock
och 200 alnar hög (ca 26,5 m tjock
och 95 m hög) och hade 100 sköna
kopparportar, vi lka i regel bar en guds
namn . Gatorna var snörräta. Över
Eufrat, som flöt mitt igenom staden ,
förde en I 15 meter lång bro. Det förnämsta templet hade ett »babel storn »,
som kallades Etemenanki. Dess basyta va r 90 m 2 och dess höjd 90 meter.
Ar 539 f.Kr. erövrades staden av
Kores . Xerxes r ödelade den ca år
478 f.Kr. på grund av lokala up>,ror.
Seleukos I Nikator häm :~ de byggnadsmaterial från den till si" nya
huvudstad Seleucia (312 f.Kr.). Babel
blev därvid förvandlat till en ruinöken , och profetiorna om staden gick
sålunda i bokstavlig uppfyllelse.
BABEL a . Land o ch stad
hade sin begynn els e i B.
1. Mos . 10:10
Därav fi c k de n namn et B.
11:9
lät folket komma från B.
2. Kon. 17 :24
Folket ifrån B . gjorde s ig
17:30
ko mmit ifr ån fj ärran land. ifrån B. 20:14
s kall för a s bort till B.
20: 17
förd e J ojakin bort till B .
24:1 5
ifrån Je rusal e m till B.
24 :1 5
i fångenskap till B.
24 :16
o ch förd e hono m till B.
25:7
fö rd e koppa r e n till B.
25:13
ko nunga r I som voro hos honom j B.25 :28
i f:lngenskap bort till B.
1. Krön. 9:1
2. Kr ön. 32:31
när från B . s furs tar
och fö rd e hono m till B.
33:11
och förd e honom bort till B.
36:6
kärle n i He rr e ns hus ... till B.
36:7
s att e in de m i s itt te mpe l i B.
36:7
lät h ämta honom till B.
36:10
a llt förde han till B.
36:1 8
bort i fångenskap till B.
36:20
när de drogo upp fr ån B.
Esr. 1:11
l a nds flykt och fång enskap i B.
2:1
5:12
fö rd e folket bort till B.
tog Kor es ur templet i B. de kärl
5:14
had e fört till templet i B.
5 :14
s kattkammar e därborta i B.
5 :17
e ft erforskningar i kansliet i B.
6:1
ut ur t e mplet .•. och förde till B.
6:5
Esra dr og upp från B.
7:6

man skull e dr aga upp från B.
7 :9
kan få i he la B.s hövdingdöm e
7 :1 6
med mig drogo upp fr ån B.
8 :1
Ra hab och B. ska ll jag nämna Ps. 87:4
Vid B . s nod e r I där sutto vi
137:1
Dotte r B., du öde läggels ens
13 7 :8
Detta är en utsaga om B.
Je s. 13:1
skall gå med B. rike nas krona
13 :1 9
14 :22
utrota u.r B . både namn oc h
Fall et, fal let är B. !
21:9
ifr ån fjärran la nd, ifr ån B.
39:3
ska ll för as bort till B.
39:6
sände r jag mitt bud mot B .
43:14
stoftet, du jungfru dott e r B.
4 7:1
48 :14
s ka ll utföra ha ns vilja mot B.
Drage n ut från B.
48 :20
föra d em bort till B.
Jer. 20:4
t a ga d et oc h fö ra det till B.
20:5
Du s kall komma till B.
20:6
o ch l åtit d em komm a till B.
24 :1
s na rt för as tillbaka fr ån B.
27 :16
icke ocks å m å fö ras bort till B.
27 :1 8
27 :20
J ekonj a ..• fr ån J erusal em till B.
Till B. ska ll d et för as
27 :22
ifr ån de nna plats o c h fört ti ll B.
28 :3
fånga r ••. hava ko m m it till B.
28 :4
att han fört tillbaka fr ån B.
28 :6
fört bort ifrån J e rusal e m till B. 29:1,4
Sidki a .•. sände d essa till B.
29:3
70 år hava gått till ända i B.
29 :10
prOfeter uppstå åt o s s i B .
29:1 5
~ ar sänt bo r t t ill B.
29: 20
a lla fånga r ... s om ä ro i B.
29:22
kunnat s ända bud till oss i B.
29:28
Sidkia ska ll a v honom föras till B. 32 :5
34:3
o ch du skall komma till B.
för att föra honom till B.
39:7
fö rd e Nebusarada n .•. bort till B. 39:9
skull e föras bOl'! till B.
40:1
s innad att komma med mi g till B. 40:4
i cke sinnad .•. med mig till B.
40:4
m an i cke had e fört bort till B.
40:7
döda oss eller föra oss bort till B. 43:3
ord, som Herren talad e om B.
50:1
Säg en: B. är intaget
50:2
Flyn ut ur B .
50:8
jag skal l .•. för a dem upp mot B.
50:9
s om g å fram vid B. skola häpna
50:13
50:14
Ruste n ede r till strid mot B.
Utrot en ur B. både dem som s å
50:16
Huru ha r icke B. blivit till häpnad 50:23
blev du fångad, B., förrän
50:24
s öka r ädda s ig ur B. s land
50: 28
båden upp mot B. folk i mängd
50: 29
oro åt B. s invånar e
50:34
sv ärd komme ... över B . s invånare 50:35
s t r id mot di g , du dott er B.
50:42
r åd, som Herren har lagt mot B. 50 :45
När man ropar: B . är intaget
50:46
uppväcka mot B . .. e n fördär vares 51:1
sända främlingar mot B .
51:2
Flyn ut ur B.
51:6
B. var i Herrens hand en gyll e ne 51:7
plötsligt är nu B. fall et
51:8
51 :9
vi hava sökt hel a B.
hans t anka r äro vända mot B.
51:11
ett baner mot B. s murar
51:12
har talat mot B. s invånare
51:12
nu skall jag vederg älla B.
5'1 :24
vad Herre n tänkte mot B .
51 :29
B. s land till en ödemark
51 :29
B. s hjältar upphöra att strida
51 :30
B. är såsom en tröskplats
51:33
Den orätt . • • komme över B.
51:35
B. skall bliva en stenhop
51:37
B. blivit ett .r6remå!
häpnad
51 :41
Havet steg upp öve r B.
51 :4 2
jag skall he msöka Bel i B.
51 :44
B.s murar skola ock falla
51 :44
d å jag skall hemsöka B. s beläten 51:47
himm el och jord jubla över B.
51 :48
ocks å B. måste falla
51:49
likasom för B. människor föllo
51 :49
om B. än stege upp till himmelen 51 :53
Klagorop höras från B.
51:54
Herren förhärj ar B.
51:55
över B. komm e r en förhärjar e
51:56
B. s murar skola i grund omstörtas 51 :58
begav sig till B. med Sidkia
51:59
olyckor ... komma över B.
51 :60
detta som nu är skrivet om B.
51 :60
När du komme r till B.
51 :61
detta sätt skall B. sjunka ned
51:64
förde honom därefter till B.
52 :11
förde al l kopparen till B.
52:17
som vara hos honom i B.
52:32
jag skall föra honom till B.
Hes. 12:13
hämtade dem till sig i B.
17 :12
i B., skall han sannerligen dö
17 :16
jag skall föra honom till B.
17 :20
dessa bilder av B. s söner
23:15
B. s söne r komma till henne
23 :17
B. s söner och alla kald{,er
23:23
mrgöra alla de vise i B.
Dan. 2:12
för att döda de vise i B.
2:14
tillika med de övriga vise i B.
2:18
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Babel-Babylonien
att förgöra de vise i B.
De vise i B. m å du icke förgöra
herre över hela B. s hövdingdöme
för eståndare för alla de vise i B.
att förvalta B. s hövdingdöme
Duraslätten i B. s hövdingdöme
att förvalta B. s hövdingdöme
ära och makt i B. s hövdingdöme
hämta alla de vise i B. till mig
det kungliga palats et i B.
d etta är det stora B.
lät säga så till de vise i B .
Mika .
du skall komma ända till B.
Rädda dig, • .. hos dottern B. Sak.

2:24
2:24
2:48
2:48
2:49
3:1
3:12
3:30
4 :3
4:26
4:27
5:7
4 :10
2:7

BABEL b. Konungen i Babel
Baladans son, kon. i B.
2.Kon.20:12
Nebukadnessar, kon. i B .
24:1
kon. i B. hade intagit allt
24:7
kon. i B., kom till staden
24 :11
gav sig Jojakin •.• åt kon. i B.
24 :1 2
kon. i B. tog honom så till fånga
24 :12
kon. i B. gjorde Matta nja till
24 :17
Sidkia avfö ll från kon. i B.
24:20
kom Ne bukadnessar, kon. i B.
25 :1
hade gått över till kon. i B.
25 :11
kon. i B. l ät avliva dem där
25 :21
folk, som kon. i B. l ät bliva kv ar 25 :22
kon. i B. had e salt Gedalja
25:23
tjänen kon. i B .
25 :24
Evil-Merodak, kon. i B.
25:27
kon. i B . , drog upp mot
2. Krön. 36:6
bortförda av .•• kon. i B.
Esr. 2:1
bortförda av • .. kon. i B.
Neh . 7:6
fördes bort av ••• kon. i B.
Est. 2:6
denna visa över kon . i B.
Jes . 14:4
sände Merodak-Baladan kon. i B . 39:1
kon. i B . . har angripit oss
Jer . 21:2
I striden mot kon. i B.
21:4
kon. i B. hade fört bort
24 :1
bud till min tjänare , kon. i B.
25 :9
va ra B. s kon. underdåniga i
25 :11
skall jag hemsöka kon. i B.
25:12
icke ..• kon. i B., underdånigt
27:8
icke komma att tjäna kon. i B.
27 :9
icke v ill tjäna kon . i B.
27 :13
icke komm a att tjäna kon. i B.
27 :14
Hören icke. ~ . utan tjänen kon. i B. 27 :1 7
kon . i B., icke tog det
27 :20
kär l, som kon. i B. har tagit
28:3
de må tjäna ... , kon . i B.
28 :14
sände d essa till ko n. i B.
29:3
vilka B. s kon. l ät steka i eld
29 :22
när kon. i B .•. a ngr e p
34:1
du nödgas stå inför kon. i B.
34:3
när kon . i B. drog upp
35:11
36:29
att kon. i B . fö r visso skall
kon. i B., gjorde ho nom till kon . 37 :1
Kon. i B. skall icke komm a över 37 :1 9
39:1
efter det att kon. i B.
Juda ädlinga r lät kon . i B. s lakta 39:6
kon. i B. , gav . •• befallning
39 :11
som kon. i B. satt över Juda
40 :5
kon. i B. hade satt Gedalja över
40 :7
tjäne n kon. i B., så skall det gå
40 :9
kon. i B. hade låtit någr a bliva
4 0:11
som kon. i B. hade satt öve r
41:2
Frukten icke mer för kon. i B.
42:11
hämta min tjänare, kon. i B.
43 :10
slagen av ..• kon. i B.
46 :2
att •.• kon. i B. skulle komm a
46:13
blevo slagna av kon. i B.
49: 28
Nebukadr essar, kon. i B., har
49 :30
har kon. i B. gnagt dess ben
50 :17
jag skall hemsöka kon. i B.
50:18
När kon. i B. hör ryktet om dem 50:43
bud till kon. i B . om att hel a hans 51:31
förgjort mig har .•. kon. i B.
51:34
52:3
Sidkia avföll från kon. i B.
kom kon. i B . med he la sin här
52 :4
kon. i B. l ät s lakta Sidkias barn
52 :10
kon. i B. förde honom ••. till B.
52:11
52 :15
had e gått över t ill kon. i B.
kon. i B. lät avliva dem d är
52 :27
52 :31
Ev il-Merodak, kon. i B.
underhåll gavs .•• från kon. i B.
52 :34
kon. i B. kom till Jerusalem Hes. 17 :1 2
förd e honom till kon. i B.
19:9
kon. i B. står redan vid
21 :21
kon. i B. har på just denna dag
24: 2
kon. i B., ha r l åtit sin h är
29:18
Egyptens land åt kon. i B.
29 :19
genom Nebukadressar, kon. i B. 30 :1 0
kom kon. i B. mot J erusalem Dan. 1:1

T empelrlliner från Baalbek, Libanon. Fenicierna var de första , 50m här reste et t tempel fö r gliden Baal.
BABYLON
Församlingen i B. ,hälsar 1. Pet. 5:13
Fallet, fallet är det stora B. Upp. 14 :8
16 :19
Gud kom ihåg det stora B.
17 :5
Det stora B., hon som är moder
Ve, ve dig, B., du stora stad
18:10
skall B. med fart störtas ned
18 :21

BABYLONlEN

Babylonien var landet vid Eufrats
och Tigris' nedre lopp, mellan de elamiti ska bergen , Persiska viken , syriskarabiska öknen och Assyrien . Slätterna mell an tvillingflodern a hade ett
utsatt läge för angrepp utifrån , och
jorden, som gjordes fruktbar genom
vidsträckta bevattningssystem, utövade
en stark dragning på ökenstammarna
och bergs bygdens folk i de omkringliggande ländern a. Genom årtusenden
bar därför detta områdes historia
prägel a v ödeläggelse och återuppresning av städer och kulturer.
Babylonien bestod ursp rungl igen
av två skild a delar, i norr Uri eller
Ackad , i söder Sumer, som i G.T.
kall as »Sinears land », l.Mos.IO: 10,

senare »kaldeernas land », Hes .1:3.
I båda dessa delar låg en rad betydande städer, i Sumer Erid u, Uru k
(G.T.s E rek , J.Mos. 10:10), Larsa och
Lagash, samt Ur, som under tredje
dynastien var Sumers huvudstad . Från
denn a stad kom Abraham , l.Mos.
Il :31 b. Ackads viktigaste städer var
Borsippa, Kish, Kuta, Larsa , Ackad
oc h Babel. Innan Babylonien framträdde som ett rike , utgjorde dessa
städer centra i en rad stadsstater.
Babel blev omsider Ack ads huvudstad. H ela denn a landsdel hade sitt
namn efter staden Ack ad, som under
den ackadiska dynastien va r den viktigaste i Främre Orienten . I grä nsområdet mellan de två landsdelarna
Sume r och Ackad låg Nippur, som
var sum ernas religi ösa cen trum . H är
fanns även sätet för deras främsta
gud , E nlil. Se: Avgudar.
Babyloniens äldsta invånare var
sumererna, vi lkas ursprung ännu inte
blivit kl arlagt. Redan på ett tidigt
stadiu m utvecklade de en hög kultur,

BABYLON

1. Den grekiska formen för Babel ,
namnet på huvudstaden i Babylonien.
Se: Babel. Apg.7:43.
2. Ett hemlighetsfullt namn för Rom ;
staden är känd under detta namn både
i judisk och urkristen apokalyptik.
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Rlliner
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av d et

s.k. Babels

tO/"l1.
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bl.a. den s. k. kilskriften , tecken som
bestå r av kil for made st rec k och vinklar. Semitiska folkslag, främst ackaderna , inva ndrade tidigt från syriska ra bi ska öknen. Dessa folkslag tillägnade sig den sumeri ska kulturen .
Vid samm ansl utning av semiter och
sumere r framstod babylonierna (och
assy rierna).
Redan i tredje å rtusendet f.Kr .
grundl ade en mäktig semi tisk släkt en
ny stad vid Ackad. Grundläggaren ,
Sargon l, markerade därmed början
till ackad iska dynastien (ca 24002200). Han erövrade snart närliggande områden och drog fram ända till
Medelhavet. Hans sonson, NaramSin , var också en stor fältherre . Enligt en dåtida in skripti on ska ll han
ha slagit en här på hundratusen man ,
förd a v sjutton allierade konungar.
Mesopotamien, Nord-Syrien, Arabien
oc h Elam erövrades på han s tid , och
hans härar trängde ända in i Mindre
Asien . Så små ningom gjorde emellertid stadsstatern a uppror, och snart
övertogs makten av sumeriska konungar.
U nder tredje dyn astien i U r, ca
2100-2000 f.Kr ., förenades Sumer
och Ackad till ett rike, och dess maktcentrum fl yttades nu från Ackad till
Ur. Under nära hundra år blev det
sista gyllene kapitlet i Sumers historia
skri vet. En vidsträckt utrikeshandel
skapade stort välstånd. Shulgi, kanske den mä ktigaste av sumerkonunga rna , orga ni serade ett slags regering
med statsminister och finansminister
och till sa tte guvernörer runt om i
städerna . H an byg'g de tempel där
man dyrkade En iii, etablerade kurirpost och förordnade landsvägspolis.
Dessutom antog han gemensam lag
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Bobylonien-Boeso
Det nybabyloniska riket med sin
glansful1a kultur fick dock inte lång
levnadstid. Med Nebukadnessar var
storhetstiden förbi, och hans efterträdare var inte tillräckligt stark att
upprätthål1a ett rike, som inte hade
sin styrka i folkets stridslust och tapperhet. Under ett gästabud hos konung Belsassar skrev den hand, som
profeten Daniel berättar om, de ödes digra orden: .Mene mene tekel u-farsi n », 5:25. Persernas härar ryckte in
i landet och omringade Babylon. Inte
lång tid därefter kunde Kores, utan
svärdshugg, göra sitt intåg i Nebukadnessa rs .ointagbara » stad (år 539).
Nu hade perserna kontrol1en över
Babylonien ända til1s Alexander den
store (337-323 f.Kr.) skapade sitt
världsrike. Senare härskade de syriska
seleukiderna över landet (ca 312-64)
och därefter parterna ända tills araberna övertog makten år 641 e.Kr.
BABYLONlEN
bortfört i fångenskap till B. Matt.
folket hade blivit bortfört till B.
blev bortfört i fångenskap till B.
från det att ••• i fångenskap till B.

1:11
1:12
1:17
1:17

Pa/atsminer i Baby/on.
BABYLONIER
skreva då .. b.na

Esr . 4 :9

för hela riket. Det var troligtvis under
denna dynasti, som Abraham föddes.
Se: Abraham.
Mot slutet av Ur-dynastien strömmade elamiter och semitiska amoriter
in i Babylonien, och efter Urs fa ll
delades riket mellan lokala härskare.
Efterhand växte Babylon (Babel) i
makt och inflytande. Omkr. 1900
f.Kr. grundlades den första babyloniska (amoritiska) dynastien av
Shumuabum. Denna tid är Hammurapi den mest kända av konungarna
(omkr. år 1700). Han fick kontroll
över Elam , Assyrien och Syrien, centraliserade makten och lät provinsguvernörer ersätta de lokala härskarna. Nu fick Babylon en betydelse i
världshistorien, som det kom att behålla i över tusen år.
Hammurapi är känd för sina många
lagar, bl.a. för handelsverksa mhet,
familjeliv och offentligt styrel sesätt.
Lagarna berör de flesta områden i
människolivet: äktenska pet, förhållandet föräldrar-barn, moral osv., och
de har många drag gemensamma med
Moselagen.
Babyloniens välstånd ökade stadigt,
men som hos så många andra kulturfolk orsakade detta en viss svaghet.
Köpmännen ville hellre erlägga tribut än draga ut i krig. Bönderna,
vilkas jord var uppslukad av staten
och templen , hade inte så mycket
mer att kämpa för. Landets mot·
ståndskraft blev a llt mer beroende av
starka härska re, vilka blev allt färre
efter H ammurapis tid. Hans efterföljare led ned erlag mot kassiterna i
norr. Därefter trängde hetiterna in i
landet. Till slut blev Babylonien ett
lyd rike under Assyrien.
Babylon fortsatte emellertid att
vara kulturellt centrum, och assyriernas herravälde över Babylonien skapade ingen ny kulturepok. De var
visserligen babyloniern as besegrare,
men blev sjä lva övervunna av den
babyloniska kulturen . Assyriernas
konung Assurbanipal (669-626 f.Kr.)
gottskrives äran av att framför någon
annan ha räddat den babyloniska kulturens litterära produkter, i det att
han i sitt bibliotek samlade kopior av
gaml a babyloniska verk . Se: Assyrien.
Efter Assurbanipals död var även
Assyriens storhetsdagar räknade. I
Babylon fanns sedan en tid tendenser till uppror mot assyriernas välde.
Staden frigjorde sig och övertog mak-

ten i Babylonien under ledning av
satrapen Nabopalassar (år 625 f.Kr.).
Därmed uppstod det nybabyloniska
riket, som inom kort allierade sig
med mederna för att til1sammans med
dem krossa Assyrien . Ar 614 föl1
Assur, 612 blev Nineve jämnat med
marken , och år 605 bröt assyrierna s
rike full ständigt samman.
Nabopalassar (625-605) satte snart
igång med att befästa och försköna
Babylon, och han stöddes av sin
egyptiska drottning Nitokris. Hennes
insats måste ha varit stor. Historieskrivaren Herodotos ger henne hela
äran för det arbete, som blev utfört.
För att först och främst trygga staden mot dess tidigare a11ierade, mederna, lät hon leda Eufrat i ett nät
av kanaler, så att den som seglade
ned till Babylon måste passera en
stad tre gånger. Det var även hon,
som ledde floden innanför stadsmuren och lät bygga en bro över
denna. Se: Babel.
Med Nebukadnessar II (605-562) ,
som efterträdde Nabopalassar, började en ny storhetstid för Babylonien .
Efter flera hundra år som lydrike
reste det sig nu som sydväst-Asiens
mäktigaste rike. Nebukadnessar företog en rad segerrika fälttåg, bl.a.
bragte han J udariket på fall och
bortförde folket som fångar til1 Babylon. Sin huvudstad , Babylon, gjorde han til1 ett av världens underverk.
Se: Babel.

R omersk bakugn .

BABYLONISK
b.e konungens palats
2. Kon. 20:18
b.e konungens tjänare
24 :10
fordes av den b .e konungen
24:16
till b.e konungen i Ribla
25:6
i b.e konungen • . 19. regeringsår
25:8
kom den b.e konungens tjänare
25 :8
förde dem till b.e kon. i Ribla
25:20
gav dem i b.e kon. hand
Esr. 5:12
i den b.e konungen Kores '
5:13
b.e konungen Artasastas
Neh. 13:6
hovtjänare i den b.e kon.
Jes. 39:7
Juda i den b.e konungens
Jer. 20:4
falla i den b.e konungens hand
21:7
given i den b.e konungens hand
21:10
Nebukadressars, den b.e kon.
22:25
b.e konungens första reg. år
25:1
i den b.e konungens hand
27:6
under den b .e konungens ok
27:8,11,12
sönderbryta b.e konungens ok 28:2,4,11
giva dem i b.e konungens hand
29:21
belägrade den b.e kon. här
32:2
giva denna stad i b.e kon. hand
32:3
given i den b.e kon. hand
32:4
denna stad i b.e kon. hand
32:28
given i den b.e kon. hand
32:36
denna stad i den b.e kon. hand
34:2
den b.e kon. här belägrade
34:7
i händerna på den b.e kon. här
34:21
given i den b.e kon. hand
87 :17
i händerna på den b.e kon. här
38:3
giver dig åt den b.e kon. furstar
38:17
icke giver dig åt b.e kon. furstar
38:18
föras ut till den b.e kon. furstar
38:22
gripen av den b.e kon. hand
38 :23
droga alla b.e kon. furstar därin
39:3
alla b.e kon. övriga furstar
39:3
Nebukadressar, den b .e kon.
39:5
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b.e kon. l ät slakta Sidkias barn
b.e kon. övrige väldige
i den b.e kon. hand
i Nebukadressars, b.e kon. hand
förde (Sidkia) till b.e kon.
i den b.e kon. 19, regeringsår
den b.e kon. förtroendeman
förde dem till den b.e kon.
den b.e kon. svärd
Hes_
b .e kon. armar skall jag stärka
skall stärka den b.e kon. armar
mitt svärd i den b.e kon. hand
Den b.e kon. svärd skall komma
I den b .e kon . • hade Daniel
Dan.

39:6
39:13
44:30
46:26
52:9
52:12
52:12
52:26
21 :19
30:24
30 :25
30:25
32:11
7:1

BACKE

d å man fruktar för var b.
b.arna skall jag jämna ut

-bad

Fred . 12:5
Jes. 45:2

BAD

blodbad Jes.14 :21
Bad

I Palestina har man gjort flera
fynd, som tyder på att man haft badinrättningar från långt tillbaka i tiden,
möjligen ända från bronsåldern. Baden användes dels i hygieniskt syfte
och dels för rituel1a reningar. Sålunda var föreskrivet i Moselagen,
t.ex. vid spetälskas rening, 3.Mos.
14:8, vid förtäring av orent kött,
17 :1 5-16. Se även 15 :1-33.
BAD

1) rab$ä, i1~~1
bad; av: rä~a~, se 2.
2) räba$, 1'1]1
tvätta ; tvätta sig, bada. Se: Avtvå 3.
3) [outron , A o u '( p 6 \!
bad; av: louö, tvätta, bada.

BAD
l tackor, uppkomna ur b.et
1 tackor .. uppkomna ur b.et
3 r e na medelst vattnets b.
3 genom ett b. till ny födelse

K vinnor som mal korn och
bakar bröd.

HY. 4:2
6 :5
EL 5:26
Tit. 3:5

BADA
2 till floden för att b.
2. Mos. 2:5
2 s. skall r e nas skall .• b.
3. Mos. 14:8
2 b. sin kropp i vatten
14:9
2 skall b . sig i vatten
15:5,6
2 den sjukes kropp skall b. sig
15:7
2 skall denne b. sig i vatten
15:8
2 skall b . sig i vatten
15:10
2 sjuke kommer vid • . skall b. sig 15:11
2 b. sin kropp i rinnande vatten
15:13
2 skall han b. hela sin kropp
15:16
2 de båda b. sig i vatten
15 :18
15 :21
2 skall b. sig i vatten
2 har suttit skall b. sig i vatten
15:22
2 skall b. sig i vatten
15:27
16:4
2 skall han b. sin kropp i vatten
2 (Aran) skall b. sin kropp
16:24
2 skall b. sin kropp i vatten
16:26
2 bränner upp detta skall b.
16:28
2 s.äter Självdött skall b.
17:15
2 icke b.r sin kropp •• missgärn.
17:16
2 förrän han b.t sin kropp
22:6
2 prästen skall b.sin kropp 4. Mos. 19:7
2 skall b. sin kropp
19:8 '
19:19
2 skall han b . sig i vatten
2 mot aftonen skall han b. 5. Mos. 23:11
2 fick se en kvinna s. b.de 2. Sam. 11:2
2 skökorna b.de sig däri
1. Kon. 22:38
2 b. dig 7 gånger i Jordan
2. Kon. 5:1 0
2 lika gärna b. mig i dem
5:12
2 B.dig, s å bliver du ren
5:13
Job 29:6
2 fotter b.de i gräddmjölk
2 duvor s. b. sig i mjölk
HY. 5:12

BAESA

hebr. dristighet. En av Israels konungar (910-887 f.Kr.), Ahias son,
av Isaskars stam. Han gjorde uppror
mot sin företrädare Nadab, dräpte
honom och blev konung i hans ställe.
Senare förde han krig mot judakonungen Asa, som emellertid fick hjälp
av den syriske konungen Ben-Hadad.
Baesa utplånade hela Jerobeams hus
men mötte också själv samma öde.
Detta förkunnades för honom genom
profeten Jehu och gick i uppfyllelse
genom Simri, hövitsman hos Baesas
son och efterträdare, Ela.
464

Baesa-Balsamera
BAESA
Asa och B. låga i krig
l. Kon. 15:1b
B., Israels konung, drog upp
15:17
bryt då nu ditt förbund med B.
15:19
När B. hörde detta, avstod han
15:21
stenar och trävirke, som B.
15:22
15:27
B •• Ahias son av Isaskars hus
B. drii-pte honom vid Gibbeton
1.5:27
B. dödade honom
15:28
Asa och B. låg<> i krig
15:32
B., Ahias son, konung över Israel 15:33
Herrens ord kom ••• mot B.
16:1
vill jag bortsopa B. och hans hus 16:3
16:4
Den av B.s hus, som dör
om B ••• i Israels konungars krön. 16:5
B. gick till vila hos sina fäder
16:6
hade Herrens ord kommit till B.
16:7
blev Ela, B. s son, konung
16:8
förgjorde han hela B. s hus
16:11
utrotade Simri hela B. s hus
16:12
som Herren hade talat till B.
16:12
synders skull, som B: hade begått 16:13
såsom jag gjorde med B.s hus
21:22
jag gjorde med B.s hus
2. Kon. 9:9
drog B., Israels konung
2. Krön. 16 :1
bryt då ditt förbund med B.
16:3
ifrån Rama ••• , som B. använde
16:6
B., Israels konung, anföll
Jer. 41:9

BAGARE

Bagaryrket omtalas sällan i Bibeln,
troligtvis för att folk för det mesta
själv bakade sitt bröd. Men det fanns
dock bagare i större städer och vid
kungliga hov.
BAGARE

konungens b.försyndade
l. Mos.40:1
Farao blev f"örtörnad på b.n
40:2
munskänk och bagare fångna
40:5
överste b.n såg att Josef
40:16
upphöjde Farao •• överste b.ns
40:20
överste b.n lät han upphänga
40:22
satte mig jämte överste b.n
41 :10
ugn, upphettad av b.n
Hos. 7:4
sover b.n hela natten
7:6

BAGARGATAN

Gata i Jerusalem, vilken troligen fått
sitt namn av att bagarna, de som
hade bakning som sitt yrke, hade
sitt tillhåll vid denna gata. Jer.37:21.
BAGERSKA

Israels konung hade bagerskor i sin
tjänst.
BAGERSKA
skall han taga till b.or

1.Sam. 8:13

baka, men i allmänhet syrades degen
med något av den jäsande degen från
bakningen dagen innan. Därpå sattes
den åt sidan för att jäsa.
På äldsta och enklaste sättet tillgick säkerligen bakningen så, att man
samlade kvistar i en grop i jorden
och antände dem. På askan lade man
tunna kakor av deg, vilka ständigt
måste vändas under bakningen. I
senare tid lade man flata stenar över
askan, och när dessa var tillräckligt
varma, placerades kakorna på dem.
Dessa kunde också läggas på glödande kol. Bröd och vatten utgjorde de
två väsentligaste tingen i livet. Hungersnöd betecknades med brist på
bröd, Am.4:6, ~edan överflöd sades
innebära, att man hade bröd till fyllest, Ords.20:13.
BAKA
koåda det och b.kakor
1.Mos.18:6
(Lot) bode osyrat bröd
19:3
av degen b.de de osyrade
2. Mos. 12:39
16:23
(Mose:) B.en vad I viljen b.
av fint vetemjöl skall du b. dem
29:2
spisoffer s. b.s i ugn
3. Mos. 2:4
Det skall icke b.s med surdeg
6 :17
spisoffer s. är b.t i ugn
7:9
2 kakor b.de med surdeg
23 :17
taga fint mjöl och b.12 kakor
24:5
bröd skall b.s i en enda ugn
26 :26
Folket •• b.de kakor därav 4. Mos. 11:8
b.de därav osyrat bröd
l. Sam. 28:24
bröd, s. b.s på glödande
1. Kon. 19:6
tänder på det och b.r bröd
Jes. 44:15
på kolen har jag b.t bröd
44:19
allt för att b. offerkakor
Jer. 7:18
b. dig bröd därav
Hes. 4:9
4:15
vid sådan må du b. ditt bröd
skola b. spisoffret
46:20
fliken kommer vid ngt b.t
Hagg. 2:13

b.en Asmavet

1. Krön. 11 :33

Ett slags träd, som förr växte i närheten av Jerusalem. I bakaträdens
toppar hörde David ljudet av steg,
då Herren uppenbarade sig för honom
och hjälpte honom till seger över
filisteerna.
BAKATRÄD
från det häll b.en stå
2. Sam. 5:23
ljudet av steg i b.ens toppar
5:24
från det håll där b.en stå l. Krön. 14:14
ljudet av steg I b.ens toppar
14:15

hebr. flitig sökare, forskare. En levit.
I.Krön.9:15.

BAHURIM

BAKBUK

hebr. unga män. Ett samhälle inom
Benjamins område, vid vägen från
Jerusalem till Jordandalen. Talmud
identifierar det med Alemat, det moderna Almit, inte långt från Anata.
I så fall är _bäcken_, 2.Sam.17:20,
Wadi Farah.

hebr. tömmer el. utgjuter. (Subst.
betyder eljest: flaska, kruka.)
Huvudman för en av tempelträlarnas
familjer, vilka återvände från Babel
med Serubbabel. Esr.2:51; Neh.7:53.

BAHURIM
f"öljde henne ända till B.
2. Sam. 3:16
David hade kommit till B.
16:5
17 :18
kommo in i en mans hus I B.
benjaminiten, som var från B.
19:16
Simei, benjaminiten från B.!. Kon. 2:8

hebr. möjl. Herren tömmer el. utgjuter. En levit, som omedelbart efter
den babylonska fångenskapen tjänstgjorde som sångare och dörrvaktare
i helgedomen. Neh. 11:17; 12:9,25.
Vissa forskare menar, att det är
fråga om två olika personer, den ene
omtalad i Neh.11:17 och 12:9, den andre i 12:25. Ytterligare andra hävdar,
att det rör sig om tre män, omnämnda
i vart och ett av de tre bibelställena.

BAK

åstad med blottad bak

Jes. 20:4

BAKA

BAKIFRAN

du må kringgå dem b.
2. Sam. 5:23
lät H.ett angrepp ske b.
2. Krön. 20:22
en kvinna närmade sig hm. b.Matt. 9:20
(kvinnan) närmade sig (J.) b. Luk. 8:44
BAKLÄNGES

glngo (Sem o. Jafet) b. in
1. Mos. 9:23
så att ryttaren faller b. av
49:17
1.Sam. 4:18
föll Eli b.av stolen
så skola de falla b. o. krossas Jes. 28:13
BAKOM

hörde b.mlg ljudet av ett dån Hes. 3:12
du har kastat mig b.din rygg
23:35

BAKSIDAN

hänga nedpå b.
2.Mos.26:12
på b. skall du sätta 6 bräder
26:22
2 bräder,på tabernakl.hörn,på b. n 26:23
de bräder s. äro på tabernakl. b.
26:27
på b. n, satte man 6 bräder
36:27
2 bräder satte man på b. n
36:28
de bräder s. voro på tabemakl. b. 36:32
Invid platsen,på dennas b.
Hes. 41:15
BAKSKALLIGHET

är det vanlig b .• är han ren 3. Mos. 13:40

BAKSTAM

Båtarna hade gärna en upphöjd akterdel, bakstammen, som skyddade
mot vågorna.
BAKSTAM
(J.) låg I b. men o. BOV

'Mark. 4:38

BAKTILL

BAKATRÄD

BAK BACKAR

BAHARUMIT

Då lade I. manskap i b. mot Gibea 20:29
Israeliter s.lågo I b. bröto fram
20:33
(I. män) förlitade sig på b. et
20:36
Då skyndade sig de s.lågo I b.
20:37
de s.lågo I b. drogo åstad
20:37
avtalet m. dem s.lågo I b.
20:38
lade (Saul) ett b. I dalen
l. Sam. 15:5
Jerobeam hade lagt ett b. 2. Krön. 13: 13
Resen upp ett baner.. läggen b. Jer.51:12

ba~bul!:

BAKBUKJA

det skalliga stället, b. , rödvit
fläck uppstår. spetälska s.
brutit ut b.
3. Mos. 13:42
fläcken på det skalliga stället b.
13:43
så att spjutet gick ut b.
2. Sam. 2:23
voro fullsatta m. ögon b.
Upp. 4:6

BAKTRÅG

Baktrågen utgjordes antingen av träskålar eller läderpåsar. De sistnämnda
bestod av ett runt läderstycke med
flera ringar runt omkring kanten.
Genom dessa drogs ett snöre, så aLt
»tråget» kunde dragas samman till
en pung.
BAKTRÅG
In I bakugnar och b.
(l. folk) togo sina b.
välsignat ditt b.
förbannat ditt b.

2. Mos. 8:3
12:34
5. Mos. 28:5
28:17

BAKUGN

Se: Baka.
BAKUGN
paddor skola komma i b. ar 2. Mos. 8:3

BAKVERK

Se: Baka.
BAKVERK

i korgen funnos b.
det smakade ss. fint b.
tag m. dig smått b.
.• hade uppsikten ö. b. et
b. gåva de dig

1. Mos.40:17
4.Mos.11:8
l.Kon. 14:3
1. Krön. 9:31
Hes. 27:17

BAKÄNDA

gav hm.m.b.n av sitt spjut 2.Sam. 2:23

banna Israel. Då detta inte 'lyckades,
försökte han i stället locka folket till
avgudadyrkan och otukt.
BALÄK
B. såg allt vad Israel
4. Mos. 22:2
B. , Sippors son, var på den
22:4
framförde till honom B. s ord
22:7
22:10
B ... har sänt till mig detta bud
sade han alltså till B. s furstar
22:13
gingo hem till B. och sade
22:14
B. sände ännu en gång åstad
22:15
Så säger B., Sippors son
22:16
Blleam sade till B. s tjänare
22:18
Om B. än gåve mig så mycket
22:18
följde då Bileam med B. s furstar 22:35
När B. hörde, att Bileam kom
22:36
Och B. sade till Bileam
22:37
Bileam svarade B. : Du ser nu
22:38
22:39
följde Bileam med B., och de
B. slaktade fäkreaturen
22:40
följande morgon tig B. Bileam
22:41
Bileam sade till B. : Bygg här
23:1
B. gjorde, såsom Bileam sade
23:2
B. och Bileam offrade en tjur
23:2
sade Bileam till B. : Stanna kvar
23:3
Gå tillbaka till B. och tala så
23:5
Från Aram hämtade mig B.
23:7
sade B. till Bileam: Vad har du
23:11
B. sade till honom: Följ nu ined
23:13
till B. : Stanna kvar här
23 :15
Gå tillbaka till B. och tala så
23:16
B. frågade honom: Vad har
23:17
Stå upp, B., och hör
23:18
B. till Bileam: Om du nu icke vill 23:25
Bileam svarade och sade till B.
23 :26
B. sade till Bileam: Kom, jag vill 23:27
23:28
B. tog Bileam med sig
Bileam sade till B. : Bygg här
23:29
B. gjorde såsom Bileam sade
23:30
upptändes B. s vrede mot Bileam 24:10
B. sade till Bileam: Till att förb. 24:10
Bileam svarade B. : Sade jag icke 24 :12
Om B. än gåve mig så mycket
24:13
också B. for sin väg
24:25
Då uppreste sig B.
Jos. 24:9
är så mycket förmer än B. Dom. 11:25
MIka. 6:5
kom ihåg vad B. hade i
lärde B. huru han skulle
Upp. 2:14

BALSAM

I G.T. är balsam en sammanfattande
benämning för välluktande harts eller
rökelse. Den äkta balsambusken stammar från södra Arabien, men växte
på Bibelns tid i Jordandalen vid Jeriko och En-Gedi. Enligt Josefus
skulle drottningen av Saba ha fÖlt
med sig balsamplantan till Palestina.
I Bibeln talas om »balsam från Gilead» , l.Mos.37:25; Jer.8:22; 46:11.
Vilken växt som här avses är okänt,
men det hebreiska ~eri (~åri), som
användes här, betecknar antagligen
en hartsprodukt, mastix. Mastixträdet
Pistacia lentisens är ett buskliknande
träd med ständigt gröna blad. Från
dess stam utvinnes ett slags olja. Även
andra växter kan komma ifråga, exempelvis en buske, som växer i Jordandalen, Balanites regyptiaca, av
vilkens fruktkärnor olja utvinnes.
Balsam användes som sårsalva och
läkemedel mot smärtor samt till parfym och till rökelse.
BALSAM
kameler voro lastade m. b. 1. Mos. 37:25
(Israel:) ss. skänk;litet b.
43:11
Finnes då ingen b. i Gilead
Jer. 8:22
Drag upp t. Gllead o. hämta b.
46:11
hämten b. f. hennes plåga
51:8
Hes. 27:17
b. gåvo de (Tyrus) i utbyte

Till bröd brukades i allmänhet vete,
men bland de fattiga användes också
korn. I äldsta tider åt man säden
sådan som den var, utan någon speciell tillredelse, men med tiden blev
det vanligt att baka bröd. Abraham
bakade bröd till de höga gäster, som
besökte honom, l.Mos.19:3, men eljest var detta hustruns uppgift, LMos.
18:6.
Bakningen krävde säkerligen mycken tid, och innan kvarnen uppfunnits, var den också ansträngande och
besvärlig. Det grova mjölet blandades
med salt och vatten och ältades till
en deg. Osyrat bröd var lättast att

Lägg ett b. mot staden
Jos. 8:2
lägga eder I b. mot staden
8:4
bryta fram Ifr. b. et
8:7
(stridsmännen) lade sig I b.
8:9
(Josua) lade (5000 man) i b.
8:12
att ett b. var lagt mot hm.
8:14
lågo I b. bröto m. hast upp
8: 19
de s.lågo i b. hade Intagit staden
8:21
lägg dig i b. på fältet
Dom. 9:32
lade sig i b. mot Slkem, I 4 hopar
9:34
bröt m. sitt folk fram !fr. b.et
9:35
(Abimelek) lade s.1 b. på fältet
9:43

hebr. från babyl. apaliddin, han (trol.
guden) har givit en son. Fader till
Merodak-Baladan. 2.Kon.20:12; Jes.
39:1.
hebr. ödeläggare. Sippors son, Moabs
konung, som ville få Bileam att för-

Egyptierna var kända för sin sed att
balsamera de dödas kroppar. Än i
dag förvaras många mumier. Avsikten var att bevara den avlidnes kropp,
så att hans själ när som helst kunde
flytta in i den. Till en början utförde
läkare balsameringen, men längre
fram i tiden anförtroddes denna uppgift åt speciellt utbildade personer.
Balsameringen var ett långvarigt arbete. Först togs hjärnan och inälvorna
utom hjärtat ut. Kroppen tvättades
därpå invändigt med palmvin. I fyrtio
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BALA

BAKDEL

deras b.ar voro vända inAt l. Kon. 7 :25
b.ar vara alla vända inåt 2. Krön. 4:4
BAKHUL

hebr. möjl. utsliten, gammal. En stad
i södra Juda. Se: Baala, Bilha. Jos.
19:3.
BALAAM

Se: Bileam.
Upp.2:14.

2.Pet.2: 15;

Jud.v.ll;

BALADAN

BALAK

BALSAMERA

Balsamera-Barbar
Mos.2:2. Mose byggde ett altare, som
han kallade .Herren mitt baner. , 2.
Mos.17:IS .
»Herren mitt baner .. , 2.Mos.17:15.
l) Frälsningens baner, 4.Mos.21:8 ;
Joh.3 : 14 . • Stång. är samma ord som
»baner.. 2) Segerns baner, 2.Mos.
17:IS ; PS.20:6. 3) Kärlekens baner,
HV.2:4. 4) Upprättelsens baner, Ps.
60:6. S) Folkens baner, Jes.ll :lO,12.
6) Israels baner, Jes.II :12. 7) Vedergällningens baller, Jes.13 :2.

Balsamering. Detalj från en egyptisk gravmålning.

dagar förvarades den sedan i en stark
lösning av natriumsalt, varefter den
fylldes med myrra och andra välluktande ämnen och inlindades i linnebindlar. Slutligen insmordes mumien
med salvor. Israeliterna använde inte
balsamering. Att Jakob och Josef blev
balsamerade får ses som ett undantag.
BALSAMERA
att de skulle b. hans fader
läkarna b.de Israel
och man b.de (Jos ef)

1. Mos. 50:2
50:2
50:26

BALSAMERING
så må nga dagar åtgå f. b.

l. Mos. 50:3

BAMOT

hebr. höjder. En plats norr om floden
Arnon . Mesastenen berättar, att Mesa
återuppbyggde Bet-Bamot. Se: BamotBaal. 4.Mos.2 1:19,20.
BAMOT-BAAL

hebr. Baals höjder. En plats norr om
Arnon . Se: Bamot. 4.Mos.22:41; Jos.
13:17.
-bana

BANA

skådebana Apg.19:31
tävlingsbana I.Kor.9:24
BANA (subst . )
Dom . 5:20
stjärnorna .. från sina b.or
(solen) fröjdar sig löpa sin b. Ps. 19:6
Joel 2:8
var och en går sin givna b.
BANA (verb)
Job
b.t väg för tordönets stråle
Ords.
redliga hava en b.d stig
Jes.
b.d väg för den kvarleva
b.d väg från Egypten
b.d väg. en farväg
b.en på hedmarken jämn väg
B.en väg. b.en och bereden väg
b.en. ja. b.en en farväg

38:25
15:19
11:16
19:23
35:8
40:3
57:14
62:10

BAND

Se även: Binda, rep. länk, sammanfoga , förena, tråd, träl.

Jes.61 :1. Nu är vi genom tro bundna
vid Kristus : l) Med lena band, med
kärlekens tåg, Hos .1 1:4. 2) Med fridens band, Ef.4:3. 3) Med fullkomlighetens band, KoI.3:14.
BAND
b.en likas om smälte bort
Dom. 15:14
dödsrikets b. omslöto mig 2. Sam. 22:6
vill jag icke l ägga b.
Job 7:11
snärjande b. på hans stig
18:10
mig till plåga. lossa alla b.
30:11
när han lägger dem i b.
36:13
förmår du att lossa Orions b .
38:31
vem har lossat den skyggas b.
39:8
sätta honom i b. åt dina tärnor
40:24
Låt oss kasta deras b.
Ps. 2:3
Dödens b. omvärvde mig
18:5
Dödsrikets b. o mslöto mig
18:6
Dödens b. omvärvde mig
116 :3
116:16
H. du har lossat mina b.
H. har huggit av de ogudaktigas b. 129:4
s. vill lägga b. på en s ådan Ords. 27:16
vill lägga b. på vinden
27 :16
edra b. e j bliva än hårda r e
Jes. 28:22
lös b.en från din hals. Sion
52:2
att I lösen okets b.
58 :6
och slet av (I.) b.
Jer. 2:20
dessa hade slitit av b.en
5:5
Gör dig b. och ok
27:2
jag skall slita av dina b.
30:8
tvinga eder in i förbundets b. Hes. 20:37
Med lena b. drog jag dem
Hos. 11 :4
hans b. skall jag slita av
Nah. 1:13
Mark. 7 :35
ha ns tungas b. löstes
icke för att l ägga något b. 1. Kor. 7 :35
El. 4:3
A. enhet genom fridens b.
kärleken fullkomlighetens b.
Kol. 3:14
BANE
draga i strid och få sin b.
ont bringar han alltid å b.
De s. bringa ont å b.
De s. bringa ont å b.
de s. bringa gott å b.

-baner

1. Sam. 26:10
Ords. 6:14
12:20
14:22
14:22

BANER

strids baneret Jer.4:21
Baner

BANER
gav det namnet H. mitt b.
2.Mos.17:15
israelite rna •. under sitt b. 4. Mos. 1 :52
I. barn var och en under sitt b.
2:2
Juda lägra sig under sitt b.
2:3
Ruben lägra sig under sitt b.
2:10
skola de ock tåga under sina b.
2: 17
Efraim lägra sig under sitt b.
2:18
Dan skall lägra sig under sitt b.
2:25
tåga sist, under sina b .
2:31
lägrade sig under sina b.
2:34
Juda barns läger under sitt b.
10:14
bröt Rubens läger upp under sitt b. 10:18
Efraims läger under sitt b.
10:22
Da ns barns läger under sitt b.
10:25
få i Guds namn resa upp b. et Ps. 20:6
åt dem s. frukta dig gav du ett b.
60:6
kärleken är hs . b. ö. mig
HY. 2:4
(H.) reser upp ett b.
Jes. 5:26
han står ss. ett baner f. folken
11:10
resa upp ett b. l. hednafolken
11 :12
Resen upp ett b. på ett kalt berg
13:2
när man reser upp b. på bergen
18:3
ss. ett b. på höjden
30: 17
furstar skola fly ifr. b. et
31:9
mitt b. t. tecken åt folkslagen
49:22
resen upp ett b. f. folken
62:10
Res en upp ett b . . . ä t Sion
Jer. 4:6
o. r esen upp ett högt b.
6:1
r esen upp ett b.
50:2
Resen upp ett b. mot Babels murar 51:12
51:27
Resen upp ett b. på jorden
(segle t) stod ss. ditt b.
Hes . 27:7

BANI

hebr. byggd; efterkommande.
l. En gadit bland Davids hjältar.
2.Sam.23:36.
2. Leviten Semers son. l.Krön.6:46.
3. En avkomling av Peres, Juda son.
1.Krön.9:4.
4. En av Banis efterkommande. Esr.
10:38.
5. En levit, som undervisade folket
i lagen och undertecknade Nehemjas
förbundsskrivelse.
BAN!
under Rehum , B. s son
Neh. 3 :17
B ... underv isade folket i lagen
8 :7
och B. ropade med hög röst
9:4
B ... sade: Stån upp och loven
9 :5
Hodia, B. och Be ninu
10:13
Ussi,son till B.
11:22

6. En annan levit. Neh.9:4.
7. En hövding, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse (eller representant för den i nr 8 omtalade
familjen) . Neh.10:14.
8. Grundläggare aven familj, som
vände tillbaka från Babel med Serubbabel. (Se: Binnui, Neh.7:IS .) Esr.
2: 10; 10:29,34.
BANK

I gamla tiden fungerade templen som
en slags bank i länderna vid inre
Medelhavet. Så var det även i Palestina. I Jerusalems tempel förekom
bl.a. penningväxling, jfr. Matt.21: 12.
I romarriket fanns ett omfattande
bankväsen.
BANK
mina penningar i en b.
satte in mina penningar i b .

Matt . 25:27
Luk. 19:23

göra lätt el. ringa; pi. smäda, förbanna.
3) loidoreä, A o l <5 o p € w
skymfa, smäda.
BANNA
l b.de (Josefs) fader honom 1. Mos. 37:10
l ingen m å b. (Rut) därför
Rut 2:16
3 b.de Uuda rna) honom
Joh. 9:28
BANNANDE
2 I skolen bliva föremål för b. Jer. 42:18
2 före m ål för h äpnad. b.
44:12

Bannlysning

Se: Tillspillogivning.
-bar

BAR

dyrbar 2.Sam.1 :26
fruktbar Hes.17:5
gångbart I.Mos.23 :16
redbar Job 33:3
stridbar S.Mos.3:18
underbar Jes. 9:6.
BAR (adj).
icke blivit gripen på b..
4. Mos. 5:13
låg han på b. a marke n
2. Sam . 12:16
David gick m. överhöljt huv. o. b . a .. 15:30
denna kvinna har på b. gärning Joh. 8:4

BARABBAS

aram. faderns son. En rövare, som
satt fängslad i Jerusalem tillsammans
med några upprorsmakare. De hade
under upproret begått ett mord. Varje
påskhögtid plägade den romerske
landshövdingen giva folket en fånge
lös, vilken de ville. Barabbas blev
frigiven vid den påskhögtid, då Kristus blev korsfäst.
BARABBAS
beryktad fånge, som hette B. Matt.
giva eder lös. B. elle r J es us
övertalat folket att begära B.
så svarade de: B.
Då gav han dem B. lös
han som kallades B.
Mark.
hellre skulle giva dem B. lös
gav han dem B. lös
och giv oss B. lös
Luk.
Joh.
Icke honom utan B.
Men B. var e n rövare

27:16
27:17
27:20
27:21
27:26
15:7
15:11

15:1 5
23:18
18:40
18:40

BARA K

hebr. blixt. Abinoams son från Kedes
i Naftaii , en härförare under Deboras tid . På Guds befallning drog han
ut i strid mot kananeerna med tiotusen man av Naftali och Sebulons
stammar. Striden utkämpades vid
Kison , och inte en enda av fienderna
kom undan . Barak räknas i Hebreerbrevet bland troshjältarna .
Se: Bedan l.
BARA K
lät kalla till sig B.
Dom. 4:6
B. sade till henne: Om du går med 4:8
och gick med B. till Kedes
4:9
bådade B. upp Sebulon
4,10
att B. hade dragit upp på berget
4:12
Debora sade till B. : St å upp
4:14
drog då B. ned från berget Tabor
4:14
de veko tillbaka för B. s svärd
4:15
B. jagade efter vagnarna
4:16
samma stund kom B. jagande
4:22
s jöngo Debora och B.
5:1
Stå upp, B.; tag dina fångar
5:12
så gjorde ock B.
5:15
ifall jag skulla förtälja om B. Hebr.11 :32

BARAKEL

hebr. Gud välsignar. Fader till Jobs
vän Elihu från Bus. Job 32:2,6.
BARAKlAS

grek. form av hebr., H erren välsignar.
Profeten Sakarjas fader. Se: Berekja.
Matt. 23:3S .

Bunden vid Kristus, 2.Kor.l :2 1.
Förr var vi bundna vid världen,
Hos.5:4; Jes.S :18 . Men Kristus predikar • förlossning för de bundna.,

Krigsbaneren hade ingen speciell likhet med våra dagars fanor eller flaggor. De kunde vara gjorda av trä
eller metall och prydda med figurer,
föreställande olika heliga symboler.
Baneren användes i krigstid för att
samla, leda och ingiva mod hos trupperna. Under Israels ökenvandring
hade varje familj sitt fälttecken , 4 .

smädande; förbannelse, besvärjelse;
av : [Isälal), vara lätt el. ringa; hif.

grek. barbaros. Ursprungligen betecknade detta uttryck en person, som
icke talade grekiska, en som talade
ett okänt språk, som inte blev förstått. Så småningom fick ordet innebörden rå, okultiverad. Sedan ro-
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-band

armband I.Mos.24:22; Jes.3:19
pannband Jes.3: 18

BANNA
l) gä'ar,

ll!.~

gräla, klandra, tillrätta visa.
2) kelälä, n~? R

BARBAR

Barbar-Barmhärtighet
marna hade besegrat grekerna och
övertagit grekisk konst och kultur,
intog de samma ställning som grekerna före dem och kallade alla, som
i språk eller seder ski Ide sig från det
vanliga grekisk-romerska levnadssättet, för barbarer. Paulus kände sig
stå i skuld till barbarerna, när det
gällde evangeliets utbredande, Rom.
l: 14, grt. (övers . andra folk) . Ordet
förekommer även i Apg.28:2,4, övers.
inföding, och i l.Kor.14: Il , övers.
främling.

Cyperns huvudstad, och avslöjade
honom. Se även: Elymas. Apg.13:6.

BARBAR
om någon är b. eller skyt

han stack sin hand i b . en

Kol. 3:11

BARFOTA

De skor, som brukades i Bibelns
länder, var sandaler, sulor, vilka
bands fast vid fötterna och skyddade
mot stenar och törnen på vägen.
Hemma och i närheten av sitt hus
gick man dock vanligtvis barfota. .På
landsbygden kunde man också gå på
detta sätt ut på åkern. Att gå barfota
blev helt naturligt en symbol för
ödmjukhet och enkelhet i livsföringen och brukades också för att uttrycka sorg eller vanära.
\. Uttryck för ödmjukhet inför Gud.
Mose och Josua fick befallning att
draga skorna av sina fötter, ty de var
på helig mark, 2.Mos.3:5; Jos.5 :l5.
Prästerna utförde sin tjänst barfota
som tecken på respekt för helgedomen. Ingen tilläts vandra omkring
på helgedomens område med skorna
påtagna eller med otvagna fötter.
Även i modern tid sätter många judar
sina skor åt sidan på den stora försoningsdagen och den 9.Ab, då man
fastar till åminnelse av templets ödeläggelse vid tre tillfällen i Israels
historia.
2. Tecken på sorg och förnedring.
David gick barfota, då han flydde
för sin son Absalom, 2.Sam.15 :30.
Jesaja gick barfota i tre års tid och
blev därigenom tecken och förebild
på Egyptens och Etiopiens kommande fångenskap, Jes.20:2-4.
3. Den barfotades hus,
5.Mos.25 :5-1O.
Det var stadgat i lagen, att om en
man dog barnlös, skulle hans broder
äkta den avlidnes hustru. Den första
sonen i detta äktenskap skulle betraktas som den avlidnes son. Om
någon vägrade ingå ett sådant svåger-äktenskap, skulle den avlidnes
hustru offentligen draga av honom
hans sko och spotta honom i ansiktet. Hans hus fick därefter bära
smädenamnet . den barfotades hus ».
Det var sed att stadfåsta avsägels~
av arv därigenom att den ena parten
tog av sig sin sko och gav den andra:
i Ruts bok hänvisas härtill - en sed
från gammal tid, Rut 4 :7-8. Den
förekom också vid avtal av byte
samt då man bördade något.
BARFOTA
gick naken o. b .
Jesaja har gått naken o. b.
vandra åstad nakna o. b.
m å ste gå b . o. naken
BARFOTAD
skall heta .."den b.es hus"

BARKOS

trol. aram. K os' son . (Kos är ett
edornitiskt namn, bl.a. namnet på en
edornitisk gud .) En tempelträl , vilkens efterkommande återvände med
Serubbabel från exilen i Babel till
Juda . Esr.2:53; Neh .7:55.
BARM

Stick..din hand i b. en
2. Mos. 4:6
(Mose) stack sin hand i b. e n
4:6
Stick din hand tillb. i b . e n
4:7
4:7

(Mose) drog ut den igen ur b. e n
4:7
lade(stenarna) .. i b. e n
1. Sam. 17:40
gömt min missgärning i min b. Job 3 1: 33
drag den fram ur din b.
Ps. 74:11
hennes b. förnöje d ig alltid Ords. 5:19
myrragömme .. i min b .
HV. 1 :13
Din b . lik ett killingpar
4:5
Din b. är lik ett killingpar
7:3
din b. liknar fruktklasar
din b. vara mig ss . vi ntr ädets

7:7
7:8

s. ännu icke har någon b.
8:8
min b. ä r ss. tornen d ärpå
8:1 0
få suga m. lust av he nnes b .
Jes. 66:11
smekte man deras .. b.
He s . 23:3
smekt henne s jungfruliga b.
23:8
när egyptierna smekte din b .
23:21
otuktsväsendet fr. sin b.
Hos . 2 :2

BARMHÄRTIG

Se även: Barmhärtighet, medlidande,
nådig, fördrag, fördraga, tålig, mild,
öm, förbarmande, hjälp , godhet, fullkomlig.
BARMHÄRTIG

l) /,lannLIIl, 1·1-]0
nå dig, barmhärtig (om Gud); av :
\:länan , vara nådig el. barmhärtig,
se 4; \:lannun är övers .• nådig », när
det står tillsammans med ra\:lum, se 2.
2) ra/,lum, D·m}
som förbarm ar sig, barmhärtig; av
rä\:lam , se 6.
3) omskrivning. Se Barmhärtighet \.
4) bänan , 110
vara nåd ig el. barmhärtig; här part. ,
som är nådig el. barmhärtig, jfr \.
Se: Anropa 2, Barm härtighet 3.
Bedja 4, Bevisa 15, Bönfalla 2.
5) /,liisärJ, 190
fromhet; godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; av: [\:lasa~l, vara
from el. god. Se: Barmhärtighet \.
6) rä/,lam , DCI~
älska ; här pi. förbarma sig, ha medlidande, vara el. bliva barmhärtig;
jfr 2. Se: Barmhärtighet 4.

7) eleemön, ?: A E ii \,l UJ V
som visar medlidande ; barmhärtig;
av: eleos, se Barmhärtighet 7; jfr 9
nedan. Detta ord betecknar i första
hand medlidande med dem som har
det svårt, ett medlid ande, som tar sig
uttryck i en konkret hand ling; jfr
eleemosyne, medlidsamhet, allmosa.
8) oiktirmön , o t K T f p \,l UJ V
som hyser medl idande, barmhärtig;
i LXX övers. av hebr. ra\:lum, se 2 ;
hänger sam man med subst. oiktirmos ,
se Barmhärtighet 9 . D etta ord betecknar inte bara medlidande genom
en enstaka konkret handling Gfr 7)
utan ett förbli vande barm härtigt sinnel ag.
9) eldö, EA E EUJ
hysa medlidande, vara barmhärtig;
av: eleos, se Barmhärtighet 7. Verbet
förekomme r t.ex. i bönen K yrie
eleeson (Herre, förbarma dig) , Matt. .
17: 15; 20:30,31. Jfr 7. Se: Barmhärtighet 6.
10) el/splangchnos,E VO 11 Aa y X vo r;
godhjärtad , barmhärtig; av: eu, gott,
väl, och splangchna, inälvor, i N.T. =
hjä rta såsom säte för medl idande och
andra känslor, jfr Barmhärtighet 2.
BARMHÄRTIG
1 (H . :) ty jag är b.
2. Mos. 22 :27
2 H., en Gud, b.och nådi g
34:6
2 din Gud är en b. Gud
5 . Mos. 4:31
3 ss. H. är b.
1. Sam. 20 :14
3 ss . Gud är b.
2. Sam . 9 :3
2 eder Gud är nådig och b. 2.Krön. 30:9
2 du (H.) är b .
Neh. 9:17
9~1
2 du är enb. Gud
4 rättfärd ige är b.och givmild Ps.37:21
4 alltid b . och villig att låna
37:26
2 Dock, han (Gud) är b.
78:3 8
3 du , H., är e n b. och nådig Gud
86 :1 5
103:8
2 B. och nådig är H.
2 nådi g och b. är H.
111:4
2 går han upp •. nådig och b.
112:4
4 Väl den s . är b .
11 2:5
116 :5
2 vår Gud är b.
2 Nådig och b. är H,
145:8
5 En b. man gör väl
Ords . 11 :17
6 skall bliva b. mol eder
Jer. 42:12
2 nådig och b. är han (H.)
J oel 2:13
Jona 4:2
2 en n~dig och b. Gud
7 Saliga äro d e b.a
Matt . 5 :7
8 Varen b.a
Luk . 6 :36
6:36
8 ss. eder Fader är b.
9 Jag skall vara b .
Rom. 9 :15
9 mot den jag vill vara b.
9:15
9 b. mot vem han (Gud) v ill
9:18
10 Varen goda och b .a
EL 4:32
7 att han (J.) skulle bliva b. Hebr . 2:17
10 Varen alla . • b.a
1. Pet . 3:8
8 H. är nåderik och b .
Jak . 5:11
9 m ån I vara b.a
Jud. v . 22
v .23
9 andra mån l också var a b .a

BARMH ÄRTIGHET

Termerna barm och hjärta beteckn a r i många språk sätet för män niskans ädlare kän slor. Ordet barmhärtighet är besläktat med misskund,
nåd , kärlek . Det innebär medömkan.
medkänsl a för någon i hans nöd . l
klassiskt grek iskt språkbruk betecknar eleos en känsla, som utlöses, då
något ont eller en olycka drabbat
medmänniskan . Vissa filo so fer , exempelvis stoikerna, räkn ade barmhärtigheten bland sjä lens sj ukdomar.
Bibeln åter inskärper ofta och inträngande vikten av barmhärtighet.
Gud är barmhärtig, PS. l03:8- 13 .
»Herren! Herren! - en Gud, barmhärtig och nådig., 2. Mos.34:6. Herren är barmh ärtig, och det får den
människa erfara, som omvänder sig
ti ll honom , 5.Mos.4:30- 31; Ps.25:6;
Jer. 3 l :20; Dan .9:9 . l G.T. ä r H errens barmh ärtighet knuten till det
utva lda folket; den ' utgör grund valen
för förb un det.
l N .T. understrykes på nytt, att
Gud är barmhärtig, Luk .6:36. Den
kristne bör alltid minnas, att han
själv lever av Guds barmhärtighet,
Matt. 18:23 - 35. Jesus giver barmhärtigheten stor plats i sin förkunnelse .
Han uppmanar till barmhärtighet och
knyter löften till den , Matt.5:7; L uk .
6:36. Barmhärtigheten är den inställning till nästan , som Gud kräver
av människan. Ordet beteckn ar icke
endast en kän sla utan även ett handlingssätt, Luk.10:32. Barmhärtighet
skall utövas i handling . Den är i sann
mening medmänniska , nästa, som
handlar barmhärtigt mot andra . Jfr
den barmhärtige samariten , Luk. 10:
29 f. Det ord , som i Matt.5:48 bru·
kas såsom synonym till »barmhärtig »
i parallellstället, Luk.6:36, betyder
»fullkomlig •. Den kristna barmhärtigheten skall således vara fullkom li g,
hel, utan reservationer. Liknelsen om
den barmhärtige samariten säger detsamma: Det är icke fr åga om vem
som är min nästa utan att jag själv
visar mig såsom nästa! Detta är det
revolutionerande kristna tänkesättet.
som vände r upp och ner på fråga n.
Jfr Luk . 10:29 ,36.
Redan i G.T. fo rdrar Gud , alt
barmhärtigh et visas mot främlingen ,
5.Mos .10: 18- 19. Jesus spränger alla
nationella gränser för barmhärti ghet:
den skall rikt a sig mot människan

Jes. 20:2
20:3
Mika 1: 8
5.Mos.25:10

BARHUMIT

(T. de 30 hö rde: ) b. en..

2. Sam. 23:31

BARIA

hebr. flykting. Semajas son. \.Krön.
3:22.
BARJESUS

grek. form av ararn., son till Jesus.
En judisk trollkarl (magiker) och
falsk profet. Paulus mötte honom
på sin första missionsresa i Pafos,
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Tradition ell har utpekat denna plats vid vägen m ellan Jemsalem och Jeriko som den barmhärtige sa/llaritens härbärge.
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Barmhärtighet-Barn
10) aneleos, &VEA E:O C;
som inte visar barmhärtighet, obarmhärtig; av: neg. an- och eleos, se 7.

7 B. och frid •• fdröke sig
7 vänten på vår H., JK .. b.

1) båsätj,

Det nya förbundet förmanar till
barmhärtighet
l.Pet.3:8; Ef.4:32; KoI.3:12; Luk.
6:36. De barmhärtiga är saliga, Matt.
5:7. Gud har behag till barmhärtig-

'E A E: o C;
medlidande, barmhärtighet; i LXX
den vanl. övers. av i}~äd, se l.
8) aneleemon, å. v E: A E: Ii Il UJ v
som inte visar medlidande, obarmhärtig; motsatsen till eleemön, se
Barmhärtig 7.
9) oiktirmos, o i. K T \ P Il 6 C;
medlidande, barmhärtighet, pI. utom
i Ko1.3:12, där det står splångchna
oiktirmou, ordagrant: medlidandes
(barmhärtighets) hjärta, övers. hjärtlig barmhärtighet; pI. oiktirmol är i
LXX den vanliga övers. av rai}limim,
se 2.

BARMHÄRTIGHET
1 stor är den b.du gör
1. Mos. 19:19
1 att du gör b. med mig
40 :14
2 läte eder finna b.
43:14
2 läta b. vederfaras dig
5. Mos .13 :17
1 (Rahab:) jag har gjort b. Jos. 2:12
1 skola vi bevisa dig b.
2:14
1 vilja vi göra b.med dig Dom. 1:24
Il bevisaden ju b.
I.Sam.15:6
1 skall du väl bevisa b.
20:14
1 Icke .• taga bort din b.
20:15
1 må nu ock H. bevisa b. 2. Sam. 2:6
1 då jag bevisar b.
3:8
1 bevisa b. för Jonatans skull
9:1
1 mot vilken jag kan bevisa b.
9:3
1 jag vill bevisa b. mot dig
9:7
2 hans (H.) b. är stor
24:14
2 låta dem finna b.
1. Kon. 8:50
2 hans b. är mycket stor 1. Krön. 21 :13
2 edra bröder •. finna b. 2. Krön.30:9
2 låt honom finna b.
Neh. 1:11
2 efter din (H.) stora b.
9:19
2 efter din stora b. gav du dem
9:27
2 räddade dem efter din b.
9:28
2 i din stora b.gjorde du icke
9:31
1 f6rtvivlade borde ju röna b. Job 6:14
2 Tänk, H.. på din b.
Ps. 25:6
2 skall icke tillsluta din b.
40:12
2 utplåna •. efter din stora b.
51:3
2 till mig efter din stora b.
69:17
2 i vrede tillslutit sin b.
77:10
2 låt din b•• komma oss till
79:8
2 kröner dig med nåd och b.
103:4
2 (H.) lät dem finna b.
106:46
2 Din b.komme över mig
119:77
2 H., din b. är stor
119:156
1 b.och trofasthet röna de Ords. 14:22
1 Gm b.• f6rsonas missgärning 16:6
1 Efter .. goda vilja räknas b.
19:22
1 ropa ut var och en sin b.
20:6
3 hans nästa finner ingen b.
21:10
4 den s.bekänner .. får b.
28:13
2 i stor b. vill jag åter
Jes. 54:7
2 gjort mot dem efter sin b.
63:7
2 var är •• din b.
63:15
2 tagit bort •. min nåd och b. Jer. 16:5
2 Jag vill läta eder finna b.
42:12
2 det är icke slut med (H. ) b. Klag. 3:22
2 lät Daniel finna nåd och b. Dan. 1:9
3 öva b. mot de fattiga
4:24
2 hos H., vår Gud, är b.
9:9
2 fdrlitande på din stora b.
9:18
2 trolova mig .• i nåd och b. Hos. 2:19
5 all min b. vaknar
11:8
4 den faderlöse undfår b.
14:4
2 han har förkvävt all b.
Am. 1:11
2 till Jerusalem i b.
Sak. 1:16
2 bevisen kärlek och b.
7:9
4 i min b.läta dem komma
10:6
6 skall vederfaras b.
Matt. 5:7
7 (J.:) Jag har behag till b.
9:13
7 behag till b. och icke till offer 12:7
7 viktigast i lagen .• b.en
23:23
7 Hans b.varar
Luk. 1:50
7 tänkt på att bevisa b.
1:54
7 bevisat henne så stor b.
1:58
7 göra b. mot våra fäder
1:72
7 Den s. bevisade honom b.
10:37
8 utan b. mot andra
Rom. 1:31
6 utan på Guds b.
9:16
7 härlighets rikedom på b.ens kärl 9:23
6 gm dessas ohörsamhet fätt b. 11:30
7 den b. s.har vederfarits eder
11:31
6 också själva skola få b.
11:31
9 förmanar jag .• vid Guds b.
12:1
6 övar b., göre det med glädje
12:8
7 prisa Gud fdr hans b.s skull
15:9
6 gm H. b.. förtroende värd I.Kor. 7:25
9 Lovad vare .. b.ens Fader 2. Kor. 1:3
6 gm den b.. hava detta ämbete
4:1
7 över dem vare frid och b. Gal. 6:16
7 Gud, s. är rik på b.
Ef. 2:4
9 om hjärtlig godhet och b.
Fil. 2:1
9 kläden eder .. i hjärtlig b. Kol. 3:12
7 Nåd, b.och frid
1. Tim. 1:2
6 Men b. vederfors mig
1:13
6 Men att b. vederfors mig
1:16
7 Nåd, b.och frid
2. Tim. 1:2
7 Må H. visa b.
1:16
7 H. give att han må finna b.
1:18
7 frälste han oss •• efter sin b. Tit. 3:5
7 att vi må undfå b.
Hebr. 4:16
9 han skall •. dödas utan b.
10:28
7 efter sin stora b.
1. Pet. 1:3
6 icke haden fätt någon b.
2:10
6 men nu haven fätt b.
2:10
7 b. och frid ifrån Gud
2. Joh. v.3
10 domen skall utan b.drabba Jak. 2:13
7 den s . Icke har visat b.
2:13
7 b.en kan frimodigt träda fram
2:13
7 vishet .. är full av b.
3 :17

t. Barnen bygger upp familjen, släkten, samhället, nationen, 5.Mos.25:6,9;
Rut 4: 11. Det är därför både en plikt
att ha många barn, l.Mos.1:28, och
en stor förmån att få se avkomlingar
i flera led, l.Mos.50:23; Ords.17:6.
En religiös aspekt får barnafödandet
därigenom att Gud såväl vid skapelsen, l.Mos.1:28, som vid ingåendet
av förbundet med Abraham och det
utvalda folket, l.Mos.12:2,7; 13:16;
22: l, i sin välsignelse inneslöt även
detta. Abrams namn ändrades till
Abraham, fader till många, l.Mos.
17:5.
Barn är en Guds gåva, l.Mos.35:5;
Ps.127:3, en belöning, ett uttryck
för hans välbehag, hans välsignelse,
Ps.113:9; 128:3,4; jfr Pred.6:3.
Ofruktsamhet, barnlöshet betraktades
följaktligen som ett uttryck för Guds
misshag, JobI8:19, ett undanhållande
av förbundets välsignelse, ett straff,
3.Mos.20:20; Jes.47:9; Jer.15:7. Längtan efter barn var därför djup och
stark, l.Mos.30:1. Förblev den äkta
hustrun barnlös, kunde hon låta sin
tjänarinna givas åt maken för att föda
barn åt henne, l.Mos.16:1 f.; 30:1-8,
9-13. Barnet betraktades därvid som
hennes eget, icke tjänarinnans. Om
bröder bodde tillsammans och en av
dem dog barnlös, var det någon av
de andras plikt att äkta änkan och
skaffa avkomma. Den förstfödde räknades därvid som den avlidnes son,
l.Mos.38:25; 5.Mos.25:5; Matt.22:
24 f. Var bröderna ur stånd att uppfylla denna plikt, ålåg detta närmaste
släkting, Rut 4:4--5.
Glädjen vid ett barns födelse stod
i proportion till den djupa innebörd
man fäste därvid, l.Mos.30:23; speciellt gladde man sig vid gossebarns
födelse, Ps.127:4--5; ju flera män desto flera försvarare! Själslidandet vid
barnlöshet tärde på själva livslusten,
1.Mos.30: l, och förorsakade sorg och
tårar, l.Sam.1:10--20. Den ofruktsammas lidande ökades av förakt
från andras sida, l.Mos.16:4 f.; l.
Sam.l:6. Smädenamnet .den ofruktsamma. blev ofta hennes lott, Luk.
1:25,36. Förlusten av ett barn förorsakade otröstlig sorg, l.Mos.37:3435; 42:36; Matt.2:18.
Vid födandet bistods modern aven
hjälpkvinna, l.Mos.35:17; 38:28; 2.
Mos.l:15. Den nyföddes första vård
var omsorgsfull, Hes.16:4. Modern
ammade i regel själv sitt barn, l.Mos.
21:7; l.Sam.l:23; l.Kon.3:21. Endast
sjukdom eller död utgjorde undantag
härifrån. Dock anskaffades ammor
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oavsett ras och folk, ty sådan är Gud,
Luk.6:36; Matt.5:45. Jesus betonar
allvaret i försummelse av barmhärtigheten. Liknelsen i Matt.18:23-35
är skakande. - Paulus förmanar till
barmhärtighet mot bröderna, Ef.4:32.
Den skall utövas med glädje, inte så
att den sårar, förödmjukar, Rom.12:8.
Liknelsen om domen, Matt.25:
31 f. , visar, att det där blir fråga om
barmhärtighet såsom trons främsta
och väsentliga yttring, jfr Jak.2:13.
Barmhärtighet, Guds

Tillhör Guds väsen
2.Mos.34:6--7; 22:27; 4.Mos.14:18;
5.Mos.4:31; Ps.62:13; Joel 2:13, Dan.
9:9; 2.Kor.l:3. Gud har lust till nåd,
Mika 7:18. Gud är kärleken, l.Joh.
4:8; Luk.6:36.
Guds barmhärtighet är
stor, 4.Mos.14:19; 2.Sam.24:14;
Ps.51:3; Neh.24:7; l.Pet.l:3, rik, 4.
Mos. 14: 18; Klag.3:32; Ef.2:4; Jak.
5:11, evig, Ps.25:6; Jes.54:8; Luk.
1:50, var morgon ny, Klag.3:23. Den
omfattar alla hans verk, Ps.145:9.
Guds barmhärtighet uppenbaras
i hans förbund med Israel, 5.Mos.
4:31, mot hans avfallna folk, Joel
2:13, i hans handlande med Israel,
Jes.63:7; Luk.l:54, då han åter församlar judarna från förskingringen,
Jes.54:7; Jer.42:12; 2.Krön.30:9; Neh.
9:17, då han uppenbarar hemligheter, Dan.2:18, i Kristus, Luk.l:72,
78; Hebr.2:17; Jud.v.21; Tit.3:5; den
riktar sig även till hedningarna, Rom.
11 :30; 15 :9; l.Pet.2: 1O, den röjes i
vår frälsning, Tit.3:5, kommer över
dem som fruktar honom, Luk.l :50,
visas mot dem som bekänner sina
överträdelser och övergiver dem,
Ords.28:13; Jes.55:7; 2.Krön.30:9;
Hos.14:2-5, mot de barmhärtiga,
Matt.5:7; jfr Jak.2:13, mot de betryckta, Jes.49: 13-16, faderlösa, Hos.
14:4, i det att det icke är ute med
oss, Klag.3:22; Neh.9:31, mot vem
han vill, Rom.9:15,18; 2.Mos.33:19.
Guds barmhärtighet
är ett böneärnne, Ps.25:6; 40:12;
51:3. På Guds barmhärtighet och
icke på vad rättfärdigt vi hava gjort
grundar sig bönen, Dan.9:18. Guds
barmhärtighet bör man tillönska
andra, GaI.6:16; l.Tim.l:2; 2.Tim.
1:2,18; 2.Joh.v.3; Jud.v.2. Guds barmhärtighet ligger till grund för förmaning, Rom.12:1.
Exempel:
Lot, l.Mos.19:16--19. Elisabet, Luk.
1:58. Den barmhärtige samariten enligt en gammal kyrklig tolkning
Gud själv - Luk.IO:30 f. Den besatte,
Mark.5:19. Epafroditus, FiI.2:25-27.
Paulus, l.Tim.l:13-17; l.Kor.7:25.
Job, Jak.5:11. För övrigt är alla Guds
nådegärningar i det gamla förbundet
och Jesu gärning i det nya förbundet
lysande exempel på Guds barmhärtighet.
Barmhärtighet, människan

Motiveras av Guds barmhärtighet,
Luk.6:26; Matt.12:7.

Barmhärtighet krävs i gamla
förbundet
Sak.7:9, jfr Jes.58:7. Den barmhärtige gör väl mot sig själv, Ords.
11:17; Ps. 112:5. Den ogudaktiges
själ hyser ingen barmhärtighet, Ords.
21:10; Am.1:11; Jes.47:6.

het, Matt.12:7; 9:13. Barmhärtighet
är en yttring av visheten ovanifrån,
J ak.3: 17. Barmhärtigheten bör utövas
med glädje, Rom.12:8. Fariseerna underlåter barmhärtigheten, Matt.23:23.

Barmhärtighet skall utövas
oansett nationalitet och religion,
Luk.IO:33 ff. (den barmhärtige samariten); mot den hungrande, Matt.
25:35; Jes.58:7,8,1O,11; Hes.18:7;
Rom.12:20; Ords.25:21; Luk.3:11
(exempel, Rut 2:13,14); mot den
som törstar, Matt.25:35; 10:42; Rom.
12:20; Ords.25:21; mot den nakne,
Matt.25:36; Jes.58:7; Hes.18:7; Luk.
3:11 (exempel, Job 31:19,20); mot den
sjuke, Matt.25:36; mot främlingen,
Matt.25:35; Job 29:16; mot den
fångne, Matt.25:36; Hebr.lO:34; mot
den fattige, Ords.14:31; Dan.4:24,
jfr den rike mannen och Lasarus,
Luk.16:19 ff.; mot den betryckte,
Ords.14:21; 31:20; mot den som behöver förlåtelse, Ef.4:32; mot ovännen, Rom. 12:20; Ords. 25:21; mot
den förtvivlade, Job 6:14; mot faderoch moderlösa barn, Jak.1:27; mot
änkor, Jak.1:27.
Barmhärtighet har med sig lön:
Ps.112:5 f.; Ords.11:17; 14:21,31;
19:17; Matt.5:7.
Obarmhärtighet medför straff:
Am.1:11,12;Sak.7:9,10,13,14; Matt.
18:30,33,34; 23:23; Luk.16:23 f.; Jak.
2:13.
BARMHÄRTIGHET

l) b/isätj, ,p.~
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärti~het; av: [i}äsadl, vara
from el. god; i}asäd används ofta för
att beteckna Herrens godhet och trofasthet i sitt förbund med Israel. 1.
Sam.20:14 ordagrant: vill du icke göra
Herrens barmhärtighet mot mig, 2.
Sam.9:3: jag skall göra Guds barmhärtighet mot honom. Se: Barmhärtig 5.
2) rabt'imim, O '~0.1
inälvor; hjärta s~m säte för medlidande och andra känslor; medlidande, barmhärtighet; pI. av r~i}äm, modersliv; jfr 4.
3) bänan, l iQ
vara nådig el. barmhärtig; i Ords.
21:10 hof. finna nåd el. barmhärtighet; i Dan.4:24 pe.inf. att vara nådig
el. barmhärtig, övers. öva barmhärtighet. Se: Anropa 2, Barmhärtig 4,
Bedja 4, Bevisa 15, Bönfalla 2.
4) räbam, 001
älska; pi. förbarma sig, ha medlidande, visa barmhärtighet; pu. få barmhärtighet. Se: Barmhärtig 6.
5) nibumim, O ~rp
tröst; medlidande, barmhärtighet; av:
[näi}aml, pi. trösta.
6) eleeo, O E: EUJ
visa medlidande el. barmhärtighet;
av: eleos, se 7. Se: Barmhärtig 9.
7) eleos,

Jud. v.2
v.21

BARMHÄRTIGHETSTJÄNST

'9Q

fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet. Se: Barmhärtig 5,
Barmhärtighet l.
BARMHÄRTIGHETST JÄNST
1 bevisat Saul den b.en
2. Sam. 2:5
BARN

Se även: Avkomma, barndom, ung,
fader, moder, släkt.
Barn, Gud.

Se även: Barnaskap, pånyttfödd, arvinge, lärjunge, kristen.
-barn

barnbarn l.Mos.31:28; 2.Kon.17:41
flickebarn 2.Mos.l: 16
gossebarn l.Mos.17:12
människobarn Job 25:6; Jes.51:12
spenabarn 4.Mos.11:12
syskonbarn Kol.4:10
Barn

Barn

i välsituerade familjer eller furstehus,
2.Mos.2:9; 2.Kon .11 :2.
Namngivningen skedde i äldsta tider omedelbart efter födelsen, I.Mos.
19:37,3S; jfr 4:1-2. Senare fick barnen namn först i samband med omskärelsen på åttonde dagen, Luk. I :
59; 2:21. Namnet gavs barnet av modern, I.Mos.19:37-3S, eller av fadern, I.Mos.4:26; 35:IS; Luk.I :6263. Det anknöt till någon omständighet i samband med barnets födelse,
2.Mos.2: 1O; I .Sam.1 :20; I.Mos.30,
till något fysiskt eller psykiskt särdrag
hos den nyfödde, I.Mos.25:25-26.
Det kunde också bestämmas av händelser och förhållanden vid tiden
för barnets födelse, I.Sam.4:21; les.
7:3 ; S:3. De uppkallades ofta efter
släktingar, Luk.1:62. Barnens namn
fick många gånger giva uttryck för
föräldrarnas erfarenheter, önskningar,
förhoppningar, !.Mos.4:1,25 ; 29:32,
33,34,35 ; 30:24. Vid vissa tillfällen
bestämde Herren namnet före barnets
födelse, I.Kon.13 :2; Matt.1 :21; Luk.
1:13 , eller efter födelsen, les.S:3;
Hos.I :6,S.
Barnen invigdes stundom åt Gud
innan de var födda, I.Sam.l: 11;
Dom. 13:7. Den förstfödde tillhörde
Gud, 2.Mos.13 :2; 4.Mos.3 :44 f., och
måste därför lösköpas, I.Mos.34: 1920; 4.Mos.3:44 f. Detta skedde på
trettionde dagen vid en högtid i närvaro av bl.a. prästen. Barnet lades i
dennes händer. I en bägare bar fadern
guld- eller silvermynt. På prästens
fråga, om barnet var hennes förstfödde, svarade modern jakande. Prästen
uttalade då Guds anspråk på barnet,
och därvid frambar fadern lösepenningen, som antogs i barnets ställe,
jfr I.Pet.1 :IS.
Barnets avvänjande vid treårsåldern
föranledde stora festligheter i hemmet, I.Mos.2l:S. Ibland skedde detta
i samband med offer, I.Sam. l :23-24.
Både fadern och modern tog del i
barnets fostran och undervisning,
Ords.I:S ; 6:20; jfr 2.Tim. I :5; 3:15 .
U nder de allra spädaste åren hade
modern vården om barnen. Flickorna
förblev under hennes fostran och ledning tills de gifte sig. De lärde sig
av henne allt, vad till en kvinnas
uppgift hör. Gossarnas uppfostran
och utbildning togs omhand av fadern redan från barnets femte år.
Förmögna familjer överlät dock denna
syssla åt uppfostrare, I.Krön.27:32;
2.Kon.10:1; Ga1.4:1 f. Undervisningen försiggick i hemmen; skolor nämnes först i tämligen sen tid. Talmud
hävdar, att skolor för barn upprättades först omkring år lOO f.Kr. På
Jesu tid var de dock vanliga. Barnen
satt på golvet vid lärarens fötter,
Apg.22:3. Till ämnena för undervisningen hörde givetvis i första hand
läs- och skrivkonsten, som förefaller
ha varit allmänt utbredd i ett jämförelsevis tidigt skede av folkets historia, Dom.S:14; Jes.S:l ; 10:19. Den
unge gossen lärde sig också ett hantverk, oftast naturligtvis faderns, jfr
Matt. 13:55 med Mark:6:3. Lagen
med dess bud och stadgar, ceremonier
och lära inpräntades på ett tidigt
stadium i den unges medvetande, 5.
Mos.4:S,9; 6:7; 32:46. På detta sätt
fick Timoteus kännedom om de heliga
Skrifterna från allra spädaste år (grek.
apa brefous), 2.Tim .3:l5.
Det utvalda folkets historia, som
förtäljde om Guds underbara gärningar med Israel, gav inte blott
intellektuellt kunskapsstoff utan i lika
hög grad moralisk och religiös fostran
och livssyn. Barnets frågor rörand'~
institutioner och ceremonier, som det
åsåg och upplevde i hemmet och hel-

gedomen, gav naturlig anledning till
sådan undervisning, 2.Mos. 12:26 f.;
13:14 f.; 5.Mos.6:20 f.; Jos.4:6 f. En
annan sida av föräldrarnas fostran
visar Ordspråksboken med dess etiska
och vägledande råd och anvisningar
för livets olika områden; de avsåg
att bibringa den unge levnadskonst
och omdöme.
Barnen stod under föräldrarnas
fullständiga myndighet och bestämmanderätt. Barnen var pliktiga att
visa föräldrarna vördnad och lydnad,
2.Mos.20:12; 3.Mos.19:3 . Brott mot
föräldrarna i något avseende straffades mycket strängt, 5.Mos.21 :IS-21:

27: 16. Fadern bestämde över sina
döttrars giftermål, och han kunde
t.o.m. sälja dem till trälinnor, 2.Mos.
21 :7, jfr I.Mos.31:15. Barn lämnades
till fordringsägare som betalning för
skuld, I.Mos.31: l5; Neh.5 :5; jfr 2.
Kon.4: I; Jes .50: l. Fadern bestämde
t.o.m. över barnets liv eller död, l.
Mos.3S:24. Mose lag skyddade å
andra sidan barnen för missbruk och
godtycke från föräldrarnas sida, 5.
Mos.21:15-17; 4.Mos.30:4-5 ; G.T.
företer också exempel på goda föräldrar, !.Mos.22:S ; 37:3; 37 :35; 43 :
14; 44: IS-34; I.Sam.2:lS; 2.Kon.4:
IS f. Faderns kärlek till sitt barn får
även tjäna som illustration till Guds
kärlek gentemot de gudfruktiga, Ps.
103:13.
Äldste sonen intog en särställning
bland barnen. Han fick en dubbel
arvslott vid faderns död , och han blev
familjens överhuvud. Döttrarna ärvde blott i de fall, då inga söner fanns,
4.Mos.27 :S. Barn i olagliga förbindelser var uteslutna från den religiösa
gemenskapen ända ned till tionde led.
5.Mos.23:2; de lämnades utan de övriga barnens fostran , Hebr. I 2:S, hade
ingen arvsrätt och kunde t.o.m. jagas
bort från hemmet, Dom.II :I-2.
N .T . bereder stor plats åt barnen
och betraktar dem som något heligt,
dem hör himmelriket till, Matt.19: 13
f. Jesus älskade barnen, skänkte dem

betonar N .T . föräldrarnas plikter
gentemot barnen, 2.Kor.12:14; Et.
6:4. Ett rätt utövat föräldraskap är
villkoret för tillträde till förtroendeposter i den kristna församlingen, l.
Tim.3:4; 5:9-10. Det får också tjäna
som illustration till förkunnarens förhållande gentemot medlemmarna i den
kristna församlingen, I.Tess.2:7,ll.

3. Barn används i Skriften ofta i
hebraiserande mening. I religiöst
språkbruk används det sålunda om
den troendes förhållande till Gud:

småbarn, spädbarn, ofta i kollektiv
mening; familj; av : !äpap, trippa. Ordet står ofta tillsammans med näsim,
kvinnor. Se också 2.
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sitt intresse, sin tid, och han välsignade dem, Mark.IO:13 f. Han försvarade dem, Matt.21 : 15 f., och han
gjorde sig till ett med barnen, Mark.
9:37. I sin undervisning låter han
ofta barnen tjäna som illustration,
Matt.IS:1 f.; 11:16 f. etc. N.T. betonar på fjärde budets grundval barnens plikt att lyda föräldrarna, Ef.
6: 1-3; KoI.3:20. Jesus är också för
dem det vägledande föredömet, Luk.
2:51; jfr Joh.19:26-27. Ett utmärkande drag i hedendomens urartning,
som i den sista tidens avfall återkommer, är olydnad mot föräldrarna,
Rom .1:30; 2.Tim.3:2. Å andra sidan

Jesus upp väcker Jairi dotter. Siciliansk-bysantinsk mosaik
från katedralen i Monreal, Sicilien .

2. Barnet brukas även som illustrationsmaterial i den kristna undervisningen. Jesus framhåller barnasinnet med dess ödmjukhet och anspråkslöshet såsom en grundbetinge!se för ett lyckligt församlingsliv, ja,
för att överhuvud taget komma in i
Guds rike, och det representerar i
hans ögon ett oersättligt värde, Matt.
IS: 1 f. Å andra sidan är det omogna,
godtrogna och skiftande hos barnet
samt dess brist på kunskap och levnadsvisdom kännetecknande för något som bör övervinnas i en kristens
liv, !'Kor.3:l f. ; 14:20; Ef.4:l3 f.;
Hebr.5:11 f.; I.Pet.2:2. Det outvecklade barnastadiet i motsats till mannens mognad illustrerar det kristna
livet med dess begränsningar här i
tiden i jämförelse med fullkomningen
i evigheten, I.Kor.13 : 11-12.

l.Joh.3: I; Joh. l : 12 m.f1 ., till Kristus,
Mark.10:24; Joh.13 :33; 21:5. Paulus
kallar dem, han fört till andligt liv,
för sina barn, GaI.4:19; l.Tim.I:2;
Filem.v. lO, och Johannes brukar ordet i samma mening, I.Joh.2: I ; 2: 1lJ ;
4:4; 5 :21. Å andra sidan kallas den,
som icke tror, för djävulens barn,
!.Joh.3:IO, jfr loh.S:44, Gehennas
barn, Matt.23: 15, ondskans barn,
Matt.l3:3S, denna världens barn,
Luk.16:S.
Moraliskt används uttrycket barn
för att ange en dominerande karaktär
hos människan: ljusets barn, Luk.
16:8; Ef.5:8, dagens barn, I.Tess.5:5,
vishetens barn, Matt.II:19; Luk.7:35.
Ordet används i rent nationell
eller geografisk mening om ett områdes innebyggare, exempelvis 2.Mos.
l:l2; Jer.2:16; Matt. 23:37 etc. Uttrycket »lsraels barn» (eg . • Israels
söner.), som så ofta förekommer i
G.T. , betyder helt enkelt • Israels
folk» .
Världens barn
l) Denna tidsålders barn, Luk.l6:8.
2) Barn aven tjänstekvinna, GaI.4:31.
3) Djävulens barn, Apg.13: 10; !.Joh.
3:10.4) Gehennas barn, Matt ,23:l5.
Guds barn
l) Älskade barn, Ef.5:l. 2) Guds
ostraffliga barn, Fi1.2: 15. 3) Nyfödda barn, I.Pet.2:2.
Guds barns många namn
.Guds älskade barn., Ef.5 :I, har
många namn : l) Guds barn, loh.
l: 12; !.Joh .3:!. 2) Den Högstes barn,
Luk.6:35. 3) Ljusets barn, Luk.16:8.
4) Dagens barn, I.Tess.5:5 . 5) Löftets
barn, GaI.4:28. 6) Den fria hustruns
barn, Ga1.4:31. 7) Saras barn, l.Pet.
3:6. 8) Abrahams barn, GaI.3:7 . 9)
Eder himmelske Faders barn, Matt.
6:45. 10) Rikets barn, Matt.l3 :38;
jfr motsatsen S: 12.
Guds barns ställning
l) Bliva Guds barn, Joh.l:12. 2)
Kallas Guds barn, I.Joh.3 :!. 3) Vara
Guds barn, 1.loh.3: I; Rom.8: 14, 16;
9:8; Gal.3:26.
Tre barn uppväckta från döden
l) Genom Elia, 1.Kon.17: 17 f.
2) Genom Elisa, 2.Kon.4 : 18 f. 3)
Genom Kristus, Matt.9: 18 f.
BARN

l) wälätJ, ,~ ~

avkomma, son, barn ; av: jäla~ , se IS.
2) ben, 1;)
son, manlig avkomling, i pI. ofta =
barn. Ordet betecknar släktskap dels
i naturlig, dels i andlig mening; det
används ofta i pI. för att beteckna
ett folk el. en släkt. I 4.Mos.16:27
är ben (i pI.) tillsammans med \ap
(se 7) övers. barn. både stora och
små. Se: Avkomling 5, Avkomma 5.
3) jiJlätJ.

'~.~

en som är född, son; gosse, barn; av :
jälag. se 18. Jfr Avkomling 3.
4) nin , 1' ~
nytt skott, avkomma; av: nun, skjuta
nya skott, fortplanta sig; nin före~om
mer alltid tillsammans med nä~ä!!,
se Avkomma 4.
5) utf. ord.
les.45 :10 ordagrant: Varför avlar
du? .. Varför vrider du dig i födslovåndor? När jälag är övers. • föda
barn ., har . barn . här betraktats som
utf. ord; jfr 18 .
6) na'ar, '!ll
gosse; yngling.
7) {af}. <)~

Barn
8) Sä~Ql, '-f':J.lj

liten, ringa; ung; av: ~ä'ar, vara liten
el. ringa.
20) molar.J.äf, n.!~. iD
härkomst; släkt; efterkommande, barn;
av: jäla~, se 18.
21) zära', VJ ~
utströ, så; i 3.Mos.12:2 hif. mottaga
säd, bliva havande; frambringa säd,
här övers. föda barn. Jfr l. Mos.1 :11,
12, hif. part. övers. frö bärande; jfr
vidare zära', se 13. Se: Avkomma 8.
22) b6;if, 11.' ~
hus, ofta i betydelsen: familj, släkt;
cstr.-formen be! förekommer ofta
ortnamn, t.ex. Betel, Betlehem.
23) paidion, 11 a \ å f o 'I)
litet barn (från spädbarn till något
äldre barn); diminutiv av pais, se 26.
Studium för den intresserade: jfr användningen av paidion och teknion
(se 32) i I.Joh.
i !.Joh.
24) teknon, T € K \! o \!
det som är fött, avkomma, barn; av:
tiktö, föda, frambringa; ordet brukas
i både konkret och bildlig betydelse;
se 25. Övers. av Matt.ll:19 blir enl.
en annan läsart: Visheten har fått
rätt av sina gärningar (ergon, gärning). Jfr norsk ungdomsövers.: »visdommen har rett, det viser dens gjerninger •.
25) hyios, lJ l 6 ~
son, manlig avkomma; ordet använd,
också om barn och efterkommande
i överförd, andlig mening och motsvarar närmast hebr. ben, se 2. Medan
teknon (se 24) främst betecknar barnets härstamning genom födelsen, ger

BARN (allmhnt)
2 skall du föda dina b.
1. Mos. 3:16
5 födde b. åt (Guds söner)
6:4
1 Sarai hade inga b.
11:30
5 Sarai hade icke fött b.
16:1
5 så att jag icke föder b.
16:2
2 Skulle b. födas åt en man
17:17
5 skulle Sara föda b.
17:17
5 Skulle jag verkligen föda b.
18:13
2 bjuda sina b •• hålla H. väg
18:19
5 botade •• att de kunde föda b.
20:17
2 att Sara skulle giva b. di
21:7
3 b.et växte upp och blev avvant
21:8
3 Abraham gav (Hagar) b.et
21:14

3 kastade (Hagar) b.et ifrån sig
21 :15
3 förmår icke se, huru b.et dör
21:16
4 icke svek mot mig eller mina b. 21 :23
2 Milka har ock fött b. åt Nahor 22:20
5 B.en voro Us, Bus, och Kemuel 22:21
22:24
5 Reuma, födde ock b.
2 b.en stötte varandra i hennes
25:22
6 Och b.en växte upp
25:27
5 såg, att hon icke födde b.
30:1
2 Skaffa mig b., eljest dör jag
30:1
5 för att (Bilha) må föda b.
30:3
3 Giv mig •. och mina b.
30:26
2 rikedom tillhör våra b.
31 :16
2 Jakob satte sina b. på kameler. 31 :17
2 och b.en äro mina b.
31:43
2 göra mot b .en s. de hava fött
31 :43
2 förgör mig, utan att skona b.
32:11
3 fördelade han sina b. på Lea
33:1
3 deras b. gå främst,
3 Lea med hennes b. därnäst
33:2
3 fick se kvinnorna och b.en
33:5
3 Det är b.en s.Gud beskärt
33:5
3 gingo fram med sina b.
33:6
3 gick ock Lea fram med sina b. 33:7
3 ser själv att b.en äro späda
33:13
3 i den mån b.en orka följa
33 :14
7 deras b •• förde de bort
34:29
7 icke dö, vi själva och b.
43:8
2 bo i Gosen •• du med dina b.
45:10
7 vagnar för edra späda b.
45:19
7 satte sina späda b. på
46:5
7 underhåll efter antalet av b.
47:12
7 till föda för edra b.
47:24
20 de b. s.du har fött efter dem
48:6
6 (Jakob:) välsigne dessa b.
48:16
7 b. lämnade de kvar i Gosen
50:8
7 skall försörja eder och •. b.
50:21
50:23
2 föddes b. i Josefs sköte
3 läto b.en leva
2. Mos. 1:17
3 gören I så och låten b.en leva
1 :18
5 såg att det var ett vackert b.
2:2
3 b.et däri och satte den i vassen 2:3
3 fick (Faraos dotter) se b.et
2:6
3 är ett av de hebreiska b.en
2:6
3 en s. kan amma upp b.et
2:7
3 flickan kallade dit b .ets moder" 2:8
2:9
3 Tag detta b. och amma upp det
3 kvinnan tog b.et och ammade
2:9
7 släpper eder med edra b.
10:10
7 edra kvinnor och lo. må gå
10:24
2 stadga för dig och dina b.
12:24
2 När då edra b. fråga
12:26
7 600000 män förutom •• och b.
12:37
2 våra b. måste dö av törst
17:3
2 fädernas missgärning på b.
20:5
3 hustrun och hennes b. tillhöra
21:4
21:5
2 hustru och mina b. så kära
2 bliva .. edra b. faderlösa
22:24
34:7
2 fädernas missgärning på b.
21 När en kvinna föder b. 3. Mos.12:2
5 8.dagen skall b.ets förhud
12:3
2 giva fri, hm själv och hans b.
25:41
2 ibland b.en till inhysesmännen 25:45
25:46
2 ss. arv åt edra h.
25:54
2 jubelåret givas fri •• hans b.
8 vilddjur, s. skola döda edra b.
26 :22
7 våra b •• fiendens byte
4. Mos. 14:3
2 fädernas missgärning på b.
14:18
7 edra b. skall jag låta komma
14:31
2 edra b. skola draga omkring
14:33
16:27
2,7 och b., både stora och små
31:9
7 kvinnor och b. ss. fångar
7 städer åt våra kvinnor och b.
32:16
7 våra b. bo i de befästa städerna 32:17
7 städer åt edra kvinnor och b.
32:24
7 Våra b. skola bliva kvar här
32:26
2 åt (Kalebs) b. skall jag
5. Mos. 1:36
7 edra b. skola komma ditin
1:39
7 till spillo, kvinnor och b.
2:34
7 spillo, så ock kvinnor och b.
3:6
7 edra hustrur och b. må stanna
3 :19
2 kungör för dina b. och barnbarn 4:9
2 må de lära sina b. detsamma
4:10
2 när du har fått b.
4:25
2 gå dig väl och dina b. efter dig
4:40
2 fädernas missgärning på b.
5:9
2 gå dem och deras b. väl
5:29
2 inskärpa dem hos dina b.
6:7
2 talar nu icke om edra b.
11:2
2 I skolen lära edra b.
11 :19
2 I och edra b. mån länge få bo
11:21
2 det må gå dig väl och dina b. 12:25,28
7 b.en skall du hava ss. byte
20:14
2 B. s.födas i tredje led
23:8
24:16
2 skola icke dödas för sina b.s
24:16
2 och b.en icke för sina
2 missunnsamt se •• på de b.
28:54
2 dela med sig av sina b.s kött
28:55
28:57
2 missunnar .• b.en s.hon föder
29:11
7 så ock edra b.
2 edra b. s. uppstå efter eder
29:22
2 gäller för våra b. för evig tid
29:29
2 hör hans röst, du med dina b.
30:2
7 Församla män, kvinnor och b. 31:12
2 deras b. må höra den och lära 31 :13
32:5
2 icke hans b., utan en skam
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förlora sina närmaste anhöriga, bli
barnlös; pi. röva barnen från någon,
göra barnlös, förgöra el. döda någons
barn.
9) gämul, '1·1 D 2
färdig, mogen, avvand, här övers. avvant barn; part. pass. av gämal, bli
färdig, mogna; göra färdig, bringa till
mognad, (i fråga om dibarn) avvänja.
ID) jäf,lirJ., 1 '8~
ensam, ende, enda barnet; i Dom.Il:
34 fem. hans enda barn (dotter); av:
jäl)a~, vara el. bli en.
11) 'olel, '1~ iv
dibarn, .spädbarn; av: 'ul, giva di; står
ofta tillsammans med jonek, övers.
spenabarn.
.
12) 'oläl, '1~ \V
dibarn, spädbarn; se 11.
13) zåra', VJ J,
sådd, utsäde, säd, avkomma; av: zärä,
se 21. Se: Avkomling 1, Avkomma 2.
14) 'awil, 'I') 12,
dibarn, litet barn; av: 'ul, giva di.
15) 'ämon, l'lD~
skyddsling, elev; av: 'äman, vara fast
el. säker; stödja, vårda, fostra, undervisa. Ords.8:30 ordagrant: jag var vid
hans sida en skyddsling. Jfr part.
'omen, vårdare, fostrare, t.ex. i Jes.
49:23 och 2.Kon.1O:1. Somliga fattar
'ämon som identiskt med 'ämmän,
mästare, konstnär; jfr gamla sv. övers.
»Då war jag werkandes med honom».
16) me'olel, 'I.? \~
barn; po. part. av:' 'alal, leka.
17) 'ul, '1·1V
dibarn, litet barn; av verbet 'ul,
giva di.
18) jälar.J., 1l ~
föda; avla; här ~al part. pass. el. nif.
part., en som är född, barn; jfr 5. Se:
Avkomling 6, Avla 3.
19) ~ä'ir, l '))~

hy ios uttryck för barnaskapsförhållandet, den ställning och värdighet,
som en son har i huset. Detta ord
brukas t.ex. för att beteckna Jesus
som Guds Son och har i l.Joh. endast
denna användning.
26) pais, 11 a 1: ~
gosse, flicka, barn; son, dotter; i överförd mening: slav, tjänare. Ordet används bl.a. för att beteckna Jesus
som Herrens tjänare, t.ex. Matt.12:18.
27) nepios, \! il 11 1 o ~
som inte kan tala; litet barn; av: neg.
ne- och epos, tal, ord; nepios används
ofta för att beteckna det omyndiga
och omogna tillstånd, som utmärker
det lilla barnet; jfr övers .• enfaldig»
i Matt.1I:25.
28) paidiothen, 11 a 1 å 1 6 e E \!
från barndomen, i Mark.9:21 övers.
alltsedan han var ett litet barn; av:
paidion, se 23.
29) brephos, 13 p € ~ o !>
foster; nyfött barn, spädbarn; jfr apo
brephous i 2.Tim.3:15, övers. från
barndomen.
30) utf. ord.
31) monogenes, \.l o \! o • E \! il ~
enfödd, enda barnet; av: m6nos, ende,
ensam, och ordstammen gen-, föda;
grek. motsvarighet till hebr. jäl)ig, se
10. Jfr t.ex. Dom.ll:34 och Luk.
8:42. Ordet används i N.T. för att
beteckna Jesu unika förhållande till
sin himmelske Fader, t.ex. i Joh.I:14.
32) teknion, T E K \! f o \!
litet barn; diminutiv av: teknon, se
24. Ordet förekommer endast i pI.
och används som tilltalsord, varvid
det uttrycker det förtroliga förhållande, som råder mellan en god fader
och hans barn, övers. kära barn.
Ocdet är typiskt för Johannes men
förekommer i en del handskrifter
också i Ga1.4: 19. Jfr t.ex. användningen av paidion (se 23) och teknion
i !.Joh.
33) nepitizö, \! n:, \
w
vara barn, uppföra sig som ett barn;
av: nepios, se 27.
34) teknotropheö, 1 E K \! o T P o € w
uppfostra barn; av: teknon, se 24,
och trephö, föda, nära, uppfostra.
35) phil6teknos, ~ 1 A 6 T S K \! o ~
barnkär, som älskar barn; av: philos,
som älskar, och teknon, se 24.
36) teknogoneö, T E K \! o lO\! € w
föda barn; av: teknon, se 24, och
ordstammen gen-, föda, jfr 31.
37) teknogonia, T E K \! o ,o \! f a
barnafödande; se 36; l.Tim.2:15
ordagrant: genom barnafödandet,
övers. under det hon (kvinnan) föder
sina barn.
38) orphanos, 6 p <); a\!6 ~
föräldralös; föräldralöst barn; Jak.
1:27 pI., övers. fader- och moderlösa
barn; samma ord används t.ex. i Joh.
14: 18, övers. faderlösa.

a :;

BARN

Uppdelning: allmänt, människors, folk
(släkt, invånare), Israels, Guds, bildlig betydelse.

32:20
2 b. i vilka ingen trohet är
8 skall svärdet förgöra deras b. 32:25
32:46
2 given edra b. befallning
33:9
2 ej heller veta av sina b.
7 edra b. må nu stanna kvar Jos. 1:14
4:6
2 då edra b. i framtiden fråga
4:21
2 När edra b. i framtiden fråga
4:22
2 göra det kunnigt för edra b.
5:7
2 deras b. omskar nu Josua
8:35
7 församling. med kvinnor och b.
14:9
2 skall vara dina b.s arvedel
2 edra b. i framtiden skulle
22:24
2 kunna säga till våra b.
2 skulle edra b. kunna hindra
22:25
2 våra b. från att frukta H.
2 edra b. i framtiden icke
2 kunna säga till våra b.
22:27
Dom. 1 :16
2 kaineens b. hade dragit
10 hon var (Jeftas) enda b.
11:34
5 hade icke fött några b.
13:2
5 du har icke fött några b.
13:3
7 kvinnor och b. föras främst
18:21
2 med svärdsegg, också •. b.
21:10
3 Noomi tog b.et och lade
Rut 4:16
3 Peninna hade b.
1. Sam. 1:2
5 ofruktsamma föder 7 b.
2:5
2 s. fick många b. vissnar bort
2:5
5 sjönk ned och födde sitt b.
4:19
11 skona icke, utan döda .• b.
15:3
11 med svärdsegg .. både b. 'och
22:19
30:22
2 taga sina b. med sig och gå
3 Mikal fick inga b.
2.Sam. 6:23
3 H. slog b.et s, Urias hustru fött 12:15
3 på 7. dagen dog b.et
12:18
3 fruktade .. omtala att b.et dött
12:18
3 medan b.et ännu levde
12:18
3 säga till hm att b.et har dött
12:18
3 förstod han att b.et hade dött
12:19
3 (David:) Har b.et dött
12:19
3 Medan b.et levde, fastade du
12:21
3 så snart b.et har dött .. äter
12:21
3 Så länge b.et levde, fastade
12:22
3 kanhända H. låter b.et leva
12:22
7 !ttai jämte alla män .. och b.
15:22
2 Om dina b. hava akt
1. Kon. 2:4
3 :17
5 jag födde b. där i huset
3:18
5 jag hade fött mitt b.
5 födde ock denna kvinna ett b.
3:18
3 (Salomo:) Huggen b.et i 2 delar
3:25
2 vilkens son det levande b.et var 3:26
18 given henne det levande b.et
3 :26
18 Given henne det levande b.et
3 :27
2 om dina b. hava akt på sin väg
8:25
2 om I och edra b. vänden om
9:6
3 träder in i staden, skall b.et dö 14:12
2 bästa du har av kvinnor och b. 20:3
2 dina b. skall du giva mig
20:5
2 begärde mina kvinnor och b.
20:7
3 sleto sönder 42 av b.en 2. Kon. 2:24
11 deras späda b. skall du krossa
8:12
2 mördarnas b. dödade han icke
14:6
2 b.en skola icke dödas
14:6
2 sefarviterna brände upp sina b. 17:31
2 b. göra ännu i dag ss. deras
17 :41
1. Krön. 2:18
5 Kaleb födde ett b.
2 (Simeis) bröder .. icke många b. 4:27
2 de hade många hustrur och b.
7:4
5 Saharaim födde b. i Moabs
8:8
2 Beria hade icke mänga b.
23:11
28:8
2 lämna det ss. arv åt edra b.
2 om dina b. hava akt på 2. Krön. 6:16
20:13
7 Juda .• med sina späda b.
2 hemsökelse drabba (Jorams) b. 21:14
25:4
2 deras b. dödade (Amasja) icke
2 icke dö för sina b.s skull
25:4
2 b.en skola icke dö för sina
25:4
2 brände upp sina b. i eld
28:3
29:11
2 icke försumliga, mina b.
2 edra b. finna barmhärtighet
30:9
7 jämte alla sina späda b.
31:18
2 lät ock sina b. gå gm eld
33:6
2 Av Salomos tjänares b.
Esr. 2:55
2:58
2 Salomos tjänares b. utgjorde
2:61
2 av prästernas b. : Rabajas b.
7 utbedja för •. våra kvinnor och b. 8 :21
9:12
2 besittning åt edra b.
3 församlade sig .• kvinnor och b. 10:1
18 avlägsna kvinnor jämte deras b. 10:3
2 kvinnor s. hade fött b.
10:44
2 våra b.lika goda s. deras b. Neh. 5:5
2 Salomos tjänares b. utgjorde
7:6
2 Av Salomos tjänares b.
7:57
2 lät deras b. bliva talrika
9:23
2 kommo då b.en och togo
9:24
2 i sin stad: Salomos tjänares b. 11:3
2 församlade sig sångarnas b.
12:28
3 kvinnor och b. voro glada
12:43
2 deras b. talade asdoditiska
13:24
7 förgöra .. både b. och
Est. 3:13
2 Haman talade om sina b.
5:11
7 utrota •• b. och kvinnor
8:11
2 Kanhända .. mina b. syndat Job 1:5
11 lik ett b. s. aldrig fick se ljuset 3:16
2 hans b. gå nu fjärran ifrån
5:4
8:4
2 Om dina b. hava syndat
2 Om hennes b. komma till ära
14:21
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2 på hans b. skola ögonen
17:5
4 Utan b. och avkomma bliver
18:19
2 väcker leda hos min moders b. 19:17
19:18
14 de små b.en visa mig förakt
2 Hans b. måste gottgöra
20:10
13 se sina b. leva kvar
21:8
14 b. släppa de ut ss. en hjord
21:11
2 Gud spar åt hans b.
21 :19
6 bröd de hava åt sina b.
24:5
2 Om hans b. bliva många
27:14
29:5
6 mina b. stodo runt omkring
2 Job fick se sina b.
42:16
11 Av b.s och spenabarns mun Ps. 8:3
11 sitt överflöd åt sina b.
17:14
2 Kommen b., hören mig
34:12
13 hans b. gå efter bröd
37 :25
37 :26
13 hans b. äro till välsignelse
2 fr ämling för min moders b.
69:9
13 Hans tjänares b. skola få
69:37
2 svikit dina b.s släkte
73 :15
78:4
2 icke dölja för deras b.
2 kungöra (lagen) för sina b.
78:5
2 kunnigt, för b. skulle födas
78:6
78:6
2 förtälja det för sina b.
2 Om (Davids)b.övergiva min lag 89:31
2 din härlighet över deras b.
90:16
2 tjänares b. skola bo i landet
102:29
2 fader förbarmar sig över b.en 103 :13
106:27
13 att slå ned deras b.
2 Varde hans b.faderlösa
109:9
2 Må hans b. gå husvilla
109:10
2 ss. moder, omgiven av b.
113:9
2 H. föröke eder och edra b.
115:14
2 Se, b. äro en H. gåva
127:3
128:3
2 lika olivtelningar dina b.
2 må du få se b. av dina b.
128:6
9 8S. ett avvant b. i sin moders 131:2
9 ja, ss. ett avvant b., är min
131:2
2 Om dina b. hålla mitt förbund 132:12
2 skola ock deras b. få •• tron
132:12
12 gripa dina späda b.
137:9
2 han har välsignat dina b.
147:13
2 Hören, r b., en faders
Ords. 4:1
2 själv har jag varit b.
4:3
2 Så hören mig nu, r b.
5:7
7:24
2 Så hören mig nu, r b.
15 då fostrades jag ss. ett b.
8:30
2 Så hören mig nu, r b.
8:32
2 hs b. få där en tillflykt
14:26
2 b.ens ära äro deras fäder
17:6
20:7
3 hans b.går det väl
6 b.et röjer sig i sina gärningar 20:10
6 Oförnuft låder vid b.ets hjärta 22:15
6 ett oupptuktat b. drager skam
29:15
5 Om en man än finge 100 b. Pred. 6:3
10:16
6 land vars konung är ett b.
2 B. har jag uppfött och fostrat J es. 1:2
2 vanartiga b .. s.övergivit H.
1:4
16 Mitt folks behärskare är ett lJ.
3:12
3 jag och b.en s. H. givit mig
8:18
3 ett b. varder oss fott
9:6
6 b. skall kunna teckna upp dem
10:19
9 avvant b. sträcka ut sin hand
11:8
11 späda b.krossas inför .. ögon
13:16
2 b.en skona (mederna) icke
13:18
4 utrota b. och efterkommande
14:22
5 och har icke fött några b.
23:4
3 när (Jakobs) b. få se mina
29:23
2 Ve eder. r vanartiga b.
30:1
2 ett gensträvigt folk. trolösa b. 30:9
2 b. s.icke vilja höra H.lag
30:9
2 trofasthet kunnig för b.en
38:19
13 låta dina b.komma från öster
43:5
13 utgjuta min A. över dina b.
44:3
5 Icke kan du avla b.
45:10
5 Icke kan du föda b.
45:10
13 dina b.skulle vara ss. sanden
48:19
17 Kan en moder förgäta sitt b.
49:15
17 om hon kunde förgäta sitt b.
49:15
2 skall få höra sägas av b.en
49:20
5 konungar •• dina b.s vårdare
49:23
2 skulle jag frälsa dina b.
49:25
5 Jubla •• du s. icke har fött b.
54:1
54:13
2 dina b. skola alla bliva
54:13
2 stor frid skola dina b. då hava
57:3
2 r b. av äktenskapsbrytare
57:5
3 r s. slakten edra b. i dalarna
13 ur dina b.s eller barnbarns
59:21
2 dina b. bliva dina äkta herrar
62:5
2 mitt folk, b. s. ej vika
63:8
17 b. s.leva allenast några dagar 65:20
5 b.en s.de föda drabbas ej
65:23
5 föder (Sion) b.et
66:7
2 eftersom Sion födde sina b.
66:8
13 skall det ock vara med edra b. 66 :22
2 Förgäves •• slagit edra b. Jer. 2:30
2 Vänden om. r avfälliga b.
3 :14
2 förläna dig bland b.en
3:19
2 Så vänden nu om, I avfälliga b. 3:22
2 De äro dåraktiga b.
4: 22
5:7
2 Dina b.hava övergivit mig
12 Utgjut den över b.en på gatan
6:11
2 B.en samla tillhopa ved
7 :18
12 utrotar b.en från gatan
9:21
2 Mina b. äro borta
10:20
2 jag skall krossa .. och b.
13:14
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17:2
2 deras b. komma ihåg •• altaren
18:21
2 över lämna deras b.
19:5
2 bränna upp sina b. i eld
30:6
5 pläga då män föda b.
30:10
13 (H.) skall frälsa dina b.
31:15
2 Rakel s. begråter sina b.
31:15
2 hennes b. icke mer äro till
2 (Rakeis) b. skola vända tillbaka 31:17
31:29
2 b.ens tänder bliva ömma
2 vedergäller •• i deras b.s sköte 32:18
32:39
2 gå dem väl, och deras b.
2 r och edra b .• aldrig dricka vin 35:6
35:14
2 bud s. Jonadab gav sina b.
2 dina b. skall man föra ut
38:23
7 anförtrott män, kvinnor och b. 40:7
41:16
7 togo med sig både •. och b.
43:6
7 b .. s. Nebusaradan lämnat
44:7
11 rutroten b. och spenabarn
46:27
13 jag skall frälsa dina b.
2 se ej fäderna sig om efter b.en 47:3
48:4
19 högljutt klaga dess b.
49:1
2 Har Israel nu inga b.
13 fördärv skall drabba (Esaus) b. 49:10
12 (Sions) b. i fångenskap
Klag. 1:5
2 Förödelse har gått över mina b. 1:16
1:20
8 har svärdet förgjort mina b.
2:11
11 b. försmäkta på gatorna
2:19
12 för dina b.s liv
2:20
11 nödgas äta sin livsfrukt, b.en
12 de späda b.en bedja om bröd
4:4
4:10
3 ömsinta kvinnor koka sina b.
2 Till b.en med hårda pannor Hes. 2:4
5:10
2 skola föräldrar äta sina b.
5:10
2 och b. sina föräldrar
5:17
8 vilddjur, s. skola döda edra b.
9:6
7 både b.och kvinnor •. dräpa
16:45
2 övergav sin man och sina b.
2 övergåvo sina män och sina b. 16:45
2 b.ens tänder bliva ömma därav 18:2
20:18
2 sade till deras b. i öknen
20:21
2 deras b. voro gensträviga
20:31
2. låten edra b. gå genom eld
23:37
2 hava de offrat sina b.
23:39
2 slaktade sina b. åt avgudarna
36:12
8 icke vidare döda deras b.
36:13
8 du har dödat ditt eget folks b.
8 icke mer få döda ditt folks b.
36:14
37:25
2 få bo där, så ock deras b.
2 främlingarna •. s.fött b. ibland 47:22
2 i lejongropen, med deras b. Dan. 6:24
3 b. aven trolös moder
Hos. 1:2
2:4
2 mot hennes b .• icke något
2:4
2 de äro b. aven trolös moder
4:6
2 skall ock jag förgäta dina b.
5:7
2 hava fött b. s. icke äro hans
9:11
5 ingen skall där föda b.
9:12
2 om de än få uppföda b.
9:16
5 Om de ock föda b.
10:14
2 krossade både mödrar och b.
2 (H.) b. skola med bävan samlas 11:10
14:1
11 späda b. bliva krossade
Joel 1:3
2 mån r förtälja för edra b.
2 och edra b. må förtälja för
2 sina b .. och deras b. for
1:3
12 församlen de små b.en
2:16
2 sorg över· b.en, s. voro
Mika 1:16
12 deras b. beröven I
2:9
12 hennes b. blevo krossade
Nah. 3:10
2 deras b. skola ock se det
Sak. 10:7
2 med sina b. skola de få leva
10:9
2 fädernas hjärtan till b.en
Mal. 4:6
2 och b.ens hjärtan till •• fäder
4:6
23 forsken efter b.et
Matt. 2:8
23 kom över det ställe där b.et
2:9
23 fingo se b.et med Maria
2:11
23 tag b.et och dess moder
2:13
2:13
23 Herodes tänker söka efter b.et
23 (Josef) tog b.et och dess moder
2:14
2:18
24 Rakel s. begrät sina b.
2:20
23 tag b.et och dess moder
23 traktade efter b.ets liv
2:20
23 (Josef) tog b.et och dess moder
2:21
24 av dessa stenar kan uppväcka b. 3:9
24 giva edra b. goda gåvor
7:11
24 ja, ock fadern sitt b.
10:21
24 b. sätta sig upp mot foräldrar
10:21
23 likt b. s. sitta på torgen
11:16
23 5000 män, förutom kvinnor, b.
14:21
15:26
24 taga brödet från b.en
23 4000 män, förutom kvinnor, b.
15:38
23 kallade (J. ) fram ett b.
18:2
23 Om I icke bliven ss. b.
18:3
23 att han bliver ss. detta b.
18:4
23 s.tager emot ett sådant b.
18:5
24 så ock hans hustru och b.
18:25
23 buros b. fram till (J.)
19:13
19:14
23 sade J.: Låten b.en vara
24 s.har övergivit •• b.
19:29
26 b.en s. ropade i helgedomen
21 :15
21:16
27 Av b.s och spenabarns mun
25 b. av dem s.dräpte profeterna 23:31
24 icke velat församla dina b.
23:37
27 :25
24 blod .. över oss och våra b.
24 b.en fOrst bliva mättade Mark. 7 :27
7:27
24 att taga brödet från b.en
7 :28
23 äta hundarna •• av b.ens smulor

28 Alltsedan han var ett litet b.
9:21
23 (J.)tog ett b. och ställde det
9:36
23 tager emot ett sådant b.
9:37
23 man bar fram b. till honom
10:13
23 Låten b.en komma till mig
10:14
23 tager emot Guds rike ss. ett b. 10:15
24 (J. :)Ja,mina b .. huru svårt
10:24
24 har övergivit •• eller b.
10:29
24 här i tiden .• mödrar och b.
10:30
24 icke lämnar b. efter sig
12:19
24 fadern (skall överlämna) sitt b. 13:12
24 b. sätta sig upp mot föräldrar
13 :12
Luk. 1:7
24 Men de hade inga b.
24 väRda fädernas hjärtan till b.en 1:17
29 spratt b.et till i (Elisabets) liv
1:41
29 spratt b.et till av fröjd
1:44
23 kommo de för att omskära b.et
1:59
30 ville att b.et skulle heta
1:62
23 månde väl varda av detta b.
1 :66
23 du. b .. skall bliva kallad
1 :76
23 b.et växte upp och blev
1:80
29 I skolen finna ett nyfött b.
2:12
29 funno Maria och Josef och b.et
2:16
23 vad s. blivit sagt om detta b.
2:17
23 när föräldrarna buro in b.et
2:27
23 b.et växte upp och blev allt
2:40
24 av dessa stenar uppväcka b.
3:8
23 lika b. s. sitta på torget
7:3 2
31 (Jairus) bade ett enda b.
8:42
31 han är mitt enda b.
9:38
9:47
23 J. tog ett b. och ställde det
23 tager emot detta b. i mitt namn
9:48
23 jag och mina b. hava gått
11:7
24 giva edra b. goda gåvor
11:13
24 velat församla dina b.
13:34
24 ej hatar sin fader •• och sina b. 14:26
29 bar fram till (J.) också späda b. 18:15
23 kallade J. b.en till sig
18 :16
23 Låten b.en komma till mig
18:16
23 tager emot Guds rike ss. ett b. 18:17
24 Guds rikes skull övergivit •• b. 18:29
24 tillika med dina b.
19:44
24 utan att ngn lämnade b. efter sig 20:31
24 eder själva och över edra b.
23:28
30 moderliv, s. icke hava fött b.
23:29
25 Jakob •• s. med sina b.
Joh. 4:12
23 H., kom ned ,förrän mitt b.dör
4:49
24 Ären r Abrahams b.
8:39
24 Rebecka blev moder till sina b. 9:10
32 Kära b .. allenast en liten tid
13:33
30 när en kvinna föder b.
16:21
23 när hon har fött b.et
16:21
23 Mina b .. haven r ngt att äta
21:5
24 gäller löftet och edra b.
Apg. 2:39
3:25
25 r ären själva b. av profeterna
29 att utsätta sina späda b.
7 :19
30 (Moses) var ett vackert b.
7 :20
24 i fullbordan för oss, deras b.
13 :32
21:5
24 ledsagade av dem .. med b.
21:21
24 i~ke behöva omskära sina b.
24 äro vi b .. äro vi ock
Rom. 8:17
9:7
24 Ej heller äro de alla b.
24 s. äro b. efter köttet, men
9:8
24 de s. äro b. efter löftet
24 förmaning till mina b.
l. Kor. 4:14
7:14
24 vore ju edra b. orena
27 När jag var b .. talade jag ss.
27 ett b .. mitt sinne var ss. ett b.s 13:11
23 varen icke b. till förståndet
14:20
33 varen b. i ondskan
14:20
24 om jag får tala ss. till b. 2. Kor. 6 :13
12:14
24 b.en äro icke pliktiga spara
24 utan föräldrarna åt b.en
12:14
27 Så länge arvingen är b.
Gal. 4:1
27 höllos ock vi, när vi voro b.
4:3
24 J, mina b., s. jag med vånda
4:19
30 föder sina b. till träldom
4:24
24 lever med sina b. i träldom
4:25
30 Jubla •. du s. icke föder b.
4:27
4:27
24 ensamma skall hava många b.
24 äro icke b. aven tjänstekvinna
4:31
27 skulle vi icke mer vara b.
Ef. 4:14
24 r b .. varen edra föräldrar lydiga 6:1
6:4
24 fäder, reten icke edra b.
24 b .. varen .• lydiga i allt
Kol. 3 :20
24 fäder, reten icke edra b.
3:21
24 moder omhuldar sina b. 1. Tess. 2:7
2:11
24 ss. en fader sina b.
37 fOder b., vinna frälsning l. Tim. 2:15
3:4
24 hålla sina b. i lydnad
24 hålla god ordning på sina b.
3:12
24 om en änka har b. eller barnbarn 5:4
34 att hon har uppfostrat b.
5:10
36 unga änkor gifta sig och föda b. 5:14
24 s.hadetroende b.
Tit.1:6
35 älska sina män och sina b.
2:4
25 föra många b. till härlighet Hebr. 2:10
23 här äro b.en s.Gud givit mig
2:13
23 b.en delaktiga av kött och blod
2:14
27 han är ju ännu ett b.
5:13
23 (Moses) var ett vackert b.
11:23
1. Pet. 3:6
24 hennes b.haven I blivit
32 Mina kära b .. detta
I.Joh. 2:1
32 till eder, kära b.
2:12
23 skrivit till eder, mina b.
2:14
23 Mina b .. nu är den yttersta
2:18
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32
32
32
32
32
24
24
24
24
38
24
24
24

kära b. , förbliven i (J.)
2:28
kära b.,låten ingen förvilla
3:7
Kära b.,låtom oss älska
3 :18
kära b.,r ären av Gud
4:4
Kära b., tagen eder till vara
5:21
utvalda frun och hennes b. 2. Joh. v.1
flera av dina b. vandra i sanning v.4
Din utvalda systers b. hälsa
v.13
b., vandra i sanningen
3.Joh. v.4
vårda om .. moderlösa b.
Jak. 1 :27
(Jesabels) b.skall jag dräpa Upp. 2:23
ville uppsluka hennes b.
12:4
hennes b. blev uppryckt
12:5

BARN (människors barn)
2 han fördelade mskors b. 5. Mos.32:8
2 s.hemsöka mskors b.
2.Sam. 6:23
2 (H.) pröva mskors b.
Ps. 11:4
2 försvunna ifrån mskors b.
12:2
2 uselheten •. bland mskors b.
12:9
2 H. skådar ned på mskors b.
14:2
2 utrota .• från mskors b.
21:11
2 bevisar inför mskors b.
31:20
2 han såg alla mskors b.
33 :13
2 Makors b. hava sin tillflykt
36:8
2 skönaste bland mskors b.
45:3
2 Gud skådar ned på mskors b.
53:3
2 Dömen rätt, J mskors b.
58:2
2 ett intet äro mskors b.
62:10
2 (Guds)gärningar mot mskors b. 66:5
2 du har skapat alla mskors b.
89:48
2 Vänden åter, J mskors b.
90:3
2 (H.) under med mskors b.
107:8
2 för hans under med mskors b. 107 :15
107 :21
2 (H.) under med mskors b.
2 (H.) under med mskors b.
107:31
2 jorden han givit åt mskors b. 115:16
2 kungöra för mskors b.
145:12
2 röst utgå till mskors b.
Ords. 8:4
2 hade min lust bland mskors b.
8:31
2 Gud har givit mskors b. Pred. 1:13
2 vore bäst för mskors b.
2:3
2 besvär Gud givit mskors b.
3 :10
2 går mskors b. ss. fänaden
3:19
2 få mskors b. dristighet
8:11
2 snärjas ock mskors b.
9:12
2 icke plågar (H.) mskors b. Klag. 3:33
2 vara där bland mskors b. Hes. 31:14
2 (Gud) har givit mskors b. Dan. 2:38
5:21
2 blev utstött från mskors b.
2 fröjd .• flytt från mskors b. Joel 1:12
25 icke kungjord för mskors b. Ef. 3:5
BARN (folk, släkt, invånare)
2 Ammons b.till denna dag I.Mos.19:38
2 Abraham talade till Hets b.
23:3
23:5
2 svarade Hets b. Abraham
2 Abraham bugade sig för Hets b. 23:7
2 Efron satt där bland Hets b.
23 :10
2 Abraham i närvaro av Hets b.
23:10
2 uppgivit i närvaro av Hets b.
23:16
2 inför Hets b.s ögon
23 :18
2 av Hets b. överlåten
23:20
2 Abraham hade köpt av Hets b.
25:10
2 jordstycke •. av Hamors b.
33 :19
36:25
2 Anas b. : Dison och Oholibama
2 grottan där köptes av Hets b.
49:32
2 fick se Efraims b. till 3.1ed
5.0:23
2 församlade sig Levi b. 2. Mos.32:26
2 Levi b. gjorde ss. Mose sagt
32:28
2 mankön bland Arons b. 3. Mos. 6:18
2 av Josefs b. :av Efraim 4. Mos. 1:10
2 Juda b.s hövding Naheson
2:3
2 Isaskars b.s hövding Netanel
2:5
2 Sebulons b.s hövding Eliab
2:7
2 Rubens b.s hövding Elisur
2:10
2 Simeons b.s hövding Selimiel
2:12
2 Gads b.s hövding Eljasaf
2:14
2:18
2 Efraims b.s hövding Elisama
2 Manasse b.s hövding Gamliel
2:20
2 Benjamins b.s hövding Abidan
2:22
2:25
2 Dans b.s hövding Ahieser
2:27
2 Asers b.s hövding Pagiel
2 Naftali b.s hövding Ahira
2:29
2 (H. :) Mönstra Levi b.
3 :15
2 Gersons b •• vården om tabern.
3 :25
3:29
2 Kehats b.s släkter hade sitt
2 Meraris b •• vården om bräderna 3:36
2 bland Levi b. antalet av Kehats b.4:2
2 Kehats b.s tjänstgöring
4:4
2 Kehats b. komma att bära
4:15
2 vad Kehats b. hava att bära
4:15
2 Räkna ock antalet av Gersons b. 4:22
2 Gersons b.s hela tjänstgöring
4:27
4:28
2 tjänstgöring s. Gersons b.s
2 Meraris b. skall du inmönstra
4:29
2 Mose •• inmönstrade Kehats b.
4:34
2 Gersons b. s. inmönstrades
4:38
2 Så många av Gersons b.s släkter 4:41
2 Meraris b.s släkter inmönstr.
4:42
2 av"Meraris b.s släkter
4:45
2 gav (Mose) åt Gersons ö.
7:7
2 gav (Mose) åt Meraris b.
7:8
2 åt Kehats b. gav han icke ngt
7:9
2 hövdingen för Sebulons b. ,Eliab 7:24
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Barn
2 hövdingen för Rubens b., Elisur 7:30
2 hövdingen för Sim eons b.
7:36
2 hövdingen för Gads b., Eljasaf
7 :42
2 hövdingen fOr Efraims b.
7:48
2 hövdingen för Manasse b.
7 :54
7 :60
2 hövdingen för Benjamins b.
2 hövdingen för Dans b., Ahieser
7:66
2 hövdingen för Asers b. , Pagiel
7:72
2 hövdingen för Naftllli b.,Ahira
'7:78
2 Juda b.s läger .• det första
10:14
10:15
2 av Isaskars b.s stam Netanel
2 av Sebulons b.s. stam var Eliab 10:16
2 bröto Gersons b.och Meraris b. 10:17
2 av Simeons b.s stam Selumiel
10 :19
2 av Gads b.s stam Eljasaf
10:20
2 bröt Efraims b.s läger upp
10:22
2 av Manasse b.s stam Gamliel
10:23
2 av Benjamins b.s stam Abidan 10:24
2 bröt Dans b.s läg er upp
10:25
2 av Asers b.s stam var Pagiel
10:26
2 av Naftali b.s stam var Ahira
10:27
2 s ågo där j ättarna, Anaks b.
13:34
2 åt Levi b.giver jag tionde
18:21
2 ända till Ammons b.s land
21:24
26:5
2 Rubens b. voro: av Hanok
2 Simeons b., efter deras släkter 26:12
2 Gads b., efter deras släkter
26:15
2 Dessa voro Gads b.s släkter
26:18
2 Juda b. , efter deras släkter
26:20
2 Peres' b.voro: Av Hesron
26:21
2 Isaskars b., efter deras
26:23
2 Sebulons b .. efter deras
26:26
2 Josefs b .. efter deras släkter
26 :28
2 Manasse b. voro: Av Makir
26:29
26:30
2 Gileads b. :Av Ieser
2 Efraims b., efter deras
26:35
26:36
2 Sutelas b.: Av Eran
26:37
2 Dessa vor o Efraims b.s
26:37
2 voro Josefs b., efter deras
26:38
2 Benjamins b .. efter deras
26:41
2 Dessa voro Benjarnins b.
26:42
2 Dans b. , efter deras s läkter
26:44
2 Asers b. , efter deras släkter
26:45
2 Av Berias b. : Av Heber
26:47
2 voro Asers b.s släkter
26:48
2 Naftali b., efter deras s läkter
31:9
2 förde Midjans kvinnor och b.
32:1
2 Rubens b. och Gads b. hade
2 kommo Gads b. och Rubens b.
32:2
2 Mose till Gads b. och Rubens b. 32:6
32:25
2 Gads b. och Rubens b. talade
3 2:29
2 Gads b. och Rubens b. gå över
2 Gads b. och Rubens b. svarade 32:31
32:33
2 åt Gads b., Rubens b. och
2 Gads b. byggde upp Dibon
32:34
2 Rubens b. byggde upp Hesbon
32:37
32:39
2 Makirs b. gingo åstad
2 rubeniternas b.s stam och
2 gaditernas b.s stam
34:14
2 av Sim eons b.s stam Samuel
34:20
2 av Dans b.s stam en hövding
34:22
2 av Josefs b. :av Manasse b.s
34:23
34:24
2 av Efraims b.s s tam en hövd.
2 av Sebulons b.s stam Elisafan 34:25
2 av Isaskars b.s stam Paltiel
34:26
2 av Asers b.s stam Ahihud
34:27
2 av Naftali b.s stam Pedael
34:28
2 familjerna i Gileads b.s släkt
36:1
2 av Josefs b.s släkter
36:1
2 Josefs b.s stam har talat rätt
36:5
2 gifta inom Manasses b.s släkter 36:12
2 tillhör Esaus b.
5. Mos. 2:4
2 ifrån våra bröder , Esaus b.
2:8
2 givit Ar åt Lots b.
2:9
2 Esaus b. fördrevo dem
2:12
2:19
2 redan givit det åt Lots b.
2 i närheten av Ammans b.
2:19
2 av Ammons b.s land icke ngt
2:19
2 hade (H.) gjort för Esaus b.
2:22
2 tillstaddes mig av Esaus b.
2:29
2:37
2 Ammons b.s land lät du vara
3:11
2 gravkista .• i Ammons b.s land
2 Jabbok, Ammans b.s gräns
3:16
2 Vem kan st. emot Anaks b.
9:2
2 Rubens b. och Gads b.
Jos. 4:12
2 Jabbok. Ammons b.s gräns
12:2
2 till Ammons b.s område
13 :10
13 :15
2 Mose gav land åt Rubens b.s
2 gränsen för Rubens b •• Jordan 13 :23
2 Detta är Rubens b.s arvedel
13:23
13:24
2 gav Mose l and åt Gads b.
2 hälften av Ammons b.s land
13 :25
13:28
2 Detta är Gads b.s arvedel
2 Manasse b.s stam fick land
13:29
2 gavs åt Makirs b.
13:31
2 åt ena hälften av Makirs b.
13:31
2 Josefs b. utgjorde 2 stammar
14:4
2 Juda b. trädde fram
14:6
2 Juda b.s stam fick lott söderut 15:1
2 Juda b.s gränser runt omkring 15:12
2 gavs del bland Juda b.
15:13
2 var nu Juda b.s stams arvedel 15:20
2 städer ytterst i Juda b.s stam
15:21
15:63
2 kunde Juda b. icke fördriva
15:63
2 bodde kvar bland Juda b.
16:1
2 lotten föll för Josefs b.
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2 Detta fingo nu Josefs b.
16:4
2 Efraims b. fingo sina gränser 16:5
2 var Efraims b.s stams arvedel 16:8
2 avsöndrades åt Efraims b.
16:9
2 inom Manasse b.s arvedel
16:9
5 bodde kvar bland Efraims b.
16:10
2 Manasses övriga b. fingo ock
2 land: Abiesers b., Heleks b. ,
2 Asriels b., Sikems b., Hefers
2 b., Semidas b.
17:2
2 hade Manasses b. fått
17:6
2 Tappua tillföll Efrai ms b.
17:8
2 Manasse b. kunde icke intaga
17 :12
2 Josefs b. talade till Josua
17 :14
2 Men Josefs b. sade
17 :16
2 lotten drogs för Benjamins b.s 18:11
2 Juda b.s och Josefs b.s områden 18:11
18 :14
2 inom Juda b.s område
2 var Benjamins b.s arvedel
18:20
2 tillföllo Benjamins b.s stam
18 :21
2 var nu Benjamins b.s arvedel
18:28
2 lotten föll för Simeons b.s stam 19:1
2 arvedel inom Juda b.s arvedel 19:1
2 Detta var Simeons b.s arvedel 19:8
2 Ur Juda b.s skifte fingo
19:9
2 Simeons b. sin arvedel, ty
19:9
2 Juda b.s lott var för stor
19:9
2 därför fingo Simeons b.
19:9
2 lotten drogs ut för Sebulons b. 19:10
2 var Sebulons b.s arvedel
19:16
19:17
2 4. lotten för Isaskars b.
2 Isaskars b.s stams arvedel
19:23
2 lotten föll ut för Asers b.s
19:24
2 Asers b .s stams arvedel
19:31
2 För Naftali b. föll den 6. lotten 19:32
2 för Naftali b. efter deras
19:32
2 Naftali b.s stams arvedel
19:39
2 För Dans b.s stam .• 7. lotten
19:40
2 Dans b.s område gick förlorat 19:47
19:48
2 var Dans b.s stams arvedel
2 Kehats övriga b. fingo
21:5
2 Gersons b. åter fingo
21:6
21:7
2 Meraris b. fingo 12 städer
2 Ur Juda b.s stam och ur
2 Sirneons b.s stam gav man
21:9
2 bland Levi b. fingo Arons söner 21:10
2 Kehats b.s släkter av leviterna 21:20
2 s. Kehats b.s släkter fingo
21:26
2 fingo Gersons b. 2 städer
21:27
21 :34
2 Meraris b.s släkter fingo
21:40
2 Meraris b. fingo på sin lott
22:9
2 vände Rubens b. och Gads b.
22:10
2 När så Rubens b. och Gads b.
2 Rubens b. och Gads b. hava byggt 22:11
2 Pinehas till Rubens b.
22:13
2 och Gads b.
2 kommo till Rubens b.
22:15
2 och Gads b.
2 svarade Rubens b. och
22:21
2 Gads b. till huvudmännen
22:25
2 I Rubens b. och Gads b.
2 prästen Pinehas .. hörde vad
2 Rubens b. , Gads b. och
22:30
2 Manasse b. talade
2 Pinehas sade till Rubens b. ,
22:31
2 Gads b. och Manasse b.
2 tillbaka från Rubens b.
22:32
2 och Gads b.
2 land där Rubens b. och
22:33
2 GadB b. bodde
22:34
2 Rubens b. och Gads b. gåvo
24:32
2 Jakob hade köpt av Hamors b.
24:32
2 Josefs b. fingo detta
2 Juda b. belägrade
Dom. 1:8
2 drogo Juda b. ned att strida
1:9
2 med Juda b. till Juda öken
1:16
2 icke fördrivna av Benjamins b.
1:21
2 kvar bland Benjamins b.
1:21
2 trängde undan Dans b.
1:34
22 Josefs b.s hand blev tung över
1:35
2 förenade med sig Ammons b,
3:13
2 10000 man av Naftali b.
2 och Sebulons b.
4:6
2 från kain~erna, Hobabs b.
4:11
2 tjänade Ammons b.s gudar
10:6
2 (H.) sålde dem i Ammons b.s
10:7
2 gingo Ammons b. över Jordan
10:9
2 frälst eder från Ammons b.
10:11
10:17
2 Ammons b. blevo uppbådade
2 begynna strid en mot Ammons b. 10:18
11:4
2 gåvo Ammons b. sig i strid
2 Ammans b. gåvo sig i strid
11:5
2 vilja vi strida mot Ammons b. 11:6
2 strida mot Ammons b.
11:8
2 för att strida mot Ammons b.
11:9
2 sändebud till Ammons b.s kon. 11:12
2 svarade Ammons b.s konung
11 :13
2 sändebud till Ammons b.s
11:14
2 från Moab eller från Ammons b.11:15
2 Israels b. och Ammons b.
11 :27
2 Ammons b.s konung börde icke 11 :28
11 :29
2 tågade (J efta) mot Ammons b.
2 giver Ammons b. i min hand
11:30
2 tillbaka från Ammons b.
11:31
2 drog Jefta mot Ammons b.
11:32
2 blevo Ammons b. kuvade
11:33
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2 hämnd på Ammons b.
11:36
2 mot Ammons b. utan att kalla
12:1
2 lågo i stor fejd med Ammons b. 12:2
2 drog åstad mot Ammons b.
12:3
18:2
2 sände Dans b. ur sin släkt
2 600 männen av Dans b.
18 :16
2 när Dans b. kommit ett stycke
18:22
2 vände sig Dans b. om
18:23
2 Dans b. sade till (Mika)
18:25
2 fortsatte Dans b. sin väg
18:26
2 Dans b. ställde där upp
18:30
2 Benjamins b. fingo höra
20:3
2 fOrsamJade sig Benjamins b.
20:14
2 mönstrades Benjamins b.
20:15
2 i striden mot Benjamins b.
20:18
2 Benjamins b. drogo ut ur Gibea 20:21
20:23
2 min broder Benjamins b.
2 ryckte fram mot Benjamins b. 20:24
20:28
2 till strid mot Benjamins b.
2 drogo upp mot Benjamins b.
20:30
2 Benjamins b. drogo ut
20:31
2 tänkte Benjamins b.
20:32
2 sågo Benjamins b.
20:36
2 vände tillbaka till Benjamins b. 20:48
2 bjödo Benjamins b. och sade
21 :20
2 Benjamins b. gjorde så
21 :23
2 Nabas,Ammons b.s kon. 1.Sam.12:12
2 förde han krig mot Ammons b. 14:47
2 lära Juda b. Bågsången 2. Sam. .1 :18
2 då samlade sig Benjamins b.
2:25
2 Rimmon .. av Benjamins b.
4:2
2 silver •• från Ammons b.
8:12
2 dog Ammons b.s konung
10:1
2 kommo till Ammons b.s land
10:2
2 sade Ammons b.s furstar
10:3
2 Då nu Ammons b. insågo
10:6
2 Ammons b. drogo ut
10:8
2 ställde upp sig mot Ammons b. 10:10
2 Ammons b. bliva dig övermäkt. 10:11
10:14
2 Ammons b. sågo
2 drog Joab ifrån Ammons b.
10:14
2 fOr att hjälpa Ammons b.
10:19
2 härjade Ammons b.s land
11:1
2 har du dräpt med Ammons b.s 12:9
2 Rabba i Ammons b.s land
12:26
2 mot Ammons b.s alla städer
12:31
2 Rabba i Ammons b.s land
17 :27
2 Gibea i Benjamins b.s stam
23 :29
2 Molok, Ammons b.s
loKon.11:7
2 Milkom, Ammons b.s gud
11:33
12:31
2 s. icke voro av Levi b.
2 bud s. H. givit Jakobs b. 2. Kon. 17 :34
19:12
2 Edens b. i Telassar räddade
2 Milkom, Ammons b.s
23:13
2 sände H. Ammons b.s härskaror 24:2
25:7
2 Sidkias b. slaktade man
1. Krön. 2:10
2 hövding för Juda b.
4:27
2 icke så mycket s.Juda b.
2 av Sim eons b. drogo 500 man
4 :42
5:11
2 Gads b. hade boningsplatser
2 Rubens b •• utgjorde 44760 män
5:18
2 Manasse stams b. bodde där
5:23
2 Amrams b. voro Aron, Mose
6:3
2 Av kehatiternas b.: Heman
6:33
2 deras bröder, Meraris b.
6:44
2 Kehats b. fingo 10 städer
6:61
2 Gersoms b. fingo 13 städer
6:62
2 Meraris b. fingo 12 städer
6 :63
2 ur Juda b.s stam, ur
2 Simeons b.s stam dessa städer
6:65
2 bland Kehats b.s släkter fingo
6:66
2 tillfOll Kehats övriga b.s släkt
6 :70
2 Gersoms b. fingo Golan
6:71
2 Meraris övriga b. fingo Rimmono 6:77
2 i Manasse b.s ägo voro Bet-Sean 7 :29
7 :29
2 Här bodde nu Josefs b.
2 dessa voro av Benjamins b.
8 :40
2 I Jerusalem •• del av Juda b., av
2 Benjamins b. och Manasse b.
9:3
2 av Peres' , Judas sons, b.
9:4
2 av Seras b. JegueJ
9:6
2 av Benjamins b. Sallu
9:7
'9 :14
2 Semaja av Meraris b.
2 dörrvaktarna i Levi b.s läger
9:18
11:31
2 Itai .. i Benjamins b.s stam
2 Dessa hörde till Gads b.
12:14
2 Av Benjamins och Juda b.
12:16
2 (kommo till David) Juda b. 6800 12:24
2 av Sim eons b. 7100
12:25
2 av Levi b. 4600
12:26
12:29
2 av Benjamins b. 3000
2 av Efraims b. 20800
12:30
2 av Isaskars b. kommo män
12:32
2 samla tillhopa Arons b.
15:4
2 ay Kehats b. : Uriel
15:5
2 av Meraris b. : Asaja
15:6
2 av Gersoms b. : Joel
15:7
2 av Elisafans b. : Semaja
15:8
2 av Hebrons b. : Eliel
15:9
2 av UBsiels b. : Amminadab
15:10
2 buro Levi b. Guds ark
15:15
2 förordnade av Meraris b. , Etan 15:17
2 I Jakobs b .. hans utvalda
16:13
2 guld hemfOrt från Ammons b.
18:11
2 Nahas, Ammons b.s konung
19:1
2 kommo till Ammons b.s land
19:2
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2 sade Ammons b.s furstar
19:3
2 Då nu Ammons b. insågo
19:6
2 sände Ammons b. 1000 talenter 19:6
19:7
2 Ammons b. församlade sig
2 Ammons b. drogo ut
19:9
2 ställa upp sig m"t Ammons b.
19:11
2 Ammons b. bliva övermäktiga 19:12
19:15
2 Ammons b. sågo att •• flydde
2 ville icke hjälpa Ammons b.
19:19
2 Joab härjade Ammons b.s land 20:1
2 gjorde David mot Ammons b.s 20:3
2 Dessa voro Levi b.
23:24
23:27
2 räknades av Levi b.
2 Vad angår de övriga Levi b.
24:20
24:20
2 hörde till Amrams b. Subael
24:20
2 till Subaels b. Jedeja
24:21
2 till Rahabjas b., huvudmännen
24:22
2 till Sejarnots b. Jahat
24:24
2 UssieJs b. voro Mika
24:24
2 till Mikas b. hörde Samur
24:25
2 till Jissias b. hörde Sakarja
24:26
2 Meraris b. vor o Maheli och
24:27
2 Meraris b. vore av
2 Till Kis' b. hörde J erameel
24:29
24:30
2 Musis b. vore Maheli, Eder
24:30
2 leviternas b. efter deras fam.
2 Meselemja, av Asafs b.
26:1
26:10
2 Hosa, av Meraris b.
2 avdelningar, av koraiternas b.
26:19
2 och av Meraris b.
2 Laedans b., nämligen
26:21
2 gersonilernas b. av Laedans
2 jehieliternas b. hade uppsikten 26:22
2 (Jasobeam) hörde till Peres' b. 27:3
2 peloniten Heles. av Efraims b. 27 :10
2 Benaja, av Efraims b.
27:14
2 för Efraims b. Hosea
27 :20
2. Krön. 13 :18
2 Juda b. voro starka
2 Moabs b. och Ammons b. strida 20:1
2 Se huru Ammons b.
20:10
2 kehatiternas och koraiternas b.
20:19
lovade H.
2 angrepp på Ammons b.
20:22
20:23
2 Ammons b.och Moab reste
5 Amasja församlade Juda b.
25:5
2 H. är icke med Efraims b.
25:7
25:11
2 nedg jorde av Seirs b. 10000
25:12
2 Juda b. togo 10000 till fånga
25:14
2 med sig Seirs b.s gudar
2 Ammons b. måste giva .. silver 27:5
2 strid med Ammons b.s konung 27:5
2 måste Ammons b. erlägga
27:5
28:10
2 göra Judas b. till trälar
2 hU"udmännen bland Efraims b. 28:12
29:12
2 Joel av kehatiternas b.
29:12
2 av Meraris b. Kis och Asarja
29:13
2 av Elisafans b. Simri och
2 av Asafs b. Sakarja och
29:13
2 av Hemans b. Jehuel och Simei 29:14
2 Jedutuns b. Semaja och Ussiel 29:14
2 av Israels och Juda b.
31:6
2 leviter av Meraris b.,Sakarja
34:12
2 av kehati!ernas b.
2 sångarna, Asafs b .. stodo
35:15
2 Pareos' b.: 2172
Esr. 2:3
2 Sefatjas b. : 372
2:4
2 Aras b. : 775
2:5
2 Pahat-Moabs b. , av Jesuas
2 och Joabs b. : 2812
2:6
2 Elams b. : 1254
2:7
2 Sattus b. : 945
2:8
2 Sackais b. : 760
2:9
2 Banis b. : 642
2:10
2 Bebais b. : 623
2:11
2 Asgads b. : 1222
2:12
2 Adonikams b. : 666
2:13
2 Bigvais b. : 2056
2:14
2 Adins b. : 454
2:15
2 Aters b. av Hiskia: 98
2:16
2 Besais b. : 323
2:17
2 Joras b. : 112
2:18
2 Hasums b. : 223
2:19
2 Gibbars b. : 95
2:20
2 Bet-Lehems b. : 123
2:21
2 Asmave!s b. : 42
2:24
2 Kirjat-Arims .• Beerots b. : 743 2:25
2 Ramas och Gebas b. : 621
2:26
2 Nebos b. : 52
2:29
2 Magbis b. : 156
2:30
2 den andre Elams b. : 1254
2:31
2 Harims b. : 320
2:32
2 Lods, Hadids och Onos b. : 725
2:33
2 Jerikos b. : 345
2:34
2 Senaas b. : 3630
2:35
2 Jedajas b. av JesuaB hus: 973
2:36
2 !mmers b.: 1052
2:37
2 Pashurs b. : 124 7
2:38
2 Herims b. : 1017
2:39
2 Jesuas och Kadmiels b., av
2 Hodaujas b. : 74
2:40
2:41
2 av sångarna: Asafs b. : 128
2 av dörrvaktarnas b. : Sallums b. ,
2 Aters b., Talmons b., AckubB b.
2 Hatitas b., Sobais b. : 139
2:42
2 Sihas b. , Hasufas b. ,
2 Tabbaots b.
2:43
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Barn

BARN (Israels barn)
2 äta 1.5 b. icke höftsenan l. Mos.32:32
7 I.s söner satte sina b.på
46:5
2 namnen på I.s b. s. kommo
46:8
2 Josef tog en ed av I.s b.
50:25
2 I.s b. voro fruktsamma 2. Mos. 1:7
1:9 .
2 I.s b.s folk är för stort
1:12
2 begynte gruva sig för I.s b.
2 pålade I.s b •. tvångsarbeten
1:13
2 I.s b. suckade över sin träldom
2:23
2 Gud såg till I.s b.
2:25
2 I.s b .s rop har kommit till mig 3:9
2 föra mitt folk. I.s b .. ut ur
3:10
2 skulle föra I.s b. ut ur Egypten 3:11
2 När jag nu kommer till I.s b.
3 :13
2 skall du säga till I.s b .
3:14
2 Så skall du säga till I.s b.
3:15
2 Mose församlade I.s b.s äldste 4:29
2 hörde att H. hade sett till I.s b. 4:31
21.5 b.s tillsyningsmän fingo
5:14
2 Då kommo I.s b.s tillsyningsmän 5:15
2 märkie I.s b.s tillsyningsmän
5:19
2 nu har jag hört 1.5 b.s jämmer
6:5
6:6
2 Säg till I.s b. : Jag är H.
6:9
2 allt sade Mose till I.s b.
2 släpper I.s b. ut ur sitt land
6:11
2 (Mose:) I.s b.höra icke på mig
6:12
2 H.gav dem befallning till I.s b.
6:13
2 att I.s b. skulle föras ut ur
6 :13

2 Fören I.s b. ut ur Egyptens
6:26
6:27
2 skulle föra I.s b. ut ur Egypten
7:2
2 släppa I.s b. ut ur sitt land
7:4
2 (H. :) jag skall föra I.s b.
2 (H. :) när jag för I.s b. ut
7:5
9:4
2 intet djur s. tillhöra I.s b •• dö
2 av I.s b.s boskap dog icke
9:6
9:26
2 i Gosen.där I.s b. voro
2 (Farao) släppte icke I.s b.
9:35
2 att han icke släppte I.s b .
10:20
2 I.s b. hade ljust där de bodde
10:23
2 icke en hund gläfsa mot I.s b.
11:7
2 icke släppte I.s b. ur sitt land
11:10
2 gick förbi I.s b.s hus i Egypten 12:27
12:28
2 I.s b. gingo åstad och gjorde
12:31
2 dragen ut •• och I.s b.
2 I.s b. hade gjort ss. Mose
12:35
2 I.s b. bröto upp från Rameses
12:37
2 tid I.s b. bott i Egypten
12:40
2 högtidsvaka för alla I.s b.
12:42
2 alla I.s b. gjorde så
12:50
2 I.s b. ut ur Egyptens land
12:51
2 allt förstfött, allt hos I.s b.
13:2
2 I.s b. drogo väpnade ur
13:18
2 denne hade tagit en ed av I.s b. 13:19
2 Säg till I.s b. att •• vända om
14:2
2 I.s b. farit vilse i landet
14:3
2 att(Farao) förföljde I.s b.
14:8
2 lyfte I.s b . upp sina ögon
14:10
2 blevo I.s b. mycket förskräckta 14:10
2 Säg till I.s b. att draga vidare
14:15
2 att I.s b. kunna gå igenom havet 14:16
2 I.s b. gingo igenom havet
14:22
2 I.s b. gingo på torr mark
14:29
2 sjöngo Mose och I.s b.lovsång 15:1
2 I.s b. på torr mark
15:19
2 bröt I.s b.s menighet upp
16:1
2 I.s b.s menighet knorrade
16:2
2 I.s b. sade: Ack att vi hade
16:3
2 Mose och Aron till I.s b .
16:6
2 Säg till I.s b.s menighet
16:9
2 Aron talade till I.s b.s
16:10
2 (H. :) hört huru I.s b. knorra
16:12
2 När I.s b. s ägo detta
16:15
2 I.s b. gjorde så
16:17
16:31
22 I.s b. kallade det manna
16:35
2 I.s b. åto manna i 40 år
17:1
2 bröt I.s b.s hela menighet upp
2 I.s b. hade tvistat och frestat H. 17:7
2 efter I.s b.s uttåg ur Egyptens 19:1
19:3
2 skall du förkunna for I.s b.
2 är vad du skall tala till I.s b.
19:6
2 Så skall du säga till I.s b.
20:22
2 icke sin hand drabba 1.s b.s
24:11
24:17
2 H. härlighet inför I .s b.s ögon
25:2
2 Säg till I.s b •• upptaga gärd
25:22
2 bud gm dig vill giva I.s b.
2 bjuda I.s b. bära till dig olja
27 :20
27:21
2 stadga •• en gärd av I.s b.
28:1
2 fram till dig ur I.s b.s krets
28:12
2 må bringa I.s b. i åtninnelse
2 Aron skall så bära I.s b.s dom 28:30
2 heliga gåvor I.s b. bära fram
28:38
29:28
2 evärdlig rätt av I.s b.
29:43
2 skall uppenbara mig för I.s b.
29:45
2 skall bo mitt ibland I.s b.
2 räknar antalet av I.s b.
30:12
2 försonings penningarna av I.s b. 30:16
30:16
2 att 1.5 b. må vara i åtninnelse
2 till I.s b. skall du tala
30:31
2 (H. :) tala du till I.s b.
31:13
2 I.s b. skola hålla sabbaten
31:16
31:17
2 tecken mellan mig och I.s b.
2 gav åt I.s b. att dricka
32:20
2 H. till Mose: Säg till I.s b.
33:5
2 togo I.s b. av sig sina smycken 33:6
2 I.s b. sågo Moses ansikte
34:30
2 kommo alla I.s b. till (Mos e)
34:32
2 förkunnade (Mose) I.s b. det
34:34
2 sågo I.s b. hur Moses ansiktes 34:35
2 Mose församlade I.s b.s
35:1
2 Mose sade till I.s b.s hela
35:4
35:20
2 I.s b.s menighet gick sin väg
35:29
2 I.s b. bar fram •• gåva åt H.
35:30
2 Mose sade till I.s b.: Sen. H.
2 gärd s. I.s b. burit fram
36:3
39:7
2 bringa I.s b. i åtninnelse
2 I.s b. utforde det
39:32
39:42
2 I.s b. i alla stycken gjorde
2 bröto I.s b. upp
40:36
22 infor alla I.s b.s ögon
40:38
2 (H.:) Tala till I.s b.
3. Mos. 1:2
4:2; 7:23.29; 12:2; 18:2;
23:2.10.24.34; 25:2; 27:2
2 av I.s b.s tackoffer tager jag
7:34
2 en evärdlig rätt av I.s b.
7:34
2 lott •• skulle givas av I.s b.
7:36
7:38
2 den dag då han bjöd I.s b.
2 (Mose:) tala till I.s b. och säg
9:3
10:11
2 I skolen lära I.s b •• stadgar
10:14
2 stadgade rätt av I.s b.s
2 (H. :) Talen till I.s b.
11:2;15:2
2 skolen I bevara I.s b. från
15:31
2 av I.s b.s menighet 2 bockar
16:5
2 rena den från I.s b.s orenheter 16:16
2 helga från I.s b.s orenheter
16:19

2 bekänna över hm I.s b .s
16:21
2 forsoning bringas för I.s b.
16:34
2 Tala till Aron .• och I.s b.
17:2
2 I.s b. föra sina slaktdjur fram
17:5
2 säger jag till I.s b.
17 :12
2 ngn av I.s b. fäller villebråd
17 :13
2 därför säger jag till I.s b .
17 :14
2 Tala till I.s b.s menighet
19:2
2 Du skall ock säga till 1.5 b.
20:2
2 Om I.s b. giver •. åt Molok
20:2
2 Mose talade detta till I.s b.
21 :24
2 heliga gåvor s. I.s b. bära fram 22:2
22:3
2 gåvor s. 1.5 b. bära fram åt H.
2 I.s b .giva ss.gärd åt H.
22:15
2 Tala till alla I.s b.
22:18
22:32
2 bliva helgad bland I.s b.
23:43
2 lät I.s b. bo i lövhyddor
2 Mose talade till I.s b . om
23:44
2 Bjud I.s b. att bära •• ren olja
24:2
2 gärd av I.s b. till evigt förbund 24:8
24:10
2 en man gick ut bland I.s b.
2 till I.s b. skall du tala
24:15
2 Mose talade detta till I.s b.
24:23
2 gjorde I.s b. ss. H. bjudit Mose 24:23
2 arvsbesittning bland I.s b.
25:33
2 ibland edra bröder . I.s b .• skall 25:46
2 l.s b. äro mina tjänare
25:55
2 H. fastställde mellan sig .. 1.5 b. 26:46
2 bud s. H. gav l.s b. gm Mose
27:34
2 Räknen antalet av I.s b. 4. Mos. 1:2
2 de av l.s b. s.inmönstrades
1:45
1 :53
2 icke,förtörnelse över I.s b.s
2 I.s b. gjorde så
1:54
2:2
2 I.s b. skola lägra sig
2 de av I.s b. s. inmönstrades
2:3 2
21.5 b. gjorde så
2:34
2 I.s b. hava att iakttaga
3:8
2 givna ss . gåva av 1.5 b.
3:9
2 bland l.s b. uttagit leviterna
3 :12
2 för allt förstfött bland I.s b.
3:12
2 vad I.s b. hade att iakttaga
3:38
2 förstfött av mankön bland I.s b. 3 :40
2 för allt fOrstfött bland I.s b.
3 :41
2 för förstfött bland I.s b.s boskap 3 :41
3 :42
2 allt förstfött bland I.s b.
2 för ailt förstfött bland 1.5 b.
3 :45
2 antalet av l.s b.s förstfödde
3 :46
3 :50
2 Av I.s b.s förstfödde tog han
2 Bjud I.s b. skaffa ur lägret
5:2
2 I.s b.gjorde så
5:4
2 tillsagt Mose. så gjorde I.s b.
5:4
2 (H. :) Tala till I.s b.
5:6
5:9
2 heliga gåvor s. I.s b.giva
2 Tala till I.s b.
5:12;6:2
2 När I välsignen I.s b., skolen
6:23
2 lägga mitt namn på 1.5 b.
6 :27
2 bland I.s b. uttaga leviterna
8:6
2 församla 1.5 b.s menighet
8:9
2 I.s b.lägga sina händer på dem
8:10
2 ss. viftoffer från I.s b.
.8:11
2 bland I.s b. avskilja leviterna
8:14
2 bland I.s b. äro de givna
8:16
8:16
2 för allt förstfött bland I.s b.
2 tillhör allt förstfött bland I.s b. 8 :17
2 för allt forstfött bland I.s b.
8:18
2 bland I.s b. givit leviterna
8:19
2 till att förrätta I.s b.s tjänst
8:19
2 bringa försoning för I.s b.
8:19
2 ingen hemsökelse drabba I.s b.
8:19
2 att I.s b. nalkas helgedomen
8:19
2 I.s b.s menighet gjorde så
8:20
2 I.s b.gjorde med leviterna
8:20
2 I.s b. skola hålla påskhögtid
9:2
2 sade Mose till I.s b.
9:4
2 I.s b. gjorde ss. H. hade bjudit
9:5
2 förmenas oss bland I.s b. bära
9:7
2 (H. till Mose:)Tala till I.s b.
~:10
2 bröto 1.5 b. strax upp
9:17
2 där slogo 1.5 b.läger
9:17
2 Efter H. befalIn. bröto I.s b. upp 9:18
2 iakttogo I.s b. vad H. bjöd
9:19
2 lågo I.s b. stilla i läger
9:22
2 bröto I.s b. upp från Sinais
10:12
2 ordning bröto I.s b. upp
10:28
2 I.s b.själva begynte gråta
11:4
13:3
2 land s. jag vill giva åt I .s b.
2 hörde till huvudmännen •• I.s b. 13:4
2 druvklases skull s.I.s b. skuro 13 :25
2 kommo till I.s b.s menighet
13 :27
2 talade bland I.s b. illa om
13:33
2 I.s b. knorrade emot Mose
14:2
2 inför I.s b .s församlade
14:5
2 sade till I.s b.s menighet
14:7
2 visade sig H. härlighet för I.s b. 14:10
2 hört I.s b.knorra mot mig
14:27
14:39
2 Mose talade detta till I.s b.
2 (H. :) Tala till I.s b.
15:2.18
2 forsoning för I.s b .s
15:25
2 förlåtet. I.s b .s menighet
15:26
15:29
2 infödingen bland I.s b. samma
2 Medan nu I.s b. voro i öknen
15:32
2 Tala till I.s b.
15:38
2 dem foljde 250 män flv I.s b.
16:2
2 vara ett tecken för I.s b.
16:38
2 till en påtninnelse för I.s b.
16:40
2 knorrade I.s b.s menighet
16:41
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2 Keros' b., Siahas b. , Padons b. 2:44
2 Lebanas b. , Hagabas b.
2 Ackubs b.
2:45
2 Hagabs b. , Samlais b. , Hanans b. 2 :46
2 Giddels b. ,Gahars b. ,Reajas b. 2:47
2 Resins b .. Nekodas b .. Gassams b. 2:48
2:49
2 Ussas b. ,Paseas b. ,Besais b.
2 Asnas b., Meunims b., Nefisims b.2:50
2 Bakbuks b., Hakufas b.,
2 Harhurs b.
2:51
2 Basluts b., Mehidas b .. Harsas b. 2:52
2 Siseras b., Temas b.
2:53
2 Nesias b., Hatifas b.
2:54
2 Salomos tjänares b. : Sotais b. ,
2:55
2 Hassoferets b., Perudas b.
2 Jaalas b., Darkons b., Giddels b.2:56
2 Sefatjas b. ,Hattils b. , Pokeret2:57
2 Hassebaims b. t Amis b.
2 Delajas b., Tobias b. ,
2 Nekodas b. , 652
2:60
2 av prästernas b. : Habajas b ••
2:61
2 Hackos' b •• Barsillais b.
2 Asats b •• med cymbaler
3:10
2 Av Pinehas ' b. Gersorn; av
2 ltamars b. Daniel; av Davids b. 8:2
2 av Sekanjas b •• av Pareos' b.
8:3
2 av Pahat-Moabs b. Eljoenai
8:4
2 av Sekanjas b. Jahasiels son
8:5
2 av Adins b. Ebed
8:6
2 av Elams b. Jesaja
8:7
8:8
2 av Sefatjas b. Sebadja
2 av Joabs b. Obadja
8:9
2 av Selomits b. Josifjas son
8:10
2 av Bebais b. Sakarja
8:11
2 av Asgads b. Johanan
8:12
2 av Adonikams b. de sistkomna
8:13
2 av Bigvais b. Utai och Sabbud
8:14
2 fann jag där ingen av Levi b.
8:15
2 av Mahelis. Levis sons I b.
8 :18
2 Jesaja. av Meraris b.
8:19
2 Sekanja. av IDams b.
10:2
2 Av Jesuas. Josadaks sons. b.
10:18
2 av Immers b. : Hanani och
10:20
2 av Harims b. : Maaseja
10:21
2 av Pashurs b. : Eljoenai
10:22
2 av Pareos' b.: Ramja. lssia
10:25
2 av Elams b. : Mattanja
10:26
2 av Sattus b. : Eljoenai
10:27
2 av Bebais b. : Johanan
10:28
2 av Banis b. : Mesullam
10:29
2 av Pahat-Moabs b. : Adna
10:30
2 vidare Harims b.: Elieser
10:31
2 av Hasums b. : Mattenai
10:33
2 av Banis b. : Maadai
10:34
2 av Nebos b. : Jegiel
10:43
2 byggdes av Hassenaas b.
Neh. 3:3
2 (ifrån Babel) Pareos' b.: 2172
7:8
7:9
2 Sefatjas b.: 372
2 Aras b. : 652
7:10
2 Pahat-Moabs b •• av Jesuas och
2 Joabs b. : 2818
7:11
7:12
2 Elams b. : 1254
2 Sattus b. : 845
7:13
2 Sackais b. : 760
7:14
7:15
2 Binnuis b. : 648
7:16
2 Bebais b. : 628
7:17
2 Asgads b. : 2322
7:18
2 Adonikams b. : 667
7:19
2 Bigvais b. : 2067
7:20
2 Adins b. : 655
7:21
2 Aters b. av Hiskia: 98
2 Hasums b.: 328
7:22
2 Besais b. : 324
7:23
7:24
2 Harifs b. : 112
7:25
2 Gibeons b. : 95
2 den andre Elams b. : 1254
7:34
7:35
2 Harims b.: 320
7:36
2 Jerikos b. : 345
7:37
2 Lods. Hadids och Ooos b. : 721
2 Senaas b. : 3930
7:38
7:39
2 Jedajas b. av Jesuas hus: 973
2 Immers b. : 1052
7:40
2 Pashurs b. : 1247
7:41
2 Harims b. : 1017
7:42
2 Jesuas b. av Kadrniel, av
2 Hodevas b. : 74
7:43
7:44
2 Av sångarna: Asafs b.: 148
2 av dörrvaktarna: Sallums b ••
2 Aters b •• Talmons b • • Ackubs
7:45
2 b .• Hatitas b •• Sobais b. : 138
2 Av tempelträlarna: Sihas b .•
2 Hasufas b •• Tabbaots b.
7 :46
2 Keros' b., Sias b •• Padons b.
7:47
2 Lebanas b •• Hagabas b ••
2 Salmais b.
7 :48
2 Hanans b •• Giddels b •• Gahars b.7 :49
2 Reajas b .. Resins b •• Nekodas b. 7:50
2 Gassams b •• Ussas b .. Paseas b. 7:51
2 Besais b., Meunims h.,
2 Nefusesims b.
7:52
2 Bakbuks b •• Hakufas b ••
2 Harhurs b.
7 :53
2 Basluts b .. Mehidas b., Harsas b.7:54
2 Barkos • b •• Siseras b., Temas b. 7 :55
7 :56
2 Nesias b •• Hatifas b.
2 Sotais b .. Soferets b •• Peridas b. 7 :57

Jaalas b., Darkons b .. Giddels b. 7:58
Sefatjas b .• HattiIs b .• PokeretHassebaims b •• Amons b.
7:59
Delajas b., Tobias b ..
Nekodas b .. 642
7:62
av prästerna: Habajas b. ,
Hackos' b •• Barsillais b.
7:63
2 Binnui , av Henadads b.
10:9
2 s. Levi b. föra offergärd
10:39
2 bodde en del av Juda b. och en
2 del av Benjamins b •• nämligen:
2 Av Juda b . : Ataja •• av Peres' b. 11:4
2 Peres' b. utgjorde 468 män
11:6
11:7
2 Benjamin. b. voro dessa
11 :22
2 Ussi •• av Asafs b., sångarna
2 Petaja. av Seras. Judas sons. b.11:24
2 bodde ock en del av Juda b.
11 :25
2 Benjamins b . hade boningsorter 11 :31
2 Huvudmännen för Levi b.s
12:23
13 ären (H.) alla Jakobs b.
Ps. 22:24
5 söka (H.) ansikte. äro Jakobs b. 24:6
2 förlossade Jakobs och Josefs b . 77 :16
2 Efraims b .. vände om
78:9
2 lånat sin arm åt Lots b.
83:9
2 l Jakobs b • • (H.) utvalda
105:6
2 straffa (H.) Edoms b.
137:7
149:2
2 Sions b. fröjde sig
2 Ammons b .. hörsamma
Jes. 11:14
2 Edens b. i Telassar
37 :12
Jer. 2:16
2 Nofs och Tapanhes' b.
6:1
2 Bärgen gods •• I Benjamins b.
7:30
2 Juda b.gjort vad ont är
2 (H. skall hemsöka) Ammons b.
9:26
2 (gav att dricka) Ammons b.
25:21
5 konungen över Ammons b.
27:3
2 Juda b. gjort vad ont är
32:30
2 ondskas skull s. Juda b.
32:32
2 ss.Jonadabs b . hava iakttagit
35:16
2 i Ribla slakta Sidkias b.
39:6
2 judar s. voro i Ammons b.s
40:11
2 Baalis,Ammons b.s konung
40:14
2 drog åstad till Ammons b.
41:10
2 lsmael begav sig till Ammons b.41:15
2 Om Ammons b.
49:1
2 Rabba i Ammons b.s land
49:2
2 åter upprätta Ammons b.
49:6
2 tillsammans med Juda b.
50:4
2 Förtryckta äro •• Juda b.
50:33
2 lät slakta Sidkias b.
52:10
13 ed infor Jakobs hus' b.
Hes. 20:5
2 Rabba i Ammons b.s land
21:20
2 Så säger H.om Ammons b.
21:28
2 vänd ditt ansikte mot Ammons b.25:2
2 säg till Ammons b.
25:3
25:5
2 Ammons b.s land till en
2 med Ammons b.s land. så att
2 man icke tänker på Ammons b. 25:10
2 Sadoks söner. de av Levi b.
40:46
2 Daniel •• av Juda b.
Dan. 1:6
2 huvuddelen av Ammons b.
11:41
2 Juda b. och I. barn tillhopa Hos. 1:11
2 frÖjden eder. I Sions b.
Joel 2:23
2 sålt Judas och Jerusalems b.
3:6
2 åt Javans b.
3:8
2 sälja •• i Juda b.s hand
2 övat våld mot Juda b.
3:19
2 Ammons b. trefalt förbrutit Am. 1:13
9:7
2 lika med etiopiernas b.
2 gläd dig icke över Juda b. Oh . 1:12
2 hört Ammons b.s hån
Sef. 2:8
2:9
2 gå Ammons b. ss. Gomorra
Mal. 3:6
2 I. Jakobs b .. haven icke
Joh. 8:39
24 Ären I Abrahams b.
25 grav •• köpt av Emmors b. Apg. 7:16
Gal. 3:7
25 de äro Abrahams b.
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2
2
2
2
2
2
2

Barn
2 (H. till Mose) Tala till I.s b.
17:2
2 slut på I.s b.s knorrande
17:5
2 Mose talade till I.s b.
17:6
2 Mose bar stavarna till I.s b.
17:9
2 I.s b. ropade till Mose
17:12
2 icke förtörnelse över I.s b.
18:5
18:6
2 uttagit leviterna bland I.s b.
2 Av I.s b.s heliga gåvor
18:8
2 ss. gärd av I.s b.s gåvor
18;11
2 heliga gåvor s. I.s b. giva
18:19
2 vara din lott bland I.s b.
18:20
2 bland loB b ••• icke ngn arvedel 18:23
2 den tionde s'. I.s b. giva
18:24
2 icke hava arvedel bland I.s b.
18:24
18:26
2 När I av I.s b. mottagen
2 tionde s. I mottagen av I.s b.
18:28
2 icke ohelga I.s b.s beliga gåvor 18:32
2 (H:) Säg till I.s b.
19:2
2 förvaras åt I.s b.s menighet
19:9
19:10
2 evärdlig stadga för loB b.
2 I.s b. kommo in i öknen Sin
20:1
2 helig inför loB b.s ögon
20:12
20:13
2 där I.s b. tvistade med H.
2 I.s b. sade till (Edom)
20:19
2 I.s b. kommo till berget Hor
20:22
2 land s. jag givit åt I.s b.
20:24
2 I.s b. bröto upp
21:10
2 I.s b. bröto upp
22:1
22:3
2 Moab gruvade sig för I.s b.
25:6
2 kom en man av 1.s b.
2 inför Moses och I.s b.s ögon
25:6
• 25:8
2 hemsökelsen bland I.s b.
2 avv änt min vrede fr än I.s b.
25:11
2 har jag icke förgjort I.s b.
25:11
2 bragte försoning för I.s b.
25:13
2 Räknen antalet av I.s b.
26:2
2 H. bjudit Mose och I.s b.
26:4
2 de av I.s b. s. inmönstrades
26:51
2 inmönstrade bland I.s b.
2 icke arvedel given bland I.s b. 26:62
2 när dessa· mönstrade I.s b.
26:63
2 mönstrade I.s b. i Sinais öken
26 :64
27:8
2 till I.s b. skall du tala
2 en rätts stadga för I.s b.
27:11
2 land s.jag givit åt 1.s b.
27:12
2 I.s b.s menighet må lyda
27 :20
2 (Josua) själv och alla I.s b.
27 :21
28:2
2 Bjud I.s b.och säg till dem
2 Mose sade detta till I.s b.
30:1
2 talade till I.s b.s stamhövd.
30:2
2 Kräv ut hämnd för I.s b.
31:2
2 1.s b. förde Midjans kvinnor
31:9
2 bytet fram till I.s b.s
31:12
2 Bileams inrådan,förledde I.s b. 31:16
31:54
2 bringa I.s b. i åminnelse
32:7
2 avvända I.s b.s hjärtan
2 avvände de I.s b.s hjärtan
32:9
2 åstad i spetsen för 1.s b.
32:17
32:18
2 förrän I.s b. hava fått
32:28
2 huvudmännen inom I.s b.s
2 voro 1.s b.s lägerplatser
33:1
2 drogo I.s b. ut med upplyft hand 33:3
2 bröto I.s b. upp frän Rameses
33:5
2 I.s b.s uttåg ur Egyptens land
33:38
33 :40
2 I.s b. voro i antågande
2 Tala till I.s b.
33:51
34:2
2 Bjud I.s b.
2 Mose bjöd I.s b. och sade
34:13
2 arvslotterna åt I.s b.
34:29
2 Bjud I.s b.
35:2
2 av I.s b.s besittningsområde
35:8
2 Tala till I.s b.
35:10
2 I.s b. skola hava dessa 6 städer 35:15
2 H., har min boning ibland I.s b. 35:34
2 huvudmän för I.s b.s familjer
36:1
2 ss. arvedel åt I.s b.
36:2
2 gifta med ngn ur I.s b.s stam. 36:3
2 jubelåret inträder för I.s b.
36:4
2 Då bjöd Mose I.s b.
36:5
2 arvedel s.tillhör I.s b.
36:7
36:7
2 I.s b. skola behålla war
2 kvinna s. inom I.s b.s stammar 36:8
2 I.s b. förbliva i besittning
36:8
2 I.s b.s stammar skola behålla 36:9
2 rätter s.H.gav I.s b.
36:13
2 talade Mose till I.s b.
5. Mos. 1:3
2 i spetsen för •• 1.s b.
3:18
2 lag s.Mose förelade I.s b.
4:44
2 s. Mose föredrog för I.s b.
4:45
2 Sihons .• s.Mose och I.s b.slogo 4:46
2 I.s b. bröto upp
10:6
2 stulit någon av .. I.s b.
24:7
2 förbunds •• med I.s b. i Moabs
29:1
2 du skall lära I.s b. den
31:19
2 säng vara ett vittne mot I.s b. 31:19
2 lät I.s b. lära (sängen)
31:22
2 skall föra I.s b. in i det land
31 :23
2 efter antalet av I.s b.
32:8
2 land s. jag vill giva åt I.s b.
32:49
2 trolöst mot mig bland I.s b.
32:51
2 icke höllen mig helig bland I.s b.32:51
2 land s.jag vill giva åt I.s b.
32:52
2 välsignelse Mose gav I.s b.
33:1
2 I.s b. begräto Mose på Moabs
34:8
2 I.s b.lydde (Josua)
34:9
2 vill giva åt I.s b.
Jos. 1:2

2 män kommit hit frän I.s b.
2:2
2 bröt Josua med I.s b. upp
3:1
2 sade Josua till I.s b.
3:9
2 12 män han utsett bland I.s b,
4:4
2 antalet av I.s b.s stammar
1:5
2 åminnelsemärke för I.s b.
4:7
2 gjorde I.s b. ss. Josua bjöd
1:8
2 efter antalet av I.s b.s
·>;8
2 drogo åstad i spetsen av I.s b.
':12
2 (Josua) sade till I.s b.
4:21
2 Jordan torka ut framför I.s b.
5:1
2 icke mod att stå emot I.s b.
5:1
5:2
2 omskär åter I.s b.
2 omskar I.s b. vid Förhudshöjden 5:3
2 1.s b. vandrade i öknen i 40 år
5:6
2 Medan I.s b.lägrade i Gilgal
5:10
2 I.s b. fingo icke manna mer
5:12
2 Jeriko •• tillstängt för 1.s b.
6:1
7:1
2 I.s b. förgrepo sig trolöst
7:1
2 upptändes H. vrede mot I.s b.
7:12
2 1.s b.icke stå emot •• fiender
2 buro det till •• 1.s b.s menighet
7:23
2 H. tjänare Mose bjudit I.s b.
8:31
2 lag s. Mose förelagt I.s b.
8:32
8:35
7 inför I.s •• med kvinnor och b.
9:17
2 Då bröto I.s b. upp
2 angrepo I.s b. dem icke
9:18
9:26
2 friade dem frän 1.s b.s hand
2 ingått fred med I.s b.
10:4
2 de s. I.s b.dräpte med svärd
10:11
2 H. gav amor~erna i I.s b.s våld 10:12
2 I.s b. hade tillfogat •• nederlag
10:20
2 röra sin tunga mot I.s b.
10:21
11 :14
2 rovet toga I.s b. ss. byte
2 stad s. ingick fred med I.s b.
11:19
2 I 1.s b.s land .• inga anakiter
11:22
21andet,s.I.sb.slogo
12:1
2 1.s b. hade slagit (Sihon, Og)
12:6
12:7
2 konungar s.Josua och I.s b.
13:6
2 skall jag fördriva för I.s b.
2 fördrevo I.s b. icke gesur~erna 13 :13
2 Bileam dräptes ock av I.s b.
13 :22
2 arvslotter s. I.s b.fingo
14:1
2 huvudmännen inom I.s b.s
14:1
2 ss. H. bjudit •. gjorde 1.s b.
14:5
2 I.s b. blevo de starkare
17:13
2 I.s b.s hela menighet
18:1
18:2
2 återstodo av I.s b. 7 stammar
2 sade Josua till I.s b.: Huru längel8:3
2 utskiftade landet åt I.s b.
18:10
2 När I.s b. hade utskiftat
19:49
2 huvudmännen inom 1.s b.s
19:51
2 Tala till I.s b.
20:2
2 städer s. för alla I.s b.
20:9
2 huvudmännen inom I.s b.s
21:1
2 gåvo då I.s b •• åt leviterna
21:3
2 I.s b.gåvo åt leviterna
21:8
2 I.s b.s besittningsområde
21 :41
2 När 1.a b. hörde detta
22:12
2 sände l.s b. Pinehas till
22:13
22:31
2 räddat I.s b. undan H. hand
2 Denna behagade 1.s b.
22:33
2 och I.s b.lovade Gud
22:33
2 Josefs ben, s.I.s b. fört upp
24:32
2 frågade I.s b. H.
Dom. 1:1
2:4
2 ängel talat till alla I.s b.
2 droga I.s b. åstad
2:6
2 gjorde I.s b. vad ont var
2:11
2 I.s b.s efterkommande skulle
3:2
2 I.s b. bodde bland kanan~erna
3:5
2 gjorde l.s b. vad ont var
3:7
2 I.s b. måste tjäna •• i 8 år
3:8
2 I.s b. ropade till H.
3:9
2 H.lät bland I.s b. en frälsare
3:9
2 I.s b.gjorde åter vad ont var
3:12
2 I.s b.måste nu tjäna Eglon
3:14
2 l.s b. ropade till H.
3 :15
2 I.s b. skulle sända skänker
3 :15
2 droga I.s b. ned frän bergs bygd. 3 :27
4:1
2 I.s b. gjorde åter vad ont var
2 I.s b. ropade till H.
4:3
2 (Sisera) förtryckte I.s b. i 20 år 4:3
2 I.s b. drogo till (Debora)
4:5
2 lät Gud Jabin .• kuvad av I.s b.
4:23
2 I.s b.s hand vilade på Jabin
4:24
2 loB b. gjorde vad ont var
6:1
6:2
2 l.s b. till skydd mot Midjan
2 då ropade l.s b. till H.
6:6
2 l.s b. ropade till H.
6:7
2 s ände H. en profet till I.s b.
6:8
2 Midjan kuvat under l.s b.
8 :28
2 l.s b. åter löpa efter Baalerna
8:33
2 l.s b. tänkte icke på H.
8:34
2 l.s b.gjorde åter vad ont var
10:6
2 (filist~erna) plågade l.s b.
10:8
2 Då ropade I.s b. till H.
10:10
2 H. sade till l.s b.
10:11
2 l.s b. till H. : Vi hava syndat
10:15
2 loB b. församlade sig i Mispa
10:17
11:27
2 H. må döma mellan l.s b. och
2 Ammons b. kuvade under l.s b. 11 :33
2 I.s b. gjorde åter vad ont var
13:1
2 loB b. droga upp ur Egyptens
19:30
2 Då droga alla l.s b. ut
20:1
2 loB b.sade:Omtalen huru
20:3
2 ären l allasammans här, l.s b. 20:7

2 I.s b. sade: Vem bland oss
20:18
2 bröto l.s b. upp följande morgon 20:19
2 I.s b. gingo upp och gräto
20:23
2 loB b. ryckte fram mot
20:24
2 drog Benjamin ut mot I.s b.
20:25
20:26
2 l.s b •• kommo till Betel
2 l.s h. frågade H.
20:27
20:30
2 drogo l.s b. mot Benjamins b.
2 l.s b. hade träffat avtalet
20:32
20:35
2 l.s b. nedgjorde •• 25100 män
2 l.s b. sade: Finnes ngn
21:5
2 l.s b. ömkade sig över
21:6
2 l.s b. hava svurit och sagt
21 :18
2 l.s b.s elds offer
1. Sam. 2:28
2 skaffade l.s b. bort Baalerna
7:4
2 Samuel dömde l.s b. i Mispa
7:6
2 I.s b. hade församlat sig
7:7
7:7
2 Då I.s b. hörde detta
2 I.s b. sade till Samuel
7:8
9:2
2 bland I.s b. fanns ingen man
2 (Samuel) sade till l.s b.
10:18
11:8
2 I.s b. utgjorde då 300000
2 Guds ark fanns bland l.s b.
14 :18
2 barmhärtighet mot I.s b.
15:6
2 I.s b .. förföljt filisteerna
17 :53
2 förde I.s b. upp ur
2. Sam. 7:6
2 flyttade omkring med alla l.s b. 7:7
21:2
2 fastän l.s b. givit sin ed
2 i sin nitälskan för I.s b.
21:2
2 efter I.s b.s uttåg ur
1. Kon. 6:1
2 (H.) skall bo mitt ibland l.s b.
6 :13
2 församlade Salomo l.s b.s
8:1
2 när H.slöt förbund med l.s b.
8:9
2 invigdes H. hus av I.s b.
8:63
9:20
2 de s. icke vore av I.s b.
2 I.s b. icke förmått •• till spillo
9:21
2 av l.s b. gjorde Salomo
9:22
2 H. hade sagt till l.s b.
11:2
2 icke strida mot •• l.s b.
12:24
2 anordnade en högtid för I.s b.
12:33
14:24
2 s. H. fördrivit för l.s b.
2 sände Ahab omkring bland l.s b. 18 :20
2 l.s b. övergivit ditt förbund 19:10,14
2 mönstrade .. I.s b., 7000 man
20:15
2 l.s b. hade ock blivit mönstrade 20:27
20:27
2 I.s b.lägrade sig gent emot
20:29
2 l.s b. slogo •• 100000 man
2 H.fördrev för l.s b.
21:26
2 ont du skall göra I.s b. 2. Kon. 8 :12
13:5
2 bodde I.s b. i sina hyddor
2 H. hade fördrivit för l.s b.
16:3
21.s b.hade ju syndat mot H.
17:7
17:8
2 s. H.hade fördrivit för I.s b.
2 l.s b. hade bedrivit otillbörliga 17:9
2 l.s b. vandrade i alla synder
17 :22
17:24
2 bosätta •• i l.s b.s ställe
18:4
2 hade l.s b. tänt offereld
2 s. H. hade fördrivit för I.s b.
21:2
2 s.H.hade förgjort för l.s b.
21:9
2 gåvo l.s b. åt leviterna l. Krön. 6:64
2 förteckningen på I.s b.
27:1
2 l.s b.s familjehövdingar 2. Krön. 5:2
2 när H. slöt förbund med I.s b.
5:10
2 förbund s. H. slöt med l.s b.
6:11
2 l.s b. sågo huru elden kom ned
7:3
8:2
2 lät l.s b. bosätta sig
2 att l.s b.icke utrotat dem
8:8
2 somliga av l.s b •• icke trälar
8:9
2 stenade l.s b. (Hadoram)
10:18
13 :12
2 l.s b .. striden icke mot H.
2 I.s b.flydde för Juda
13:16
2 blevo l.s b.på den tiden kuvade 13:18
28:3
2 H.hade fördrivit för I.s b.
2 I.s b. bortförde 200000 fängar
28:8
2 I I.s b., vänden om till H.
30:6
2 höllo l.s b. högtid i 7 dagar
30:21
2 vände alla I.s b. tillbaka
31:1
2 gåvo 1.s b .. förstling av säd
31:5
2 de av I.s och Juda b.
31:6
2 folk s. H.fördrivit för I.s b.
33:2
2 s.H.hade förgjort för 1.s b.
33:9
2 ur I.s b.s alla landområden
34:33
2 I.s b. bosatta i sina städer Esr. 3:1
2 l.s b. firade invigningen
6:16
2 del av l.s b. drog upp
7:7
Neh. 1:6
2 bön s. jag beder för l.s b.
2 bekänner l.s b.s synder
1:6
2 kommit för att se I.s b.
2:10
2 I.s b. voro bosatta
8:1
2 att I.s b. skulle bo i lövhyddor
8:14
2 l.s b. icke gjort så
8 :17
2 församlade sig l.s b.
9:1
2 icke kommit l.s b. till mötes
13:2
13 bäven för (H.) alla l.s b.
Ps. 22:24
2 lät I.s b. (se) sina gärningar
103:7
2 l.s b.,det folk s. står hm nära 148:14
2 ss.med l.s b.s härlighet
Jes. 17:3
17:9
2 när l.s b. drogo in
2 varda insamlade •• l I.s b.
27:12
2 I haven avfallit •• ll.s b.
31:6
2 l.s b. föra fram spisoffer
66:20
2 gråt och böner av I.s b.
Jer. 3:21
2 I.s b. upp ur Egyptens land
16:14
2 l.s b. upp ur nordlandet
16 :15
23:7
2 han s.fört l.s b. upp ur
32:30
2 hava l.s b .. gjort vad ont är
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2
2
2
2
2
2
2
22
22
22
22
22
2
22
22
22
22
22
22
22
22
2
2
22
22
22

l.s b. hava beret! förtörnelse
32:30
ondskas skull s.l.s b.
32:32
skola I.s b. komma vandrande
50:4
Förtryckta äro I.s b.
50:33
sänder dig till l.s b.
Hes. 2:3
l.s b. äta si.tt bröd orent
4:13
l.s b.s döda kroppar ligga där
6:5
skall jag gripa I.s b. i hjärtat
14:5
l.s b. icke mer må gå bort
14:11
När jag församlar l.s b.
28:25
en rörstav för l.s b.
29:6
l.s b. skola icke sätta hopp
29:16
evig fiendskap mot l.s b.
35:5
församla på eder •• I.s b.
36:10
när l.s b. ännu bodde i
36:17
(H.) namn s.I.s b.vanärade
36:21
Säg till I.s b. :Så säger H.
36:22
Icke för eder skull •• l.s b.
36:22
skämmas för edra vägar, I.s b. 36:32
vill jag bönhöra l.s b.
36:37
dessa ben, de äro alla l.s b.
37:11
fränder bland I.s b.
37:16
jag skall hämta l.s b.
37 :21
skola I.s b •• begrava dem
39:12
I.s b. skola förnimma
39:22
l.s b. blevo bortförda i
39:23
?, där jag vill bo ibland I.s b.
43:7
22 förkunna för l.s b. om detta
43:10
2 fr äml ingar s. finnas bland 1.s b. 44:9
22 jungfru av I.s b.s släkt
44:22
2 av I.s b. taga till sig yngl. Dan. 1:3
Hos. 1:10
2 l.s b •• ss.havets sand
2 Juda b. och I.s b. skola samla
1:11
2 likasom H. älskar I.s b.
3:1
2 l.s b. sitta utan konung
3:4
2 skola I.s b. omvända sig
3:5
2 Hören H.ord, ll.s b.
4:1
2 för l.s b. ett värn (H.)
Joel 3:16
2 Är det icke så, ll.s b.
Am. 2:11
3:1
2 ord, s.H.talat mot l.s b.
2 skola l.s b. bliva räddade
3 :12
2 sådant älsken I ju, ll.s b.
4:5
2 l I.s b .. säger H.
9:7
Ob. v.20
2 de bortförda av l.s b.s här
2 vända tillbaka tilll.s b.
Mika 5:3
25 mänga av I.s b. skall
Luk. 1 :16
25 alla I.s b.s äldste
Apg. 5:21
25 besöka sina bröder, l.s b.
7 :23
25 Moses s. sade till l.s b.
7:37
25 bära fram mitt namn inf6r I.s b. 9:15
25 ord s. (Gud) sänt till l.s b.
10:36
25 Om än I.s b. vore Si.
Rom. 9:27
25 I.s b. icke kunde se
2. Kor. 3:7
25 att l.s b. icke kunde se
3:13
25 Josef •• om I.s b.s uttåg
Hebr. 11 :22
25 stötesten till fall för l.s b. Upp. 2:14
7:4
25 144000 av I.s b.s stammar
25 namnen på l.s b.s 12 stammar 21:12

BARN ( Guds barn)
2 l ären H. barn
5. Mos .14:1
2 den levande Gudens b.
Hos. 1:10
23 de skola kallas Guds b.
Matt. 5:9
25 eder himmelske Faders b.
5:45
25 vara den Högstes b.
Luk. 6:35
24 makt att bliva Guds b.
Joh. 1:12
24 förena Guds förskingrade b.
11 :52
25 drivas av Guds A.,Guds b. Rom. 8:14
24 A.vittnar •• at! vi äro Guds b.
8:16
25 efter Guds b.s uppenbarelse
8:19
24 tillhör Guds b.s härlighet
8:21
24 Icke de äro Guds b., s. äro b.
9:8
25 kallas den levande Gudens b.
9:26
25 ären l Guds b. gm tron
Gal. 3:26
24 ss. (Guds) älskade b.
Ef. 5:1
24 Guds ostraffliga b. ibland
Fil. 2:15
24 vi få kallas Guds b.
l.Joh. 3:1
24 vi äro nu Guds b.
3:2
24 uppenbart vilka s. äro Guds b.
3:10
24 veta vi att vi älska Guds b.
5:2
BARN (i bildlig betydelse)
2 (David) är dödens b.
1. Sam. 20:31
2. Sam. 12:5
2 dödens b. är den man
2 låt dödens b. bliva vid liv
Ps. 79:11
102:21
2 för att befria dödens b.
Ords. 31:5
2 rätten för eländets b.
21 ären överträdelsens b.
Jes.57:4
25 rikets b .. utkastade
Matt. 8:12
24 Visheten .. rätt av sina b.
11:19
25 Den goda säden, är rikets b.
13:38
25 ogräset är ondskans b.
13 :38
25 gören I hm till Gehennas b.
23 :15
24 Visheten •• rätt av sina b. Luk. 7:35
25 denna tidsålders b. skicka sig
16:8
25 klokare •• än ljusets b.
20:34
25 nuvarande tidsålders b.
Joh. 12:36
25 att l blivet ljusets b.
Apg. 13:10
25 O, du djävulens b.
27 ännu äro b. i Kristus
l. Kor. 3:1
Gal. 4:28
24 I ären löftets b.
Ef. 5:8
24 vandren då ss. ljusets b.
25 I ären ju alla ljusets b.
1. Tess. 5:5
25 och dagens b.
1. Pet. 2:2
29 då l nu ären nyfödda b.
24 vilka s. äro djävulens b. I.Joh. 3:10
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Barnabas--Barnbarn
BARNABAS

grek. form av ararn. , förmaningens el.
tröstens son. En levit från Cypern,
vars ursprungliga namn var Josef.
Apostlarna gav honom tillnamnet
Barnabas, förmanaren , Apg.4:36, troligen på grund av hans nitälskan som
kristen lärare.
Barnabas sålde en åker, som han
ägde, och lade pengarna för apostlarnas fötter, Apg.4:36. Detta tilldrog
sig strax efter pingstdagen. Därför
torde han ha vunnits för kristendomen
mycket tidigt. Han åtnjöt stort anseende bland apostlarna. Barnabas tog sig
an Paulus och förde honom till apostlarna vid hans första besök i Jerusalem efter sin omvändelse utanför Damaskus, Apg.9:27. Då församlingen i
Jerusalem fick höra talas om kristendomens framgång i Antiokia, sändes
Barnabas dit. Han verkade där en
tid till rik välsignelse: »Ganska mycket folk blev ytterligare fört till Herren». Barnabas for då till Tarsus för
att uppsöka Paulus. Då han hade funnit honom , vände de bägge tillbaka
till Antiokia och verkade tillsammans
ett helt år, Apg.11 : 19-26. Vid denna
tid förutsade profeten Agabus, att
en stor hungersnöd skulle komma över
hela världen. De kristna i Antiokia
beslöt då att insamla medel till understöd åt bröderna i Jerusalem. Gåvan
sände de med Barnabas och Paulus
till de äldste i Jerusalem , Apg.lI :27-30. Barnabas och Paulus återvände
snart därpå till Antiokia. De tog
därvid med sig Johannes med tillnamnet Markus, Apg.12:25.
Under sitt nya uppehåll i Antiokia
fick Barnabas jämte Paulus Andens
kallelse till missionsgärningen och begynte strax därpå sin första missionsresa, Apg.13:2,3. De förkunnade
evangelium på Cypern, där landshövdingen Sergius Paulus blev omvänd
och den falske profeten Barjesus
slogs med blindhet, Apg.13 :4-12.
Därefter fortsatte de sin missionsgärning på flera viktiga platser i
Mindre Asien , Apg.13:13 f. Till följd
av ett underverk, som Paulus utförde
i L ystra, blev de där betraktade som
gudar, Apg.!4:8-!2.
På grund aven lärostrid i Antiokia
sände församlingen Barnabas och
Paulus till Jerusalem för att förhandla med apostlarna och de äldste där,
Apg.15:1-3. Barnabas och Paulus
vände sedan tillbaka till Antiokia
jämte Judas och Silas, Apg.!5:4-32.
Under förberedelserna för en ny missionsresa uppstod oenighet mellan
Paulus och Barnabas. Denne menade,
att man borde taga Johannes Markus
med sig. Paulus motsatte sig detta,
varför de skildes åt. Paulus utvalde
Silas till sin följeslagare och for jämte
honom ut på sin andra missionsresa.
Barnabas tog Markus med sig och
avseglade till Cypern, Apg.!5:36-4!.
Efter denna tidpunkt nämnes Barnabas inte vidare i Bibeln. Då han
omtalas i Paulus' brev, rör det sig om
händelser före denna tid ; jfr Ga1.2:
1,9,13 ; I.Kor.9:6, (KoI.4: 10). Enligt
en legend kom Barnabas till Milano,
där han blev biskop. Enligt en annan
skall han ha lidit martyrdöden pi
Cypern. Han uppges också vara författare till Barnabasbrevet och ett
apokryfiskt evangelium, av vilket
några osäkra citat finns bevarade. I
den äldsta församlingen ansågs han
vara författare till Hebreerbrevet.
BARNABAS
Josef, som .. _kallades B_
tog B. sig an honom
de sände då B. till Antiokia

SOS

Apg. 4:36
9:27
11:22

genom B. översände de det
11:30
B. och Saulus hade fullgjort
12:25
såsom profeter och lärare B.
13:1
Avskiljen åt mig B. och Saulus
13:2
kallade till sig B.
13:7
följde många judar .•. med B.
13 :43
toga Paulus och B. mod till sig
13 :46
förf6ljelse mot Paulus och B.
13 :50
kallade B. för Jupiter
14 :12
när B. och Paulus fingo höra
14 :14
begav han sig med B. åstad
14:20
Paulus och B. komma i ordskifte 15:2
B .•• skulle fara upp till apostlarna 15:2
man hörde på B. och Paulus
15:12
jämte B. skulle sändas till
15:22
sända till eder jämte B.
15:25
B. vistades fortfarande i Antiokia 15:35
Efter någon tid sade Paulus till B. 15:36
B. ville ... taga med sig Johannes 15:37
B. tog med sig Markus
15:39
äro jag och B. de enda
1. Kor. 9:6
till J erusalem, åtföljd av B.
Gal. 2:1
räckte de mig och B. handen
2:9
R. indragen i deras skrymte ri
2 :13
Markus. B.' syskonbarn
Kol. 4:1
BARNAFöDERSKA

kvinnor s. hjälpte b.orna
2. Mos. 1:15
Detta är lagen om en b.
3. Mos. 12:7
grep dem ångest lik en b.s
Ps. 48:7
man våndas ss. en b.
Jes. 13:8
ångest gr iper mig lik en b.s
21:3
skall jag höja rop ss. en b.
42:14
jag hör rop ss. aven b.
Jer. 4:31
ängslan griper oss lik en b.s
6:24
ångest lik en b.s
22:23
församla havande kvinnor och b.or 31:8
ångest har gripit det lik en b.s
49:24
ångest lik en b.s
50 :43
b.s vånda komma över hm
Hos. 13 :13
ångest lik en b.s gripit dig
Mika 4:9
vr ida dig i födslosmärtor ss. b.
4:10

För Jesus Messias är tanken , att
Gud är Fader och att hans församling
är Guds söner och döttrar, central.
Genom sin gärning förverkligar han
barnaskapsförh ållandet bland Guds
folk, Joh.l: 12. Jesu ställning som
barn eller son förbliver dock exklusiv
och absolut. Församlingens och den
enskildes barnaskapsförhållande härleder från hans . Hari är Sonen till sitt
väsen, den enfödde, den gudomlige
Sonen i den heliga Treenigheten.
Guds folk är barn genom utkorelse,
genom adoption, till följd av kärleksfullt upptagande och införsättande i
Sonens barnarättigheter och välsignelser.
Gränsen mellan vårt och Kristi
barnaskapsförhållande utmärkes därigenom att Kristus aldrig kan säga
»Fader vår . . » Bönen Fader vår är
en lärjungabön , som Jesus ej har belt
tillsammans med sina lärjungar. Jesus säger själv alltid endast min Fader och eder Fader, Matt.5:16; 6:1,
26,32; 7: II ,2 1; 10:32; 11:25-27 ; 12:
50 etc. När Johannes talar om att de
troende är . födda av Gud» och därigenom hans barn , innebär detta aldrig, att vi gudomliggöres och får
delaktighet i Guds gudomlighet, utan
endast, att vi födes till barn genom
utkorelse och upptagande i Sonens
barnarättigheter. 2.Pet.l:4 åsyftar med
uttrycket • gudomlig natur » antinge:1
vår framtida del i Kristi uppstånde!sekropps härlighet, jfr Rom .8:23, eller
etisk likhet.

l. Ordet barnaskap (el. söners rätt)
är översättningen av ett grekiskt ord,
hyiothesia, som i N .T. förekommer
endast fem gånger, Rom .8: 15,23; 9:4;
GaI.4:5; Ef.J:5. Ordet är sammansatt av tithenai tina hyion, antaga
någon till son, adoptera. Det betecknar ett upptagande i sons eller barns
ställe, adoptering, samt den sålunda
upptagnes rättighet, barnaskap. Paulus
bibehåller ordets ursprungliga juridiska betydelse men ger det en vidgad, religiös innebörd: det fullkomliga
barnaskapsförhållandet till Gud .
För att förstå barnaskapet i N.T.
måste man känna till det gammaltestamentliga. I nästan alla religioner
har man mer eller mindre föreställningen om Gud såsom Fader. Denna
framträder särskilt stark i G.T., där
gudsförhållandet når en större intimitet än i någon annan religion. Gud
har utvalt Israel till sitt folk, det blir
därför hans barn, 5.Mos.14: 1; de är
hans söner och döttrar, Jes.43 :6. Men
aspekten är kollektiv. Den enskilde
israeliten åkallar inte Gud såsom
Fader, Jer.3:4,19; 31 :9; Klag.5:3;
Jes.63: 16 ; 64:8 etc.
I konungen, som representerar folket och står som dess representant
inför Gud , kommer det individuella
barnaskapsförhållandet till uttryck,
så exempelvis i många konungapsalmer (Davids Psalmer). Konungen är
i speciell mening Guds son, I.Krön.
22:9 f.; PS.2:7. Detta är ett förspel
och en upptakt till det nytestamentliga
barnaskapsförhållandet, som den messianska frälsningstiden enligt löftena
skall förverkliga , Hos.l : 10. Genom
frälsningskonungen, som i enastående
mening är Guds Son, Ps.2:7; Jes.9:6,
skall barnaskapsförhållandet demokratiseras, så att det kommer varje
medlem av Guds folk till del, Ef.2:18;
Joh.14 :6. Men även här är det härlett
ur Messias' barnaskapsställning.

2. De troendes barnaskapsförhållande till Gud betraktas i Skriften
dels ur objektiv, rättslig, synpunkt,
dels ur subjektiv, erfarenhetsmässig,
synpunkt, jfr Joh . l: 12- 13 ; Ef.2: 18 .
a) Barnaskapet vilar icke på något
hos den naturliga människan. I hennes
av synden fördärvade tillstånd är hon
hemfallen åt vredesdomen , Ef.2:3,
i sitt köttsliga väsen fiende till Gud,
Rom.8:7-8; 5: 10, oförmögen till gemenskap med Gud . Barnaskapet grundar sig ytterst på Guds eviga kärlek
och - som ett uttryck för detta hans
frälsningsråd , förrän världens grund
var lagd, Ef.1 :4-5. Dess förverkligande i tiden är uppfyllelsen av Guds
löften, Rom.9 :8; GaI.3:29, och profeternas förutsägelser , Hos.!: lO; Rom.
9:24-26. Dess förutsättning är Jesu
Kristi person och hans frälsningsverk,
Gal. 4:4,5; Joh .! : 12; Ef.I:5. Endast
Jesus Kristus är i egentlig och absolut mening Guds Son, Matt.11 :27 ;
GaJ.4:4, den »enfödde» , Joh.!: 14;
3: 16. Han är därför den ende, som
kan återställa det ursprungliga förhållandet mellan Gud och människan .
Som Son är han »insatt till arvinge
av allt» , i det at't Gud genom honom
»ock har skapat världen., Hebr.1 :2.
Som sann människa, .född av kvinna,
ställd under lagen », gör han såsom
släktets representant vad ingen någonsin förmått: han uppfyller Guds
lags heliga krav i innerligaste gemenskap med och kärlek till Fadern, Gal.
4:4-5 . Han förverkligar Guds ursprungliga tanke för människan, barnaskapet, Hebr.2: 11-13 . Genom sitt
ställföreträdande lidande och sin död
har han också skapat förutsättningen
för återupprättandet av de ursprungliga, normala förbindelserna både
från den helige Gudens och från den
syndiga människans sida, Ef.2:!8;
Rom .3:25 f.; l.Joh.I:7. I den himlafarna , förhärligade gudamänniskan
Jesus Kristus är barnaskapsförhållandet faktiskt redan upprättat mellan
Gud och människan, och detta erbjuds genom evangelium åt varje
medlem av människosläktet.

506

507

BARNASKAP

Se även: Guds barn , barn, föda, arvinge.
Barnaskap

b) Den subjektiva grundvalen för
barnaskap hos Gud är sann tro på
Kristus, Joh. I:12- 13. Den sätter
människan i livsförbindelse med honom , GaI.2:20. Genom tron får människan barnaskap hos Gud, i det att
hon i dopet ikläder sig Kristus, Gal.
3:26,27. Tron frigör människan från
lagens förmyndarskap och begränsning, Ga1.4: 1- 5. Den gör henne delak tig i Sonens liv och Ande, GaI.4:6 ;
Joh.l: 13 , den ger henne inte enda~t
en ställning som Guds barn , i rättslig
mening, utan den gör henne till Guds
barn i erfarenheten, till följd av nya
födelsen och Andens gåva, I.Joh .3: I ;
GaI.4:5- 6. Sonens Ande i den pånyttfödda människan förjagar träldomens och fruktans ande i hennes
gudsförhållande och inger henne en
frihet och en innerlig tillgivenhet,
som tar sig samma uttryck som hos
Sonen, Rom .8: 15. Med Andens nya
liv följer en inre visshet om barnaskap, Rom .8: 16. Det gör också människan skicklig att eftertrakta de välsignelser, som barnaskapet erbjuder,
Rom .8:6.
c) Barnaskapsförhållandet till Gud
öppnar vägen till den gemenskap och
de rikedomar, som tillkommer Guds
barn. I Sonen och hans Ande kommer de troende andligen i samma
förhållande till Fadern som Sonen
själv har i absolut mening, G a 1.3 :2527; 4:1-6; Hebr.2:!I-!2. De är Kristi bröder, Joh.20: 17 ; Hebr.2:11-12,
de är Guds söner och döttra r, 2.Kor.
6: 18, som i sanning kan bedja: »Fader vår .. », Matt.6:9 f. Gud intar en
faders ställning till dem. Han älskar
dem , ger dem sitt namn , l.Joh .3:1,
han fostrar dem till sann helgelse,
Hebr.12:5-1l; 2.Sam.7: 14. Helgelsen
blir från Guds barns sida uttryck för
innerlig kärlek, trohet och lydnad
mot Fadern samt gemenskap med
honom , vilkens eviga kärlek de vet
sig vara föremål för.
3. Ordet barnaskap har i Skriften
även en eskatologisk innebörd. Det
omfattar hela människans personlighet och innesluter därför delaktighet
också i Sonens eviga härlighet, Rom.
8:21 ; jfr Joh .!7:24. Till denna hör
också kroppens förlossning och förhärligande, Rom .8:23, när Sonen uppenbaras från himmelen , Fil.3:20-21.
4. Skriften lägger också en frö Isningshistorisk aspekt på ordet barnaskap. 1 Rom.9 :4 säger Paulus, att
Israel såsom nation i jämförelse med
andra folk tilldelats en speciell barna skapsställning hos Gud. I överensstämmelse härmed kallar Herren
detta folk sin son. 2.Mos.4:22-23,
sina barn , 5.Mos.14:1. Sitt barnaskaps fulla rättigheter skall Israel
åter få njuta efter sin slutliga upprättelse i och med dess Messias' återkomst, Hos.I : IO: Jes.43:6 .
BARNASKAP
I haven fått en b. ets ande
Rom.
sucka o. bida eft. b. et
De äro israeliter, dem tillh. b. et
förutbestämde han oss t. b.
Ef.

B: 15
B:23
9:4
1:5

BARNBARN

(Laban:) att kyssa mina b. 1. Mos . 31:28
sedan han kysst sina b.
31:55
(Josef:) du m. dina barn o. b.
45:10
fädernas missgärning på b. 2. Mos . 34:7
kungör det f. dina barn o . b . 5. Mos. 4: 9
när du har fått barn o. b .
4:25
o. deras b. göra ännu i dag 2. Kon. 17:41
Job fick se sina barn o. b.
Job 42:16
hs. rättfärdighet varar int . b. Ps . 103:17
Den gode lämnar arv å t b.
Ords. 13:22
De gamlas krona är b.
17:6
ur dina barns e. b. s mun
Jes. 59:21
m . edra b. skall j. gå t. rätta
Jer . 2:9
få bo där o. deras b . t . evig . . Hes . 37:25
om en änka har barn e. b .
1. Tim. 5:4
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Barndam-Basun
BARNDOM

fr. b. en de heliga skrifter

2. Tim. 3:15

BARNLöS

(Abram:) J. går ju b. bort
1. Mos. 15:2
(Jakob:) I göre mig b.
42:36
men skall j. bliva b. .
43:14
b. a skola de dö
3. Mos. 20:20
b. a skola de bliva
20:21
När en av dem dör b.
5. Mos. 25:5
Hanna var b.
1. Sam. 1:2
Ss. ditt svärd gjort kvinnor b. a,
skall din moder bliva b.
15:33
Seled dog b.
1. Krön. 2:30
Jeter dog b.
2:32
Jag (Sion) var ju b.
Jes. 49:21
j.gjorde föräldrarna b.a
Jer. 15:7
att deras hustrur bliva b. a
18:21
Tecknen upp denne man ss. b.
22:30
Moses sagt:Om ngn dör b.
Matt. 22:24
en broder s. är gift, men dör b. Luk.20:28
Den förste .. dog b.
20:29
BARNLÖSHET
Jes. 47:8
aldrig veta av vad b. är
47:9
b. och änkestånd •• över dig
49:20
barnen s. föddes under din b.
BARNSLIG

b. t självsvåld skall få råda
Jes. 3:4
jag hade b.a tankar
1. Kor. 13:11
har jag lagt vad b. t var
13:11
undvik b. a tvistefrågor
2. Tim. 2:23

BARNSNöD

kom Rakel i b. ,o. b. en
blev henne svår
1. Mos. 35:16
gripas av vanda ss. kvinna i b. Jer. 13:21
alla män .• ss. kvinnor i b.
30:6
ss. en kvinnas hjärta •. i b.
48:41
en kvinnas hjärta. när hon är i b. 49:22
Hon var havande o. ropade i b. Upp. 12:2

BARSABBAS
aram. söndagsbarn (eg. sabbatens
son) el. Sabbas' son.
1. En lärjunge vid namn Josef, se
Josef II och Justus I. Jämte Mattias
blev han föreslagen som apostel efter
Judas, förrädaren. Apg. 1:23.
2. Tillnamn till en aktad lärjunge vid
namn Judas, se Judas 6. Han tillhörde församlingen i Jerusalem. Efter
apostlarnötet blev han tillsammans
med Silas vald att följa Paulus och
Barnabas till Antiokia för att meddela
församlingen där vad som var beslutat på mötet. Apg.15:22.

pus och Bartolomeus tillsammans i
alla tre apostlaförteckningarna, Matt.
10:3; Mark.3:18; Luk.6:14. I Johannesevangeliet uppträder Filippus och
Natanael tillsammans, medan Bartolomeus inte alls omnämnes. Natanael
är sålunda troligen apostelns ursprungliga eller verkliga namn. Bartolomeus betecknar då endast, vems
son han är. Man känner också till en
apostlaförteckning från den äldsta
kyrkan. I denna förekommer namnet
Natanael jämte Bartolomeus.
Om således Bartolomeus är identisk med Natanael, är han född i
Kana i Galileen, J oh.2: 12. Filippus
förde honom till Jesus, Joh.l:46 f.
Han kallades till apostel och utsändes
jämte de övriga, Matt.lO:3, m. par.
Bartolomeus var en av de apostlar, för
vilka Jesus uppenbarade sig efter
uppståndelsen, Joh.21 :2. Han var
också vittne till Jesu himmelsfärd
och vände efter denna jämte de
andra apostlarna tillbaka till J erusalem, Apg.l:12,13; jfr 1:1-4. Bibeln
lämnar inte vidare upplysningar om
Bartolomeus. Enligt traditionen förkunnade han evangelium i Indien,
Mesopotamien, Partien, Lykaonien
och Armenien, där han skall ha lidit
martyrdöden. Han skall ha blivit
flådd levande och korsfäst med huvudet nedåt.
BARTOLOMEUS
Filippus och B.
vidare ••• och B.
Filippus och B.
upp i den sal. •• B. och

Matt. 10:3
Mark. 3:18
Luk. 6:14
Apg. 1:13

BARUK
Jer.
gav köpebrevet åt B.
jag bjöd B. i deras närvaro
sedan jag givit köpebrevet åt B.
kallade Jeremia till sig B.
tecknade B. upp i en bokrulle
Jeremia bjöd B. och sade
B. gjorde såsom Jeremia bjudit
läste B. ur boken
omtalade allt vad han hade hört B.
sände åstad till B. och läto säga
B. läste inför dem
sade till B. : Vi måste omtala
frågade B. och sade: Tala om
B. svarade dem: Han dikterade
furstarna till B. : Gå och göm dig
de skulle gripa skrivaren B.
rullen med det som B. skrivit
gav den åt skrivaren B.
Det är B. som uppeggar dig
jämväl profeten J eremia och B.
som Jeremia talade till B.
säger Herren om dig I B.

32:12
32:13
32:16
36:4
36:4
36:5
36:8
36:10
36:13
36:14
36:15
36:16
36:17
36:18
36:19
36:26
36:27
36:32
43:3
43:6
45:1
45:2

BASALT
hebr. barzäl, järn(-sten). En gråsvart
vulkanisk bergart, som vanligen bildar fem- el. sexsidiga pelare. Basalt
användes som material i konung Ogs
sarkofag i Rabba i Ammon.
BASALT
(Ogs) gravkista, gjord av b. 5.Mos. 3:11

BASA""
hebr. jämn och fruktbar (mark).
Norra delen av landet öster om Jordan. Det gränsade mot Herrnon i
norr och J armuk i söder. I väster
utgjorde Basan en högslätt och i
öster ett bergområde. Landet var berömt för sin fruktbara jordmån av
förvittrad lava, mäktiga ekskogar och
stora boskapshjordar: Då israeliterna
kom ti11 Basan på väg mot löfteslandet, var det ett självständigt konungarike med Astarot som huvudstad.
Konungen, Og, blev besegrad, och
landet ti11föll halva Manasse stam.
Under konungatiden stod Basan under skiftande herrar: Nordriket, Syrien, Assyrien. I andra århundradet
f.Kr. kom det under nabateerna. l
dag tillhör Basan Syrien och är dess
viktigaste sädes distrikt.

BARTOLOMEUS
grek. Bartholomaios, är egentligen ett
arameiskt namn, Bar Talmai, som
betyder Talmais son. Bartolomeus
var en av Jesu tolv apostlar. De flesta
menar, att han är identisk med
Natanael, Joh.l:46 f.; 21:2, vilken
inte nämnes i de tre andra evangelierna. I dessa omtalas däremot Filip-

BARUK
hebr. välsignad.
1. Sabbais son. Neh.3:20; 10:6.
2. Kol-Hoses son. Neh.ll:5.
3. Nerias son, Jer.32:12; 36:4, broder till Seraja, Jer.5I:59. Han var
profeten Jeremias sekreterare. I Jojakoms, Juda konungs, fjärde regeringsår, omkring år 605 f.Kr., upptecknade han efter profeten Jeremias diktamen i en bokruIIe dennes profetior
och föreläste dem för folket i templet. Sedan läste han dem för konungens furstar, vilka rådde Baruk och
Jeremia att gömma sig. De berättade
också för konungen om bokrullen.
Efterhand som denna upplästes för
konungen, skar han av styckena med
en pennkniv och kastade dem i kolpannan, till dess att hela rullen var
uppbränd. Han sökte också gripa
Baruk och Jeremia, men man lyckades inte finna dem. Baruk skreven
ny bokrulIe, som innehöll allt vad
som varit skrivet i den förra och därtill en förutsägelse om Jojakims OCi1
hans hus' undergång, Jer.36; jfr Jer.
45. Möjligen har Baruk också redigerat och utgivit Jeremias bok, i varje
fall viktiga delar därav, Jer.36:1 f.;
45:1.
Under Jerusalems belägring köpte
Jeremia en åker av Hanamel, sin farbroders son. Han bad därvid Baruk
gömma köpebrevet, Jer.32:12. Detta
hände omkring år 590 f.Kr. Baruk
hade troligtvis större politisk betydelse än J eremia. Han beskylldes bl.a.
för att ha förlett Jeremia till lögnaktiga profetior inför folket och på
detta sätt medverkat till att detta föll
i kaldeernas händer, Jer.43:4, jfr 37:
13. Efter mordet på Gedalja tvingades Baruk att jämte Jeremia åtfölja
de judar, som utvandrade till Egypten, Jer.43: l f. Profeten tröstade
Baruk i dennes förtvivlan över utvecklingen, Jer.43:6,7; 45:1 f. Enligt
senare traditioner skall Baruk sedan
också ha blivit förd till Babylonien,
jfr Jer.45:5.

BASAN
drogo upp åt B. till
4. Mos. 21:33
konungen i B. , drog med allt
21:33
Ogs rike, konungens i B.
32:33
slagit Og, konungen i B.
5. Mos. 1:4
drogo upp åt B. till
3:1
konungen i B. drog med sitt folk
3:1
i vår hand konungen i B.
3:3
vi intogo ... Ogs rike i B.
3:4
hela B., ända till Salka
3 :10
städerna i Ogs rike i B.
3 :10
konungen i B., var den ende
3:11
hela B. , Ogs rike, gav jag
3 :13
hela landsträckan Argob, hela B.
3 :13
kallade han landet - nämligen B.
3 :14
Golan i B. för Manasse stam
4:43
intogo Ogs land, konungens i B.
4:47
drogo ... konungen i B. mot oss
29:7
vädurar från B. och bockar
32:14
Dan är ett ungt lejon ... från B.
33 :22
gjort med ••• konungen i B.
Jos. 9:10
intogo de ••• konungens i B.
12:4
Han rådde över ••• hela B.
12:5
hela B. ända till Salka
13:11
hela Ogs rike i B.
13 :12
område utgjordes av hela B.
13:30
Ogs rike, konungens i B.
13:30
alla Jairs byar i B. , 60 städer
13:30
Ogs huvudstäder i B.
13:31
Nakir ... fick Gilead och B.
17:1
förutom Gileads land och B.
17:5
inom Manasse stam Golan i B.
20:8
av Manasse stam J i B.
21:6
dråparfristaden Golan i B.
21:27
hade Mose givit land i B.
22:7
Argob, som ligger i B.
1. Kon. 4:13
tillhört ••. Og, konungen i B.
4:19
intog både Gilead och B.
2. Kon. 10:33
i landet B. ända till Salka 1. Krön. 5:11
Jaanai och Safat i B.
5:12
de bodde i Gilead i B.
5:16
från B. ända till Baal-Hermon
5:23
ur Manasse stam i B. 13 städer
6:62
Golan i B. med dess utmarker
6:71
tillhörde Og, konungen i B.
Neh. 9 :22
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BARSILLAI

hebr. av järn.
l. En rik gileadit från Rogelim, vilken hjälpte David och hans män med
levebröd, då de under Absaloms uppror stannade i Mahanaim. Då David
åter kom till makten, erbjöd han
Barsillai uppehälle vid sitt hov, men
denne bad med hänvisning till sin
höga ålder att få sända sin son i
stället. På sitt dödsläger bad David
Salomo tänka på Barsillais söner.
BARSILLAI
B., en gileadit
2. Sam. 17 :27
Gileaditen B. hade ock farit
19:31
B. var då mycket gammal: 80 år
19:32
Konungen sade nu till B.
19:33
Men B. svarade konungen
19:34
Konungen kysste B. och tog avsked 19:39
mot B. s söner skall du
1. Kon. 2:7

2. En meholatit, Adriels fader. 2.Sam.
21:18.
3. En präst, som blev utesluten ur
prästadömet. Esr.2:61; 7:63.
BARTIMEUS
aram. Timeus' son. En blind tiggare
vid Jeriko, vilken blev botad av
Jesus. Mark.10:46.

B. s oxar omringa mig
Ps. 22:13
Ett Guds berg är B. s berg
68 :16
ett högtoppigt berg är B. s berg
68:16
Från B. skall jag hämta dem
68:23
konungen i B., med alla
135:11
konungen i B. , ty hans nåd varar 136:20
över alla B. s ekar
Jes. 2:13
B. s och Karmels skogar fälla
33:9
häv upp din röst i B.
Jer. 22:20
gå i bet på Karmel och i B.
50:19
Av ekar från B. tillverkade Hes. 27:6
allasammans gödda i B.
39:18
låt den gå i bet i B.
Mika. 7 :14
Då försmäkta B. och Karmel Nah. 1:4
Jämren eder, I B. s ekar
Sak. 11:2

BASANS-KOR
En bild på Samarias kvinnor; deras
överdådiga levnadssätt klandras. Jfr
Basan. Am.4:!.
BASEMAT
hebr. doft, vällukt.
1. Hetiten E10ns dotter, en av Esaus
hustrur. Se: Ada. I.Mos.26:34.
2. Ismaels dotter, en annan av Esaus
hustrur. Se: Mahalat.
BASEMAT
B., lsmaels dotter
1.Mos.36:3
men B. födde Reguel
36:4
Reguel, son till B.
36:10
söner till B. t Esaus hustru
36:13,17

3. En av Salomos döttrar, fogden
Ahimaas' hustru. I.Kon.4:15.
BASILISK
hebr. ~äpa' (utt. tsäfa) eller ~ip'oni
(utt. tsifoni). Ordet betecknar ett
djur, som ej varit möjligt att identifiera. Sannolikt rör det sig om den
mycket giftiga levanthuggormen, men
även andra arter kan komma ifråga,
exempelvis hornormen. Den basilisk,
som Bibeln omtalar, var mycket farlig. Detta framgår t.ex. av Jer.8:17.
BASILISK
likt en b. sprutar det gift
Ords.
sin hand efter b.ens öga
Jes.
från ormens rot skall en b. komma
jag sänder emot eder b.er
Jer.

23:32
11:8
14:29
8:17

BASIL/SKÄGG
Jes. 59:5

(1. ) kläcka ut b.

BASLUT
hebr. möjl. utblotte/se, nakenhet. En
tempeltjänare. Esr. 2:52; Neh.7:54.
BASUN
Se även: Musikinstrument, basunklang, basunljud, basunblåsare, basunstöt, ljud, blåsa, trumpet.
-basun

jubelbasun Jos.6:4
larmbasun 3.Mos.25:9
Basun

hebr. sojjär (utt. shofar). Ursprungligen tillverkade man detta blåsinstrument av bockhorn eller oxhorn
men senare även av metall. Basunen
användes i krig för att samla hären,
Dom.3:27, som förstärkning av härskriet, Dom.7:16. Man blåste även
signaler med den, 2.Sam.2:28. Vid
intagandet av J eriko blåstes i basuner, Jos.6:4. Väktarna använde basuner, Neh.4:18,20, likaså prästerna
vid vissa högtider, 3.Mos.25:9. Även
då konungar skulle ti11sättas, användes basun, 2.Sam.15:1O.
På Mose tid var basunen ett långt,
rakt instrument, men man känner
även till andra former. Den räknas
nära nog som ett nationalinstrument
för Israel.
BASUN
försoningsdagen blåsa i b. 3. Mos. 25:9
Jos. 6:4
prästerna stöta i b. erna
6:8
7 präster stötte i b. erna
framf. prästerna s. stötte i b. erna 6:9
6:9
att man alltjämt stötte i b. erna
6:13
7 präster stötte i b. erna
6:13
att man alltjämt stötte i b. erna
6:16
sjunde gången stötte i b. erna
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Basunblåsare-Bedja
ett härskri o. man stötte i b. erna
6:20
lät (Ehud) stöta i b.
Dom. 3:27
6:34
Gideon •• stötte i b.
tog (Gideons) folk t. sig sina b. er
7:8
gav allasammans b. er i händerna
7:16
När j. o. alla s. j. har m. mig stöta i
b. erna, skolen I stöta i b. ema
7:18
Då stötte (Gideon) i b. ema
7:19
De 3 hoparna stötte i b. erna
7: 20
fattade i b. erna o. stötte i dem
7:20
när de stötte i de 300 b. erna
7:22
Saullät stöta i b.
1. Sam. 13:3
lät Joab stöta i b. en
2. Sam. 2:28
hämtade H. ark under b.ers ljud
6:15
När I hören b.en ljuda
15:10
Joab lät stöta i b.en
18 :16
Denne stötte i b. och sade
20:1
Då stötte denne i b.en
20:22
sedan skolen I stöta i b.
1. Kon. 1:34
Därefter stötte de i b.
1:39
de stötte i b. och ropade
2. Kon. 9 :13
under jubel o. b.ers ljud
l. Krön. 15:28
trumpeter och b.er Ijödo 2. Krön. 15:14
Där I nu hören b.en ljuda
Neh. 4:20
styra sig, när b.en ljudit
Job. 39:27
H. (farit)upp under b.ers ljud Ps. 47:6
Stöten i b. vid nymånaden
81:4
98:6
Höjen jubel med b.ers ljud
när man stöter i b.,lyssnen Jes. 18:3
att man stöter i en stor b.
27:13
häv upp din röst säsom en b.
58:1
stöten i b. i landet
Jer. 4:5
6:1
I Benjamina barn,stöten i b.
6 :17
Akten på b.ens ljud
stöten i b. ibl. folken
Jer. 51:27
Man stöter i b. ingen drager ut Hes. 7:14
(väktare) stöter i b. en
33:3
om väktaren icke stöter i b. en
33:6
Stöten i b. i Gibea, i trumpet Hos. 5:8
Sätt b. en f. din mun!
8:1
Joel 2: 1
Stöten i b. på Sion
Stöten i b. på Sion, pålysen fasta
2: 15
härskri vid b. ens ljud
Am. 2:2
E. stöter man i b. i en stad
3:6
Sak. 9:14
H. H. skall stöta i b. en
låt icke stöta i b. f. dig
Matt. 6:2
den signal s. b. en giver
1. Kor. 14:8
vid den sista b. ens ljud. Ty en b.
skall ljuda
15:52
l. Tess. 4:16
överängels röst, Guds b.
Upp. 1:10
stark röst, lik ljudet av b.
4:1
den röst, lik ljudet aven b.
åt (7 änglar) gåvos 7 b.er
8:2
8:6
de s. hade de 7 b.erna gjorde sig
8:6
redo att stöta i sina b.er
8:7
den fdrste stötte i sin b.
8:8
den andre ängeln stötte i sin b.
den tredje ängeln stötte i sin b.
8:10
den fjärde ängeln stötte i sin b.
8:12
när de 3 änglar s. skola stöta i
b. låta sina b. er ljuda
8:13
den femte ängeln stötte i sin b.
9:1
den sjätte ängeln stötte i sin b.
9:13
den sjätte ängeln, den s. hade b. en 9:14
när det sker att han stöter i b.
10:7
den sjunde ängeln stötte i sin b.
11:15

BAT
Detorymde 2000 b.
L Kon. 7:26
40 b. rymde vart bäcken
7:38
åt timmermännen giva 20000 b. vin
och 20000 b. olja
2. Krön. 2:10
rymde och höll 3000 b.
4:5
100 b. vin och 100 b. olja
Esr. 7:22
räknat efter b. av olja
Hes. 45:14
en tiondels b. av var kor
45:14
som är ett mått på 10 b.
45:14
10 b. utgöra en homer
45:14
'BAT-MÅTT
skall giva allenast l b.
Jes. 5:10
riktigt b. skolen I hava
Hes. 45:10
Efan o. b. et skola hålla samma. . 45:11
b. et rymmer tiondedelen. .
45:11
stenkrukor rymde 2 e.3 b. var Joh. 2:6

lAT-RAlliMSPORTEN

hebr. bat-rabbim, de mångas (mängdens) dO-lIer. En port i Hesbon. En
av de omtalade dammarna i Hesbon
existerar än i dag och mäter 191 X
139X 10 fot. HV.7:4.
lAT-SElA

hebr. edens dotter el. den sjunde dottern. Eliams dotter, hetiten Urias
hustru, som blev förförd av konung
David. Sedan Uria hade fallit på sin
post i kriget, blev hon Davids hustru.
Hennes första barn med David dog
efter kort tid. Senare fick hon sönerna Salomo, Simea, Sobab och Natan.
Då David var gammal och ett tronskifte aktuellt, fick Batseba, på profeten Natans inrådan, medverka till
att David utpekade Salomo till sin
efterträdare. Se: Bat-Sua.
BATSEBA
Det är B., Eliams dotter
2. Sam. 11 :3
David tröstade sin hustru B.
12:24
sade Natan så till B.
1. Kon. 1:11
gick då B. in till konungen
1:15
B. bugade sig och föll ned
1:16
Kallen hit till mig B.
1:28
bugade sig B. med ansiktet till
1:31
Adonia, Haggits son, kom till B.
2:13
B. svarade: Gott! Jag skall själv
2:18
Så gick då B. in till konung Salomo 2 :19
då han hade gått in till B.
Ps. 51:2

BAT-SUA

hebr. möjl. välståndets dotter. Se: BatSeba. l.Krön.3:S.
hebr. av pers., möjl. en som önskar.
Henadads son, en hövding. Neh.3:18.
IDELLlUM

bredvid mig stod en b.
av b. aldrig mer ngt ljud

Neh. 4:18
Upp. 18:22

IASUNKLANG

Israeliternas nyårsdag, första dagen
i sjunde månaden (tisri) utmärktes
genom att man blåste i basun.
BASUNKLANG
hälla sabbatsvila •. med b.
b.ens dag skall den vara
Loven honom med b.

3.Mos.23:24
4. Mos. 29:1
Ps. 150:3

BASUN LJUD

2. Mos. 19:16
mycket starkt b. hördes
19:19
b.et blev allt starkare
20:18
folket fdrnam b.et och röken
när I hören b.et
Jos. 6:5
'6:20
när folket hörde b.et
När Joab nu hörde b.et
L Kon. 1:41
b. hör du, min själ
Jer. 4:19
Huru länge skall jag höra b.
4:21
där vi slippa att höra b.
42:14
s. får höra b.et ändå icke
Hos. 33:4
hörde b.et, lät icke varna sig
33:5
en dag då b. höjes
Sef. 1:16
sända ut sina änglar med b. Matt. 24:31
Hebr.12:19
icke till b.
BASUNSTOT

F. var b. frustar han:Huj I

Hebr. bedolal]. Enligt I.Mos.2:12
fanns bdellium i landet HaviIa. Det
är en välluktande, genomskinlig gummiliknande harts från träd i Afrika
och Asien. Till färgen och utseendet
var bdellium likt mannat, som föll i
öknen under Israels vandring från
Egypten till Kanaan, 4.Mos.11:7. När
gummit avlägsnades från barken, blev
styckena snart hårda och såg ut som
genombrutna pärlor.
BDELLIUMHARTS
finnes ock b. och onyxsten l. Mos. 2:12
mannat .. utseende s. b.
4. Mos. 11:7

IEAUA
hebr. Herren är herre. En man, som

s. b.r sig med något djur 2. Mos. 22:19
hustru skall du icke b. dig 3. Mos. 18:20
icke b. dig med något djur
18:23
så att hon b.r sig därmed
18:23
Om en man har b.t 'sig med henne 19:20
Om en man b.r sig med ngt djur
20:15
kvinna kommer vid djur och bor
20:16
annan har b.t sig
4. Mos. 5:13
annan har b.t sig med dig
5:20
den s. b.r sig med ngt djur 5. Mos. 27:21
b.de sig med hedningarna
Ps. 106:35
Efraim b.r sig med andra
Hos. 7:8
BEBLANDNING
att en b. där skall äga rum
BEBO

de kommo t. b. tt land
2. Mos. 16:35
Job 15:28
i hus s. ej fingo b. s
(Jerusalem) skall bliva b. tt Jes. 44:26
danat (jorden) t. att b. s
45:18
stad b. dd evinnerligen
Jer. 17:25
däreft. skall lan"et bliva b. tt
46: 26
de städer s. nu äro b. dda
Hes. 12:20
(Tyrus) lik ngn stad s. ingen b. r
26:19
städer skola icke mer bliva b. dda . 35:9
städerna skola ånyo bliva b.dda
36:10
låta (l. berg) bliva b. dda
36:11
låta städerna ånyo bliva b. dda
36:33
städerna äro nu b. dda o. befästa
36:35
b. n landsträckan utmed havet Sef. 2: 5
Sydlandet .. ännu voro b. dda Sak. 7:7
9:6
Asdod b. s aven vanvördig hop
BEBYGGA

(Josua) b. de staden
Jos.
(Omri) b. de berget
l. Kon.
Aldrig mer skall det bliva b. t Jes.
Aldr.mer skall (Babel) bl. b.t Jer.
ödemarker s. nu äro b. da
Hes.

19:50
16:24
13:20
50:39
38:12

BEBYGGARE
spränger under markens b. are .bb 28:4
tjäna t. föda åt stadens b.
Hes. 48:18
Alla stadens b. skola bruka det
48:19
BEBÅDA

b. en det ej på .• gator
2. Sam. 1:20
själva boskapen b. r hs antåg Job 36:33
Ej må det b. s hm att j. vill tala
37:20
profeterna b. t dessa tider
Apg. 3:24

-beck

lEDAD

hebr. Adads son. Fader till edomeernas konung Hadad. 1.Mos.36:3S; l.
Krön.I:46.
lEDAN
hebr. domarens son.

1. En av Israels domare, möjligen
densamme som Barak. 1.Sam.12: Il.
2. Ulams son, av Manasse stam. l.
Krön.7:17.
lEDEJA

hebr. Herrens tjänare. En efterkommande till hövdingen Bani. Esr.l0:3S.
IEDJA

Se även: Anropa, åkalla, bön, tillbedja.
-bedja

tillbedja 1.Mos.22:S; PS.29:2
utbedja I.Sam.I:20
tillbedjare Sef.3: l O

(H:) Smeden b. r smide i glöden ..
han b. r det m. kraftig arm
Jes. 44:12

Ett mått för flytande varor, ca 36
liter. Det var ett standardmått cc'!
motsvarade efa för torra varor.
513
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1JQ

vara nådig el. barmhärtig; skänka,
giva; här hithp. bedja el. bönfalla om
nåd (misskund). Se: Anropa 2, Barmhärtig 4, Barmhärtighet 3, Bevisa IS,
Bönfalla 2.
S) nä', ~ J
förstärka~de partikel vid bön och
begäran; ung. jag ber, var vänlig. Se:
Ack 1.
6) pära~, ",.,9

grundbet. b;Yta igenom, klyva; tränga
sig på; här övers. bedja enträget;
jfr l.

'1Nti

fråga efte;;' begära, fordra. Se: Begära 3, Begäran 3, Bön 6.
8) dä~är, .,;~

det som talas, ord; 2.Kon.6:18 ordagrant: enligt Elisas ord; av: dä12ar,
tala. Se: Bön 2.
9) ~um,

::,'P

stå upp; i 2.Kon.9:2 hif. förmå någon
att stå upp, här övers. bedja någon
att stå upp.
10) tepil/ä, n':;>!JrI

bön för någ~~,' åkallan; av: [pälal],
se 2; i 2.Kon.I9:4 och Jes.37:4 näså'
tepillä, höja en bön, övers. bedja en
bön; tepillä är det vanligaste ordet
för .bön> i G.T. och motsvaras i
N.T. av proseuche, se 28. Se: Bön 4.
Il) [~elä'], ~4~
aram. grundbet. böja; pa. böja sig i
bön, bedja.
12) utf. ord.
13) 'ärnar, "Q~

säga, tala; säga för sig själv, tänka;
befalla, anmoda. Se: Bön 17.
14) [bäkas], tji2~
grundbet. undersöka; pi. söka efter;
begära. Se: Begära S.
15) päga', ll]

~

träffa, möta; här hif. med prep. le,
bedja för någon; jfr ~al med le i
I.Mos.23:8, övers. lägga sig ut för.
Innebörden är att den bedjande >stöter på» till förmån för en annan,
vilkens sak han tagit sig an.
16) tabanunim, el'

~.,

J1:1:J3

bönfallanden, böner (om nåd, förbarmande, förlåtelse); av: l]änan, se
4. Se: Bön 8, Bönfalla 3.
17) bU, be'ä, n~~ ~~~
aram. söka, fråga; bedja, begära;
motsv. hebr. bä'ä.
18) .Ma"

g.W

rop (om hjälp); av: [säwa'], pi. ropa
(på hjälp), t.ex. Job 30:20 övers. ropa;
andra översätter sua' med .förmögenhet, rikedom»; jfr gamla sv. övers.
av Job 36:19: »menar du, att din
wäldighet skall bestå kunna utan
bedröfwelse .. »
19) aiteö, a. t

T

Etu

grundbet. trol. vara mycken el. riklig; bönfalla, bedja (om att få mycket
515

516

stöta el. pressa på, bestorma; här
övers. bedja enträget; jfr 6.

BEARBETA

4) bänan,

begära, bedja om. Detta verb betecknar en bön om något bestämt, en
direkt begäran, och dess användning i
N.T. visar vilket värde begärbönen
där har i motsats till den plats den
hade i fariseernas åskådning; motsv. i
LXX hebr. sä'al, se 7. I I.Joh.5:1S
står verbet jämte subst. aitema, begäran, bön, det som man begär el.
beder om. Se: Begära 22, Begäran 7,
Bönfalla 7.
20) prosellcllOmai, 1T p o (J e: (X o II a. l
bedja; det vanligaste ordet för »bedja,
i N.T., använt endast om att bedja
till Gud; av: proseuche, 'se 28; motsv.
hebr. hi!pallel, se 2. Se: Bön 18.

IEALOT
hebr. härskarinnor. En stad
östra Juda. Jos.lS:24.

syd-

el. 'rikligt av något). Se: Bön S, Bönhöra l.

7) sä'al,

Dan. 2:43

BEDJA

IEBAI
hebr. betydelsen oviss, möjl. faderlig
el. Herren är fader. En huvudman,
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.

9 ~ Illustrerat Bibel-lexikon

BEBLANDA

gick över till David i Siklag. 1.Krön.
12:S.

Job 39:28

lAT

'2:11
8:11
10:28
7 :16
10:15

jordbeck 1.Mos.11:3; 14:10

lAVAl

BASUNBLÅSARE

BEBAI
B. s barn: 623
Esr.
av B.s barn Sakarja, B.s son
av B. s barn: Johanan, Hananja
B. s barn: 628
Neh.
Bunni, Asgad, B.

l)

pä~ar, .,~

2) [päla l],

'I 'Is

grundbet. t;ol. söka el. fråga efter,
undersöka; pi. döma; här hi!pallel,
gå emellan, medla, bedja för någon,
anropa, åkalla; Neh.2:4 övers. bedja
en bön, jfr 1.Sam.2:2S, övers. medla.
Se: Bön 9, Bönfalla 4.
3) 'ätar, "!J~

Bedja
21) paraka/eö,1Iup UKUt. EW
til1kaIla (för att få hjälp), uppmana,
anmoda; jfr subst. parakletos, den
som är tillkaIIad, övers. hjälpare, t.
ex. Ioh.14:26; förespråkare, l.Ioh.2:1.
22) deomai, oEO 1.I u l
behöva, sakna; önska, begära; bedja
(om nåd eIler förbarmande). Se: Bön
23.
23) erötaö, Ep wT &W
fråga; bedja,' begära; det svagaste
uttrycket för bön och begäran, ung.
motsv. eng. _ask». Se: Bön 22.
24) epideiknymi, E11 l å E l K \! vl.ll
förevisa, låta se, här övers. bedja
någon giva akt på.
25) eipon, E { 11 O \!
aorist till legö, se 34.
26) utf. ord.
Apg.10:30 ordagr. jag bad den nionde
[timmen); verbet prose6chomai hänför sig här inte till sv. övers. _som
man beder., vilket saknar motsvarighet i grundtexten, utan till »förrättade bön., se Bön 18.
27) diamartyromai,
högtidligen betyga, försäkra, vittna;
besvärja, enträget bedja; jfr martys,
vittne, .martyr» , och martyria, vittnesbörd.
28) proseuche, 11 p o r; E ,.1 Xil
bön; det vanligaste ordet för »bön»
i N.T., använt endast om bön till Gud;
motsv. hebr. te~illä, se 10; proseuche
står som samlande beteckning för aIl
bön men används också i specieIl
mening dels om gudstjänsten i dess
helhet, dels om ett särskilt moment
i gudstjänsten, nämligen den del som
bads stående, i N.T.• Herrens bön.
el. .Fader vår», se Matt.6:9 och Luk.
11:1, där verbet prose6chomai används, se 20. Se: Bön 19.
29) proska/eö, 11 p o r; K U t. Ew
tillkaIla; här med. kaIla till sig.
30) deesis, ii En r; l ~
begäran (där man lägger fram sin
nöd och sina behov); bön (om nåd
eIler förbarmande); av: deomai, se
22; Fil. 1:4 poieö deesin, göra (förrätta bön, övers. bedja. Se: Bön 20.
31) euchomai, E ~X o 1.I u l
önska, begära, bedja; jfr euche, Bön
25.
32) paraiteomai, 11 o. p U l T E o 1.I u l
undanbedja sig något; av: prep. pala
och aiteö, se 19.
33) Iak.5:16 ordagrant: mycket förmår en rättfärdig mans bön, då den
är verksam (energeö).
34) /egö, ), E"; w
säga, tala; jfr 25.
BEDJA
1 (Lot) bad dem enträget l.Mos.19:3
2 (Gud:) må han bedja för dig
20:7
2 Abraham bad till Gud
20 :17
3 !sak bad till H.
25 :21
1 (Jakob) bad honom enträget
33:11
4 när (Josef) bad om misskund
42:21
2. Mos. 8:8
3 B.en till H.
3 bedja för dig skall skaffa bort
8:9
3 sade Farao: B.en för mig
8:28
8:29
3 (Mose:) skall jag b.till H.
3 gick ifrån Farao och bad till H. 8:30
3 B.en till H.
9:28
10:17
3 b.en till H. eder Gud
3 gick han ifrån Farao och bad
10:18
2 Mose bad till H.
4. Mos. 11:2
2 Bed till H. att han tager bort
21:7
21:7
2 Mose bad för folket
4 den tiden bad jag till H. 5. Mos. 3 :23
9:20
2 bad då jämväl för Aran
2 jag bad till H.och sade
9:26
Dom. 13:8
3 Manoa bad till H.
19:7
1 bad hans svärfader honom
13 bad hon skulle få plocka ax Rut 2:7
2 i bedrövelse begynte b. 1. Sam. 1:10
2 När (Hanna) nu så länge bad
1:12

2 den kvinna s. bad till H.
1 :26
2 Om denne gosse bad jag
1 :27
2 Hanna bad och sade
2:1
7:5
2 vill jag där b. till H. f'6r eder
2 Samuel bad till H.
8:6
2 Bed f'6r dina tjänare till H.
12:19
2 upphörde att b.för eder
12:23
6 Då båda (Sau!) hans tjänare
28:23
2 att b.till dig denna bön 2. Sam. 7:27
13:24
5 beder att konungen ville gå
13 :25
6 (Absalom)bad konungen
6 Absalom ,bad honom
13:27
7 Bed mig om vad du vill 1. Kon. 3:5
7 att Salomo bad om sådant
3:10
7 (Gud:) Eftersom du har bett
3:11
7 och icke bett om långt liv
3:11
7 ej heller bett om rikedom
3:11
3:11
7 eller bett om fienders liv
7 utan bett om att få förstånd
3:11
7 giver jag dig vad du icke bett
3:13
2 bön s.dina tjänare beder
8:29
2 b. och åkalla dig i detta hus
8:33
2 b., vända mot denna plats
8:35
2 sådan kommer och beder
8:42
2 och de då b. till H.
8:44
8:48
2 b. till dig, vända i riktning
8:54
2 När Salomo hade slutat att b.
2 bed för mig
13:6
13 Din tjänare Ben-Hadad beder
20:32
4 underhövitsmannen bad 2. Kon. 1 :13
7 Bed mig om vad jag skall göra
2:9
7 Du har bett om något svårt
2:10
1 väl entr äget hade bett
2 :17
7 Hade jag väl bett om en son
4:28
2 Då gick (Elisa) in och bad
4:33
1 fastän (Naaman) enträget bad
5:16
6 (Naaman) bad honom enträget
5:23
6:17
2 Elisa bad och sade: H.,öppna
2 bad Elisa till H. och sade: Slå
6:18
8 blindhet, ss. Elis" bad
6:18
.9:2
9 bed (Jehu) stå upp
10 bed nu en bön
19:4
19:15
2 Hiskia bad inför H. ansikte
2 Det du bett mig ang.Sanherib
19:20
2 ansikte mot väggen och bad
20:2
2 dristat att b.inför dig 1. Krön. 17:25
7 Bed mig om vad du vill 2. Krön. 1:7
7 du icke bett om rikedom
1:11
7 ej heller bett om långt liv
1:11
7 utan bett om vishet och förstånd 1:11
2 hör den bön din tjänare beder
6 :20
2 om de omvända sig och b.
6:24
6:26
2 om de då b. vända mot
6:32
2 om någon beder, vänd mot
2 om de då b. till dig
6:34
2 om de omvända sig •• och b.
6:38
10 akta på vad s. bedes
6:40
2 folk ödmjukar sig och beder
7:14
10 akta på vad s. bedes
7:15
2 Hiskia hade bett för dem
30:18
2 båda Hiskia och Jesaja
32:20
2 Bad (Hiskia) till H.
32:24
2 när (Manasse) så bad till Gud
33:13
11 må b. för konungens liv
Esr. 6:10
2 Då nu Esra så bad
10:1
2 bad himmelens Gud
Neh. 1:4
2 bön, s. jag nu beder inför dig
1:6
10 akta på vad dina tjänare b.
1:11
2 bad jag en bön
2:4
12 beder jag du ville låta
2:5
2 båda vi till vår Gud
4:9
13 folket och de båda Esra
8:1
4 b.honom om misskund
Est. 4:8
13 bed konungen att Mordokai
5 :14
6:4
13 kommit för att b. konungen
14 b.drottning Ester om sitt liv
7:7
4 beder till den Allsmäktige Job 8:5
22:27
3 När du då beder •• höra dig
13 mot djupet och du då beder
22:29
3 När hon då beder till Gud
33 :26
18 kan han lära dig b .. gm nöd
36 :19
2 låten min tjänare b.
42:8
2 Job bad för sina vänner
42:10
7 (konungen) bad dig om liv
Ps. 21:5
30:9
4 till H. bad jag
2 skola alla fromma b. till dig
32:6
10 bad med nedsänkt huvud
35:13
10 om natten vill jag b.
42:9
2 Ständigt bedje man för (kon.)
72:15
10 Lyssna, H., till mitt b.nde
86:6
10 men jag beder allenast
109:4
7 båda oss där att sjunga
137:3
7 plågare båda oss vara glada
137:3
142:2
4 höjer min röst och beder
Ords. 30:7
7 Om 2 ting beder jag
Jes. 1:15
10 Om I än mycket bedjen
2 huru (Moab) än beder
16 :12
10 bed nu en bön
37:4
2 Hiskia bad till H.
37:15
2 du har bett ang. Sanherib
37:21
2 Hiskia bad till H.
38:2
2 b.till en gud s.icke kan frälsa 45:20
15 han s. bad för överträdarna
53:12
Jer. 7:16
2 icke b.f'6r detta folk
11:14
2 må du icke b.för detta folk
2 icke b. om något gott
14:11

2 bedjen för den till H.
29:7
2 I skolen' b. till mig
29:12
16 leda dem, där de gå b.nde
31:9
2 sedan bad jag till H.
32:16
15 Elnatan •• båda konungen
36 :25
2 Bed för oss till H. ,vår Gud
37:3
2 bed för oss till H .. din Gud
42:2
2 jag vill b. till H., eder Gud
42:4
2 Bed för oss till H., vår Gud
42:20
7 späda barnen b. om bröd Klag. 4:4
14 bad överste hovmannen
Dan. 1:8
17 Daniel bad kon. att tid måtte
2:16
17 b. Gud om f6rbarmande
2:18
17 uppenbarat .. det vi båda dig
2:23
11 bad och tackade (Daniel)
6:10
17 funna de Daniel b.nde
6:11
17 bad honom om en förklaring
7:16
2 Jag bad till H., min Gud
9:4
2 Medan jag ännu så bad
9:20
4 (Efraim) grät och bad hm Hos. 12:4
2 Jana bad till H.
Jana 2:2
2 (Jana) bad till H.
4:2
7 H.mån I b.om regn
Sak. 10:1
19 (J.:) Giv åt den s.beder Matt. 5:42
20 bedjen för dem s.förfölja
5:44
20 när I bedjen, skolen I icke
6:5
20 skrymtarna •• i gathörn och b.
6:5
20 (J. :) när du vill b .. gå då in
6:6
20 och bed till din Fader
6:6
19 Fader vet förrän I bedjen
6:8
20 I skolen b. sålunda: Fader vår
6:9
19 Bedjen och eder skall varda
7:7
7:8
19 var och en s. beder ,han får
19 sten, när han beder om bröd
7:9
19 orm, när han beder om fisk
7 :10
19 vad gott är åt dem s.b.hm
7:11
21 en hövitsman bad honom
8:5
21 de onda andarna båda (J.)
8:31
21 båda att(J.) skulle begiva
8:34
22 Bedjen skördens H.
9:38
20 för att vara allena och b.
14:23
21 båda allenast få röra vid
14:36
23 båda honom: Giv henne besked 15:23
19 överens att b. om något
18:19
21 (J.) medtjänare bad honom
18 :29
21 efterskänkte •• eftersom du bad 18:32
20 lägga händerna på dem och b.
19 :13
19 allt vad I med tro bedjen om
21:22
24:1
24 (J. )lärj. båda honom giva akt
20 bedjen att eder flykt icke
24 :20
20 medan jag går dit och beder
26:36
20 (J.)på sitt ansikte och bad
26:39
20 Vaken och bedjen, att I icke
26:41
20 Åter gick han bort och bad
26 :42
20 (J.) gick åter bort och bad
26 :44
20 till en öde trakt och bad Mark. 1:35
21 spetälsk man •• bad honom
1 :40
21 (den besatte) bad (J.) enträget
5 :10
21 de (onda andarna) båda (J.)
5:12
21 begynte folket b. (J.)
5:17
21 bad (J.) mannen s.varit besatt
5:18
21 bad (J.) enträget
5:23
20 upp på berget för att b.
6:46
21 båda (J.) att få röra vid
6 :56
23 hon bad (J.) att driva ut
7 :26
21 bad (J.) lägga handen på
7:32
21 bad hm att han skulle röra
8 :22
25 bad jag dina lärjungar driva ut
9:18
20 Allt vad I bedjen om
11:24
20 när I stån och bedjen
11 :25
20 bedjen att det icke må ske
13 :18
20 kvar här, medan jag beder
14:32
20 (J.) föll ned på jorden och bad
14:35
20 bedjen att I icke mån komma
14:38
20 (J.) gick åter bort och bad
14:39
20 stod utanför och bad
Luk. 1:10
20 medan han bad
3:21
23 de båda (J.) f6r henne
4:38
23 (J.)bad(Simon) lägga ut från
5:3
5 :12
22 (den spet älske) bad (J. )
20 (J.) drog sig undan och bad
5:16
20 upp på berget f'6r att b.
6:12
20 bedjen för dem s.förorätta
6:28
19 Giv åt var och en s. beder dig
6:30
23 (hövitsmannen) bad hm komma
7:3
21 båda de (J.) enträget
7:4
8:28
22 Jag beder dig, plåga mig icke
21 båda J.han ieke skulle befalla
8:31
21 båda •• han ville tillstädja
8:32
23 folket bad J .. ban skulle gå
8:37
8 :38
22 mannen bad (J. ) få följa hm
8:41
21 (Jairus)bad (J.)komma
20 upp på berget för att b.
9 :28
20 under det att (J.) bad
9:29
9:38
22 beder dig, se till min son
22 bad dina lärj. driva ut (anden)
9:40
25 att vi skola b. att eld kommer
9:54
22 Bedjen skördens H.
10:2
20 (J.)på ett ställe för att b.
11:1
20 H .. lär oss att b.
11:1
20 När I bedjen, skolen I säga
11:2
19 Bedjen och eder skall varda
11:9
19 var och en s. beder, han får
11:10
19 son beder om en fisk
11:11
19 när han beder om ett ägg
11 :12
19 helig ande åt dem s. b.hm
11:13

517
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23 beder dig, tag emot •• ursäkt
14:18
23 En annan sade: Jag beder dig
14:19
23 beder jag dig då, fader
16:27
20 att de alltid borde b.
18:1
20 2 män gingo upp för att b.
18:10
20 FiU'is6en trädde fram och bad 18:11
21:36
22 vaken alltjämt och bedjen
22:32
22 jag har bett f6r dig
20 Bedjen att I icke män
22:40
20 (J.) på sina knän och bad
22:41
20 (J.) bad allt ivrigare
22:44
20 Stån upp och bedjen
22:46
19 s.är jude, b.mig
Joh. 4:9
19 i stället du hava bett honom
4:10
23 båda lärjungarna honom
4:31
23 båda (samariterna) hm stanna
4:40
23 bad att(J.) skulle komma
4:47
19 allt vad du beder Gud om
11 :22
23 till Filippus och båda
12:21
14:13
19 vadhelst I bedjen om
14:14
19 bedjen om något i mitt namn
23 jag skall b. Fadern
14:16
19 män I b. om vadhelst
15:7
19 giva eder vadhelst I bedjen
15:16
16:23
19 bedjen Fadern om skall han
19 icke bett om ngt i mitt namn
16:24
19 bedjen och I skolen få
16:24
19 skolen I b. i mitt namn
16:26
23 icke att jag skall b. Fadern
16:26
23 Jag beder för dem
17:9
23 icke f6r världen jag beder
17:9
23 Jag beder icke du skall taga
17:15
23 icke för dessa allenast beder
17 :20
26 beder att de alla må vara ett
17 :21
23 båda (judarna) Pilatus
19:31
23 Josef från Arimatea bad
19:38
20 båda och sade: H.
Apg. 1:24
27 med många andra ord bad
2:40
23 bad han dem om en allmosa
3:3
22 När de hade slutat att b.
4:31
20 båda och lade händerna på dem 6:6
19 (David) bad att han måtte
7 :46
20 båda de för (de nydöpta)
8 :15
22 bed till H. att den tanke
8 :22
22 Bedjen I till H.f6r mig
8:24
21 bad Filippus stiga upp
8:31
22 J ag beder dig, s äg om vilken
8:34
20 Ty se, han (Saulus) beder
9:11
21 båda (Petrus) komma till dem
9:38
20 Petrus föll ned och bad
9 :40
22 (Kornelius) bad alltid till Gud
10:2
20 Petrus upp på taket f6r att b.
10:9
26 s.man beder vid 9.timmen
10:30
23 båda de (hedningkristna)
10:48
28 bad till Gud för Petrus
12:5
20 mänga församlade och båda
12:12
19 båda de om fred
12:20
20 Då fastade de och båda
13:3
13 :28
19 båda de Pilatus att han skulle
13 :42
21 bad man dem, att de nästa
16:9
21 macedonisk man, s.bad hm
21 bad (Lydia) oss och sade
16:15
23 båda dem lämna staden
16:39
23 båda (Paulus) han skulle stanna 18 :20
21 båda honom att han icke
19:31
20 (Paulus) bad med dem alla
20:36
21:5
20 på våra knän och båda
21 båda såväl vi själva
21:12
21:39
22 jag beder dig. tillstäd mig
20 jag bad i helgedomen
22:17
29 Paulus bad en av hövitsm.
23 :17
23 Fången Paulus har bett mig
23 :18
23 överens om att b.dig
23:20
21 beder jag att du, i mildhet
24:4
26:3
22 beder jag dig höra mig
20 Paulus bad och laJe händerna
28:8
22 i mina böner alltid beder Rom. 1:10
20 vad vi böra b.om, veta vi icke
8:26
21 genom att b. för mig
15:30
20 betäckt, när han beder 1. Kor. 11:4
20 kvinna s. beder med ohöljt
11:5
20 ohöljd b. till Gud
11:13
20 b. om att han må kunna uttyda
14:13
20 när jag beder, så beder •• ande 14:14
20 skall väl b. med anden
14:15
20 ock b. med förståndet
14:15
22Vib. åK.vägnar
2. Kor. 5:20
22 Mycket enträget båda de
8:4
30 ock själva b. f'6r eder
9:14
22 beder eder se till
10:2
21 3 gänger bett till H.
12:8
21 Sant är att jag bad Titus fara
12:18
13:7
31 Men vi b.till Gud
31 detta b. Vl också om
13:9
22 Jag beder eder
Gal. 4:12
19 beder jag eder icke fälla
Ef. 3 :13
3:16
19 beder att han ville förläna
19 än allt vi b. eller tänka
3 :20
6:18
20 att I alltjämt bedjen i A.
26 Bedjen att min mun må
6:19
26 bedjen att jag må frimodigt
6 :20
30 med glädje beder f6r eder Fil. 1:4
20 därom beder Jag
1:9
20 icke upphört b.för eder
Kol. 1:9
20 bedjen jämväl f'ör oss
4:3
26 bedjen att jag må uppenbara
4:4
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Bedraga-Bedragare
och företräden, Ob.v.3, vilket bottnar
i okunnighet och bristande självkännedom, I.Joh.I:8, förment visdom, I.Kor.3:18, gudstjänst utan personlighetens invigning till helighet i
liv och tal, Jak. l :26, obenägenhet att
omsätta Guds uppenbarelse i praktiskt handlande, Jak.l:22-24, allt
sådant stämplas såsom självbedrägeri.

De vanligaste hebr. orden för bedraga är /iulSäJ och rämä. Det förra
verbet betyder .vilseleda, föra vilse.,
och det senare har troligen bibetydelsen • vara slapp, svikta, svika., vilket
bl.a. framgår av det därifrån härledda
ordet remijä, som i Ps.78:57; Hos.7:16
användes om bågen som slappnar
eller sviker, och som i t.ex. Ords.
10:4; 12:24; Jer.48:10 brukas om
lättja eller försumlighet. Det av rämä
bildade subst. mirmä, som förekommer omkring 40 gånger, är mestadels
översatt med • svek» , t.ex. I.Mos.27:
35, eller »falsk» och • falskhet. t.ex.
Ords. Il : l. Dessa ord skulle enligt den
ovan angivna betydelsen närmast beteckna en inre slapphet eller hållningslöshet, som röjes i tal och vandel.
De vanligaste grek. orden för bedraga och bedrägeri är subst. apate
(ordlista se särskilt Bedräglig) samt
apatan och därav bildade verb. Dessa
ord har liksom hebr. näsä' en innebörd av vilseledande, förförelse osv.
Till betydelsen närbesläktade är orden
d%s, övers. »svek», t.ex. I.Tess.2:3,
eller »list_, t.ex. Matt.26:4, och p/tine,
övers. »villfarelse», t.ex. I.Tess.2:3,
eller • villa. , t.ex. Rom.I:27. Grundbetydelsen bakom dolos är »Iockbete,
lockmat., medan plane egentligen
betyder • kringirrande., därav innebörden .förvillelse. osv.
Såväl G.T.s som N.T.s uttryck
avser ett avsiktligt vilseledande i ord
eller handling, ett förande bakom
ljuset för egen vinnings skull, med list
och falskhet, genom fördöljande av
sanningen eller förfalskad framställning av verkligheten. Guds misshag
och stränga dom över allt slags bedrägeri och svek uttalas ofta och
otvetydigt i såväl G.T. som N.T.
Bedrägeri, svek på det religiösa
och etiska området framställes såsom
det allvarligaste till sin karaktär och
verkan.
Satan är den personliga källan till
bedrägeri och svek, Upp.20:10. Han
är alla bedragares och bedrägeriers
andlige fader, Apg.13:IO. Syndens
inträngande i mänskligheten är en
följd av hans bedrägeri, I.Mos.3:17,13; 2.Kor.Il:3; 2.Tim.2:14. Syndens
övernaturliga, övermänskliga, demoniska makt att bedraga, Rom.7:1l:

Hebr.3:13, förklaras utifrån detta
faktum. Syndaren är lockad ut på
dess villoväg, Ef.4:22. Just detta, att
människan genom bedrägeri förts in
på syndens avväg, möjliggör emellertid förlåtelse och frälsning för henne.
Bakom de falska profeternas verksamhet stod och står Satan och hans
demoniska, förförande andemakt.
Falsk lära utövar en förförande och
bedragande makt över sinne, tänkesätt och livsföring, Rom.16:17-19.
Den kan uppträda såsom frihetens
språkrör, vädja till människans frihets begär och -behov och med skenfagert tal om Guds kärlek och naturens rätt föra människan bort till
moralisk upplösning och undergång,
Ef.5:3-6. Dess absoluta motpol,lagisk
självfrälsnings förkunnelse, har samma andliga upphov, Satan, och samma moraliska och andliga konsekvenser, lösgörande från Kristus och därmed undergång, KoI.2:16-23. Samma
stränga dom fälles över till synes
djuplodande mänskligt uttänkta filosofi- och lärosystem som frälsande
och moralskapande faktorer, Ko1.2:
4,8. De lockar människan bort från
den ende Frälsaren, Jesus Kristus.
Falsk andlighet, överandlighet,
osund mysticism och ockultism under
kristen täckmantel är i samma grad
och av samma skäl att betrakta som
religiöst bedrägeri, inspirerat av samma demoniska ande och med samma
ödesdigra följder och verkningar på
personligheten, KoI.2:18-19. Det appellerar till människans legitima behov
av gemenskap med den andliga världen, med det övernaturliga, gudomliga. Det är mot bakgrunden av det
allvarliga i svek och bedrägeri på det
andliga, religiösa området, som Paulus så kategoriskt tillbakavisar varje
beskyllning i denna riktning i sitt
förhållande till de kristna i Tessalonika, I.Tess.2:3 f.
Den yttersta tiden, avslutningen av
nådens hushållning, synes, såsom fallet var med övergången från den gamla hushållningen till den nya, i särskilt hög grad vara kännetecknad av
bedragande och förförande andernakters invasion och inflytande, Matt.
24:4 f., Il, 23 f. Kulmen och slutet
på detta bedrägeri nås i och med
Antikrists framträdande och tillintetgörelse vid Herrens återkomst, 2.Tess.
2:1-12. Den eviga elden blir enligt
Upp.20:10 Guds slutliga dom över
alla bedragare och allt bedrägeri.
Underlåtelse att bringa Gud det
yppersta, trots sken av religiositet,
fromhet, är ett slags religiöst bedrägeri, som riktar sig mot Gud och
hans Majestät; det straffas utan förskoning, Mal.l:14. Ohederligt handlande mot Anden och mot Guds församling behandlas och döms mycket
strängt, Apg.5:I-11.
Bedrägeri och svek på det sociala
området är enligt såväl G.T. som
N.T. en styggelse för Gud. Orätta
vikter och mått avskyr han, 3.Mos.
19:35; 5.Mos.25:13. De handelsidkande tessalonikerna uppmanas att
visa hederlighet och ärlighet i affärslivet såväl som på övriga områden,
I.Tess.4:6. Varnade exempel på bedragare förekommer rikligt i Skriften:
Laban, Jakob, Jakobs söner, David
etc. De ofta detaljerade skildringarna
av deras livshistoria uppenbarar Guds
reaktion inför bedrägeri, samtidigt
som de undervisar om dess följder
och vägen till frälsning från bedrägeriets väsen och ande.
överallt i Skriften varnas för självbedrägeriets fara. övermodig överskattning av sig själv, egna fördelar
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23 b. vi nu och förmana
1. Tess. 4:1
23 b. eder att rätt uppskatta
5:12
20 Bedjen oavlåtligen
5:17
20 bröder, bedjen för oss
5:25
20 b. vi ock alltid för eder 2. Tess. 1:11
23 b. vi eder, käre bröder
2:1
20 bedjen för oss, att H. ord
3:1
30 man må b., åkalla
1. TIm. 2:1
21 beder dig för kärlekens Filem. v.9
21 beder dig för Onesimus
v.lO
32 bådo att intet skulle talas Hebr.12:19
20 Bedjen för oss
13 :18
21 beder eder, mina bröder
13 :22
28 nyktra, att I kunnen b.
1. Pet. 4:7
19 vadhelst vi b. om, få vi
1. Joh. 3 :22
5:14
19 om vi b.om något
19 hör oss, vadhelst vi b. om
5:15
5:15
19 hava det vi bett honom om
19 då må han b.
5 :16
23 säger jag icke att man skall b.
5:16
Jak. 1:6
19 han bedje i tro
19 intet, därför I icke bedjen
4:2
19 I bedjen, men fån intet
4:3
19 Ibedjen illa
4:3
20 utstå lidande, så må han b.
5 !13
5:14
20 (äldste) må bedja över honom
20 bedjen för varandra
5 :16
5 :16
33 när (bönen) bedes med kraft
20 bad en bön •• icke skulle regna
5 :17
20 åter bad (Elias)
5 :18
20 bedjen i den h. A.
Jud. v.20
34 bad hm giva mig bokrullen Upp. 10:9

BEDRAGA

Se även: Bedräglig, falsk, lögn, svek,
förföra, stjäla, villfarelse, lura, narra,
hyckla, djävul, Antikrist.
Bedrägeri

Självbedrägeri

l) Blad men ingen frukt, Matt.
21:19. 2) Strå men ingen rot, Matt.
13:6. 3) Lampor men ingen olja,
Matt.25:3. 4) Kärlek men ingen värme, Matt.24:12. 5) Sken men ingen
kraft, 2.Tim.3:5. 6) Själiskhet - ingen ande, Jud.v.19. 7) Namn men
intet liv, Upp.3:1. .Icke är det väl
jag, Herre? Matt.26:22.
BEDRAGA

I) [näsä'], X!f! ~
hif. vilseleda, föra vilse, bedraga; nif.
bli vilseförd el. bedragen.
2) 'ä~a~,

Ji2l2.

gripa någon i hälen, därav betydelsen: bedraga; verbet är övers. på det
förstnämnda sättet i Hos.12:4; jfr
'äkeb, häl. Jfr namnet Jakob, som
betyder: den som håller i hälen el.
den som bedrager (I.Mos.25:26).
3) rämä, ~1
kasta, skjuta; vara slapp, svikta, svika;
pi. bedraga, förråda. Se den inledande artikeln.
4) [tä/a/], 7~~
grundbet. möjl. bli kastad el. slagen
till marken; hif. bedraga, narra, bedriva gyckel med, driva gäck med.
Jfr I.Mos.31:7, övers. handla svikligt;
Job 13:9 gäckas.
5) pätä, il!;! ~
låta sig förföras el. dåras; pi. förföra,
dåra, bedraga.
6)

så~är, 'R.

tf

lögn; bedrägeri; av: sälf.ar, ljuga, bedraga.
7) häha/, ':> Jil
fläkta~ blås;,T vara tom, fåfäng; bedriva fåfänglighet, hysa fåfängliga
tankar; här hif. fylla med fåfänglighet, fylla med fåfängliga tankar; av:
hä!!äl, vindfläkt; tomhet, fåfänglighet.
8) tä'ä, ilJ)J:i
fara vilse: T Jer.42:20 ordagrant: I
foren vilse i edra själar. Här är hif.
intransitivt liksom i Ords. l O: 17, övers.
fara vilse.
9) pseudomai, !p E (j /) o il o. l
ljuga; bedraga; av: pseudos, lögn, bedrägeri. Jfr .pseudonym» m.fl. låneord.
10) apate, å. TI T n
vilseledande, förförelse, bedrägeri, i
Hebr.3:13 övers. makt att bedraga.
Se: Bedräglig 5.
Il) apattiö, O: 7f o. T w
vilseleda, förföra, bedraga; av: apate,
se lO. I I.Tim.2:14 b hänför sig
övers. »svårt bedragen. till läsarten
exapataö, se 12.
12) exapataö, EE; a TI a T aw
grundligt bedraga; av: prep. ek, bort
från, och apataö, se II. Detta verb
har en starkare innebörd av att föra
på avvägar, bort från den rätta vägen.
Jfr Rom.7:Il, övers. förleda.
13) phrenapataö, <P p E V o. TI o. T w
bedraga någons sinne; av: phren,
mellangärde; sinne, förstånd, och
apataö, se II. Det är en förstärkning
av sistnämnda verb: bibringa en falsk
insikt, öva ett bedrägligt inflytande
på en människas tanke och sinne.

a

a

a
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14) phrenapates, <P p E V o. 7f T n S"
som bedrager människors sinnen; av:
phrenapataö, se 13.
15) para/og/zomai,
ego räkna el. tänka förbi el. vid sidan
om; i N.T. endast med obj., få någon
att räkna el. tänka fel; överlista, bedraga.
16) 2.Tess.2: lO ordagrant: med orättfårdighetens hela bedrägeri för dem
som gå förlorade.
17) adikeö, O: l) l K € w
handla orätt; tillfoga skada; här pass.
tillfogas skada, lida; 2.Pet.2: 13 ordagrant: i det att de lida orättfärdighetens lön, enligt en tolkning: i det
att de tillfogas skada genom den lön
som betalas för orättfärdigheten.
Flera handskrifter har i stället verbet
kom/zomai, som betyder: få, vinna;
meningen blir då: i det att de få lön
för sin orättfårdighet.
18) p/anaö, TI A o. v aw
föra vilse, bedraga, förföra; av: plane,
kringirrande; vilseförande, villfarelse.
BEDRAGA
1 Ormen bedrog mig
1. Mos. 3:13
2 (Esau) har 2 gånger b.it mig
27 :36
29:25
3 (Jakob:) Varför har du b.it
Jos. 9:22
3 Varför haven I b.it oss
4 (Delila:) Du har b.it
Dom. 16:10
4 Hittills har du b.it mig
16:13
16 :15
4 3 gånger har du b.it mig
1. Sam. 19:17
3 Varför har du så b.it
3 Varför har du b.it mig
28:12
5 (Abner) kom för att b. . 2. Sam. 3 :25
3 min tjänare bedrog mig
19:26
2. Kon. 9:12
6 Du vill b. oss
1 Låten icke Hiskia b. eder
18:29
1 Låt icke din Gud b.dig
19:10
1 låten icke Hiskia så b. 2. Krön. 32:15
5 icke vill du b. med
Ords. 24:28
3 en man s. b.er sin nästa
26:19
1 Nofs furstar äro b.na
Jes. 19:13
36:14
1 Låten icke Hiskia b. eder
1 Låt icke din Gud b. dig
37 :10
1 Ack H.,svårt bedrog du
Jer. 4:10
2 brodern gör allt att b.
9:4
7 profetera •. ty de b.eder
23:16
29:8
1 Låten icke b. eder av profeter
1 B.en icke eder med att tänka
37:9
8 I bedrogen eder själva
42:20
1 Den förfäran har b.it dig
49:16
3 vänner bedrogo mig
Klag. 1:19
1 Ditt övermod har b.it dig
Ob. 1:3
9 du har velat b.den h.A.
Apg. 5:3
Rom. 16:18
12 b. de oskyldiga mskors
12 Ingen b.e sig själv
1. Kor. 3 :18
12 ss. ormen bedrog Eva
2. Kor. 11:3
13 så b.er han sig själv
Gal. 6:3
11 Låten ingen b. eder
Ef. 5:6
15 att ingen skall b. eder
,Kol. 2:4
12 Låten ingen b. eder
2. Tess. 2:3
16 att b.dem s.gå förlorade
2:10
11 Adam blev icke b.en
1. Tim. 2:14
11 kvinnan blev svårt b.en
2:14
14 många s. b.mskors sinnen Tit. 1:10
10 gm syndens makt att b.
Hebr. 3:13
17 bliva b.na på den lön
2. Pet. 2:13
1. Joh. 1:8
18 så b. vi oss själva
15 eljest b.en I eder själva
Jak. 1:22
11 Om ngn b.er sitt hjärta
1 :26

BEDRAGARE

l) kilaj, kelaj, '~'il ,~,~

bedräglig, svekfull, bakslug; en\. en
annan övers. girig, snål; jfr beskrivningen i Jes.32:6. Detta och följande
ord är trol. besläktade.
2) nä~a/,

':>].:.

bedraga, handla bedrägligt; i Mal.1:l4
part., som bedrager, som handlar bedrägligt.
3) goes, y 6 n S"
urspr. en som stönar el. klagar, en
som framsäger besvärjelser i klagande
ton, trollkarl; därav betydelsen: gycklare, bedragare; av: goaö, stöna,
klaga.
BEDRAGARE
1 ej heller b.n kallas herre
Jes. 32:5
1 b.n brukar onda vapen
32:7'
2 förbannad vare den b.
Mal. 1:14
3 b. gå allt längre i ondska 2. Tim. 3:13
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Bedrift-Bedrövelse
BEDRIFT

om Asa, om alla hs. b. er
1. Kon. 15:23
säga om Baesa, om hs. b. er
16:5
om de b. er (Omrl) utförde
16:27
22:46
de b. er (Josafat) utförde
om Jehu om alla hs. b. er
2. Kon. 10:34
om Joahas om bs. b. er
13:8
om Joas om hs. b. er
13:12
att säga om Joas o. hs. b. er
14:15
om Jerobeam, om hs. b. er
14:28
om alla (Hiskias) b. er
20:20
(Davids tid ...)hs. regering
o.hs. b.er
1. Krön. 29:30

18) poieo, 11 o l € w
göra, frambringa. Se: Arbeta 14.
19) utf. ord.
1.Kor.5:1 ordagrant: överhuvud höres
otukt bland eder; Ef.4: 19 till all orenlighets gärning i girighet.

1) s/ilfär,

20) porneuo, 11 o P v E UW
bedriva otukt; jfr porneia, otukt.

2) käzii~,

21) ekporneuo,

l

K 11 O P v E VW

bedriva otukt; av: prep. ek och porneuö, se 20.

BEDRIVA

l) ziinä, il) l

bedriva ot~kt, vara otrogen. Se: Avfalla 11, Avfällighet 1.
2) 'äsä, iW~
arbeta; göra, framställa. Se: Arbeta
3, Arbete 17.
3) [bäpä'l, x~O

osäker stam, grundbet. möjl. densamma som för lJäpä: täcka, dölja,
överhölja; end. i 2.Kon.17:9, pi. med
de~ärim (pI. av dä~är): överhölja ting,
bedriva ting förtäckt el. hemligt,
övers. bedriva otillbörliga ting.
4) hä~a/, ?~l;[
bedriva fåfänglighet. Se: Bedraga 7.
5) [mäharl, 1~

pi. skynda sig, i 2.Krön.24:5 med
prep. le, skynda sig med något,
snabbt fullgöra, övers. bedriva med
skyndsamhet.
6) omskrivning.
7) 'ii~atl, 1~l!:

aram. = hebr. 'ä~a9, arbeta, tjäna;
göra; i Esr.5:8 hithp. göras, bedrivas
(om 'li~i9ä', arbete).

8)

näSä', xtd)

Tor

låna ut mot ränta, i Neh.5:7 jämte
subst. massa', övers. bedriva ocker.
9) [nägatj], 1l~
vara synlig, vara inför någon; hif.
göra synlig, uppenbara, i Jes.3:9
övers. bedriva uppenbart.
10) rä~ä, iln

vara stor el. mycken; öka, tilltaga;
hif. göra stor el. mycken, föröka.
Hes.16:25 ordagrant: och du gjorde
din otukt mycken. Se: Begära 1, Bevisa 21.
11) [säba!l, I1tYf
pi. fördärva, förstöra; hif. handla
fördärvligt, i Hes.16:47 med prep.
min, övers. bedriva värre ting än.
12) [tä'a~l, J~I:;
vara avskyvärd; hif. göra avskyvärd;
handla avskyvärt, i Hes.16:52 med
prep. min, ordagrant: genom dina
synder som du gjort mer avskyvärda
än de. Se: Avsky 1.
13) gä/ä, ilH

blotta, avtäcka, uppenbara; i Hes.
23:18 pi. övers. öppet bedriva. Se:
Avslöja l, Budskap 7.
14) bos, rti i3
skämmas, komma på skam; hif.
handla skamligt, i Hos.2:5 övers. bedriva skamliga ting.
15) päsa', ~

avfalla, göra uppror; begå en överträdelse, synda, i Am.4:4 övers. bedriva synd. Se: Avfalla 7, Avfällig 5.
På det andra stället i Am.4:4 står
verbet tillsammans med hif.av räl2ä,
se 10, därav övers. bedriven än värre
synd.
16) ['abatl, I1JV

pi. för;rida, fö;vända, end.
7:3, övers. bedriva vrånghet.

Mika

17) katergazomai,

fullända, fullgöra, genomföra; av:
förstärk. prep. kata och ergå2omai,
arbeta, verka. Se: Arbeta 16.
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BEDRIVA
1. Mos. 38:24
1 Tamar har b.lt otukt
3.Mos.18:27
2 landets Inbyggare b.lt
2 hava b.lt en vederstygglighet
20:12
2 de hava b.lt allt sådant
20:23
1 begynte folket b.otukt
4.Mos.25:1
2 Icke lära eder b. de styggelser
2 de själva hava b.1t
5. Mos. 20:18
1 bedrev otukt I sin faders hus
22:21
2. Kon. 17:9
3 b.1t otillbörliga ting
4 (I.) bedrevo fåfänglighet
17 :15
21:11
2 Manasse har b.1t dessa
5 I skolen b.denna sak
2. Krön. 24:5
24:13
2 bedrevo det så arbetet gick
6 folket Uandet bedrev
Esr. 4:4
7 arbetet b.es med omsorg
5:8
9:1
6 styggelsers skull s. b.lts
6 folk s. b.sådana styggelser
9:14
8 ocker I b.en mot varandra Neh. 5:7
9 b. (Juda) synder uppenbart Jes. 3:9
1 b. otukt med jordens kon. riken 23:17
6 s. b.en edra verk I mörkret
29:15
4 fäder bedrevo fåfängligbet Jer. 2:5
2:23
2 Besinna vsd du bar b.lt
3:1
1 b.lt otukt med så många
3:6
1 (I.) bedrev där otukt
1 Juda gick åstad och bedrev
3:8
6 När du får b. din ondska
11 :15
11 :17
2 I. och Juda hus hava b.1t
2 gruvliga ting har jungfrun I. b.lt 18:13
2 b.lt, till att förtörna mig
32:32
2 ondskas skull s.de bedrevo
44:3
2 B.en icke denna styggelse
44:4
2 styggelsers skull s. I bedreven 44:22
Hes. 8:6
2 styggelser s. I. hus b.er
2 onda styggelser de här b.
8:9
2 äldste i I. hus b. i mörkret
8:12
2 större styggelser s.dessa b.
8:13
2 nog för Juda hus att b. de
2 styggelser s.de här hava b.it
8:17
2 styggelser s. b.s därinne
9:4
16:15
1 (Jerusalem) bedrev otukt
1 bedrev på (offerhöjder) otukt
16:16
1 mansbilder •• bedrev otukt
16:17
16 :20
6 nog att du bedrev otukt
6 du hsde b.it denna ondska
16:23
10 (Jerusalem) bedrev mkn otukt
16:25
16 :26
1 bedrev otukt med egyptierna
1 bedrev du otukt med assyrierna 16:28
1 ja, du bedrev otukt
16:28
16:33
6 skulle b. otukt med dig
16:34
1 lopp ingen för att b. otukt
11 bedrev du värre ting
16:47
2 (Badom) bedrevo vsd styggeligt 16:50
2 de styggelser du har b.1t
16:51
12 b.1t vederstyggligare synder
16:52
2 b.er vsd styggeligt är
18 :12
18 :13
2 han b.er sådana styggelser
22:9
2 b.er hos dig vad skändligt är
2 b.er styggelse •• nästas hustru 22:11
23:3
1 bedrevo otukt i Egypten
23:5
1 Men Ohola bedrev otukt
23 :18
13 hon öppet bedrev sin otukt
23 :19
1 bedrev otukt i Egyptens land
1 Skall man alltjämt få b.otukt
23:43
23:48
2 Icke b. sådan skändlighet
33 :26
2 b.en vsd styggeligt är
2 styggelsers skull de b.lt
33 :29
43:8
2 de styggelser de bedrevo
44:6
6 styggelser I haven b.lt
2 de synder s.de hava b.lt
44:13
Dan. 11:23
2 skall han b. svek
14 (I.) bedrev skamliga ting Hos. 2:5
3:3
1 utan att få b. någon otukt
1 Om nu du vill b. din otukt
4:15
4:18
1 hejdlöst b. de sin otukt
6 där b.er Efralm sin otukt
6:10
15 till Betel och b.en eder synd Am. 4:4
15 till Gilgal och b.en än värre
4:4
16 så b. de vrånghet
Mika 7:3
1 myckna otukt hon bedrev Nah. 3:4
2 styggelse är b.en I I.
Mal. 2:11
Rom. 1:27
17 bedrevo styggelse man
18 att b. otillbörliga ting
1:28
l. Kor. 5:1
19 otukt b.es bland eder
20 den s. b.er otukt
6:18
20 Icke heller b. otukt
10:8
19 b. alla slags orena
Ef. 4:19
21 städer, vilka bedrevo otukt Jud. v. 7
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20
20
20
20
20

så att de skulle b. otukt
Upp.
förleder tjänare att b. otukt
jordens kon. b.lt otukt med
konungarna på jorden b.lt
s. b.lt otukt •• skola gråta

2:14
2:20
17:2
18:3
18:9

BEDRÄGLIG

19;.;

lögn; bedrägeri. Se: Bedraga 6.

JJ#

lögn, bedrägeri; av: wal!, ljuga.

n 1~flm

3) mahii!allo!,

bedrägerier, bländverk, gyckelbilder;
i Jes.30: 10 övers. bedrägliga ting; av:
[tålail, se Bedraga 4.
4) seba!, 11[fq'
aram. hebr. [sälJa!l, se Bedriva 11;
fördärva, förstöra: i Dan.2:9 part.
pass. fördärvad, dålig.

=

5) apate,

å. 11 aT n

vilseledande, förförelse, bedrägeri; i
Matt.13:22 och Mark.4:l9 övers.
bedräglig lockelse; i 2.Tess.2:10 bedrägliga konster. Ef.4:22 ord~ant:
genom bedrägeriets begärelser (dvs.
sina bedrägliga begärelser); Ko1.2:8
genom filosofien (vishetsläran) och
tomt bedrägeri. Ordet används om
det som ger en felaktig bild av ett
förhållande och som därigenom för
en människa vilse. Se: Bedraga 10.
6) kybeia, K U

.B E l a.

tärningsspel; falskspel; illistighet, bedrägeri.
7) plastas, 11 A a. a T

6~

bildad, formad; diktad; av: plassö,
bilda, forma.
BEDRÄGLIG
1 ogudaktige gör b. vinst
Ords. 11:18
23:3
2 de äro en b. kost
3 profeteren b.a ting
Jes·. 30:10
4 b.t var vårt hopp
Jer. 3:23
4 Inför mig föra b.t tsl
Dan. 2:9
5 rikedomens b.a lockelse
Matt. 13:22
5 rikedomens b.a lockelser Mark. 4:19
6 vid människornas b.a spel
Ef. 4:14
5 följa sina begärelsers b.a
4:22
5 tomma och b.a visbetslära
Kol. 2:8
2. TeSs. 2:10
5 med alla b.a konster
7 b.a ord bereda sig vinning 2. Pet. 2:3

BEDRöVA

l) 'Öla~, J~~

plåga,. tillfoga smärta, bedröva; nif.
och hithp. vara el. bli bedrövad.
2) zä'ap, t] ll!

vredgas; vara förtretad el. förargad;
vara nedstämd el. sorgsen.
3) märar, i~

vara bitter; vara förbittrad el. bedrövad. Se: Bedrövelse l, Bitter 9,
Bitterligen 2.
4) Uägäl, il4 ~

hif. göra nedslagen, bedröva; nif. vara
nedslagen el. bedrövad. Se: Bedrövelse 10.
5) mar,1 Q
bitter; förbittrad, bedrövad; av:
märar, se 3. Se: Bedrövelse 2, Bitter
l, Bitterhet l, Bitterligen 3.
6) dakkä', X~1

adj. förkrossad, modlös, försagd; av:
[dä~äl, se 8.
7)

Mall,

10) kehä, ilr:r~

matt, slapp, 'svag; försagd, bedrövad;
av: kähä, bli matt el. svag; pi. göra
svag el. försagd.
11) M'el, ~~
aram. = hebr. bä'aS; vara ond d.
dålig; med prep. 'al, misshaga.
12) skythrop6s, a K u ep w 11 6 ~
med dyster el. bedrövad uppsyn; av:
skythr6s, bister, dyster; öps, öga,
ansikte.
13) Iypeo, A \J 11 € w
vålla lidande el. smärta; vålla sorg el.
bedrövelse, bedröva; pass. bli bedrövad; av: Iype, se Bedrövelse 12, jfr
14 och 15. Se: Bedrövelse 13, Bekymmer 11, Bekymra 9.
14) peri/ypos, 1IEp

lA

1J1IO~

djupt bedrövad, jfr övers. »mycket
bekymrad» i Mark.6:26; av: prep.
peri, omkring; lype, se Bedrövelse 12;.
jfr 13 och 15. Se: Bekymra 10.
15) syllypeomai, a \) A A U1I Eo Il a. l
vara sorgsen el. bedrövad; av: prep.
syn, med; lypeo, se 13.
BEDRÖVA
1. Mos. 6:6
1 (H.)b.d I sitt hjärta
40:6
2 fick (Josef) se de voro bAe
1 (Josef:) varen nu icke b.de
45:5
1 han icke må bliva b,d
1. Sam. 20:3
1 Jonatan var b.d ror Davids
20:34
1 kon. var bA för sin sons 2. Sam. 19:2
1 fader hsde aldrig velat b.l. Kon. 1:6
3 hennes själ är b.d
2. Kon. 4:27
Neh. 8:10
1 varen icke bAe
1 varen icke b.de
8:11
Job i9:2
4 Huru länge skolen I b.
5 måste dö med bA själ
21:25
6 frälsar dem s.hava b.d
Ps. 34:19
7 Varför är du så b.d,min själ
42:6
7 .Gud, bA är min själ I mtg
42:7
42:12
7 Varför är du så b.d , min själ
43:5
7 Varför är du så bA,min själ
8 ett förkrossat och b.t hjärta
51:19
1 Huru ofta b.de (I.) bonom
78:40
9 vilkens hjärta var b.t
109:16
5 dem s.hava en b.d själ
Ords. 31:6
10 i stället ror en b.d ande
Jes. 61:3
1 (I.)bAehans h.A.
63:10
4 (Sions) jungfrur äro bAe Klag. 1:4
4 varmed H.har b.t mig
1:12
7 min själ är bA i mtg
3 :20
4 om han bar b.t, förbarmar han
3:3 2
5 färdades Astsd. bA
Hes. 3:14
11 blev (konungen) mkt bA
Dan. 6:14
12 skolen I icke visa en bA Matt. 6:16
13 Då blevo (lärj.) mycket b.de
17:23
19:22
13 gick (den rike) b.d bort
13 Då blevo (lärj.) mycket bAe
26:22
13 (J.) begynte b.s och ängslas
26:37
14 (J.:) Min själ är djupt b.d
26:38
Mark. 3:5
15 b.d över hjärtans
13 (den rike) gick b.d bort
10:22
13 begynte de b.s och fråga (J.)
14:19
14:34
14 Min själ är djupt bA
14 blev han djupt b.d
Luk. 18:23
12 stannade de och sågo b.de ut
24:17
13 I skolen bliva bAe
Joh. 16:20
13 Petrus blev bA
21:17
2. Kor. 2:2
13 om jag b.de eder
13 den s. hade blivit bA
2:2
13 att I skullen bliva b.de
2:4
13 icke särskilt mtg ban bar b.t
2:5
6:10
13 bAe,men dock alltid glada
13 om jag b.de eder gm mitt brev
7:8
13 det brevet bar b.t eder
7:8
13 icke därför I bleven b.de
7:9
7:9
13 efter Guds sinne I bleven b.de
13 b.de efter Guds sinne
7:11
13 b.en icke Guds h. A.
Ef. 4:30

t:!'1~

BEDRöVELSE

sjunka, sänka sig, böja sig ned, vara
nedböjd; ~l i Klag.3:20, hithp. på
övriga ställen. I kal förekommer
verbet också i PS.44:26, övers. vara
nedböjd, och Ords.2:18, övers. sjunka
ned.

Se även: Bedröva, sorg, sorgsen, gråt,
smärta, jämmer, kval, olycklig, nedböjd, tårar, ånger, bön.

8) [däkäl, il::!'!

Bedröva"e
G.T. De vanligaste hebr. orden för

sönderslagen.
9) [kä'äl, ilX!l
nedslå någ;~ mod, göra nedslagen;
nif. bli nedslagen el. modlös. Se: Bedrövelse 8.

»bedröva» och »bedrövelse» är verbet jägä, pi. och hif. göra nedslagen,
bedröva, och de därav bildade substantiven jägon och tugä, adjektivet
mar, bitter (av miirar, vara bitter),
samt verben 'Öla~, plåga, tillfoga

527

528

sönde~lå, k-;;ssa; nif. vara el. bli

-bedrövel.e

Kristus-bedrövelse Kol.l :24.

Bedrövelse-Beerot-Bene~Jaakan
smärta, och sua(l, sjunka, böja sig
ned.
Bedrövelse vållas människan vid
upplevelsen av följderna av felsteg
och avfall från Herrens väg, Rut 1:20;
Klag.1:5; 3:33. Sjukdom och prövningar tillfogar själen djup smärta
och bedrövelse, Job 7:11; denna fördjupas och förbittras av svårigheten
att fatta Guds tillstädjan eller hans
uteblivna ingripande, lob 9:18. Besvikelser i familjelivet, I.Sam.1: 10;
Ords.10:1; 17:21, tillfogar makar och
föräldrar djup bedrövelse. Trakasserier och orättfärdig behandling av
människor utan rättfärdighet skapar
djup bedrövelse hos den fromme.
Guds tystnad och skenbara passivitet
och den ogudaktiges hån för dessa
bedrövelser ned på de djupaste planen i människans person, Ps.42-43.
Otillfredsställd hunger efter gudstjänsterna och gemenskap med Guds
folk orsakar bedrövelse i den frommes själ. Herren lovar dock hugsvalelse, Sef.3:18. Den gudfruktiges
själ bedrövas inför människors felaktiga hållning gentemot Guds lag,
PS.119:28. Den fromme utgjuter sin
bedrövelse inför Gud, lob 13:26,
hoppas på Gud, Ps.42:6,12; 43:5.
Herren är hans tillförsikt i bedrövelsen, Ps. 116:3-4; I.Sam.1:1O. Den
ogudaktiges glädje däremot vändes i
bedrövelse, Ords. 14: 13.

6:3-10. Låga motiv från medarbetares
sida tillskyndar honom ytterligare
bedrövelser, Fil.1: 15-17. Som tjänare
i Kristi församling måste han sålunda
utstå Kristus-bedrövelser; hans medvetande om arten av dessa bedrövelser och deras välsignelserika frukter
för nutid och evighet skänker honom
glädje mitt i lidandena, KoLl :24.
Förluster och besvikelser på det
naturliga livets område kan bliva orsaker till trångmål och bedrövelser.
Att taga sig an änkor i deras bedrövelse är en sann gudstjänst, Jak.1:27.
Hela passionsdramat präglas av
inre, djupa lidanden och bedrövelser. Redan i dettas preludier, vid
avskedet mellan Mästaren och lärjungarna, upplever dessa bedrövelser
lik en barnaföderskas, intensiva men
övergående och meningsfyllda: de är
en ny tidsålders födslovåndor, Ioh.
16:6,20-22. I Getsemane gripes Iesus av djup bedrövelse, Matt.26:37,
• ända till döds., Mark.14:34, och
de tre lärjungar, som är med honom,
förlamas av samma bedrövelse, Luk.
22:45.
Herrens trogne tjänare undgår
icke heller dessa inre bedrövelser.
Tanken på Israels felaktiga ställningstagande till Kristus och konsekvenseöna härav vållar den store aposteln
djup, oavlåtlig bedrövelse, Rom.9:2.
Utövandet av det kristna ämbetet som
själavårdare kan förorsaka ömsesidig
bedrövelse, 2.Kor.2:1-4, likaså församlingstukten, 2:5-6. Bedrövelse efter Guds sinne åstadkommer dock
bättring och frälsning samt slutlig
glädje, medan världens bedrövelse
2.Kor.7:8-12.
åstadkommer död,
Medarbetarens
och
medbroderns
prövning framkallar hos Herrens
tjänare och församling djup bedrövelse, Fi1.2:27 f.

N.T. Huvudsakligast två grekiska
termer översättes med »bedrövelse •.
Thlipsis, trångmål, betecknar framför
allt bedrövelse, vars orsaker ligger
utom personen, medan lypii är sinnets bedrövelse, smärta.
Det onda är ett för människan
främmande element, som när d~t
kommer inom hennes personlighets
sfär, antingen som sinnesart eller
handling, medför störningar med tilltagande ångest och bedrövelse som
följd; de kulminerar i och med vredens och domens dag, Rom.2:9. Från
den gudsfientliga omvärldens sida tillfogas den, som anammat Guds ord,
bedrövelse och förföljelse, Matt.13:
21; Mark.4:17. Detta blir den troendes erfarenhet i tilltagande grad
allt eftersom ändens tid nalkas, Matt.
24:9. Genom många bedrövelser skall
Guds folk ingå i hans eviga rike,
Apg.14:22. Delaktighet i bedrövelsen
har varje sann troende, oavsett ålder,
mognad och ställning i Guds församling, Upp.1:9. Bedrövelsen, som den
trogna, lidande församlingen och den
enskilde kristne genomgår, är känd
av Herren, som med sitt ord och sin
uppenbarelse ingiver kraft och hopp,
Upp.2:9 f. Ur den yttersta tidens
stora bedrövelse kommer en tallös
skara ur alla folk till Guds himmel
och evig hugsvalelse i Guds och
Lammets gemenskap, Upp.7:14 f.
Guds eviga kärlek till den troende
i Kristus Iesus garanterar honom bevarande och seger i alla bedrövelser,
Rom.8:35. Överlåtelse och inre förnyelse skänker den troende kraft till
uthållighet och tålamod i bedrövelsen, Rom.12:12. I jämförelse med
evighetens härlighet väger denna tidens bedrövelse föga och är mycket
kortvarig; den är dock nyttig som
fostran för evighetens härlighetsliv.
Den troendes vision av evigheten
och de eviga, bestående tingen giver
honom segerkraft i bedrövelsen, 2.
Kor.4:17-18.
En Herrens tjänare upplever speciellt trångmål, förföljelser och bedrövelser i utövandet av sitt kall.
Han röjer sin och sitt ämbetes höga
värdighet genom ståndaktighet och
moralisk resning under dessa, 2.Kor.

1) marar, 11'J
vara bitter ~ "'vara förbittrad el. bedrövad; i Ies.38:17 tillsammans med
adj. mar, se 2 och Bitter l, därav
övers. kom denna bittra bedrövelse;
hit. göra bitter, förbittra, bedröva;
Rut 1:20 ordagrant: den Allsmäktige
har bedrövat mig mycket. Se: Bedröva 3, Bitter 9, Bitterligen 2.
2) mar," Q
bitter, förbittrad, bedrövad; som subst.
bitterhet; bedrövelse. Se: Bedröva 5,
Bitterhet l, Bitterligen 3.
3) ta'anif, n' ~.P.B
nedböjdhet, lid~nde; fasta; av: 'änä,
vara nedböjd, lida.
4) jago'1, l i j ~
sorg, bedrövelse, nedslagenhet; av:
[jägäl, se 10.
.
5) mammerorim, D '1119Q
bittra ting, bedrövelser; av: märar,
se 1.
6) merora,
bitterhet, bedrövelse, i lob 13:26 pI.
bittra ting, jfr 5; jfr övers. .etter.
och »galla. i lob 20:14,25.
7) tuga, n ~ ·Hl
sorg, bedrövelse, nedslagenhet; av:
[jägäl, se 10.
8) [ka'al, n~!l
nedslå någo~; mod, göra nedslagen;
nit. bli nedslagen el. modlös; i les.
16:7 part.pl., övers. i djup bedrövelse.
Se: Bedröva 9.
9) sara, nl:!t
bet~yck, nÖd, ångest; av: ~ärar, binda
fast, knyta in; vara betryckt el. i nöd.
10) [jagal, n ~ ~
pi. och hif. göra nedslagen, bedröva,
sända el. vålla bedrövelse; i Sef.3:1 ~
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BEDRöVELSE

ni"l?

nif. part. pI., ordagrant: de som äro
bedrövade på grund av högtiden (dvs.
därför att de ej kan vara med). Se:
Bedröva 4.
11) thlipsis, eA 11jJ l ~
trångmål; av: thHbö, tränga sig på,
vara trängd.
12) lypii, A C1I n
lidande, smärta; sorg, bedrövelse.
13) lypeii, A U1IEW
vålla lidande el. smärta; vålla sorg el.
bedrövelse; pass. bli bedrövad, lida
bedrövelse; av: lype, se 12; 2.Kon.7:9
ordagrant: utan därför att I bleven
bedrövade till omvändelse. Se: Bedröva 13, Bekymmer 11, Bekymra 9.
14) tilypos,
v 11 o s;
utan bedrövelse, fri från bedrövelse;
av: neg. a- och lype, se 12; ordet
förekommer endast i Fi1.2:28, där
det står i komparativ, alypoteros, mer
fri från bedrövelse, här övers. få
lättnad i sin bedrövelse.
15) katepheia, K en fi ~ E l a
nedslagenhet, modlöshet; av: katephes,
med nedslagen blick.

aj.

BEDRÖVELSE
1 (Noomi:) Jag kanner b.
Rut 1:13
1:20
1 låtit mycken b. komma
2 i sin djupa b. begynte
l.Sam. 1:10
3 stod jag upp från min b.
Esr. 9:5
4 b.förvandlad till glädje
Est. 9:22
2 vill klaga i min sjals b.
Job 7:11
5 med b.r mättar han mig
9:18
10:1
2 jag vill tala i min själs b.
fj Du skriver b.r på min lott
13 :26
27:2
1 har vållat min sjals b.
4 mitt liv har försvunnit i b. Ps. 31:11
107:39
4 olycka och b. tryckte (1.)
116:3
4 jag kom i nöd och b.
7 Min sjal gråter av b.
119:28
7 dåraktig son sin moders b.Ords.10:1
7 slutet på glädjen bliver b.
14:13
7 s.fött en dåraktig son får b.
17:21
Jes. 16:7
8 måsten I sucka i djup b.
2 (Hiskia) efter all min själs b.
38:15
1 denna bittra b. över mig
38 :17
9 de förra b.rna äro förgätna
65:16
4 fick se olycka och b.
Jer. 20:18
4 trösta efter deras b.
31:13
10 H.har sänt (Sion) b.
Klag. 1:5
10 icke av villigt hjärta b.
3:33
4 Du skall bliva full av b.
Hes. 23 :33
2 sluta med b.ns dag
Am. 8:10
10 s.med b.sakna högtiderna Sef. 3:18
11 b.påkommer för ordets
Matt. 13:21
Mark. 4:17
11 b.för ordets skull
12 fann (J.) dem insomn. av b. Luk.22:45
12 hjärtan uppfyllda av b.
Joh. 16:6
12 eder b. skall vändas i glädje
16:20
16:21
12 kvinna föder barn, har hon.b.
16:22
12 Så haven ock I nu b.
11 gm mkn b. ingå i Guds rike Apg.14:22
11 säger att b.r vänta mig
20:23
Rom. 2:9
11 b. och ångest över
11 Månne b.
8:35
12' jag har stor b. i mitt hjärta
9:2
11 Varen tåliga i b.n
12:12
12 icke komma med b.
2.Kor. 2:1
2:3
12 att jag icke skulle få b.
2:5
13 om en viss man har vållat b.
12 gm sin alltför stora b.
2:7
11 b. bereder oss en härlighet
4:17
11 ss. Guds tjänare under b.
6:4
13 eder b.lände till bättring
7:9
7 :10
12 den b. s. är efter Guds sinne
12 världens b. kommer åstad död
7 :10
11 skola tillskynda mig b.
Fil. 1:17
2:27
12 att jag icke skulle få b. på b.
2:28
14 sjalv skall få lättnad i min b.
1. Pet. 1:6
13 en liten tid liden b.
11 vårda om .. änkor i deras b. Jak. 1:27
4:9
15 eder glädje (vände sig) i b.
11 Johannes har del i b.n
Upp. 1:9
11 Jag känner din b.
2:9
2:10
11 I skolen få utstå b. i 10 dagar
7:14
11 s. komma ur den stora b.n
BEDRÖVLIG
Ett b. t elände s. j. sett
Också det är ett b. t elände

Pred.

5:12
5:15

BEDYRA

kom en annan s. b. de o. sade: Luk. 22:59
b.de att det var ss.hon sagt Apg.12:15
BEDöMA

b. es ej eft. vad den icke..
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2.Kor. 8:12

BEDÖVA

deras öron skola vara b.de

Mika 7:16

BEELJADA

hebr. Baal (herren) vet. En av Davids
söner. Se: Eljada. I.Krön.14:7.
BEELSEBUL

grek. Beelzeboul från aram. De onda
andarnas furste, Satan. Namnet kan
vara en ombildning av Baal-Sebub
(hebr. ba'al-zel]ul]), se d.o., »flugornas herre», en läkedomens gud, som
var den filisteiska staden Ekrons gud.
Genom utbyte av b mot I får namnet
betydelsen »dyngans (dynghögens)
herre». Namnet kan emellertid även
vara en förvrän,gning av Baal-Sebul,
såsom Ras-Shamratexterna visar. Motsvarande ord betyder där »furste»,
och används i förbindelse med den
feniciske guden Alijan Baal. Sebul
(hebr. ze!1ul) betyder f.ö. i G.T.• boning., använt dels om himmelen, dels
om underjorden .
BEELSEBUL
kallat husbonden för B.
Matt. 10 :25
med B. , de onda andarnas furste 12:24
om det är med B., som jag
12:27
att han var besatt av B.
Mark. 3 :22
B., de onda andarnas furste Luk. 11:15
med B. , som jag driver ut
11:18
om det är med B., som jag
11:19

BEER

hebr. brunn.
1. En brunn nära Moabs gräns. Hit
kom Israel före intåget i Kanaan.
Den berömda »brunnssången » handlar om denna brunn. Se: Beer-Elim.
4.Mos.21:16.
2. Jotams tillflyktsort. Staden kan
vara identisk med Beerot. Dom.9:21.
BEERA

hebr. som förklarar el. uttyder.
1. Baals son, hövding för rubeniterna.
Han blev bortförd i fångenskap av
Tillegat-Pilneeser, det. samma som
Tiglat-Pileser. l.Krön.5:6.
2. Sofas son, av Asers stam. I.Krön.
7:37.
BEER-ELIM

hebr. Elims brunn el. hjältarnas brunn.
En brunn i nordligaste Moab. (E glaim låg i södra Moab). Se: Beer 1.
Jes.15:8.
BEERI

hebr. min brunn.
1. En hetit, fader till Esaus hustru
Judit. I.Mos.26:34.
2. Fader till profeten Hosea. Hos.1: I.
BEER-LAHAI·ROI

hebr. den levandes brunn, hans som
ser mig; brunnen där den levande
låter se sig. En vatten källa i Negeb.
mellan Kades och Bered, sannolikt
det moderna Ain Moilahhi, omkring
8 mil söder om Beer-Seba och nära
två mil väster om Ain Kadis. Vid
denna källa upplevde Hagar, Abrahams tjänstekvinna, ett möte med
Herrens ängel, se Hagar. Isak bodde
här en tid. I.Mos.16:14; 24:62; 25:11.
BEEROT

hebr. brunnar. En hevitisk stad, troligen nuv. el-Bire, 16 km norr om
Jerusalem. Staden tillföll Benjamin
och omnämnes så sent som efter
fångenskapen.
BEEROT
deras städer voro: ... B.
Jos. 9:17
Gibeon, Rama, B.
18:25
söner till Rimmon från B. 2. Sam. 4:2
också B. räknas till Benjamin
4:2
Kefiras och B. s barn
Esr. 2:25
männen från ••. B. : 743
Neh. 7 :29

BEEROT -BENE-JAAKAN

hebr. Jaakans barns brunnar. En av
israeliternas lägerplatser under öken-
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Beerotit-Befallning

Utsikt mot Beer-Seba.
vandringen . Se: Bene-Jaakan. 5.Mos.
10:6.
BEEROTIT

b. erna flydde t. Gittaim
2. Sam . 4 :3
b. en Rimm ons söne r Rekab. .
4 :5
4:9
Rekab o. Baana, b. e n Rimmons. .
b . en Nahara
23:37

BEFALLA

Se även: Befallning, bjuda, påbud,
bud, förmana, lag, bestämma, fastställa.
-befalla

anbefalla Apg.20:32; 2.Kor.4:2.
BEFALLA

BEER-SEBA

hebr. edsbrullnen, sju-brunnen. En
brunn i södra Palestina, vi lken ,gav
namn åt staden och området omkring
denna . Beer-Sebas namn är starkt
knutet till patriarkernas historia , i det
att både Abraham , Jsak och Jakob
uppehöll sig dä r lä ngre ell er korta re
tid . Uttrycket »från Dan till Bee r-Seba» betecknar landet i hela dess utst räckn in g från dess nordligaste pu nkt
till dess sydli gaste. Beer-Seba är numera namnet på huvudorten i Negeb,
ökenområdet i södra Israel , som är föremå l för omfattande kon stbeva ttn ing
och uppodling . E n ny vattenkälla har
upptäckts i närheten av Beer-Sheva.
D en ger 336.000 liter vatten dagligen
Gfr Jes.43:20). Se: Beer-Sebas öken.

I) sallit, t:l ''?t!!
makthavande; av: säl at, härska , ha
makt.
2) 'ämar, 'am ar, "'1'2 1:5, lQ~
tala, säga; befalla. Se: Befalln ing 6,
Bud 4.
3) dä~ar, l~~

vanl. pi. dibbär, tala. Se: Befallning Il.
4) näpal, ';>~ 4
falla; i 5.Mos.25:2 hif. låta falla ,
övers. befalla någon att lägga sig ned .
5) [~äwäl , il ~ ~

hebr. A startes hus. Levitstad i Manasse. Se: Astarot och Asterot. 10s.
2 1:27.

pi. ~iwwä, fö rordna ; bjuda, befalla.
Se: Befall nin g l, Bud 2.
6) Jos.22:3 ordagrant: I haven hållit
iakttagandet (eg. beva rat bevarandet)
av H errens, eder Guds, bud.
7) däCär,ln
det som tal as, ord ; sa k; handling;
angelägenhet. J .Sam.25:9 ordagrant :
i enlig het med all a dessa ord; l.Krön .
28:21: till alla dina ord; Est.! : 12 : på
kon ungens ord; Est.5:8: i enlighet
med konungens ord; på övriga ställen : i en li ghet med H errens ord. Se:
Befa llning 4.
8) ti?em, ta'am, O~ 0!19
aram . smak ; omdöm e; förstånd; befallning. Se: Befallning 8.
9) jäsacj, l Q~
grunda, lägga en grund ; anordna, bestämma ; hä r pi. i betydelsen: förordna, befalla.
10) ma'amär, ~~9
ord, befallning; av: 'ärnar, se 2. Se:
Befallning 9.
II) gälal, ';>';> l
rulla, vältr;; ~verbet anvä nds här för
att uttrycka den frommes förmån att
få lägga allt i G uds händer, s.a.s.
vältra det över på Gud.
J2) päkacj, l~
uppsöka, besöka ; hif. förordna ; befalla ; a nbefall a, överlämna, anförtro.
Se: Anbefalla l.
13) utf. ord.
14) m e'mar, ""QXt:)
aram. ord, befalln ing; av: 'ärn ar, se
2; jfr JO .
15) prostassö, 11 p o a T 6a aw
ego ställa vid el. mot; förordna, befalla ; jfr övers . • påbjuda. i Matt.
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BEER-SEBA
irrade omkring i B.s öken l. Mos. 21 :14
kallades d et stället B.
21:31
hade slutit förbund vid B.
21 :32
planterade en tam aris k vid B.
21:33
gi ngo tillsammans till B.
22:19
Och Abraham bodde i B .
i2 :19
dr og han därifrån upp till B .
26:23
heter s tad en B. ännu idag
26:33
28 :10
J akob begav s ig fr ån B. på väg
när han kom till B. , offrade han
46:1
Jakob bröt upp från B.
46:5
B. och Bisjotja
Jos. 15:28
nngo inom dess as arvedel B.
19: 2
de hade s itt domarsäte i B. l. Sam. 8:2
slutligen drogo de till B.
2. Sam. 24:7
till B., som hör till Juda
l. Kon. 19:2
moder hett e Sibja, från B. 2. Kon. 12:1
offereld från Geba ända till B .
23:8
1. Krön. 4 :28
de bodde i B. , Molada
ut bland folket ifrån B.
2. Krön. 19:4
Hans moder hette Sibja, fr ån B .
24 :1
Neh. 11:27
i B. och und erlyda nde orter
boningsorter från B. ända till
11:30
dr agen ej bort till B.
Am. 5:5
den lever, som man dyrkar i B.
8 :14

BEER-SEBAS ÖKEN

Ökenområdet i berglandet väster om
Döda havet vid staden Beer-Seba
lä ngst söderut i Palestin a. Den årli ga
nederbördsmängden håll er sig här
under 150 mm . Nybyggarna har planterat en mängd tam arisker; dessa träd
tri vs här som på Abrahams tid. 1.
Mos .21:14.
BEESTERA

8:4 och parallellstä\len samt . bjuda.
i Apg.1O:48 .
16) syntassö, a u v T 6 a aw
ego ställa samman ; förord na, befalla.
Se: Befallning 16.
17) /egö, A €. -y w
säga, tala.
18) ent/Womai, E: v T €. A A o Il et l
ge i uppdrag, befalla; av: prep. en
och teIlö, fullfölja , fullborda, arbeta
för att nå ett bestämt mål (telos); jfr
övers . • bjuda. t.ex . i Matt.17:9 och
»stadga» i Hebr.lI :22. Se: Befallning 15.
19) epitassö, E: 11 l T 6 O a w
ego ställa på el. över; förordna, befa lla. Se: Befallning 17.
20) diatassö, å l et T 6 a o w
ego ställa igenom; förordna, bestämma, befalla; jfr övers .• föreskriva. i
l.uk.3: 13, . tillsäga» i Luk.8:55, . förordna . i Apg.7 :44 och . påbjuda. i
Luk .18:2. Se: Bud 13.
21) paratlthemi, 11 et P et T f e nIl l
ställa vid sidan av sig, sätta el. ställa
fram ; med. anförtro, anbefalla . Se:
Anbefalla 2, Bevisa 32.
22) kelel'ö, K e: A e:
bjuda, befalla; den förra övers. ä r
vanligast, t .ex. Matt.8:18 och Luk.
18:40; jfr övers. »tillsäga. i Matt.
14: 19 och Apg.5:34. Se: Befallning 20.
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BEFALLA
1 Jos e f hade att b .
1. Mos.42 :6
2. Mos. 8:27
2 åt H. ss .han b.er oss
3 sS.H . hade b.t gm Mose 4.Mos.27 :23
4 s k all domaren b. honom 5 . Mos . 25:2
Jos. 11:9
2 J os ua g jorde ss. H. b.t
5 vadhelst (Josua) har b.t
22 :2
6 hållit vad H. bud har b.t
22:3
1. Sam . 25:9
7 sS . det var d em b.t
2 (Dav id)b.de man s kull e 2.Sam . 1:18
2 innan du b.er ditt folk
2:26
2 H.har b.t(Simei) det
16:11
3 ss. konungen hade b .t
1. Ko n. 12:12
7 gingo sin väg, sS.H .had e b.t
12:24
7 gjorde ss . H. hade b.t
17:5
3 konungen b.er dig
2. Kon. 1:9
2 David b.d e .. brännas
1. Krö n. 14 :1 2
2 Där v id b.de David
15:2
21 :17
2 jag S. b.de att folket .. räknas
2 H. ängel b .de Gad säga
21:18
2 David b.de man s kull e sam la
22 :2
28 :21
7 redo till allt vad du b.er
2. Krön. 10 :12
3 ss . konungen hade b.t
2 (Hiskia) b .de prästerna offra
29 :21
29 :24
2 ko nungen hade b.t att offr a
2 Hiskia b.de man skull e offra
29 :27
2 Hiskia b.de l evi t erna lova H.
29:30
2 (His kia) b.de folket giva
31:4
2 Hiskia b.de att man skulle
31:11
2 Gud har b.t (Neko ) att sky nda
35:21
8 ss . r. Gud hade b.t
Esr. 6 :14
6 :14
8 och ss . Kores hade b.t
8 vad himmelens Gud b.er
7 :23

9 konungen hade b.t
Est. 1:8
2 b.de (Ahasveros ) de 7 hovmän
1:10
7 (ast än konungen b.de he nne
1 :12
10 i cke gjort vad Ahasveros b.de
1 :15
2 Ahas ver os b .de man skull e föra 1 :17
7 göra ss. konungen ha r b.t
5 :8
2 b .de konungen att så skull e ske
9:14
2 (Gud) s. b.er solen
Job 9:7
11 Be fall dig åt H.
Ps. 22 :9
31 :6
12 I din hand b.er jag min a nd e
11 Befall din väg åt H.
37 :5
11 Befall dina ve rk åt H.
Ords. 16 :3
7 köpte gördel, ss . H. b.t
J er.13:2
5 ss . jag har b.t dig
50 :21
5 gjorde jag ss. b.t
Hes . 24:18
2 (Nebukadnessar) b.de
Dan. 1:3
13 b .de man skulle uppfostr a d em
1:5
2 b.de att m a n skulle förgöra
2:1 2
2:46
2 b.de att man skulle offra
3:4
2 Dett a vare b.t, I folk
2 b.de Nebukadnessar i vrede
3 :13
2 b.de . . göra ugnen hetar e
3 :19
14 är d et b.t om denna sak
4:14
4 :23
2 b.des att trädets stubbe
2 b.de han man s kull e bära fram
5 :2
13 b.d e man s kull e hämta
5:7
2 b.de Belsassar.. kl äda Daniel
5 :29
2 b.de att t aga Danie l ur gropen
6 :23
7 Nineve, ss. H. hade b.t
Jona 3 :3
15 ss . H. ängel had e b.t
Matt. 1 :24
21:6
16 ss. J es us hade b.t d e m
17 b.de dem säga s . voro bjudna
22 :4
16 lärj.gjorde sS . J . b.t dem
26:19
28 :20
18 hålla a llt vad jag b.t eder
19 de orena andar na b.er han Mark.l:27
19 Då b.de (J . ) d em låta alla
6 :39
19 (J.:) jag b.er dig: Far ut
9:25
19 Med my ndigh et .. b.er han Luk . 4 :3 6
19 b .er både v indarna o ch vattnet
8:25
19 icke skulle b.dem fara ned
8:31
19 H. , vad du b.de har blivit
14:22
20 g jord e det s.blev b.t
17:9
20 g jort allt s .har blivit eder b.t
17:10
21 i dina h änder b.er jag min ande 23 :46
22 b.d e (Pet rus , J oha nn es ) g å ut Apg . 4 :1 5
15 allt s . har blivit dig b .t av H.
10:3 3
19 b.de överstepräs te n Ananias
23:2
20 togo Paulus, ss . d et blivit b.t
23 :31
20 (Felix) b.de hövitsmannen
24 :23
19 frimodigh et i K. kund e b. Fil em . v.8

BEFALLNING

I) [~äwäl , ilH

pi. ~ iwwä , förordna ; bjuda, befalla,
ge befallning. Se: Befa ll a 5, Bud 2.
2) pä, il~
mun ; det som utgår från munnen,
ord, befallning. Se: Bud 5.
3) kol, ';> ·lP
röst; ljud ; det som säges el. ljuder,
t.ex . ett budskap el. en befallning.
4) däIJ.är, 1n
det som talas, ord; sak, handling;
angelägenhet; i 10s.8: 27 tillsamman5
med [~äwäl, se l. Se: Befalla 7.
5) utf. ord.
6) 'ämar, 'amar, -.g~: ""Q~
tala, säga; befalla. Se: Befalla 2,
Bud 4 .

Marknadsdag i Beer-Seba.
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Befallning-Befrielse

J

7) mi$wä, i1 ~
förordning, bud, befallning; av:
[~äwäl, se 1.
8) !e'e m, !a'am, tJEe tJ~.9
smak; omdöme; förstånd; befallning.
Se: Befalla 8.
9) ma'limiir,
ord, befallning; av: 'ärnar, se 6. Se:
Befalla 10.
10) pi~kUt.!im, tJ '1·1~
(bestämda) förordningar , befallningar; av: pä~a~, se Anbefalla l , Befalla 12.
11) dii~ar, l~=J
vanl. pi. dibbär, tala ; här övers. giva
befallning. Se: Befalla 3.
12) menii, i1 ~tt
aram. räkna; pa. tilldela, förordna,
tillsätta. Dan.2:24 ordagrant: som
konungen hade förordnat.
13) millii, i1~
aram. ord; av: [meläl, pa. tala.
14) chremalizö, X p n j.! a T f l:; w
urspr. driva affärer, i synnerhet statsaffärer, sköta el. handha en sak el.
ett ärende; ge anvisning el. befallning, ge budskap el. uppenbarelse;
pass. få anvisning el. befallning osv.;
av: chrema, sak, föremål; pI. gods,
egendom, pengar. Verbet används i
N.T. mestadels om gudomlig uppenbarelse, förutom på här angivna
ställen t.ex. Matt.2:22 och Hebr.ll:7.
15) enteI/omai, € v T E A A O j.! a l
ge i uppdrag, befalla, här övers. giva
befallning. Se: Befalla 18.
16) synlassö, o t: vTaoow
ego ställa samman; förordna, befalla.
Ma'lt.27: 10 ordagrant: såsom Herren
hade befallt mig. Se: Befalla 16.
17) epitassö, € Tf 1 T 6. o o w
ego stä lla på el. över; förordna , befalla . Se: Befalla 19.
18) rema, Pil j.! a
tal, ord, yttrande; befallning.
19) paranggelia, Tf a p a yy E A f a
budskap, kungörelse; bud, befallning;
av: paranggetlö, förkunna, kungöra;
jfr anggelos, budbärare, ängel. Se:
Bud 15.
20) keleuö, K E A E (j w
bjuda, befalla; här övers. giva befallning. Se: Befalla 22.
21) epitage, €7f 1 T a y ii
förordnande, något som är fastställt,
befallning; av: epitassö, se 17. Ordet
förekommer också i l.Tim.!: l och
Tit.2:!5 , på det senare stället övers.
myndighet.
22) entoIe, € v T O A ii
något som är överlämnat el. anbefallt; bud, bef~llning; av: entellomai,
se 15. Se: Bud 12.
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BEFALLNING
1 Farao gav sina män b.
h Mos .12:20
2 efter dina b.ar skall folk
41 :40
2 gav vagnar, efter Faraos b.
45:21
49:33
1 När Jakob givit sina söner b.
3 på hs b. skulle släppa r. 2. Mos. 5:2
6:13
1 H. gav dem b. till I. barn
17:1
2 från lägerplats .. efter H.b.
38:21
2 beräkning efter Moses b.
1 lott, efter H.b.
3.Mos. 7:36
9:5
1 togo det s.Mose givit dem b.
l annan eld än han givit b. om
10:1
2 hans dom bestämd efter H. b. · 24:12
2 inmönstrade efter H. b. 4.Mos. 3:16
2 inmönstrade enligt H. b.
3:39
2 gav lösesumman efter H. b.
3 :51
4:37
2 inmönstrade efter H. b.
2 (gersoniter) inmönstr. efter H. b. 4:41
4:45
2 inmönstrade efter H. b.
2 Efter H. b. blevo de inmönstrade 4:49
2 Efter H. b. bröto I. barn upp
9:18
2 efter H. b. slogo de läger
9:18
9:20
2 lågo de efter H. b. i l äger
2 och bröto upp efter H. b.
9:20
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2
2
2
2
2
2

Efter H. b. slogo de läger
9:23
och efter H. b. bröto de upp
9:23
efter H. b. genom Mose
9:23
bröto upp ,efter H.b.
10:13
sände åstad män efter H. b.
13:4
viljen I s å överträda H. b.
14:41
2 voren gensträviga mot min b.
20:24
2 icke överträda H. b.
22 :1 8
24:13
2 icke överträda H. b.
2 voren gensträviga mot min b.
27:14
l Mose gav b. om dem
32:28
2 Mose upptecknade på H. b.
33:2
2 upp på berget Hor,efter H.b.
33:38
2 bjöde Mose I. barn ,efter H. b~
36:5
2 gensträviga mot H. b.
5. Mos. 1:26
2 voren genstr äviga mot H. b.
1:43
2 då voren I genstr äv iga mot H. b. 9:23
l vilka jag i dag giver eder b.
27:4
l I given edra barn b. om dem
32:46
2 genstr ävig mot dina b.ar
Jos. 1 :1 8
4 efter den b. s.H.givit Josua
8 :27
1 tog på Josuas b. hs kropp ned
8:29
1 togos de på Josuas b. ned
10:27
2 gavs, efter H. b. till Josua
15:13
2 (döttrarna) efter H.b.arvedel
17:4
2 Efter H. b. gåvo de (Josua)
19:50
2 gåvo då I. barn efter H. b.
21:3
22:9
2 efter H. b. genom Mose
5 på b. skar av de 7 flätorna Dom. 16:19
2 gensträviga mot H. b.
1. Sam. 12:14
2 ären gensträviga mot H. b.
12:15
4 (Saul) icke fullgjort mina b.ar
15:11
4 Jag har nu fullgjort H. b.
15:13
2 att jag har överträtt H. b.
15:24
1 På Davids b.dräpte
2.Sam. 4:12
l jag vill giva b.om dig
14:8
4 Likväl blev konungens b.
24:4
l På konungens b. gick
1. Kon. 2:46
5:17
l på(Salomos)b.bröto de stenar
4 kom på H. b. en gudsman
13:1
4 mannen ropade på H.b.
13:2
4 på H. b. hade angivit
13:5
4 har talat till mig på H. b.
13 :18
13:32
4 på H.b.ropade mot altaret
4 på din b. jag har gjort allt
18 :36
20:35
4 sade på H. b. till en annan
l Jojada gav denne b.
2. Kon. 11:15
2 penningar enligt Faraos b.
23:35
2 efter H. b. flytta Sauls
1. Krön. 12:23
21:6
4 konungens b. en styggels e
6 på H. b . stack ängelns sitt svärd 21:27
6 På konungens b.gjorde 2. Krön. 24 :8
7 stenade hm enligt konungens b. 24:21
30:6
7 gm hela r. enligt konungens b.
4 denna b. (av Hiskia) blev känd
31:5
8 sedan jag hade givit b.
Esr. 4:19
8 Så utfärden nu en b.
4:21
8 till dess jag giver b. d ärom
4:21
5:13
8 gav konung Kore s b.
8 Då gav konung Darejaves b.
6:1
6:3
8 gav konung Kores denna b.
8 härmed giv~r jag b.
6:8
6:11
8 härmed giver jag b .
8 Jag , Darejaves ,giver denna b.
6:12
8 (Artasasta) giver härmed b.
7 :13
4 låta en kunglig b. utgå
Est . 1:19
4 konungens b. blev kunnigt
2:8
9 Ester gjorde efter Mordokais b. 2:20
4 på grund av konungens b .
3:15
4 dit konungens b. och påbud kom
4:3
4 på grund av konungens b.
8 :14
8 :17
4 dit konungens b. och påbud kom
4 konungens b. skulle verkställas
9:1
6 varemot konungen givit b.
9:25
9 gm Esters b.dessa föreskrifter 9:32
10 H. b.ar äro r ;;tta
Ps. 19:9
l gav b. åt skyarna i höjden
78 :23
1 giva sina änglar b. om dig
91:11
10 tänker på hs b.ar och gör
103:18
4 hjältar, s.uträtten hans b.
103:20
4 I hören ljudet av hans b.
103 :20
6 H.hade givit dem b.
106:34
10 Du har givit dina b.ar
119:4
10 Jag vill begrunda dina b.ar
119:15
10 L ar mig förstå dina b.ars väg 119:27
10 Se,jag längtar efter dina b.ar 119:40
10 jag begrundar dina b.ar
119:45
10 att jag får taga dina b.ar
119:56
10 till dem s.hålla dina b.ar
119:63
10 jag vill taga dina b.ar i akt
119:69
10 jag vill begrunda dina b.ar
119:78
10 icke har övergivit dina b.ar
119:87
10 Aldrig .. förg äta dina b.ar
119:93
10 jag begrundar dina b.ar
119:94
10 jag tager dina b.ar i akt
119:100
10 Av dina b.ar får jag förstånd
119:104
10 far icke vilse från dina b .ar
119:110
10 håller jag alla dina b.ar
119:128
10 så vill jag hålla dina b.ar
119:134
10 jag förgäter icke dina b.ar
119:141
10 Se,att jag har dina b.ar kära
119:159
10 Jag håller dina b.ar
119:168
10 jag har utvalt dina b.ar
119:173
148:8
4 vind, s.uträttar(H.)b.
2 vattnet icke överträda hs b.Ords. 8 :29
Jer. 7:22·
11 gav jag dem icke ngn b.
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l (H.) icke givit dem ngn b.
14:14
l skall giva dem b ., säger H.
34:22
3 hörsammat vår fader .. b. '
35:8
l På konung Sidkias b.
37 :21
39:11
1 gav b. angående Jeremia
6 enligt konungens b.
Dan. 1:18
12 fått b. att förgöra de vise
2:24
8 Du, o konung,har givit b.
3:10
6 fingo b . att binda Sadrak , Mesak 3:20
13 konungens b. hade varit sträng
3 :22
13 de överträdde konungens b.
3 :28
8 härmed giver jag nu b.
3:29
8 Därför gav jag b.
4:3
6:26
8 (Darejaves :) giver jag b.
4 utgick b .. och jag har kommit
9:23
Joel 2:11
4 skara s. utför hs b.
6 på H. b. kastade fisken upp Jona 2:11
14 b. att icke ålervända
Matt. 2:12
15 Han skall giva sina änglar b.
4:6
16 i enlighet med H. b.
27:10
17 med b. att hämta hs huvud Mark. 6 :27
18 kom Guds b. till Johannes Luk. 3:2
15 Han skall giva sina änglar b.
4:10
15 (J.) hade givit sina b.ar
Apg. 1:2
14 Kornelius har fått b.
10:22
19 denne fick en s å sträng b.
16:24
20 (översten) gav b.
22:24
20 på Festus ' b. blev Paulus
25 :23
21 enligt den evige Gudens b. Rom.16:26
21 säger jag icke sS.en b. l. Kor. 7:6
21 icke åberopa ngn b. av H.
7:25
21 säger jag icke sS. en b. 2. Kor. 8:8
21 gm Guds b. blev betrodd
Tit. 1:3
22 hava b. att taga tionde
Hebr. 7:5
14 Om en sådan fick Moses b.
8 :5
11:22
15 Josef gav b.om vad s.skulle
BEFATTA

I skolen icke b . eder med 3. Mos. 19:26
När ngn, b.r sig med spådom
20:27
b .r sig med tro lldom
5. Mos.18:10
e j b. sig med att sätta
2. Kon. 12:8
de b.de sig med spådom
17 :17
B. di g icke ·med denn e man Matt. 27:19
B.en eder icke med dessa
Apg. 5 :38
icke b. sig med ordstrider 2. Tim . 2:14
s . b. sig med sådant gå längre
2:16
s .hava b.t sig med sådant
Hebr.13:9
BEFATTNING
män s. hade b. vid H.hus

2. Krön. 34:10

BEFLITA

b. dig om redbarhet
Ps. 37:3
b. r sig om sanning
Jer. 5: l
b. t sig om allt gott verk
l. Tim . 5: 10
b. r sig om att göra vad gott är Tit. 2: 14
de s. sätta tro t . Gud må b. sig om
3:8
BEFLÄCKA

-befläcka

obefläckad Jak 1:27
BEFLÄCKA
de hava b. t prästadömet

Neh. 13:29
Sef. 3: l
1. Kor. 8:7
2.Kor. 7:1
Jak . 3:6
Juda
23

Ve henne, den b. de staden

bliver det härigenom b. t
rena oss fr . allt s. b. r
tungan S. b. r hela kroppen
livklädnad, av köttet b. de
BEFOLKA

fr. den tid(Egypten) blev b.t 2. Mos. 9:24
skola b. ödelagda städer
Jes. 54:3
BEFOLKNING

Se: Palestina.
BEFOLKNING
I. män slogo av stadens b.

Dom. 20 :48

BEFRIA

1) sur, l·lO

vika , avvika, avlägsna sig; . hif. avlägsna; l.Kon .2:31 ordagrant: avlägsna.. från mig. Se: Avskaffa l,
Avvända l.
2) 'iisap, '1 Ql$
samla, insamla, hopsamla; återföra,
borttaga; 2.Kon.5:3 ,6,7 ordagrant: insamla el. återföra från spetälska.

3) utf. ord.
4) pälar, Dl~
undkomma ; här pi. rädda, befria.
5) [niisa/), ,;>" l
hif. r;cka u~Jan , rädda, befria.
6) halas, y';>n

BEFINNA

dra~a ~ig ~~dan ;

den befanns vara uppbränd 3 . Mos. 10:16
om det d å b.es vara sant
5 . Mos. 13:14
ngn man b. es göra vad ont är
17:2
om det då b.es vara sant
17:4
b.es vara ett falskt vittne
19 :18
man b.es hava stulit någon
24:7
be fanns antalet vara 300 man Dom. 7:6
Seba och Salmunna befunno sig
8:10
befunnos väga 1700 siklar i guld
8:26
befanns det att ingen .. var där
21:9
befunno sig på Rimmons klippa
21 :13
befann sig en av Sauls
l. Sam. 21:7
befanns det , när man vägde 2.Sam.14:26
befunno sig jebuseerna
1. Krön. 11 :4
befanns väga l talent guld
20 :2
befunnos hava flera huvudmän
24:4
befunnos vara 153600
2. Krön. 2:17
(Jojakim) befunnits vara skyldig
36:8
Bland prästernas • . befunnes Esr.10:18
Saken blev •• så befunnen
Est. 2:23
Job 10:15
Ve mig .. befunnes skyldig
vet att jag skall b. hava r ätt
13 :18
jag har befunnits lik guld
23:10
av kvinna född kunna b.s ren
25:4
befann sig i konungshuset
Jer. 38:7
befunnos de vara fagrare
Dan. 1:15
befanns (Daniel) hava insikt
5:11
har befunnits hava insikt
5:14
du är vägd och befunnen för lätt
5:27
jag har befunnits oskyldig
6 :22
befanns (Maria) vara havande Matt. 1:18
befann sig en man .. besatt
Mark. 1:23
Petrus befann sig på gården
14:66
icke mån b.s strida mot Gud Apg. 5:39
b.s vara på den dag
Rom. 2:16
(Gud) själv b.s vara rättfärdig
3 :26
Så befanns det att budordet
7 :10
må b.s vara trogen
1. Kor. 4:2
b.s vi vara falska Guds vittnen
15 :1 5
om saken b.es vara värd
16:4
kraften skall b.s vara Guds 2.Kor. 4:7
skola vi sedan icke b.s nakna
5:3
berömmelse icke denna del b.s
9:3
b.s va~a sådan s. I icke önska
12:20
(Cefas) befunnits skyldig
Gal. 2:11
hava befunnits vara syndare
2:17
befanns (J.) vara ss. en mska. Fil. 2:7
om de b. s oförvitliga
l. Tim. 3:10
att icke ngn b. es blivit efter Hebr. 4:1
må b. s lända eder t. pris
1. Pet. 1:7
I mån o. s vara obefläckade 2. Pet. 3:14
j. befann mig på Patmos
Upp. 1:9
ingen befanns värdig att öppna
5:4

här pi. rädda, befria ; övers. »rädda» vanligast, t.ex.
Ps.6:5; 18:20.
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7) piitjii, i1 ~~
lösköpa, lösa ; befria , rädda; verbet
används ofta om Gud , Lex. i 5.Mos.
9:26, övers. förlossa .
8) pii{a J.z , n ~
öppna; här pi. lösa, befria.

9) therapeLiö , e E p a 7f E (' w
tjäna, betjäna, vårda; betjäna sjuka,
hela , bota; jfr vårt låneord 'terapi'.
Se: Bota 3.

10) utf. ord.
11) apolytrösis, å 7f o A ( T P w o 1 <;
återlösning, lösköpande, befrielse;
ordet är annars vanl. övers. förlossning, t.ex. Ef.1:7.
BEFRIA
l så att du b.r mig
l. Kon. 2:31
2. Kon. 5:3
2 b. hm från spetälska
5:6
2 du må b. hm från hs spetälska
5:7
2 b. en man från hs spetälska
25:~7
3 b.de hm ur fängelset
4 du s. har b.t mig
Ps. 18:49
5 Befall dig åt H.! Han b.e hm
22:9
4 b.mig gm din r ättfärdighet
31:2
6 (H.) b.r d em (s. frukta hm)
34:8
4 H. b.r (rättfärdiga)
37 :40
4 b.r dem från de ogudaktiga
37 :40
5 B. mig från alla överträdelser 39:9
7 b. mig för mina fienders skull
69:19
5 b . mig gm din r ;;ttfärdighet
11:2
4 b. mig ur den ogudaktiges våld 71:4
4 B.en den arme och fattige
82:4
4 därför skall jag b. honom
91 :14
8 för att b . dödens barn
102:21
9 blivit b .de från onda andar Luk. 8:2
10 b.s ur dj ävulens snara
2. Tim. 2:26
BEFRIARE
4 Min hjälp och b.är du
BEFR1ELSE
11 ville icke taga emot b.

Ps.40:18;70:6
Hebr. 11 :35

Befryndo-Begivo
BEFRYNDA

(Hamor:)b.en eder med oss 1.Mos.34:9
icke b. dig med dem
5. Mos. 7:3
b.en eder med dem
Jos. 23:12
Salomo b.de sig med Farao 1. Kon. 3:1
b.de han sig med Ahab
2. Krön. 18:1
skulle vi väl b. oss med folk Esr •. 9:14
BEFÄL

hava haft under vårt b.
4. Mos. 31:49
Joab hade b. et Ö. krigshären 2. Sam. 8:16
Benaja hade b. et ö. kereteerna
8: 18
1/3 under Joabs b .• 1/3 under
Abisais b. 0.1/3 under lttaris b.
18:2
Joab hade b. et ö. hela krigshären
i L ,Benaja b. et ö. kereteerna
20:23
vilken hade b.et ö. folket
l. Kon. 5:16
b.et ö. folket s. utförde arbetet
9:23
stamfränder under deras b.l. Krön. 12:32
Joab hade b. et ö. krigshären
18:15
Benaja hade b. et Ö. kereteerna
18:17
Ö. första avd. hade Jasobeam b. et 27:2
Ö. andra avd. hade Dodai b. et
27:4
Benaja hade b. et Ö. de 30
27:6
(överfogdarna) hade b. et 2. Krön. 8:10
Under deras b. stod en krigshär
26: 13
den andre i b. et ö. staden
Neh. 11:9
en man s. står under andras b. !\htt. 8:9
en man s. står under andras b. Luk. 7:8
BEFÄLHAVARE
b. na Ö. härens

avdein.
4. Mos. 31:48
t. b. ö. Jerusalem .. broder
Neh. 7:2
b. na för tempelvakten
Luk. 22:4
sade J. t. b. na f. tempelvakten
22:52
tempelvaktens b. ö. dem
Apg. 4:1
tempelvaktens b. hörde detta
5:24
5:26
B. n gick m. rättstjänarna åstad

(Rehabeam) b.e städer i Juda
11:5
(Rehabeam) b.e Bet-Lehem
11:6
han b.e dem mycket starkt
11 :12
b.e de så konungamakten i Juda
11 :17
Rehabeams konungamakt befäst
12:1
b.e konung Rehabeam sitt välde
12:13
13:21
Men Abia b.e sitt välde
Baesa begynte b. Rama
16:1
avstod (Baesa) från att b. Rama
16:5
s. Baesa använde till att b.
16:6
b.e (Asa) så Geba och Mispa
16:6
(Josafat) b.e sitt välde mot L
17:1
b.e H. konungadömet i hans hand
17:5
När Joram nu befäst sig
21:4
(Amasjas) konungadöme befäst
25:3
Det var (Ussia) s. b.e Elot
26:2
Ussia byggde torn och b.e dem
26:9
b.e Millo i Davids stad
32:5
b. sig i sitt onda uppsåt
Ps. 64:6
I himmelen b.er du din trofasthet 89:3
Jag skall b. din säd för evig tid
89:5
bliver tronen befäst
Ords. 16:12
tron befäst gm rättfärdighet
25:5
skall (Davids rike) b.s
Jes. 9:7
skall eder tron bliva befäst
16:5
bröten ned husen fOr att b.
22:10
skall (Sion) bliva befäst
54:14
(Lakis och Aseka) voro b.
Jer. 34:7
städerna de äro nu b.
Hes. 36:35
b.er sitt valv över jorden
Am. 9:6
b.er orter med orättfärdighet Hab. 2:12
vittnesbördet om K. befäst 1. Kor. 1:6
den s. b.er oss i K.
2.Kor. 1:21
när jag f6rsvarar och b.er
Fil. 1:7
låten eder b.s i tron
Kol. 2:7
I ären b.a i den sanning
2. Pet. 1:12
BEFÄSTNING

BEFÄST
-befäst

obefäst 2.Pet.2:14; 3:16
BE FAST
i läger eller i b.a städer
4.Mos.13:20
bo i b.a städerna
32:17
32:36
(Gads barn byggde) b.a städer
äro städer. stora och b.a
5. Mos. 1:28
sti'i.der, stora och b.a
9:1
komma in i de b.a städerna
Jos. 10:20
finnas stora b.a städer
14:12
gick till den b.a staden Tyrus
19:29
omfattade de b.a städerna
19:35
b.a städer och landsbygdens 1. Sam. 6:18
bemäktigar sig b.a städer 2. Sam. 20:6
I skolen intaga b.a städer
2. Kon. 3 :19
I s. haven en b. stad
10:2
offerhöjderna i de b.a städerna
17:9
såväl väktartorn s. b.a städer
18:8
angrep alla b.a städer i Juda
18:13
makt att ödelägga b.a städer
19:25
fö,lagt i de b.a städerna
2. Krön. 17 :19
domare i alla Juda b.a städer
19:5
Sanherib belägrade b.a städer
32:1
krigshövitsmän i b.a städer
33 :14
(L) intogo b.a städer
Neh. 9:25
lik Davids torn, det väl b.a
HV. 4:4
b.a staden till en grushög
Jes. 25:2
Sanherib angrep alla b.a städer
36:1
makt att ödelägga b.a städer
37 :26
fly in i de b.a städerna
Jer. 4:5
b.a städer skola de förstöra
5 :17
låt oss fly in i de b.a städerna
8:14
Juda med det b.a Jerusalem Hes. 21:20
Juda har uppfört b.a städer
Hos. 8:14
BEFÄSTA
Ammons gräns var befäst 4. Mos. 21:24
b.s skall Sihons stad
21:27
(intagna) städer voro b.
5. Mos. 3:5
befäst ditt konungadöme
1. Sam. 13 :13
H. hade befäst honom
2. Sam. 5:12
H. skall b. hans konungadöme
7 :12
H. skall b. hans konungatron
7:13
din tron skall vara befäst
7 :16
(Salomos) konungamakt befäst 1.Kon. 2:12
Davids tron skall bliva befäst
2:45
blev befäst i Salomos hand
2:46
ville b. det blottade stället
11:27
Jerobeam b.e Sikem
12:25
(Jerobeam) B.e Penuel
12:25
Baesa begynte b. Rama
15:17
avstod han från att b. Hama
15:21
använde till att b. Rama
15:22
b.e nu konung Asa Geba
15:22
konungadömet blivit befäst 2. Kon. 14:5
Det var (Asarja) s. b.e Elat
14:22
b.e konungadömet i hans hand
15:19
H. befäst hm ss. konung
1. Krön. 14:2
skall b. hans konungamakt
17:11
skall b. (Davids avkomlings) tron 17:12
hans tron skall vara befäst
17:14
b. sitt välde vid floden Frat
18:3
jag skall b. hans konungatron
22:10
skall b. (Salomos) konungamakt
28:7
Salomo b.e sig nu
2. Krön. 1:1
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kommo de till Tyrus b.ar
gjorde (Bet-Lehems) b.ar
om (Babel) gjorde sin b.

2.Sam.24:7
2. Krön. 11:11
Jer. 51:53

BEFÄSTNINGSVERK

Se: Krig 1 d., Mur.
BEFÄSTNINGSVERK
uppf6rde b. runt omkring

1. Krön. 11:8

BEGABBA

Se även: Håna, häda, bespotta, gäcka,
gyckel.
Begabberi

Jesu eget messianska medvetande
samt hans profetiska utrustning
uppenbaras därigenom, att han på
vandringen upp till Jerusalem och
korslidandet i detalj kan förbereda
lärjungarna på dessa i de messianska
utsagorna i G .T. förutsagda händelser, som där skall tima: begabberi,
smälek och död samt uppståndelse.
Samtidigt röjes det målmedvetna och
frivilliga i hans självuppoffrande inför Guds vilja i dess allra yttersta
konsekvenser, Matt.20: 17 f.; Mark.
10:34.
Begabbelsen, för vilken han under
passionsveckan i Jerusalem göres till
föremål för från både judiska och
hedniska myndigheters sida, riktar
sig såväl mot hans person som mot
hans messianska värdighet i dennas
tre aspekter. Han begabbas för sitt
vittnesbörd om sig själv som Guds
Son, Matt.27:43; 26:59 f., sin förtröstan på Gud i sin egenskap av sann
människa, Matt.27:43, Guds eget förhållande till honom såsom Sonen,
Matt.27:43. Hans messiansk-profetiska värdighet utsättes för begabberi,
Matt.26:68; Mark.14:65, likaså hans
översteprästämbete, Luk.23:11 f., han ifördes en lysande vit klädnad,
erinrande om översteprästens på den
stora försoningsdagen, jfr 3.Mos.14:
4 t, 24 - och hans messianska konungavärdighet, Matt.27:41 t; Mark.
15:31,32; jfr Luk.23:35-37. Se:
Hädelse.
BEGABBA
de b.de Guds sändebud
2. Krön. 36:16
(J. :) överlämna hm att b.s
Matt. 20:19
b. de (J.) o. sade:Hell dig
27:29
när (krigsmännen) så b. t (J.)
27:31
talade de äldste b. nde ord
27:41
dessa skola b. hm.
Mark. 10:34
när (romerska vakten) b. t hm.
15:20
talade ock b. nde ord
15:31
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skulle ju aUa begynna b. hm Luk.14:29
18:32
(Mskosonen) skaU bliva b.d
22:63
män s. hällo J. fången b.de hm
Herodes och hs krigsfolk b.de (J.) 23:11
krigsmännen gingo fram och b.de 23:36
BEGABBERI
har gjort dem till b.
2. Krön. 29:8
till ett föremål för b.
Jer. 18:16
denna stad till föremål för b.
19:8
göra dem till ett föremål för b.
25:9
föremål för häpnad och b.
25:18
till ett föremål för b.
29:18
Babel skall bliva föremål för b.
51 :37
mvånarna till ett mål för b.
Mika 6 :16
Andra underkastade sig b.
Hebr.11:36
BEGAGNA

teglet b.de de ss. sten, och 1. Mos. 11:3
ss. murbruk b.de de jordbeck
11:3
s. b. des vid gudstjänsten
4. Mos. 3:31
oljekärl s. b. s under tjänstgör.
4:9
taga gudstjänstredskap s. b. s
4: 12
alla tillbehör s. b. s
4:14
b.det s. är förstfOtt
5.Mos.15:19
kviga s. icke blivit b. d t. arbete
21:3
tåg, ". ännu icke blivit b. de Dom. 16:11
icke b. mig av min bördesrätt Rut 4:6
kopparkärl s. hade b. ts
2. Kon. 25:14
kopparkärl s. hade b. ts
Jer. 52:18
kan bliva fri, så b.dig därav l. Kor. 7:21
BEGIVA

begåvo sig därifrån
1. Mos. 18:22
(Hagar) begav sig åstad
21 :14
begav sig på väg till den plats
22:3
begav (Laban) sig ut till mannen
24:30
begav sig !sak till Abimelek
26:1
Sedan begav han sig
26:22
Abimelek begav sig till hm
26:26
(!sak:) begiv dig till Paddan-Aram 28:2
(Jakob) begav sig till Paddan-Aram 28:5
begivit sig till Paddan-Aram
28:7
Jakob begav sig till Haran
28:10
Jakob begav sig åstad
29:1
(Jakob) begav sig till sin fader
31:18
38:1
Vid den tiden begav sig Juda
Josef begav sig ut och besåg
41:45
vilja vi stå upp och b. oss åstad
43:8
(Josefs bröder) begåvo sig åstad
45:24
Mose sade:B.en eder hem 2. Mos. 12:21
tag staven och begiv dig åstad
17:5
denne begav sig till sitt land
18 :27
begavs ig Mos e åstad
24 :13
begiv dig till det land
33:1
begav sig Mose upp på Sinai
34:4
ville du icke b. dig till mig 4. Mos. 22:37
b.en eder till amor~ernas 5. Mos. 1:7
Dessa begåvo sig åstad
1 :24
b. dig till den plats s. H. utväljer 17:8
förföljarna hade b.it sig
Jos. 2:7
för att b. sig till Gileads land
22:9
begav sig till hetiternas land Dom. 1 :26
det andra folket må b. sig hem
7:7
begav han sig till sin faders hus
9:5
begåvo de sig till det fasta valvet
9:46
man upp och begav sig efter
19:3
ingen må b. sig hem till sitt hus
20:8
b. eder till Benjamins land
21 :21
begåvo (Benjamin) sig tillbaka
21:23
israeliterna begåvo sig bort
21 :24
begav (Noomi) sig från det ställe Rut 1:7
begav sig år efter år upp
1. Sam. 1:3
begav sig upp för att offra åt H.
1:21
hon jämte sin man begav sig
2:19
så måste en israelit b. sig
13:20
filistlierna begåvo sig oek hem
14:46
begav sig Samuel till Rama
15:34
David begav sig åstad
17 :20
(David) begav sig på flykten
19:12
begav (David) sig till Samuel
19:18
begav (Saul) sig själv till Rama
19:22
begav (Saul) sig dit, till Najot
19:23
begav sig David därifrån
22:1
begav sig David till Mispe
22:3
begiv dig in i Juda land
22:5
(David:) b.en eder till Nabal
25:5
David begav sig till det ställe
26:5
begav sig David åstad
30:9
begåvo sig därefter till Jabes
31:12
flydde och begåvo sig in
2. Sam. 10:14
begav sig (Jo ab) tillbaka
10:14
Absalom hade b.it sig till Talmai 13:37
Absalom hade b.it sig till Gesur
13 :38
Joab begav sig till Gesur
14:23
(Absalom) får b. sig till sitt hus
14:24
begav sig Absalom till sitt hus
14:24
Låt mig b. mig till Hebron
15:7
(Absalom) begav sig till Hebron
15:9
Jag viII b. mig till konungen
19:26
Amasa begav sig då åstad
20:5
begav sig David åstad
21:12
begav sig till Akis i Gat
1. Kon. 2:40
2:40
Simei begav sig alltså åstad
Simei hade b.it sig
2:41
(Salomo:) b.er dig hit eller dit
2:42
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konungen begav sig tiII Gibeon
3:4
Hiram från Tyrus begav sig ut
9:12
De begåvo sig åstad fr. Midjan
11:18
att Jerobeam hade b. it sig ut
11:29
begav sig åstad eft. gudsmannen
13:14
(gudsmannen) begav sig åstad
13:24
begav han sig åstad
13:28
den gamle profeten begav sig in
13:29
(H. t. Elia) begiv dig österut
17:3
18:16
Ahab begav sig åstad
Elia sade t. Ahab: Begiv dig ditupp 18:41
begav sig Ahab ditupp (Karmel)
18:42
(Elia) begav sig i väg
19:3
I. konung begav sig hem
20:43
Ahab begav sig åstad
21:16
begav (Elisa) sig upp t. Betel 2.Kon. 2:23
så begav hon sig åstad
4:25
(Jehu) begav sig åstad t. Samaria 10: 12
(Jehu) sedan begav sig därifrån
10:15
begav sig t. Baals tempel
11:18
folket begav sig till Egypten
25:26
begåvo sig in i staden
l. Krön. 19:15
begav sig Joab till Jerusalem
19:15
begav (Salomo) sig till
2. Krön. 1:3
begav han sig till Jerusalem
1:13
leviterna begåvo sig tiII Juda
11 :14
Josafat begav sig dit
20:25
foiket begav sig till Baals tempel 23:17
begåvo sig då ilbuden åstad
30:6
begav jag mig uppför dalen
Neh. 2:15
begav jag mig till Jerusalem
13:7
(Mordokai) begav sig till kon. Est. 4:2
b. sig åstad för att ömka hm
Job 2:11
upp på sådana berg begav
Jes. 57:7
begav dig till Melek med olja
57:9
skall icke b. dig åstad
Jer. 16:5
vi vilja b. oss till Jerusalem
35:11
icke kan b. mig tiII H. hus
36:5
ville Jeremia b. sig
37:12
Ebed-Melek begav sig åstad
38:8
begav sig till konungs huset
38:11
begav sig Jeremia till Gedalja
40:6
begav sig till Ammons barn
41 :15
vilja b. oss till Egyptens land
42:14
om I b. en eder till Egypten
42:18
B.en eder icke till Egypten
42:19
I skolen icke b. eder till Egypten
43:2
begåvo sig till Egyptens land
43:7
Seraja begav sig till Babel
51:59
dit den främste begav sig
Hes. 10:11
när de begåvo sig bort
10:19
sjömän på havet b. sig i land
27:29
icke få b. sig till fOrgården
42:14
begav hon sig till gästabudssal. Dan. 5:10
jag har nu b.it mig hit
9:22
begiv dig till Nineve
Jona 1:2
begiv dig till Nineve, den stora
3:2
Då stod Jona upp och begav sig
3:3
Jona begav sig in i staden
3:4
(Ängeln:) begiv dig till L
Matt. 2:20
fruktade han att b. sig dit
2:22
(J.) begav sig till Kapernaum
4:13
att (J.) skulle b. sig bort
8:34
J. begav sig bort därifrån
15:21
(J.) begav sig till JudeenS område 19:1
begåvo sig till det berg i Galileen 28 :16
begåvo de sig in i Kapernaum Mark. 1:21
begåvo de sig till Simons hus
1:29
därför har jag b.it mig ut
1:38
Äter begav (J.) sig ut
2:13
(J.) begav sig till sin fädernestad
6:1
(J.) stod upp och begav sig bort
7:24
begav han sig åter bort ifrån Tyrus 7:31
(J.) begav sig därifrån
10:1
När han sedan begav sig åstad
10:17
begåvo de sig ut ur staden
11:19
lärjungarna begåvo sig i vag
14:16
begav (Sakarias) sig hem
Luk. 1:23
Maria begav sig till en stad
1:39
påskhögtiden begav sig till Jer.
2:41
Sedan begav (J.) sig därifrån
5:27
begav han sig till Nain
7:11
inbyggarna begåvo sig ut till (J.)
8:4
En man begav sig från Jerusalem 10:30
Begiv dig åstad bort härifrån
13:31
de s. vilja b. sig över härifrån
16:26
(J.) begav sig till Oljeberget
22:39
begav han sig till Kapernaum Joh. 2:12
J. begav sig till Jerusalem
2:13
begav sig J. till landsbygden
3:22
(J.) begav sig åter till Galileen
4:3
begav han s ig åstad
4:47
Begiv dig härifrån
7:3
Sedan begav (J.) sig åter bort
10:40
begåvo sig då till Jerusalem
11:55
begav han sig därifrån
18:1
begåvo sig Petrus .• åstad
20:3
Så begåvo de sig åstad
21:3
begåvo de sig tillbaka
Apg_ 8 :25
begiv dig ut på den väg
8:26
(Filippus) begav sig åstad
8 :27
(Petrus) begav sig åstad med dem 10:23
begav (Barnabas) sig åstad
11 :25
(Petrus) begav sig till annan ort
12:17
läto dem b. sig åstad
13:3
begåvo sig}ill Ikonium
13 :51
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Begiven-Begrava
begav han sig med Barnabas
14:20
De fingo så b. sig åst ad
15:30
begav (Paulus) sig åstad
15:40
Då begåvo de sig ö . Mysien
16:8
begåvo de sig hem t. Lydia
16 :40
begav (P aulus) sig upp
18: 22
begav han sig å stad f. att fara
20: 1
då begav (Paulus) sig i väg
20:11
b. e r j. mig nu t. J erusalem
20:22
icke borde b . sig t. J e rusal e m
21:4
följande dag begåvo vi oss därifr. 21 :8
han icke skulle b. sig t. Jerusalem 21:12
begåvo oss upp t. J erusalem
21 :15
j. begav mig dit (Damaskus)
22:5
när j. b. e r mig t. Spanien
Rom. 15:24
ämnar j. b. mig t. Spanien
15:28
dit jag kan vilja b. mig
l . Kor. 16:6
uppmanat (Apollos) att b. sig
16:12
begav mig till Macedonien 2. Kor. 2:13
när vi skola b . oss åstad
8:19
förv äg b. s ig till eder
9:5
då begav jag mig strax åstad
Gal. 1:16
Demas b.it sig till Tessalonika;
Krescens b. it sig
2. Tim. 4:10
vilja b. oss till den staden
Jak. 4 :13
BEGIVEN
l. Tim. 3:3
i cke b. på vin
2. Tim. 3:3
begivna på förtal
Tit. 1:7
forsamlingsförest. icke b.
BEGJUTA

osyrade kakor , b.na
2. Mos.29:2
b.et m ed en fjärded e ls hin olja
29 :40
osyrade kakor, b.na med
3. Mos. 2:4
så skall det. . b. et m. olja
2:5
spisoffer s. är b. et m . ol ja
7:10
bära fram osyrade kakor,b.na m.
7:12
olja ,o . fint mjöl.. b. na m . olja
9:4
spisoffer, b. et m . olja
14:10
taga fint mjöl, b . et m . olj a
14:21
taga fint mjöl, b.et m.olja
ss . spisoffer . fint mjöl, b. et m . olja 23:13
kakor .. b.na med olja
4.Mos. 6:15
fint mjöl. b .et med olja
7 :13
7:19 ,25,31, 37,43, 49,55,61
67 , 73 , 79; 8:8
15:4
mjöl , b.et med en fj ärd edels
15:6
b.et med en tredjedels hin olja
15:9
mjöl , b.el med en hal v hin olja
28:5
b .et med en fjärdedels hin olja
28 :9
offra mjöl, b .et med olja
finl mjöl , b .et med olja till var
28:12
ljur , b .et med olja till väduren
28:13
fint mjöl , b.el med olja
28 :20 ,28
fint mjöl, b.et m ed olja
29:3,9,14
finl mjöl, b.el med olja
BEGRAVA

Se även: Grav, begravningsplats, död,
lik, sorgefest, gråt, håla, klippgrotta,
dop, vatten , uppståndelse.
-begrava

svettduk. Lejda gråterskor klagade
vid båren och gick främst i sorgetåget, Mark.4:38 . Kistor förekom
inte. D en döde bars ut till graven på
en bår, och de sörjande följde efter
denna . - D en döda kroppen lades
antin gen i jorden eller i någon naturlig fördjupning i bergen. Ingången
till graven stängdes till med en stor
sten, till formen lik en slipsten, så
att schakaler och andra åtel ätande
djur icke skulle kunna komma åt
kropparna.
D e sörjande kunde uttrycka sin
sorg med en mängd ol ika ceremonier.
Mose lag förbjöd vissa av dessa, såsom mt skära något märke på sin
kropp för någon död, 3.Mos.19:28.
Likbrä nning förekom icke; den betrakta des såsom vanhedrande. I Israel
offrades aldrig till den avlidnes ande.
Lagen förbjöd dyrkan av fäderna.
BEGRAVA
b .en i e n god ålder
1. Mos. 15 :15
föra min död a dil och b. henne
23:4
23 :6
begra v din döda i den
23:6
grav till att d är b. din döda
23:8
för ut min döda och b.er henne
23 :11
(Efron:) begrav d är din döda
23 :13
(Abraham:) låt mi g där b. min
23:15
Begrav du din döda
23:19
begrov Abraham sin hustru
25:9
begrov hm i grottan i Makpel a
25:10
d är blev Abraham b .e n
35 :8
Debor a blev b.en nedanför Betel
35 :19
(Rakel) b le v b.en vid v äg en
35 :29
Esau och J akob begrovo honom
47 :29
att du icke b.er m ig i Egypten
47 :30
skall du b. m ig i d eras grav
48:7
begrov henne d är vid vägen
49 :29
(Jakob:) b.en mig bredvid mina
där de b.il Abraham , där de ock
b.it !sak och d är jag b.it Le a
49 :31
begrav mig d å i den grav
50:5
(Josef:) Så låt mig b . min fader
50 :5
Far ditupp och begrav din fad er
50:6
for Josef för att b . s in fader
50:7
begrovo hm i grottan i Makpela
50 :13
sedan Josef hade boit s in fad er
50 :14
farit upp for att b . ha ns fad er
50 :14
där begrov man dem
4. Mos. 11 :34
dog Mirjam och blev .. b.en
20:1
begrovo dem s. H. hade slagit
33:4
dog Aron och blev d är b .e n 5. Mos . 10:6
du skall b. den på samma dag
21:23
(H.) begrov (Mose) i Moabs land
34:6
begl,'.ov (Josua) i Timnat-Sera Jos . 24:30
Josefs ben begrovo de i Sikem
24:32
begrov (Josua) på hs ar vedel Dom. 2:9
Gideon blev b.en i Joas grav
8 :3 2

Begravning i Palestina på Bibelns tid.
10:2
(Tola) blev b.en iSamir
Jair dog och blev b.en i Kamon
10:5
J e ft a blev b.en i e n av Gileads
12:7
lbsan blev b.en i Bet-Lehem
12 :10
Elon blev b .en i Ajalon
12:12
Abdon blev b.en i Pirgaton
12:1 5
begrovo hm mellan Sorga och
16:31
d är vill jag bliva b.e n
Rut 1 :17
Sa muel dog , de begrovo hm 1. Sam . 25 :1
28 :3
de hade b.it (Samuel) i Rama
begrovo (benen) under tamar isken 31 :13
männen i J abes s. b.it Saul 2. Sam. 2:4
barmhärtighetsljänslen alt b. hm
2:5
begrovo hm i hs fad er s grav
2:32

obegraven Jes.14:19
Begravning

För israeliten betydde vissheten om
att bliva begravd på ett anständigt sätt oerhört mycket. Att icke
bliva begravd ansågs som en stor
vanä ra . Goljats hot mot David att
»giva hans kött åt himmel ens fåglar
och markens djur», l.Sam .17:44,
röjde därför djupt förakt.
I Israel begravdes den dödes kropp
redan sam ma dag som dödsfallet inträffat, i varje fall så snart som möjligt. Värmen nödvändiggjorde detta;
den döda kroppen betraktades dessutom såsom oren. - Gravplatser för
hela familjen var vanliga. I Abrahams , Isaks och Jakobs historia förtäljes om dylika . Dog man emellertid långt borta från hemm et, begravdes man på platsen för dödsfallet,
såsom exempelvis Debora nedanför
Betel, I .Mos.35:8, och Rakel vid
vägen till Betlehem , l.Mos.35 :19- 20.
I nytestamentlig tid var seden något
annorlunda. l regel låg begravningsplatserna utanför städerna. Fami ljegravplatser brukades fortfarande, men
det fanns också allmänna begravningsplatser, Matt.27:7 .
Den döde tvåddes, insmordes samt
omlindades med linnebindlar. Mellan
varven lades vä lluktande kryddor, i
varje fall om man hade råd till det.
Omkring huvudet sveptes en s. k.
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Jl/disk grav i Jerusalem med en sten vid ingången.
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Så begrovo d e Abner i Hebr on
3:32
begrovo det i Abners grav
4 :12
blev han b .e n i sin faders grav
17 :23
begrov man Sauls ben i Se l a
21 :14
Dav id blev b.en i Davids s tad I.Kon. 2:10
slÖt ned (Joab) och begrav hm
2:31
(Joab) blev b.en d är han bodde
2:34
för att b. de slagna
11 :15
b.en i sin fader David s stad
11 :43
fö r att b. (guds m annen)
13 :29
Då han b.it (gudsmannen) sade han:
När jag dör , b .en mig i den gr av,
d är gudsmannen ligger b.en
13:3 1
man skall b . (Jerobeam s so n)
14 :13
14 :1 8
man begrov honom
blev b .en hos si na fäd er
14 :31
begrov hm i Davids stad
15 :8
Asa blev b .e n hos si na fäder
15:24
Baesa blev b.e n i Tirs a
16 :6
Omr i bl ev b .en iSamar ia
16:28
man begrov konunge n i Samaria
22:37
Josafal blev b.en hos s ina fäder
22:51
Jora m blev b .en
2.Kon . 8 :24
ingen skall b. (!sebel)
9 :10
begrov (Ahasja) i ha ns grav
9:28
(J ehu:) b .en (lsebel)
9:34
gi ngo åslad för atl b. he nn e
9:35
man begrov (Jehu) i Sa m aria
10:35
begrov (Joas) hos hans fäd er
1 2:21
begrov (Jo ahas) iSam a ri a
13:9
Joas bl ev b .en i Sam aria
13 :13
dog Elisa, och man begrov hm
13 :20
några höl!o på alt b. e n man
13 :21
Joas blev b .en i Samaria
14 :1 6
(Amasja) bl ev b.en i J e rusalem
14:20
begrov (Asarja) hos hans fäd er
15 :7
Jolam blev b .e n hos sina fäd er
15:38
Ahas blev b.en hos sina fäd er
16 :20
Manasse blev b.e n i tr ädgård e n
21 :18
man begrov (Amon) i hs grav
21:26
(Jos ias tjänare) begrovo honom
23 :3 0
begrovo (Sauls) ben
1. Krön. 10:12
begrov (Salomo) i Davids 2. Krön . 9 :31
Rehabeam blev b.en i Dav ids s Iad 12:16
begrov (Abia) i Davids s t ad
14:1
begrov (Asa) i Davids stad
16:14
Josafat blev b.en hos sina fäd e r
21:1
begrov (Jor am) i Davids stad
21 :20
därefter begrovo de (Ahas ja)
22 :9
begrov (Jojada) i Davids s Iad
24 :16
begrov (Joas) i Da vids stad, dock
begrov man hm icke i kon . grava r 24:25
begrov (Amasja) hos hans fäder
25:28
26 :23
begrov (Ussia) hos hans fäder
27:9
begrov (Jotam) i Davids stad
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Begravande--Begynna
begrov (Ahas) i Jerusalem
28 :27
begrov (Hlskia) på den plats
32:33
begrov (Manasse) där han bodde
33 :20
b.en där hs fäder voro b.na
35:24
ingen fanns, s. begrov dem
Ps. 79:3
då man skall b. i Tofe!
Jer. 7:32
man skall icke b. (judarnas ben)
8:2
ingen skall b. dem
14:16
man skall icke b. dem
Jer. 16:4
dö i detta land, utan •. b. na
16:6
man skall b. i Tofet,därf. att
ingen annan plats finnes att b.på
19:11
(i Babel) skall (Pashur) b. s
20:6
b. er en åsna, så skall han b. s
22: 19
man skall icke b. dem
25:33
omkr. hm. ligger .• b. en
Hes. 32:23
Där skall man b. Gog
39: 11
skola r. barn b. (Gog)
39:12
män s. b. dem s. tågade fram
39:14
att dödgrävarna hinna b. dem
39:15
bliver det Mof s. får b. dem
Hos. 9:6
tillstäd mig b. min fader
Matt. 8:21
låt de döda h. sina döda
8:22
(Johannes) lärj. begrovo hm.
14:12
Tillstäd mig b. min fader
Luk. 9:59
Låt de döda b. sina döda
9:60
den rike dog o. blev b. en
16:22
om David att han är död o. b. en Apg. 2:29
männen begrovo (Ananias)
5:6
de män s. hava b. t din man
5:9
begrovo (Safira) bredvid h. man
5: 10
fromma män begrovo Stefanus
8:2
hava så blivit b. na m. (J.)
Rom. 6:4
(K.) blev b. en
1. Kor. 15:4
m. (K. ) blivit b. na i dopet
Kol. 2: 12
BEGRAVANDE
folket skall hålla på med b.t
BEGRAVNING
om han så bleve utan b.
tillredelse till min b.
tillredelse till min b.
judarna hava för sed vid b.

Hes. 39:13
Pred. 6:3
Matt. 26:12
Mark. 14:8
Joh. 19:40

BEGRAVNINGSDAG

fullgöra detta f. min b.

Joh. 12:7

BEGRAVNINGSPLATS

2. Kon. 23:6
kastade stoftet på b. en
Jer. 26:23
(Urias) döda kropp på b. en
köpte Krukmakaråkern t. b. Matt. 27:7
BEGRIPA

Vore de visa skulle de b.
5. Mos. 32:29
vem är den s. ej b.er slikt
Job 12:3
ordade om vad jag icke begrep
42:3
tänkte efter för att b. detta
Ps. 73:16
jag kan icke b. (H. kunskap)
139:6
.iI &tt de intet b.
Jes. 44:18
stå alla mskor och b. inte!
Jer. 10:14
stå alla mskor och b. inte!
51 :17

-begriplig

BEGRIPLIG

obegriplig Jes.33:19
BEGRIPUG
tungor frambringen b. a ord l.Kor.14:9
BEGRUNDA

(Baal) har väl ngt att b.
1. Kon. 18:27
vänt sitt hjärta t. a. b. H.lag Esr. 7:10
b. de, upptändes en eld i mig
Ps. 39:4
j. vill b. dina gärningar
77:13
(H. verk) b. s av alla
111:2
Jag vill b. dina bef allningar
119: 15
din tjänare b. r dina stadgar
119:23
så vill j. b. dina under
119:27
j. b. r dina befallningar
119:45
j. vill b. dina stadgar
119:48
j. vill b. dina befallningar
119:78
j. b. r dina befallningar
119:94
Hela dagen b. r j. (H. lag)
119:97
j. b. r dina vittnesbörd
119:99
ögon hasta t. att b. ditt tal
119:148
j. b. r alla dina gärningar
143:5
majestäts härlighe! vill jag b.
145:5
b. och utrannsaka gm vishe! Pred. 1 :13
b.de huru jag skulle pläga
2:3
När jag vände mig till att b.
7 :26
Maria b.de i sitt hjärta
Luk. 2:19
Pe!rus alltjämt b.de synen
Apg. 10:19
BEGRÅTA

BEGYNNA

1) omskrivning.
2) [bälall,
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grundbet. lösa, lossna; hif. begynna.
3) utf. ord.
4) 'ösö,
göra, frambringa.

iWl;.

5) ~Ölä, i1~~

det yttersta av nägot, ända, slut,
gräns, rand; av: ~ä~ä, avskära, avhugga; 2.Mos.13:20 och 4.Mos.33:6
ordagrant: vid öknens rand.
6) Uö'all, ';IK'
grundbet. v~;a först el. främst; hif.
vilja, besluta sig för; begynna; S.Mos.
1:5 ordagrant: begynte Mose förklara
lagen. Se: Behag 16, Besluta 3.
7) telli/lä, i1~IJJ;l
begynnelse; av:· [Q.älall, se 2.

8) jäsap, ~ g ~

här hif. tillägga, föröka; fOl:tsätta,
övers. åter begynna.
9) 'ösar,'~

binda, fängsla, knyta, spänna (t.ex.
ett dragdjur framför en vagn); här
tills. med milQämä, knyta an striden,
dvs. begynna striden.
10) sere', K JJ!
aram. lösa; pa. begynna.
11) resi!, 11 '~J
begynnelse; Hos.9:10 ordagrant: såsom förstlingsfrukter på ett fikonträd i dess begynnelse.
12) sönö, i1~
upprepa, här övers. på nytt begynna.

13) :full, :l·1rv

vända sig, återvända; i Jer.18:4 övers.
begynna omigen; med prep. 'al (Pred.
1:6; Jes.23:17), återvända till, övers.
åter begynna. Se: Avvända 2, Betala 4.
14) sö~al!, :l~Q

vända sig, i Pred.2:20 övers. åter
begynna.
15) ros, tOK·'
huvud, spets, topp, det översta el.
första av något, begynnelse; samma
ord är i Klag.2:19 b övers. hörn.
16) gämal, 7 O,J
vara färdig; fuilända, fullfölja, fullgöra, göra något (gott el. ont) mot
någon.
17) archomai, ~p X o IHY. L
begynna; av: archi!, begynnelse, ursprung.
18) utf. ord.
19) omskrivning.
Matt.22: 1 ordagrant: Jesus svarade
och talade åter; Mark.13:28: När dess
kvist blir mjuk; Apg.23:9: det blev
ett stort rop. Beträffande Apg.20:37
se Bitterligen 6.
20) proenarchomai,
i förväg begynna i något; av: prep.
pro och enarchomai, se 21.
21) enarchomai, E\i ap x O].J a l
begynna i; av: prep. en och archomai,
se 17.

(Abraham) begrät (Sara)
1. Mos. 23:2
begrät hans fader (Josel)
37:35
egyptierna begräto hm 70 dagar
50:3
begräto de (Aron)
4. Mos. 20:29
skall få b. sin fader
5. Mos. 21:13
begräto Mose på Moabs hedsr
34:8
får b. min jungfrudom
Dom_ 11:37
(Jeftas dotter) begrät sin
11:38
begrät folke! hm ännu mer 2. Sam. 3:34
Rakel s. b.er sina barn
Jer. 31:15
sutto kvinnor s. begräto
Hes. 8:14
Rakel begrät sina barn
Matt. 2:18

BEGYNNA
l dagen b .te svalkas
l. Mos. 3:8
2 b.te man åkalla H.namn
4:26
2 mskorna b.te föröka sig
6:1
3 Guds söner b .te gå in till
6:4
3 150 dagar b.te vattnet avtaga
8:3
4 dessa b.te krig mot Bera
14:2
3 filist~erna b.te avundas hm
26:14
3 b.te tvista med !saks herdar
26:20
2 sedan b.te de 7 hungeråren
41:54
3 Egyptens land b .te hungra
41:55
2 han b.te söka hos den äldste
44:12
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1 kunde de b.kriget
2.Mos. 1:10
3 b.te gruva sig för l.barn
1:12
5 lägrade sig där öknen b.te
13:20
3 b.te folket tvista med Mose
17:2
l på 3. dagen b.te det duudra
19:16
3 H. eld b.te brinna
4. Mos. 11:1
3 I. barn b.te åter att gräta
11:4
3 Då anden föll b.te de profetera 11 :25
14:1
3 b.te hela menigheten ropa
2 Mose: .. hemsökelsen har b.t
16:46
2 hemsökelsen b.t ibland folket
16:47
3 folke! b .te tvista med Mos e
20:3
2 b.te folke! bedriva otukt
25:1
5 (I.) lägrade sig där öknen b.te 33:6
l eder södra gräns skall b.
34:3
6 b.te Mose lagutläggning 5. Mos. 1:5
2 begynn att intaga laudet
2:24
2 :25
2 Redan i dag vill jag b.
2 jag b.er nu att giva Sihon
2:31
2 Begynn du nu att intaga
2:31
2 H.du har b.t låta din tjänare se 3:24
2 den dag man b.er skära säden 16:9
2 skall jag b.göra dig stor Jos. 3:7
l deras gräns b.te vid Salthave!
15:2
1 gränsen b.te vid den vik
15:5
1 (Benjamins) gräns b.te vid
18:12
18:15
1 södra sidan b.te vid ändan
19:29
1 där landsträckan b.er
Dom. 7:21
3 b.te alla i lägret fly
1 b.te I. barn löpa efter Baalerna 8:33
2 b.striden mot Ammons barn
10:18
2 H.A. b.te verka på (Simson)
13:25
16:19
2 b.te hon få makt över honom
2 huvudhår b.te äter växa
16 :22
2 b.te stiga upp från staden
20:40
7 när kornskörden b.te
Rut 1:22
3 i bedrövelse b.te bedja 1. Sam. 1:10
2 (Elis) ögon b.te bliva skumma
3:2
3 sedan b. de inbjudna äta
9:13
3 b.te folket skingra sig
13:8
8 När så kriget äter b.te
19:8
3 David b.te storligen frukta
21:12
l filisteerna hava b.t krig
28:15
1 Sedan b.te en hård strid 2. Sam. 2:17
19:9
3 folket b.te förebrå varandra
7 när kornskörden b.te
21:9
7 från de! att skörden b.te
21 :10
l (Adonia) b.te uuderhandla 1. Kon. 1:7
3 b.te (Salomo) bygga huse!
6:1
15:17
3 Baesa b.te befästa Rama
9 (Ahab:) Vem skall b. striden
20:14
3 b.te driva gäck
2. Kon. 2:23
4 :19
3 b.te (gossen) klaga
4:40
3 hade b.t äta av soppan
3 b.te de hugga ned träd
6:4
8:11
3 b.te (gudsmannen) gråta
10:32
2 b.te H. skära bort stycken
2 b.te H.låta Juda hemsökas
15:37
1. Krön. 27 :24
2 Joab b.te räkningen
2. Krön. 3:1
2 Salomo b.te bygga
2 H. b.te bygga på 2.dagen
3:2
l när man nu b.te lova H.
5:13
9 Abia b.te krige!
13:3
16:1
3 Baesa b.te befästa Rama
20:22
2 just s.de b.te med sången
3 b.te anstifta sammansvärjning 25:27
2 b.te att helga templet
29:17
2 samma gång s.offret b.te
29:27
2 b.te sång ljuda
"l!>
29 :27
31:7
2 b.te de lägga upp högarna"
2 b.te föra fram offergärden
31:10
2 b.te (Josia) att söka Gud
34:3
2 b.te (Josia) att rena Juda
34:3
Esr. 3:6
2 7. månaden b.te att offra
2 b.tes verket av Serubbabel
3:8
3 b.tes att de anställde leviterna
3:8
10 b.te bygga på Guds hus
5:2
2 rämnorna b.te igentäppas Neh. 4:7
3 så snart det b.te bliva mörkt
13:19
2 s.du har b.t stå tillbaka för Est. 6:13
9:23
2 vad de nu hade b.t göra
1 mot dem s. b. strid
Job 36:32
3 eld b.te brinna
Ps. 106:18
1 b.t strid mot mig utan sak
109:3
11 b.träta är att släppa
Ords. 17:14
1 icke för hastig b. en tvist
25:8
26:11
12 dåre s.på nytt b.er oförnuft
13 b.er åter sitt kretslopp
Pred. 1:6
2:20
14 b.te jag att åter förtvivla
1 står upp, när fågeln b.r
12:4
l Min vän b.er tala
HV. 2:10
l Fikonträde!s frukter b. mogna
2:13
13 b. att taga emot skökolön Jes. 23 :17
l tistel och törne ville b. strid
27:4
66:8
1 just då våndan b.te
3 din själ b.t försmå Sion
Jer. 14:19
13 b.te (krukmakaren) omigen
18:4
2 skall jag b.hemsökelsen
25:29
3 b.t belägra (Jerusalem)
39:1
15 när dess väkter b.
Klag. 2:19
2 skolen b. vid min helgedom Hes. 9:6
9:6
2 de b.te med de äldete
21:21
15 vägskäle! där vägarna b.
23 :27
l otukt s. du b.te öva i Egyptens
39:14
l skola dessa b. sitt lelande
15 dörröppn., vid vilken väg b.te
42:12
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3 östra sidan skall gränsen b.
47:18
7 när du b.te din bön
Dan. 9:23
7 När. H. b.te tala gm Hosea Hos. 1:2
3 (I.)b. söka mitt ansikte
5:15
2 låta dem b. en tid av ringhe!
8:10
11 (fikonträdet) b.er bära frukt
9:10
16 l s. viljen b. ngt mot mig
Joel 3:4
7 sommargräse! b.te växa
Am. 7:1
3 innan man b.t lägga sten Hagg. 2:16
Matt. 4:17
17 den tiden b.te J.predika
11:7
17 b.te J. tala till folket
11:20
17 b.te(J.)tala bestraffande ord
17 (J.) lärjungar b.te rycka av ax 12:1
18 b.te strax tala till dem
14:27
18 (Petrus) b.te gå på vattnel
14:29
14:30
17 då (Pe!rus)b.te sjunka
17 b.te J.förklara för sina lärj.
16:21
16:22
17 Petrus b.te ivrigt motsäga
17 (J.:) när han b.te hålla räkensk. 18:24
22:1
19 J. b.te tala i liknelser
18 (f1kontrådets) kvistar b. få
24:32
17 b.er slå sina medtjänare
24:49
17 b.te fråga hm: Icke är det väl
26:22
17 han b.te bedrövas och ängslas
26:37
17 b.te han förbanna sig
26:74
18 de b.te fråga varandra
Mark. 1:27
17 b.te (den spetälske) förkunna
1:45
17 lärj. b.te rycka av axen
2:23
4:1
17 (J.) b.te undervisa vid sjön
18 båten redan b.te fyllas
4:37
17 b.te folket bedja (J.) gå bort
5:17
17 b.te förkunna iDekapolis
5:20
18 stod flickan upp och b.te gå
5:42
17 b.te (J.) undervisa i synagogan
6:2
17 (J.) b.te undervisa folke!
6:34
18 (J.) b.te strax tala med dem
6 :50
17 folket b.te då bära de sjuka
6:55
17 fariseerna b.te disputera
8:11
17 b.te(J.)uudervisa lärjungarna
8:31
17 b.te ivrigt motsäga (J.)
8:32
19 b.te tala med varandra
9:10
17 (J.)b.te tala till dem om vad s. 10:32
17 b.te(Bartimeus) ropa
10:47
17 (J.)b.te driva ut dem s.sålde
11:15
17 (J.)b.te tala till dem i liknelser 12:1
17 b.te J. tala till dem
13:5
19 När dess kvistar b.att få save 13:28
17 b.te de bedrövas och fråga(J.) 14:19
14:33
17 (J.) b.te bäva och ängslas
17 ngra b.te spotta på(J.)
14:65
17 b.te (tjänstekvinnan) äter säga 14:69
14:71
17 b.te (Petrus) förbanna sig
17 Folket b.te begära att (Pilatus) 15:8
17 b.te (krigsmännen) hälsa (J.)
15:18
17 när (J. ) b.te sitt verk
Luk. 3 :23
17 b.te(J.)tala och sade till dem
4:21
17 (bätarna) b.te sjunka
5:7
17 b.te de skriftlärde tänka så
5:21
17 satte sig den döde upp och b.te
7:15
17 b.te (J.) tala till folket om Joh.
7 :24
17 b.te väta (J.) fötter
7:38
7 :49
17 b.te de s. voro bordsgäster
18 bät b.te fyllas med vatten
8:23
9:12
17 dagen b.te nalkas sitt slut
12:45
17 b.er slå de andra tjänarna
17 b.te alla strax ursäkta sig
14:18
17 b. att begabba honom
14:29
14:30
17 Den mannen b.te bygga
17 (förlorade sonen) b.te lida nöd 15 :14
17 de b.te göra sig glada
15:24
17 b.te lärjungaskaran lova Gud
19:37
19:41
18 b.te (J.) gräta över (staden)
19:45
17 (J.)b.te driva ut dem s.sålde
21 :28
17 Men när delta b.er ske
22:15
19 förrän mitt lidande b.er
22:23
17 (lärj.) b.te tala med varandra
17 Där b.te de anklaga (J.)
23:2
17 skall man b.säga till bergen
23:30
18 sabhatsdagen b.te ingå
23 :54
24:27
17 (J.)b.te genomgå Moses
Joh. 2:3
18 vine! b.te taga slut
17 (J.) b.te två lärj. fötter
13:5
17 b.te tala andra tungomål
Apg. 2:4
18 (ofärdige mannen) b.te gå
3:8
19 b.te de grekiska judarna knorra 6:1
17 (Filippus) b.te med skriftens ord 8:35
18 b.te (Saulus) i sYlll\gogorna
9:20
17 förkunnelse •• hade b.t i Galileen 10:37
18 b.te de s. voro omskurna
11:2
17 Då b.te Petrus från början
11:4
17 när (Pe!rus)b.t tala, föll h.A. 11:15
11:26
18 lärj. först b.te kallas kristna
14:10
18 (ofärdige) b.te gå
17 (Apollos) b.te tala i synagogan 18:26
18 b.te (efesierna) ropa
19:34
19 b.te alla gräta bitterligen
20:37
19 man b.te ropa och larma
23:9
18 skriftlärde b.te disputera
23:9
17 b.te Tertullus •• anklagelsetal
24:2
27:9
18 sjöfarten b.te vara osäker
27:35
17 bröt (brödet) och b.te äta
27 :41
18 akterskeppe! b.te brytas
2.Kor. 3:1
17 B. vi anbefalla oss
20 forts ätta ss. han hade begynt
8:6
21 s. begynt i A •• sluta i kötte! Gal.3:3
19 I b.ten edert lopp väl
5:7
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Begynnelse-Begära
BEGYNNELSE
Se även: Begynna, skapelse, nyfödd,
födelse, först, förstfödd, foster, spira,
öppning, grundval, »makter..
Begynnelse

1. Ordet »begynnelse. är i första
hand ett tidsbegrepp. Roten till det
grekiska ordet arche betecknar det
som är i början, i spetsen, i tpppen,
i ledningen, det främsta i tid, rum,
makt eller rang.
a) Ordet begynnelse brukas i detta
sammanhang i absolut mening med
tanke på ursprunget, skapelsen, då
kaos blev kosmos, begynnelsen till
det fysiska universum och tiden, 1.
Mos.l:1.
b) Uttrycket begynnelsen tjänar
ibland såsom utgångspunkt för förhållanden och fakta, vilka hör evigheten till. Tidsbestämmelsen .i begynnelsen var Ordeb, Joh.l:1-2,
samt .det som var från begynnelsen.,
l.Joh.l: l, hänvisar till Kristi existens
före skapelsen och tiden, hans evighetsväsen. Paulus säger i Z.Tess.Z:13,
a~ de troendes utkorelse ägde rum
från begynnelsen, dvs. att den var
ett faktum av evighet, innan kallelsen
nådde dem genom evangelium.
c) Som tidsbegrepp brukas ordet
begynnelse också i relativ betydelse.
Det sätts i förbindelse med och utgör
utgångspunkten för någon viktig händelse eller verksamhet. Sålunda talas
det om att djävulen har syndat från
begynnelsen, I.Joh.3:8. Jesus visste
från begynnelsen, från det ögonblick,
då han kallade sina lärjungar, att
Judas skulle förråda honom, Joh.6:64.

5) omskrivning.
Dan.8:9 ordagrant: av ringhet; Sak.
4:10 ringa tings dag.
6) kataboM, K a: T Ci..Bo le ii
urspr. nedkastande, nedläggande; läggande av grund, grundläggning; av:
katabållö, kasta el. lägga ned, i Hebr.
6: 1 tills. med thernemon: lägga grunden.
7) arche,
fl
begynnelse, ursprung; ordet betecknar det som är i början, i spetsen, i
toppen, i ledningen, det främsta i tid,
rum, makt eller rang.
8) anäthen, å. V UJ f e: V
ovanifrån, uppifrån; från begynnelsen; på nytt; samma ord förekommer
t.ex. i Joh.3:3.
9) utf. ord.
10) omskrivning.

ap x

försoning f. den synd han b. tt
f. den synd han b. tt föra fram
rening från den synd han b. tt
försoning för den synd han har b. tt
Om ngn b. r en orättrådighet
försoning f. den synd han b. tt
b. r en orättrådighet mot H.
icke b. något svek mot varandra
den synd han har b. tt, då bliver
den synd han b. tt hm. förlåten
Om ngn b. r äktenskapsbrott m.
annan mans hustru, b. r .. m.
sin nästas hustru

4:35
5:6
5: 10
5:13
5:15
5:18
6:2
19:11
19:22

grundbet. lö;a~ lossna; hif. begynna,
i Dom.13:5 övers. göra en begynnelse.
3) teflillä, n~TJ~
begynnelse; av: [i)älall, se 2.
4) ros, rOx'i
huvud, spets, topp; begynnelse.

att b. en så stor synd
1. Mos. 20:9
icke b. äktenskapsbrott
2. Mos. 20:14
om någon b.r det dådet
21 :14
att b. en så stor synd
32:21
32:30
(Mose:) I haven b.tt stor synd
detta folk har b.tt en stor synd
32:31
för den synd han har b.tt
3. Mos. 4:3
hela menighet b.r synd
4:13
4:14
den synd de b.tt bliver känd
4:23
veta vilken synd han har b.tt
får veta vilken synd han b.tt
4:28
4:28
f. den synd har har b. tt

20:10
straffas m. döden .. s. hava b. tt
20:10
äktenskapsbrott
den missgärning de själva hava
b. tt, o. den deras fäder hava b. tt
26:40
4. Mos. 5:6
Om ngn .. b. r ngn synd
bekänna den synd han har b. tt
5:7
en synd s. vi i dårskap hava b. tt
12:11
om I b. n synd ouppsåtligen
15:22
15:24
om synden har blivit b. ngen
när ngn b. r synd ouppsåtligen
15:29
15:30
den s. b. r ngt m. upplyft hand
bära de missgärningar, s. b. s
18:23
t. att b. otrohet mot H.
31:16
icke heller b. äktenskapsbr. 5. Mos. 5:18
f. den synds skull s. I haven b. tt
9:18
en synd s. ngn kan hava b. tt
19:15
22:26
flickan har icke b. tt ngn synd
Jos. 22:16
otrohet s. I haven b. tt
vi hava b. tt missgärningen mot. . 22:17
22:31
icke velat b. otrohet mot H.
s. blivit b. ngen ibl. eder!
Dom. 20:12
s. i dag har blivit b. ngen
1. Sam. 14:38
vore b. ngen av min son
14:39
synd har jag b.tt mot din fader
20:1
icke velat b. någon förbrytelse
24:12
2. Sam. 3:8
hava b.tt en missgärning
överträdelser s. de b.tt
1. Kon. 8:50
synders skull s. Jerobeam b.tt
14:16
de synder s. (Juda) begingo
14:22
synder s. hans fader hade b.tt
15:3
s. Jerobeam hade b.tt
15:30
Baesa och hans son Ela hade b.tt 16:13
16:19
de synders skull s. han b.tt
kom dem att b. stor synd 2. Kon. 17:21
den synd (Manasse) begick
21:17
24:3
de synder Manasse hade b.tt
(Saul) b.tt otrohet mot H. 1. Krön. 10:13
(Ussia) b.tt förbrytelse
2. Krön. 26:18
varit de första att b. otrohet Esr. 9:2
otrohet s. fångarna hade b.tt
9:4
10:6
återkomna fängarna hade b.tt
s. vi hava b.tt mot dig
Neh. 1:6
Job 34:10
att Gud skulle b. ngn orätt
de hava b.tt i sitt högmod
36:9
s. visar förakt .• b.r synd
Ords. 14:21
b.r ofta överträdelse
29:22
Pred. 7 :21
att hon icke b.r synd
Jes. 43:27
begingo överträdelser
mitt folk har b. tt dubbel synd Jer. 2:13
(Juda) begick äktenskapsbrott
3: 9
mörden o. b. n äktenskapsbrott
7:9
synd s. vi b. tt mot H. vår Gud
16: 10
hava b. tt äktenskapsbrott
29:23
de hava b. tt överträdelser.. Hes. 2:3
om ett land beginge otrohet
14: 13
(otrohet) s. han b. tt mot mig
17:20
ser de synder s. hs. fader b. r
18:14
Hs. fader begick våldsgärningar
18:18
fr. alla de synder s.han b.tt
18:21
18:22
de överträdelser han har b. tt
gm. otrohet han b. tt skall han dö
18:24
de överträdelser han hade b. tt
18:28
de överträdelser, s. I haven b. tt
18:31
att de hava b. tt otrohet mot mig
20:27
Folket b. r våldsgärningar
22:29
23:37
de hava b. tt äktenskapsbrott
(Ohola o. Oholiba) b. tt. .
23:37
hålla i m. att b. äktenskapsbrott
23:43
bära på de synder I haven b.
23:49
när han b. r överträdelser
33: 12
Ingen av de synder han b. tt
33:16
den otrohet s. de b. tt mot mig
39:26
stjäl och b.r äktenskapsbrott Hos. 4:2
s. du har b.tt mot mig
Sef. 3:11
då I haven b.tt sådant
Mal. 1:9
skall icke b. äktenskapsbrott Matt. 5:27
har redan b.tt äktenskapsbrott
5:28
orsak till att äktenskapsbrott b.s
5:32
han b.r äktenskapsbrott
5:32
s. skiljer sig .• han b.r
19:9
Du skall icke b. äktenskapsbrott
19:18
Mark. 10:11
han b.r äktenskapsbrott
då b. r hon äktenskapsbrott
10:12
(J:)Du skall icke b. äktenskapsbr. 10:19
Barabbas s. hade b. tt dråp
15:7
han b. r äktenskapsbrott
Luk. 16:18
Du skall icke b. äktenskapsbrott
18:20
Vore ngt brott b. nget
Apg. 18:14
du b. r själv stöld!
Rom. 2:21
Du s. säger man icke skall b. äktenskapsbrott, du b. själv sådant
2:22
s. förut hade blivit b. ngna
3:25
Du skall icke b. äktenskapsbrott
13:9
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Z. Ordet begynnelse får i Skriften
även en rent kvalitativ innebörd.
a) Det betecknar ej endast det första
i tiden men också i rang och värdighet den mest framstående representanten för en kategori, den mest utmärkande, Ords.l:7.
b) Begynnelse är Skriftens uttryck
för grundprincipen, källan, ursprunget, grundelementet till något. Kristus
säges vara begynnelsen till Guds skapelse, den materiella såväl som den
moraliska och andliga, Upp.3:14;
Zl:6; ZZ:13. Det är ur andlig synpunkt Paulus säger i Kol.1: 18, att
Kristus är begynnelsen, den förstfödde från de döda.
c) Begynnelsen kan i vissa sammanhang betyda huvudsak, summan.
Det säges sålunda, att gudsfruktan är
begynnelsen till kunskap, Ords. 1 :7;
Ps. Il 1: 1O, icke blott dennas källa
och ursprung, utan även det väsentligaste, det huvudsakliga uttrycket för
sann visdom.
3. Ibland kan begynnelse beteckna
ett visst tillstånd. I Matt. 19: 1-8 talar
Jesus om förhållanden och normer,
som var förhärskande från begynnelsen, och vilka han betraktar såsom
permanenta och bindande för alla
tider och alla människor.
Tre begynnelser, Luk.15:1l-Z4.
1) Begynte lida nöd, v.14. 2) Bebynte hemfärden, v.20. 3) Begynte
göra sig glada, v.24.
BEGYNNELSE

1) re'Si!,

n 'o/X J

BEGÅ

begynnelse; jfr 4.

2) [fläla/J,

BEGYNNELSE
1. Mos. 1:1
1 I b.n skapade Gud
1 rike hade sin b. i Babel
10:10
1 årets b.till ärets slut
5.Mos.11:12
2 göra en b. till att fr älsa
Dom. 13 :5
3 b.n av(Ahasverus) regering Esr. 4:6
1 H. välsignade •. mer än b.n Job 42:12
1 H.fruktan är vishetens b. Ps. 111:10
1 H.fruktan är b.n till
Ords. 1:7
4:7
1 Vishetens b. är
4 evighet är jag insatt, frän b.n
8:23
9:10
1 H. fruktan är vishetens b.
4 ifrän b.n intill änden
Pred. 3:11
1 Bättre är slutet på en sak än b. 7:9
3 B.n på ha muns ord är därskap 10:13
4 förkunnat för (Juda) frän b.n Jes. 40:21
4 frän b.n kallade mskors släkten 41:4
1 I b.n av Jojakims regering Jer. 26:1
1 I b.n av Jojakims reg. kom
27:1
1 i b.n av Sidkias regering
28:1
49:34
1 i b.n av Sldkias regering
Hes. 40:1
4 vid ärets b.kom H.hand
5 ett nytt horn, i b.n
Dan. 8:9
5 förakia ringa b.ns dag
Sak. 4:10
6 förborgat frän världens b. Matt.13:35
19:4
7 (J.) i b.n gjorde dem till
19:8
7 frän b.n har det icke varit så
7 detta är b.n till födslovänd.
24:8
24:21
7 ifrän världens b. intill nu
25:34
6 tillrett frän världens b.
7 b.n av evangelium om JK. Mark. 1:1
7 redan vid världens b.
10:6
7 b.n till födslovåndorna
13:8
7 allt ifrän världens b.
13:19
Luk. 1:2
7 s.frän b.n voro åsyna
8 efterforskat allt ända ifrän b.n 1:3
6 utgjutet frän världens b.
11:50
7 I b.n var Ordet
Joh. 1:1
7 (Ordet) var i b.n hos Gud
1:2
6 :64
7 J. visste frän b.n vilka de voro
8:25
7 redan frän b.n har uttalat
7 (djävulen) mandråpare frän b.n 8:44
7 varit med mig frän b.n
15:27
7 Jag sade eder det icke frän b.n 16:4
17:24
6 älskat mig före världens b.
9 före tidsåldrarnas b.
1. Kor. 2:7
10 beslut frän tidsåldrarnas b. Ef. 3:11
7 han s. är b.n, den förstfödde Kol.1:18
7 Gud frän b.n utvalt eder 2. Tess. 2:13
7 lade i b.n jordens grund Hebr. 1:10
7 utan b.på sina dagar
7:3
6 lida .• allt ifrän världens b.
9:26
6 förutsett före världens b. 1. Pet. 1:20
10 om b.n sker med oss
4:17
7 ända ifrän världens b.
2. Pet. 3:4
1. Joh. 1:1
7 Det s.var frän b.n
2:7
7 bud, s. I haven hört från b.n
7 känna hm s. är frän b.n
2:13
7Iärtkänna(J.)s.är frän b.n
2:14
7 s. I haven hört frän b.n
2:24
7 Om det s. I hört frän b.n
2:24
3:8
7 djävulen har syndat frän b.n
7 s. I haven hört frän b.n
3:11
2.Joh. v.5
7 bud s. vi haft frän b.n
7 vad I haven hört frän b.n
v.6
Upp. 3:14
7 b.n till Guds skapelse

'7'7n

All synd s.en mska kan b. L Kor. 6:18
7:36
han b. r därmed ingen synd
var det en synd j. begick
2. Kor. 11:7 .
ertappas m. att b. försyndelse Gal. 6:1
Men b.r någon en synd
1. Tim. 5:20
att icke b. någon oärlighet
Tit. 2:10
är förvänd och b.r synd
3:11
Om ngn ser sin broder b.
1. Joh. 5 :16
så b.n I synd
Jak. 2:9
Du skall icke b. äktenskapsbrott
2:11
Om du icke b.r äktenskapsbrott
2:11
om (den sjuke) har b.tt synder
5:15
med (Jesabel) b. äktenskapsbr. UPP. 2:22
BEGÅVA

1. Mos. 27:37
(lsak:) säd och vin b.t hm
konungen b. med rikedom 1. Sam. 17 :25
I haven blivit rikligen b.de 1. Kor. 1:5
BEGÄR
-begär

penningbegär I.Tim.3:3
BEGÄR

1) moräs, tOi io
önskan, begä~; aven ej brukad stam
'äras, begära; somliga övers. fattar
ordet i betydelsen egendom; av: järas,
taga i besittning, ärva.
2) 'ar!i, 'l!Z,
smycke, prydnad; LXX har epithymia, se 5.
3) nåpäs, tvi:!).
andedräkt; ~jäl, liv; sinne; nilpliS' används ofta för att beteCkna det som
rör sig i människans inre: begär,
önskan, känslor av glädje osv.; i Hos.
4:8 tills. med verbet nåså', ordagrant:
till missgärning upplyfta de sin själ;
jfr 4. Se: Anda 2, Andedräkt 3.
4) mafsä', ~
upplyftande, bärande; av: nåså', upplyfta; bära; taga; i Hes.24:25 tills.
med nilpäs, se 3, ordagrant: deras
själs upplyftande.
5) epithymia, E7': l c u Il f a:
begär, önskan, lust; av: epithymeö,
rikta sinnet el. hjärtat på, begära,
önska. Se: Begärelse 4.

6) utf. ord.
7) TIt.2:3 ordagrant: icke trälbundna
av mycket vin.
8) 2.Pet.2:14 ordagrant: fulla av
(underförstått: begär efter) äktenskapsbryterskan.
BEGÄR
1 s. var mitt hjärtas b.
Job 17:11
2 mättar ditt b.med sitt goda Ps.103:5
3 mätta b.när han hungrar Ords: 6:30
3 fara efter ngt med b.et
Pred. 6:9
Hes. 24:25
4 ifrän dem deras själs b.
3 missgärning stär deras b. Hos. 4:8
Joh. 8:44
5 vad eder fader har b. till
6 att vara upptänd av b.
1. Kor. 7:9
6 icke av b. att behaga mskor Ef. 6:6
Fil. 2:3
6 b. efter fåfänglig ära
6 icke av b. att behaga mskor Kol. 3 :22
6 sitt b. efter disputerande 1. Tim. 6:4
Tit. 2:3
7 trälar under b.et efter vin
8 fulla av otuktigt b.
2. Pet. 2:14
5 frukter din själ hade b. till Upp. 18:14

nn

BEGÄRA

l) rä~ä,
vara stor el. mycken, öka, tilltaga;
hif. göra stor el. mycken, föröka;
l.Mos.34: 12 ordagrant: gören brudgåva och skänk mycket stora på
(över) mig. Se: Bedriva lO, Bevisa 21.
2) PS.20:5 ordagrant: han give dig
såsom (i enlighet med) ditt hjärta.
3) sä'al, '7xW
fråga efter; Tbegära, fordra. Se: Bedja
7, Bön 6.
4) dähär, iJ"
det s~m t;l;s, ord; sak; handling;
angelägenhet; av: dålzar, se 6.
5) [bä~asl, lÖP;}
grundbet. und;rsöka; pi. söka efter;
begära. Se: Bedja 14.
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Begära-Begärelse
6) däl:!ar, .,~!
vanl. pi. dibbär, tala; kungöra.
7) 'ämar, '"Q~
tala, säga; säga för sig själv, tänka;
befalla.
8) läka{i, ni22
fatta, gripa; taga; mottaga.
9) Mp~, l";!.[!
behag; om~org; önskan, begär; av:
J:täpe~, se 21. Se: Behag 3.
10) zä'alf, Pll~
ropa, ropa på hjälp el. undsättning.
11) bä{iar, "IJ~
välja, utvälja. Se: Behag 1.
12) utf. ord.
1.Kon.20:7 ordagrant: sända [bud]
till mig efter ..
13) kärä', X~~
ropa, kalla (på), i 2.Kon.18:18 övers.
begära att få tala med.
14) bakkäsä, iW~~
längtan; begär, fordran; av: [bä~as],
se 5. Se: Begäran 5.
15) se'el, ?~
aram. hebr. sä'al, se 3. Se också:
Bedja 7, Bön 6.
16) miS'älä, n?X~
begäran, bön; T ~~: sä'al, se 3. Se:
Bön 13.
17) se'elä, njt5t1
begäran, fordran; av: sä'al, se 3. Se:
Bön 3.
18) ma'äwajim, O' :J~Q
begär; av: ['äwä], pi. begära.

BEGÄRA
l B.en huru stor brudgåva l. Mos.34:12
34:18
4 till freds med vad de b.de
3 b. av klenoder av
2. Mos. 3 :22
4 ss. Mose hade b.t
8:13,31
5 (Farao:)detta s. I b.den
10:11
3 av sin nästa b. klenoder
11:2
6 gudstjänst ss. I haven b.t
12:31
6 edra får ss. I haven b.t
12:32
3 av egypt. b.t deras klenoder
12:35

3 gåvo dem vad de b.de
12:36
6 Vad du har b.t skall jag göra
33:17
4 Jag begär ju ingenting 4. Mos. 20:19
7 vad du begär av mig
22 :17
12 jag begär att få tåga
5. Mos. 2:28
3 ss. du b.de av H. vid Horeb
18:16
3 b.ett stycke åkermark
Jos. 15:18
3 (åt Josua) stad s.han b.de
19:50
3 b. ett stycke åkermark
Dom. 1:14
3 Vatten b.de (SIsera)
5:25
3 Gideon: .. vill jag b. av eder
8:24
3 guldringar, s.Gideon hade b.t
8:26
7 gör allt vad de b. av dig 1. Sam. 8:7
3 folket, s.hade b.t en konung
8:10
7 gjort allt vad I haven b.t
12:1
3 den konung I haven b.t
12:13
3 hava b.t att få en konung
12:19
8 b. av dem en mottagningspant
17 :18
9 Konungen begär ingen annan
18 :25
3 b.de (David) .. fram mat 2. Sam. 12:20
10 Vad har jag då rätt att b.
19:28
11 vad du begär av mig skall jag 19:38
7 Vad b.en I då att Jag skall
21:4
3 Varför begär du .. Abisag l. Kon. 2:22
3 lika gärna b. konungadömet
2:22
7 betalning.. ss.du själv begär
5:6
9 Jag vill göra vad du begär
5:8
9 åter skall göra vad jag begär
5:9
9 cypressträ, så mkt han b.de
5:10
3 vad hon åstundade och b.de
10:13
12 b.de mina kvinnor och barn
20:7
13 b.de få tala med kon.
2. Kon. 18 :18
3 ske s.han b.de
1. Krön. 4:10
3 hon åstundade och b.de 2. Krön. 9:12
14 kon. gav (Esra) allt han b.de Esr. 7:6
15 allt vad prästen Esra begär
7:21
3 av konungen b.krigsfolk
8:22
5 Vad är det då du begär
Neh. 2:4
7 taga med vad hon b.de
Est. 2:13
5 b.de (Ester) intet annat
2:15
4 må ske, s. Ester har b.t
5:5
7 Har jag då b.t .• gåvor
Job 6:22
9 Har jag vägrat vad de b.de
31:16
3 med förbannelse b. hans liv
31:30
7 ngn begär sitt eget fördärv
37:20
3 Begär av mig .. giva dig
Ps. 2:8
2 giva dig vad ditt hjärta begär
20:5
3 Ett har jag b.t av H.
27:4
16 giva dig vad ditt hjärta begär
37:4
3 brännoffer begär du icke
40:7
3 (I.) b.de mat för sin lystnad
78:18
5 lejonen b. råda av Gud
104:21
3 b.de, då lät han vaktlar
105:40
17 gav han dem vad de b.de
106:15
18 icke vad de ogudaktiga b.
140:9
19 gör vad de gudfruktiga b.
145:19
3 Intet s. mina ögon b .de
Pred. 2:10
5 vem begär av eder det
Jes. 1:12
3 Begär ett tecken från H.
7:11
3 du må b. det nedifrån djupet
7:11
3 (Ahas:) Jag begär intet
7:12
6 s.han själv begär av dig Jer. 39:12
4 bedja till H. ss. I haven b.t
42:4
5 du begär stora ting
45:5
5 Begär icke något sådant
45:5
15 aldrig har ngn kon. b.t
Dan. 2:10
15 det s.konungen begär
2:11
15 s.konungen begär att få veta
2:27
20 vad annat begär väl H.
Mika 6:8
3 fursten begär gåvor
7:3
21 förbundets ängel s. I b.en Mal. 3:1
22 giva vadhelst hon b.de
Matt. 14:7
23 b.de se ngt tecken
16:1
22 ville b.något av (J.)
20:20
22 (J.:) I veten icke vad I b.en
20:22
22 övertalat att b. Barabbas
27 :20
22 Begär av mig vadhelst
Mark. 6:22
22 Vadhelst du begär av mig
6:23
22 Vad skall jag b.
6:24
24 b.de av hm något tecken
8:11
24 Varför begär detta släkte
8:12
22 få vad vi nu tänka b. av dig
10:35
22 veten Icke vad I b.en
10:38
22 Allt vad I bedjen om och b.en 11 :24
22 fånge lös, den s.de b.de
15:6
22 begynte b. att han skulle göra
15:8
25 uppeggade folket till att b.
15:11
22 b.de (Sakarias) en tavla
Luk. 1:63
24 b.de av (J.) ett tecken
11 :16
24 Det begär ett tecken
11:29
24 (J.:) b.en icke vad s. är för högt 12:29
26 Satan har b.t få eder i sitt
22:31
22 b.de att han skulle korsfästa
23:23
27 så skulle ske, s.de b.de
23:24
22 (Pilatus) lösgav den de b.de
23:25
22 skulle kunna b. allmosor Apg. 3:2
28 s.plägade b.allmosor
3:10
22 b.den att en dråpare skulle
3:14
29 b.de att få höra Guds ord
13:7
22 b.de de en konung
13 :21
22 Oudarna) b.de ss. ynnest
25:3
22 b.de att han skulle dömas
25:15
30 b.de bliva hållen i förvar
25:21
22 judarna b.tecken
1. Kor. 1:22
3i mer än jag begär
Filem. v.21
32 spisoffer b.de du icke
Hebr. 10:5

Begä.eI..
l. Bakom övers. »begärelse» döljer
sig i G.T. det hebr. verbet (lämad,
åstunda, ha lust till, längta efter; finna behag i, ha sin lust i. En gång är
ta'liwä övers. begärelse, för övrigt
mestadels lystnad; det kommer av
verbet ['äwä], som ofta är övers. det
lyster, ha lust till, gripas av lystnad,
vara lysten efter.
I N.T. är »begärelse» en återgivning av grek. epithymla, vilket liksom
verbet epithymein är sammansatt av
prep. ep/, till, och subst. thym6s,
vars grundbetydelse är: häftig rörelse.
Orden betecknar en stark åtrå efter,
en häftig rörelse i riktning mot föremålet, som kan tillfredsställa den
uppväckta önskan. Verbet förekommer t.ex. i l.Kor.1O:6, övers. hava
begärelse; jfr 4.Mos.ll:4, där hebr.
'äwä och ta'liwä i LXX återgivits med
epithymein och epithymia, i sv. övers.
gripas av lystnad. Ehuru epithymia
är neutralt i sig självt och på vissa
ställen brukas i god mening, Luk.
22:15; FiI.l:23; l.Tess.2:17, är den
negativa betydelsen den vanligaste.
En kompletterande bestämning anger
ofta begärelsens väsen och inriktning: världslig, Tit.2:12, ond, Kol.
3:5, bedräglig, Ef.4:22, ungdomens,
2.Tim.2:22. Petrus talar om begärelse
såsom en beståndsdel i hedningarnas
livsföring, l.Pet.4:3. Begärelse är en
egoistisk åtrå eller åstundan efter att
besitta och att njuta av något.
2. Bibeln betraktar människan inte
uteslutande från en rent naturlig synpunkt, för vilken alla begärelser och
lidelser är legitima, utan framför allt

1) {iämatJ, 1t,? O
åstunda, ha lust till, längta efter,
begära; här övers. hava begärelse
till. Se: Behag 22.

557

558

SS9

560

=

19) rä~on,

1i:q

välbehag; det som är välbehagligt;
vilja, lust, begär; av: rä~ä, ha behag
till. Se: Behag 11, Behaglig 3.
20) "däras, ci., 1
söka; undersÖk~, utforska; fråga efter;
begära. Se: Bönhöra 3.
21) Mpe~, l";!O
ha behag el. lust till, begära. Se:
Behag 2.
22) aiteö, a l T €. w
begära, bedja om, utbedja sig något
bestämt. Se: Bedja 19, Begäran 7,
Bönfalla 7.
23) eperötaö, ~ 11" e: p wT aw
fråga; fråga efter, bedja, begära; av:
prep. epi och erötaö, se Bedja 23.
24) zeteö, I; n T €. w
söka, uppsöka; fordra, begära, önska.
25) utf. ord.
26) exaitM, ~
l T €.w
ego begära el. bedja ut, utkräva; av:
prep. ek och aiteö, se 22.
27) alterna, a f T nlJ a
begäran, bön; det man begär el. ber
om; av: aitoo, se 22.
28) omskrivning.
29) epizeteö, ~ 11 l r; nT €. w
söka, uppsöka; fordra, begära, önska;
av: prep. epi och zetoo, se 24.
30) epikaIeornai, E11 l K a~. €. o lJ a l
tillkalla, appellera till någon, begära.
31) Iegö, t. €.·;w
säga, tala.
32) ethelö, ~ 8 €. :i. w
vilja, önska, begära.

sa

32 Slaktoffer b.de du icke
22 s. av eder begär skäl

10:8
1. Pet. 3:15

BEGÄRAN
1) däMr, .,::11

det s~m ~;s, ord; sak; handling;
angelägenhet; av: däl!ar, tala.
2) 'Sä'al,?~
fråga efter; begära, fordra. Se: Bedja
7, Begära 3, Bön 6.
3) 1,01, ? ip
röst; ljud; det som säges el. ljuder,
t.ex. ett budskap el. en begäran.
4) utf. ord.
5) bakkäSä, ~~~
längtan; begär, fordran. Se: Begära 14.
6) 'ärilsä!, nf~~:
längtan, begär, fordran; jfr Begär l.
7) aitM, a t T €. w
begära, bedja om, utbedja sig något
bestämt. Se: Bedja 19, Begära 22,
Bönfalla 7.
8) Apg.23:21 ordagrant: nu äro de
redo, väntande på löftet från dig.
BEGÄRAN
1 Uppfyll denna min b.
Dom. 11:37
1 ansatte (Simson) med denna b.
16 :16
2 eder b. att få en konung
1. Sam. 12:17
3 tjänarinna lyssnade till din b.
28:21
4 b.att de skulle hjälpa
2. Krön. 28:16
5 och vad är din b.
Est. 5:3
5 vad är din b.
5:6
5 Min bön och mIn b. är
5:7
5 bön och uppfylla min b.
5:8
5 vad är din b.
7:2
5 och mitt folks på min b.
7:3
5 vad är ytterligare din b.
9:12
6 läppars b.har du icke vägrat Ps. 21:3
1 lyssnade till deras b.
Dan. 1:14
7 hon framställde sin b.
Mark. 6:25
8 du skall bevilja deras b.
Apg. 23 :21
BEGÄRELSE

Se även: Begäran, begära, behov,
hunger, törst, brist, saknad, åtrå,
längtan, lust, snikenhet, vinningslystnad, avund, bedja, bön, sträva.

från Guds uppenbarade viljas synpunkt. De nionde och tionde buden
i Mose lag avser att påvisa, att synden förekommer icke blott såsom
handling utan också som natur och
tendens i personligheten själv. Begärelsens säte är hjärtat, Rom. l :24,
kroppen, Rom.6:12, köttet, Rom.l3:
14; l.Pet.2:11; 2.Pet.2:18; Uoh.2:16,
ögat, l.Joh.2:16; I.Mos.3:3,16; Job
31:1, själen, Upp.14:18; 1.Pet.l:22.
3. Skriften karakteriserar icke
människans rent naturliga och legitima böjelser och behov i och för sig
såsom ond begärelse eller lust. Syndiga begärelser blir dessa först i och
med att de kommer under syndens,
egoismens och onda andernakters
herravälde, att de inriktas mot föremål, vilka strider mot Guds uppenbarade vilja, eller överskrider de av
honom utstakade gränserna och måt.ten, varvid de berövar människan
hennes personliga frihet och kontroll
och fyller sinnet med jordiska, köttsliga, förgängliga ting.
I Pauli utförliga framställning av
läran om den syndiga människan
blir begärelsen ett uttryck för den
inneboende och härskande synden.
Att begärelse är en följd av själva
förbudet mot begärelse röjer människans köttsliga natur och bortvändhet
från Gud, Rom.7:7-25, och blir som
följd därav stående under Guds vrede,
Rom.l:18 f. Jakob påvisar, att begärelsen ligger till grund för de syndiga
handlingarna, 1:14-15. Begärelsens
stamort är världen; den är ett uttryck för dess väsen. Den kommer
att förgås med världen och den
drager alla, som behärskas av den,
med sig i undergången, 1.Joh.2:15-17.
Skriften behandlar människan som
en helhet med ande, själ och kropp.
Den stämplar därför begärelse såsom
synd, även om denna icke tagit sig
uttryck i handling; bergspredikans
moraliska krav gäller hela personligheten, icke blott den utvärtes, synliga
livsföringen, gärningarna, Matt.5:27 f.
4. Bibelns framställning av de
tvenne synonyma begreppen begärelse och lust avser ej att vara en
undervisning i psykologi eller människokännedom utan en genomträngande bot- och frälsningspredikan. Begärelsens egennyttiga sökande av sitt
eget förlamar, binder och upplöser
personligheten. I sina begärelser framstår människan sådan hon i verkligheten är. Begärelsen bryter fram i
henne med det omedelbaras våldsamma kraft. Skriften framställer
den såsom en ständig fara och fiende
även för den troende, och uppmanar
til oavlåtlig kamp mot den.
5. Människans egen svaghet och
oförmåga i kampen mot begärelsen
betonas överallt i Skriften. Den erkännes också av var och en, som
tagit Guds moraliska och etiska krav
på allvar och som besitter någon
grad av självkännedom, Rom.7:7-25.
Skriften lämnar emellertid icke
människan ensam i hennes ärliga
kamp mot begärelsen. Den visar hän
till den helgande kraften hos den
korsfäste och uppståndne Frälsaren.
Denna kommer människan till del i
och genom hennes trosförbindelse med
honom samt genom erfarenheten av
Andens liv och fullhet, Rom.6-8,
som garanterar seger över synd och
begärelse.
BEGÅRELSE

Begärelse-Behag
2) ta'öwä,

nJt5,I:!

önskan, begäran, lust, lystnad; av:
['äwäl, önska, begära, ha lust, vara
lysten.
3) epithymeö, E11 l e \:I]J € UJ
rikta sinnet el. hjärtat på, begära,
önska (ofta i dålig bemärkelse); av:
prep. epi och thym6s, uppbrusande
mod, häftig rörelse, lidelse, lidelsefullhet.
4) epithymia, E11 l e U]J l a
begär, önskan, lust; av: epithymeö,
se 3. Se: Begär 5.
5) epithymetes, ~ 11 l e 1)]J n1: Ii ~
som begär, som har begärelse; av:
epithymeö, se 3.
BEGÄRELSE
1 icke b. till din nästas hus 2. Mos_ 20:17
20:17
1 icke b_ till din nästas hustru
1 icke hava b.till •• hustru 5. Mos. 5:21
1 icke hava b. till det silver
7 :25
1 (Akan:) till detta fick jag b. Jos. 7 :21
Ords. 6:25
1 Hav icke b.i ditt hjärta
2 Den lates b. för hm till döden
21 :25
l hava b. till sin nästas åkrar Mika 2:2
3 s. med b. ser på en annans Matt. 5 :28
Mark. 4:19
4 b.r efter andra ting
4 prisgav Gud dem •• b.r
Rom. 1:24
4 att I lyden deras b.r
6 :12
7:7
4 jag hade icke vetat av b.n
7:7
3 Du skall icke hava b.
4 uppväckte (synden) allt slags b.
7:8
13:9
3 Du skall icke hava b.
4 onda b.r därav uppväckas
13 :14
5 icke hava b. till det onda 1. Kor. 10:6
10:6
3 ss.de hade b.därtill
4 icke göra vad köttet har b.
Gal. 5:16
3 köttet har b. mot A.
5:17
5 :24
4 korsfäst sitt kött •• och b.r
4 vandrade i vårt kötts b.r
Ef. 2:3
4:22
4 följa sina b.rs lockelser
4 s.höra jorden till •• ond b.
Kol. 3:5
4 icke i b.s lusta
l. Tess. 4:5
4 hemfalla åt många b.r
1. Tim. 6:9
4 Fly ungdomens onda h.r 2. Tim. 2:22
3:6
4 drivas av allahanda h.r
4 efter sina egna b.r
4:3
4 avsäga oss alla .• b.r
Tit. 2:12
4 trälar under allahanda b.r
3:3
4 de b.r s.l förut levden i
1. Pet. 1:14
4 till vara för de köttsliga b.rna
2:11
4:2
4 icke mer efter mskors onda b.r
4 i följd av den onda b.n
2. Pet. 1:4
4 i oren b. stå efter köttslig lust
2:10
4 nu leva i köttsliga b.r
2:18
3:3
4 s. vandra efter sina egna b.r
4 köttets b. och ögonens b.
1. Joh. 2:16
4 världen förgår och dess b.
2:17
Jak. 1:14
4 frestas av sin egen b.
4 när b.n blivit havande
1:15
4 I ären fulla av b.r
4:2
4 vandra efter sina egna b.r
Jud. v.16
4 vandra efter ogudaktiga b.r
v.18

G.T.

Guds behag betingas objektivt av
hans andliga väsen, hans moraliska
egenskaper och hans ställning såsom
universums Skapare och Fulländare,
subjektivt av människans inställning,
etiska halt och målsättning. Hans behag står snarare till människans gudsfruktan och ödmjuka trosförhållande
än till hennes yttre, förgängliga resurser och kvalifikationer, Ps.147:1G-l1.
Herrens hjälp betingas icke av utvärtes kultföremål eller -handlingar; den
grundar sig uteslutande på hans eget
behag, som ingen kult kan ersätta,
2.Sam.15:24-26. Endast som uttryck
för personlighetens engagemang, undergivenhet och lydnad, Jes.l:ll f.,
botfärdighet och omvändelse, Ps.51:
18-19, rätta sinnelag och vandel,
Mika 6:6-8, vinner gudstjänsten Guds
behag; en motsatt inställning går
miste om Guds behag. Ps.5:5; Pred.
5:3; Jer.14:1G-12; Mal.l:l0 f. Det
upprättade Israel kommer i överensstämmelse med denna princip åter
att få åtnjuta Guds behag, Hes.20:
40-41.
Guds behag till sin smorde röjes
däri, att han räddar honom från
övermäktiga fiender, Ps.18:20; 41:12.
Å andra sidan kan Gud i sin vishet
och frälsande kärlek iakttaga passivitet och tystnad under det att föremålet för hans behag utstår lidanden
och smälek, Ps.22:8-9. Många dylika
utsagor om och av David bör insättas i ett vidare perspektiv än det rent
personliga; de gäller även Guds utkorade teokratiske konung och äger
sin fulla tillämpning på Messias,
Guds utkorade, och föremålet för
hans behag i absolut mening, Jes.42:1.

Evighetsaspekten inspirerar den troende till en vandel, som är Gud till
behag, 2.Kor.5:1-10.
Människors behag bestämmes av
deras moraliska halt och gudsförhållande. Traktan efter att vara människor till behag på bekostnad a v
Guds vilja kan icke förenas med att
vara en sann Kristi tjänare, Gal.l: l O.
Å andra sidan hör det till ett moget
kristenliv att, med Kristi exempel
för ögonen och med åsidosättande
av vad som kan behaga en själv,
söka leva sin nästa till behag och
befrämja hans andliga tillväxt, Rom.
15:1-3. Tjänarna bör som sanna
kristna sträva efter att vara sina jordiska herrar till behag, Tit.2:9. Ett
tåligt uthärdande av oförskyllda lidanden från obilliga herrars sida är
välbehagligt för Gud och förskaffar
den lidande Guds behag, l.Pet.2:
18-20.
BEHAG

1) bä/.lar, "r:!~
välja, utvälja; finna behag i, behaga.
Se: Begära Il.

2) !;Uipe~,

1';lQ

ha behag el. lust till, begära. Se:
Begära 21.
3) ~ep~, ~IJ

Ordet .behag. är i G.T. en översättning av huvudsakligen två hebreiska uttryck. lflp~ (utt. chefäts),
a v verbet !;Uipe:t, betyder i första hand
benägenhet, tycke, lust, förkärlek, Job
21:21, grt. (övers. fråga efter); Ps.
111:2; Pred.5:3; 12:1, sedan vilja,
föresats, avsikt, plan, Jes.44:28; 46:
10; 48:14; 53:10. Rä:t0n, av verbet
r~ä, har betydelsen välbehag, upptagande, gynnande, god vilja. I N.T.
är huvudordet eudokia, välvilja,
välbehag, god vilja, åstundan, Matt.
11:26; Luk.2:14; 10:21; Rom.l0:l;
Ef.l:5; Fil.l:15; 2:13, med verbet
eudokein,
Luk.12:32; Hebr.l0:8.
Former av thelein, vilja, översättes
även med .hava behag till., Matt.
9:13; 12:7; 27:43.
Termen behag betecknar sålunda
i första hand ett accepterande, djup
tillfredsställelse, åstundan och vilja,
sedan aktivt fördragande, utväljande,
för att i vissa sammanhang antaga
den speciella innebörden av Guds
nådefulla vilja, frälsningsvilja, frälsningsråd, jfr Rom.8:27.

N.T.
Jesus, Guds älskade Son, är föremålet för Guds behag i ordets fulla
mening, Matt.3:17; 12:18; 17:5; Mark.
1:11; Luk.3:22. Hans fullkomliga
offer motsvarar Guds fullkomliga
vilja och åtnjuter i motsats till de
gammaltestamentliga offren Guds
fulla behag, Hebr.l0:5-10. Det har
behagat Gud att låta talet om denna
fullkomliga offergärning, en dårskap
för denna världens visdom, predikas
till frälsning för var och en som tror,
I.Kor.l:18,21. Guds behag är att för
de enfaldiga uppenbara hemligheten
rörande Sonen och hans universella
herradöme, men dölja den för de
visa och kloka, Matt. 11:25 f.; Luk.
10:21-22.
Guds behag till människan betingas
framför allt av hennes inställning till
Kristus. De välsignade frukterna av
Messias' kommande upplevs av .välbehagets människor», .de människor,
till vilka Gud har behag., Luk.2:14.
I enlighet med Guds behag - nådiga
frälsningsvilja och rådslut - manar
Anden själv gott för alla de heliga
och möjliggör sålunda, trots dessas
svaghet och lidanden i världen, förverkligandet av deras slutliga förhärligande, Rom.8:27. Men, den som
drager sig undan Kristus och hans
församling efter att ha mottagit ljuset
rörande honom, finner Gud icke
behag i, Hebr.IO:38.
N.T.s undervisning syftar till sinnelagets frälsning och helgelse, icke till
en kult utan personligt engagemang,
Matt.9:13; 12:7. Missbruk av den
kristna friheten medför förlust av
Guds behag och komprometterar personens frälsning; ett varnande exempel utgör Guds egendomsfolk i öknen,
I.Kor.IO:5. En kristen vandel, Herren i allt till behag, betingas av
kunskap om hans vilja, andlig vishet
och andligt förstånd, Kol.l :9-1 O.

behag; omsorg; önskan, begär; av:
se 2. Se: Begära 9.
4) jätal! be'ene-, ') '~~ JQ~
vara god i (någons) ögon; jätaQ, vara
god; prep. biS, i; 'ene, st. cstr. pI. av
';{jin, öga.
5) omskrivning.
6) jäMr be'ene-, '~'p.~
~
rätt el. riktig i (någons) ögon; Jasar,
rak, jämn; rätt, riktig; se vidare 4.
7) räsä, n:n
ha b~hag
Se: Behaglig 1.
8) jä{al! li/me-, '.~~ 7 ~:
vara god inför (nAgorj; jätaQ, vara
god; prep. le, för; pene, st. cstr. av
pänim, ansikte.
9) {ol! be'ene-, 't.' ~ ~
:1 i~
god i (någons) ögon; t02, god; se
vidare 4.
10) Job 6:6 ordagrant: finns det
smak i slemörtens saft?
11) rä:ton, 1 \ ~1
behag, välbehag; av: rä~ä, se 7. Ordet
används ofta för att beteckna Guds
välbehag el. det som är välbehagligt
för Gud. Se: Begära 19, Behaglig 3.
12) 'ähab, :1nX
älska, tycka- ~m, finna behag i. Se:
Bevisa 22.
13) 'ära~, :1J~
vara behaglig el. ljuvlig.
14) [nJa/.ll, IJ·'"
grundbet. blåsa; hif. lukta, med prep.
be: lukta på, finna behag i.
15) jäsar be'ene-,'). 'lI.'l -W';
vara rätt el. riktig i (någons) ögon;
jäsar, vara rak, jämn, rätt, riktig;
se vidare 4.
16) [jä' all, 7l;5:
grundbet. vara först el. främst; hif.
vilja, besluta sig för; finna behag i.
Se: Begynna 6, Besluta 3.
17) säpar, "1;l~
vara vacker; behaga.
18) PS.51:19 ordagrant: offer till Gud
(det offer som tillhör Gud).
19) jä{a~ te, ? ~ ~
vara god för, behaga.
20) Pred.2: 17 ordagrant: ont för mig
[var l det verk som göres under solen.
21) Pred.11:9 ordagrant: i dina ögons
skådande.
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BEHAG
·behag

välbehag 1.Sam.2:26; Ords.16:15
Behag

J:täj)e~,

'1\t

tiii.

22) /.Iäma4, "\'dQ
åstunda, ha lust till, längta efter,
begära; finna behag i, ha sin lust i;
Jes.53:2 ordagrant: vi kunde icke
finna behag i hans utseende. Se:
Begärelse l.
23) eudokM, E:,' 8 o K € UJ
tycka bra om, föredraga; vara välvilligt stämd mot, finna behag i; av:
eu, gott, väl, och dokeö, tro, mena.
Se: Besluta 23.
24) thelö, 8 € fe UJ
vilja, önska, begära, ha behag till.
Se: Besluta 22.
25) eudokia, E: U8 o K f a
behag, välbehag, god vilja; av: eudokM, se 23.
26) areskö, p € a K w
behaga; söka behaga, ta hänsyn till.
27) euarestos, E: \l p E: a 1: o ~
behaglig, välbehaglig; av: eu, gott,
väl, och arest6s, se 33.
28) areskeia, p € a K E: l a
behag; av: areskö, se 26.
29) utf. ord.
30) euarestös, E: (a p € a 1: w ~
adv. behagligt, välbehagligt; av: euarestos, se 27.
31) euarestM, E: t' a p E: a 1: E UJ
behaga; i Hebr.13:16 pass. ha behag
till; av: euarestos, se 27.
32) thaumazö pr6söpon,
ordagrant: beundra ett ansikte el. en
person; ha anseende till personen;
Jud.v.16 pI. beundra ansikten el. personer, övers. vara människor till
behag.
33) arest6s, o, p E: a T 6 <;
som behagar, behaglig; av: an!skö,
se 26.
34) anthröpareskos,
som behagar människor; av: anthröpos, människa, och an!skö, se 26.
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BEHAG
l hustrur s.de funnit b. i l. Mos. 6:2
34:19
2 (Sikem) hade fått b. till Jakobs
2 Om H.har b.till oss
4. Mos. 14:8
2 icke mer finner b.
5. Mos. 21:14
3 samma b. till brännoffer 1. Sam. 15:22
4 folket fann b. i (David)
18:5
2 konungen har b. till dig
18:22
l funnit b. i Isais son
20:30
5 H.har efter sitt b.gjort
28:17
2. Sam.1fi:26
2 Jag har icke b. till dig
6 hava varit dig mer till b.
19:6
2 (H.) hade b.till mig
22:20
2 H.s.har funnit b. i dig
1. Kon. 10:9
7 bland söner hade han b. 1.Krön.28:4
7 du har b. till vad rätt är .
29:17
2 H.din Gud,har funnit b. 2.Krön. 9:8
8 om du finner b. i din tjänare Neh. 2:5
4 konungen finner b.
Est. 2:4
2 funnit sådant b. i henne
2:14
9 är (konungen) till b.
8:5
10 finner b. i slemörtens saft Job. 6:6
l b. står till illfundigt tal
15:5
2 Gud s.har b.till
Ps. 5:5
16:3
3 till vilka jag har allt mitt b.
18:20
2 (H.) hade b. till mig
2 (H.) har ju b.till honom
22:9
2 när (H.) har h.till hans väg
37:23
2 Till slaktoffer har du icke b.
40:7
2 Att du har b.till mig,det vet jag 41:12
7 du hade b. till (våra fäder)
44:4
7 s. finna b. i (dårarnas) tal
49:14
2 Du har ju b. till sanning
51:8
2 Ty du har icke b. till offer
51:18
7 de hava b. till lögn
62:5
2 förströr •• s. finna b. i krig
68:31
109:17
2 hade icke b. till välsignelse
2 till (dina buds stig) har jag b.
119:35
7 hs b.står ej till mannens
147:10
7 H.b. står till dem s.frukta
147:11
149:4
7 H. har b. till sitt folk
l icke funno b. i H.fruktan Ords. 1:29
l finn ej b. ! ngn av hans vägar
3:31
11 bland de redliga råder gntt b.
14:9
12 Bespottaren finner ej b.
15:12
3 till dårar har (Gud) icke b. Pred. 5:3
3 Jag finner icke b. i dem
12:1
2 till blod har (H.) intet b.
Jes. 1:11
7 till vilken min s j äl har b.
42:1
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Behaga-Behövas
2 Det är H. b •• makt och ära
42:21
11 fira en dag till H. b.
58:5
2 har b. till deras styggelser
66:3
2 de bava intet b.därtill
Jer. 6:10
2 till sådana har jag b.
9:24
7 har H. intet b. till (Juda)
14:10
7 så har jag intet b. till dem
14:12
5 till b. att allt stod väl till Hes. 13:16
13 dem s.du har varit till b.
16:37
7 där skall jag finna b. i dem
20:40
7 (H.:) skall jag finna b. i eder
20:41
43 :27
7 (H.) skall då hava b. till eder
2 b. till kärlek och icke offer Hos. 6:6
7 H. har intet b. till sådana
8 :13
12 s. haft ditt b. i skökolön
9:1
12 fann b. i att gå på trösklogen
10:11
14 intet b. i högtidsförsaml.
Am. 5:21
7 Har H. b. till vädurar
Mika 6:7
7 så vill jag hava b.därtill Hagg. 1:8
3 Jag har icke b. till eder
Mal. 1:10
7 hava b. till sådana gåvor
1:13
2 till sådana har H. b.
2:17
23 Son, i vilken jag funnit b. Matt. 3:17
24 Jag har b. till barmhärtighet
9:13
25 så har ju varit ditt b.
11 :26
24 Jag har b. till barmhärtighet
12:7
12:18
23 i vilken min själ funnit b.
23 Son,i vilken jag funnit b.
17:5
24 om han har b. till honom
27 :43
23 i dig har jag funnit b.
Mark. 1:11
25 mskor till vilka han har b. Luk. 2:14
3:22
23 i dig har jag funnit b.
25 Fader, så har varit ditt b.
10:21
24 efter Guds b.s. (A.) manar Rom. 8:27
15:1
26 icke leva oss själva till b.
26 må leva sin nästa till b.
15:2
26 K.levde icke sig själv till b.
15:3
23 hade Gud icke b. till
1. Kor. 10:5
27 ära i att vara (H.) till b. 2. Kor. 5:9
23 finner jag b. i svaghet
12:10
26 att vara mskor till b.
Gal. 1:10
26 ville vara mskor till b.
1:10
25 efter sin viljas b.
Ef. 1:5
25 (J.) efter sitt b. hade fattat
1:9
28 vandel värdig H. hm till b. Kol. 1:10
26 icke vara mskor till b. 1. Tess. 2:4
29 utan vara Gud till b.
2:4
26 sådan vandel Gud till b.
4:1
23 b. i orättfärdigheten
2. Tess. 2:12
2. Tim. 2:4
26 vill vara den till b.
Tit. 2:9
27 skicka sig dem till b.
23 brännoffer fann du icke b. Hebr. 10:6
23 i sådana fann du icke b.
10:8
23 finner min själ icke b. i hm
10:38
30 tjäna vi Gud, hm till b.
12:28
31 sådana offer har Gud b. till
13 :16
23 Son, i vilken jag funnit b. 2. Pet. 1:17
32 av egennytta mskor till b.
Jud. v.16
BEHAGA
4 Det talet b.de Farao
l. Mos.41:37
4 b.de detta Farao
45 :16
15 Kanhända skall det b.
4. Mos. 23:27
4 Detta förslag b.de mig
5. Mos. 1:23
7 hs händers verk b. dig
33:11
4 Rubens barn talade, b.de Jos. 22:30
22:33
4 (Pinehas) bermtelse b.de I.
15 hon b.r mig
Dom. 14:3
15 hon b.de Simson
14:7
17 :6
6 gjorde vad honom b.de
6 var och en gjorde vad hm b.de 21:25
16 H.har b.t att göra eder 1.Sam.12:22
15 b.de det (Saul)
18:20
4 b.de det dem alla väl
2. Sam. 3:36
9 s.kon.gjorde b.de folket väl
3:36
1 vad min herre konungen b.r
15 :15
15 Detta b.de Absalom
17:4
15 b.de (städerna) hm icke l. Kon. 9:12
9 vingård •• om dig så b.r
21:2
15 förslaget b.de folket
1. Krön. 13 :4
4 Detta tal b.de (Ahasveros) Est. 1 :21
2:4
4 Detta tal b.de konungen
4 (Ester) b.de (Hegai)
2:9
8 Detta b.de Haman
5:14
1 sådant b.r dig mer än lida Job 36 :21
17 arv s. b.r mig väl
Ps. 16:6
18 offer s. b.r Gud •• förkrossad
51 :19
51:21
2 undfå rätta offer, s. b.dig
19 skall b. H. bättre än ngn tjur
69:32
13 Mitt tal b.e (H.) väl
104:34
7 Låt min muns offer b.dig H.
119:108
11 full vikt b.r (H.) väl
Ords. 11:1
11 de b. (H.) väl
11 :20
11 s. handla redligt b. hm väl
12:22
11 forståndig tjänare b.r kon. väl
14:35
11 de redligas bön b.r (H.) väl
15:8
7 Om en mans vägar b. H. väl
16:7
11 Rättfärdiga läppar b. konungar 16 :13
7 lät mina vägar b. dina ögon
23 :26
20 illa b.de mig vad s. händer Pred. 2:17
21 så, s.det b.r dina ögon
11:9
22 kunde hs utseende ej b.
Jes. 53:2
2 b.de H.slå hm med krankhet
53:10
56:4
2 utvälda det mig b.r
13 slaktoffer b. (H.) icke
Jer. 6:20
6 dit det b.r dig att gå
40:5
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13 offergåvor skola då b. H.
Mal. 3:4
26 hon b.de Herodes så mkt Matt. 14:6
26 hon b.de Herodes
Mark. 6:22
23 b.t eder Fader giva riket Luk. 12:32
33 gör vad honom b.r
Joh. 8 :29
26 Det talet b.de menigheten Apg. 6:5
33 såg att detta b.de judarna
12:3
26 kunna icke b. Gud
Rom. 8:8
23 b.de det Gud gm dårskap 1. Kor. 1 :21
26 huru han skall b.Herren
7:32
26 huru han skall b. sin hustru
7:33
26 huru hon skall b. sin man
7 :34
34 icke av begär att b. mskor
Ef. 6:6
27 offer s. b.r honom väl
Fil. 4:18
23 b.de Gud låta all fullhet
Kol. 1:19
34 icke av begär att b.mskor
3:22

BEHAGLIG
-behaglig

välbehaglig 2.Mos.28:38; Rom.12:2
BEHAGLIG

l) rä~ä,

nn

ha behag till; i l.Sam.29:4 hithp.
göra sig behaglig. Se: Behag 7.
2) bäla~,

PlQ

vara hal el. glatt; hif. göra hal el.
glatt; smickra; i PS.36:3 övers. intala
någon vad som är behagligt.
3) r~on, 1i~1
behag, välbehag; av: ra~a, se 1. Se:
Begära 19, Behag 11.
4) dekt6s, CE K 1: 6 S
som mottages el. accepteras, behaglig, välbehaglig; av: dechomai, mottaga; dektos i 2.Kor.6:2 motsvarar
rä~on i J es.49:8, se 3; på samma sätt
är det med Luk.4:19 i förhållande
till J es.61 :2, i det uttryck som är
övers. ett nådens år.
BEHAGLIG
1 bättre kunna göra sig b. l. Sam. 29:4
2 vad s. är b.t i hans ögon
Ps. 36:3
3 med min bön till dig i b. tid
69:14
3 Jag bönhör dig i b. tid
Jes. 49:8
4 (Gud:) bönhör dig i b. tid 2. Kor. 6:2
BEHANDLA

Abram blev väl b. d
l. Mos. 12:16
Om du b. r mina döttrar illa
31:55
Skulle man få b. vår syster
34:31
b. de oss ss. om vi ville bespeja
42:30
b. t utan att ngn ser det
2. Mos. 22:10
Änkor .• skolen I icke b. illa
22:22
B.r du dem illa
22:23
daglönare .• skall man b.
3. Mos. 25:53
våra fäder blevo illa b.de 4. Mos. 20:15
skola alla tvister b.s
5. Mos. 21:5
icke heller b. henne ss. trälinna
21:14
Om han b.r denne ss. träl
24:7
sedan b.de egyptierna oss illa
26:6
b.de den unge mannen
Dom. 17:11
att man icke b.r dig illa
Rut 2:22
att man skulle b. (Paulus)
Apg. 24:23

BEHEMOT

hebr. kolossalt djur. Ordet är intensiv pluralis av behema, djur, och det
brukas om såväl tama som vilda djur.
Samma ord översätts djur, 5.Mos.
28:26; Jes.18:6, vilddjur, 5.Mos.32:
24. Den poetiska beskrivningen i Job
40: 10-19 passar bäst på flodhästen,
Hippopotamus amphibius. Job 40:10.
BEHJÄLPLIG

vara dina tjänare b. a
1. Kon.
redo vara dina tjänare b. a 2. Krön.

5:6
2:8

BEHÅLLA
f. att b. dem vid liv m. dig 1. Mos. 6:19
f. att du må b. dem vid liv
6:20
att b. deras släkten vid liv
7:3
(Sodoms konung:)godset må du b.
14:21
(Jakob:) han skall icke få b.livet
31:32
(Esau:) behåll vad du har
33:9
(Juda:) Må (tempeltärnan) b. det
38:23
(Josef:) att I skullen b. s vid liv
45:7
Du har b. it oss vid liv
47:25
(Josef:) b. mkt folk vid liv
50:20
Ingen må b.ngt kvar..
2.Mos.16:19
somliga behöllo ngt därav kvar
16:20
b. fädernestams arvedel
4. Mos. 36:7
skola b. kvar v. o. e. sin arvedel
36:9
i det han behölle oss vid liv 5. Mos. 6:24
du skall icke få b. dem
28:41
dock mån (1. ) b. rovet. .
Jos. 8:2
(Gideon) behöll allenast 300 Dom. 7:8
deras kalvar behöllo de..
1. Sam. 6:10
den ena stammen •. få b.
1. Kon. 11:32
så att vi kunna b. hästar vid liv
18:5
icke låtit Joahas b. folk
2. Kon. 13:7
du s. b. er allt vid liv
Neh. 9:6
knappt tandköttet fått b. kvar
Job 19:20
icke b. sin själ vid liv
Ps. 22:30
b. dem vid liv i hungerns tid
33:19
H. skall .• b. honom vid liv
41:3
behåll oss vid liv
80:19
Behåll mitt hjärta vid det ena
86:11
(H:) b.er ej vrede evinnerligen
103:9
behåll mig vid liv efter ditt ord
119:25
behåll mig vid liv på dina vägar
119:37
behåll mig vid liv gm rättfärd.
119 :40
ditt tal b.er mig vid liv
119:50
Behåll mig vid liv efter din nåd
119 :88
gm dem har du b.it mig vid liv
119:93
behåll mig vid liv efter ditt ord
119:107
behåll mig vid liv efter .. rätter
119:149
behåll mig vid liv efter ditt tal
119:154
behåll mig vid liv efter •. rätter
119:156
behåll mig vid liv efter din nåd
119:159
så b.er du mig vid liv
138:7
H. behåll mig vid liv
143:11
håller buder får b. sitt liv
Ords. 19:16
min b.na del av min möda
Pred. 2:10
visheten b.er sin ägare vid liv
7 :13
heliga folk b. sin besittning
Jes. 63:18
Skulle han kunna b. vrede
Jer. 3:5
b.er icke vrede evinnerligen
3:12
så b.er (H.) dock rätten
12:1
har (Moabs) smak b.it sig
48:11
jag vill b. dem vid liv
49:11
får han b. sin själ vid liv
Hes. 18:27
skolen b. huvudbindlarna
24:23
skola låta 1. hus få b. sitt land
45:8
Dina gåvor må du själv b.
Dan. 5:17
icke kunna b. den makt hon vinner 11:6
denne skall b. övermakten
11:7
ständigt b. i förgrymmelse
Am. 1:11
stad skall få b. 100 kvar
5:3
skall få b. 10 kvar
5:3
du s. icke b.er vrede
Mika 7 :18
vrede b.er han mot fiender
Nah. 1:2
b. (ordet) i goda hjärtan
Luk. 8:15
han skall b. (livet)
Joh. 12:25
skulle kunna b.s av döden
Apg. 2:24
vilken (J.) himmelen måste b.
3 :21
så behåll din ställning
l. Kor. 7 :21
ss. finge de icke b. det
7:30
så att I kunnen b. fältet
Ef. 6:13
b.en vad gott är
l. Tess. 5:21
hade själv velat b. hm
Filem. v.13
änglar s. icke behöllo sin
Jud. v.6
BEHÅLLARE

gjorden I en b. f. vattnet

Jes. 22: 11

BEHÄFTAD

att han är b. m. svaghet
Hebr. 5:2
mskor s. äro b. e m. svaghet
7:28
BEHÄRSKARE

folkens b. gav (Josef) fri
Mitt folks b. är ett barn
rättfärdighet t. (Sion) b.

Ps. 105:20
Jes. 3:12
60:17

BEHöRIG

en väg utefter den b.a

Hes. 42:12

BEHOV

3. Mos. 7:24
användas t. alla slags b.
11:32
s. användes t. ngt b.
1.
Sam. 8:16
f. sitt b. bruka dem
2. Sam. 19:32
hade sörjt f. konungens b.
19:33
så skall j. sörja f. dina b.
1. Kon. 4:7
skulle sörja f. dessa b.
4:27
sörjde f. konung Salomos b.
8:59
skaffar rätt. . efl. var dags b.
Apg. 17:25
ss. vore (Gud) i b. av ngt
Rom. 12:13
Tagen del i de heligas b.
BEHÅLL

Jer. 32:14
de må vara i b. för lång tid
Matt. 18:8
(J. :) än att hava båda •• i b.
18:9
än hava båda ögonen i b.
än att hava händerna i b.
Mark. 9:43
9:45
än att hava båda fötterna i b.
9:47
än att hava båda ögonen i b.
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BEHöVA

landet icke b. fOrgås
1. Mos. 41:36
b.de (prästerna) icke sälja
47:22
skolen icke b. bliva kvar
2. Mos. 9:28
s. var och en b.er till mat
12:16
så mycket han b.er till mat
16:16
samlat, s. han b.de till mat
16:18
var och en så mycket han b.de
16:21
b.er icke giva ersättning
22:11
b.er icke giva ersättning därför
22:13
b.er han icke giva ersättning
22:15
b.er prästen icke
3. Mos. 13:36
du skall icke b. låna
5. Mos. 15:6
låna honom vad han b.er
15:8
b.er han icke gå i krigstjänst
24:5
själv skall du icke b. låna
28:12
så att du skulle b. säga
30:12
så att du skulle b. säga
30:13
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Allt folket b.er icke draga

Jos.

7:3
7:3
giva dig vad kläder du b.r
Dom. 17 :10
oxpikarnas uddar b.de
l. Sam. 13:21
att I b.den föra denne hit
21 :15
en stöt icke b.· giva hm mer
26:8
b.de giva honom någon stöt 2. Sam. 20:10
sörja för .. hans hus b.de
l. Kon. 4:7
vad Salomo for var dag b.de
4:22
för att icke b. göra fästhål
6:6
b. icke heller leviterna
l. Krön. 23 :26
virke •• så mycket du b.er 2. Krön. 2:16
b.de icke gå ifrån sin tjänstgöring 35:15
vad de b. skall utgivas
Esr. 6:9
Skola de b. sälja sig åt oss
Neh. 5:8
vilddjur b.er du ej •• fruktan
Job 5:22
b.er jag ej dölja mig
13 :20
telningar b. ej fattas därpå
14:7
Främlingen b.de ej stanna på gatan 31 :32
fruktan för mig b.er ej förskräcka 33:7
länge b.er Gud ej vakta på
34:23
deras ansikten b. icke rodna
Ps. 34:6
så att (I.) icke b.de frukta
78:53
icke b. frukta nattens fasor
91:5
b.er ej frukta skräck
Ords. 3:25
Neka icke den b.nde din hjälp
3:27
tror på den b.er icke fly
Jes. 28:16
skall Jakob icke mer b. blygas
29:22
b.en icke draga ut med hast
52:12
b.er han ej löpa sig trött
Jer. 2:24
ej heller ngn b.t ockra på mig
15:10
b. icke akta på vad han säger
18:18
skola icke mer b.a frukta
23:4
icke mer b. undervisa varandra
31:34
reden nu åt eder vad man b.er
46:19
b.de de icke vända sig
Hes. 1:9
väsendena gingo, b.de de icke
1:12
(Hjulen) b.de icke vända sig
1:17
de b.de icke vända sig
10:11
utan att de b.de vända sig
10:11
Så red nu åt dig vad man b.er
12:3
icke b. hämta trä från marken
39:10
för att icke b. bära ut det
46:20
vi b. icke giva dig svar
Dan. 3 :16
icke 2 gånger b.er hemsökels. Nah. 1:9
b.er ej frukta något ont
Sef. 3 :15
H. bord b.er man icke akta
Mal. 1:7
spis •. b.er man icke mycket akta
1:12
Jag b.de döpas av dig
Matt. 3:14
(J.:) eder F. vet ju vad I b.en
6:8
eder Fader vet att I b.en allt
6:32
(J.:) icke de friska s. b. läkare
9:12
b. icke gå bort
14:16
b.er han icke hedra sin fader
15:5
skolen I svara: H. b.er dem
21:3
b. vi mer några vittnen
26:65
icke de friska s. b. läkare Mark. 2:17
Herren b.er (åsnefålen)
11:3
b. vi mer några vittnen
14:63
b.den I söka efter mig
Luk. 2:49
icke de friska s. b. läkare
5:31
dem s. b .de botas gjorde han
9:11
giva honom så mycket han b.er
11:8
Eder Fader vet att I b.en detta
12:30
äger vad s. b.es för att bygga
14:28
rättfärdiga s. ingen bättring b.
15:7
H. b.er (åsnefålen)
19:31
De svarade: H. b.er den
19:34
b. vi mer något vittnesbörd
22:71
(J.) icke b.de annans vittnesb. Joh. 2:25
att jag icke mer b.er törsta
4:15
han b.er allenast två fötterna
13 :10
Köp vad vi b. till högtiden
13 :29
fick, eftersom han b.de
Apg. 4:35
icke b. omskära sina barn
21 :21
försågo de oss med vad vi b.de
28 :10
b.er icke fråga i ditt hjärta Rom. 10:6
i allt vari hon kan b. eder
16:2
b.en icke göra •. undersökn. 1. Kor. 10:25
b.en icke göra ngn undersökning
10:27
till handen: Jag b.er dig icke
12:21
till fötterna: Jag b.er eder icke
12:21
de andra icke b. något sådant
12:24
b. vi anbefallningsbrev
2. Kor. 3:1
K. icke b.t lida döden
Gal. 2:21
uppbyggelse där sådan b.es
Ef. 4:29
ät mig vild jag kunde b.
Fil. 2:25
sänden I mig vad jag b.de
4:16
giva eder allt vad I b.en
4:19
icke b. tala något därom
l. Tess. 1:8
icke b.en anlita hjälp
4:12
s. icke b.er blygas
2. Tim. 2:15
b.es det att man undervisar Hebr. 5:12
I b.en mjölk i stället fOr stadig
5:12
hade det då b.ts en präst
7:11
icke var dag b.de frambära offer
7:27
aldrig b. undervisa den andre
8:11
10:36
I b.en nämligen ståndaktighet
icke gåve vad hs kropp b.de
Jak. 2:16
vunnit rlkedomar och b.r
Upp. 3 :17
staden b.er icke sol eller måna
21:23
de b. icke någon lampas ljus
22:5
Du b.er icke läta allt folket

BEHÖVAS
var dag så mycket s. b.es
bär fram mer än s. b.es
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2. Mos. 16:4
36:5

Behövlig-Bekänna
om.skaffa vad s. b.es
3. Mos, 25:26
anskaffa vad s. b. es t. att betala
25:28
det trävirke s. b. des
1. Kon. 5:18
att munväder behövs
2. Kon. 18:20
köpa sådant s.b.es t.spisoffer Esra 7:17
härutöver b. es t. din Guds hus
7:20
varken stor kraft e. mkt folk b. Hes.17:9
b.es icke
offer f. synd
Hebr.1O:18
b. es icke ngn undervisar
1. Joh. 2:27

ngt

BEHÖVliG
Icke b. t f. dig att man frågar Joh. 16:30
icke b. t skriva t. eder
1. Tess . .4:9
icke b.t att därom skriva t.eder
5:1

lEKA

Beka (hebr. b~ka' = halv) var en tid
en bland israeliterna vanligt använd
viktenhet och utgjorde en halv sikel
(se d.o.). Se för övrigt: Vikt.
BEKA
en b. det är en halv sikel

2. Mos. 38:26

BEKANT

vad David talat blev b.
1. Sam. 17:31
taga emot •• av sina b.a
2. Kon. 12:5
taga emot penningar av edra b.a
12:7
att saken var oss b.
Neh. 4:15
mina b.a äro idel främlingar Job 19:13
alla (Jobs) forna b.a kommo
42:11
s. rör sig på marken är mig b. Ps. 50:11
gör din undergång b.
Hes. 32:9
Den lärj. var b. m. överstepr. Joh. 18:15
18:16
Den andre lärj. ,den s.var-b..
b. f. Jerusalems invånare
Apg. 1:19
deras anslag blev b. f. Saulus
9:24
(Tabitas uppväckelse) blev b.
9:42
Paulus är mig ock väl b.
19:15
detta blev b. f. alla Efesus invånare 19:17
om det partiet är oss b.
28:22

BEKER

hebr. förstfödd.
1. En son till Benjamin. l.Mos,46:21;
l.Krön.7:6,8.
2. En son till Efraim. Se: Bered. 4.
Mos.26:35.
BEKERIT

av Beker b. ernas släkt

4. Mos. 26:35

BEKLAGA

komma och b.sig för oss

Dom. 21:22

BEKLÄDA

beklädde hon hans händer 1. Mos. 27:16
Gideon hade blivit beklädd
Dom. 6:34
beklädd med andekraft
l. Krön. 12:18
beklädde han m. cypressträ 2. Krön. 3:5
detta beklädde han m. guld
3:5
beklädde huset m. guld
3:7
beklädde det m. bästa guld
3:8
övre salarna beklädde haD. m. guld 3:9
beklädd med Guds Andes kraft
24 :20
hud o. kött beklädde du mig
Job. 10:11
I bliven beklädda med kraft
Luk. 24:49
b. vi m. så mkt större heder 1. Kor. 12:23

Bekymmer

Bibeln uppmanar till helig bekymmerslöshet beträffande vårt jordeliv.
Speciellt betonas detta av Jesus själv;
han hänvisar till liljorna på marken
och fåglarna under himmelens fäste
såsom exempel på Guds omsorg,
Matt.6:25 f.
Bekymmer är en form av otro.
Det innebär, att man i praktiken inte
räknar med Gud. Bekymmer är dessutom onyttig, ty människan kan icke
med all sin strävan lägga en aln till
sin livslängd. Om hon däremot söker
Guds rike först, skänkes henne vad
hon behöver .därjämte». Tidens omsorger utgör en fara för det andliga
livet, Matt. 13 :22, i synnerhet i ändens
tid, Luk.21:34. Tron på Guds faderliga omsorg bevarar från bekymmer
för framtiden; man skall icke göra
sig något bekymmer utan i allting'
låta sina önskningar och begär bliva
kunniga inför Gud, FiI.4:6; man får
kasta alla sina bekymmer på honom,
l.Pet.5:7. Denna frihet från bekymmer får dock icke bliva en ursäkt
för lättja. Den utesluter icke heller
omsorg om familj och anförvanter,
2.Tess.3:6 f.; l.Tim.5:8.
Bekymmer

Var icke bekymrad för
De förgängliga tingen, Job 6:27;
Matt.6:25,34; Luk.12:22,29; 21:34;
jfr l.Kor.7:21. Intet bekymmer för
något, Fi1.4:6. Huru man skall försvara sig, Luk.12: 11.
Bekymmer verkar
Förkvävande på Ordet, så att det
bliver utan frukt, Matt.13:22; Luk.
8:14. Är utan nytta, Matt.6:27; Luk.
12:25,26; jfr Pred.4:8. Det stjäl frimodigheten, Ps.77:5; Ords.12:35;
15:13.
Guds förhållande till de bekymrade
Han tager bekymren på sig, Ps.37:5;
55:23; Ords.16:3; l.Pet.5:7. Har
faderlig omsorg, Matt.6:26,28,30;
Luk.12:30; 22:35; jfr Hebr.13:5.
Guds ords tröst, Ps.94:19; jfr Ps.
127:2.
Exempel: Marta, Luk.10:41. De
som erbjöd sig att följa Jesus, Luk.
9:57 f.
BEKYMMER

8) amerimnos, &Il Ep \ Il v o ~
utan omsorg el. bekymmer; av: neg.
a- och merimna, se 12; jfr övers.
.fria ifrån omsorger. i I.Kor.7:32.
9) promerimnaö, lf p o Il E P \ Il v 6. w
förut (i förväg) ha omsorg el. göra
sig bekymmer; av: pro och merimmiö,
se 7.
10) promeletaö, lf p o Il e:. A e:. T Ii w
förut (i förväg) ha omsorg el. göra
sig bekymmer; av: pro och meletåö,
ha omsorg, av: melete, omsorg, uppmärksamhet.
11) lypeö, A \-'lfEW
vålla lidande el. smärta; vålla sorg
el. bedrövelse; av: lype, se Bedrövelse
12; Rom.14:15 pass., ordagrant: om
din broder vållas sorg genom mat.
Se: Bedröva 13, Bedrövelse B, Bekymra 9.
12) merimna, Il Ep \ Il Vet
omsorg; bekymmer. Detta substantiv
betecknar liksom verbet merimnåö
(se 7) både berättigad och oberättigad
ängslan. Bekymmer kan betecknas
som egoistisk ängslan i motsats till
omsorg om andra och berättigad,
ansvarsfull omtanke om sig själv. På
övriga ställen, där ordet förekommer, är det övers. .omsorg., t.ex.
Matt.13:22 och 2.Kor.ll:28.
BEKYMMER
1.Sam. 1:16
l det är mitt myckna b.
3 velat spara mig b.
23 :21
Job 7 :13
l läger skall lindra mitt b.
9:27
l än besluter förgäta mitt b.
l I mitt b. är jag utan ro
Ps. 55:3,
2 vill jag utgjuta mitt b.
55:18
77:4
2 jag vill utgjuta mitt b.
77:7
2 vill jag utgjuta mitt b.
94:19
4 När jag hade mycket b.
l när han utgjuter sitt b. infor H. 102:1
l utgjuter inför (H.) mitt b.
142:3
5 När konungen gjorde sig b. Dan. 6:14
6 Samariens inbyggare få b. Hos.10:5
7 Gören eder icke b.
Matt. 6:25
7 kan, med allt sitt b.
6:27
6:31
7 (J.:) gören eder nu icke b.
6:34
7 icke b. för morgondagen
7 morgondagen skall bära sitt b.
6:34
10:19
7 icke b. för huru I skolen tala
8 att I kunnen vara utan b.
28:14
9 gören eder icke förut b. Mark. 13 :11
7 Marta ,du gör dig b.
Luk. 10:41
7 icke b. för huru I skolen
12:11
7 Gören eder icke b.för •• liv
12:22
12:25
7 med allt sitt b.lägga en aln
7 varför gören I eder då b.
12:26
10 icke •• b. för huru I skolen
21 :14
11 gm mat b. vållas din
Rom. 14:15
Fil. 4:6
7 Gören eder intet b.
12 kasten alla edra b.på hm 1. Pet. 5:7

8) merimnaö, Jl, e:. p \ Il v Ii w
ha omsorg; bekymra sig; av: merimna, se Bekymmer 12. Se: Bekymmer 7.
9) ly peö, A \! lf Ew
vålla lidande el. smärta; vålla sorg
el. bedrövelse; av: Iype, se Bedrövelse
12; Matt.14:9 pass. bli bedrövad,
övers. bli bekymrad. Se: Bedröva 13,
Bedrövelse 13, Bekymmer 11.
10) perllypos, lf e:. p 1 A Ulf o S
mycket bedrövad el. bekymrad; av:
prep. perl, omkring, och lype, se
Bedrövelse 12. Se: Bedröva 14.
11) phobeomai, cp o J3 E o \l et \
frukta, bli förskräckt; av: ph6bos,
fruktan, skräck.
BEKYMRA
l b.de han sig icke
l. Mos. 39:6
l (Josef:) b.r sig icke om ngt
39:8
2 b.en eder icke om .• bohag
45:20
3 icke b. dig för dem
1. Sam. 9 :20
4 Ingen b.r sig så mkt om mig
22:8
l b.r sig om mskors övermod Job 35:15
5 b.r henne ej
39:19
6 skall jag b.s i min själ
Ps. 13:3
7 B.dlg ej om faderlösa
Jer. 49:11
Am. 6:6
4 icke b.en eder om Josefs
8 (J.:) varför b.en I eder
1,fatt. 6:28
9 Då blev konungen b.d
14:9
10 Då blev (Herodes) b.d
Mark. 6:26
Gal. 4:11
11 Jag är b.d för eder
BEKÄMPA

Icke med övermakt •• b. 'mig

Job 23:6

BEKÄNNA
1) jä4ä,

n1 ~

kasta, skjuta; hif. och hithp. bekänna;
lova, prisa, tacka. Verbet hänger samman med jag, hand. Se: Berömma 4.
2) nä!an totjä, n':J if1 1!J ~
giva lov el. pris (genom att bekänna);
toga, bekännelse; lov, pris, av: jaga,
se 1.
3) [näga41, 1 l~
vara synlig, vara inför någon; hif.
göra synlig, uppenbara; bekänna.
4) exomologeö, ~ t;, o Il o ;, o ',E u.;
bekänna, ti1lstå; av: prep. ek och
homologeö, se 5. Förstavelsen ek (ex)
betecknar dels att något kommer
spontant, från hjärtat, dels att något
framträder el. framföres offentligt,
öppet. Jfr övers .• prisa. i Luk.10:21;
Rom.14:11; 15:9.
5) homologeö, 8 Il o:. o y EUJ
ego säga detsamma (som någon annan), vara ense med någon; ti\lstå,
bekänna; av: hom6s, samma, och
legö, tala, säga. Att bekänna sin synd
betyder enligt detta ord att säga detsamma om sin synd som Gud; det
är här fråga om både hjärtats inställning och de ord som säges. Ordet
betyder dessutom: erkänna, tillstå
(sin skuld). Det kan också ha betydelsen: att icke neka, dvs. lova;
vidare: förklara, öppet säga. Ordet
brukas också om att kännas vid, ta
öppen ståndpunkt för. Övers. »kännas vid. förekommer i Matt. 10:32;
Luk.12:8; Upp.3:5; jfr övers. »prisa.
i Hebr.13:15.
6) homolog/a, 5 Il o A o y f c
bekännelse; av: homologeo, se 5. 2.
Kor.9: 13 ordagrant: eder bekännelses
lydnad med avseende på Kristi evangelium. Se: Bekännelse 2.

Se även: Bekymra, sörja, ångest, oro,
nöd, fruktan, ängslan, modlös.

1) siaQ, Il 'iq
(subst.) eftersinnande, begrundande;
sorg, bekymmer; klagan.
2) siaQ, IJ' iv
(verb) eftei-sinna, begrunda; tala;
klaga; här övers. utgjuta sitt bekymmer.
3) Qämal, 7QQ
ha medlidande, förbarma sig, i 1.
Sam.23:21 övers. spara någon bekymmer, ordagrant: I haven haft
medlidande med mig.
4) sar'appim, D '!il ~1f'
tankar; ordet förekommer också
PS.139:23.
5) sim bal, 7;) D '0/
aram. rikta hjärtat, tanken el. uppmärksamheten på; övers. göra sig
bekymmer.
6) gur. 1.' J
frukta, bli förskräckt, i Hos.10:5
övers. få bekymmer.
7) merimnaö, Il E P \ Il v 6. UJ
ha omsorg; bekymra sig, göra sig
bekymmer; av: merimna, se 12; Luk.
12:25 ordagrant: bekymrande sig
(= genom att bekymra sig). Verbet
är i l.Kor.12:25 och Fi1.2:20 övers.
ha omsorg, i l.Kor.7:32-34 ägna sin
omsorg åt. Jfr 12. Se: Bekymra 8.

märka, förstå; lära känna, känna;
giva akt på, bekymra sig om. Se:
Akta 14, Besinna 1.
2) QUs, D·m
förbarma sig; skona. l.Mos,45:20
ordagrant: och edert öga må icke
förbarma sig över (el. skona) edra
kärl. Samma uttryckssätt (med 'å.jin,
öga) är på övriga ställen van I. övers.
visa skonsamhet, t.ex. Hes.20: 17.
3) sim le~, ::l7 D 'iv
inrikta sitt hjärta' el. sinne på, bekymra sig för. Se: Akta 4.
4) /.lälä, n~o
vara svag el. sjuk; känna smärta; bekymra sig om.
5) paQa!!, 10~
förskräckelse, fruktan; av: pahag,
förskräckas, frukta.
6) Ii! 'e~o!, fl i ::<J!. fl '11
hysa planer, i Ps. 13 :3 övers. bekymras; si!, sätta, ställa, lägga; 'e~o!, pI.
a v 'e~ä, råd, beslut, plan.
7) 'äzab, ::ll~
övergiva, lämna, i Jer.49:11 övers.
ej bekymra sig om. Se: Akta 45, Avstå 6.

BEKÄNNA
l skall han b. det
3.Mos. 5:5
l b. I. barns alla missgärningar
16:21
26 :40
1 nödgas b. den missg!irning
1 b.den synd han begått
4. Mos. 5:7
Jos. 7:19
2 bekänn, honom till pris
Esr. 10:1
l Då nu Esra bad och b.de
2 b.en det nu, H. till pris
10:11
1 jag b.er I. barns synder
Neh. 1:6
9:2
1 I. släkt b.de sina synder
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BEKLÄDNAD
minskning i den forras b.
när j. gav det moln t. b.

2. Mos. 21:10
Job 38:9

BEKOMMA

pröva huru glädje b. er dig

Pred. 2:1

BEKORAT

hebr. förstfödd. Benjaminiten Afias
son. l.Sam.9: 1.
BEKOSTA

icke förmår b. sådant djur 3. Mos. 5:7
om hon icke fOrmår b. ett får
12:8
BEKOSTNAD
det tillreddes på min b.

Neh. 5:18

BEKRIGA

begynn intaga det. o. b. hm. 5. Mos. 2:24
BEKRÄFTA

förbund och med ed b.t
5. Mos. 4:31
(Natan:) skall jag b. dina ord 1. Kon. 1:14
så b.r att Gud är
Joh. 3 :33
b. de löften s. givits
Rom. 15:8
frälsning s. b.des för oss
Hebr. 2:3
BEKRÄFTELSE
åt alla givit en b. härpå
Apg.
eden tjänar (mskor) t. b.
Hebr.
kommit till stånd utan edlig b.
blivit präster utan edlig b.
(J.) blivit det m. sådan b.
löftesord. s. gavs under edlig b.

17:31
6: 16
7:20
7:20
7:21
7:28

BEKYMMER

BEKYMRA
1) jä4a', II] ~

Bekännare-Belägra
1 b.de Uudarna) sina synder
9:3
1 b.för H.mina överträdelser Ps. 32:5
3 måste b. min missgärning
38 :19
1 s. b.er och övergiver
Ords. 28:13
Dan. 9:4
1 (Daniel) b.de och sade
1 b.de min och mitt folk I. synd
9:20
4 (folket) b.de sina synder
Matt. 3:6
5 s. b.er mig inför ms korna
10:32
4 b.de därvid sina synder
Mark. 1:5
5 s. b.er mig inför mskorna Luk. 12:8
5 s. b.de J. vara Messias
Joh. 9:22
12:42
5 ville de icke b.
Apg. 19:18
4 många b.de sin synd
23:8
5 fariseerna b. sig tro
24:14
5 det b.er jag för dig
5 om du med din mun b.er
Rom. 10:9
6 b.en eder till K. evangelium 2.Kor .9:13
Fil. 2:11
4 alla tungor skola b. Gud
Hebr. 11:13
5 bekänt sig vara gäster
5 Om vi b. våra synder
1. Joh. 1:9
5 den s. b.er Sonen
2:23
5 ande s. b.er att J. är K.
4:2
5 ande s. icke så b.er J.
4:3
4:15
5 s. b.er att J.är Guds Son
5 icke b.att J.är K.
2.Joh. v.7
4 B.en edra synder
Jak. 5:16

BEKÄNNARE
1) jii~a',

l1J ~

märka, förstå; lära känna, känna; i
PS.87:4 part. som känner. Se: Akta
14. Bekymra 1.
2) 'e~, l~.

vittne; av ['ulll, hif. vittna, betyga,
försäkra. Se: Bevis l.
BEKÄNNARE
l Rahab och Babel bland b.
2 Deras b.se själva intet

Ps. 87:4
Jes. 44:9

BEKÄNNELSE
Syndabekännelse

Se även: Bekänna, kunskap, ljus,
ånger, bedrövelse, omvändelse, säck
och aska, skuld, nedböjd, förödmjuka,
krossa, bön, nåd, förlåtelse, rena, utplåna, skuldbrev, kors, nådastol.
Bekännelse av tron

Se även: Ljus, ljusstake, vittna, förkunna, kungöra.
Bekänna, bekännelse

tro bliver man rättfärdig, och genom
munnens bekännelse bliver man
frälst.» Rom.10:9-10. Den levande
tron, som födes i hjärtat genom
»trons ord», v.8, måste alltid taga sig
uttryck i munnens bekännelse. Man
kan se, hur en sådan bekännelse på
olika sätt banar väg, exempelvis i
Matt.16:16; Joh.I:41; 9:22.
Bekännelsen till Kristus har även
en allvarssida. Jesu namn skall bekännas också utom församlingens
gränser, ibland med fara för livet.
Även då är bekännelsen nödvändig,
Matt.10:32-33. Judarna hade en formulerad bekännelse, 5.Mos.6:4. Den
äldsta kristna bekännelsen synes ha
varit »Jesus är Herre», I.Kor.12:3;
jfr. 1.Tim.6:12; Hebr.3:1; 4:14; 10:
23; I.Joh.2:23; 4:2; 2.Joh.v.7.
Det finnes för övrigt många bekänneIseformler i N.T., Rom.1 :3-4;
I.Tim.3:16 (särskilt känd). Maran
ata, »vår Herre kommer», är en av
de äldsta; den kan också läsas som
en böneformel: Marana ta, »du, vår
Herre, kom!» 1.Kor.16:22. De flesta
elementen i »den apostoliska trosbekännelsen» går tillbaka ända till
den urkristna församlingen.
Kristusbekännelse

Huru bekänna Kristus
Bekänna Jesu namn, Apg.9:15; Upp.
3:8. Bekänna Jesus såsom Guds Son,
l.Joh.2:23; 4:15; jfr Matt.l6:16. Att
Jesus är Kristus, Messias, 1.Joh.4:2;
Matt.16:16; Joh.9:22. Att Jesus är
Herre, Rom.10:9. Den goda bekännelsen, 1.Tim.6:12.
Vårt hopp, Hebr.1O:23. Kristi ord,
Mark.8:38. Kristi evangelium, 2.Kor.
9:13.
Varför bekännelse
Nödvändig för frälsning, Rom.IO:
9-10. För att Kristus skall erkänna
oss, Matt.10:32. Den har med sig
stor lön, jfr Hebr.l 0:35.
Vad bekännelsen betyder
Kännetecken på den troende, 1.J oh.
2:23. Vittnesbörd om gemenskap
med Gud, l.1oh.4:15. Vittnesbörd
för världen, Joh.15:27.
Bekännelsen kan hindras av
Människofruktan, Joh.7:13; 9:22;
12:42. Förföljelse, 2.Tim.2: 12; 1.Pet.
4:13-14. Felriktad skamkänsla, 2.
Tim.I:8; I.Pet.4:16.
Huru bekännelsen sker
Genom den helige Ande, 1.Kor.12:
3; I.Joh.4:2. I tro, Rom.10:9. Med
frimodighet, Apg.4:IO-13. Med ord,
Rom. 10:9. Jämte ett heligt liv, i
gärning, jfr I.Tim.2:1O; 5:8. Genom
att bära Kristi smälek, Hebr.13:13.
Genom att lida för Kristus, Apg.5:
41. Hålla fast vid bekännelsen, Hebr.
4:14.
Exempel: Natanael, Joh.I:49. Petrus, Joh.6:68,69; Apg.2:22-26. Den
blind födde, Joh.9:25,33. Marta, Joh.
11:27. Petrus och Johannes, Apg.4:
7-12. Apostlarna, Apg.5:29,32. Stefanus, Apg.7:52. Paulus, Apg.9:29.
Timoteus, I.Tim.6: 12. Församlingen
i Pergamus, Upp.2:13. Martyrerna,
Upp.20:4.
Följderna av att icke bekänna
Matt.10:33; 2.Tim.2:12.

Jak.5: 16. Ibland offentligen, Apg.
19:18.
Hinder för syndabekännelse
Falskhet, I.Sam.15:13. Brist på
hjärtats insikt, Ords.30:20. Människofruktan, Job 31:33-34.
Bekännelsen skall vara
Fullständig och uppriktig, Ps.32:5;
51:51; 106:6.
Sann syndabekännelse
Är förbunden med bedrövelse, Ps.
38:19; Klag.I:20, och ödmjukhet,
Jes.64:5-6; Jer.3:25. Underkastelse
under straffet, 3.Mos.26:41. Bön om
förlåtelse, 2.Sam.24:10; Ps.25:11; 51:
3; Jer.14:7-9; 14:20-21. Omvändelse
och övergivande av synden, Job 22:
23; Ords.28:13. Gottgörelse, 4.Mos.
5:6-7; Luk.19:8. Utan tro är syndabekännelse gagnlös. Exempel: Kain,
1.Mos.4: 13. Judas, Matt.27:4 f.
Syndabekännelse för till
Syndernas förlåtelse, I.Joh.I:9. Hälsa, Jak.5:16. Lättnad för samvetet,
Ps.32:3-5. Är ett skydd mot förnyat
fall.

Exempel: Aron, 4.Mos.12:11. Israeliterna, 4.Mos.21 :6-7; I.Sam.7:6;
12:19. Saul, 1.Sam.15:24. David, 2.
Sam.24:10. Esra, Esr.9:6. Job, lob
42:2-6. Daniel, Dan.9:4 f. Petrus,
Luk.5:8; jfr Matt.26:75. Den förlorade sonen, Luk.15:21. Publikanen,
Luk.18:13. Rövaren på korset, Luk.
23:41.
BEKÄNNELSE

l) homologi?ö,
ego säga detsamma (som någon annan); tillstå, bekänna. Se: Bekänna 5.
2) homologia,
bekännelse; a v: homologM, se I; i
I.Tim.6:12 tills. med homologeö,
övers. avlägga bekännelse.
BEKÄNNELSE
l gm munnens b. bliver
Rom. 10:10
2 du s. avlagt den goda b.n l. Tim. 6:12
2 vittnade med den goda b.n
6:13
2 skolen I akta på vår b.s
Hebr. 3:1
2 låtom oss hålla fast vid b.n
4:14
2 hålla fast vid hoppets b.
10:23

De båda orden kan användas i två
helt olika sammanhang: l. syndabekännelse, 2. trosbekännelse.
l. Syndabekännelse. När människan får se sin synd, kan hon bete
sig på olika sätt. Hon kan förneka
själva existensen av synd. Hon kan
också skapa ett eget syndabegrepp.
Men då Gud på ett eller annat sätt
drager människan inför sin domstol,
upphör alla hennes undanflykter.
Hela Skriften manar då till att bekänna synden. Det innebär, att man
med sina läppar bekänner, vad Gud
säger i och till hjärtat. Redan G.T.
befaller oss att gå den vägen, J os.
7:19; 2.Sam.12:13; Ords.28:13. Psalmerna 32 och 51 är mäktiga botpsalmer; i dem bekänner konung David
sin synd. I förbindelse med bekännelsen frambars ofta offer till sonande
av synden.
N.T. talar på samma sätt. Johannes döparen uppfordrar till att bekänna synden, Matt.3:6; Mark.l:5.
På detta sätt fick även andra uppleva
mötet med Gud, Luk.15:18,21; 18:13.
Ibland är bekännelsen också offentlig, Apg.19:18. På bekännelse följer
Guds förlåtelse, I.J oh. I :9. Gud har
alltså satt syndabekännelsen som en
nödvändig subjektiv betingelse för
syndaförlåtelse. Kristi försoningsverk
står i hela N.T. såsom förlåtelsens
objektiva villkor, dess verkliga grund,
Hebr.9:22, jfr 3.Mos.17:11; Matt.
26:28; Rom.3:25; 1.Joh.I:7.
2. Trosbekännelse. »Ty om du med
din mun bekänner Jesus vara Herre
och i ditt hjärta tror att Gud har
uppväckt honom från de döda, då
bliver du frälst. Ty genom hjärtats

Varför bekänna
Gud fordrar det, 3.Mos.5:5; Hos.5:
15. Uppmuntrar till det, Esr.IO:ll;
Jer.3:13 f. Löften knutna till bekännelsen, 3.Mos.26:40-42; Ords.28: 13.
För vem
För Gud, Ps.32:5; l.Joh.I:9. För
människor man brutit emot, 4.Mos.
5:6-7; Luk.15:18. För en själasörjare,

3. Son till Asas av Rubens stam. En
mycket rik man. Hans egendomar
sträckte sig från Nebo till floden
Frat. I.Krön.5:8,9.
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Bekännelse av synd

BEL

baby\. herre. En östsemitisk beteckning för västsemiternas baal. U rsprungligen användes ordet som titel
på guden Enlil, senare på Marduk,
babyloniernas huvudgud. Se: Baal.
Jes.46:1; Jer.50:2; 51:44.
BELA

hebr. ödeläggelse. Stad nära Döda
havet. Se: Soar. 1.Mos.14:2,8.
BELA

BELASTA

min fader har b.t med ok
mill fader har b.t eder
b.r dig med utpantat gods

l. Kon. 12:11
2. Krön. 10:11
Hab. 2:6

BELlAR

grek. av hebr. belija'al, ondska, fördärv. I senjudendomen ett av de
många namnen på Satan, den onde.
Se: Antikrist. I G.T. används namnet
aldrig som egennamn utan betecknar
en dålig, ond person eller ondska,
fördärv, 5.Mos.13:13; Dom.19:22;
20:13; I.Sam.I:16; 2:12; 10:27; 25:
17,25; 30:22; 2.Sam.16:7; 20:1; 23:6;
1.Kon.21:10,13; 2.Krön.13:7. På det
ställe, där ordet förekommer i N.T.,
har en del handskrifter Beliar, medan
andra har Belia\. 2.Kor.6:15.
BELOPP

till ett visst b. siklar
3. Mos. 5:15
ersätta det till dess fulla b.
6:5
b.et av det bestämda värdet
27 :23
ersätta till dess fulla b.
4. Mos. 5:7
Est. 4:7
uppgav b.et av den

BELSASSAR

aram. från baby\. (guden) Bel bevare konungen. Den kaldeiske konungen Nabonids äldste son och hans
älsklingsbarn, omtalad på Nabonidus'
cylinderinskrift. Belsassar var kronprins-regent och styrde riket vid tiden
för Kores' inträngande i landet. Hans
fader Nabonid hängav sig åt studium
av arkeologi och religionshistoria och
var impopulär på grund av sin behandling av lokalgudarnas bildstoder.
När han i DanieIs bok kallas Nebukadnessars son, står ordet son i betydelsen efterföljare.
BELSASSAR
B. gjorde ett gästabud
Dan.
nu B. var under vinets välde
blev konung B. ännu mer förskräckt
du, B .•• har icke ödmjukat
befallde B. att man skulle
Samma natt blev B. dödad
I B. s första regeringsår
I B. s tredje regeringsår

5:1
5:2
5:9
5:22
5:29
5:30
7:1
8:1

BELTESASSAR

aram. från babyl. (guden) Bel bevare hans liv. DanieIs namn vid hovet
i Babylon. Se: Daniel.
BELTESASSAR
Daniel kallade han B.
Dan.
Daniel, som hade fått namnet B.
han som hade fått namnet B.
B., du som är den överste
du, B., må säga uttydningen
också hade namnet B.
B., låt icke drömmen förskräcka
B. svarade och sade: Min herre
konungen hade givit namnet B.
Daniel, som ock kallades B.

1:7
2:26
4:5
4:6
4:15
4:16
4:16
4:16
5:12
10:1

BELÄGET

b. invid offergärdsområdet

Hes. 45:7

BELÄGGA

hebr. ödeläggelse.
1. Beors son, den förste konung
Edom, vilken omtalas i Skriften.

det var belagt m. cederträ 1. Kon. 7:7
sätet belagt m. purpurrött tyg lIV 3: 10
gjutna beläten äro belagda
Jes. 30:22
du s. b. er huset m. cederträ Jer. 22:14

BELA
B., Beors son, var konung 1. Mos.36:32
När B. dog, blev Jobab konung
36 :33
B .•. stad hette Dinhaba
l. Krön. 1:43
När B. dog, blev Jobab konung
1:44

-beläggning

2. Benjamins äldste son.
BELA
Benjamins söner vore B.
1. Mos. 46 :21
Av B. belaiternas släkt
4. Mos. 26:38
B. s söner voro Ard och Naaman
26:40
Benjamins söner vore B. 1. Krön. 7:6
B. s söner voro Esbon, Ussi
7:7
fOdde B., sin förstfödde
8:1
B. hade följande söner
8:3

BELAIT

Av Bela b.ernas släkt

4. Mos. 26:38

BELÄGGNING

tegelbeläggning Luk.5:19
BELÄGGNING
en b. av cederträ
1. Kon. 6:18
fr. dörrposterna den b.
2. Kon. 18:16
b. en fr. alla gyllene föremål
24:13
BELÄGRA

till någon stad för att b.
5. Mos. 20:10
vill föra krig så må du b. den
20:12
Om du måste länge b. en stad
20:19
människor s. skola b.s av dig
20:19
(de 5 konungarna)b.de Gibeon Jos.10:5
(Josua) b.de Libna
10:29
Josua b. de o. angrep (Lakis)
10:31
(I. barn) b. de O. angrepo (Eglon)
10:34
(Josua) b. de (Hebron)
10:36
Josua b. de (Debir)
10:38
Dans barn b. de Lesem
19:47
Juda barn b. de Jerusalem
Dom. 1:8
Abimelek b.de Tebes o. intog det
9:50
b. de Jabes i Gilead
1. Sam. ll: l
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Belögrare-Bene-Hasem

BELÄTE
skall icke göra dig ngt b.
2. Mos. 20:4
ej heller uppresa åt eder b. 3. Mos. 26:1
gjutna b. n skolen I förstöra 4. Mos. 33:52
gm. att göra åt eder ngt b. 5. Mos. 4: 16
att I gören eder ngt b.
4: 23
gm. att göra eder ngt b.
4:25
Du skall icke göra dig ngt b.
5:8
bränna upp deras b. n i eld
7:5
de hava gjort sig ett gjutet b.
9: 12
Förbannad vare den s. gör ett b.
27: 15
gjutna b.n, för att förtörna l. Kon. 14:9
De gjorde sig gjutna b.n
2. Kon. 17 :16
men tjänade därjämte sina b.n
17:41
lät ock göra gjutna b. n
2. Krön. 28:2
ställde upp sina Aseror o. b. n
33:19

BEN
denna är nu b. av mina b. 1.Mos. 2:23
Ja, du är mitt kött och b.
29:14
fören då mina b. härifrån
50:25
intet b. skolen I sönderslå 2. Mos. 12:46

13 :19
13:19
ovanför sina fötter hava 2 b.3. Mos. 11:21
ingen s. brutit arm eller b.
21:19
intet b. skall sönderslås
4. Mos. 9:12
pä hm. s. har kommit vid b. en
19:18
Q. klämde så Bileams b. mot muren 22:25
deras b. skall han sönderkrossa
24:8
bulnader på knän o. b.
5. Mos. 28:35
Josefs b. begrovo de i Sikem Jos. 24:32
j.är edert kött o.b.
Dom. 9:2
eft. b. en i hennes kropp
19:29
Sedan togo de deras b.
1. Sam. 31:13
Vi äro ju ditt kött o. b.
2. Sam. 5: 1
I ären ju (Davids) kött o. b.
19:12
Är du icke mitt kött o. b?
19:13
Sauls o. hs. son Jonatans b.
21:12
då han fört Sauls b. upp samlade
man ock ihop de upphängdas b.
21:13
Sauls b. i Benjamins land
21:14
läggen mina b. vid sidan
1. Kon. 13:31
i beröring med Elisas b.
2. Kon. 13:21
l ät hämta b.en ur gravarna
23 :16
ingen må röra hans b.
23 :18
lämnade man då hans b. i fred
23:18
tillika b.en av den profet
23 :18
(Sauls o. hs. söners) b.
1. Krön. 10:12
Vi äro ju ditt kött o. b.
11:1
prästernas b. brände han 2. Krön. 34:5
kom vid hs. kött o. b.
Job 2:5
m. rysning fyllde den alla b.
4:14
b. o. senor vävde du mig samman
10:11
B. en i min kropp tränga ut
19:20
Bäst ungdomskraften fyller hs. b. 20:11
märgen i hs. b. bevarat sin saft
21:24
bortfräter b. en i min kropp
30: 17
b. en i min kropp äro förbrända
30:30
gm. ständig oro, allt int. b. en
33:19
b. täras bort intill osynlighet
33 :21
b.en i hs kropp likna järn
40:13
Jag kan räkna alla mina b.
Ps. 22:18
b.en i min kropp äro maktlösa
31:11
försmäktade mina b.
32:3
Han bevarar alla hs. b.
34:21
Alla b. i min kropp skola säga:
35: 10
intet helbregda i mina b.
38:4
krossade man b. en i min kropp
42: 11
låt de b ... få fröjda sig
51:10
Gud förströdde deras b.
53:6
b. en i min kropp äro förtorkade 102:6
ss. olja in i hs. b.
109:18
B.en voro icke förborgade Ldig 139:15
sä ligga våca b. kringströdda
141:7
en vederkvickelse f. b. en
Ords. 3:8
en vanartig är ss. röta i hs. b.
12:4
bittert sinne är röta i b. en
14:30
gott budskap giver märg åt b. en
15:30
brutet mod märgen ur b.en
17:22
en mjuk tunga krossar b.
25:15
Lika den lames b., s. hänga
26:7
huru b.en bildas i havandes Pred. 11:5
b. äro pelare av marmor
HV 5:15
krossas alla b. i min kropp
Jes. 38:13
(H:) (Babel), blotta b.et
47:2
giva styrka åt b. en i din kropp
58:11
(H:) b. en skola hava livskraft
66:14
konungars b. ,prästernas o. prof.
b. ,Q. Jerusalems invånares b. Jer. 8: 1
alla b. i min kropp äro vanmäktiga 23:9
Nebukadressar gnagt (I.) b.
50:17
sände (H. ) eld i mina b.
Klag. 1: 13
(H.) har krossat b. en i mig
3:4
deras hud fastklibbad vid b. en
4:8
(väsendenas) b. voro raka
Hes. 1:7
förströ edra b. omkring altaren
6:5
du spärrade ut b.en åt alla
16:25
bränsle under för att koka b.en
24:5
så att b.en bliva kokta i den
24:5
låt b.en bliva förbrända
24:10
missgärningar kommit över •• b.
32:27
slätten, s. nu låg full med b.
37:1
kunna dessa b. bliva levande
37:3
Profetera över dessa b.
37:4
I förtorkade b.
37:4
Så säger H. till dessa b.
37:5
b. en kommo åter tillhopa, så att
det ena b.et fogades t. det andra
37:7
dessa b. ,de äro alla 1. barn
37:11
(I. barn)säga:Våra b. äro förtorkade 37:11
(bildstodens) b. voro av järn Dan. 2: 33
lejonen krossade alla deras b.
6:24
o. f. Juda hus ss. röta i b. en Hos. 5:12
förbränt Edoms konungs b.
Am. 2:1
vill skaffa b. en ut ur huset
6: 10
I s. sliten köttet fr. deras b.
Mika 3:2
och bryta sönder deras b.
3:3
maktlöshet griper b.en
Hab.3:16
fulla av de dödas b.
Matt. 23 :27
ande har icke kött och b.
Luk. 24:39
sönderslå de korsfästas b.
Joh. 19:31
slogo sönder den förstes b.
19:32
slogo de icke sönder hs. b.
19:33
Intet b. skall sönderslås på (J.)
19:36
(Guds ord) åtskiljer märg o. b.Hebr. 4:12
vad s. skulle göras m. (Josefs) b.
11:22
(ängelns) b. voro ss. eldpelare Upp.10:1
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Filisteerna hålla på att b. Kegila
23:1
(Joab m. hären) b. de Rabba 2. Sam. 11:1
församla folket o. b. staden
12:28
kommo o. b. de (Seba) där i Abel
20: 15
Nadab höll på med att b.
1. Kon. 15:27
höll på att b. Gibbeton
16:15
Ben-Hadad b.de Samaria
20:1
för att b. Ramot i Gilead
22:4
mot Ramot i Gilead att b. det
22:6
åstad t. Ramot f. att b. det
22:15
Ben-Hadad b. de Samaria
2. Kon. 6:24
(arameerna) b. de Samaria
6:25
b. de Gat o. intog det
12:17
b. de (Samaria) i 3 år
17:5
upp mot Samaria o. b. de det
18:9
upptagen m. att b. Libna
19:8
o. (Jerusalem) blev b. d
24:10
medan hs. tjänare b. de den
24:11
t. Jerusalem o. b. de det
25:1
så blev (Jerusalem) b. d
25:2
(Joab) kom o. b. de Rabba 1. Krön. 20:1
t. Ramot i Gilead f. att b. 2. Krön. 18:5
skola vi draga åstad .. f. att b.
18:14
Sanherib b. de dess städer
32: l
Sanherib kom .. att b. Jerusalem
32:2
I stannen kvar i det b. de Jerus.
32:10
en stor konung o. b. de den
Pred. 9: 14
b. de Asdod o. intog det
Jes. 20:1
ass. kon. upptagen m. att b. Libna
37:8
o.kaldeerna s.b .. eder
Jer. 21:4
giver sig åt kaldeerna, s. b. eder
21:9
b. de den baby lon. kon. här
32:2
kaldeerna, s. b. denna stad
32:29
baby!. kon. här b. de Jerusalem
34:7
att de åter skola b. den
34:22
kaldeerna, s. b. de Jerusalem
37:5
skola kaldeerna b. denna stad
37:8
begynt b. (Jerusalem)
39:1
t. Jerusalem, o. de b. de det
52:4
Så blev (Jerusalem) b. d
52:5
o. håll (Jerusalem) b. d
Hes. 4:3
mot det b. de Jerusalem
4:7
kom Nebukadnessar o. b. det Dan. 1:1
när Jerusalem bliver b. t
Sak. 12:2
BELÄGRARE
är staden given i b. nas hand

Jer. 32:24

BELÄGRING
Se även: Krig.
BELÄGRING
2. Sam. 11:16
Under b. en av staden
11:25
fortsätt m. kraft stadens b.
1. Kon. 16: 16
folket höll på m. b. en
Jer. 10:17
I som sitten under b.
Nah. 3:14
vatten t. förråd under b. en
BELÄGRINGSDAG
förrän dina b. ar äro slut
när b. arna hava gått t. ända

Hes. 4:8
5:2

BE LÄGRINGSHÄR
att en b.kommer ifr.fjärran

Jer.

4:16

åt alla de b. n offrade Amon
33:22
fr. de skurna o. gjutna b. na
34:3
b. na slog (Josia) sönder
34:4
hade krossat b. na sönder
34:7
(1.) retade hm. gm. sina b. n
Ps. 78:58
komma på skam, s. dyrka b.n
97:7
(I.) tillbådo ett gjutet b.
106:19
b.n •• förmer än Jerusalems
Jes.lO:l0
silvret .• edra b.n äro överdragna 30:22
guldet varmed edra b.n
30:22
ett b. s. ej faller omkull
40:20
deras b. n vind o. tomhet
41:29
j. giver icke mitt lov åt b. na
42:8
de s. förtrösta på skurna b. n. o.
42:17
s. säga t. gjutna b. n
44:10
(H.) Om ngn gjuter ett b.
man gör därav ett b.
44:15
(H. ) man gör sig ett b.
44:17
f6rtörnat mig m. sina b. n
Jer. 8:19
komma då alla på skam m. sina
b. n, ty deras gjutna b. n äro lögn 10:14
ett föraktligt, krossat b.
22:28
(Babel) är ett b. nas land
50:38
guldsmederna komma på skam m.
sina b. n, deras gjutna b. n äro lögn 51:17
då j. skall hemsöka Babels b. n
51:47
j. skall hemsöka (Babeis) b. n
51:52
fick se mansbilder, b.n av
Hes. 23:14
Deras b.n skall han föra
Dan. 11:8
åt b.na tända (I.) offereld
Hos. 11:2
av sitt silver göra de gjutna b. n
13:2
hennes b. n bliva krossade
Mika 1:7
jag skall utrota dina b. n
5:13
skall j. utrota alla b. n
Nah. 1:14
Vad kan ett gjutet b.
Hab. 2: 18
Vad kan ett skuret b.hjälpa
2:18
b. n .. avbilder av mskor
Rom. 1:23
de vände sig icke ifr. b. na
Upp. 9:20

BELÄTESPLATSEN
hebr. pesilim, uthuggna, snidade el.
ingraverade bilder. En ort belägen vid
Gilgal, väster om Jeriko på vägen
till Efraims bergsbygd, i motsats till
Gilgal öster om Jeriko, Dom.5:9; jfr
Jos.15:7. Platsen har sitt namn av ett
antal uthuggna stenstoder, förestäl1ande avgudar, el1er också stoder, på
vilka religiösa tecken och symboler
för avgudadyrkan inristats, uppresta i
en ring just här. Man har antagit, att
moabiterna vid intagandet av landet
rest dessa avgudastoder i Gilgal dels
såsom segertecken och skyddsgudar,
dels såsom hyl1ning till gudarna för
den vunna segern. De menas ha väckt
Ehuds nitälskan och inspirerat honom
till hans befrielseaktion mot den moabitiske konungen Eglon. Dom.3:19,26.
BELöNING

BELÄGRINGSMUR
(babylonierna) byggde en b. 2. Kon. 25:1
(Nebukadressar)byggde en b. Jer.52:4
bygg en b. mot(Jerusalem)
Hes. 4:2
när en b. bygges till undergång
17:17
han där skall bygga en b.
21:22
skall bygga en b. mot dig
26:8
BE LÄGRINGSTORN

de resa där sina b.

Jes. 23:13

BE LÄGRINGSVALL
b. arna gå redan långt fram
Jer. 32:24
husen s. nu bl')o;tas ned f. b. arna
33:4
dina fiender omgiva dig m. b. Luk. 19:43

skall utskifta jord åt dem t. b. Dan. 11:39
BEMANNA

den s. har rena händer b. r sig Job.17:9
BEMÄKTIGA

Därvid b.de sig David
2.Sam. 8:1
fått hemligen b. sig dig
19:41
icke b. r sig ngra befästa städer
20:6
Salomo b. de sig det
2. Krön. 8:3
b. sig riket gm. ränker
Dan. 11:21
skall b. sig skatter i Egypten
11:43
BEMÄRKT

Daniel gjorde sig b.

Dan.

6:3

BEMöTA

BELÄTE
Se även: Avbild, bild, bildstod.
-beläte

avgudabeläte Hes.8:5
träbeläte Jes.45:20

10 - Illustrerat Bibel-lexikon

på sådant sätt b.te de mig 1. Kon. 2:7
Job 32:14
ej b. hm med edra bevis
Herodes b.te hm med förakt
Luk.23:11
Apg.27:3
b.te Paulus med välvilja
2. Kor. 2:8
beslut om att b. honom

BEN
hebr. son. En av leviternas sångare.
I.Krön.15:18.
BEN
-ben

elfenben I.Kon.10:22
människoben 4.Mos.19:16; Hes.39:15
märgben Hes.24:4
revben I.Mos.2:22

Mose tog med sig Josefs b.

fören då mina b. härifrån

BEN-ABINADAB
hebr. Abinadabs son. En av Salomos
fo?;dar, som hade till uppgift att sörja
för hovets behov av livsmedel. l.Kon.
4: Il.
BENAJA
hebr. Herren har byggt.
1. Jojadas son, en hövding över
Davids livvakt och en av hans förtroliga rådgivare, känd för sina hjältebragder. Efter Davids död var han
en av dem, som hjälpte Salomo till
tronen. Han dödade Davids härförare, J oab, och blev satt till Salomos
överbefälhavare. Konungens rådgivare Amissabad och Jojada var Benajas
söner, l.Krön.27:6,34.
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BE NAJA
B., Jojadas son
2.Sam. 8:18
B., Jojadas son, hade befälet
20:23
B., son till Jojada, som var
23:20
hade B., Jojadas son, gjort
23:22
B. samt profeten Natan
1.Kon. 1:8
profeten Natan, B., hjältarna
1:10
B ... har han icke inbjudit
1:26
Kallen till mig ... och B.
1:32
svarade B. konungen och sade
1:36
gingo nu •.. Natan och B. ditned
1:38
konungen har med honom sänt B.
1 :44
lät utföra detta genom B.
2 :25
sände Salomo åstad B.
2:29
Nar B. så kom till Herrens tält
2:30
B. framförde detta till konungen
2:30
Så gick då B •.. och dödade honom
2:34
konungen satte B. over hären
2:35
B. stötte ned honom
2:46
B. var överbefälhavare
4:4
Vidare B. , son till Jojada 1. Krön. I l :22
Sådana ting hade B. gjort
11 :24
B. hade befälet över kereteerna
18 :17
tredje härhövitsmannen .•. var B. 27:5
B. var en hjälte bland de 30
27:6

2. En pirgatonit, en av Davids trettio
hjältar. 2.Sam.23:30; l.Krön.ll:31;
27:14.
3. En hövding i Simeons stam. 1.
Krön.4:36.
4. En levit, kunnig i harpospel. 1.
Krön. 15: 18,20.
5. En präst. som var trumpet blåsare.
l.Krön.IS:24; 16:5-6.
6. En levit, en avkomling av Asaf.
2.Krön.20: 14.
7. En levit, uppsyningsman vid templet på konung Hiskias tid. 2.Krön.
31:13.
8. En av Pareos' efterkommande.
Esr.10:25.
9. En av Pahat-Moabs efterkommande. Esr.lO:30.
10. En av Banis efterkommande.
Esr. 10:35.
11. En av Nebos efterkommande.
Esr.10:43.
12. Fader till hövdingen Pelatja. Hes.
11:1,13.
BENAJIT

b.er vora Jeria, Amarja

1. Krön. 24 :23

BEN-AMMI
hebr. mitt folks son. Lots yngsta
dotters son, ammoniternas stamfader.
l.Mos.19:38.
BEN-DEKER
hebr. Dekers son. En av Salomos
tolv fogdar, som hade till uppgift
att sörja för hovets behov av livsmedel. I.Kon.4:9.
BENE-BERAK
hebr. blixtens söner. En stad i Dan,
numera Ibn Ibrak 6 km öster om
Jatta. Jos.19:45.
BENE-HASEM
Tillhörde Davids hjältar. Namnet betyder H asems söner, varför följande
övers. är trolig: gisoniten Hasems
söner. Se: Bene-Jasen. l.Krön.11 :34.

Bene-Jaakan-Benkläder
BENE-JAAKAN

BENJAMIN

hebr. Jaakans söner. En av israeliternas lägerplatser under ökenvandringen, uppkallad efter en av ökenstammarna, egentligen Beerot-Bene-Jaakan, Jaakans söners brunnar. Se: Jaakan, Beerot-Bene-Jaakan. 4.Mos.33:
31,32.

hebr. Binjamin, högra handens son,
dvs. lyckosol1. Ett område, som tillföll Benjamins stam vid erövringen
av Kanaan. Det låg mellan Juda och
Efraim och var ca 45 km från öster till
väster och 20 km från norr till söder.
Här fanns städerna Jeriko, Gibea,
Gilgal, Mispa, Rama m.fl. Under
konungatiden tillhörde även Jerusalem, Gibeon, Beerot och Anatot Benjamins stamområde.

BENE-JASEN

hebr. Jasens söner. Tillhörde Davids
hjältar. Se: Bene-Hasem. 2.Sam.23:
32.
BEN-GEBER

hebr. Gebers son. En av konung
Salomos tolv fogdar, som hade till
uppgift att sörja för hovets behov
av livsförnödenheter. I.Kon.4:13.
BEN-HADAD

hebr. Hadads son. Hadad var Syriens
förnämsta gud. Ben-Hadad, aram.
Bar-Hadad, är namnet på flera syriska konungar.
1. Ben-Hadad I, var Tabrimmons son
och Hesjons sonson. På judakonungen Asas tillskyndan angrep han Israels konung Baesa och intog landet
omkring sjön Gennesaret.
BEN-HADAD
B., son till Tabrimmon
1. Kon. 15:18
15:20
B. lyssnade till konung Asa
Asa ••• sände det till B.
2. Krön. 16:2
B. lyssnade till konung Asa
16:4

2. Sannolikt Ben-Hadad II, son till
Ben-Hadad I. Två år på rad försökte
han erövra Samaria, men slogs tillbaka av konung Ahab. Assyriska
inskrifter förtäljer, att han blev slagen av Salmanassar III i slaget vid
Karkar (853 f.Kr.).
BEN-HADAD
B. t konungen i Aram
1. Kon.
säger B. : Ditt silver och ditt guld
s'iger B. : Jag har ju sänt
svarade han då B. s sändebud
sände B. till honom och lät säga
Så snart B. hörde detta svar
just när B. höll på att dricka
de kunskapare, som B. sände
B. kom undan på en häst
Följande år mönstrade B.
B. flydde också
Din tjänare B. beder: Låt mig
Ja, din broder är B.
Då gav sig B. åt honom
B. sade till honom: De städer
B .•• samlade hela sin här 2. Kon.
B., konungen i Aram, låg sjuk
Din son B. har sänt mig

20:1
20:3
20:5
20:9
20:10
20:12
20:16
20:17
20:20
20:26
20:30
20:32
20:33
20:33
20:34
6:24
8:7
8:9

BENJAMIN
när de voro invid Gibea i B. Dom. 19:14
kommo till Gibea i B.
20:4
när det kommer till Geba i B.
20:10
begiva eder hem till B. s land
21 :21
I B. levde en man •.• Kis
1. Sam. 9:1
sedan gick han genom B. s land
9:4
till dig en man från B. s land
9:16
Rakels grav, vid B. s gräns
10:2
från Gilgal till Gibea i B.
13 :15
Saul. •. stannade i Geba i B.
13:16
Sauls väktare i Gibea i B.
14:16
till konung ..• över B.
2.Sam. 2:9
också Beerot räknas till B.
4:2
följde 1000 man från B.
19:17
begrov man Sauls ben i B. s land
21:14
Simei, Elas son, i B.
1. Kon. 4:18
befäste nu konung Asa Geba i B.
15:22
till alla israeliter i B.
2. Krön. 11:1
alla i Juda och B.
11:10
fördelade han ••. B. s landskap
11 :23
kommo 280000 man från a
14:8
styggelserna ur .•• B. s hela land
15:8
31:1
ned altarna i hela Juda och B.
B. träda in i förbundet
34:32
några ..• räknade till B.
Neh. 11:36
prästerna i Anatot i B.s land Jer. 1:1
från B. s land skall man komma
17 :26
Köp min åker i Anatot, i B.
32:8
tillkel'c 'fittnen i 3. s land
32:44
i B. s land skola hjordar draga
33 :13
Jeremia begiva sig till B.
37:12
ligga mellan Juda och B.
Hes. 48:22
närmast B. s område skall
48:24
på östra sidan ... B. s port
48:32

BENJAMIN

sammans med Juda stam, bilda kärnan i den nya judiska kolonien efter
återkomsten från Babel, Esr.4:1;
10:9. - Aposteln Paulus var av Benjamins stam, Rom.l1:1; Fi1.3:5.
BENJAMIN
bans fader kallade honom B.1. Mos.35:18
Rakels söner voro Josef och B.
35:24
B. blev icke ••• sänd åatad
42:4
B. viljen lock taga ifrån mig
42:36
tillstädjer .•• B. att återvända
43:14
togo männen ••• därtill ock B.
43 :15
Josef såg, att B. var med dem
43:16
när han ••• fick se sin broder B.
43 :29
B. fick fem gånger så mycket
43:34
bägaren fanns i B. s säck
44:12
min broder B. ser med egna ögon 45 :12
föll han sin broder B. om halsen 45:14
och B. grät vid bans hals
45:14
åt B. gav han 300 siklar silver
45:22
Rakels söner voro Josef och B.
46:19
B. s söner voro Bela, Beker
46:21
B. är en glupande ulv
49 :27
Isaskar , Sebulon och B.
2. Mos. 1:3
Dan, Josef och B.
l. Krön. 2:2
B.s söner vora ~ela, Beker
7:6
B. fodde Bela, sin förstfödde
8:1
BENJAMIN a. Benjamins stam
B.: Abidan, Gideonis son 4. Mos. 1:11
Avkomlingarna av B. s söner
1:36
av B. s stam, som inmönstrades
1:37
Därnäst B. s stam
2:22
av B. s stam: Palti, Rafus son
13:10
av B. s stam Elidad
34 :21
skola stå och välsigna B.
5. Mos. 27:12
Om B. sade han: Herrens vän
33:12
ur B. s stam 13 städer
Jos. 21:4
ur B. s stam Gibeon med dess
21:17
B. följde dig
Dom. 5:14
i strid med Juda, B. och
10:9
män till alla B. s stammar
20:12
Israels män - B. frånrdknad
20:17
ut till strid mot B.
20:20
drog B. ut mot Israels barn
20:25
Herren lät B. bliva slagen
20:35
Israels barn nedgjorde B.
20:35
gåvo nämligen plats åt B.
20:36
B. i början hade fått slå ihjäl
20:39
blevo B. s män förskräckta
20:41
föllo av B. 18000 man
20:44
föllo av B. ti lls ammans 25000
20:46
ömkade sig över sin broder B.
21:6
Så vände nu B. tillbaka
21:14
folket ömkade sig över B.
21:15
kvinnor äro ju utrotade ur B.
21:16
De undkomna av B. måate få
21 :17
som giver en hustru åt B.
21:18
ringaste bland alla i B.
1. Sam. 9:21
träffades B.s stam av lotten
10:20
När han sedan lät B.s stam gå
10:21
12 för B. och för Sauls son 2. Sam. 2:15
till döds 360 man av B.
2:31
B.s hus hade funnit lämpligt
3 :19
församlade ••• B. s stam
l. Kon. 12:21
till hela Juda hus och B.
12.?3
ur B. s stam Geba
1. Kl tin. 6:60
Levi och B. hade han icke räknat 21:6
för B. Jaasiei
27 :21
församlade han ••• B.
2. Krön. 11:1
Juda och B. förblevo under
11:12
Hören mig, du ••• och B.
15:2
församlade hela Juda och B.
15:9
från B. voro: Eljada, en tapper
17:17
Amasja församlade ••. och B.
25:5
penningar från hela Juda och B.
34:9
huvudmännen för B. s familjer Esr. 1:5
ovännerna till Juda och B. fingo
4:1
församlade sig då alla ••• B. s män 10:9
några från Juda räknade till B.Neh. 11:36
Där går B., den yngste
Ps. 68 :28
till att gå framför B.
80:3
Först skall B. hava en lott
Hes. 48:23
Fienden är efter dig, B. !
Hos. 5:8
B. skall taga Gilead
Ob. v.19
Gud gav dem Saul •• av BB
Apg. 13:21
en israelit av B.s stam
Rom. 11:1
av Israels folk och av B.s
Fil. 3:5
av B.s stam 12000 tecknade
Upp. 7:8

den dagen mönstrades B. s barn
20:15
ut i striden mot B. s barn
20:18
B. s barn drogo ut ur Gibea
20:21
strid med min broder B. s barn
20:23
ryckte fram mot B. s barn
20:24
strid mot min broder B. s barn
20 :28
Israels barn upp mot B. s barn
20:30
B. s barn drogo ut mot folket
20:31
tänkte B. s barn: De äro slagna
20:32
sågo B. s barn, att de voro slagna 20:36
tillbaka till B. s barn
20:48
bjödo B. s barn och sade
21 :20
B. s barn... skaffade sig hustrur
21:23
samlade sig B. s barn
2. Sam. 2:25
Rimmon från Beerot, av B.s barn 4:2
från Gibea i B. s barns stam
23 :29
ur B. s barns stam dessa l. Krön. 6:65
dessa voro av B. s barn
8 :40
bodde en del av B. s barn
9:3
av B. s barn Sallu
9:7
från Gibea i B.s barns stam
11:31
Av B. s barn och Juda kommo
12:16
av B. s barn, Sauls stamfränder
12:29
bodde en del av B.s barn
Neh. 11:4
B. s barn voro dessa
11:7
B. s barn hade sina boningsorter
11:31
Bärgen edert gods ••• B. s barn Jer. 6:1

2. Son till Bilhan, Benjamins sonson.
I.Krön.7:10.
3. En av Harims efterkommande.
Esr.IO:32.
4. En av de män, som återuppförde
Jerusalems mur. Neh.3:23.
S. En man, som deltog i invigningen
av Jerusalems mur. Neh.12:34.
BENJAMINIT

frälsare uppstå, b.en Ehud Dom. 19:16
folket (i Gibea) voro b.er
19:16
b.erna ville icke lyssna
20:13
(I. män) omringade b.erna
20:43
dotter till hustru åt någon b.
21:1
underhandlade med de b.er
21:13
b. sprang från slagfältet
1. Sam. 4:12
man s. hette Kis .. son till en b.
9:1
9:21
(Saul:) Jag är ju en b.
22:7
(Saul:) Hören, I b.er
talade Abner med b.erna
2. Sam. 3:19
mycket mer skäl då denne b.
16:11
Simei b.en skyndade sig
19:16
Seba, Bikris s on, en b.
20:1
Simei b.en från Bahurim
l. Kon. 2:8
Av b.erna, kommo
l. Krön. 12:2
Abieser, s.hörde till b.erna
27:12
Mordokai , en b.
Est. 2:5
sjöng till H. för b.en Kus' ords Ps. 7:1

hebr. vår son. En levit, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.IO:13.

hebr. Binjamin, högra handens son,
dvs. lyckoson.
1. Den yngste av Jakobs söner och
hans andre med Rakel. Han var
sannolikt den ende av Jakobs söner,
som var född i Palestina. Han kom
till världen under föräldrarnas resa
från Betel till Efrat (Betlehem). Rakel
dog strax därpå. Före sin död gav
hon honom namnet Ben-Oni, som
betyder »min smärtas son •. Fadern
ändrade senare namnet till Benjamin,
»Iyckosonen», I.Mos.35:18. Vad man
eljest vet om Benjamin omtalas i
I.Mos.42-45.
Jakob synes ha varit särskilt fästad vid Benjamin, som därför ofta
kallas Jakobs älsklingsson, jfr LMos.
42:4,38. Benjamin flyttade jämte
fadern och bröderna till Egypten,
I.Mos.46:1 f. I I.Mos.46:21 uppräknas namnen på Benjamins söner, tio
till antalet. I 4.Mos.26:38-40 nämnes
ett mindre antal söner, och andra
namn brukas delvis. Denna skillnad
kan bero på att några av sönerna
vid denna tid var döda eller i varje
fall barnlösa.
Benjamin blev stamfader för en av
Israels tolv stammar. Vid den första
mönstringen räknade den 35.400 personer och intog elfte platsen, medan
den vid den andra mönstringen bestod av 45.600 personer och kom
på sjunde platsen. Om stammen
under ökenvandringen förtäljes i 4.
Mos.2:18-24; 13:10; 26:38-41; 34:21.
Under domartiden uppstod oenighet mellan Benjamins stam och de
övriga stammarna i Israel, och Benjamins stam var nära att utplånas,
Dom.19-21. Konung Saul var av
Benjamins stam, I.Sam.9:1; 10:20,21.
Efter Salomos död delades stammen
mellan Syd- och Nordriket. Den del,
som tillhörde Sydriket, kom att, till-

BENJAMIN b. Benjamins barn
B. s barns hövding Abidan 4. Mos. 2:22
kom hövdingen för B. s barn
7:60
här som utgjordes av B. s barns
10:24
B. s barn, efter deras släkter
26:38
26:41
Dessa voro nu B. s barn
lotten drogs för B. s barns
Jos. 18:11
var B. s barns arvedel
18:20
städer som tillföllo B. s barns
18:21
var nu B. s barns arvedel
18:28
icke fördrivna av B. s barn Dom. 1:21
1:21
jebus1\erna kvar bland B. s barn
B. s barn fingo höra
20:3
20:14
församlade sig B. s barn

BENKLÄDER
du skall göra b. av linne
2. Mos. 28:42
prästen skall ikläda sig b. 3. Mos. 6 :10
(Aron) skall hava b. av linne
16:4
hava b. av linne omkring
Hes. 44:18
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3. Ben-Hadad III, den syriske konungen Hasaels son och tronföljare.
Tre gånger blev han besegrad av
Israels konung Joas. 2.Kon.13:3,24,
25; Jer.49:27; Am.1:4.
BEN-HAlL

hebr. styrkans son. En av de hövdingar, som judakonungen Josafat sände
ut i landet tillsammans med en del
leviter för att undervisa folket i Herrens lag. 2.Krön.17:7.
BEN-HANAN

hebr. den nådiges son. En son till
Simon, av Juda stam. I.Krön.4:20.
BEN-HESED

hebr. Heseds son el. barmhärtighetens
son. En av Salomos tolv fogdar, som
hade till uppgift att sörja för hovets
behov av livsförnödenheter. I.Kon.
4:10.
BEN-HUR

hebr. Hur.l· .I'on. En av de tolv fogdar, som konung Salomo givit i uppgift att sörja för hovets behov av
livsförnödenheter. I.Kon.4:8.
BEN IN U

BENJAMINSPORTEN

Två portar i Jerusalem bar detta
namn, Övre och Nedre Benjaminsporten. Genom den nedre porten
ledde vägen till Benjamins område.
Den är sannolikt identisk med den,
som eljest kallas Efraimsporten. Efter
Samarias fall försvinner Efraim
som geografiskt begrepp och porten
med samma namn blir i stället på
ett naturligt sätt känd som Benjaminsporten. Den låg väster om Gamla porten. Om man börjar vid Fårporten och följer den '!(;rra muren
västerut, blir v::!:;;ngsföljden portarna emellan: Fårporten, Fiskporten,
Gamla
porten,
Benjaminsporten,
Hörnporten.
Benjaminsporten omnämnes i både
historiskt, Jer.37:13; 38:7; Sak.14:IO,
och profetiskt-eskatologiskt sammanhang, Hes.48:32. - Den Övre Benjaminsporten låg inom tempelområdet. Jer.20:2.
BENJAMINSPORTEN
stocken i ÖVre B.
När han då kom till B.
konungen uppehöll sig i B.
från B. ända till den plats

Jer. 20:2
37:13
38:7
Sak. 14:10

BENKLÄDER

Moselagen
skulle bära
de gick in
Mos.28:42;

föreskrev, att prästerna
benkläder av linne, när
i uppenbarelsetältet, 2.
Hes.44:18.

Ben-Oni-Berg
BEN-ON I
hebr. min smärtas son. Det namn,
som Rakel gav sin andre son. Jakob
kallade honom Benjamin, se d.o. l.
Mos.35:18.
BENPIPA

b. or äro BB. rör av koppar
ur lejonets gap räddar b. or

Job 40:13
Am. 3:12

resan, Sopater, var från Berea. Numera kallas staden Kara Verria eller
Boor. Apg.17:10,13; 20:40.
BERED

hebr. hagel. En stad i öknen Sur,
väster om Kades, på vä~en från
Beer-Seba tiIl Rehobot. I.Mos.16:14.
BERED

BENSKENA

Se: Rustning.
BENSKENA
(Goljat) hade b. or av koppar 1. Sam J. 7:6

-benåda

hebr. hagel. Sonson till Efraim. t.
Krön.7:20.
BEREDA

Se även: Färdig, fullborda, profet,
frälsning.

BENADA

högtbenådad Luk.l :28

-bereda

BENÅDA
Dan. 9:23
ty (Daniel) är högt b.
10:11
Daniel ,du högt b. de man
10:19
Frukta icke, du högt b. de man
(Gud) har b . t oss i den älskade Ef. 1:6

välberedd Luk.l:17

all den lycka s_ jag b.er henne
33:9
b.en l eder själva stor olycka
44:7
berett jordens krets gm vishet
51:15
bered lindring, då jag ropar Klag. 3:56
(filisteerna) velat b. fördärv Hes. 25:15
beredda den dag då du skapades
28 :13
sin ondska b. de glädje
Hos. 7:3
s. skulle b. dig frälsning
13:10
bered dig I. möta din Gud
Am. 4:12
Gm vår styrka hava vi berett
6:13
i havet för att b. lättnad
Jana 1:5
b. vad ont är på sina läger
Mika 2:1
En grav b.er (H.) åt dig
Nah. 1:14
tuktan har du berett dem
Hab. 1:12
att b. frälsning åt din smorde
3 :13
skall jag b. mskorna ångest
Sef. 1:17
(ängeln) skall b. väg
Mal. 3:1
s. ropar: B.en väg för H.
Matt. 3:3
han skall b. vägen för dig
11:10
barns .. mun har du berett lov
21:16
(ängeln) skall b. vägen
Mark. 1:2
B.en vägen för H.
1:3
H. har berett det förlossning Luk. 1:68
du, barn, skall b. vägar för (H.)
1:76
(frälsning) du berett att skådas
2:31
B.en vägen for H.
3:4
(ängel) skall b. vägen för dig
7:27
jag går bort att b. eder rum Joh. 14:2
går bort för att .b. eder rum
14:3
Gud gm hm ville b. frälsning Apg. 7:25
beredde dem härbärge
10:23
som han berett t1ll härlighet Rom. 9:23
Gud berett dem s. älska
1. Kor. 2:9
skall han b. en utväg därur
10:13
medarbetare att b. eder
2. Kor. 1:24
vem skulle då b. mig glädje
2:2
vår bedrövelse b.er OBB härlighet
4:17
den B. berett oss till detta
5:5
B.en oss ett rum i edra hjärtan
7:2
bereddes av den glädje Titus fått
7 :13
b. växt åt eder rättfärdighets frukt 9:10
må emellertid göra sig beredd
10:11
berett mig ngn orätt vinning
12:17
Titus berett mig ngn. _vinning
12:18
gärningar, vilka Gud förut berett Ef.2:10
har Gud berett oss
2:10
en enda ny mska och så b. frid
2:15
genom blodet berett frid
Kol. 1:20
att b. oss vinning
1. Tess. 2:5
i nåd berett oss hugnad
2. Tess. 2:16
bered dig giva mig härbärge Filem. v.22
kropp beredde du åt mig
Hebr.10:5
(Gud) har berett åt de", en stad
11 :16
frälsning beredd
l. Pet_ 1:5
skola de b. sig vinning
2. Pet. 2:3
sett vilken utgång H. beredde Jak. 5:11
en plats sig beredd av Gud
UPP. 12:6
v äg skulle b.s åt konungarna
16:12
så mkn ära .. hon berett sig, så
mkn pina och sorg mån I b. henne 18:7

-berg

DaIberget Jos.13:19
guda berget Hes.28: 14
hälleberg 5.Mos.32: 13; Matt.7:24
myrraberget HV.4:6
tempel berget Jer.26:18; Mika 3:12
Berg (omtalade i Bibeln)

Abarimberget, Jer.22:20. Agar,
GaI.4:25. Amana, HV.4:8. Ararat,
I.Mos.8:4. Asnot-Tabor, Jos.19:34.
Baal-Hermon, Jos.20:7. Baala, Jos.15:
Il. Betel bergen, I.Mos.12:8. Boses,
I.Sam.14:4. Ebal, Jos.8:30. Efraims
bergs bygd,
Jos.21 :21.
Fördärvets
berg, 2.Kon.23:13. Gaas, Jos.24:30.
Gerissim, Jos.8:33. Gilboa, 2.Sam.
1:6,21. Gilead, I.Mos.3 I :21. HaIakberget, Jos.12:7. Har-Heres, Dom.
1:35. Hermon, 5.Mos.3:8. Hor, 4.
Mos.20:22. Horeb, 2.Mos.3:1. Jearims bergshöjd, Jos.15:1O. Juda bergsbygd, Jos.21:11. Karmel, 2.Kon.4:
25. Libanon, 5.Mos.l:7. Moria, l.
Mos.22:2. Naftali bergsbygd, Jos.20:
7. Nebo, 5.Mos.32:49. Oljeberget, 2.
Sa m.15:30. Paran, 5.Mos.33:2. Peor,
4.Mos.23:28. Perasin, Jes.28:21. Pisga,
4.Mos.21 :20. Salmon,
Dom.9:48.
Samaria, I.Kon.16:24. Sefer, 4.Mos.
33:23. Seir, I.Mos.14:6. Semir, 5.
Mos.3:9. Sina, GaI.4:25. Sinai, Neh.
9:13. Sion, 5.Mos.4:8. Sirjon, 5.Mos.
3:9. Tabor, DomA: 12.

grek. Beroia. En stad i sydvästra
Macedonien i Ematisområdet, ca 38
km från havet, vid foten av berget
Berrnios. Efter slaget vid pydna år
168 f.Kr. införlivades Berea med det
tredje av de fyra distrikt, i vilka
Macedonien delades. Huvudstaden i
detta distrikt var Pella, omkring 2
mil från Berea. På sin andra missionsresa besökte aposteln Paulus
Berea, där han fick gott mottagande
i judarnas synagoga. En av hans följeslagare under den tredje missions-

BEREDA
Gud har berett mig löje
l. Mos. 21:6
Jag har berett plats i huset
24:31
frälsning H.skall b. eder
2. Mos.H:13
s. dina händer hava berett
15:17
konstmässigt beredd salva
30:25
Den s. b.er en sådan salva
30:33
rökelse, en konstmässigt beredd
30:35
rökelse n, konstmässigt beredda
37 :29
b. H. en välbehaglig lukt
4. Mos. 15:3
berett dig så stor förmån
5. Mos.15:18
danade ju dig och beredde dig
32:6
söka b. min herre ofärd
I.Sam.25:26
Jag skall b. en plats åt I.
2. Sam. 7:10
du har berett åt dig ditt folk l.
7 :24
H. beredde så en stor seger
23:10
H. b. en stor seger
23:12
berett en plats där H. må 1. Kon. 8:13
jag for länge sedan beredde 2. Kon. 19:25
prästernas söner beredde 1. Krön. 9:30
beredde han en plats åt Guds ark 15:1
plats s. han berett åt (arken)
15:3
plats s. jag har berett
15:12
skall b. en plats åt mitt folk
17:9
plats s. David berett
2. Krön. 1:4
Maria där han berett rum
3:1
berett plats där du må förbliva
6:2
kryddor konstmässigt beredda
16:14
H. hade berett (Juda) glädje
20:27
vad Gud hade berett åt folket
29:36
H. hade berett dem glädje
Esr. 6 :22
och b. oss en hägnad plats
9:9
Gud berett dem stor glädje
Neh. 12:43
(12 mån.) åtgick att b. dem
Est. 2:12
skall nog hjälp b.s judarna
4:14
Om du rätt b.er ditt hjärta
Job 11:13
med läpparnas ömkan b. lindring 16:5
b. sig väg till anfall mot mig
19:12
Kan en man b. Gud ngi gagn
22:2
inom sina murar måste de b. olja 24:11
har berett dem i modersskötet
31:15
b.er han näring i rikligt mått
36:31
din högra hand har berett dig
40:9
stjärnorna, s. du har berett
Ps. 8:4
stol har han berett till doms
9:8
b.er för mig ett bord i •• åsyn
23:5
har berett (jorden) fäste
24:2
undan det fördärv de b.
35:1,
b.er säd åt mskorna, när du b.er
65:10
beredde du det åt betryckta
68:11
du har berett ljuset och solen
74:16
har berett hans fiender glädje
89:43
Dina händer hava berett mig
119:73
när jag bereddes i det fördolda
139:15
olycka s. deras läppar b.
140:10
(Gud) s. b.er regn
147:8
långt liv skola de b. dig
Ords. 3:2
himmelen har han berett
3:19
b.er om sommaren sin föda
6:8
När han beredde himmelen
8:27
gott förstånd b.er ynnest
13:15
vart den än kommer b.er den
17:8
Den b.er honom vinning
22:16
icke må b. en snara för ditt liv
22:25
äger du lamm att b. dig kläder
27:26
'de b. om sommaren sin föda
30:25
hava de berett sig olycka
Jes. 3:9
murar och värn b. oss frälsning
26:1
den rättfärdige b.er du en stig
26:7
icke b. frälsning åt landet
26:18
kunskap b. Sion frälsning
33:6
(H.) för länge sedan beredde
37:26
B.en väg för H. i öknen
40:3
han s. har berett (Jorden) är H.
45:18
ditt läger och beredde plats där
57:8
banen och b.en väg
57:14
b.en väg för folket
62:10
(I.) ondska s. b.er tuktan
Jer. 2:19
är det då mig s. de b. sorg
7:19
(H.) har berett jordens krets
10:12
jag skall b. dem ångest
10:18
jag b.er åt eder en olycka
18:11
berett mig allenast förtörnelse
32:30
säger H. s. b.er det
33:2

Se även: Bergfäste, bergsbygd, bergsgud, bergspredikan, bergstopp, berg5öken, grundfäste, grundval, höjd,
klippa, sten, stenhop.

BERG
15 aln .. vattnet över b.en
l. Mos. 7:20
(Ängeln till Lot:) fly till b.en
19:17
fOrmår icke fly undan till b.en
19:19
ett b. s. jag skall säga dig
22:2
slagit upp sitt tält på b.et
31:25
Jakob offrade slaktoffer på b.et
31:54
och stannade sedan på b.et
31:54
hålla gudstjänst på detta b. 2. Mos. 3:12
planterar dem på din arvedels b.
15:17
l. lägrade sig där mitt emot b.et
19:2
ropade H. till hm uppifrån b.et
19:3
till vara för att stiga upp på b.et
19:12
s. kommer vid b.et straffas
19:12
då må de stiga upp på b.et
19:13
Mose steg ned från b_et
19:14
tung molnsky kom över b.et
19:16
folket ställde sig nedanfor b.et
19:17
hela b.et (Sinai) bävade
19:18
märka ut en gr äns omkring b_et
19:23
folket fö rnam dundret .• från b_et
20:18
byggde ett altare nedanfor b.et
24:4
(H. :) Stig upp till mig på b.et
24:12
Så steg Mose upp på b.et
24:15
och molnskyn övertäckte b.et
24:15
en förtärande eld, på b.et
24 :17
Mose steg upp på b.et
24:18
blev Mose på b.et 40 dagar och
24:18
s. blivit dig visade på b.et
25:40
tabernaklet .. visat dig på b.et
26:30
(altaret) blivit dig visat på b.et
27:8
Mose drÖjde komma ned från b.et 32:1
till att dräpa dem bland b.en
32:12
Mose steg ned från b.et
32:15
slog sönder (tavI.) nedanför b.et
32:19
låta dig stå i en klyfta på b.et
33:22
ställa dig på toppen av b.et
34:2
på b.et får ingen visa sig; ej må
får gå i bet framemot detta b.
34:3
Aran dog uppe på b.ets topp 4. Mos. 20:28
MOBe och Eleasar stega ned fr. b.et 20:28
från österns b. Moabs konung
23:7
uppehållit eder vid detta b. 5. Mos. 1:6
bleven stående nedanför b.et
4:11
och b.et brann i eld
4:11
talade H. på b.et ur elden
5:4
stegen icke upp på b.et
5:5
Dessa ord talade H. på b.et
5 :22

5B5

5B6
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BENÄGEN

icke b. na f. vindrickande

1. Tim. 3:8

BENÄMNA

namn varmed H. b.er dig
12 s. han b_de apostlar

Jer. 20:3
Luk. 6 :13

BEON

hebr. En sammandragning av BaalMeon. En stad i Rubens område på
östra sidan av Jordan . Den tillskiftades Rubens stam av Josua efter
Kanaans erövring. Se: Baal-Meon,
Bet-Baal-Meon. 4.Mos.32:3.
BEOR

hebr. möjl. fackla.
1. Edomeernas konung Belas fader.
I.Mos.36:32; I.Krön.1 :43.
2. Profeten Bileams fader.
BEOR
sändebud till B. s son
4. Mos_ 22:5
Så säger Bilearn, B.s son
24:3,15
Bileam, B. s s on, dI;'äpte de
31:8
lejde Bileam, B. s son
5. Mos. 23:4
B. s son, spåmannen, dräptes Jos_13:22
kalla till sig Bileam, B_ s son
24:9
Bileam, B.s son, svarade
Mika.6:5
efterfolja Balaam, B. s son 2_ Pet. 2:15
IEP.aVA

lät sina b.de t j Unare
1. Mos. 14:14
Gud . • hjälp i nöden , väl b.d
Ps. 46:2
har lagt i Sion en b.d s ten
Jes. 28:16
ståndaktigheten b.d fas thet
Rom. 5:4
Apelles , den i K. b.de
16:10
(Timoteus ' ) b_de trohet kiinnen Fil. 2:22
guldet s. gm eld bliver b.t
1. Pet. 1:7

BERA

hebr. gåva. En av Sodoms konungar.
l.Mos.14:2.
BERAJA

hebr. Herren är skapare. En son till
benjaminiten Simei. I.Krön.8:21.
BERAKA

hebr. välsignelse. En av dem som
gick över till David i Siklag. I.Krön.
12:3.
BERAKADALEN

Lovprisningsdalen, inte långt från
Tekoa i södra Juda . Där finns ruinerna Chirbet Berekut. I Berakadalen
lovade konung Josafat och hans folk
Herren efter segern över ammoniterna. 2.Krön.20:26.
BEREA

BEREDELSE
vad nödigt är till deras b.
Est.
vad nödigi var till hennes b.
s. var nödigt till kvinnornas b.

2:3
2:9
2:12

-berederIka

sal voberederska I.Sam.8: 13
-beredning

saltberedning HesA?: 11
-beredskap

krigsberedskap Pred.9: 18
BEREDVILLIGHET

ss. skor på edra fötter den b.

Ef. 6:15

BEREKJA

hebr. Herren välsignar.
l. En av Serubbabels söner. I.Krön.
3:20.
2. Sångaren Asafs fader. I.Krön.6:39;
15:17.
3. En levit, son till Asa. I.Krön.9: 16.
4. En dörrvaktare vid arken. 1.Krön.
15:23.
5. Överhuvud för Efraims barn. 2.
Krön.28:12.
6. Fader till Mesullam, som byggde
upp Jerusalems mur. Neh.3:4,30;
6:18.
7. Fader till profeten Sakarja. Se:
Barakias. Sak. 1 :1,7.
BERG

Berg

Ordet berg användes ofta i Skriften. Ibland kan det betyda en kulle
eller en höjd, och ibland har berg
just den betydelse, som vi lägger i
ordet.
Seir, Horeb, Sinai, Sion, Karmel,
Libanon och Gerissim är några av
de mest kända bergen, som omtalas
i Bibeln (se resp.). Berg står även som
symbol för något, som är starkt, stabilt, PS.30:8.
BERG

Uppdelning: allmänt, heligt, högt,
förb. med namn.

Berg

Bergsparti i Sillai.
medan b.et brann i eld
5:23
djupa vatten flöda [ram på b.
8:7
ur vars b . du skal l bryta koppar
8 :9
När jag hade stigit upp på b.et
9:9
stannade jag på b.et i 40 daga r
9:9
ord H. talade med eder på b.et
9:10
9 :1 5
och s t eg ned [rån b.et
9 :21
bäcken s. flöt ned [r ån b .et
stig upp till mig på b .et
10 :1
steg upp p å b .et
10:3
s . H. ta lat t ill ede r på b. et
10:4
ned [rån b.et och lade t avl or na
10:5
jag stannade på b .et lika l änge
10:10
11:11
är ett l and med b. och da l a r
11 :30
Dessa b. ligga på and ra sidan
3 2:22
förbränner b.ens grundvalar
32 :50
(Mose) skall dö d är på b .et
33:15
uråldriga b . ens yppersta s katter
33:19
Folk inbjuda d e till sitt b .
J os . 15 :8
det b . s. ligger gent e mot
15 :9
[r ån t oppen av dett a b.
18 :13
b.et söder om Nedre Bet-Horan
18 :14
b.et s. ligge r gent e mot
18 :1 6
b. gent emot HitUloms sons dal
b.en skälvde inför H. ans ikte Dom. 5:5
6 :2
hålor s. nu äro att se i b.e n
9:36
Det är skuggan av b .e n
11 :37
så jag [å r gå ned på b .e n
11:38
begrät s in jungfrudom på b.en
det b. s . ligger ge nt e m ot Hebron 16 :3
Filis teerna vid b.et på ena s ida n,
is r aeliterna vid b.et på
1. Sam . 17:3
(David) uppehö ll s ig bl a nd b .e n
23 :14
Saul gick p å e na sidan om b. et
23:26
kom ned i en hå lv äg i b .et
25 :20
26 :13
(David) på t oppen av b .et
ss . m a n jagar rapphöns på b .e n
26 :20
vid sidan a v b.et
2. Sam. 16:13
21:9
p å b.et inför H.
80000 män s. höggo i b.en l. Kon. 5:15
b. et öster om J e rus alem
11 :7
ställ dig p å b.et
19:11
stark storm , s . ryckte loss b .
19:11
J ag såg I. förs kingrat på b.e n
22 :1 7
2. Kon. 1 :9
han satt p å toppen av b .et
2 :1 6
har H. A . kas t at (Elia) p å ngt b.
4:27
upp till gudsmannen på b .et
fick s e b. et var fullt med hästar
6:17
drog jag upp på b .e ns höjder
19:23

gravarna s. voro d är på b.et
23 :16
s s. gaseller på b. en
1. Krön. 12:8
2. Krön. 2 :2
80000 man •• sten i b. e n
80000 man att hugga sten i b.en
2 :18
I. förskingra t på b. en, likt få r
18 :16
offer höjderna p å b .e n
21 :11
a lta r e n p å d et b . där H. hus stod
33 :1 5
ut på b . e n och hämten löv
Neh. 8:15
J ob 9:5
s . oförtänkt flyttar bort b.
själva b . et faller och förvittrar
14 :18
24:8
från b .en ge nomdränkas d e
b.e n omvälvas ifrån rötterna
28 :9
3 0:6
under jorden och i b.ens skrevor
upp på b .e n ha r hon till bete
39 :11
klippans spets och p å b.et
39:31
fode r åt honom fr ambära b . e n
40:15
Flyn ss . fåglar till edert b .
P s . 11:1
b .e ns grundvalar da rrad e
18 :8
hade du gjort mitt b . s t a rkt
30 :8
Din r ättfä rdighet är ss . väldiga b. 36: 7
b. en vacklade ned i havsdjupe t
46 :3
att b . e n bävade vid dess uppror
46:4
boskapen på de tusende b. en
50: 10
j.känner alla fåglar på b.en
50:11
gör b. en fast a gm. din kraft
65:7
B . e n bä re frid å t folket
72:3
växe säden ända t. b . ens topp
72:16
går du fram ifr. segerbytenas b.
76:5
det b. s . hs. hand hade fOrvärvat
78: 54
B. e n betäckta av dess skugga
80: 11
lik en låga s . avsvedjar b .
83: 15
Fö rrän b. e n blevo t. . ä r du , o. Gud 90:2
o. b. e ns höjder äro hs.
95:4
B. en s mälta ss . vax f. H.
97:5
b. en juble m . varandra (inI. H.)
98:8
uppöver b. e n stodo vatten
104:6
B. höjde sig, o. dal a r sänkte s i g
104:8
mellan b. e n toga de sin väg
104:10
104:13
Du vattnar b.en fr . dina salar
(H.) rör vid b. e n,o . de ryka
104:32
B. en hoppade ss . vädurar
114:4
r. b . ,varför hoppen I ss. vädurar 114:6
Jag lyfte r mina ögon upp t. b. e n
121 :1
144: 5
H. rör v id b . en, så att de ryka
s. låter gräs skjuta upp på b. en
147:8
(Loven H.) I b . o. alla höjde r
148:9
Förrän b . ens grund var l a gd Ords. 8:25
när foder samlas in på b. en
27:25
komm e r springande över h.en HV. 2:8
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m å du ströva omkr ing på b.en
2:17
Stig ned från pantrarnas b.
4:8
8 :14
Skynda upp p å de välluktrika b. en
de t b . . skall stå där fast grundat o .
vara de t yppersta ibland b. e n J es. 2:2
5:25
(H . slå r Jud a ) så a tt b. e n da rra
7:25
de b. där man arbetar m . hackan
13:2
Re sen upp e tt baner på ett b.
13:4
Hör t det larmar på b. e n
14:13
på gudaförsam li ngens b .
14:25
på m ina b. skall j . förtrampa hm.
ss. agnar f. vinde n, uppe på b. en
17:13
när man reser upp baner på b. en 18: 3
18:6
t. pris å t rovfå glarna på b . en
ID. rop upp mot b. et
22:5
på de tta b. göra ett gästabud
25:6
25:7
på detta b. göra om inte t det dok
H. hand skall vila ö . de tta b.
25:10
30:17
ss . e n ensam stång på b . e ts topp
b. e n flyta av deras blod
34:3
drog j. upp på b . ens höjder
37:24
alla b. o. höjde r (skola)sänkas
40 :4
Ve m väger b. e n på en våg
40:12
s å a tt du s kall s öndertröska b.
41:15
ropen fr . b. ens toppa r
42: 11
Jag skall föröda b.
42:15
bristen ut i jubel, I b .
44:23
alla mina b. till öppna vägar
49:11
bristen ut i jubel, I b.
49:13
när han kommer över b.en
52:7
54 :10
om än b.en vika bort
B.en s kola brista ut i jubel
55:12
så att b.en skälvde inför dig
64:1
så att b .en skälvde inför dig
64:3
att de tänd e offereld p å b.en
65:7
från Juda en a rvinge till mina b.
65:9
Tapanbes' barn avbeta dina b. Jer. 2:16
blott t omt larm gåva oss b . en
3:23
•Jag såg på b .en, de bävade
4:24
9:10
ÖVer b.e n vill jag gråta
edra fött e r snubbla p å b.en
13 :1 6
skola jaga dem ned från alla b.
16:16
Du (Juda) mitt b. p å fältet
17:3
l ät o dem irra omkring p å b.en
50 :6
strövade de från b . till höjd
50 :6
mot (Babel ) du förd ä rvets b.
51 :25
göra (Babel) till ett förbränt b.
51:25
på b. en jagade de oss
Klag. 4:19
Så säger H. t. b . e n o. höjderna Hes. 6:3
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intet skördeskri skall höras p å b. en 7:7
skola de söka tillflykt i b. en
7:16
H. härlighet stannade p å b. et
11:23
ic ke hå ller offermåltid på b. en
18 :6
en s. hå ller offermåltid p å b . en
18: 11
icke håller offerrnåltid på b. en
18:15
Man hå ller offerm å ltider på b . en 22:9
Dess kvistar hava fallit på b. e n
31:12
kasta (Faraos) kött på b . en
32:5
m. ditt blod, ända upp t. b. e n
32:6
Mina får gå nu vilse p å alla b.
34:6
uppfylla (Seirs) b . m. s lagna män
35:8
Så säger H. t. b. en o. höjderna
36:4
säg t. b . en o . höjderna
36:6
b. en skola slås ned
38:20
svärd mot hm. på alla mina b.
38:21
på toppen av b. et vara högheligt
43: 12
av stenen blev e tt stort b.
Dan. 2:35
en sten blev lösriven fr. b. et
2:45
havet o . helgedomens härliga b.
11:45
På b.e ns toppar frambära
Hos. 4 :13
s ka ll m a n säga till b . e n: Skylen
10:8
gryni ng .• över b. en
Joel 2 :2
fr am över b.ens toppar
2:5
att b.en drypa av druvsaft
3 :1 8
ha n s. har d a nat b.e n
Am. 4:13
då b.e n skola drypa av d ess saft
9:13
Till b.ens grund sjönk jag
Jana 2:7
B. en smälta under hs . fötter Mika 1:4
det b. där H. hus är skall stå fast
gru ndat,ypperst ibland b. e n
4:1
stå upp o. utfö r din sak inf. b. en
6:1
I b. o. I fast a klippor
6:2
från hav till hav , från b. till b.
7:12
B. e n bäva för (H.)
Nah. 1:5
över b.en gl ädjebudbärarens
1:15
Ditt folk ä r förstrött på b .en
3:18
De uråldr iga b.en splittras
Hab.3:6
B.e n s e dig och bäva
3 :1 0
dr age n nu upp till b.en
Hagg . 1:8
torka komma över land och b.
1:11
du än m å vara, du stora b.
Sak. 4:7
fic k j. se 4 vagnar komm a fram
mellan 2 b. ,o. b. en vara av koppar 6: 1
hälfte n av b. et viker undan
14:4
I skol e n fly ned i dal e n mellan b. ,
ty dal en mellan b . en skall räcka . . 14:5
därf. gjorde j. hs . b . t. ödemark Ma l. 1: 3
gtck han upp på b. et
Matt. 5: l
s t ad döljas, s . ligger på e tt b. ?
5:14
Sedan (J.) kommit ned fr. b.et
8: 1
gtck (J. ) upp på b. et
14:23
O. (J.) gick upp på b. et
15:29
Då de sedan gingo ned fr. b. et
17: 9
skolen I kunna säga t. detta b.
17:20
lämnar han de 99 på b. en
18: 12
(J:) skolen kunna säga t. detta b .
21:21
då m å de fly bort t. b . en
24:16
lärj. begåva sig t. det b. i Galileen 28:16
(J. ) gtck upp på b. et
Mark. 3: 13
(J:) då m å de fly bort t. b. en
13:14
alla b . o . höjde r skola sänkas Luk. 3:5
det b. s. deras stad var byggd på
4:29
(J.) gtck upp på b. et f. att bedja
6:12
en stor svinbjord i be t på b. et
8:32
(J . ) gtck upp på b. et f. att bedja
9:28
När de gingo ne d fr. b. et
9:37
de s. äro i Judeen fly bort t. b. e n
21:21
Då skall man säga t. b. en
23:30
fäder .• tillbett p å dett a b.
J oh. 4:20
på d etta b. eller i Jerusalem
4:21
J. gick upp p å berget och satte sig 6:3
drog (J.) sig åt e r unda n till b .et
6:15
Den va r urholkad i b.et
11 :38
att jag kund e förflytta b.
l. Kor. 13:2
m önsterbild visad på b.et
Hebr. 8 :5
I haven icke kommit till ett b.
12:18
ett djur s. kommer vid b.et
12:20
bland gravarna oc h p å b.en
5:5
vid b.et e n s t or svinbjord i b et
5 :11
gick (J.) upp på b.et för att bedja
6:46
Då de gingo ned fr å n b.et
9:9
säger till detta b. : Häv dig
11:23
alla b. öar flyttades bort
Upp. 6: 14
sade t. b . en o. klipporna :
6:16
ett brinnande b. hade blivit kastat
8:8
inga b. funnas mer
16:20
De 7 huvude na äro 7 b.
17:9

o.

BERG (he ligt berg)
konung på Sion, mitt heliga b. Ps.
svarar mig fr. sitt heliga b.
dväljas på ditt he liga b.
må de föra mig t . dit t heliga b.
Stor är H. på sitt heliga b .
De n stad står p å de heliga b . en
tillbedje n inf. (H . ) heliga b.
Ingenstädes på mitt heliga b. Jes .
tillbedja H. på det heliga b. et
låta komma t. mitt heliga b.
(H: ) få besitta mitt he liga b.
I s. förgäten mitt heliga b.
Ingenstädes på mitt heliga b .
t. mitt heliga b . i Jerusalem
H . väl signe dig du heliga b.
Jer .
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2:6
3:5
15:1
43:3
48:2
87:1
99:9
11:9
27:13
56:7
57:13
65:11
65:25
66:20
31:23

Berg-Bergsbygd
på mitt heliga b. ,på I. höga b.
skall hela I. hus tjäna mig
Hes. 20:40
Jerusalem, ditt heliga b.
Dan. 9:16
förbön för min Guds heliga b.
9 :20
larmsignal på mitt heliga b.
Joel 2:1
Gud, s.bor på Sion, mitt heliga b.
3:17
druckit på mitt heliga b.
Ob. 1:16
fOrhäva dig på mitt heliga b.
SeL 3:ll
H. b. det heliga b.et
Sak. 8:3
vi voro på: det heliga b.et
2. Pet. 1:18
BERG (högt berg)
alla höga b. övertäcktes
1. Mos. 7:19
har skett på höga b.
5. Mos .12:2
sen I så avogt, I höga b.
på det b. s. Gud har utkorat
Ps. 68:17
stenbockarna hava de höga b.en
104:18
(H. dag) över aUa höga b.
Jes. 2:14
på alla höga b. skola bäckar rinna 30:25
Stig upp på ett högt b., Sion
40:9
På höga b. redde du dig läger
57:7
Hon gick upp på aUa höga b. Jer. 3:6
på ett högt oLh brant b.
Hes. 17:22
på I. höga b. skall I. hus tjäna
20:40
På l. höga b. skola de få
34:14
satte mig ned på ett högt b.
40 :2
tog hm upp på ett högt b.
Matt. 4:8
(J. ) förde dem upp på ett högt b.
17:1
förde dem upp på ett högt b. Mark. 9:2
upp på ett stort och högt b.
UPP. 21:10
BERG (i förbindelse med namn)
arken på Ararats b.
1. Mos. 8:4
horeerna på deras b. Seir
14:6
ställde sin färd mot Gileads b .
31:21
(Laban) hann upp hm på Gileads b. 31:23
Laban hade sitt tält på Gileads b. 31:25
(Mose) kom till Guds b. Horeb 2.Mos.3:1
(Aron) träffade (Mose) på Guds b.
4:27
hade slagit läger vid Guds b.
18:5
skaU H. stiga ned på Sinai b.
19:11
hela Sinai b . höljdes i rök
19:18
H. steg ned på Sinai b. ,på toppen av
b . et, H. kallade Mose t. h. ets topp 19:20
kan icke stiga upp på Sinai b.
19:23
Mose steg upp på Guds b.
24:13
24:16
H. härlighet vilade på Sinai b .
hade talat ut m. Mose på Sinai b.
31:18
allt ifr . vistelsen vid Horebs b.
33:6
begav sig Mose upp på Sina i b.
34:4
Mase steg ned fr. Sinai b .. på vägen
ned fr.b.et hade .. 2 tavlor
34:29
de bud H. förkunnat på Sinai b.
34:32
H. på Sinai b. gav Mose
3. Mos . 7 :38
25:1
H. talade till Mose på Sinai b.
H. fastställde på Sinai b.
26:46
bud s. H. på Sinai b. gav I.
27:34
H.talade •. på Sinai b.
4. Mos. 3:1
bröto de upp och tågade från H.b. 10:33
I. barn kommo till b.et Hor
20:22
H. talade till Mose på b.et Hor
20:23
(H. :) för dem upp på b.et Hor
20:25
de stego upp på b.et Hor
20:27
(I.) bröto upp från b.et Hor
21:4
s. offrades på Sinai b.
28:6
lägrade sig vid b.et Sefer
33 :23
bröto upp från b.et Sefer
33 :24
lägrade sig vid b.et Hor
33:37
Aron steg upp på b.et Hor
33:38
när (Aron) dog på b.et Hor
33:39
(I.) bröto upp från b.et Hor
33:41
gränslinje fram vid b.et Hor
34:7
Från b.et Hor draga gränslinje
34:8
ända till b.et Herrnon
5. Mos. 3:8
ända till b.et Sion,det är Herrnon
4:48
b.et Gerissim platsen för välsign. 11:29
b.et Ebal platsen för förbannelsen 11 :29
på b. et Ebal resa dessa stenar
27:4
välsigna folket på b. et Gerissim
27:12
uttala förbannelsen på b. et Ebal
27:13
Stig upp här .. p å b . et Nebo
32:49
Aron dog på b . et Hor
32:50
han kom i glans fr. b. et Paran
33:2
Mose gtck upp på b. et Nebo
34: l
Josua altare på b. et Ebal
Jos. 8:30
hälften vänd mot b. et Gerissim o.
den andra hälften mot b. et Ebal
8: 33
Baal-Gadoonedanför b.et Herrnon 11 :17
fr. bäcken Arnon t. b. et Herrnon
12:1
fr. Baal-Gad, nedanför b. et Herrnon 13:5
b •• emot Hinnomsdalen
15:8
gränsen gick framom b.et Baala
15:ll
b.et söder om Nedre Bet-Horon
18 :13
b. et s.ligger emot Bet-Horon
18:14
det b . . Hinnoms sons dal
18:16
Timnat-Sera .. norr om b. et Gaas 24:30
norr om b. et Gaas
Dom. 2:9
bodde .. fr. b. et Baal-Hermon
3:3
Drag åstad upp på b. et Tabor
4 :6
hade dragit upp på b. et Tabor
4 :12
drog då Barak ned fr. b. et Tabor
4:14
b. en skälvde .. Sina in!. H. ansikte
5: 5
skynda bort ifr. Gileads b.
7:3
ställde sig på b. et Gerissim
9:7
gick (Abimelek) upp t. b. et Salmon 9:48
det b. s.ligger gent emot Hebron
16:3
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I. män slagna på b. et Gilboa 1. Sam.31:1

de lågo faUna på b. et Gilboa
31:8
Jag kom upp på b. et Gilboa 2. Sam. 1:6
I Gilboa b .. ej falla dagg e. regn
1:21
på b. et öster om Jerusalem 1. Kon. 11:7
(Omri) köpte b. et Samaria, bebyggde b.et,kallade staden eft . den man,
s. varit b. ets ägare
16:24
församla hela I. på b. et Karmel
18:19
församla pro!. på b. et Karmel
18: 20
(Elia) gick ända t. Guds b. Horeb
19:8
gick (Elisa) t. b. et Karmel 2. Kon. 2:25
kom t. gudsmannen på b. et Karmel 4:25
en räddad skara fr.Sions b.
19:31
söder om Fördärvets b.
23:13
landet ända t. Hermons b. 1. Krön. 5:23
I. män slagna på b. et Gilboa
10: l
lågo faUna på b. et Gilboa
10:8
i Jerusalem på b. et Moria 2Krön . 3:1
Abia steg upp på b. et Semaraim
13:4
du steg ned på b. et Sinai
Neh. 9:13
konung på Sion, mitt heliga b. Ps. 2:6
Vem får gå upp på H. b?
24 :3
tänker j. på dig på Misars b.
42:7
Skönt höjer det sig .. b. et Sion
48:3
Sions b. glädje sig
48:12
Ett Guds b. är Basans b. , ett
högtoppigt b. är Basans b.
68: 16
tänk på Sions b .. din boning
74:2
utvalde Sions b. ,s. han älskade
78:68
de likna Sians b. I s. icke vacklar 125:1
strömma nedför Gileads b.
HV. 4:1
draga åstad till H. b.
Jes . 2:3
över hela Sions b.s område
4:5
H. Sebaot, som bor på Sions b.
8:18
sitt verk på Sions b.
10:12
lyfter sin hand mot Sions b.
10:32
till dottern Sions b.
16:1
H. Sebaots namn bor ,till Sions b.
18:7
H. Sebaot konung på Sions b.
24:23
likas om på Perasims b .
28:21
som droga i strid mot Sions b.
29:8
tågar upp på H. b.
30:29
för att strida på Sions b.
31 :4
en räddad skara från Sions b.
37:32
vingårdar på Samariens b.
Jer. 31:5
vaktare skola ropa på Efraims b. 31:6
väldig ss. Tabor ibland b.en
46:18
på Efraims b. skaU han äta
50:19
för Sions b.s skull
Klag. 5:18
vänd ditt ansikte mot I. b.
Hes. 6:2
II. b., hören H. ord
6:3
på I. stolta h. skall jag plantera
17:23
röst ej höras bort till l. b.
19:9
på I. höga b. skaU I. hus tjäna
20:40
I. b. skola ödeläggas
33 :28
jag skall föra dem i bet på I. b.
34:13
På I. b . skola de få betesmarker 34:14
fett b ete skola de hava på I. b.
34:14
vänd ditt ansikte mot Seirs b.
35:2
komma över dig, du Seirs b.
35:3
jag skall göra Seirs b. tomt
35:7
s. (Edom) har talat mot I. b.
35:12
bliva en ödemark, du Seirs b.
35:15
profetera om I. b. och säg
36:1
11. b. hören H. ord
36:1
I. b. mån I nu höra H. ord
36:4
1. ?, I skolen åter grönska
3 6:8

till ett enda folk på I. b.
37:22
(Gog) upp till 1. b.
38:8
skall låta (Gog) komma till I. b.
39:2
På I. b. skall (Gog) falla
39:4
till mitt slaktoffer på I.b.
39:17
förbön för Guds heliga b.
Dan. 9:20
på Sions b. en räddad skara
Joel 2:32
eder Gud, s. bor på Sion, mitt b.
3:17
Församien •• till Samarias b.
Am. 3:9
I Basans-kor på Samarias b.
4:1
I sorglös e på Samarias b.
6:1
allt förstånd på Esaus b.
Ob. v.8
var man på Esaus b.
v.9
på Sions b. finnas en räddad skara v.17
sydlandets folk taga Esaus b.
v.19
frälsare draga upp på Sions b.
v.21
till att döma Esaus b.
v.21
låt oss draga åstad till H. b. Mika 4:2
H. skall va ra konuIl!( över Sions b. 4:7
den Helige från b.et Paran
Hab. 3:3
H.Sebaots b. det heliga b.et
Sak. 8:3
till det b. i Galileen
Matt. 28:16
s. äro i Judeen .. till b.en
Mark. 13 :14
det b. s. kallas OJjeberget
Luk. 19:29
de s. äro i Judeen fly till b.en
21 :21
det b. s. kallas OJjeberget
21:37
på detta b. eller i Jerusalem Joh. 4:21
J. gick upp på b.et
6:3
det b. s . kallas OJjeberget
Apg. 1:12
i öknen vid b.et Sinai
7:30
talade med hm på b.et Sinai
7:38
det ena från b.et Sina
Gal. 4:24
B.et Sina kallas för Agar
4:25
haven kommit till Sions b.
Hebr. 12:22
se Lammet stå på Sions b.
Upp. 14:1
00

BERGET DÄR HERREN LÅTER SE SIG
nu för tidet heter det B.
l. Mos. 22:14
BERGFÄSTE

skydd mot Midjan gjorde .. b. na Dom .6:2
David i ökne n på b.na
1. Sam . 23:14
David håller sig på b. na i Hores
23 :19
uppehöll sig på En-Gedis b. n
24 :1
H. du mitt b. ,min borg
2. Sam. 22:2
David sin boning i b. t
1. Krön. 11:7
gingo t. David i b. t i öknen
12:8
ngra män t. David ända t . b. t
12:16
(David:) H., mitt b.
Ps. 18:3
du är mitt b. o. min borg
31:4
Ty du är mitt b. o . min borg
71:3
du b.på slätten, säger H.
Jer. 21:13
b. na bliva erövrade
48:41
de s. bo i b. n skola dö
Hes. 33:27
BERGHÄLL

lägg (offret) på b. en där

Dom .

6 :20

BERGLAND

låt mig se det goda b. et

5. Mos. 3:25

BERGSBYGD
Det fanns flera bergsbygder i Palestina. Mest känd är Efrairns bergsbygd och Juda bergsbygd.
BERGSBYGD
flyttade han till b.en
l. Mos.12:8
s.kommo undan flydde till b.en
14:10

Lot drog upp från Soar till b.en
19:30
Esau bosatte sig i Seirs b.
36:8
för edomeerna, i Seirs b.
36:9
draga åstad mot övre b.en 4. Mos. H:40
drogo de upp mot den övre b.en
14:44
kananeerna, s. bodde där i b.en
14:45
från Horeb, åt Seirs b. till 5. Mos. 1:2
begiven eder till amoreernas b.
1:7
vandrade åstad till amoreernas b.
1:19
haven kommit till amoreernas b.
l :20
lätt mod drogen I upp mot b.en
1 :41
I drogen upp mot b.en
1:43
i b.en drogo ut mot eder
1:44
att t åga omkring Seirs b.
2:1
att tåga omkring denna b.
2:3
Seirs b. till besittning åt Esau
2:5
lät du vara städerna i b.en
2:37
samt hälften av Gileads b.
3 :12
(till spejarna:) Gån upp i b.en Jos. 2:16
(spejarna) kommo upp i b.en
2:22
(spejarna) kom mo ned från b.en
2:23
konungarna s. bo i b.en
10:6
så ock I.b. och dess lågland
11:16
anakiterna i hela Juda b.
11 :21
och i hela I. b.
11 :21
(Og) rådde över Hermons b.
12:5
alla i b.en skall jag fördriva
13:6
hade fått hela Hermons b.
13:11
Så giv mig nu denna b.
14:12
gränsen till städerna i Efrons b.
15:9
gränsen åt väster mot Seirs b.
15 :10
Efraims b. är dig för trång
17:1 5
I b.en finnes icke rum för oss
17 :16
(Josefs hus) skall få en b.
17:18
gränsen uppåt b. en västerut Jos. 18:12
Timnat-Sera i Efraims b.
19:50
Kedes (I. fristad) i Naftali b.
20:7
Sikem i Efraims b .
20:7
Hebron i Juda b.
20:7
(Arons söner) Hebron i Juda b.
21 : 11
Sikem m. utmarker i Efraims b .
21 :21
gav Seirs b. t. besittning å t Esau
24:4
Timnat-Sera i Efraims b.
24:30
Pinehas'stad,Gibea ,i Efra ims b.
24:33
s å att (Juda) intogo b . en
Dom. 1:19
trängde undan Dans barn t. b. en
1:34
man begrov (Josua) i Efraims b.
2:9
de hiveer s. bodde i Libanons b .
3:3
stöta i ba sun i Efraims b.
3:27
då drogo I. barn ned fr. b. en
3: 27
under Deborapalmen i Efraims b.
4 :5
sänt budbärare i hela Efraim s b.
7: 24
bodde iSamir, i Efraims b.
10:1
Pirgaton i amal ekit ernas b.
12:15
I Efraims b. levde en man .. Mik. 17:1
kom han till Efraims b.
17:8
Så kommo d e till Efraims b.
18 :2
droga de vid a re till Efraims b.
18:1 3
e n l evitis k man i Efraims b.
19:1
denne man var fr ån Efraims b.
19:16
till den del a v Efr aims b.
19:1 8
i Efraims b .. en man
1. Sam. 1:1
Då gick (Saul) gm. Efraims b .
9:4
2000 män i Mikmas o. i Bet els b. 13:2
s. hade gömt sig i Efraims b.
14:22
en man fr. Efraims b.
2 . Sam. 20:21
Ben-Hur i Efraims b.
1. Kon. 4: 8
befäste Sike m i Efraims b.
12:25

Det evigt snöklädda Hermon.
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Bergsbygden-Bergspredikan
kommit t. mig fr. Efra im s b.2. Kon. 5:22
droga 500 m an t. Seirs b. 1. Krön. 4:42
fristäderna i Efraims b.
6:67
Semaraim i Efra ims b.
2. Krön. 13 :4
städer han tagit i Efraims b .
15:8
ända till Efraims b.
19 :4
folket i Seirs b .
20:10
bakifrån på folket ifrån Seir s b.
20:22
Moab •• mot folket ifrån Seirs b .
20:23
vingårdsarbetare hade han i b.en
26 :10
byggde han s täder i Juda b.
27:4
från Efraims b •• bådar fördärv Jer. 4:1 5
stad i Judee n , uppe i b . en
Luk . 1:39
ryktet gick ut över Judeens hela b. 1:65
BERGSBYGDEN
4. Mos. 13:18
dragen vidare upp till B.
13:3 0
och amor~er n a bo i B.
alla deras grannfolk • • . i B . 5. Mos . 1:7
1:24
Dessa ... droga upp till B.
Jos. 9:1
konungar, som bodde i B.
10:40
intog J os ua hela landet, B .
konungar, som bodde norrut i B. 11:2
11:3
och jebus~ema i B.
11:16
intog Josua he la detta land: B.
11:21
Josua .. . utrotade anakiterna i B.
såväl B. , Låglandet, Hedmarken 12:8
15:48
i B. : Samir, Jattir, Soko
16:1
öknen, som .• . höjer sig uppåt B.
de kanan~er, som bodde i B. Dom. 1:9
från B. och Sydlandet skall
Jer. 17 :26
32:44
tillkalla vittnen .•• i B . s städer
33:13
I B . s städer skola hjordar draga
BERGSDÄLD

komma

Q.

slå ned ,i b. er

Jes .

7:19

BERGSGUD

En reli giös fö reställning, som förekommit bland många fo lk, är den
som fö rknippar gudar och övernaturli ga makter . med vissa om råden av
natu ren eller li vet och som alltså räknar med en differentiering av gudavärld en , så att varje gudom tänkes
ha sin del av tillvaron att härska
över. I 1.Kon .20 :23 möter vi på liknande sätt a ramee rnas uppfattnin g
av Israels Gud som en bergens gud,
vi lken inte ha r någo n makt i dala r
ell er på slätter. Men i namnet H erren, JHWH, ligger, att han har all
makt och är oberoende av tid och
rum , v.28. Se: Herren.

K apell som rests på d en plats, där Jeslls el1ligt traditiol1 el1
höll sin bergspredikal1 .

Jesu stora tal , återgivet i Matt.5- 7,
kallas sedan gammalt »Bergspredikan », jfr Matt.5: 1. Luk.6:20-49 innehåller ett likn ande tal; detta benämnes ofta »Slättpredikan» , jfr L uk .6:
17. De fl esta uttolkarna a nser, att
det rör sig om samma tal (och att
näm nda slätt var belägen uppe på
berget). Själva grund en är densamma
i de båda talen . E n jämförelse visar
a nmärkni ngsvärda likheter, om ock
sam tidi gt vissa olikheter. Talet hos
Lukas är endast en tredjedel så långt
som talet hos Matteus. Mer än fy rtio
ve rser hos Matteus har ingen parallell
hos Lukas, medan hos Lukas endast

fyra verser icke har någon parall ell
hos Matteus.
Stundom ha r Bergspredikan uppfattats som en samling tillfä ll iga utta la nden av Jesus , lös ryckta ur si tt
egentliga sa mmanhang. Detta kan
icke vara rikti gt. Det ä r uppenbart ,
att det är en bestämd predika n, hållen vid ett bestämt tillfäll e, som här
återgives, även om det är sann olikt,
ja säkert, att denna delvis upprepats
vid and ra till fä ll en. Jesus har varierat
sin a uttala nden, och varje variant har
sin speciell a in nebörd.
Det kan icke hell er vara rikti gt att
uppfatta Bergspredikan som en sammanfattn in g av Jesu förku nn else.
F lera ämnen, vilka intager en central
plats i ha ns underv isning vid andra
ti ll fä ll en och i a ndra peri oder av
ha ns verksamhet, beha ndlas icke här.
Jesu först a fö rkunnelse sa mma nfattas
i budskapet: . GÖ ren bättrin g, ty himmelriket är nära !» Matt. 4:17. Bergspredikan utgör en naturlig fort sättnin g av denna förkunnel se. H an
skildra r det andliga ri ke, det Guds
konungavä lde, som har kommit i och
med honom. Och nu vänder sig ha ns
predikan tydligt till lärju ngarna; han
undervisar dem ha n vunnit genom
sin fö rk unnelse. Likvä l ä r det uppenbart, att Bergs predikan var ett offentligt tal , som åhördes a v de stora
ska ror, som sa ml ats omk ring honom.
Det gudsrik e, som nu kommit, är
icke ett jordiskt hä rli ghets rike, där
ma n befrias frå n all a fiender, och
där man utan nöd och trångmål kan
tjäna Gud . Tvärtom måste Jesu lä rjungar vara fö rberedda på motstå nd
och förfö ljelse. Mitt i en mörk och
ond värld skall de vara ljus och salt.
Icke desto mindre är ri ket kommet,
Guds konungadöme proklameras, ty
Konungen är kommen , ha n, so m ka n
sätta sitt ord vid sidan av det som
G ud fordom talade genom profete rna och som gentemot all a männi skotolkningar och meningar kan säga:
• Men jag säger eder • . Dessa Jesu ord
är den som kan säga: »Jag Herren .,
Därmed tillkännagiver ha n, att ha n
ä r den, som kan säga: »Jag Herren »,
ty H erren är den ende, som kan säga:

»Jag säger eder ». Folket fö rundrade
sig, ty han förkunn ade si n lära »med
makt och myndigh et», Matt. 7:29.
[ Bergs predikan kun gö r Ko nungen
sjä lv si tt rikes lag. Men därvid upphäver han ingalunda »Iagen ell er profeterna », M att.5 : 17. H an försäkrar,
att icke en enda prick, ick e den
min sta bokstav av vad Gud fo rdom
tal at skall fö rgås, 5: 18. Guds lag och
G uds budskap, som av de skriftl ä rdes
lög npenn or, Jer.8:8, förva ndlats ti ll
lögn, framh å ll es nu tvä rtom i hela
sin a ndliga inn ebörd och fullkomnas
av honom, so m kommit för att fu ll borda a llt vad Gud lovat i det gamla
förbundet, M att .5 : 17.
Det ä r sålund a totalt mi ssfö rstå nd ,
då ma n men a r, a tt Bergspredikan stå r
i motsatsställ nin g till lagen och ga mla
förbundet. Icke hell er ä r det rikti gt
att säga, att Jesus komm it för att
stifta en ny religion. D et nya ä r Jesu
person . H an är den, so m ga ml a fö rbundets heli ga Sk ri fter pekade fram
emot.
Detta kastar också ljus över o ri gin a litetsproblemet, som kraftigt omdebatt erats , när det gä ller Bergsp red ikan. Framstående judiska lä rde har
t.ex. i Talm ud och M idrascherna
kunnat påvi sa para ll ell er och analogier till ett överra skande stort a ntal
utsagor av Jesus. Delta bekymrar
icke den , som förstå r, att Jesus i N.T.
inte fram ställs såsom stifta ren aven
ny religion . H a n komm er icke med
någon ny lära eller ny etik. H a n kommer med Guds ord, det so m Fadern
givi t honom att ta la , Joh . 12 :49; 14:
24, och detta står i naturlig överensstä mmelse med vad som förut förkunnats.
Bergs predikan är den nya messianska lagen för Guds folk. Den
upptager i sig vad Gud fordom har
talat och är den fu ll a , slutliga uppenba relsen av Guds vilja. Den är given
av honom , som kom med både nåden
och sa nnin gen, Joh . l: 17, den fulla
sa nnin gen och det full a ljuset, och
nåden, som förve rkligar och uppfyller lagen i den som tror. R om.8:4.
En ga nska utbredd uppfattnin g är,
a tt Be rgspredikans uppgift ä r att
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BERGSGUD
(L) gud är en b.
1. Kon. 20 :23
H. är en b. o. ic ke en dalgud
20:28
BERGSHJÄSSA

viss nande blomster på b. n
vi ssnande blomma på b. n

Jes. 28: 1
28:4

BERGSHöJD

gränsen gick till Jearims b . Jos . 15:10
folk i försåt på b.erna
Dom. 9:25
där kommer folk ned från b .erna
9:36
BERGSKLIPPA

alla dolde s ig bland b .or

Upp. 6:15

BERGSKLYFTA

(Sim son) bodde i b.n vid Etam Dom . 15:8
3000 män •. till b.n v id Etam
15:11
Du min duva i b.n
HV. 2:14
(mskorna) skol a fl y in i b.or
Jes. 2:21
slakten edra barn r b .ornas djup
57:5
där du sitter ibland b.orna
Jer. 49:16
sitter ibl and b .orna i din boning Ob. 1:3
BERGSKULLE

en vingård på en bördig b.

Jes. 5:1

BERGSPREDIKAN

väcka synd akännedom . Detta ä r i
viss grad också förhå ll andet , men om
man menar, att det skull e vara dess
enda syftemål, kan den kna ppast utföra ens denn a uppgift. Bergspredikan ä r lå ngt mera : ett uttryck för
livslaga rna i Guds rike, och Jesu lärjungar och lä rjun garnas gemenskap
här i världen skall igenkänn as därpå
att de håll er denna lag oc h lever eft er
den. D ä rför heter det i slutet av talet:
»Icke kom mer var och en in i ttimmelriket, so m säge r till mig: 'Herre,
Herre' , utan den som gö r mi n himmelske Faders vi lja », M att.7: 21.
Faderns vilja sä ges hä r helt enk elt
vara inn ehåll et i Be rgspredikan. Ett
liv efter Bergs predikan ä r för Jesus
omvändelsens nöd vändiga frukt, 5:20.
De mä nni sko r, so m har grundat sitt
li vshus på en tro på Jesus, som frambragt trons gä rnin ga r, den nya och
bätt re laguppfyll elsen, ha r därför
byggt på hälleberget. Men den, vilkens
tro bestått all enast i munnens bekä nnelse och ej i efterföljel se, ha r däremot byggt på sanden, 7:24-27 . Bergspredi kan stå r som en spärr mot all
antin omi sm, rin ga ktning för etikens
krav unde r å beropa nde av den kri stna friheten, förkasta nde av Guds la g
und er hänvisning till nåden. Han, som
sjä lv ä r lagens ände och uppfyll else,
Rom. 10:4, har här upprest denn a
spärr. H ela N.T. giver sitt bifa ll härtill , jfr M att .25:3 l L; Joh.15: I L; Gal.
5:6 ; Ja k.2: 17; l.J oh.2:4.
Bergspredikans tema är sålu nda
först och främst gudsrikets - himmelrik ets - rättfärdighet , den rä ttfä rdighet, som öve rgå r fa ri seern as och de
skriftlä rdes, Matt.5 :20.
Bergspredikans disposition

l. GUDS RIK ETS MEDBORGARE
(5:3- 16)
l. Deras sä rdrag och villko r, 3- 12
2. Deras kall else oc h uppgift, 13- 16

IL G U DS RIKES LAG
(5 :17-48)
Kristi lag och Mose lag: Det nya fu ll borda r oc h öve rgå r det gamla , 17-20.
En hög re lag och en hög re uppfyllelse:
I. En högre lag

brod erskap ,

01/1

döm er ovil ja som mord , 2 1- 26
2. En högre lag

rel1h et

01/1

fö rdöme r det orena begä ret
ä kten skapsbrott , 27-30
3. En

h ögre

lag

01 "

som

äktensk apet ,

3 1-32
4. E I1 högre lag

0111

sannfärdighet,

förbjud er svä rj andet såso m onödigt,
ont, 33- 37
5. En högre lag

011 1

riill igheter

sä tter sjä lvbehä rsknin g och välvilja i
ställ et för rä tt till vedergä llning,
38-42
6. En högre lag

01/1

kärlek

kräve r en kä rl ek, som liksom Guds
egen kä rl ek omfattar all a, 43-48
Ill. SANN GUDSTJÄNST
(6: 1- 8)
I. »När du giver allm osor », 2-4
2. »När [ bedjcn », 5- 15
3 . • Nä r [ fas ten ., 16- 18
IV. DET TIMLIGA
(6:19- 34)
l. Skatter i himm elen , 19- 2 1
2. Gud ell er Ma mon, 22-24
3. In ga bekymm er, 25- 34
V. SANN OCH FALSK
GUDSDYRKAN
(7: 1- 27)
I. Kritik ell er bön? 1- 12
2. De två väga rn a, 13- 14
3. Två slags lära re. 15-20
4. Två slags åhöra re, 21 - 27
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Bergssluttning-Berömma
BERGSSlUTTNING

b.en vid Kinneretsjön
4. Mos.34:11
(H.:) skall jag lägga Moabs b. Hes.25:9
BERGSSLUTTN INGARNA

hebr. 'ase~o!. Ordet betyder »sluttningar» och har i den svenska kyrkobibeln (liksom övriga uppräknade orri
i Jos.1O:40; 12:8) uppfattats som
namn på ett av de områden, som intogs av Josua. Samma ord förekommer även tillsammans med bergsnamnet Pisga och är då översatt med
»sluttningar» , t.ex. Jos.12:3; 13:20.
BERGSSLUTTNINGARNA
intog Josua hela landet, B.
såväl ... B. som ock Öknen

Jos. 10:40
12:8

BERGSTOPP

blevo b.arna synliga
1. Mos. 8:5
David kommit upp på b.en 2. Sam. 15:32
framåt ett litet stycke från b.en
16:1
övergivna fästen på b.arna
J es. 17:9
slagna män ligga på b.ar
Hes. 6:13

skulle b. på ngns gärningar
9: 11
b. r det icke på ngn mskas vilja
9:16
Hållen frid så mkt s.på eder b. r 12:18
b. r på •. han håller Guds bud l.Kor. 7:19
de s.låta det b.på tro
GaJ. 3:7
bliva de s.låta det b. på tro
3:9
de s.låta det b.på laggärningar
3:10
3:12
i lagen b.r det icke på tro
b.r på huruvida han har en tro
5:6
allt b.r på huruvida han är
6:15

-beroende

oberoende l.Kor.9: l O
BERODAK-BALADAN

Se: Merodak-Baladan. 2.Kon.20:12.
BEROTA

hebr. möjl. plats med cypresser. En
ort, som enligt profeten Hesekiels
syn skulle vara med och bilda gränsen mot norr i det heliga landet, som
skulle fördelas mellan israeliterna och
främlingarna. Möjligen identisk med
Berotai, se d.o. Hes.47:16.

BERGSTRAKT

BEROTAl

(mskor) irrade omkr. i b.er Hebr. 11:38
BERGSöKEN

Ps. 75:7

ej heller fr. b. nen .. hjälpen
BERI

hebr. som förklarar el. uttyder. Sofas
son av Asers stam. l.Krön.7:36.
BER lA

hebr. möjl. i olycka.
1. Asers son. Stamfader för beriaiterna.
BERlA
1. Mos.46:17
Asers söner voro ... B.
46:17
B. s söner voro Heber och
4. Mos. 26:44
av B. beriaiternas släkt
26:45
Av B. s barn: Av Heber
Asers söner voro ... B.
1. Krön. 7:30
B. s söner voro Heber och Malkiel 7:31

hebr. möjl. plats med cypresser. Stad
mellan Hamat och Damaskus. Den
motsvaras av nuv. Bereitan, söder om
Baalbek. Se: Berota, Kun. 2.Sam.8:8.
BEROTIT

(hjältarna) b.en Naherai
.. berusa

1. Krön. 11:39

BERUSA

vinberusad Jes.28:1
BERUSA
b.en eder av kärlek
b.r hm,,för att få skåda
BERUSNING
s. har tömt b.ens kalk
ur (Jerusalems) hand b.ens
Jerusalem till en b.ens kalk

HV. 5:1
Hab.2:15
Jes. 51:17
51:22
Sak. 12:2

BERYKTAD

en b. fånge, s. hette Barabbas Matt. 27: 16

2. Efraims son. l.Krön.7:23.
3. Elpaals son, en benjaminit. l.Krön.
8:13,16.
4. Simeis son, en levit. l.Krön.23:
10.11.
BERIAIT

av Beria b. ernas släkt

4. Mos. 26:44

BERNICE

grek. segrande.
1. Dotter till den egyptiske konungen
Ptolemeus Filadelfos, gift med den
syriske konungen Antiokus Teos.
Dan.1l:6-7.
2. Äldsta dottern till konung Herodes Agrippa r. född år 28 e.Kr. Hon
var först gift med sin farbroder Herodes av Kalkis. Denne dog endast kort
tid därefter (år 48 e.Kr.). Hon bodde
sedan hos sin broder Herodes Agrippa II, men då det ryktades, att hon
levde i ett otillbörligt förhållande till
honom, gifte hon sig med konung
Ptolemon av Sicilien. Emellertid tröttnade hon snart på honom och återvände till sin broder. Senare skall hon
ha varit både Vespasianus' och Titus'
älskarinna. Hon besökte t.o.m. Titus
i Rom men blev senare förskjuten.
- Bernice fick tillsammans med sin
broder tillfälle att både se och höra
aposteln Paulus, när han satt i fängelse i Cesarea. Apg.2S:13,23; 26:30.
BERO

det b.r att han är så stark
Dom.
varav det b.r att du är så stark
varpå det b.r att du är så stark
Av H. b. en mans steg
Ords.
en lycka s. b.r av mskan
Fred.
att det icke b. r av de snabba
allt f. dem b. r av tid o.lägenhet
fel s. b. r av den s. har makten
mskans väg b. r ej av henne
Jer.
en mskas liv b. r icke därpå Luk.
s.låter det b. på tro
Rom.
om de s.låta det b. på lag
Därför måste det b.på tro
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16:5
16:6
16:15
20:24
2:24
9: 11
9:11
10:5
10:23
12:15
3:26
4: 14
4:16

BERYLL

grek. beryllos. En ädelsten, som man
tidigt kände till. Dess färg var i regel
sjögrön, ofta med blåaktig skiftning.
Den liknade smaragden men var icke
så kostbar och fin som denna. En av
grundstenarna i den himmelska staden utgöres aven beryll. Beryll importerades mestadels från Indien.
BERYLL
åttonde (grundstenen) en b.

Upp. 21:20

BERÅTT

m. b. mot kastar ngt på hm. 4. Mos.35:20
utan b. mod kastar på hm. ngt.
35:22
om vi m. b. mod synda
Hebr. 10:26
BERÄKNA

För vart lamm b. ett antal 2. Mos. 12:4
s. b.s åtgått till tabernaklet
38:21
b.s till samma värde
3. Mos. 25:50
b. penningvärdet efter de år
27 :18
b.d efter längden av mans 5. Mos. 3:11
sätter sig och b.r kostnaden Luk. 14:28
BERÄKNING
b. gjordes efter Moses
skall du göra en b.
efter sina själviska b.ar

2. Mos. 38:21
4. Mos.31:26
Ords. 23:7

BERÄTTA

b.de det för sina bröder
1. Mos. 9:22
b.de detta för Abram
14:13
(Abimelek) b.de allt detta
20:8
blev b.t för Abraham
22:20
b.de detta i sin moders hus
24:28
han hörde huru Rebecka b.de
24:30
b.de om den brunn de grävt
26:32
b.de för Rebecka vad Esau sagt
27 :42
b.de för Tamar att hennes
38 :13
blev så b.t för Juda
38:24
b.de hon for (Potifar) detsamma
39:17
hörde vad hans hustru b.de
39:19
b.de allt vad s. hade hänt
42:29
Varför .. b.den för mannen
43:6
b.de vi för hm vad min herre
44:24
b.en nu för min fader
45:13
b.de for hm och sade: Josef lever 45:26
(Josef:) Jag vill b. för Farao
46:31
Josef kom och b.de för Farao
47:1
b.de fOr Jakob: Din son Josef
48:2
Mose b.de för Aron allt
2. Mos. 4:28
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på den dagen b. fOr din son
13:8
man b.de för konungen i Egypten
14:5
b.de detta for Mose
4. Mos. 11:27
s. finge höra detta b.s om dig
14:15
när de höra b. s om dig
5. Mos. 2:25
att man i ngn av de städer b. r
13:12
(Om detta) bliver b. t f. dig
17:4
blivit b. t f. dina tjänare
Jos. 9:24
man b. de f. Sisera att Barak Dom. 4: 12
När man b. de detta f. Jotam
9:7
Detta blev b. t f. Abimelek
9:25
man b. de detta f. Ahimelek
9:42
när det blev b. tf. Abimelek
9:47
hustrun b. de det f. sin man
13:10
F. mig har blivit b. t allt
Rut 2:11
b. de hon f. sin svärmoder hos vem 2:19
Då b. de (Rut) f. henne allt
3:16
mannen b. de det f. Eli
1. Sam. 4:14
När man b. de detta f. Saul
14:33
Då blev det b. t f. Samuel
15:12
man b. de det f. Saul
17:31
det blev b. tf. Saul
19:19
b.de för David: Filist<ierna
23:1
blev b.t för Saul att David
23:7
det då blev b.t för Saul
23 :13
b.de de fOr (David) allt
25:12
en av tjänarna b.de för Abigail
25:14
när det blev b.t för Saul
27:4
mannen s. b.de detta
2.Sam. 1:5
När man b.de för David
2:4
när Joab kom hem, b.de man
3:23
När det nu blev b.t för David
6:12
När man b.de detta för David
10:5
När detta blev b.t för David
10:17
Detta b.de man för David
11:10
sände Joab och lät b. för David
11:18
Budbäraren b.de för David allt
11 :22
när man b.de för David
15:31
en gosse b.de det för Absalom
17:18
en man b.de för Joab
18:10
sade Joab t. mannen s. b. de 2. Sam. 18:11
b. f. konungen vad du sett
18:21
det blev b. t f. Joab att konungen.. 19:1
När det blev b. t f. David
21:11
det blev b. t f. Salomo
1. Kon. 1:51
det blev b. t f. konung Salomo
2:29
man b.de för Simei
2:39
när det blev b.t för Salomo
2:41
icke blivit b.t för min herre
18:13
när Ahab b.de för Isebel allt
19:1
hon kom och b.de detta
2. Kon. 4:7
(Gehasi) b.de det för (Elis a)
4:31
b.de detta för sin herre
5:4
b.de att (Elisa) var i Dotan
6:13
lät oss b. detta i konungens hus
7:9
(de spetälska) b.de för dem
7 :10
b.de detta för konungen
7 :15
När man nu b.de för denne
8:7
s. kan b. detta i Jisreel
9:15
väktaren b.de och sade
9:18
Väktaren b.de åter och sade
9:20
(Isebels begravare) b.de detta
9:36
När då ett bud kom och b.de
10:8
b.de för hm vad Rab··Sake sagt
18:37
b.de sekreteraren Safan
22:10
b.de för David vad s. hänt 1. Krön. 19:5
När detta blev b.t för David
19:17
man kom och b.de detta
2. Krön. 20:2
b.de Safan för konungen
34:18
b. de det f. drottning Ester
Est. 2:22
b. de de det f. Haman
3:4
hade b. t f. dem
3:4
sedan man hade b. t f. (Haman)
3:6
Esters tjänarinnor b. de detta
4:4
b. de Mordokai f. hm. allt
4:7
(Hatak) skulle b. allt f. henne
4:8
Hatak kom o. b. de f. Ester
4:9
När man nu b. de f. Mordokai
4:12
skrivet att Mordokai hade b. t
6:2
edomeen Doeg b. de f. Saul
Ps. 52:2
när det blev b. t f. Davids hus Jes. 7:2
b. de f. hm. vad Rab-Sake sagt
36:22
männen fingo gm. det han b. de J ona 1: 10
(J:) b. de f. sin herre allt
Matt. 18:31
vaktade (svinen) b. de härom Mark. 5:14
b.huru stora ting H.har gjort
5:19
vad herdarna b. de f. dem
Luk. 2:18
detta fick Johannes höra b.s
7 :18
flydde de och b.de härom
8:34
b.de för (J.) om de galileer
13:1
har jag b.t om vad J.gjorde Apg. 1:1
kom någon och b.de för dem
5 :25
b.de för oss huru han sett ängeln 11 :13
b.de att Petrus stod utanför
12:14
bröder b.t något ont om dig
28 :21
av Kloes blivit mig b.t
1.Kor. 1:11
BERÄTTELSE
b.en om den ordning allt
1. Mos. 2:4
6:9
Detta är b.n om Noas släkt
Detta är b.n om Noas söners släkt 10:1
11:10
Detta är b.n om Sems släkt
11:27
detta är b.n om Teras släkt
detta är b. n om Ismaels släkt
25:12
b. n om Isaks släkt
25:19
b.n om Esaus,det är Edoms,släkt 36:1
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detta är b. n om Esaus släkt
36:9
Detta är b. n om Jakobs släkt
37:2
b. n om Arons o. Moses släkt 4. Mos. 3:1
(spejarna) avgåvo sin b.
13:27
avgiva sin b. inf. oss
5. Mos. 1:22
(spejare) avgåvo sin b. inf. oss
1:25
j. avgav sedan min b. därom Jos. 14:7
avgåvo sin b. härom
22:32
Safan avgav sin b. inf. kon. 2. Kon. 22:9
b. n om Davids sista tid
1. Krön. 23:27
avgav sin b. inf. konungen 2. Krön. 34:16
de sände t.hm. en b.
Esr. 5:7
Nehemjas. Hakaljas sons, b. Neh. 1:1
b. n om den storhet
Est. 10:2
Daniels b. :Jag hade en syn
Dan. 7:2
Här slutar b. n
7:28
företagit sig att avfatta b. r
Luk. 1:1
BERöMD

(Davids) namn blev b.t
1. Sam. 18:30
b.a staden, min glädjes stad Jer. 49:25
inför honom har b.t mig
2. Kor. 7:14
BERÖMLIG
Assurs söner .. b.a
Ty vad b.t är däri

Hes. 23:23
1. Pet. 2:20

BERÖMMA

1) [pä'ar], 1~~
pi. förhärliga; här hithp. förhärliga
sig; berömma sig.
2) [hälalJ, 'I.?Q
pi. lova, prisa, berömma; hithp. berömma sig, prisa sig lycklig.
3) [sä~atz], n";If
pi. lova, prisa; här hithp. med prep .
be, berömma sig av.

ilJ ~
kasta, skjuta; hif. bekänna; lova,
prisa, berömma. Se: Bekänna 1.
S) phdskö, ~ 6. r; K w
säga, påstå.
6) kauchdomai, K CY. C X 6. o \.l a l
berömma sig; vara stolt, skryta. Se:
Berömmelse 9.
7) kauchema, K Cl UX n).l a
det man berömmer sig av, föremålet
för berömmelse, anledningen till stolthet; berömmelse; av: kauchaomai, se
6. Se: Berömmelse 7.
8) kauchesis, K a CX n r; l 5;
beröm, berömmelse; av: kauchaomai,
se 6. Ordet kauchesis betecknar i
första hand själva handlingen, det
faktum, att man berömmer sig, medan
kauchema främst uttrycker föremålet
för berömmelsen, vad man berömmer sig av. Se: Berömmelse 6.
9) enkauchaomai, ~ \! K a u X 6. 0).1 Cl l
söka sin berömmel~e i, berömma sig
av; av: prep. en och kauchaomai, se
6. Flera handskrifter har kauchaomai
i 2.Tess.1 :4.
10) utf. ord.
11) aucheö, a '~'X € w
urspr. lyfta nacken; skryta, berömma
sig; verbet står j Iak.3:S tillsammans
med megala, övers. stora ting; en del
handskrifter har orden sammanskrivna till megalaucheö.

4) iä~ä,

BERÖMMA
1 I. kunde då b. sig
Dom. 7:2
2 Icke må den .• b. sig
1. Kon. 20:11
2 B.en eder av hs heliga 1. Krön. 16:10
16:35
3 vi få b. oss av ditt lov
2 b.er sig av sin själs
Ps. 10:3
2 Min själ skall b.sig av H.
34:3
49:7
2 b. sig av sin stora rikedom
49:19
4 om man än b.er dig
2 Varför b.er du dig av vad ont
52:3
2 b.sig skall var och en s.
63:12
2 alla rättsinniga skola b. sig
64:11
97:7
2 de s. b. sig av avgudar
105:3
2 B.en eder av hs heliga namn
2 med lust får b. mig
106:5
106:47
3 att vi få b. oss av ditt lov
2 Beröm dig icke
Ords. 27:1
27:2
2 Må en annan b. dig
Jes. 10:15
1 Skall då yxan b. sig mot
41:16
2 skall b. dig av I. Helige
45:25
2 av hm skola de b. sig
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Berömmelse-Beröva
2 hednafolken skola b.sig
Jer. 4:2
2 den vise b.e sig icke av vishet
9:23
2 starke b.e sig icke av styrka
9:23
2 rike b.e sig icke av rikedom
9:23
2 den s. vill b. sig
9:24
9:24
2 b.e sig därav .. förstånd
49:4
2 Varför b.er du dig av dalar
5 b.de sig av att vara visa Rom. 1:22
6 kallar dig jude och b.er dig
2:17
6 s. b.er dig av lagen vanärar
2:23
4:2
7 har han ngt att b. sig av
6 b. oss i hoppet
5:2
5:3
6 vi b. oss av våra lidanden
6 vi b.oss av Gud
5:11
15:17
8 i KJ. s.jag har ngt att b.mig
1.Kor. 1:29
6 kunna b.sig inför Gud
1:31
6 s.vill b.sig,han b.e sig av H.
3 :21
6 Så b.e sig då ingen av mskor
4:7
6 huru kan du då b. dig
15:31
8 i KJ.kan b.mig av eder
8 vad vi kunna b.oss av
2. Kor. 1:12
5:12
7 giva anledning att b. eder
6 ngt att svara dem s. b. sig
5:12
8 mycket b.er jag mig av eder
7:4
7 :14
6 om jag inför hm har b.t mig
6 b. mig inför macedonierna
9:2
10:8
6 ngt härutöver b.er mig
10:13
6 vilja icke b. oss till övermått
6 b. vi oss icke till övermått
10:15
10:16
6 b.oss i fråga om •. uträttat
10:17
6 s. vill b. sig, b.e sig av H.
11 :16
6 jag får b. mig ngt litet
8 då jag nu b.er mig
11:17
6 många b. sig på köttsligt vis
11:18
11 :18
6 vill ock jag b. mig
11:30
6 jag nu måste b.mig
6 b.mig av min svaghet
11:30
6 måste ytterligare b.mig
12:1
6 om den mannen vill jag b. mig 12:5
6 om mig Själv •• icke b.mig
12:5
6 om jag ville b.rnig själv
12:6
6 b. mig av min svaghet
12:9
6 kunna b.sig av edert kött
Gal. 6:13
6 b.mig av ngt annat än JK.kors
6:14
6 att ingen skall b. sig
Ef. 2:9
6 b.oss av KJ.
Fil. 3:3
9 kunna vi b.oss av eder 2. Tess. 1:4
6 b.e sig av sin höghet
Jak. 1:9
10 s. är rik b.e sig av sin ringhet
1:10
3:5
11 (tungan) b. sig av stora ting

själv och det han förfogar över och
att han icke vill sätta all sin lit till
Gud. Dock är Gud allena den,
som människan skall berömma sig
av. Inför honom försvinner all självberömmelse och avslöjas som övermod och hån mot Guds ära, Dom.
7:2; I.Sam.2:2 f.; Jer.50:l1; Hes.24:
25. I Jer.9:23 f. återfinnes en stark
uppmaning att låta aIl självberömmelse fara för att i stället berömma
sig aven levande kunskap om Herren. I självberömmelsen avslöjas själva
huvudsynden, människans vilja att
själv vara Gud, viljan att hävda sig
inför Gud.
Den ogudaktiga människans berömmelse är: hennes själs lystnad, Ps.
10:3, vad ont är, Ps.52:3, hennes
rikedomar, Ps.49:7, hennes avgudar,
Ps.97:7. Det är dårskap att berömma
sig av egna resurser, Ords.27:2, vishet, styrka eller materiella tillgångar,
Jer.9:23. Allra minst bör den förgängliga människan berömma sig av
morgondagen, Ords.27: I.
Guds folks och den frommes berömmelse är: Gud personligen, 5.Mos.
10:21; Ps.34:3, hans heliga namn,
dvs. uppenbarelsen av hans väsen, 1.
Krön.16:1O; Ps.I05:3, hans lov, Ps.
106:47, och förstånd till kännedom
om en rätt inställning till honom, Jer.
9:24. För att icke kompromettera sitt
folks frälsning undanröjer Gud varje
anledning till självberömmelse och
oberoende av Gud. Israel tillåtes inte
säga: »Min egen hand har frälst
mig», Dom.7:2.
N.T.

Berömmelse är i G.T. uttryck för
en grundhållning. Berömmelse och
tillit (tro) korresponderar. Det man
sätter sin lit till, berömmer man sig
av. Israel får förbehållslöst förlita
sig på Gud, och han allena är därför
folkets berömmelse. Herren, din Gud,
skall du frukta, honom skall du tjäna,
och till honom skall du hålla dig.
Han är ditt lov, och han är din Gud,
5.Mos.10:20-21. Gud upphöjer folket till lov, berömmelse och ära, 5.
Mos.26:19; Jer.13:I1; Sef.3:19 f. Alla
fromma, hela församlingen, berömmer sig av Guds välgärningar, Ps.
5:12; 32:11; 89:17 f.; 5.Mos.33:29;
J er. 17 : 14. Att berömma sig har kultisk klang och står parallellt med att
jubla och fröjda sig. I detta sammanhang får berömmelsen eskatologisk
betydelse, Ps.149:5; l.Krön.16:33.
Till denna berömmelse av Herren
hör konstitutivt tillit, glädje och tack.
Berömmelsen är en bekännelse inför
Herren, där man helt bortser ifrån
sig själv. Allt vad man är och har
gottskrives Guds nåd.
Därför varnas allvarligt för självberömmelse, självmedvetet skryt och
stolthet, l.Kon.20:ll; Ords.25:14; 27.
Den gudlöses grund hållning karakteriseras av att han vill leva för sig

Begreppen kauchasthai, kauchema
och kauchesis används nästan enbart
av Paulus, men här är de huvud begrepp. De används för att karakterisera judendomens (fariseismens) grundhåIlning som självberömmelse, dvs.
självtillit och självhävdelse inför Gud.
Man vill vara något inför Gud, genom
sin laguppfyIlelse och gärningsrättfärdighet vinna Guds ära (berömmelse,
erkännande). Denna grundhållning är
tvärtemot vad Paulus menar med
pistis, tro, som betecknar ett tillstånd,
där man totalt bortser från sig själv
och är förbehållslöst hänvisad tiII
Guds oförskyIIda nådesbevisning i
Kristi verk. I ljus av Kristi kors, som
visar, att egenrättfärdighetens väg ej
leder fram till Gud, heter det: »Huru
bliver det då med vår berömmelse?
Den är utestängd», Rom.3:27. Inte
ens Abraham hade något att berömma sig av inför Gud, Rom.4:2.
I judendomen förvanskas den gammaltestamentliga »berömmelsen av
Gud» och »av lagen», Rom.2:17.23.
När juden (på Pauli tid) berömmer
sig av lagen, har detta förvänts tiII
att »förtrösta på köttet», Fil.3:3 ff.
Endast den »berömmelse av Gud» är
legitim, vilken sker »genom Kristus».
I Kristus har Gud tillintetgjort all
själv berömmelse. Mänsklig visdom
och rättfärdighet, helgelse och förlossning beror uteslutande på Kristi
verk, I.Kor.l:25-31, för att intet
»kött skuIle kunna berömma sig inför Gud», v.29, jfr 2.Kor.lO:17. Därmed uppfylles Jer.9:23 f. (v.31). Den
troende känner endast en form för
berömmelse, nämligen berömmelse i
Kristus Jesus, Fil.3:3. I mötet med
honom lät Paulus all själv berömmelse
fara, Fil.3:7-1O. Paulus berömmer
sig endast av Kristi kors, GaI.6:l4.
AIIt vad en kristen äger är en gå va,
l.Kor.4:7. N.T.s huvudtes att människan kan berömma sig sant endast
genom att bortse från sig själv och
blott berömma sig av Guds verk.
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BERöMMELSE
Se även: Lov, ära, pris, lovprisning,
lovsång, upphöja, skryta.
Berömmelse

De vanligaste orden för sv. översättningens· »berömma» och »berömmelse» är i G.T. [ha/al], i pi. lova,
prisa, i hithp. berömma sig, och sem,
namn, anseende, medan vi i N.T.
främst möter verbet kauchasthai, berömma sig, samt de därav bildade
substantiven kauchesis och kauchema.
G.T.

har radikalt utformats hos Paulus.
Vi ss om den slutliga frälsningen berömmer sig den rättfärdiggjorda
människan t.o.m. av sina lidanden,
vilka i Guds nådesverk med henne
medverkar till hennes utveckling och
till hopp om slutlig delaktighet
i den eviga härligheten, Rom.5:3 f.;
Hebr.3:6.
Den trogne förkunnaren och de,
som han fört till Kristus, är ömsesidigt till berömmelse för varandra,
2.Kor.l:14; I.Tess.2:l9. Paulus' personliga berömmelse inför församlingen i Korint är, att han förkunnat
evangelium utan att göra bruk av de
materiella förmåner, som både Guds
lag och mänsklig praxis ger honom
rätt till, I.Kor.9:l5,16; 2.Kor.ll:
8-10. Den fullkomligt rättvisa berömmelsen tilldelas förvaltaren av
Kristi hemligheter vid Herrens återkomst, I.Kor.4:1-5.
Den rätta måttstocken för tillåtlig
självberömmelse är den egna personlighetens halt och utveckling, uppenbarad i gärningarna, livsresultatet,
inte vad andra människor är, Ga1.6:
4; l.Kor.3:21. Då Paulus av sina
motståndare tvingas till att berömma
sig och sin verksamhet, gör han detta
motvilligt, 2.Kor.7:4; 9:2; 10:8; 11:
16-18, dock inte överskridande verklighetens gränser, 2.Kor.l O: 13; han
berömmer sig av vad som verkligen
uträttats, 2.Kor.1O:16, vad han undfått av Gud, 2.Kor.12:1. För egen
del berömmer han sig blott av sin
svaghet, 2.Kor.11:30; endast i Kristus har han något att berömma sig
av, Rom.15:l7.
Berömmelse

V år berömmelse är utestängd
Rom.3:27. Vi kan ej berömma oss
av lagen, Rom.2:23. Vi kan ej berömma oss av gärningar till frälsning,
Ef.2:9. Intet kött skall kunna berömma sig inför Gud, I.Kor.l:29.
Ingen skall berömma sig av sin vishet, Jer.9:23, sin styrka, Jer.9:23, sin
rikedom, Jer.9:23, sitt överflöd, Jer.
49:4. Ingen skall berömma sig av
människor, I.Kor.3:21. Det är ej nyttigt att berömma sig, 2.Kor.12: I.
Vare det fjärran med all berömmelse
annat än av vår Herres, Jesu Kristi,
kors, GaI.6:14. Må en annan berömma dig och icke din egen mun,
Ords.27:2. Beröm dig icke av morgondagen, Ords.27: I.
V år berömmelse skall vara i Herren
l.Kor.1 :31. Själen skall berömma
sig av Herren, Ps.34:3. Låt oss berömma oss av Gud. Rom.5:ll. Av
Israels Helige, Jes.41:16. Av hans
heliga namn, Ps.I05:3. Av att ha förstånd till att känna Herren, J er.9:24.
Av Herrens lov, PS.106:47. I hoppet
om Guds härlighet, Rom.5:2; Hebr.
3:6. Av Kristi kors, GaI.6:14. Av vår
svaghet, 2.Kor.12:5. Av våra lidanden, Rom.5:3. Den broder, som
lever i ringhet, berömme sig av sin
höghet (i Kristus), Jak.l:9.
Var och en skall undfå sin
berömmelse
Av Gud, I.Kor.4:5. Efter vad han
själv är, Gal.6:4. I mån av sitt vett,
Ords.12:8. Titus fick berömmelse för
sitt nit om evangelium, 2.Kor.8:18.
Paulus var korintiernas berömmelse,
och de var hans berömmelse, 2.Kor.
1:14; 7:14.
Dålig berömmelse
Berömmelse av vad ont är, Ps.52:3.
Av rikedom, Ps.49:7. Den ogudaktige
berömmer sig av sin själs lystnad,
PS.IO:3.
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Vår berömmelse, Rom.5.
1) Hoppet om Guds härlighet, v.2.
2) Våra lidanden, v.3. 3) Gud, genom
vår Herre Jesus Kristus, v.11.
BERöMMELSE

1)

sem, el

ii!

namn; gott namn, anseende; berömmelse. Se: Ansedd I.
2) gä'on, 1ix ~
höghet, majestät, härlighet; av: gä'ä,
vara hög, höja sig.
3) tehillä, i1~i!~
lov, pris, berömmelse; av: [hälall, se
Berömma 2. Ordet är ofta övers.
»Iovsång», t.ex. i Sef.3:19.
4) hätJär,

'1:JQ

smycke, prydnad; glans, härlighet;
ära, berömmelse; av: hägar, smycka,
pryda. Mika 2:9 ordagrant: från hennes barn tagen I min berömmelse för
evigt.
5) epainos, ena \ \! o ~
bifall, lov, pris, berömmelse; av:
prep. epi och ainos, lov, pris.
6) kauchesis, K a CXn (J \ <;
beröm, berömmelse, själva handlingen att berömma. Se: Berömma 8.
7) kauchema, K a ( X n)J a
det man berömmer sig av, föremålet
för berömmelse, anledningen till stolthet. Se: Berömma 7.
8. utf. ord.
9) kauchdvmai, K eL U X C. o )J (( \
berömma sig, vara stolt, skryta. 2.
Kor. 11 : 12 ordagrant: för att jag skall
avhugga tillfället (avskära möjligheten) för dem som trakta efter tillfälle
att bli befunna såsom vi i det som de
berömma sig av. Se: Berömma 6.
BERÖMMELSE
1 upphöjatilllov,b.och ära 5. Mos. 26:19
2 landet alstrar bliva till b.
Jes. 4:2
l (H.) och bliva mig till b.
Jer. 13:11
33:9
1 bliva mig till fröjd och b.
3 Moabs b. är icke mer
48:2
3 Sesak s. var hela jordens b.
51:41
Hes. 34:29
1 skall bliva dem till b.
1 skall lända dem till b.
39:13
4 beröven den b. de hade
Mika 2:9
Sef. 3 :19
1 ämne till b. på jorden
5 sin b., icke från mskor
Rom. 2:29
3:27
6 Huru bliver det då med vår b.
5 undfå av Gud den b.
1. Kor. 4:5
7 icke väl beställt med eder b.
5:6
9:15
7 ingen skall göra min b. om intet
7 så är detta ingen b. för mig
9:16
7 vi äro eder b .. likasom I ären
8 vår b.påvår H.J.dag
2. Kor. 1:14
6 s. vi bava sagt till eder b.
7:14
6 inför dem hava sagt till eder b.
8:24
7 det s. jag sagt till eder b.
9:3
11:10
6 den b,n •• icke tagas ifrån mig
9 likställda med oss .. om b.
11:12
7 skall då tillmäta sig b.
Gal. 6:4
7 eder b.skall överflöda i KJ. Fil. 1:26
7 Bliven mig så till b.på K.dag
2:16
6 vem är vår b.s krona
1. Tess. 2:19
7 hålla fast .. vår b. i hoppet
Hebr. 3:6
8 b.n att du hatar •• gärningar Upp. 2:6
BERöRA

Sippora b.de hm därmed

2. Mos. 4:25

BERÖRING
kom i b. med Elisas ben
varit i b. med hans kropp

2. Kon. 13:21
Apg.19:12

BERöVA

Väl betrodda män b. r målet
Job 12:20
Stamhövdingar b. r han förståndet 12:24
Nakna ligga de, b.de sina kläder
24:7
gå omkring, b. de sina kläder
24:10
då b. s de ogudaktiga sitt ljus
38:15
sin herre b. r den livet
Ords. 1:19
s. röva fr. dem skall han b.livet
22:23
b. den oskyldige hans rätt!
Jes. 5:23
b. de fattiga deras rätt
10:2
varder b. d återstoden av mina år 38:10
icke guldet b. ts sin gl""s
Klag. 4:1
b. r landet allt vad däri är
Hes. 32:15
barn b. en I den berömmelse Mika 2: 9
f. att b. dig din livklädnad
Matt. 5:40
(J:) kan ngn b. hm. hs. bohag
12:29
K. kors icke b. s sin kraft
1. Kor. 1: 17
döden b. d all sin makt
15:26
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BeBai-Beaittning
gm.migb.stillfället
2.Kor.U:12
att bliva b. de edra ägodelar Hebr. 10:34

BESAI
hebr. nedtrampande.
1. Hövding för en släkt, som återvände från Babylonien med Serubbabel. Esr.~:17; Neh.7:23; 10:18.
2. En tempelträl, vilkens släkt återvände från Babylonien med Serubbabel. Esr.2:49; Neh.7:S2.
BESALEL
hebr. i Guds skugga, under Guds beskydd.
1. Uris son, av Juda stam. En konstförfaren man, som tillsammans med
flera medhjälpare fick i uppdrag av
Herren att förfärdiga helgedomens inventarier.
BESALEL
nämnt B., son till Uri
2. Mos.31:2
Herren har kallat och nämnt B.
35:30
B ••• utföra allt arbete
36:1
kallade Mose till sig B.
36:2
B. gjorde arken av akacieträ
37:1
B ••• förfärdigade allt vad
38:22
Uri fOdde B.
1. Krön. 2:20
kopparaltaret, som B.
2. Krön. 1:5

2. Pahat-Moabs son. Han hade tagit
en hednisk kvinna till hustru. Esr.
10:30.
BESATT
Se: Besättelse.
BESATT
till hm alla s. voro b.a
Matt. 4:24
till hm många s. voro b.a
8 :16
kommo 2 b.a emot (J.)
8:28
vad s.hade skett med de b.a
8:33
till hm en dövstum s. var b.
9:32
säger: Han är b. aven ond ande
11:18
fOrde man till (J.) en b.
12:22
var b. aven oren ande
Mark. 1 :23
alla s. voro sjuka och b.a
1:32
sade att han var b.
3 :22
att (J.) var b. aven oren ande
3:30
man, s. var bo" aven oren ande
5:2
fingo de se den s. varit b.
5:15
vad s. vederfarits den b.e
5:16
bad (J.) mannen s. varit b.
5:18
dotter var b. aven oren ande
7 :25
min son s. är b. aven stum ande
9:17
var b. aven oren ond ande
Luk. 4:33
många s. voro b.a av onda andar
7:21
(Johannes) är b. aven ond ande
7:33
en s. var b. av onda andar
8 :27
huru den b.e hade blivit botad
8 :36
13:U
kvinna b. aven sjukdomsande
Du är b. aven ond ande
Joh. 7:20
du är samarit och b. av
8 :48
Jag är icke b. av ngn ond ande
8:49
du är b. aven ond ande
8:52
(J.) är b. aven ond ande
10:20
ord talar icke den s. är b.
10:21
s. voro b.a av orena andar
Apg. 8:7
dem s. voro b.a av onda andar
19:13
mannen s. var b. av onde anden
19:16
BESE

Josef besåg Egyptens land 1. Mos. 41:45
Mose besåg allt arbetet
2. Mos. 39:43
b. r det angripna stället
3. Mos. 13:3
o. sedan prästen har b. tt hm.
13:3
när han på 7 dagen b. r hm.
13:5
har låtit b. sig av prästen o. han
f.2 gången låter b. sig
13:7
han b. r hm. finner att utslaget
13:8
när (prästen) h. r hm.
13:10
prästen,när han b. r hm. finner
13:13
när han b. r hm •. angripna stället 13: 17
skall han låta b. sig av prästen
13:19
när (prästen) b.r.hm.finner
13:20
när han b. r stället, finner
13:21
när (prästen) b. r stället
13:25
när (prästen) b. r stället, finner
13:26
när (prästen) på 7. dagen b. r hm. 13:27
då han b. r det angripna stället 13: 30, 31
när han på 7 dagen b. r
13:32
13:34
7 dagen b. r den skorv sjuke
när han b. r hm. finner att skorven 13:36
när (prästen) b. r den angripne
13:39
när (prästen) b. r hm.
13:43
när prästen har b. tt stället
13:50
när han b. r det angripna stället
13:51
när(prästen) b. r stället
13:53
när han efter tvagningen b. r
13:55
när han b. r det angripna stället
13:56
när (prästen) b. r den spetälske
14:3
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f. att b. det angripna stället
14:36
skall prästen gå in fOr att b. huset 14:36
när han b. r det angripna stället
14:37
när han på 7 dagen b. r det
14:39
prästen gå in och b. (huset)
14:44
när han går in och b.r huset
14:48
sände dem för att b. landet 4. Mos. 32:8
sedan de b.tt landet
32:9
(Josua:) Gån och b.n landet
Jos. 2:1
vi hava b.tt landet
Dom. 18:9
begav sig ut för att b.
1. Kon. 9:12
besåg Jerusalems murar
Neh. 2:13
begav mig uppför dalen och besåg
2:15
sedan jag besett allt, stod jag upp 4:14
måste ut och b. (jordagodset) Luk.14:18

BESEGLA
Se även: Insegel, sigill, pant, tecken,
egendom, egendomsfolk, Guds barn,
kristen, vittnesbörd.
BESEGLA
den b.des m.konungens ring Est.
b. en (skrivelsen) m. kon. ring
skrivelse b. d m. konungens ring
b. de den m. konungens ring
innan syn o. profetia b. s
Dan.

3:12
8:8
8:8
8:10
9:2

BESEGRA

s. gm. tron b. de konungariken Hebr.U:33

BESE K
hebr. blixt.
1. Adoni-Beseks stad, som intogs av
Juda och Simeon. Den tillföll Juda
stam. Staden är utan tvivel identisk
med Bezka, 5 km nordöst om Geser.
Dom.l:4,5.
2. Även om det på Eusebius' tid fanns
två städer med detta namn i närheten
av varandra, anser de flesta, att Chirbet Ibziq, en ruin ca 21 km nordöst
om Sikem, var den plats, där konung
Saul mönstrade sin här. Men det kan
också vara höjden Ras Ibziq, ett 732
meter högt berg, som ligger i grannskapet. I.Sam.ll:8.
BESER
hebr. stark. En av de tre fristäderna
på Jordans östra sida. Den var överlåten åt Rubens stam. Mesastenen berättar, att staden befästes av konung
Mesa. Se: Bosra. S.Mos.4:43; Jos.20:
8; I.Krön.6:78.
BESER
hebr. stark. En av Sefas söner, av
Asers stam. I.Krön.7:37.
BESINNA
1) jäda', )11'
märk~, förstå~ lära känna, känna; giva

akt på, besinna. Se: Akta 14, Bekymra 1.
2) utf. ord.
3) heSi~ 'öl ('al)-le~,::J!.-('?JL)?~ ::J 'fPiJ
ordagrant: återföra till hjärtåt; föra
sig till sinnes, besinna (sig); hesil!, hif.
av sul!, återvända, vända om.
4) bin, 1'41
grundbet. skilja, skilja ut; märka,
varsebliva; förstå. Se: Akta 3.
S) nä!an 'äl-Ie~, ::J;.- ?~. lD ~
ordagrant: giva åt hjärtat; lägga på
hjärtat, besinna.
6) jeda', )11 ':
aram. = hebr. jä!!a', se 1.
7) ~äsas, ~iZ.

samla; hithp. samla sig. I Sef.2: 1 är
hithp. övers. »besinna sig» och ~al
.komma till sans»; jfr pO., övers.
samla (ihop), t.ex. 2.Mos.5:l2; 4.Mos.
15:32; I.Kon.17:l0.
8) logizomai, ,\ o -y 1l; o J.I a l
räkna, beräkna; betänka, besinna; av:
l6gos, ord, tanke, beräkning. Se: Akta
69, Anse 11.
9) utf. ord.
BESINNA
1 b.en i dag huru H. fostrat 5. Mos. 11:2
2 b.en hans storhet
11:2
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1 b.en då av allt hjärta
Jos. 23:14
I.Kon. 8:47
3 b.sig i det land de äro
3 de då b. sig i det land
2. Krön. 6:37
1 då b.de Manasse att H. är Gud
33 :13
1 mån I b. en dom skall komma Job 19:29
1 B.en att H. utvalt
Ps. 4:4
1 Bliven stilla och b.en
46:11
90:11
1 Vem b.r din vredes makt
1 oförnuftig man b.r det ej
92:7
4 b.e H.nådegärningar
107:43
4 b. väl vad du har framför Ords. 23:1
Pred. 9:1
5 Ja, allt detta har jag b.t
1 men b.de det icke
Jes. 42:25
3 Tänken härpå och b.en eder
46:8
1 b. vilken olycka och sorg
Jer. 2:19
2:23
1 B. vad du har bedrivit i dalen
l må du b. din missgärning
3 :13
3 Men detta vill jag b.
Klag. 3:21
6 de levande skola b.
Dan. 4:14
6 till dess du b.r att den Högste
4:22
6 b.t •• himmelen har makten
4:23
6 du b.r att den Högste råder
4:29
6 b.de att den högste Guden råder
5:21
1 s. är förståndig, b.e detta
Hos. 14:10
7 B. dig och kom till sans
Sef. 2:1
8 b.en icke huru mkt bättre
Joh. 11 :50
9 b. det icke är du s. bär
Rom. 11 :13
9 h. att han är medbroder
2. Kor. 8:23
9 b. de äro fqrsamlingssändebud
8:23
9:6
9 B.en detta:den s. sår sparsamt
8 ytterligare b. inom sig
10:7

mina utkorade skola b. landet
65:9
gåva .. de skola b. det
Hes. 46:16
saktmodiga skola b. jorden Matt. 5:5
BESITTNING

veta att jag skall b. det
1. Mos. 15:8
I skolen b. deras land
3. Mos. 20:24
avkomlingar skola b. det
4. Mos. 14:24
1. Krön. 28:8
I fån b. det goda landet
efterkommande skola b.
Ps. 25:13
s. vänta efter H. skola b. landet
37:9
de ödmjuka skola b. landet
37:11
37 :22
H. välsignade skola b. landet
De rättfärdiga skola b. landet
37 :29
upphöja dig till att b. landet
37:34
skall bo i dem och b. landet
69:36
De få ej b. jorden
Jes. 14:21
(H.) få b. mitt heliga berg
57:13
evinnerligen skola de b. landet
60:21
då dubbelt att b. i sitt land
61:7

giva dig detta land t. b.
1. Mos. 15:7
hela Kanaans land t. evärdlig b.
17:8
att du får taga i b. det land
28:4
där mån I förvärva b. ar
34:10
i det land de hade tagit i b.
36:43
(Josef) gav dem b. där
47:11
(I.) fingo sina b. ar där
47:27
giva detta land t. evärdiig b.
48:4
det skall (H.) giva eder t. b. 2. Mos. 6:8
land, s.j. vill giva eder t. b. 3. Mos. 14:34
i det land I fån t. b.
14:34
ty j. skall giva eder det t. b.
20:24
I hela det land I fån t. b. skolen
25:24
o.han skall så återfå sin b.
25:27
o. han skall då åt erfå sin b.
25:28
i den stad där han har sin b.
25:33
ty det är deras evärdliga b.
25:34
arv åt edra barn eft. eder t. b.
25:46
Edom skall (I.) få till b.,
4. Mos. 24:18
till b. Seir
24:18
en b. ibland vår faders bröder
27:4
taga (arvedelen) i b.
27:11
land givas åt dina tjänare till b.
32:5
land skall då bliva eder b.
32:22
giva landet Gllead till b.
32:29
sin b. ibland eder I Kanaans land 32:30
har jag givit landet till b.
33:53
av de arvslotter de få till b.
35:2
den· ort där han har sin b.
35:28
har kommit i b. aven arvedel
36:8
i b. av sina fäders arvedel
36:8
de skola taga det i b.
5. Mos. 1:39
givit Beirs bergs bygd till b.
2:5
icke giva dig något till b.
2:9
givit Ar åt Lots barn till b.
2:9
land s. H. hade givit dem till b.
2:12
icke giva dig något till b.
2:19
givit det åt Lots barn till b.
2:19
att du får (Sihons) land till b.
2:31
3 :18
H. givit eder detta land till b.
de hava tagit i b. det land
3:20
mån I vända tillbska till de b.ar
3:20
var och en till sin b.
3:20
I mån leva och taga i b. det land
4:1
för att taga det i b.
4:5
till att taga (landet) i b.
4:14
skolen taga detta goda land i b.
4:22
för att taga (landet) i b.
4:26
land s. jag vill giva dem till b.
5:31
land s. I skolen taga i b.
5:33
till att taga det i b.
6:1
för att taga (landet) i b.
6:18
för att taga det i b.
7:1
för att I mån taga i b. det land
8:1
9:4
i detta land och taga det i b.
in i deras land och taga det i b.
9:5
H. vill giva dig detta land till b.
9:6
att de må taga i b. det land
10:11
hällen alla bud •• att taga det i b.
11:8
11:10
du kommer, för att taga det i b.
dit I dragen, för att taga det i b.
11:11
för att taga det i b.
11:29
taga i b. det land
11:31
I skolen taga det I b.
11:31
land s. H. har givit till b.
12:1
land s. H. vill giva dig till b.
15:4
må leva och taga i b. det land
16:20
När du tager det i b. och bor
17 :14
s. H. vill giva dig till b.
19:2
land s. H. vill giva dig till b.
19:14
land s. H. vill giva dig till b.
21:1
kommer för att taga det i b.
23:20
land s. H. vill giva dig till b.
25:19
du tager det i b. och bor där
26:1
för att taga landet i b.
28:21
dina träd skall ohyra taga i b.
28:42
för att taga (landet) i b.
28:63
30:5
du skall taga det ib.
s. dina fäder haft till b.
30:5
för att taga det i b.
30:16
att komma och taga det i b.
30:18
över Jordan för att taga det i b.
31:13
32:47
f. att taga (landet) i b.
s. j. vill giva åt l. barn t. b.
32:49
Västern o. södern tage du i b.
33:23
Jos. 1:11
f. att taga i b. det land
land s. H. vill giva eder t. b.
1:11
när de hava tagit i b. det land
1:15
t.det land s. skall vara eder b.,
det mån I då taga i b.
1:15
12:1
vilkas land de togo i b.
12:6
landet t. b. åt rubeniterna
12:7
gav landet t. b. åt I. stammar
försumma att taga i b. det land
18:3
19:47
hade tagit (Lesem) i b.
gav man t. b. åt Kaleb
21:12
(I. barn) togo (landet) i b.
21:43
22:4
i det land I haven fått t. b.
det land de hade fått till b. ,o. där
22:9
de skulle hava sina b. ar
22:19
om det land I haven fått t. b.
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BESINNING

1) jäda', )1J:
märk;', förstå; lära känna, känna; giva
akt på, besinna; här nif., övers. komma till besinning. Se: Akta 14, Bekymra l, Besinna 1.
2) throeomai, 6 p o € o J.I a 1
urspr. ropa högt, skrika; bli förskräckt; här övers. förlora besinningen. I Luk.24:37 är verbet övers.
bli förfärad.
3) eis heaut6n, E l ~ ~ a u T 6 v
till sig själv, till besinning.
4) sophrosyne, OW<!>poOllvn
friskt sinnestillstånd, själslig hälsa;
besinning; av: s6phrön, som har ett
friskt sinne; besinningsfull, sansad;
söphrosyne räknades av grekerna som
en av de fyra kardinaldygderna. Apg.
26:2S ordagrant: jag talar ord av
sanning och besinning.
S) sophroneo, OW <!> p o v € w
vara vid sunt sinne; vara besinningsfull, här övers. vara vid lugn besinning; av: s6phrön, se 4.
BESINNING
l sedan jag kommit till b.
Jer. 31:19
2 att I icke förloren b.en
Matt. 24:6
2 så förloren icke b.en
Mark. 13 :7
3 kom (förlorade sonen)till b. Luk.15:17
4 talar sanna ord med lugn b. Apg. 26 :25
5 om vi åter äro vid lugn b. 2. Kor. 5 :13
2 och förloren b.en
2. Tess. 2:2

BESINNINGSFULL
1) sophroneo, O w<P p O v

€W

vara besinningsfull. Se: Besinning 5.
BESINNINGSFULL
1 Varen alltså b.a och nyktra 1. Pet.4:7

BESINNINGSLöS
7f p O 7f E T ii ~
ego som faller framlänges; förhastad,
överilad; av: pro, fram, och piptö,
falla. Ordet förekommer också i Apg.
19:36, övers. förhastad.
1) propetes,

BESINNINGSLÖS
1 (mskorna skola vara) b.a 2. Tlm. 3:4
BESITTA

Besittningsområde-Besluta
t.det land H.har tagit t. b.
22:19
o.haven edra b.ar där bland oss
22:19
l skolen t aga deras land i b.
23:5
24:4
gav Seirs bergsbygd t. b. åt Esau
f. att taga landet i b.
Dom. 2:6
skulle du taga deras land i b.
11:23
vad Kemos giver dig till b.
11:24
det tager du i b.
11 :24
Så tager ock vi deras land i b.
11 :24
21 :17
De undkomna måste få en b.
konungadömet över l. i b. 1. Sam. 14:47
tag Nabots vingård i b.
l. Kon. 21:15
för att taga (vingården) i b.
21:16
för att taga den i b.
21 :18
toga dessa Samarien i b.
2. Kon. 17 :24
deras b. vara Betel med
1. Krön. 7 :28
övergåva sina b.ar
2. Krön. 11:14
ur det land s. är din b.
20:11
s. du har givit oss till b.
20:11
för att taga det i b.
Esr. 9:11
till b. åt edra barn
9 :12
gå och taga i b. det land
Neh. 9:15
taga (landet) i b.
9 :23
och toga (Kanaan) i b.
9:24
de komma i b. av hus
9:25
folkens. förvärv till b.
Ps. 105:44
rördrommar taga det i b.
Jes. 34:11
till evig tid till b.
34:17
taga hedningars länder i b.
54:3
ditt heliga folk behålla sin b.
63 :18
skola taga det i b.
Jer. 30:3
(l.) komma och toga det i b.
32:23
taga i b. en jordlott bland folket
37:12
i de städer s. l haven tagit i b.
40:10
taga deras hus i b.
Hes. 7:24
landet har blivit givet t. b.
11: 15
~va dig t. b. åt österlänningarna
25:4
At .• skall j. giva (Moabs land) t. b. 25: 10
Abraham fick dock landet t. b.
33:24
landet då lara givet t. b.
33:24
skullen l få hava landet t. b. !
33:25
likväl skullen l få hava landet t. b. 33:26
vi skola taga dem i b.
35:10
urgamla offerhöjderna vår b.
36:2
tillfalla folken ss. deras b.
36:3
hava tillägnat sig mitt land ss. b. 36:5
(1.) skola hava dig t. b.
36:12
icke giva(prästerna) ngn b. i l.
44:28
jag själv är deras b.
44:28
tillhöra leviterna, ss. deras b.
45:5
åt staden till b. ett område
45:6
på båda sidor om stadens b.
45:7
beläget invid .• stadens b.
45:7
skall (fursten) hava till b. i l.
45:8
av sin egen b. må han giva
46:18
från sin särskilda b.
46:18
fyrkani, stadens b. inberäknad
48:20
på båda sidor om stadens b.
48:21
mot leviternas b. skall detta
48:22
mitt emellan furstens b.ar
48:22
furstens b.ar skola ligga mellan
48:22
taga (riket) i b. för evig tid Dan. 7:18
de heliga fingo taga riket i b.
7 :22
skola nässlor taga i b.
Hos. 9:6
taga i b. vad s. är kvar
Am. 9:12
Jakobs hus råda över sina b.ar Ob. v.17
folk skall taga Esaus berg i b.
v.19
Efraims mark skall man taga i b.
v.19
taga Sydlandets städer i b.
v.20
tagen i b. det rike
Matt. 25:34
giva det till b. åt (Abraham) Apg. 7:5
när de toga landet i b.
7 :45
tagit i b. din stora makt
Upp. 11 :17
BESITTNINGSOMRÅDE
städer av l. barns b.
4. Mos. 35:8
levitstäderna inom l. barns b. Jos. 21:41
BESITTNINGSRÄ TT
kränka dem i deras b.

Hes. 46:18

BESKICKNING

landsmän sände åstad en b.

Luk. 19:14

BESKJUTA

när slungkastarna besköto

2. Kon. 3:25

BESKRIVNING

sätta upp en b. däröver
skolen l sätta upp b.en
sätta upp en b. över landet
sätten upp en b. däröver
satte upp en b. över (landet)

Jos. 18:4
18:6
18:8
18:8
18:9

BESKYDD

Den resa s. står under H. b. Dom. 18:6
Job 29:2
då Gud gav mig sitt b.
Mark. 6:20
han gav (Johannes) sitt b.
BESKYDDA
b.de dem på alla sidor
2. Krön. 32:22
du skall b. dem för detta
Ps. 12:8
Jakobs Guds namn b.e dig
20:2
b. mig för mina motståndare
59:2
skall din frälsning, o Gud, b.
69:30
rådslå mot dem s. du b.r
83:4
jag skall b. honom
91:14
H.. b. mig för våldets män
140:5
han b.r det rättas stigar
Ords. 2:8
2:11
klokheten skall b. dig
älska henne, så skall hon b. dig
4:6
hastar dit och varder b.d
18:10
han varder bA
29:25
BESKYLLNING

framställde många b. ar
Apg. 25:7
ingen b. f. sådana förbrytelser
25:18
BESKÅDA

(J:) B. en liljorna på marken Matt.

6:28

BESKÄRA

Gnd har b. t mig livsfrukt l. Mos. 4:25
barnen s. Gud har b. t din tjänare 33:5
seger b. des dem I striden l. Krön. 5:20
Liva. nåd b. de du mig
Job 10:12
de år, s. b. s en våldsverkare
15:20
giver mig fullt upp min b. da del
23: 14
b. es dem en snar hädanfärd
24:24
Allsmäktiges fläkt beskär m.liv
33:4
den kalk s. bliver dem b. d
Ps. 11:6
H. är min b. da delo. bägare
16:5
majestät o. härlighet beskär du
21:6
nåd gm. att b. mig en fast stad!
31:22
Om dagen må H. b. sin nåd
42:9
han har b. t liv åt vår själ
66: 9
Din Gud har b. t dig makt
68:29
du s. beskär mig frälsning
71:3
Detta har blivit mig b. t
119:56
där beskär H. välsignelse
133:3
likväl är vishet dem b. d
Ords. 30:24
han skall b. mkn. förlåtelse
Jes. 55:7
beskär oss skördeveckorna
Jer. 5:24
13:25
o. din b. a del fr. mig, säger H.
höghet,överflöd henne b. d
Hes. 16:49
skall en liten seger b. s dem Dan. 11:34
skall det b. s dem av min F. Matt. 18:19
Han ville b. oss få tjäna hm. Luk. 1:74
det var b. t få evigt liv
Apg. 13:48
Guds nåd •• många b.d
Rom. 5:15
vad H. b.t åt var och en
1. Kor. 3:5
(Guds nåd)s. b.es eder
2. Kor. 9:14
syner s. hava b.ts mig av H.
12:1
b.d en lika dyrbar tro
2. Pet. 1:1
BESKÄRM

Deras b. har vikit
4. Mos. 14:9
tog han (Jakob) i sitt b.
5. Mos.32:10
må de vara edert b.
32:38
i ditt ansiktes b.
Ps. 31:21
Du är mitt b.
32:7
under dina vingars b. tager jag
61:5
sitter under den Högstes b.
91:1
Du är mitt b. och min sköld
119:114
under vishetens b. är man
ss. under penningens b.
Pred. 7:13
var för Moab ett b.
Jes. 16:4
gjort falskheten till vårt b.
28:15
28:17
vatten skölja bort edert b.
s. tager mannen i sitt b.
Jer. 31:22

BESLUT

l) 'äma~, rn~
vara fast el. stark; här hithp. göra sig
fast, befästa sitt sinne, övers. stå fast
i sitt beslut.
2) [neqa!!],

JJ?

aram. = nädab; driva, förmå, mana,
egga, sporra, om hjärtat el. sinnet som
manar till frivillig gå va el. gärning,
t.ex. 2.Mos.25:2, ordagrant: varje
man vilkens hjärta driver honom; i
Esr.7:15 hithp. mana el. sporra sig
själv till att göra el. giva något, giva
självmant, övers. giva av fritt beslut.
3) 'e~ä, i1~l!.

råd, beslut, plan; av: jä'a~, råda, giva
råd; besluta. Se: Besluta 12.
4) zämam, tl

g!

tänka; tänka ut (underfundiga) planer; besluta, fatta beslut. Se: Besluta 2.
5) mil/ä, i19/)
aram. här ;~fatiskt milletä', ord; av:
[melal], pa. tala.
6) På de anförda ställena i Amos
ordagrant: skall jag icke föra tillbaka
(rygga) det.
7) symboulion, o \J 1.1 ::< o (JA lOV
råd, rådslag; beslut; av prep. syn och
boule, vilja, beslut. Prep. syn uttrycker att det är något som göres
samfällt, tillsammans med andra;
symboulion motsvarar hebr. 'e~ä, se 3.
8) bouleuomai, fl o \JA E U G 1.1 et l
rådslå, överlägga; besluta, fatta beslut; av: bouIe, vilja, beslut. Joh.il:
53 ordagrant: från den dagen beslöto
de alltså, att de skulle döda honom;
2.Kor.): 17: eller beslutar jag efter
köttet det som jag beslutar .. ? Se:
Besluta 19.
9) dokeö, 6 o K € w
mena, anse; opers. synas, tyckas; Apg.
15:25 ordagrant: det syntes oss, sedan
vi hade blivit eniga.. Se: Anse 13,
Anseende 12, Besluta 17.

10) 2.Kor.2:8 ordagrant: att stadfästa
(bekräfta) kärleken till honom.
il) protithemi, 11 p o T 1" e n1.1 l
endast med. ställa fram; föresätta sig,
i förväg fastställa el. besluta. Ef.1:9
ordagrant: enligt sitt behag, som han
hade föresatt sig inom sig själv.
12) utf. ord.
13) pr6thesis, 11 p 6 t E o l ~
framställande; föresats, beslut; av:
protfthemi, se 11.
14) boulomai, fl o C'A 01.1 cn
vilja, ha för avsikt, besluta. Se: Avsikt 5.

om allt vill jag giva dig b. 1. Sam. 9:19
räknen l. och given mig b. 1. Krön. 21:2
fiskarna i havet må giva dig b. Job 12:8
så att j. får giva dig b.
36:2
38:3
o. du må giva mig b.
40:2
du må giva mig b.
j. vill fråga dig, o. du må giva b.
42:4
ingen bl. dessa s. kan giva b. Jes. 41:28
mannen kom tillbaka o. gav b. Hes. 9: 11
jag har kommit f. att giva dig b.Dan. 9:23
vill hämta b. av sin stav
Hos. 4:12
(Lärj. t. J. )Giv henne b.
Matt. 15:23
Med detta b. gick Paulus bort Apg. 17:33
icke kunde få ngt. säkert b.
21:34
b. om varför Paulus anklagades
22:30
icke ngt. säkert b. om (Paulus)
25:26

BESKÄRMA
skall b. och frälsa denna
2. Kon. 19:34
jag skall b. denna stad
20:6
Du bar på allt sätt b.t hm
Job 1:10
må de jubla, ty du b. r dem
Ps. 5:12
b. mig under dina vingars skugga 17:8
han b. r mig i sitt tjäll
27:5
Du b. r dem i ditt ansiktes beskärm 31:21
H. du b. r mitt huvud
140:8
ett b. nde täckelse
Jes. 4:5
så skall H. Sebaot b. Jerusalem;
han skall b.o.hjälpa
31:5
(H.) skall b. (Jerusalem)
37:35
j. skall b. denna stad
38:6
b.de på H. vredes dag
Sef. 2:3
H. Sebaot, han skall b. dem
Sak. 9:15
skall H. b. Jerusalems Invånare
12:8

BESLUT
l denna stod fast i sitt b.
Rut 1:18
2 fritt b. hava givit åt l. Gud Esr. 7 :15
10:8
3 i enlighet med furstarnas b.
3 b. s. är fattat mot jorden
Jes. 14:26
19:17
3 b.s skull s.H.fattat
4 H.har fattat sitt b.
Jer. 51:12
5 (kon. :) mitt oryggliga b.
Dan. 2:5
5 att mitt b. är oryggligt
2:8
6 skall jag icke rygga mitt b. Am. 1:3
1:6,9,11,13; 2:1,4,6
7 fattade det b.et om J.
Matt. 12:14
7 faris6erna fattade det b.et
22:15
27:1
7 fattade folkets äldste det b.et
7 de hade fattat sitt b.
27:7
28:12
7 (de äldste) fattat sitt b.
7 b.et att de skulle förgöra Mark. 3:6
7 (Stora rådet) hade fattat b.
15:1
8 den dagen var deras b.
Joh. 11:53
Apg. 15:25
9 kommit till det b.et
8 fatta mina b.efter köttet 2.Kor. 1:17
10 att fatta gemensamt b.
2:8
11 b. han fattat inom sig själv Ef. 1:9
12 b.et att i K. sammanfatta allt
1:10
13 bestämda därtill gm dens b.
1:11
13 Sådant hade (Guds) b. varit
3:11
14 Efter sitt eget b. födde
Jak. 1:18

613

614
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BESJUNGA

gärningar, dem mskorna b.
vi vilja b. din hjältekraft

Job 36:24
Ps. 21 :14

BESKAFFENHET

alltefter b.en av tjänst
efter b.en av deras tjänst
efter b.en av den tjänst
b.en av tjänstförrättning

4. Mos. 7:5
7:7
7:8
1. Krön. 28 :15

BESKED

BESLUTA
1) l.Mos.6: 13 ordagrant: allt kötts

ände har kommit inför mig (för mitt
ansikte).
2) zämam, tl g ~
tänka; tänka ut (underfundiga) planer; besluta, fatta beslut. Se: Beslut 4.
3) [jä'al], 7~;
grundbet. vara först el. främst; hif.
vilja, besluta sig för. Se: Begynna 6,
Behag 16.
4) kälä, i1?~
vara fullbordad el. färdig; stå fast,
vara oundviklig, vara besluten (beslutad).
5) dä!!ar,
vanl. pi. dibbär, säga, tala; därav
övers. besluta osv.
6) 'ärnar, "Ql$
säga, tala; säga för sig själv, tänka,
besluta.
7) jä'a~, l'~:
råda, giva råd; besluta.
8) hä'åmit.! dä!!är,
"1 'P?'tJ
ordagrant: uppställa ett ord; bestämma, besluta; hä'i1.mid, hif. av 'ärnas!,
ställa sig, stå: däl:!är, ord; sak; handling; angelägenhet.
9) gäzar, 11 ~
skära i stycken, skilja, avsöndra; avgöra, besluta.
10) mezimmä, i1 ~! 1?
tanke; plan, beslut; underfundig plan,
ränker; av: zämam, se 2.
il) 1:1O~, ~i1
något som är bestämt el. beslutat; i
Ps.2:7 övers. vad beslutet är; av:
häkak, hugga ut, rista in; skriva upp;
bestäinma, besluta.
12) 'Nä, i1~l?
råd; beslut, plan; av: jä'a~, se 7. Jes.
5:19 ordagrant: Israels Heliges beslut. Se: Beslut 3.
13) bära$, n~
grundbet. skära el. rista in; skära
sönder, klyva; avgöra, bestämma, besluta; ~al part. pass. och nif. part.,
övers. oryggligt besluten.
14) Jes.63:4 ordagrant: en hämndedag [var] i mitt hjärta.
15) bäsa!!, J\?Q
räkna, beräkna; tänka, uttänka. Se:
Akta 16, Anse 3, Anslag 2.
16) boulomai, ~ o D/e o Il 0. l
vilja, ha för avsikt, besluta.
17) dokeö, 6 o K € w
mena, anse; opers. synas, tyckas. Se:
Anse 13, Anseende 12, Beslut 9.
18) Luk.9:51 ordagrant: han vände
(fäste) ansiktet för att gå till Jerusalem, dvs. han vände sig i riktning
mot Jerusalem som tecken på att han
skulle begiva sig dit.
19) bOllleuomai, Eo LA E C011 et l
rådslå, överlägga; besluta. Se: Beslut 8.
20) krinö, KP lVw
skilja, särskilja; döma, bedöma; besluta. Se: Akta 67, Anse 9.
21) gnome, yvwl.l n
ego kunskap, insikt; mening, åsikt;
beslut; av: gin6skö, lära känna, känna;
i Apg.20:3 gfnomai gn6mes, bli el.
vara av den meningen, övers. besluta.
22) thelö, 6 € A w
vilja, önska; besluta. Se: Behag 24.
23) elldoketi, E {å o K € w
tycka bra om, föredraga; finna för
gott, besluta; av: eu, gott, väl, och
dokoo, se 17. Se: Behag 23.
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1n

1n

Bealuta-Be.tå
BESLUTA
1 har b.it att göra ände
1. Mos. 6:13
2 vad de än b. att göra
11:6
3 Mose beslöt sig
2. Mos. 2:21
Jos. 7:7
3 b.it oss för att stanna
3 Beslut dig för att stanna Dom. 19:6
4 han har b.it min ofärd
1. Sam. 20:7
4 b.it låta ofärd komma
20:9
4 fader hade b.it döda David
20:33
4 ont är nog b.et mot vår herre
25:17
5 b.it olycka skall komma 1.Kon.22:23
6 Om vi b. oss för att gå in 2. Kon. 7:4
5 H. hade ännu icke b.lt utplåna
14:27
5 b.it olycka skall komma 2. Krön. 18 :22
25:16
7 Gud har b.it att fördärva
8 beslöto att låta utropa
30:5
9 tänkte vad s. var b.et
Est. 2:1
4 konungen hade b.it hs ofärd
7:7
Job 9:27
6 jag än b.er att förgäta
9 vad du b.er skall l yckas
22:28
10 intet s. du b.er är för svårt
42:2
11 förtälja om vad b.et är
Ps. 2:7
119:57
6 b.it att hålla dina ord
12 s. l. Helige har b.it
Jes. 5:19
13 Förödelse är oryggligt b.en
10:22
13 oryggligt b.en straffdom
10:23
7 vad jag har b.it skall fullbordas 14:24
14:27
7 H. Sebaot har b.it det
19:12
7 vad H. Sebaot har b.it
23:8
7 Vem bes löt detta över Tyrus
7 H. Sebaot var den s. beslöt
23:9
13 oryggligt b.en straffdom
28:22
14 en hämndedag hade jag b.it
63:4
2 (H.) så talat och b.it
Jer. 4:28
11:17
5 H.har b.it olycka över dig
5 olycka s. jag har b.it över dem 19:15
5 onda s.han hade b.it över dem 26:19
Klag. 2:8
15 H. hade b.it att förstöra
2 H. har gjort vad han b.it
2:17
13 förödelse är oryggligt b.en Dan. 9:26
13 oryggligt b.en straffdom utgjuter 9:27
13 skett, s. är oryggligt b.et
11 :36
Sak. 1:6
2 H. hade b.it att göra
8:14
2 beslöt göra eder ont
8 :15
2 i denna tid b.it göra gott
16 beslöt han skilja sig
Matt. 1:19
Luk. 1:3
17 b.it mig för att skriva
18 beslöt han ställa sin färd
9:51
19 beslöto att döda Lasarus Joh. 12:10
Apg. 3:13
20 redan b.it giva hm lös
17 beslöto apostlarna och de äldste 15:22
17 den h. A. och vi hava b.it
15:28
21 beslöt han göra återfärden
20:3
20:16
20 Paulus hade b.it att segla
20 hava vi (i Jerusalem) b.it
21:25
20 b.it att sända hm till denne
25:26
20 b.et, att vi sk1Ule avsegla
27:1
27:39
16 beslöto låta skeppet driva
20 b.it mig .. icke veta om l. Kor. 2:2
20 b.en låta sin ogifta dotter
7:37
22 när det gällde att b. sig 2. Kor. 8:10
22 villiga att b. det
8:11
23 beslöto vi att stanna
l. Tess. 3:1
20 har b.it att stanna där
Tit. 3 :12
BESLÅ

icke må b. dig med lögn

Ords. 30:6

BESLÄKTAD

till alla s. voro b.e
man s. var b. med Sauls
var nära b. med Ahabs

-besmitta

Dom. 9:1
2. Sam. 16:5
2. Kon. 8:27

BESMITTA

obesmittad PS.1l9:9

åstad får att b. Kanaans land
13 :18
drogo de åstad och b.de landet
13:22
sedan de hade b.t landet
13:26
talade illa om landet, s. de b.t
13:33
Det land s. vi hava b.t
13:33
bland dem s. hade b.t landet
14:6
Det land s. vi hava b. t
14:7
under 40 dagar haven b. t landet
14:34
hade sänt åstad f. att b.landet
14:36
s. gått åstad f. att b.landet
14:38
Mose lät b. Jaeser
21:32
(12 män) b. de landet
5. Mos. 1:24
t. de män s. hade b. t landet Jos. 6:22
S. Josua sänt f. att b. Jeriko
6:25
Dragen ditupp O. b. en landet
7:2
Så drogo männen upp o. b. de Ai
7:2
sä.'1de mig åstad f. att b.landet
14:7
männen av Josefs hus läto b. Dom. 1:23
sände 5 män t. att b.landet
18:2
åstad för att b. Lais' land
18:14
5 män s. varit får att b. landet
18:17
att b. och sedan fördärva
2. Sam. 10:3
för att b. landet hava hans l. Krön. 19:3
jag står här, men du b.r mig Job 30:20
för att b. vår frihet
Gal. 2:4
BESPEJARE
dig, du ms kornas b.

Job 7:20

BESPISA

b.en hm med fångkost
1. Kon. 22:27
b.en (Mika) med fångkost 2. Krön. 18:26
(H.) skulle b. det med bästa
Ps. 81:17
det ställe där folket b.des
Joh. 6 :23

BESPOTTA
1) lö'ag, jl!~

stamma, tala otydligt el. ovårdat:
håna, driva gyckel med, skratta åt
(urspr. genom att härma någons
röst).
2) [tITa'], 11l2.~
här hithp. håna, förlöjliga, göra narr
av. Se: Bespottare 1.
3) lu~, 1'.,?
stamma, tala otydligt el. ovårdat;
skämta, gyckla; här hif. skratta åt,
skämta med, håna, driva gäck med;
jfr 1. Se: Bespottare 2, Bespottelse 3.
4) [~ölas],

Di ~

här hithp. smäda, håna, driva gäck
med. Jfr subst. käläs, övers. hån,
t.ex. Ps.44: 14.
. .
5) blasphemeo,

BI. a: o <P nll E UJ

förtala, smäda, bespotta; ordet används särskilt om att smäda gudomen,
häda, t.ex. Upp.13:6.
6) emptyo, ~ II Tf T ('w
spotta på; av: prep. en och ptyö,
spotta.
7) empaiRmon~, €II Tf a: l ) II o \) il
hån, fläckeri; end. 2.Pet.3:3, övers.
bespottande ord; av: empaizö, driva
fläck med, håna, övers. begabba, t.ex.
Matt.20:19.

BESPOTTARE
1) [tITa'], 1111~

håna, göra narr; i l.Mos.27:12 pilp.
part. en som hånar el. gör narr. Se:
Bespotta 2.
2) IUI,

1'.,?

skämta, gyckla, håna, driva gäck;
part. le~ (på samtliga ställen utom
Ords.9:12 och Hos.7:5) en som hånar
el. driver gäck; Hos.7:5 pil. part. pI.
de som hånar el. driver gäck. Se:
Bespotta 3, Bespottelse 3.
3) 'iJ/ö~on,

l \:!!~

td'~

man av hån el. gäckeri, här pI.;
se Bespottelse 2.
4) empaiktes, III Tf a: l K T n ~
en som driver gäck el. hånar; av:
empalzö, se Bespotta 7.
lä~on,

BESPOTTARE
1 av hm hållen för en b.
l. Mos. 27:12
;~ ej heller sitter där b. sitta
PS. 1:1
2 b.na hava sin lust i
Ords. 1:22
2 Har (H.) att skaffa med b.
3:34
2 s. varnar en b. får skam igen
9:7
9:8
2 Tillrättavisa icke b.n
2 är du en b., så umgäller du det
9:12
2 en b. hör icke på ngn näpst
13:1
2 B.n söker vishet och finner ingen 14:6
2 B.finner ej behag i tillräitavisn. 15:12
19:25
2 Slår man b.n, så bliver
2 Straffdomar ligga redo för b.na 19:29
2 En b. är vinet
20:1
2 Straffar man b.n
21:11
2 B.må den kallas, s. är fräck
21:24
2 Driv ut b.n, så upphör trätan
22:10
2 b.n är en styggelse för mskor
24:9
29:8
3 B. uppvigla staden
3 I b., I s.råden över folket Jes. 28:14
29:20
2 b.na hava fått en ände
2 själv räckte (Israel) b.na
Hos. 7:5
2. Pet. 3:3
4 b.skola komma
4 l den yttersta tiden skola b. Jud. v.18

BESPOTTELSE

Se även: Hån, hädelse, smädelse.
BESPOTTELSE

l) ld'ag, jl2.~
hån, gäckeri, narrspel; av: lä'ag, se
Bespotta 1.
2) IÖlon, l i:!!4
hån, gäckeri; av: lu~, se 3.
3) IUI,

1'.,?

håna, driva gäck; Jes.28:22 hithp.,
ordagrant: och nu, driven icke gäck.
Se: Bespotta 3, Bespottare 2.
4) paradeigmatizo,
göra till ett exempel, offentligen utsätta någon för hån el. bespottelse;
av: paradeigma, exempel, mönster.
Verbet förekommer i en del handskrifter också i Matt. 1: 19, där andra
har deigmatizö, jfr övers. utsätta för
vanära. Jfr låneordet 'paradigm'.

3) eIengchO, ?: I. E YX UJ
bringa i dagen, avslöja; överbevisa,
övertyga; tillrättavisa; straffa.
BESTRAFFA
1 att du icke kan b.dem
Hes. 3:26
2 begynte (J.) tala b.nde ord Matt. 11:20
3 b., tillrättavisa, förmana 2. Tim. 4:2
3 för att b. alla de ogudaktiga Jud. v.15
BESTRAFF ARE
1 vis b. får ett hörsamt öra

Ords. 25:12

BESTRAFFNING

l) utf. ord.
2) ekdikesis, EK /) l K n o l ~
hämnd, straff; av: ekdikoo, skaffa
rätt; hämnas, straffa. I båda orden
ingår dike, rätt, rättvisa; med ekblir innebörden: utkrävande av rättvisa.
3) elegm6s, EI. E ill6 ~
tillrättavisning; straff; av: elengchö,
se Bestraffa 3. En del handskrifter
har i 2.Tim.3:16 elengchos, ett ord
som i Hebr.ll:1 är övers. övertygelse.
BESTRAFFNING
1 de skulle föras bort till b. Apg. 12:19
2 huru många b.ar
2.Kor. 7:11
3 skrift nyttig till b.
2. Tim. 3:16
BESTRIDA

Hes. 44:11
Apg.19:36

b. vakttjänstgöringen
Eftersom ingen kan b. detta

BESTRYKA
-bestryka

blodbestrykning Hebr.11 :28
BESTRYKA
bestryk den med jordbeck 1. Mos. 6:14
beströk den med jordbeck 2. Mos. 2:3
b. en det övre dörrträet
12:22
skall du b. Arons högra örsnibb
29:20
skall prästen m. blodet b.
3. Mos. 4:7
skall han m. blodet b. hornen
4:18
(Mose) beströk Arons högra örsnibb 8:23
Mose beströk deras örsnibb
8:24
skall prästen b. högra örsnibben
14:14
skall prästen b.högra örsnibben
14:17
prästen skall b. högra örsnibben
14:25
b. högra örsnibben på den
14:28
skall du b. dem med kalk 5. Mos. 27:2
27:4
du skall b. (stenarna) med kalk
väggen s. l beströken
Hes. 13:14
förtörnelse på dem s. bestrukit
13 :15
BESTRö

dina spisoffer skall du b.
b. dde platsen ID. salt

3. Mos. 2:13
Dom. 9:45

BESTYR

har (Eglon) ngt. avsides b.
Dom. 3:2
gick f. ngt. avsides b.
1. Sam. 24:4
hade b. et m.lägerplatserna Jer. 51:59
har lämnat alla b. åt mig
Luk. 10:40
var uppt agen av mångahanda b.
10:40
BESTYRA
Vad är det du har att b.
2. Mos. 18:14
du kan icke ensam b. detta
18 :18

ss. om vi ville b. landet
1. Mos.42:30
män för att b. Kanaans
4. Mos. 13 :3
sände åstad för att b. landet
13 :17

BESPOTTA
1 Hon b.r dig
2. Kon. 19:21
1 man b.de (Hiskias ilbud) 2. Krön. 30:10
2 de b.de (H.) profeter
36 :16
Neh. 2:19
1 b.de de (Nehemjas judar)
4:1
1 (Sanhallat) b.de judarna
Job 9:23
1 så b.r han de oskyldigas
11:3
1 till tystnad, s å du får b.
21:3
1 sedan jag talat, må du b.
1 oskyldige skall få b.dem
22:19
1 H. b.r dem (s. resa sig upp) Ps. 2:4
22:8
1 Alla s. se mig b. mig
59:9
1 du H. b.r alla hedningar
1 våra fiender b. oss
80:7
3 fräcka b. mig övermåttan
119:51
1 b. när det kommer
Ords. 1 :26
3 :34
3 så b.r också han
3 ofårnuftiga b.s av sitt eget
14:9
17:5
1 s. b.r den fattige smädar
3 Ett ont vittne b.r vad rätt är
19:28
30:17
1 Den s. b.r sin fader
1 Hon b.r dig, jungfrun
Jes. 37:22
1 var man b.r mig
Jer. 20:7
4 fjärran skall man b.dig
Hes. 22:5
Hos. 7:16
1 Då skall man b. (Israel)
5 s. gingo där förbi b.de hm Matt. 27:39
Mark. 10:34
6 begabba hm och b. hm
5 s.gingo där förbi b.de hm
15:29
6 (Mskosonen) skall bliva b.d Luk. 18:32
2.Pet. 3:3
7 komma med b.nde ord

grundbet. vara el. bliva klar; hif.
avgöra, döma; tillrättavisa, tukta,
straffa; i Hes.3:26 och Ords.25:12
part., en som tillrättavisar el. straffar.
Se: Aga 3, Dom 1, Döma 3.
2) oneidizo, ~ \) E l /) l 1; w
klandra, smäda, skymfa, i Matt. 11:20
övers. tala bestraffande ord.

Så länge jorden b.r
1. Mos. 8:22
På ena armen 3 kalkar b.ende av
kula och blomma, på andra
armen 3 kalkar b.ende av
2. MoB. 25:33
37 :19
3 kalkar b.ende av
den andra 3 kalkar b.ende av
37:19
skall H. låta sin nåd b.
5. Mos. 7:12
så länge du lever, må din kraft b. 33:25
städer skulle b. av
Jos. 21:42
Vem kan b. inför H.
l. Sam. 6:20
mån få veta vari den synd b.r
14:38
skall Davids hus b. inför
2. Sam. 7 :26
var dörr b.ende av
l. Kon. 6 :34
förbund b.r mellan mig och dig
15:19
Davids hus b. inför dig
1. Krön. 17:24
förbund b.r mellan mig
2. Krön. 16:3
kan ingen b. inför dig
Esr. 9:15
och hans gods b.r ej
Job 15:29
de ogudaktiga icke b. i domen Ps. 1:5
övermodiga b. icke inför dina ögon 5:6
19:10
H. fruktan b.r evinnerligen
H. råd b.r evinnerligen
33:11
deras arvedel skall b.
37:18
guldvirkat tyg b.r hennes dräkt
45:14
deras hus skola b. evinnerligen
49:12
kan b. Inför dig, när du vredgas
76:8
89:30
(Davids) säd b. till evig tid
ss. månen skall den b. evinneri.
89:38
den skall ej b. inför mina ögon
101:7
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BESMITTA
land •• är ett b.t land
att menigheten bliver b.d
köttet b. (sodomiter)

Esr. 9:11
Hebr. 12:15
Jud. v.8

BESMITTELSE
gm. de främmande folkens b. Esr. 9:11
hava undkommit världens b. r 2. Pet. 2:20

BESODJA
hebr. i Herrens gemenskap. Fader till

timmermannen Mesullam. Neh.3:6.
BESOR

hebr. sval, kal/o En bäck, som rinner
ut i Medelhavet. Den antages vara
Wadi Gazza, sydväst om Gasa.
David gick över denna bäck, när
han förföljde amalekiterna, som
hade bränt upp Siklag. l.Sam.30:9,
10,21.
BESPARA

stunden slaI\le

hllv~

hm. b. d Mark. 14:35

BESPEJA

BESPOTTELSE
1 Han läskar sig med b.
Job 34:7
1 mättad är vår s j äl med b.
Ps. 123:4
2 Huru länge •• sin lust i b. Ords. 1:22
3 hören nu upp med eder b.
Jes. 28:22
4 (avfallna) utsätta hm får b. Hebr. 6:6
BESTIGA

du besteg din faders läger 1. Mos. 49:4
min bädd besteg (Ruben)
49:4
Jerobeam besteg (Joas) tron 2. Kon. 13:13
ej heller b. mitt viloläger
Ps. 132:3
och besteg ditt läger
Jes. 57:8
b.en springarna
Jer. 46:4
lika stridsmän b. de murarna Joel 2:7

BESTRAFFA
l) Uö~a(tl,

n;;!:

BESTÅ

Bestånd-Bestänka
avkomma skall b. Infilr dig
102:29
rättfärdighet b.r evinnerligen
112:3
har grundat jorden, och den b.r
119:90
att utföra dina rätter b.r allt
119:91
H. vem kan då b.
130:3
En förtalets man skall ej b.
140:12
vem kan b. för hans frost
147:17
grundval s. evinnerligen b.r Ords.10:25
de rättfärdigas hus b.r
12:7
Sannfärdiga läppar b.
12:19
En väns kärlek b.r alltid
17 :17
vem kan b. mot svartsjuka
27:4
b.r ens krona från släkte till
27:24
hans tron skall b. evinnerligen
29:14
fördrag med dödsriket icke b. Jes.28:18
deras fruktan för mig b.r
29 :13
vari b.r den missgärning
Jer .16:10
menighet skall b. inför mig
30:20
ordning icke mer b.r inför mig
31:36
herde s. kan b. inför mig
49:19
vilken är den herde s. kan b.
50:44
att de ej b. under H. himmel Klag. 3 :66
din tron b.r från släkte
5:19
b. i striden på H. dag
Hes. 13:5
om (riket) ville b.
17:14
tuktoris •• intet trä kan b.
21:10
ris för vilket intet kan b.
21 :13
Menar du att ditt mod skall b.
22:14
(prästens) arvedel skall b. däri
44:28
skall det b. evinner ligen
Dan. 2:44
välde b.r intill änden
6:26
Huru skall Jakob kunna b.
Am. 7:5
Vem kan b. för (H.) ogunst
Nah. 1:6
skall denne övermodige ej b. Hab. 2:5
förbund med Levi skall b.
Mal. 2:4
vem kan b., när han uppenbarar
3:2
bedjen att I mån kunna b.
Luk. 21:36
en sjukdom s. bestod däri
Apg. 12:23
Guds rike b.r icke i mat
Rom. 14:17
en visdom s. b.r i ord
1. Kor. 1<17
Guds rike b.r icke i ord
4:20
ljusets frukt b.r i godhet
Ef. 5:9
omskärelse s. bestod däri
Kol. 2:11
prydnaden, den s. b.r i
1. Pet. 3:3
1.Joh. 4:10
Icke däri b.r kärleken
däri b.r kärleken till Gud
5:3
däri b.r kärleken
2.Joh. v.6
när han har b.tt sitt prov
Jak. 1:12
vem kan b.
Upp. 6:17
BESTÅND
2. Sam. 21:5
f. att vi icke mer hava b.
(H.) lät Jerusalem hava b. 1. Kon. 15:4
men det har intet b.
Job 8:15
flyr ss. skuggan o. har Intet b.
14:2
därför äger ock hs.lycka intet b. 20:21
Men en människa har intet b. Ps. 49:13
Ords. 23:5
flyga eft. det s. ej har b.
(H.) detta skall vara utan b. Hes. 21:27
detta skall icke hava ngt. b.
Dan. 11:17
huru kan då hs. rike hava b.? Luk. 11:18
(J.) intet samhälle kan hava b.Matt.12:25
Huru kan då (Satans) rike hava b? 12:26
kan riket ju icke hava b.
Mark. 3:24
skall icke huset kunna äga b.
3:25
så kan (Satan) icke äga b.
3:26
alltsammans äger b.1 hm.
Kol. 1:17
så länge det främre äger b. Hebr. 9:8
BESTÅNDANDE
en präst s. bliver b.
1. Sam. 2:35
2:35
bygga ett hus s. bliver b.
ditt konungadöme icke bliva b.
13:14
25:28
uppbygga ett hus s. bliver b.
skola bliva b.inf.dig
2. Sam. 7:16
åt dig ett hus s. bliver b.
1. Kon. 11:38
vi resa oss upp och bliva b.
Ps. 20:9
Ords. 12:3
Ingen människa bliver b.
b. bliva (planerna) där rådvisa
15:22
19:21
H. råd, det bliver b.
folket har förstånd •• bliver b.
28:2
rådslut ifrån fordom tid b.
Jes. 25:1
låter sin tjänares ord bliva b.
44:26
nya himlar och den nya jord b.
66 :22
Om mitt förbund Icke är b.
Jer. 33:25
vilket ord det är s. bliver b.
44:28
mina ord om eder skola bliva b.
44:29
din lycka så kunde bliva b.
Dan. 4:24
ej heller hs. makt bliva b.
11:6
bliver b. allenast t. en tid
Matt. 13:21
bliva b. allenast t. en tid
Mark. 4:17
sådan frukt s. bliver b.
Joh. 15:16
så att löftet kunde bliva b.
Rom. 4:16
Guds utkorelse-rådslut bliva b.
9:11
dst byggnadsverk bliver b. 1. Kor. 3:14
Så bliva de då b. dessa tre
13:13
så måste det ·s. bliver b.
2.Kor. 3:11
Guds grundval förbliver b. 2. Tim. 2:19
s. talades gm. änglar blev b. Hebr. 2:2
I haven en egendom s. bliver b.
10:34
de ting, s. Icke bäva, bliva b.
12:27
BESTÄLLA

allt vad han hade att b.
sedan han b.t om sitt hus
Beställ om ditt hus
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2. Mos. 18:14
2. Mos. 17:23
2. Kon. 20:1

lär ock hava b.t profeter
Beställ om ditt hus
Så är det b.t i hela landet
Allt har han väl b.t
Icke väl b.t med eder

-bestämma

Neh. 6:7
Jes. 38:1
Sak. 5:6
Mark. 7:37
1.Kor. 5:6

BESTÄMMA

förutbestämma Pred.6:10
BESTÄMMA
deras tid b.d till 120 år
1. Mos. 6:3
den b.da tiden skall jag komma
18:14
vid den boda tid s. Gud sagt
21:2
b.de att deras syster Rebecka
24:59
Bestäm vad du vill hava i lön
3 O:28
detta är av Gud fast b.t
41 :3 2
prästerna hade sitt b.da underhåll
av Farao, de levde av det b.da
47:22
det för den dagen b.da
2. Mos. 5:13
b.da antalet tegel måsten I lämna
5:18
H. bestämde en tid och sade
9:5
stsdga •• hålla på b.d tid
13:10
på den b.da tiden
23:15
b.da tiden i månaden Abib
34:18
värde du b.er i silver
3. Mos. 5:15
vädur, efter det värde du b.er
5:18
felfri vädur •• värde du b.er
6:6
den bock s. lotten b.er åt H.
16:9
bock s. lotten b.er At Asasel
16:10
s. I skolen utlysa på b.da tider
23:4
de för den dagen b.da offren
23:37
hans dom b.d efter H. befallning
24:12
du har att b. värdet på personer
27:2
värdet skall b.s för en man
27:3
b. detta till 50 siklar silver
27:3
skall du b. värdet till 30 siklar
27:4
skall det värde du b.er vara
27:5
skall det värde du b .er vara
27 :6
så skall det värde du b .er vara
27:7
icke betala det värde du b.er
27:8
prästen skall då b. ett värde
27:8
prästen b. värde för honom
27:8
prästen skall b. dess värde
27 :12
Ss. prästen b.er det
27:12
till det värde du har b.t
27 :13
så skall prästen b. dess värde
27:14
Ss. prästen b.er dess värde
27:14
värde i penningar du har b.t
27:15
b. dess värde efter utsädet
27:16
förbliva vid det värde du b.er
27 :17
det värde du förut har b.t
27 :18
värde i penningar du har b.t
27 :19
b.da värdet intill jubelåret
27 :23
erlägga detta värde, s. du har b.t 27:23
när du b.er ngt värde, skall det
alltid b.s i helgedomssIklar
27:25
lösa efter det värde du b.er
27 :27
säljas efter det värde du b.er
27 :27
Aron och hans söner b.
4. Mos. 4:27
b.t arbete skall han Icke förrätta
8:26
påskhögtid på den b.da tiden
9:2
skolen I hålla den pi b.d tid
9:3
H. offergåva på b.d tid
9:7
icke H. offergåva pi bod tid
9:13
icke var b.t vad s. borde göras
15:34
efter det värde du har b.t
18:16
den tionde s. jag har b.t
18:26
offren dem på b.d tid
28:2
skatten, den för H. b.da gärden
31:41
få sin del där lotten b.er
33 :54
ss. de b. skola tvister
5. Mos. 21:5
tillika b.de Josua den dagen Jos. 9:27
Manass e fick sin gr äns b.d
17:7
städer s. b.des vara orter
20:9
städer. s. lotten b.de
21:20
tid Samuel hade b.t
1.Sam.13:8
icke kom Inom den b.da tiden
13:11
morgonen Intill den b.da
2. Sam. 24:15
24:24
köpa det av dig för ett b.t pris
(hästarna) till b.t pris
1. Kon. 10:28
efter värde s. b.es
2. Kon. 12:4
Av ålder b.de jag ju så
19:25
med de b.da sysslorna
l. Krön. 16:37
att offra till b.t antal
23:31
24:3
David b.de den ordning
visst antal av dem till b.t 2. Krön. 1:16
för den dagen b.da offren
8:13
för den dagen b.da åliggandena
8:14
till Ahasjas fördärv var det b.t
22:7
var och en sitt b.da göromål
31:2
för den dagen b.da sysslorna
31:16
land s. jag b.t At edra fäder
33:8
brännoffer för var dag till b.t
antal •• det för den dagen b.a Esr. 3:4
10:14
alla Infinna sig på b.da tider
uppgav jag för hm en b.d tid Neh. 2:6
10:34
Guds hus på b.da tider
11:23
en b.d utanordning
13:5
den tionde var b.d åt leviterna
13:31
vedoffret på boda tider
Est. 9:27
på den för dem boda tiden
9:31
fira på deras b.da tider
Job 14:5
Äro människans dagar boda
15:28
till stenhopar voro de b.da
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sådan arvedel av Gud blivit b.d
20:29
b.de han till ett vittnesbörd
Ps. 81:6
den plats s. du b.t för dem
104:8
månen till att b. tiderna
104 :19
139:16
(mlDa dagar) voro boda
Hsn b.er stjärnornas mängd
147:4
tjänarinnorna deras b.da del Ords.31:15
en dag har H. Sebaot b.t
Jes. 2:12
s. för länge sedan hade b.t
22:11
Av ålder b.de ju så
37 :26
(H.) vad jag har b.t
46:11
ett namn, s. H.mun skall b.
62:2
65:12
(H. :) eder har jag b.t åt svärdet
beskär oss b.da skördeveekor Jer. 5:24
hägern känner ju sin b.da tid
8:7
47:7
Mot Askelon har han b.t det
brännas upp på en b.d plats
Hes. 43:21
efter homern skall man b. måtten 45:11
tempelkamrar b.da för prästerna 46:19
b.de åt dem ett unde"håll
Dan. 1:5
1:10
konungen, s. har b.t om eder
mat s. hade varit b.d för dem
1:16
(djurens) livslängd var b.d
7:12
70 veckor äro boda över ditt folk
9:24
dröjer änden, intill den b.da tiden 11 :27
På b.d tid skall han draga åstad
11 :29
intill den b.da tiden
11:35
för Juda, är en skördetid b.d Hos. 6:11
vem han är, som b.t det
Mlka 6:9
så är b.t sv min Fader
Matt. 20:23
den man vars värde blivit b.t
27:9
dem för vilka så är b.t
:I.lark.10:40
giva dem deras b.da kost
Luk. 12:42
Mskosonen gå bort, ss. är b.t
22:22
b.t om eder att I skolen
Joh. 15:16
enligt vad Gud hade b.t
Apg. 2:23
ditt rådslut hade b.t skola ske
4:28
b.d till att vara domare
10:42
b.de lärjungarna att sända
11 :29
b.des att Paulus och Barnabas
15:2
fastställt för dem b.da tider
17 :26
gm en man s. han b.t därtill
17:31
b.de sig Paulus fara till Jerusalem 19:21
Jag har b.t (Abraham) till att Rom. 4:17
b.t till stt bliva hs Sons avbilder
8:29
dem s. (Gud) har förut b.t
8:30
b.t bliva till härlighet
1.Kor. 2:7
väg fram, s. H. har b.t åt hm
7:17
b.de att vi skulle nå fram
2. Kor. 10:13
den tid s. fadern har b.t
Gal. 4:2
vi s. förut voro b.da därtill
Ef. 1:11
ting s. äro b.da att gå under
Kol. 2:22
Gud har icke b.t oss
1. Tess. 5:9
b.er han åter en viss dag
Hebr. 4:7
så var det ock b.t om dem 1. Pet. 2:8
BESTÄMMELSE
de särskilda b.rna

Jer. 32:11

BESTÄNDIG

kvar i mskorDa för b.t
1. Mos. 6:3
tankar b.t voro allenast onda
6:5
b.t hava skådebröd liggande 2. Mos. 25:30
åminnelse inför H. ansikte b.t
28:29
på sitt hjärta Inför H. ansikte b.t 28:30
sitta pi (Arons) panna b.t
28:38
årsgamla lamm för var dag b.t
29:38
Elden skall b.t hållas
3 •. Mos. 6:13
skall Aron b.t sköta den
24:3
b.t sköta inför H. ansikte
24:4
b.t lägga upp dem inför H. ansikte 24:8
b.a brödet skall läggas
4. Mos. 4:7
var det b.t: molnskyn övertäckte
9:16
lamm till brännoffer var dag b.t
28:3
land på vilket H. ögon b.t
5. Mos. 11:12
försmäkta av längtan .• b.t
28:32
Fören icke b.t högmodigt
1. Sam. 2:3
tjänst Inför min smorde b.t
2:35
väktare över mitt huvud för b.t
28:2
följde henne under b. gråt 2. Sam. 3 :16
äta vid mitt bord b.t
9:7
skall b.t äta vid mitt bord
9:10
b.t äta vid konungens bord
9:13
tjänare, b.t stå inför dig
1. Kon. 10:8
(Elis a) b.t kommer hitöver 2. Kon. 4:9
(I.) hava b.t förtörnat mig
21:15
(Jojakln) fick b.t äta vid hs bord
25:29
b.t stå framför Guds
1. Krön. 16:6
söken hans ansikte b.t
16:11
att b.t görs tjänst inför arken
16:37
att de b.t skulle offra åt H.
16:40
var föreskrivet för dem b.t
23:31
skådebröden b.t upplagda 2. Krön. 2:4
tjänare, s. b.t få stå inför dig
9:7
han profeterar b.t olycka
18:7
offrade brännoffer i H. hus b1
24:14
när de b.t säga till mig
Ps. 42:11
Guds nåd varar ju b.t
52:3
b.t tränga mig stridsmän
56:2
förföljare stå mig b.t efter livet
56:3
B.t förbittra de livet för mig
56:6
ute med hans godhet för b.t
77:9
de fromma lova dig b.t
84:5
88:18
(dina fasor) omgiva mig b.t
söken hans ansikte b.t
105:4
Så vill jag hålla din lag b.t
119:44
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lek Inför hans ansikte b.t
Ords. 8:30
nitälska för H.fruktan b.t
23:17
ditt rykte bliva ont för b.t
25:10
s. min själ bot har sökt
Pred. 7:29
H.här står jag på vakt b.t
Jes. 21:8
plöjer han då b.t sin mark
28 :24
vatten skall (rättfärdige) hava b.t
33:16
b.t, dagen igenom, förskräckes
51:13
mitt namn b.t varder smädat
52:5
H. skall leda dig b.t
58:11
portar skols hållas öppna b.t
60:11
ett folk s. b.t förtörnar mig
65:3
sår och slag b.t
Jer. 6:7
går det då bort i b. avfällighet
8:5
H. ord blivit till smälek b.t
20:8
så att de frukta mig b.t
32:39
Han fick b.t äta vid hans bord
52:33
vänder han sin hand b.t
Klag. 3:3
tänka ut är b.t riktat mot mig
3:62
vill du förkasta 08S för b.t
5:20
s. b.t skola genomvandra
Hes. 39:14
detta ss. evärdlig rätt för b.t
46:14
b.t går han framAt I lögn
Hos. 12:1
förbinda din Gud b.t
12:6
alla bednafolk få dricka b.t
Ob. 1:16
över vem gick ej din ondaka b.t Nah.3:19
b.t dräpa folken
Hab. 1 :17
överlämna vi b.t At döden 2. Kor. 4:11
förbliver en präst för b.t
Hebr. 7:3
sitter för b.t på Guds högra sida
10:12
han för b.t fullkomnat dem
10:14

BESTÄNKA
Bestä"kelse

Hebreiskans ord för bestänkelse är
huvudsakligast zärak;, kasta, slunga,
sprida ut i riklig mängd - använt
omkring 30 gånger i G.T. - samt
hit. av näzä, vilket brukas om bestänkelse med fingret och förekommer
omkring 20 gånger.
Grekiskans ord i LXX och N.T.
är verbet rantizö, bestänka, t.ex.
Hebr. 9:13,19,21; 10:22, och substantivet rantismos, Hebr.12:24; l.Pet.
1:2, samt proschysis, Hebr.11:28,
övers. bestrykning.
G.T.
Bestänkelser intog en framträdande
plats i den mosaiska kulten.
a. Bestänkelse med offerdjurens
blod betecknade själva höjdpunkten i
offerhandlingen. Detta förfarande
förlänade offerhandlingen dess heliga
karaktär och försonande, renande,
helgande verkan. Bestänkelsen måste
därför företagas aven präst; ett offer,
vars blod bestänkts a v en lekman,
ansågs vara olagligt och ogiltigt. Prästen måste också själv vara kultiskt
funktionsduglig, dvs. icke ha va sorg,
icke vara oren, och han· måste vara
iförd sin sacerdotala dräkt.
Sättet för bestänkelse samt plats
och föremål bestämdes av offrets
karaktär och syftemål. Vid bränn-,
skuld- och tackoffer, 3.Mos.I:5,l1,15;
3:2.8; 5:9, slungades det i skålar
uppsamlade blodet direkt ur kärlet
mot brännofferaltarets sidor. Syndoffrets blod däremot bestänktes med
prästens finger - enligt rabbinerna det
högra pekfingret - mot föremålet.
Alltefter syndoffrets betydelse stänktes dess blod på de fyra hornen a v
det gyllene rökofferaltaret framför
förlåten i det heliga, 3.MosA:18,
samt sju gånger mot själva förlåten
i det allraheligaste, 4:6,17. På den
stora försoningsc!agen bars blodet av
översteprästens eget syndoffer , en
tjur, sedan av folkets, en bock, in i
det allraheligaste bakom förlåten
och stänktes med översteprästens finger sju gånger framför nådastolen
och på denna, 16:11-16, och därefter bestänktes rökelsealtaret i det
heliga, framför förlåten, 16:18-19;
2.Mos.30: lO. Denna handlings ändamål och verkan säges uttryckligen
vara dels försoning och dels rening,
3.Mos.16:16 t.
Vid slaktandet av den röda kon,
4.Mos.19, stänkte prästen sju gånger
framför uppenbarelsetältet med sitt
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Bestänka-Beså
vänstra pekfinger en del av blodet
mot framsidan av uppenbarelsetältet
till invigning a v hela offret åt Herren. Härigenom fick detta sin heliga
karaktär och sin renande och helgande kraft. - Enligt Hebr.9:21 blev
tabernaklet och alla till detta hörande
kultföremål. bestänkta med blod.
Vid två tillfällen omtalas blodbestänkelse av personer. Vid upprättandet av förbundet med Israel vid
Sinai delades offerdjurens blod i två
hälfter. Den ena stänktes på altaret
och den andra på förbunds boken och
folket, 2.Mos.24:6-8, jfr Hebr.9:19.
Blodbestänkelsen beseglade förbundet.
Vid det levitiska prästerskapets invigning företogs likaledes bestänkelseceremonier, vilka medförde helighet
för så väl personerna som deras ämbetsdräkter, 2.Mos.29:2l; 3.Mos.8:30.
b. Bestänkelse företogs även med
vatten, antingen rent eller uppblandat
med vissa bestämda ingredienser. Ett
bestänkelsevatten, hydär rantismo,i,
LXX, åstadkoms genom att askan
aven röd, felfri kviga samt askan av
isop, cederträ och rosenrött garn
blandades samman i rent vatten.
Detta brukades på personer och ting,
som blivit orena genom någon död,
4.Mos.19:4 t Detta stänkelsevatten,
v.9,13,20, .helgar till utvärtes renhet., Hebr.9:13, dvs. åstadkommer
ceremoniell renhet och kvalificerar
israeliten till åtnjutande av de fulla
förmånerna i förbundskulten och gemenskapen med Guds folk.
Vid spetälskas rening användes ett
bestänkelsemedel aven något annan
sammansättning: i ett lerkärl blandades friskt vatten med blodet aven
ren fågel. Häri doppades en ren,
levande fågel samt cederträ, isop
och rosenrött garn. Den spetälske,
som tillfrisknat, bestänktes sju gånger
med denna blandning, 3.Mos.14:1 f.
Verkan av denna handling säges vara
den spetälskes rening, 14:7. Vid spetälska på hus och kläder praktiserades
samma medel och förfaringssätt med
samma verkan, 14:51.
c. Bestänkelse med helig olja jämte
offerblod företogs vid prästernas invigning, 2.Mos.29:21; 3.Mos.8:30,
likaså på altaret, 8: 11. Även här
betonades, att ceremonien verkade
helgelse, invigning åt Gud och delaktighet i Guds helighet. Själva oljan
invigdes och förlänades sin kultiska
kraft genom att en del av den stänktes inför Herrens ansikte, i riktning
mot uppenbarelsetältet, mot det allraheligaste, 14:16,27.
d. Termen bestänkelse används i
bildligt tal. Davids bön om samvetets
och karaktärens djupgående rening
inspireras av denna ceremoni, Ps.
51: 16. Profeten· Jesaja anspelar sannolikt på den i sin botpredikan, J es.
1:18. Messias' gärning har universell
räckvidd: han skall • bestänka många
(hedna)folk>, Jes.52: 15 a, jazzä gojim
rabbim, eng. övers. .sprinkle many
nations., gamla sv. övers .• bestänka
många hedningar. (nuvarande sv.
övers .• väcka förundran hos många
folk> ansluter sig till Septuagintas
uppfattning av stället). Guds egendomsfolk skall i den yttersta tiden
uppleva en rening och omskapelse,
till vilken bestänkelsen utgör en förebild, Hes.36:25, jfr 4.Mos.19:17-19.

blod är ett bestänkelsemedel, en nytestamentlig parallell till både bockars
och kalvars blod, askan aven ko etc.,
men vida överlägset dessas såsom
medel både till försoning för synder,
rening från besmittelse, tillträde till
och gemenskap med Gud samt till
helig tjänst, Hebr.9:13-14. Såsom
bestänkelsen med offerblodet skänkte
delaktighet i Sinai förbund, så giver
erfarenheten av Kristi blods kraft
del i det nya förbundet, Hebr.9:18 f.
Hjärtats bestänkelse medför rening
i samvetet och därmed full trosvisshet
i guds- och församlingsgemenskapen;
den är en rening och helgelse av
hjärtat, personlighetens och karaktärens säte och källa, icke blott som
i de levitiska bestänkelserna den utvärtes personen och kläderna, Hebr.
10:22 f. Vissa uttolkare ser i detta
avsnitt en framställning av det kristna dopets två sidor - invärtes verkan
och utvärtes handling. Syftet med
Guds utkorelse är bestänkelse med
Kristi blod, som renar och försonar
samt insätter den troende i förbundsställning till Gud och hans folk, 1.
Pet.l:2.
BESTÄNKA
skall man avtvå det b.ta
3. Mos. 6:27
b. den s. har blivit oren
4. Mos. 19:19
har b.t min bädd med myrra Ords. 7:17
b.te såväl boken s. allt folket Hebr. 9:19
b.ta till våra hjärtan och renade
10:22
BEST ÄNKEUlE
utvalda till b. med J. blod

l. Pet. 1:2

BESTöRT

stå de b.a och svara ej mer
hans stormän stodo b.a

Job 32:15
Dan. 5:9

BESTÖRTNING
b. rådde i staden Susan
Est. 3:15
dag med b. kommer från H. Jes. 22:5
Mika 7:4
skall b. komma ibland dem
Mark. 16:8
bävan och b. hade kommit
de grepos alla av b.
Luk. 5:26
Apg. 3:10
uppfyllda av häpnad och b.

sökte man driva ut onda andar osv.,
en företeelse som i religionshistorien
benämnes exorcism.
6) hork/zä, b p K l 1; w
besvärja; av: horkos, ed, besvärjelse.
BESVÄRJA
1 Därefter skall prästen b. 4. Mos. 5:19
1 prästen b.er nu kvinnan
5:21
1 Jonatan besvor David
1. Sam. 20:17
1 besvuro Davids män hm 2. Sam. 21 :17
l. Kon. 22:16
1 b. dig att Icke tala
1 Huru skall jag b.dig
2. Krön. 18:15
1 jag besvor dem vid Gud
Neh. 13 :25
2 den förbannas av dem s. b. Job 3:8
1 Jag besvär eder
HV. 2:7
3:5
1 Jag besvär eder, Jer.döttrar
1 besvär eder, l Jer.döttrar
5:8
1 eftersom du så besvär oss
5:9
1 Jag besvär eder, l Jer.döttrar
8:4
Jes. 47:11
3 s.du ej förmår b. bort
Hab. 3:9
4 ditt besvurna ords pilar
5 Jag besvär dig
Matt. 26:63
6 Jag besvär dig vid Gud
Mark. 5:7
6 Jag besvär eder vid den J. Apg. 19:13
1. Tess. 5:27
6 Jag besvär eder vid H.

BESVÄRJARE
-besvärjare

andebesvärjare Jes.8:19; 2.Kon.21:6
andebesvärjerska l.Sam.28:7
BESVÄRJARE

l) jidde'oni, '~'Vl:
en som känner el. vet; trollkunnig,
spåman. Se: Ande 2.
2) (tii~ar, i~Q

vara nära förbunden; förena, binda;
läsa trollformler, besvärja; i Ps.58:6
part. med pI. av l;1ähär, se Besvärjelse 1.
3) M'al hal/iison, 1 itV~iJ ? P~
ordagrant: tungans herre; besvärjare;
bi 'al, herre, härskare; läSon, tunga.
4) 'assiipim, tl '~~

trollkarlar, besvärjare.
5) 'iisap, ~~~

aram. trollkarl, besvärjare.

l E, o P K 'i a T n ~
en som med eder el. besvärjelser
söker driva ut onda andar osv.; av:
exorkizö, se Besvärja 5.
6) exorkistes,

BESVARA

så b. icke hans hälsning

2. Kon. 4:29

BESV.i.R

icke vara dig till b.
2.Sam.13:25
så bliver du mig till b.
15:33
min herre konungen till b.
19:3 5
du har haft allt detta b.
2. Kon. 4:13
sådant är ett uselt b.
Pred. 1:13
b. hon har är fullt av grämelse
2:23
ål syndaren giver (Gud) b.et
2:26
vilket b. Gud givit mskors barn
3:10
Också detta är ett uselt b.
4:8
tanklöshet har med sig b.
5:2
betrakta det b. s. man gör sig
8:16
räknar jsg icke för ng! b.
Fil. 3:1
BESVÄRA
att vi borde b. konungen
att icke alltför länge b. dig

Jli

Est. 7:4
Apg.24:4

BESVÄRJA

BESVÄRJARE
1 andar s.tala gm b.
3.Mos.19:31
1 till andsr s. tala gm b.
20:6
2 icke hör den förfarne b.ns
Ps. 58:6
Pred. 10:11
3 har b.n intet gagn av
4 klokare än ngn av de b.
Dan. 1:20
4 lät konungen tillkalla b.
2:2
2:10
5 har begärt sådani av ngn b.
5 hemlighet kunna inga b. meddela 2:27
4:4
5 Så komma nu spåmännen, b.na
5 att man skulle hämta b.na
5:7
5 (Daniel) till den överste bland b.na 5:11
5 b.na blivit hämtade hit till mig
5:15
6 kringvandrande judiska b. Apg. 19:13

BESVÄRJELSE
-besvärjelse

tvjnga sina gudar till bönhörelse,
Matt.6:7.
Både i judendomen och kristet)domen avvisas varje form av magi,
även besvärjelsen, såsom hednisk.
Visserligen förekommer i G.T. olika
slag av besvärjelser, men de erkännes
icke såsom legitima detaljer i religionen; jfr besvärjelser av ormar, 2.
Mos.7:11; Jer.8:17; Ps.58:5 f., av
Leviatan, Job 3:8, av hotande olyckor,
Jes.47:9-12. I synnerhet var all besvärjelse av döda - i avsikt att frammana deras andar och genom dem
få insikt i livet bortom döden och i
framtiden - strängt förbjuden, 5.
Mos.18: II; l.Sam.28:8 f. Därför strider alla former av spiritism och
ockulta riter mot Guds ord.
På Jesu tid uppträdde bland judarna många andebesvärjare, vilka genom rökelse och olika trolldomsformler sökte utdriva onda andar från
de besatta, jfr Matt. 12:27 . Jesus
däremot helade de sjuka allenast genom ett befallande ord, i och genom
vilket Guds makt verkade, Luk.11 :20.
Hans helbrägdagörelser kan därför
icke karakteriseras såsom exorcism
eller besvärjele. Detta gäller i lika
hög grad om hans apostlars underverk. De onda andarnas bekännelse
av Jesus, Matt.8:29; Mark.I:23 f.;
3:11, och det vittnesbörd om Paulus
såsom Guds tjänare, vilket tjänsteflickan frambar driven aven spådomsande, Apg.16:16 t, är sannolikt
besvärjelseformler. Andarna försöker
genom dessa besvärjelser skydda sig
och behålla sitt byte.
Uthållig bön, Luk.18:1; 11:9, bön
och fasta, Matt.17 :22, har i kristendomen intet att göra med magisk
påverkan och försök till herravälde
över Gud. De är ett utflöde av visshet
om Guds bönhörelse, när hans tid
är inne, ty den grundar sig på Guds
löften.
BESVÄRJELSE

1) (tli!zär, i ~Q
förbund; trollformel, besvärjelse; av:
hähar, se Besvärjare 2. Se: Besvärjelsekonst 1.
2) /ti{tas, ttiO?
viskning, mummel; besvärjelse; av:
[läl;1asl, viska, mumla; pi. part. i Ps.
58:6 övers. tjusare. Besvärjelseformlerna viskades el. mumlades fram.
Se: Besvärjelsekonst 2.

BESVÄRJELSE
1 trots dina b.rs starka kraft Jes. 47:9
47:12
1 Träd fram med de b.r
Jer. 8:17
2 ormar •• ingen b. hjälper

BESVÄRJELSEKONST
1) {tahär, i~lJ

förbu~d; t;'ollformel, besvärjelse; i
5.Mos.18:11 jämte part. av l;1äl1ar (se
Besvärjare 2), övers. som förehar
besvärjelsekonster . Se: Besvärjelse l.
2) ld{tas, tVD2
viskning, mummel; besvärjelse. Se:
Besvärjelse 2.

Termen bestänkelse i N.T. användes med G.T.s ceremonier som
bakgrund. Kristi död är en offerdöd,
i vilken alla G.T.s förebildande, temporära offer får sin uppfyllelse. Hans

1) Sä~a', V
svärja, avlägga ed; här hif., i 2.Sam.
21:17 nif. med le, besvärja. Verbet
har samma rot som räkneordet s~ha',
sju. De båda orden förekommer jämsides i t.ex. l.Mos.2l:28-31.
2) 'iirar, i Jl$
förbanna, uttala förbannelser, svärja.
3) Sä{tar, i~
vanl. pi. söka el. längta efter; den
van\. övers. är • söka. , t.ex. Ords.
I :28. Övers. »besvärja bort> i Jes.
47: 11 beror troligen på att det hebreiska verbet här förknippats med
ett arabiskt verb, som betyder .trolla,
besvärja •.
4) seI}u'ii, i1JZ..iJ!f'·
ed, besvärjelse; av: sal1a', se 1.
5) exorkizä, € E, o P K {" 1; w
besvärja (ut); av: prep. ek och hork!ZÖ, se 6. Genom eder och besvärjelser

I hedniska och särskilt i primitiva
religioner råder ett utbrett bruk av
besvärjelse. Genom vissa bestämda
ord och handlingar menar man sig
kunna tvinga naturliga och övernaturliga makter till lydnad. Besvärjelse är något helt annat än bön, även
om yttre likheter förefinnes dem
emellan. I bönen vänder sig människan i ödmjukhet till gudomen, appellerar till hans vilja och hjärtelag
och beder om harn; hjälp. I besvärjelsen söker trollkarlen och besvärjaren att göra sig till herre över den
makt han hänvänder sig till i avsikt
att på så sätt tvinga den till hjälp. Ett
typiskt exempel på detta är Baalsprästernas uppträdande på Karmel,
l.Kon.18:28-29. Jesus säger, att hedningarna genom ordrika böner söker

(Josef:) b.n nu jorden
l. Mos. 47:23
16 år skall du b. din jord 2. Mos. 23:10
din åker skall du icke b.
3. Mos. 19:19
l 6 år skall du b. din åker
25:3
25:4
7. året skall du Icke b. din åker
s. icke har blivit b.dd
5. Mos. 21:4
icke kan b.s eller framalstra
29:23
(l.) b.dde åkrar
Ps. 107:37
då jag skall b. I.land
Jer. 31:27
(I. berg) skolen bliva b.dda
Hes. 36:9
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N.T.

andebesvärjelse 3.Mos.20:27
Besvärjelse

BESVÄRJELSEKONST
1 ingen s.förehar b.er
2 män s. äro förfarna i b.

5.Mos.18:11
Jes. 3:3

BESVÄRLIG

trätgirig och b. kvinna
denna änka är mig så b.

Ords. 21:19
Luk. 18:5

BEU

Besätta-Betalning
BESÄTTA

Se även: Besatt, ande (ond), djävul,
Beelsebul, Satan, andemakt.
Besättelse

.Besatta., människor intagna och
behärskade av onda andar, möter
man i flera religioner. I den hedniska
forntidslitteraturen synes fenomenet
dock icke vara känt före Kristi tid.
Däremot berättar den judiske historieskrivaren Josefus om besatta, som
blivit botade, dels genom besvärjelser och dels med andra medel. I G.T.
nämnes besättelse, jfr Saul, och N.T.
berör oftare fenomenet. Jesus talar
om besatta och helar dem.
Enligt evangelierna plågades de
besatta under onda andars inflytande
både kroppsligt och själsligt. BesätteIsens kroppsliga verkningar bestod i
kramper, raserianfall (mani) och epilepsi. Vissa besatta blev stumma,
andra lama eller blinda. I en del fall
led de av .månadsraseri», vissa människors sjukliga överkänslighet för
månens växlingar, Matt.9:32; 12:22;
17:15,18; Mark.5: 1 f.; 9:17 f; 9 :22 f.;
Luk.8:29; 13: Il.
I själsligt hänseende undanträngdes självmedvetandet hos den besatte.
Den onde anden talade som om det
varit den sjuke själv, trots att det av
ordalydelsen framgick, att det verkligen var demonen och icke personens
eget jag, som stod bakom det talade,
Matt.8:29; Mark.I:23 f.; 3:11; Apg.
16:16f. Betecknande är, att på de
anförda ställena de onda andarna
röjer en övernaturlig kännedom om
Jesu person, men denna kännedom
är icke införlivad med den besattes
eget medvetande.
Enär besätteIsen kunde vara förhanden ända från en människas
barndom, behöver inte nödvändigtvis
något orsakssammanhang förefinnas
mellan detta tillstånd och personliga
försyndelser, jfr Joh.9:2-3. I regel
synes det röra sig om ett intrång av
mörkrets makter utan någon annan
förbindelse med synd och skuld än
det allmänmänskliga syndatillståndet,
Matt.12:45; Luk.8 :30,33 . Av ställen
som Luk.7:21; Matt.10:8 etc. framgår, att icke alla former av psykiskt
och fysiskt lidande härledes från besättelse av onda andar. Besättelse är
en bestämd kategori av psyko-somatiska lidanden vid sidan av andra.
Före rationalismens uppkomst antogs allmänt, att besätteIsen var verklig, med andra ord hade sin orsak
i de onda andarnas härjningar. Men
i senare delen av förra århundradet
trängde sig den uppfattningen fram,
att besätteIsen var en vanlig sjukdom,
eventuellt sinnessjukdom, och att talet
om onda andars existens var övertro,
vidskepelse. Denna mening är vida
utbredd i vår tid. En dylik åskådning
låter sig emellertid icke förena med
evangeliets framställning och därför
ej heller med bibeltrogen kristendom.
Jesus själv räknade med de onda
andarnas existens, Matt.12:43-45,
och därmed också med besättelse som
en realitet, 10:8; Luk.7:21; 10:18 f.
För den troende står det alltså fast,
att demonbesättelserna på Jesu tid
var verkliga och berodde på ett ingripande från mörkrets makter; detta
sammanhängde dels med dåtidens
andliga upplösningstillstånd och dels
med själva den avgörande kamp, som
i tidens fullbordan ägde rum mellan
mörkrets och ljusets riken.
Det kan icke råda tvivel om att
besättelse förekommer ä ven i vår tid,
både hos de moderna kulturfolken
och måhända än mer bland primitiva
människor, exempelvis på missions-
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fälten. Här liknar förhållandena dem,
som rådde på Jesu tid, ni, ~(It som
är helt naturligt, enär här ; (, ;iggår
en andlig kamp identisk m,· J den,
som då fördes i Judaland.
Andebesättelserna synes äveJ1 ha
en etisk relation: det talas ';'L ,.•da
andar, orena andar etc. Bakom ~yn
dema och lasterna synes ligga onda
andars verksamhet. Denna väcker
.köttsliga lustar., jfr .ondskans andemakter i himlarymderna., Ef.6: 12,
• fursten över luftens härsmakt., 2:2.
Andarna strävar efter ett allt större
inflytande i syfte att slutligen helt intaga och bemäktiga sig människan,
besätta henne, förvandla henne till
operationsbas för sin andeverksamhet,
organ för sitt onda, respektive orena,
andliga inflytande.
BesätteIsen synes vara resultatet
a v en process, ett varaktigt andeinflytande, vilket kan sluta med ockupering. Gemenskap med onda andar
ingås genom deltagande i avgudaoffersmåltider - alltså brott mot första budet - I.Kor.10:20. Alla människor synes i sina synder drivas och
på verkas a v de onda andarnas inflytande, men besätteIsen är ett mera
sporadiskt fenomen.
BESltTTA

b. med Infattade stenar
2. Mos. 28 :17
besatte den med 4 rader
39:10
besatte vadställena över
Dom. 3 :28
b.en i deras väg vattendragen
7 :24
Efraims män besatte vattendragen 7 :24
gIleaditerna besatte vadställena
12:5
HV. 5:14
stenar av guld, besatta med
vadställena äro besatta
Jer. 51:32
BESÄTTNING
När b.en i Sikems torn
Dom. 9:46
b.en i Sikems torn forsamlat sig
9:47
lade in b.ar i Juda land
2. Krön. 17 :2
BESöK

göra ett b. i sin stad
1.Sam.20:6
icke med ideliga b. pina ut
Luk. 18:5
BESÖKA
att b.landets döttrar
1. Mos. 34:1
vllle Simson b. sin hustru
Dom. 15: 1
f. att b. mina bröder
1. Sam. 20:29
din fader kommer f. att b. 2.Sam.13:5
13:6
När nu konungen kom f. att b.
kom man f. att b. Salomo
l. Kon. 10:24
for ned f. att b. Joram
2. Kon. 8:29
Ahasja hade farit f. att b. Joram
9: 16
kommo fOr att b. Salomo 2.Krön. 9:23
Ahasja for ned {(jr att b. Joram
22:6
Täcktes jag b. dem, måste
Job 29:25
Kommer ngn och b.er mig
Ps. 41:7
H. besök mig med din frälsning 106:4
Hes. 28:18
aska inför alla s. b.te dig
jag var sjuk och I b.ten mig Matt. 25:36
var i fängelse, I b.ten mig icke
25:43
Nikodemus, s. {(jrut b.t hm Joh. 7:50
hade b. t (J.) om natten
19:39
Apg. 7:23
att b. sina bröder, I. barn
att b. en (utlänning)
10:28
Du har ju b. t oomskurna män
11:3
Låt oss b. våra bröder
15:36
att b. sina vänner där i Sidon
27:3
vlll jag b. eder
Rom. 15:24
Jag vill icke b. eder nu
1. Kor. 16:7
vare sig jag kommer oeh b.er Fil. 1:27
med (Timoteus) b. eder
Hebr.13:23

fOra dem i b. på I. berg
(H:) skall j. föra dem i b.
Jag skall fOra mina får i b.
han skall fOra dem i b.
(David) skall fOra dem i b.
H. ändå skall fOra dem I b.
de må icke föras i b.
gå i b. i Basan o. Gilead
skola fOra sin boskap i b.
en stor svinhjord i b.
berget en svinhjord i b.
stor svinhjord i b. på berget

Hes. 34:13
34:14
34:15
34:23
34:23
Hos. 4:16
Jona 3:7
Mika 7:14
Sef. 2:7
Matt. 8:30
Mark. 5:11
Luk. 8:32

BETA

hebr. säkerhet, trygghet. En av konung Hadadesers städer, troligen
identisk med Bathe, mellan Berea
och Hierapolis i Syrien. Se: Tibhat.
2.Sam.8:8.
BETA
(korna) b.de i vassen
1. Mos.41:2
och de b.de i vassen
41:18
denna b.r på annans åker 2. Mos. 22:5
de fäkreaturen s. b.de
l. Krön. 27:29
åsninnorna b.de därbredvid
Job 1 :14
sin hjord b. i lustgårdarna
HV. 6:1
Kor och björnar skola b.
Jes. 11:7
en plats där hjordar b.
32:14
Hes. 32:13
den s. b.r vid vattnet
Är det icke nog att I fån b.
34:18
Skola mina får b. av det s.
34:19
Sef. 3:13
de skola få b. och ligga i ro
BETAGA

O.han betogs av fruktan
l. Mos. 28:17
(Jakob) betogs av ångest
.
32:7
betogs folket av fruktan
l. Sam. 12:18
David betogs av fruktan
2. Sam. 6:9
l. Krön. 13:12
betogs av sådan fruktan
betogos de av fruktan
Neh. 6:16
(Hamat , Arpad) b.s av ångest Jer. 49:23
betogos sjömännen av fruktan Jona 1:5
1 :10
betogos männen av stor fruktan
männen betogos av stor fruktan
1:16
de betogos av häpnad
Mark. 5:15
grannar betogos av häpnad
Luk. 1:65
hade han o. alla b. !ts av häPnad
5:9
alla betogos av häpnad
7:16
de betogos av häPnad
8:35
betogs (Simon) av häPnad
Apg. 8: 13
BETALA

-betala

obetald Job 31 :39
BETALA

l) nä!an, ID ~
giva, lämna, förläna. Se: Bevisa 23.
2) ~änä, il ~I~

förvärva, köpa; med prep. min, köpa
från.
3) omskrivning,
3.Mos.25:16 ordagrant: skall du öka
priset.. minska priset; Ps.49:9 den
saknas (eller: han avstår) till evig tid.
4) su!!, J.'W
vända tillbaka; hif. föra tillbaka;
återgälda, betala. Se: Avvända 2,
Begynna 13 .
5) nä!an malsär, ".~ lDJ
giva värdet av el. prise~ för något,
betala; nä!an, se I; mä)sär, värde,
pris, av: mäJsar, sälja.
6) sä~al,

7i!f

7) sälem, D~
vara hel el. oskadd; pi. göra hel,
återställa; återgälda, betala.
8) jä$ä', X~:
gå ut; hif. föra ut, i 2.Kon.12: 11
övers. betala ut.
9) utf. ord.
10) me/zir, ." r:v?
pris, betalning; i Klag.5:4 liksom i
2.Sam.24:24; I.Kon.10:28; 2.Krön.
I: 16 föreg. av prep. be: för betalning,
till bestämt pris; Klag . 5:4 ordagrant:
vår ved kommer mot betalning. Se:
Betalning 4 .
11) apadidömi, 'TT o cS l cSW ).ll
avgiva, giva ifrån sig, giva tillbaka,
ersätta, betala; av: prep. ape, från,
och didömi, giva.
12) telM, 1 CA EW
avsluta, fullborda; uppfylla, fullgöra;
här: betala, erlägga (skatt); av: tel os,
som förutom .slut, ände; ändamål.
också kan betyda: tull, skatt, avgift.
13) antapadidömi,
av~iva i stället, vedergälla, återgälda,
betala igen; av: prep. anti, i stället
för, och apodidömi, se 11.
14) apatlö, c1no11w
återbetala, ersätta.
BETALA
1 Jag vill b. åkerns värde 1. Mos. 23:13
1 b.e efter prävning
2. Mos. 21 :22
2 skall du b. din nästa
3. Mos. 25:15
3 åren äro flera skall du b. högre 25:16
3 färre skall du b.lägre pris
25:16
4 b.lösen för de återstående åren 25 :27
4 vad s . behöves till att b.hm
25:28
4 lösen for sig b. en motsvarande 25:51
4 b.lösen för sig efter antalet
25:52
3 icke kan b. det värde
27:8
5 skall jag b.det
4.Mos,20:19
6 måste du b. en talent
1. Kon. 20:39
7 Gå och b.din skuld
2.Kon. 4:7
3 b.de 80 siklar silver
6:25
8 b.de ut dem åt de timmermän 12:l1
18:14
9 b.300 talenter silver
l JOjakim b.de ut silvret
23:35
7 s.jag alltså bör b. igen
Job 41:2
Ps. 37:21
7 lånar och kan icke b.
3 lösen kan icke b.s till evig tid 49:9
7 jag vill b.dig lovoffer
56:13
7 måste ju b. sjufalt igen
Ords, 6:31
22:27
7 om du icke har ngt att b. med
10 vår egen ved måste vi b. Klag. 5:4
11 förrän du har b.t .• skärven Matt. 5:26
12 eder mästare b. tempelskatt
17 :24
11 då denne icke kunde b.
18 :25
11 (J.:) att skulden måtte bliva b,d 18:25
11 tålamod, så skall jag b.dig
18:26
11 B. vad du är skyldig
18:28
11 tålamod med mig,så skall jag b.18:29
11 i fängelse, till dess han b.t
18:30
11 intill dess han hade b.t
18:34
11 icke kunde b.. efterskänkte Luk. 7:42
11 mer kostar på hm skall jag b. 10:35
11 fOrrän du har b.t den yttersta 12:59
13 s.han alltså bör b. igen Rom. 11:35
12 Fördenskull b.en l ju ock skatt 13:6
14 (Paulus) skall själv b.det Filem. v.19

a

BETALNING
1) kasäp, <"i 9~

silver; pengar; betalning.

väga; betala.

BES6RJA

b. e sjukvård åt hm.

2. Mos. 21:19

BET (jfr bete)

{(jren dem åter I b.
1. Mos. 29:7
får och fäkreatur gli b.
2. Mos.34:3
rövade hjordar driver man I b. Job 24:2
Var for du din hjord i b.
HV. 1:7
ror dina kllllngar i b.
1:8
för sin hjord I b. ibland liljor
2:16
killlngpar s. gli b. ibland liljor
4:5
där han for sin hjord I b.
6:2
lamm gli där i b.
Jes. 5:17
kalvar gli där I b.
27:10
din boskap skall gli i b.
30:23
Han fOr sin hjord i b. ss. en herde 40: 11
att fora edra hjordar i b.
61:5
vargar gå i b. tills. m.lamm
65:25
skola fora eder i b.
Jer. 3:15
de herdar s. föra mitt folk i b.
23:2
herdar skola föra dem i b.
23:4
(I.) skall fl gå i b.på Karmel
50:19
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Betalning- Bete sig

Frc/n Betania. De tvc/ tornen till höger är enligt traditionen
rester av Simon den spetälskes hus.
2) mä~ar, l?~
sälja; i 3.Mos.25: I S övers. få betalning.
3) sä~är, l ~
lön , betalning för arbete el. tjänst;
av : sä~a r, leja, anställa . Se: Arbete 16.
4) me!lir, l '1) Q
pris, betal ning; på sa mtl. stä ll en utom
l.Kon.21 :2 fö reg. av prep. be, i Jer.
IS: 13 neg., därav övers. utan betalning . Se: Betala 10.
S) omskrivning,
på sa mtl. ställen stå r verbet nä!an,
giva, till sammans med subst. 'izzellonim , handel svaro r, ett ord som
också förekommer i H es.27:27,33.
6) ut f. ord.
7) time , 1 l Il ~
vä rde, pris; ordet har ofta betydelsen: ära, heder.
BETALNING
1. Mos. 23:9
l Mot full b. i eder krets
31 :1 5
l förtärt vad han fick i b.
l givas fr i utan lös en och b. 2. Mos . 21 :11
21:35
l sälj a oxen och dela b.en
2, skall han få b . av dig
3 . Mos . 25:15
3 b, för dina tjänares arbete 1. Kon. 5:6
4 penningar ss. b .för den
21 :2
l giv mig den för full b.
1. Krön, 21:22
21:24
l jag vill köpa det för full b.
4 icke fOr b. eller för g åvor
Jes. 45:13
Jer. 15:13
4 plundring , och det ut an b.
5 silver gavs di g ss, b.
Hes. 27 :1 2
5 Vagnshästar gåvos åt dig ss . b. 27:14
5 r ubiner gåvo de (Tyrus ) ss, b,
27 :16
27 :19
5 Javan gåvo dig spånad ss. b .
5 guld gåvo de dig s s . b.
27: 22
6 gossarna hava d e givit ss. b. Jo el 3:3
3 sedan han hade e rl agt b.
J ona 1:3
Mika 3 :11
4 präster undervisa för b .
6 till b. fö r Krukmakaråkern Matt. 27:10
7 buro fram b.en för det sålda Apg. 4:34
7 han tog undan ngt av b.en
5:2
5 :3
7 taga undan ngt av b.en
7 I ären köpta , b.en är given 1. Kor . 6:20
7 I ären köpta,och b.en given
7 :23
BET-ANAT

hebr. (gudinnan) Anats hus. E n stad
i NaftaIi , invid Ainata en mil väster
om Kades. Dess ursprungliga invå nare fördrevs inte ur landet , uta n
gjordes arbets pliktiga under israeliterna . Jos. 19:38 ; Dom .I :33.
BETAN lA

Till minne av Lasarus kall as staden
nu el-Azarije.
BETANlA
gick ut ur staden t ill B.
Matt. 21:17
när Jesus va r i B., i Simon
26:6
voro när a Betfage och B.
Mark. 11 :1
gick han med d e tolv ut till B.
11:11
voro på väg tillbaka från B.
11:12
när han var i B.
14:3
nalkades Betfage och B .
Luk. 19 :29
Sedan förde han dem ut till B.
24 :50
han var från B.
Joh. 11:1
låg B. nära Jer usalem
11:18
kom nu Jesus till B. , där Lasarus 12:1

2. En ort i Pen~e n öster om Jordan .
Här verkade Joha nnes döparen, och
det var troligtvis här Jesus bl ev döpt.
Pl atsen kallas också Betabara. Se:
Bet-Bara . Joh. 1:28.
BET-ANOT

Lasarus' grav i Betania.
därmed hindra deras återtåg. Se: Betania. Dom.7:24.
BET-BIREI

hebr. möjl. min skapelses hus. En
stad i Simeons område i Negeb. Se:
Bet-Leaot. l.Krön.4:31.
BET-DAGON

heb r. Dagons hus.
1. En stad i Juda lågland nära Gederot. 10s.1S:41.
2. En stad vid kusten i Aser, möjl.
identisk med Tell D 'au k nä ra mynningen a v Belus på Ackoslätten. J os.
19:27.
BET-DIBLATAI M

hebr. de två /ikonkakornas hus . En
moabitisk stad , en lägerplats fö r
israelitern a under ö kenvan drin ge n.

Mesa hävdar, att det var han som
befäste den . Se: Al mon-Diblatai m.
Jer.48 :22.
BETE (jfr bet)

dina tjänare hade intet b .
1. Mos_ 47 :4
att söka b . f. sin boskap
l . Krön . 4:39
de funno fett o . gott b.
4:4 0
där fanns b. f. der as bos kap
4:41
spanar på bergen l l ~.r hon b.
Job 39 :11
De utarmade skola få b.
Jes. 14:30
skola fi nna b. utmed vägar na
49 :9
hjortar s. icke finna b.
Klag. 1:6
b. skola de hava på I. berg
Hes. 34:14
Men ju bättre b. de fingo
Hos. 13:6
(boskapen) finna intet b.
Joel 1:18
han skall finna b .
J oh. 10:9
BETE SIG

b. tt sig på d etta sätt
1. Mos . 39: 19
Om I b. n ede r så .. icke vila Dom. 15:7
skall du b. dig ss . .
1. Sam. 1:14
(Dav id) b. dde sig ss . en ursinni g
21: 13
huru vanvettigt mannen b. r sig
21:14

hebr. (gudinnan) A nats hus. En stad
i Jud a bergsbygd , van ligast sökt vid
Bet Anun (Enun) 2,S km sydost om
H alhul , norr om H ebron . Jos.1S:S9.
BET-ARBEL

hebr. Arbels hus. E n stad, som öde·
lades a v Assyri ens konung. Om denna stad låg i Pa lestina och sålunda
ic ke var den berömda staden med
samma na mn vid Eufrat, ä r den
san nolikt identisk med Arbela i Galileen, numera Irbid 6,S km nordväst
om Tiberias. H os.1 O: 14.
BET-ASMAVET

hebr. Asmavets hus. En by något
norr om Anatot. Se: Asmavet. N eh.
7:28 .
BET-AVEN

hebr. tomheiens el. ogudaktighetens
hus.
1. En ort vid norra gränsen av Benjamins område, öster om Betel och
nära Ai , väster om Mikm as . Kirbet
An utpekas såsom detta ställe. Jos.
7:2; 18: 12 ; l.Sam.13 :S; 14:23.
2. Symboliskt namn på Betel, sedan
denna ort blivit ett säte för avgudadyrkan. H os.4:1S ; S:8 ; 10:5.
BET -BAAL-MEON

hebr. Baal M eons hus. E n gammal
amo ritisk stad , 5 km sydväst om
M edeba. Se: Baal-Meon , Beon. Jos.
13:17.

grek. från hebr. , möjl. betryckets hus;
andra övers. dadel- el. /ikonhus.
1. En liten stad på Oljebergets östra
sida vid vägen till Jeriko , ca 2,S km
från Jerusalem . Här hade Lasarus,
Marta och Maria sitt hem , som flera
gånger fick besök av Jesus. I närheten av Betania skedde Jesu himmelsfä rd. Somliga förbinder Betania
med det gamla Ananja , Neh.ll :32.

hebr. vadställe. E n ort på östsidan av
Jordan . Mell an Jorda n och Wadi
Fa riah kunde fiender lätt lockas i
bakhå ll , och det är d ärför möjligt ,
att Bet-Bara låg där vattendraget
förenar sig med Jordan . På Gideon s
befallning stä ngde efraimiterna vägen
fö r midjaniterna vid Bet-Bara för att
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BET-BARA

;:tt

"f

Traditionell har utpeka t dessa ruiner som rester av
Marras och Marias hus i Betania .
635
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Beteckna-Bet-Hajesimot
(--.- ..... )
,.. ....... ..

seten, 8 romerska mil öster om Ptole·
mais . Jos .19:25.

.

BETESDA

grek. från ararn., barmhärtighetens
hus. En vattenbassäng i Jerusalem
nära Fårporten med fem pelargång·
ar. Utgrävningar har visat, att vatten·
bassängen låg inom nuv. S:ta Anna·
kyrkans område norr om tempelplat·
sen. Man har blottlagt två sym·
metriskt byggda dammar på vardera
48 x 68 m. Dammarna är åtskilda
genom en pelarhall, medan fyra
pelarhallar bildar ramen omkring
dubbeldammen. I ett hörn finns en
smal stentrappa, som leder ned till
vattnet. Endast en person åt gången
kan utnyttja den . Att dammarna är
från Jesu tid bevisas bland annat
genom mynt, som hittats i dem, och
som är präglade av Pilatus. J oh.5 :2.

Rekonstruktion av Betel.

BETESMARK

att han skulle b. sig vanvettigt
21:15
har han b.tt sig under den tid
27:11
Vi b. oss icke rätt
2. Kon. 7:9
b.dde sig trolöst i sina verk Ps. 106:39
jag skall b. mig sammalunda Hos. 3:3
hava vi b.tt oss ovärdigt
Mal. 1:7
b.dde sig våldsamt mot dem Apg. 19:16
BETECKNA

båda kvinnorna b. 2 förbund

Gal. 4:24

BET.EDEN

hebr. ljuvlighetens hus. Ett område i
Mesopotamien, omnämnt i assyriska
dokument under namnet Bit·Adini.
Det låg på båda sidor om Eufrat,
norr om BelikfIoden. Am.I:5.
BET·EKED

hebr. (får )klippningshus. Platsen, där
J ehu dräpte judakonungen Ahasjas
bröder. Se: Bet·Eked·Haroim. 2.Kon.
10:14.
BET.EKED.HAROIM

hebr. herdarnas (får)klippningshus.
Troligen nuvarande Bet Kad öster
om Djenin i norra Samarien. Den
auktoriserade eng. övers., Luthers
övers. och andra återger ej detta så·
som egennamn. Se: Bet·Eked. 2.Kon.
10:12.
BETEL

hebr. Guds hus.
1. En ort i bergs bygden 17 km norr
om Jerusalem. Utgrävningar har
visat, att den existerade redan på
Abrahams tid. Ortens gamla namn
var Lus (mandeIträ), men patriarken
Jakob kallade den Betel efter sin
dröm om stegen, som räckte upp till
himmelen. Innan Israel intog Kanaan,
var Betel en konungastad. Nu bär
platsen namnet Betin och är en obe·
tydlig by med några hundra invånare.
Betel spelade en stor roll i Israels
religiösa liv. Redan Abraham byggde
ett altare här, och detsamma gjorde
Jakob. Här förvarades förbundsarken
en tid under domarna, och här fanns
även en offerhöjd. Under konunga·
tiden upprättades en profetskola i
Betel. Efter rikets delning gjorde
Jerobeam, Nordrikets förste konung,
Betel till rikshelgedom. Här ställde
han upp den ena av de två guld·
kalvarna, som nu skulle tillbedjas
som Gud. Efter Nordrikets fall (722
f.Kr.) placerade assyrierna en av
Herrens präster i Betel för att han
skulle lära folket, hur de skulle dyr·
ka Israels Gud. Se: Bet·Aven, El·
Betel.
BETEL
bergs bygden öster om B.
1.Mos.12:8
så att han hade B. i väster
12:8
från Sydlandet ända till B.
13:3
stått mellan B. och Ai
13:3
han gav den platsen namnet B.
28:19
den Gud, som du såg i B.
31:13
drag till B. och stanna där
35:1
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stå upp och draga till B.
35:3
Jakob kom till Lus, det är B.
35:6
blev begraven nedanför B.
35:8
Jakob gav åt platsen namnet B.
35:15
Sedan bröto de upp från B.
35:16
Bet-Aven, öster om B.
Jos. 7:2
i bakhåll mellan B. och Ai
8:9,12
blev kvar i Ai eller i B.
8 :17
12:9
i Ai, som ligger bredvid B.
konungen i B. en
12:16
öknen, som höjer sig •.• mot B.
16:1
gränsen gick vidare från B.
16:2
höjden söder om Lus, det är B.
18 :13
Bet-Haaraba, Semaraim, B.
18:22
av Josefs hus upp till B.
Dom. 1:22
männen .•. läto bespeja B.
1:23
Deborapalmen mellan Rama och B . 4:5
till B. och frågade Gud
20:18
alla lsraels barn .•. kommo till B. 20:26
som går upp till B.
20:31
nu kom folket till B. och stannade 21:2
Silo, som ligger norr om B.
21:19
väg, som går från B . upp till
21:19
färdades han omkring till B. 1. Sam. 7 :16
på väg upp till Gud i B.
10:3
hade Saul 2000 ... i B.s
13:2
ställde upp den ena i B.
1. Kon. 12:29
i B. fOr att offra
12:32
lät han göra tjänst i B.
12:32
altare, som han hade gjort i B.
12:33
en gudsman från Juda till B.
13:1
ropade mot altaret i B.
13:4
som han hade kommit till B.
13:10
i B. bodde en gammal profet
13:11
gudsmannen •.. hade gjort i B.
13:11
ropade mot altaret i B.
13 :32
Herren har sänt mig till B. 2. Kon. 2:2
de gingo ned till B.
2:2
kommo profetlärjungarna i B.
2:3
begav han sig upp till B.
2:23
från guldkalvarna i B.
10:29
bosatte sig i B.
17 :28
askan ••• lät han föra till B.
23:4
altaret i B ... bröt han ned
23 :15
och ropade mot altaret i B.
23 :17
som han hade gjort i B.
23:19
deras boningsorter voro B. 1. Krön. 7:28
tog ifrån honom B.
2. Krön. 13:19
männen från B. och A~ 223
Esr. 2:28
männen från B. och Ai: 123
Neh. 7:32
B. och underlydande orter
11 :31
kom på skam med B.
Jer. 48:13
skall B. Ii llskynda eder
Hos. 10:15
l B. mötte han honom
12:4
ock hemsöka B. s altaren
Am. 3:14
till B. och bedriven eder synd
4:4
söken icke B.
5:5
B. skall hemfalla åt fördärvet
5:5
släcka den, till att rädda B.
5:6
Amasja, prästen i B., sände
7:10
i B. får du icke vidare profetera
7 :13
från B. hade då Sareser
Sak. 7:2

Från b.en har jag hämtat
2. Sam. 7:8
säger H.: Från b.en
1. Krön. 17:7
B.erna i öknen drypa
Ps. 65:13
slå ned på alla b.er
Jes. 7 :19
Saron skall bliva en b. fOr får
65:10
höja klagosång över b.erna . Jer. 9:10
föra dem tillbaka till deras b.er
23:3
b.erna i öknen äro förtorkade
23 :10
H. ödelägger deras b.
25:36
skola åter en gång finnas b.er
33 :12
bryter in på frodiga b.er
49:19
deras b. skall häpna över dem
49:20
föra l. tillbaka till hans b.er
50:19
bryter in på frodiga b.er
50:44
deras b. skall häpna över dem
50:45
Rabba till en b. för kameler Hes . 25:5
höga berg skola de få sina b.er
34:14
lägra sig på goda b.er
34:14
av småboskapen från l. b.er
45:15
e n eld har förtärt b.erna
Joel 1:19
b.erna i öknen förtärda av eld
1:20
ty b.erna i öknen grönska
2:22
Då försänkas herdarnas b.er
Am. 1:2
ss. en hjord till dess b.
Mika 2:12
skall ligga ss. b.er
Sef. 2:6
BETESPLATS

b.er på alla kala hÖjder
goda b.er skall jag föra dem
l fån beta på den bästa b .en
vad s. är kvar på eder b.

Jes. 49:9
Hes. 34:14
34:18
34:18

BETFAGE
ararn., fik onkartplatsen .

grek. från
En by vid Oljeberget på vägen från

Jerusalem till Jeriko. Den låg något
närmare Jerusalem än Betania. I Bet·
fage fick Jesu lärjungar låna den
åsnefåle, på vilken Jesus red in i
Jerusalem. Matt.21:1; Mark.ll:l;
Luk.19:29.
BET·GADER

hebr. befäst plats, ego murhus. En
stad i Juda. Se: Geder eller Gedor.
I.Krön.2:51.
BET·GAMUL

hebr. vedergällningens hus. En stad i
Moab, sannolikt identisk med Dju·
meil, öster om Dibon. Jer.48:23.
BET·HAARABA

hebr. öknens hus.
1. En av de sex städerna i Juda öken
väster om Döda havet på gränsen
mellan Juda och Benjamin. Se: Haa·
raba. Jos.15:6 ,61.
2. En av Benjamins städer. Jos.18:22.
BET·HACKEREM

hebr. vingårdens hus. En stad söder
om Jerusalem. Möjligen den av Hieronymus nämnda byn Bet·charma,
som låg på en höjd mellan Tekoa och
Jerusalem. Det fruktbara vingårds·
landet runt omkring Ain Karim
stämmer med beskrivningen. På toppen av Djebel Ali, ovanför byn, ligger
några stenhögar, som sannolikt varit
vårdkasar. Se: Bet·Kar. Neh.3: 14;
Jer.6: l.
BET·HAEMEK

hebr. dalens hus. En gränsstad i Se·
bulon. Asers gräns gick norr om
denna stad. 10s.19:27.
BET.HAESEL

hebr. sidans (närhetens) plats. En stad
på filisteerslätten. Mika I: 1 l.
BET·HAGGILGAL

hebr. Gilgals hus. En ort väster om
Jordan , 3 km öster om Jeriko. Se:
Gilgal. Neh.12:29.
BET·HAJESIMOT

hebr. ödemarkens hl/S. En stad i
Moab, nära den plats, där Jordan
rinn er ut i Döda havet , 10 rom. mil

2. En stad inom Juda barns område,
vilken tilldelades Simeons stam, J os.
19:1-9. Andra namn är Betul, se d.o.,
samt Betuel, se Betuel 2. Staden till·
hörde Gasa och hade ett stort antal
inbyggare. Den antages vara identisk
med Bethelia. I.Sam.30:27.
BETELIT

byggde b. en Hiel Jeriko

l. Kon. 16:34

BETEN

hebr. buk, underliv. En stad i Aser.
Eusebius identifierar den med Beth·
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Dal/lInen Betesda i Jemsalem.
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Bet-Hammaaka-Bet-Lehem
sydost om Jeriko. Den är möjl. identisk med Chirbet es-Suweime. BetHajesimot var sydgränsen för israeliternas lägerplats på Moabs ödemarker. Det tilldelades Ruben men blev
senare erövrat av moabiterna. 4.Mos.
33 :49; Jos.12:3; 13:20; Hes.25:9.
BET-HAMMAAKA

Se: Abel-Bet-Maaka. 2.Sam.20:15.
BET -HAMMARKABOT

hebr. vagnarnas hus, vagn plats. En
stad i Juda, tilldelad Simeon. Den
omnämnes jämte Hasar-Susa (häststation) som en av städerna i Negeb
nära Siklag. Se: Bet-Markabot. Jos.
19:5.
BET -HAMMER HAK
hebr. en plats långt borta, ego avståndets hus. En plats, där David
gjorde halt efter att ha dragit ut från
Jerusalem under sin flykt i samband
med Absaloms uppror, och där hans
tjänare och krigsmän defilerade för
honom. 2.Sam.15:17 .
BET-HANAN

hebr. den nådiges hus. En av orterna
i Salomos andra fogdeområde, sannolikt det moderna Bet Anan, väster
om Gibeon. I.Kon.4:9.
BET-HARAM

hebr. högt ställe, ego höjdens hus. En
befäst stad öster om Jordan. Se: BetHaran. Jos.13:27.
BET-HARAN

hebr. högt ställe. En stad i Jordandalen, återuppbyggd av Gads barn.
Identi fierad med en borg, kallad BetHaran, på slätten öster om Jordan.
4.Mos.32:36.
BET-HASITTA

hebr. akacieplatsen . En stad mellan
Jisreeldalen och Serera i Jordandalen,
vilken midjaniterna flydde till, då de
förföljdes a v Gideon. Platsen kallas
numera Shutta och är belägen 10 km
nordväst om Beisan. Dom.7:22.
BET-HOGLA

hebr. rapphöns platsen . En stad i Benjamin på gränsen till Juda , mellan
Jeriko och Jordan . Platsen har återfunnits vid Ain Hadjla , 7 km sydost
om Jeriko. Jos.15:6; 18:19,21.

Betlehem.
(Abisag) b.de (David)
1. Kon. 1:4
Abisag från Sunem b.de konungen
1:15
huru de s. b.de (8alomo) utförde
10:5
att de skulle b. prästerna 2. Krön. 8:14
de s. b.de (Salomo) utförde
9:4
sade kon. män s. b.de hm
Est. 2:2
Kon. män s. b.de hm svarade
6:3
konungar skola b. (3ion)
Jes. 60:10
stå inför dem att b. dem
Hes. 44:11
b.de dem inför deras avgudar
44:12
änglar trädde fram och b.de Matt. 4:11
(Petrus) svärmoder b.de honom
8:15
änglarna b.de (J.)
Mark. 1:13
febern lämnade henne och hon b.de 1:31
stod hon upp och b.de dem
Luk. 4:39
(J. :) själv gå och b. dem
12:37
b. mig, medan jag äter och dricker 17:8
gästabud och Marta b.de dem Joh. 12:2
ej b. sig av människohänder Apg.17:25
kunde hava b.t mig
Filem. v.13

BET-HORON

hebr. hålighetens plats. Nedre och
Övre Bet-Horon var tvillingstäder inom Efraims område nära Benjamin,
endast 2,8 km från varandra, men
nivåskillnaden var omkring 217 meter. Städerna låg i ett bergspass
på den gamla huvudvägen mellan
Jerusalem och Saronslätten, 12 rom.
mil från huvudstaden . På grund av
läget var städerna ofta invecklade i
krigiska konflikter. Under rikets delning tillhörde städerna Nordriket.
De båda städerna existerar än i
dag under namnen Bet Ur e1-Foqa
(den övre) och Bet Ur et-Tachta (den
nedre). Spår efter befästningar och
vägens stenläggning har återfunnits.
Den förnämsta av de två städerna
var Nedre Bet-Horon. Se: Nedre BetHoron, Övre Bet-Horon.
BET-HORON
på vägen upp till B.
Jos_ 10:10
sluttning, som går ned från B.
10:11
18:14
berget, som ligger gent emot B.
B. med dess utmarker
21:22
en hop tog vägen till B.
1.Sam.13:18
B. med dess utmarker
1. Krön. 6:68
från Samaria ända till B. 2. Krön. 25:13

BET-KAR

hebr. lårahus. En ort inom Dans område, identisk med Ain Karim (vingårdskällan). Det i I.Sam.7 :1l omtalade förföljandet av filisteerna har
i så fall skett genom den djupa Wadi
bet Hannine. Se: Bet-Hackerem.
BET-LEAFRA

hebr. stolthus, stoltplats. En liten
stad på filisteerslätten. Mika I: 10 (i
denna vers förekommer en anspelning på ortens namn).

2. I överförd mening brukas namnet
om invånarna - i Betl ehem i Judeen .
I. Krön .2:5I ,54; 4:4.
3. E n stad i SebuIon, där byn BeitLahm nu ä r belägen , II km nordväst
om N asaret. D omaren I bsan a ntas

BET-LEBAOT

BETLEHEM

Se: Bet-Lehem l.
BET-LEHEM

(Josef) fick b. honom
1.Mos.39:4
anställde Josef till att b. dem
40:4
inför prästen Aron att b.
4. Mos. 3:6
Han må b. sina bröder
8:26
inför menigheten och b. den
16:9
dina fränder skola b. dig
18:2
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BET-LEHEM (Betlehem)
vägen till Efrat, det är B. 1. Mos. 35:19
Stället heter nu B.
48:7
I B. i Juda levde då
Dom. 17 :7
bort ifrån sin stad, B.
17:8
en levit från B. i Juda
17:9
bihustru ••• en kvinna från B.
19:1
ifrån honom till sin faders hus i B. 19:2
genomresa från B. i Juda
19:18
har gjort en resa till B.
19:18
en man från B. i Juda
Rut. 1:1
efratiter, från B. i Juda
1:2
till dess att de kom mo till B.
1:19
när de kommo till B.
1 :19
till B., när kornskörden begynte
1:22
Boas korn just d:l. dit från B.
2:4

göra dig ett namn i B.
4:11
Samuel •.• kom s å till B.
1. 8am.16:4
omtalade efratiten fr ån B.
17 :12
vakta sin faders får i B.
17 :15
hastigt besök i sin stad, B.
20:6
tillstånd ••• att få g:l. t ill B .
20:28
begrovo honom ••• i B.
2. Sam. 2:32
filisteisk utpos t fanns i B.
23 :14
brunnen vid B. s stadsport
23 :15
ur brunnen vid B. s stads port
23 :16
Elhanan, Dodos s on, fr ån B .
23 :24
filisteisk utpost fanns i B. 1. Krön . 11:16
från brunnen vid B.s stads port
11:17
ur brunnen vid B . s stadsport
11:18
Elhanan, DodoB son, från B.
11 :26
Han befäste B.
2. Kr ön. 11:6
B. s barn: 123
Es r. 2:21
männen från B ••• 128
Neh. 7 :26
i Kimhams härbärge invid B. Jer. 41 :17
du B. Efrata, Bom är så
Mika. 5:2
Jesus var född i B.
Matt. 2:1
2:5
s varade honom : I B. i Judeen
du B •• du judiska bygd, ingalunda 2:6
lät han dem fa ra till B .
2:8
2:16
lät död a alla de goss ebarn i B .
till Davids s tad, Bom het er B . Luk. 2:4
Låt oss nu gå till B. och s e
2:15
den lilla stade n B. , där Dav id Joh . 7 :4 2

hehr. lejoninnornas plats. En stad i
sydliga Juda, överlåten åt Simeons
stam. Se: Bet-Birei, Lebaot. Jos .19:6 .

hebr. brödhus.
l. En stad i Juda bergs bygd, 777
meter över havet och 1267 meter
över Döda havet, vid vägen till
Hebron 7 km söder om Jerusalem.
Betlehem omtalas i Bibeln redan på
patriarken Jakobs tid. På vägen hit
dog Rakel efter att ha fött Benjamin.
Hennes grav kan i dag påvisas något
norr om nuv. Betlehem. Från denna
stad var Davids släkt, varför staden
även benämnes som Davids stad. Här

'ETUN"

föddes även Jesus, vilket förutsades
redan av profeten Mika , 5 :2. Traditionen har utpekat en grotta som
Jesu födelseplats. Över denna lät
Konstantin den store bygga en kyrka,
den s.k. Födelsekyrkan, som skall
vara den äldsta kristna kyrka, som
blivit bevarad fram till våra dagar.
Betlehem var ända från Davids
tid en befäst stad , och fästningarna
förstärktes ytterligare under Rehabeams tid. För att undgå förväxling
med Betlehem i Sebu lon, kallade
man det ibland Betlehem-Juda eller
Betlehem-Efrat(a). Staden går nu
under namnet Bet-Lahm. Se: Efrat,
Efrata.

Fåraherde på Betlehems marker.
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Betlehemit-Betsaida
(Kornelius) b.de (ängeln)
jag b.de (duken) och gav akt
har b.t edra helgedomar
b.r sitt ansikte i en spegel
har b.t sig däri går sin väg

Apg.l0:4
11:6
17:23
Jak. 1:23
1:24

BET-REHOB

hebr. Rehobs hus; gatans el. den
öppna platsens hus. En arameisk stad
och området omkring denna, längst
i norr vid övre Jordandalen i Palestina. Staden har identifierats med Hunin väster om Banias eller mera
sannolikt med Banias. Se: Rehob,
Aram-Bet-Rehob. Dom.18:28.
BETRO

i mitt hus är han b.dd
4. Mos. 12:7
Samuel b.dd vara H.profet l. Sam. 3:20
är så väl b.dd som David
22:14
b.dde detta värv åt präst. 2. Krön. 23:18
Gtrls vishet blivit dig b.dd
Esr. 7:25
b. åt hm ditt arbetes frukt
Job 39:14
b.dde åt mina tjänare
Sak. 1:6
s. har blivit b.dd med mkt
Luk. 12:48
vem vill då b. eder det goda
16:11
själv b.dde sig J. icke åt dem Joh. 2:24
b.dda med Guds löftesord
Rom. 3:2
syssla s. jag är b.dd med l. Kor. 9:17
b.tt oss med försoningens 2. Kor. 5:19
blivit b.dd med att förkunna
Gal. 2:7
värdiga få evang. oss b.tt 1. Tess. 2:4
evang. varmed jag blivit b.dd 10Tim. 1:11
bevara vad s. blivit dig b.tt
6:20
vad s. blivit mig b.tt
2.Tim.1:12
det goda s. blivit dig b.tt
1:14
vad du hört må du b. åt män
2:2
predikan varmed jag blev b.dd Tit. 1:3
BETRYCK

Födelsekyrkall

ha kommit från denna stad, ehuru
judisk tradition håller Betlehem i
Judeen för att vara hans hemort. Jos.
19: 15 .
BETLEHEMIT

vill sända dig till b.en Isai 1. Sam. 16:1
B.en Isai har en son
16:18
Din tjänare Isais, b.ens, son
17 :58
Elhanan, b .en, slog då ned 2.Sam.21:19

BET-MAAKA

hebr. Maakas hus, förtryckets plats.
En stad inom Dans stams område,
vid foten av Hermon. D en är identisk med Abil , ett fåtal km väster om
Dan. Från höjden, som staden var
belägen på, hade man utsikt över en
stor del av Jordans lopp. Se: Abel.
2.Sam .20: 14.
BET-MARKABOT

hebr. vagnarnas hus, vagn plats. En
stad i Simeon. Se: Bet-Hammarkabot.
1.Krön.4:31.
BET-MEON

hebr. boningeIls el. til/flyktens ort.
En stad i Moab . Se: Bet-Baal-Meon.
Jer.48 :23.
BET-NIMRA

hebr. leopardplats; enl. en annan
övers. det friska vattnets hus. En stad
på östsidan av Jordandalen . Den tillföll Gads stam. I dag återstår endast
ruiner av den forna staden. Dessa
kallas numera Tell Nimrin. Platsen
har en mycket stor källa. Se: Nimrin.
4.Mos.32:36.

Betlehem.
BET-PASSES
sönderkrossandets

hebr.
stad ilsaskar. Jos.19:21.

plats.

En

BET-PElET
flykt ens el. räddningens ort.

hebr.
En stad i Negebområdet, söder om
Judas bruna bergskedja. Jos.15:27;
Neh.ll:26.
BET-PEOR

BETRYCKT

Se även: Fattig, eländig, svag, hjälplös, tiggare, nöd, brist, trångmål, behov, arm, armod, fattigdom.
BETRYCKT
2. Sam. 22:28
du frälsar ett b. folk
J ob . 24:4
de b.:l i bndet gö mma s ig
2--\ :9
de n b. e dri1 bbas il\' ut p~ntnll1g'

BETRYGGA

evigt förbund, i allo b.t

2. Sam. 23:5

BETRÄDA

giva det land han beträtt
5. Mos. 1:36
Var ort s. eder fot b .er
11:24
över hela det land l b.en
11:25
Var ort eder fot b.e r
Jos. 1:3
beträdde husets trös kel
1. Kon. 14:17
berg .• skall man ej mer b.
Jes. 7:25
beträdd med äktenskapsbrott Joh. 8:3
kvinna beträdd m ed
8:4
BETRÄFFA

b.r tionde av fäkreatur

3. Mos. 27:32

BETSAIDA

grek. form av aram. fångst plats, fiskeplals. E n stad nära det ställe, där
Jordan flyter in i sjön Gennesaret.
Den äldsta stadsdelen låg på västra
sidan av floden , och den nya delen
rå östsidan i nedre G3uloniti s. Te-

hebr. Peors hus. En stad i Moab,
nära berget Peor och öster om Jordan.
Enligt Eusebius låg den 6 rom. mil
ovan för Livias. Israeliternas lägerplats före övergången av Jordan låg
mitt emot Bet-Peor. Här höll Mose
sitt sista tal, och på en plats i närheten fick han sin grav. Vid delningen
av löfteslandet till föll Bet-Peor Ruben s stam.
BET-PEOR
i dalen mitt emot B.
5. Mos. 3:29
andra sidan Jordan, mitt emot B.
4:46
Moabs land, mitt emot B.
34:6
B. samt Pisgas sluttningar
Jos. 13 :20

BET-RAFA

hebr. Ra/as hus el. lattem hl/s.
En familj i Juda eller en stad, vars
invånare tillhörde Juda stam. l.Krön .
4:12.
BETRAKTA

hebr. pistacienötter. En stad i norra
Gad, på Jordans östra sida. Den kan
vara identisk med Batneh, 5 km
sydväst om es-Salt. Jos . 13:26.

Jag vill b. den underbara
2. Mos. 3:3
gudsmannen b.de hm länge 2. Kon. 8:11
b. skyarna, s. gå högt över
Job 35:5
för att b. hans tempel
Ps. 27:4
jag b.de det och aktade därpå Ords. 24:32
till att b. alla de verk
Pred. 2:11
till att b. det besvär man gör sig
8:16
(dödsrikets inv.) b. dig
Jes. 14:16
låt dina ögon b. Jerusalem
33:20
Medan du nu b.de (stoden)
Dan. 2:34
under det att jag b.de hornen
7:8
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BETONIM

Jag har sett mitt folks b.
2. Mos. 3:7
vill fora eder bort ifrån b.et
3:17
(H.) hade sett deras b.
4:31
osyrat bröd, b.ets bröd
5. Mos. 16:3
H. såg vårt b.
26:7
2. Kon. 13:4
H. såg Israels b.
H. såg att l. b. var mkt svårt
14:26
trots mitt b. nu anskaffat 1. Krön. 22:14
du såg till våra fäders b.
Neh. 9:9
gm b.et vill han öppna hs öra Job 36:15
om du mättar den s. är i b.
Jes. 58:10
l världen liden I b.
Joh. 16:33
frälste (Josef) ur allt b.
Apg. 7 :10
hungersnöd med stort b.
7:11
Jag har sett mitt folks b.
7 :34
glädje mitt i allt vårt b.
2. Kor. 7:4
deltagande i mitt b.
Fil. 4:14
under stort b. tagen emot 1. Tess. 1:6

att dräpa den b.e och fattige
24:14
räddade den b.e som ropade
29:12
rop av b.a fick han höra
34:28
icke förgätit b.as klagorop
Ps. 9:13
de b.as hopp ej varda om intet
9:19
Den b.es rådslag bringa på skam
14:6
du frälsar ett b. folk
18:28
föraktade icke den b.es elände
22:25
jag är ensam och betryckt
25:16
Här är en b. som ropade
34:7
räddar den b.e från .. för stark
35:10
den b.e ifrån den som plundrar
35:10
fälla den som är b. och fattig
37 :14
Är jag ock b. och fattig
40:18
ber edde du det åt de b .a, o Gud
68:11
mig som är b. och plågad
69:30
Jag är b. och fattig
70:6
(konungen)döme b.a med rätt
72:2
Han skaffe rätt åt de b.a
72:4
han skall rädda den b.e
72:12
förgät icke för a lltid b .as liv
74:19
låt den b.e lova ditt namn
74:21
den b.e och torftige rättvisa
82:3
jag är b.och fattig
86:1
B. är jag
88 :16
Bön aven b., när han försmäktar 102:1
(ovännen)förfäljde den som var b. 109:16
Ty jag är b. och fattig
109 :22
140:13
H. skall utföra den b.es sak
förbarmar sig över de h.a
Ords. 14:21
Den b.e har aldrig en glad dag
15 :15
Bättre vara ödmjuk bland de b.a
16:19
skaffa den b .e och fattige rätt
31:9
För den b.e öppnar hon sin hand
31:20
de b.a hava sin tillflykt
Jes. 14:32
anslag till att fördärva de b.a
32:7
De b.a söka förgäves efter vatten 41:17
H. förb armar sig över sina b.a
49:13
till den skådar jag ned, s om är b. 66:2
Han skaffade den b.e rätt
Jer. 22:16
att i lönndom ät a upp en b.
Hab.3:14
ett folk, b.och armt
SeL 3:12
Gud, tröstar b.a
2. Kor. 7:6

Kapell nära Tagbl/{/ i G"lileen, där Bibelns Betsnida låg.
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BetsClidCl-Betänka
trarken Herodes Filippus, som år
3 e.Kr. byggde nya Betsaida, där
han även hade sitt residens, gav
det namnet Julias för att hedra kejsar Augustus' dottee Julia. Det äldre
Betsaida betraktades såsom förstad
ti1\ Betsaida Julias. - Apostlarna
Petrus, Andreas och Filippus var
från Betsa:ida. Här helade Jesus en
blind man, och på en plats i närheten
utförde han ett av sina bespisningsunder.
BETSAIDA
Ve dig, B.!
över till B. på andra
Därefter kommo de till B.
drog sig undan till ••. B.
Ve dig, B.!
Filippus var från B.
Filippus t som var från B.

Matt. 11:21
Mark. 6:45
8:22
Luk. 9:10
10:13
Joh. 1:44
12:21

BET-SAN

hebr. vilans el. stillhetens ort. En
stad i Månasse väster om Jordan,
numera ruinstaden Tell el-Nusn. Se:
Bet-Sean. I.Sam.31:10,12; 2.Sam.
21:12.
BET-SEAN

hebr. vilans el. stillhetens ort. En
stad inom Isaskars område, tilldelad
Manasse. Staden låg vid Iisreeldalens
tvära övergång i J ordanslätten, där
den arabiska byn Beisan nu är belägen. Arkeologiska fynd visar, att
dess ålder går tillbaka till tredje
årtusendet f.Kr. Stora egyptiska
tempel från Josuas tid har påträffats,
ävensom ett Astartetempel, ett tempel
åt filisteernas gud Dagon m.m. Farao
Thutmosis III omnämner staden i inskrifterna på Amons tempel i Thebe
såsom en egyptisk garnisonsstad. Senare kom staden i filisteernas händer,
men efter Davids seger tillföll den
Israel. Under den hellenska perioden
kallades staden Nyssa, men från år
300 LKr. är den mest känd under
namnet Skytopolis. På Jesu tid var
Bet-Sean den ledande staden i Dekapolis och den enda av de tio städer,
som var belägen väster om Jordan,
Se: Bet-San.
BET-SEAN
Jos. 17:11
fick Manasse B.
både de som bo i B.
17:16
Manasse intog icke B.
Dem. 1:27
den del av B., som ligger 1. Kon. 4:12
4:12
från B. ända till Abel- Mehola
B. med underlydande orter 1. Krön. 7:21

Rumele visar, att Bet-Semes var en
blomstrande stad omkring år 1400
f.Kr. Israelkonungen Joas och Judakonungen Amasja var i strid med
varandra vid Bet-Semes. Under Israelkonungen Ahab erövrades staden
av filisteerna. Nebukadnessar ödelade
den år 587 f.Kr.
BET-BEMES
gick så ned till B.
Jos. 15:10
B. med dess utmarker
21:16
tager vägen ... upp mot B. 1.Sam. 6:9
gingo raka vägen fram åt B.
6:12
gingo efter dem ända till B.
6:12
offrade invånarna i B.
6 :15
i B. blevo ock många slagna
6:19
invånarna i B. sade: Vem kan
6:20
B., Elon, Bet-Hanan
1. Kon. 4:9
det B. som hör till Juda
2. Kon. 14:11
blev tagen till fånga i B.
14:13
B. med dess utmarker
1. Krön. 6:59
blev tagen till fånga i B.
2. Krön. 15:23
filist6erna ••• hade intagit B.
28:18

2. En stad på Isaskars gräns, mellan
Tabor och Jordan. Jos.19:22.
3. En befäst stad i Naftali. Jos.19:38;
Dom.1:33.
4. En egyptisk stad, utan tvivel den
urgamla staden On i Nedre Egypten,
nordöst om nuvarande Kairo. Grekerna kallade den Heliopolis, emedan
den var centrum för dyrkan av solguden Ra. Se: Bikeat-Aven. Jer.43:13.
BETSEMESIT

b.erna höllo på med
1. Sam. 6:13
vagnen kom till b.en Josuas åker
6:14
finnes kvar på b.en Josuas åker
6:18

BET-SUR

hebr. klipphlls. En stad i Juda bergsbygd. Den befästes av Rehabeam.
Nehemja, Asbuks son, som deltog i
uppbyggandet av Jerusalems mur
efter Israels återkomst från Babel,
var hövding över ena hälften av BetSurs område. Staden spelade en stor
roll under mackabeerkriget. Utgrävningar har visat, att Bet-Sur var en
blomstrande stad redan under andra
årtusendet f.Kr. Dess namn återkommer i ruinen Bet-Sur, 6 km norr
om Hebron, nära stora vägen till
Jerusalem. Jos.15:58; 2.Krön.ll:7;
Neh.3:16.
BET-SUR

hebr. klipphus. En ättling till Kaleb,
Hesrons son, a v J uda stam. Son till
en viss Maon. I.Krön.2:45.
BET-TAPPUA

BETSEL

Den del av seltyget, med vilken
körkarlen kontrollerade hästen, Ps.
32:9. I vissa länder, exempelvis Assyrien, var det sed att utsmycka betslen
på ett praktfullt sätt. Man brukade
också fästa betsel på omedgörliga
slavar och krigsfångar. Jes.37:29 kan
syfta på detta. På monumenten i
Khorsabad finnes bilder av fångar
med ringar genom underläppan. Vid
dessa är fästad ett snöre, som konungen håller i ena handen, medan
han med den andra sticker ut fångarnas ögon.
BETSEL
sätta mitt b. i din mun
2. Kon. 19:28
på var man, töm och b.
Ps. 32:9
betslet för åsnan
Ords. 26:3
Jes. 30:28
lägga i folkslagens mun b.
37:29
mitt b. i din mun
lägga b. i hästarnas mun
Jak. 3:3
blod •• ända upp till betslen
Upp. 14:20

hebr. äppleort. En stad i Juda bergsbygd, numera byn Taffuch, omkring
6 km väster om Hebron. Jos.15:53.
BETUEL

hebr. Guds hus. En stad i Simeon.
Se: Betel 2, Betul. I.Krön.4:30.
BETUEL

hebr. Guds hus. En son till Abrahams
broder Nahor. Han var fader till
Laban och Rebecka.
BETUEL
Pildas , Jidlaf och B.
1. Mos. 22:22
22:23
B. födde Rebecka
24:15
B., som var son till Milka
24:24
Jag är dotter till B.
24:47
dotter till B., Nakurs son
24:50
svarade Laban och B. och sade
25:20
dotter till aram6en B.
28:2
begiv dig till B. s hus
28:5
begav sig till ••• Laban, B. s son

BETUL
BET-SEMES

Se: Betuel l. Jos.19:4.

-betvinga

BETVINGA

obetvinglig HV.8:6.
BETVmGA
(Josef) betvang sig
1. Mos.43:31
kunde Josef icke längre b. sig
45:1
Haman betvang sig ocb gick
Est. 5:10
ocb de vida vattnen b.s
Job 37:10
med en metrev b. hs tunga
40 :20
höll mig stilla och betvang
Jes. 42:14
BETYDA
Vad b. de sju lammen
1. Mos. 21:29
vad b. er det mellan mig o. dig?
23:15
(Josef:) de 3 rankorna b. 3 dagar
40:12
(Josef:) de 3 korgarna b. 3 dagar 40:18
De 7 vackra korna b. 7 år, de 7
vackra axen b. ock 7 år
41:26
(Josef:) de 7 fula korna b. 7 år
41:27
b. er detta är av Gud bestämt
41:32
Vad b. er denna gudstjänst 2. Mos. 12:26
när din son frågar:Vad b. er detta? 13:14
Vad b. de vittnesbörd
5. Mos. 6:20
detta b. er f. dig liv o.lång levnad 30:20
Vad b. dessa stenar?
Jos. 4:6
(stenarna) b. att Jordans vatten
4: 7
Vad b. dessa stenar?
4:21
Detta b. er Gideons svärd
Dom. 7:14
Vad b. er detta jubelrop
1. Sam. 4:6
Vad b. er detta larm?
4: 14
Vad hs. namn b. er, det är (Nabal) 25:25
f. din like kunde din .. ngi. b.
Job 35:8
Han b. er intet
Jer. 5:12
Förstån I icke vad detta b. er? Hes.17:12
vad det b. er att du så gör?
24:19
b.er .. ett söndrat rike
Dan. 2:41
b.er att riket skall vara starkt
2:42
b.er att en beblandning där
2:43
såg i min dröm och vad den b.er
4:6
vad den b.er förskräcka dig
4:16
detta b.er följande, o konung
-4:21
b.er att du skall återfå ditt rike
4:23
Mene, det b.er: Gud har räknat
5:26
Tekel, det b.er; du är vägd
5:27
Peres, det b.er: ditt rike •• styckat 5:28
4 stora djuren b. att 4 konungar
7 :17
4. djuret b.er ett 4. rike
7:23
de 10 hornen b. att 10 konungar
7:24
väduren b.er Mediens .• konungar
8 :20
b.er att 4 riken skola uppstå
8 :22
frågade jag: Vad b. dessa
Sak. 1:9
låta dig förstå, vad dessa b.
1:9
frågade jag ängeln •• Vad b. dessa
1:19
Vad ·b. dessa ting, min herre
4:4
Förstår du icke vad de b.
4:5
Vad b. dessa 2 olivträd
4:11
Vad b. de 2 olivkvistar
4:12
Förstår du då icke vad de b.
4:13
Vad b. dessa min herre
6:4
Emmanuel, b.er Gud med oss Matt. 1:23
(J. :) lären eder vad de orden b.
9 :13
(J.:) svär vid templet b.er intet
23:16
svär vid altaret, b.er intet
23 :18
det b.er huvudskalleplats
27:33
det b.er: Min Gud, min Gud
27:46
det b.er tordönsmän
Mark. 3 :17
det b.er: Flicka, stå upp
5:41
korban, det b.er offergåva
7:11
Effata, det b.er: Upplåt dig
7:34
det b.er huvudskalleplatsen
15:22
det b.er: Min Gud, min Gud
15:34
vad denna liknelse b.de
Luk. 8:9
frågade vad detta kunde b.
15:26
Vad b.er då detta skriftens ord
20:17
Rabbi, det b.er mästare
Joh. 1:38
Messias, det b.er Kristus
1:41
Cefas, det b.er Petrus
1:42
Vad b.er det ord s. (J.) sade
7:36
Siloam, det b.er utsänd
9:7
Rabbuni, det b.er mästare
20:16
Akeldamak, b.er Blodsåkern Apg. 1:19
Vad kan detta b.
2:12
Barnabas , det b.er fOrmanaren
4:36
Tabita, det b.er Dorkas
9:36
vad den syn han sett skulle b.
10:17
Vi vilja veta vad detta skall b.
17 :20
vad b.er det, om några
Rom. 3:3
denna tidens lidanden intet b.
8:18
För mig b.er det likväl föga 1. Kor. 4:3
i KJ. b.er iutet huruvida
Gal. 5:6
godhet och barmhärtigbet b.
Fil. 2:1
dop s.icke b.er .. avtvår
1. Pet. 3:21
b.er att man anropar Gud
3:21

BETYDANDE
en b. stad i Cilicien

Apg. 21:39

hebr. solens hus.
1. En gränsstad iSorekdalen, 38 km
väster om Jerusalem. Namnet, som
bevarats i Ain Shems, en ort med
bysantinska ruiner, tyder på att staden en gång varit säte för soldyrkan.
Talrika arkeologiska fynd i Tell er-

BETUNGA
ståthållarna •• hade b.t folket Neh. 5:15
Mitt folk varmed jag b.t
Mika 6:3
Kommen till mig, I b.de
Matt. 11 :28
b. sådana s. varit hedningar Apg. 15:19
icke själv hade b.t eder
2. Kor. 12:16
vi sucka och äro b .de
5:4
utan att församlingen b.s
1. Tim. 5:16

BETYDELSE
dröm, med sin särskilda b. 1. Mos. 40:5
drömmar hade sin särskilda b.
41:11
Faraos drömmar hava samma b.
41:25
drömmarna en och samma b.
41:26
dess b. (gällde) dina fiender Dan. 4:16
namnet har den b.n
Apg. 13:8
räkne ut b.n av vilddjurets
UPP. 13:18
skrivet ett namn med hemlig b.
17:5
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BETYGA
lyfter min hand och b.r
1. Mos. 14:22
b.t ss. ett evigi förbund
17 :13
b.r att H. skall strida
2. Mos. 17 :16
så b.r jag i dag inför eder 5. Mos. 8:19
(äldste i staden) b. och säga
21:7
skall hs svägerska b. och säga
25:9
b. och säga inför H. ansikte
26:5
b.de Mose den dagen med ed Jos. 14:9
med ed b.t om Elis hus
1. Sam. 3:14
David b.de ytterligare med ed
20:3
David b.de med ed och sade 2. Sam. 3:35
b.de konungen med ed
1. Kon. 1 :29
Salomo b.de med ed vid H.
2:23
(H.:) Så har man b.t om mig Jes. 45:24
inför vem skall jag tala och b. Jer. 6:10
Jag b.r det, säger H.
29:23
upplyfter min hand och b.r
Hes. 36:7
i min vredes eld b.r jag det
38:19
(H.) b.r om dem med upplyft hand 44:12
Hören och b.en inför Jakobs
Am. 3:13
H. ängel b.de för Josua
Sak. 3:6
(J. :) då skall jag b. för dem Matt. 7 :23
(J.) b.de och sade: .. förråda Joh. 13 :21
b.de (Petrus) sin vördnad
Apg. 10:25
(J.) bjöd oss •. b.att han är den
10:42
b. att var och en som tror
10:43
b.de för judarna att J. var Messias 18:5
att den h. A. b.r för mig
20:23
b.r jag för eder nu i dag
20:26
b.Gud verkiigen är i eder 1. Kor. 14:25
låter omskära sig b.r jag
Gal. 5:3
ss. vi b.t for eder
1. Tess. 4:6
vad du fått b.t av vittnen
2. Tim. 2:2
någon någonst ädes b.t
Hebr. 2:6
b. att den nåd I stån i
1. Pet. 5:12
var och en som hör b.r jag
Upp. 22:18
Han som b.r detta säger
22:20
BETÄCKA

ty vatten b. te hela jorden
1. Mos. 8:9
hannarna s. b. te småboskapen
31:10
alla hannar s. b. småboskapen
31:12
(Tamar) b. te sig m. en slöja
38:14
hon hade ju sitt ansikte b. t
38:15
huden är b. t av spetälska 3. Mos. 13:12
att spetälska b. er hela hs. kropp
13:13
b. detta med ett överdrag
4. Mos. 4:8
b. med överdrag av tahasskinn
4:11
b. dem med ett överdrag av
4:12
till att b. pelarbuvudena
1. Kon. 7 :18
nätverk s. skulle b. pelarhuvuden 7:41
pelarhuvuden, så skulle bliva b.ta
7 :42
så att arken b.tes av keruberna
8:7
2.Krön. 4:12
2 nätverk s. skulle b.
pelarhuvuden bliva. b.ta
4:13
(H.) b.er bonom med nåd
Ps. 5:13
dalarna b.s med säd
65:14
Bergen blevo b. ta av dess skugga 80:11
M. sina fjädrar skall han b. dig
91:4
M. djupet b. te du henne
104:6
icke åter skulle b. jorden
104:9
om. j. sade: Mörker må b. mig
139:11
(Gud) s. b. er himmelen m. moln
147:8
m.2 b. te de sina ansikten, m. 2
b. te de sina fötter
Jes. 6:2
täckelse s. b. er alla folkslag
25:7
jorden skall icke längre b. dem
26:21
2 s. b.te deras kroppar
Hes. 1:11
med vilka det kunde b. sin kropp
1:23
12:6
(H. :) betäck ditt ansikte
(fursten) skall b. sitt ansikte
12:12
(H. :) b.te din blygd
16:8
låter de stora vattnen b. dig
26:19
man s. har sitt huvud b.t
1. Kor. 11:4

BETÄNKA
-betänka

välbetänkt Ords.27:9
BETÄNKA
b.en nu vad I bören göra
Dom. 18:14
betänk nu och se till
1. Sam. 25:17
Betänk vilket svar jag skall 2. Sam. 24:13
betänk ocb se till vad du
1. Kon. 20:22
det vill jag närmare b.
2. Kon. 16:15
Joas b.t på att upphjälpa
2. Krön. 24:4
hör därpå, och betänk det väl Job 5:27
när jag b.er det, fruktar jag
23 :15
stanna och betänk Guds under
37:14
Alla jordens ändar skola b.
Ps. 22:28
I mitt hjärta b. er j. vad synden
36:2
lär mig b. att j. måste få en ände 39:5
Betänk buru du varder smädad
74: 22
b. te icke vad hs. hand uträttat
78:42
Lär oss b. huru få våra dagar äro 90:12
Jag b. er mina vägar
119:59
rättfärdiges bjärta b. er
Ords. 15:28
betänk om ej han s. prövar hjärtan 24:12
betänk den s. hatar orätt vinning
28:16
betänk under den onda dagen Pred. 7:15
b. eftersom mörkrets dagar
11:8
vem I hs släkte b.er detta
Jes. 53:8
Betänk vad (I.) har gjort
Jer. 2:23
Betänk jag bär smälek för din
15:15
b.t sätta (Daniel) över hela
Dan. 6:3
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Betänklighet-Bevoro
de b. icke i sina hjärtan
Hos. 7:2
(J. :) b.en hon hsr hatat mig Joh. 15:18
b.te huru hs kropp var ss.
Rom. 4:19
b.en mina bröder huru
1. Kor. 1:26
B.en en eld kan antiiDda
Jak. 3:5
Betänk varUrån du har fallit Upp. 2:5

Det svenska ordet bevara förekommer omkring 125 gånger i Bibeln,
därav 95 gånger i G.T. De vanligaste
hebr. verben för »bevara. är sämar
och nä~ar. Ett flertal i G.T. tämligen
ofta förekommande substantiv uttrycker samma tanke och mening,
exempelvis borg, fäste, hydda, klippa
skydd, värn, tillflykt etc. Det är tili
Gud man sätter sin lit och sitt hopp.
~etta är ett mycket framträdande drag
i den gammaltestamentliga fromheten,
se t.ex. I.Mos.28:15; I.Sam.30:23;
2.Sam.22:3; Ps.12:8; 16:1; 32:7; 91:4;
143:9; 144:2; Ords.2:8; Jes.4:6; 25:4;
31:5. Förtröstan - tilliten till Guds
bevarande makt och nåd - är särskilt
i Davids psalmer ett ofta återkommande motiv. Tilliten till Gud avser alla
faror, som hotar den enskilde eller
folket: Judalandets utsatta militära
läge, folkets kamp för att bevara
landets integritet, dess religiösa kultur
etc.
I N.T. återfinner vi det vanligaste
grekiska ordet för • bevara», tere/n,
omkring sjuttio gånger. Det har flera
betydelser: hålla vakt över, bevaka,
Matt.27:36,54; 28:4 etc., gömma
(till senare), Joh.2:10; 12:7, hålla
buden, vara lydig emot eller hålla
det som befallts, påbjudits, Matt.19:
17; 23:3; 28:20, hålla sin hand över,
bevara, beskydda, Joh.17: 11,12, 15;
2.Tim.4:7; Jud.v.1. Andra grek. verb,
som översatts med »bevara., är t.ex.
phroure/n, Fil.4:7, phyldssein, 2.Tess.
3:3, och diaphyldssein, Luk.4:10.
Guds bevarande och beskyddande
gärning uttrycks i N.T. även med
andra ord och bilder, såsom att Gud
låter sin sol gå upp över onda och
goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga, Matt.5:45,
att Gud vakar över de sina som han
ser till sparvarna, Matt.1O:29, att han
räknar håren på vårt huvud, Matt.
10:30 etc.
Av N.T. framgår klart, att Gud
och Herren Jesus Kristus vill taga
vård om och bevara sina barn, värna
om deras kristna tro och liv, 2.Tess.
3:3; I.Pet.l:5; 5:10; FiI.4:7; Jud.v.1.
I sin översteprästerliga förbön beder
Jesus för sina apostlar och alla troende, Joh.17:11,12,15. Oftast är Gud
den, s~m bevarar; det är Gu~ Fadern,
som vill eller skall bevara sma barn,

dem som tror på honom. Men även
Herren Jesus Kristus omnämnes såsom den, som skall bevara den troende. I några undantagsfall är något
annat än Gud subjektet. Sålunda
heter det: .Guds frid skall bevara
edra hjärtan och tankar», FiI.4:7,
samt »jag (Paulus) har bevarat tron»
2.Tim.4:7.
'
Gud är mäktig att bevara, Jud.
v.24, och han är trofast i sin beskyddande gärning, I.Tess.5:23,24. Däremot finnes beskydd icke hos avgudar,
5.Mos.32:37-39; Jes.46:7, eller hos
människor, Ps.146:3; Jes.30:7. Förgäves väntar man sig räddning genom
hästar, Ps.33:17; Ords.21:31, eller
mäktiga härar, Jos.ll:4-8, jfr Ps.
33:16. Man kan ej heller bygga på
rikedom eller timligt gods, Ords.ll:
4,28; Sef.l:18. Guds beskydd är
säkert, 5.Mos.31:6; Jos.l:5; Ps.37:17;
145:20. Det är mäktigt och starkt,
emedan Gud är större än alla andra,
Joh.l0:28-29. Guds beskydd är också varaktigt, Ps.121:3,8; I.Tess.5:23.
Det är även oberoende av hjälpmedel,
Dom.7:7; 2.Krön.14:l1. Guds beskydd befriar från fruktan och ångest,
Jes.41:1O, det leder aldrig till besvikelse eller skam, Jes.50:7; Rom.
10:11.
Gud vill bevara den som fruktar
honom, Ords.14:26, den som hör
hans ord, Ords.l:33, den vars hjärta
är hängivet honom, jfr 2.Krön.16:9,
den fattige som ropar, Ps.72:12-l4.
Sina trogna, Ps.3l:24, syndare som
omvänder sig, Job 22:23-25, de förtryckta, Ps.9: 10, och de rättfärdiga,
Ps.37:39, vill Gud värna och beskydda. Sitt folk Israel vill han taga sig
an, Ps. 48:4; 121:4-8; Sak.2:4 f. Han
har sålunda lovat att bevara »de
fromma. i gamla förbundet, LMos.
28:15; Ps.97:10; 145:20; Ords.2:8,
se även Ps.86:2; 91:11, samt -de
troende. i nya förbundet, J oh.17: Il,
12,15.
I Bibeln finns många goda bilder
och sköna illustrationer på Guds beskyddande och bevarande nåd; se
exempelvis 5.Mos.32:11; Ps.63:8;91:
1-2; Ords.18:10; Jes.4:6; 25:4; Matt.
23:37. Genom sitt beskydd och sin
hjälp vill han styrka de troende, 2.
Tim.4:17, uppehålla dem, Ps.37:24,
bevara dem från det onda, 2.Tess.3:3.
Han vill bevara deras fötter, I.Sam.
2:9, bevara dem på vägen, 2.Mos.
23:20; Jos.24:l7; Job 13:27. Han vill
bevara de sina i frestelser, I.Kor.
10:13; 2.Pet.2:9, i prövningar, Upp.
2:10; 3:10, i nöd, Ps.59:17, i faror,
Ps.91:3-7, under förföljelser, Luk.
21:18, under sömnen, Ps.4:9; Ords.
3:24. Gud vill hjälpa och bevara sina
fromma och troende allestädes, l.
Mos.28:15; 2.Krön.16:9. Han vill vara
för dem ett tryggt fäste och en tillflykt, Ords. 14:26, ett starkt försvar
och en god tillflykt mot fiender, 5.
Mos.20:1-4; 33:27; Jes.8:10. Gud
vill till slut hjälpa och bevara de
sina i döden, Ps.49:16.
Bibeln omtalar många exempel på
människor, som upplevat Guds beskydd och bevarande: Abraham, l.
Mos.15:1, Jakob, I.Mos.28:15, Josef,
I.Mos.50:20, Israel, Jos.24:17, David,
Ps.18:1-2, Sadrak och hans medbröder, Dan.3:28, Daniel, Dan.6:2223, Petrus, Apg.12:4-7, Paulus, Apg.
18:10; 26:17; 2.Kor.ll:23-27 m.fl.
Däremot har Gud icke lovat den
obotfärdige något skydd eller värn,
Matt.23:28, ej heller de otrogna, Jes.
7:9. Hans beskydd undandrages de
ohörsamma, 3.Mos.26:14-17, de
övermodiga, 4.Mos.14:40-45, de
avfälliga, Jos.23:12-13; Dom.1O:13.

De troende erkänner Herren såsom
sin väktare och beskyddare, Ps.18:2;
62:2-3; 89:19. Därför beder de honom först om hans beskydd, Ps.16:1;
17:6-8; 25:20; Jes.51:9, och därefter
prisar de honom för hans värn och
stöd, Ps.5:l2-13.
Det viktigaste för oss människor
är att bevara vårt hjärta, Ords.4:23,
och vår kristna tro, 2.Tim.4:7. Därför
önskar Paulus, att Guds frid måtte
?evara de troendes hjärtan, FiI.4:7,
Jfr 2.Tess.3:3.
På det hela taget är Guds beskydd
och hans bevarande nåd oumbärlig.
Om Herren icke är med, är allt förgäves, Ps.127:1.
_Guds rike vi belu\Ila!_ Joh.16:16-22.
Våra fiender är många, men:
l) Riket kan de icke taga från oss.
2) Glädjen kan de icke taga från oss:
• Ingen skall taga eder glädje från
eder», v.22. a) Hjärtats glädje. »Edra
hjärtan skola glädja sig», v.22. b)
~lädjen i gemenskapen .• Eder glädJe., Joh.20:20; Ps.126:3; 34:6. c)
Uppståndelseglädjen, v.22. Vår Förlossare lever! 3) Platsen kan de icke
taga från oss, Luk.l0:42. Maria-platsen vid Jesu fötter.
_Bevara dem!_
1) »1 ditt namn., Joh.17:ll. 2)
.Från det onda., Joh.17:15. 3) »För
Jesus Kristus», Jud. V.l.

ren, vara fläckfri el. oskyldig;
pi. hålla el. bevara ren, i Ps.119:9
övers. bevara obesmittad.
9) mi:fmär, -o~
det som sk;Ii' bevaras; av: sämar,
se l.
10) Pred.2:9 ordagrant: också min
vishet förblev hos mig.
Il) Jes.30:8 ordagrant: och må det
bliva för kommande dag(ar).
12) Jer.17:8 ordagrant: dess lövverk
är grönt.
13) neW, 1??
aram. bevara;'jfr hebr. nätar, bevaka,
vakta; bevara, behålla.
14) se'är, iKtd
återstod, det: som är kvar, rest; av:
sä'ar, återstå, vara kvar; Ma1.2:l5

1 Edens lustgArd att b.den 1. Mos. 2:15
1 (H.:) är med dig och skall b.
28:15
1 b.r mig under den resa
28:20
1 (Josefs) fader b.de detta
37:11
2 rör att b. makors liv
45:5
1 en ängel skall b.dig
2.Mos.23:20
3 s. bor nåd mpt tusenden
34:7
4 b. I. barn från orenhet
3. Mos. 15:31
1 H. välsigne dig och b.e 4. Mos. 6:24
5.Mos. 7:9
1 H.. s. bor nåd intill
3 b.de (Jakob) ss. sin ögonaten
32:10
1 (H.) b.t oss på den väg
Jos. 24:17
1 frommas fötter b.r hsn 1.Sam. 2:9
5 H. s.hsr b.t sin tjänare
25:39
30:23
1 då H. b.de oss
6 b.mitt namns Aminnelse 2.Sam.18:18
1 b.de mig till ett huvud
22:44
1 b.de At (David) denna nåd 1. Kon. 3:6
1 b.r nåd mot dina tjänare
8:23
1 b.r nåd mot dina tjänare 2. Krön. 6:14
1 vaken däröver och b.en
Esr. 8:29
1 Ack H. du s. bor nåd
Neh. 1:5
1 våzo Gud s. b.r nåd
9:32
1 gm din våzod b.des min ande Job 10:12
7 märgen i ha ben har b.t
21:24
24:20
6 iDgen finnes, s. b.r ha minne
5 b.r (Gud) hennes själ från graven33:18
1 Du H.skall b.dem
Ps. 12:8
16:1
1 B.mig Gud ,jag tager tillflykt
1 B.mig ss.en ögonsten
17:8
5 B. ock dina tjänare
19:14
1 B.min själ och rädda mig
25:20
3 och redlighet b.e mig
25:21
3 H. b.r de trogna
31:24
32:7
3 rör nöd b.r du mig
1 Han b.r alla (rättfärdiges) ben
34:21
37:28
1 evinnerligen bliva. de b.de
3 trofasthet må alltid b. mig
40:12
1 H. skall b. och beh4lla hm
41:3
61:8
3 W nåd och trofasthet b. hm
64:2
3 o Gud •• b.mitt liv
8 b.de jag mitt hjärta rent
73 :13
86:2
1 B. min själ
1 Jag skall b. min nåd At (David) 89:29
91:11
1 att de skola b.dig
1 (H.) b.r sina frommas själar
97:10
1 H. bor de enfaldiga
116:6
8 Huru skall en yDgling b.
119:9
121:3
1 icke slumrar han s. b.r dig
121:4
1 han s. bor I.. slumrar icke
1 H. är den s. b.r dig
121:5
121:7
1 H.skall b.dig för allt ont
1 han skall b. din själ'
121:7
1 H. skall b. din utgåDg
121:8
10m H.icke b.r ataden
127:1
3 H. b.mig för vAldets män
140:2
1 B.mig H.för de ogudaktigas
140:5
1 B.mig för de snaror
141:9
145:20
1 H. bor dem s. älska hm
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BETÄNKLIGHET

döma över andras b.er
Rom. 14:1
om ugn hyser b.er och likväl
14:23

-betänksam BETÄNKSAM

obetänksam 4.Mos.30:7
obetänksamhet 3.Mos.5:4
BETÄNKSAM

'blev han b.i många stycken

Mark. 6:20

BEVAKA

b. vägen till livets träd
1. Mos. 3:24
b. (iDgängen till grottan)
Jos. 10:18
när Saul lät b. hs hus
Ps. 59:1
o H., b.mina läppars dörr
141:3
Den s. b.r sin mun
Ords. 13:3
b. dina fästen
Nah. 2:1
en atark man bor sin gArd
Luk.11:21
4 man, att b. (Petrus)
Apg.12:4
väktare tlll att b. (Petrus)
12:6
den krigsman s.skulle b. hm
28:16
BEVAKNING

föra (J.) bort under säker b. Mark.14:44

BEVARA

Se även: Värn, omhägna, omgiva,
vaka, vakta, säker, säkerhet, borg,
klippa.
Bevara

BEVARA

l) :färnar, -r.:!I/
hägna, skydda; bevara. Se: Akta l,
Avhålla 4.
2) mibjä, i1~~
uppehållande (bevarande) av livet·
livsm~el; livsuppehälle; av: l}äjä:
leva; Jfr Esr.9:8,9, övers. andrum;
Dom.6:4 livsmedel; 17:10 föda.
3) näiar, il J
skydda; be;a;a; ~~re i Jes.49:6 part.
pass. pI., övers. de bevarade; ketib
har pI. av nä~ir, som endast förekommer på detta ställe. Se: Akta 9,
Avhålla 5.
4) [näzarl, i
avskilja; avhålla sig; hif. avhålla,
hindra. Se: Avhålla 2.
5) (läsa!, i;lQ
hålla tillbaka, hålla borta; skona,
rädda.
6) zäkar, i:J I
tänka-på, ;rlnra sig, komma ihåg'
hif. bringa i åtanke el. åminnelse; 2:
Sam.18:18 ordagrant: för mig finns
ingen son till att bringa mitt namn
i åminnelse; Job 24:10 nif., ordagrant:
han blir icke mer ihågkommen (bringad i åminnelse).
7) Job 21:24 ordagrant: hans bens
märg är genomdränkt.

n

8) zä~ä, i1~!
v~ra

ordagrant: och- andens kvarblivande
hos honom.
15) syntereö, G L \I T n p € w
bevara tillsamm,ns; av: prep. syn
och tereö, se 19.
16) hlleös, i A E W t;
nådig, mild (främst om Gud). Matt.
16:22 ordagrant: [Gud varel dig
nådig, Herre. Ordet finns också i
Hebr.8:12.
17) sozö, ow Z; w
frälsa; hela, bota; bevara hel el.
oskadd. Se: Bota 8.
18) diaphyldssö, :: l a ~ ~>. a. o ow
skydda, vakta el. bevara noga el.
väl; av: prep. dia och phylåssö, se 23.
19) tereö, T n p € u.:
bevara, taga vara på, hålla fast vid,
behålla; motsv. hebr. sämar, se l.
Se: Akta 70.
20) echö, "E X w
hava, hålla, behålla.
21) diamenö, l o.jJ € \I W
förbliva, bliva kvar, i Ga1.2:5 övers.
bliva bevarad.
22) phroureö, ~ p o L' P € \I w
hålla vakt, bevaka; beskydda, bevara.
Jfr 2.Kor.ll :32 övers. sätta ut vakt;
Ga1.3:23 övers. hålla i förvar.
23) phyldssö, cpduoow
vakta, bevaka; beskydda, bevara. Jfr
Matt. 19:20, övers. hålla; Luk.2:8
hålla vakt, bevaka; beskydda, bevara.
sig till vara.
24) utf. ord.

c

BEVARA

Beveka-Bevisa
l H. bor främlingar
146:9
frommas väg b.r ban
2:8
3 lAt ditt hjärta b.mlna bud
3:1
l (II.) skall b. din fot för snaran
3:26
l b.mlna bud, så får du leva
4:4
3 skall hon b. dig
4:6
3 b. henne, ty hon är ditt Uv
4:13
l b. (lärdomar) i ditt hjiirtal! djup 4:21
9 Framför allt s. skall b.s
4:23
3 må du b. ditt hjärta
4:23
l al att du bor eftertänksamhet
5:2
6:20
3 Min SOD b. din faders bud
l kunna b. dig för onda kvinnor
6:24
l b. min undervisning
7:2
l s.bevakar sin mun,b.r sitt Uv 13:3
3 Rättfärdighet b.r den
13:6
l de visa b.s gm sina läppar
14:3
l s.aktar på sin väg, bor sitt Uv 16:17
8 Jag har b.t mitt hjärta ren!
20:9
l s. bor sin mun och sin tUDgB
21:23
l ban b.r sitt liv för IlÖd
21:23
l den s. vill b. sitt liv
22:5
3 H. ögon b. den förständige
22:12
l om du b.r dem i ditt innersta
22:18
7 al b.s ban frän döden
23:13
10 b.de jag ändå min vishet Pred. 2:9
l B.din fot ,när du går till Guda
4:17
3 b.r du i frid
Jes. 26:3
11 att det b.s för kommande dagar 30:8
3 jag vill b. dig och fullborda
42:6
3 fåra tillbaka de bAe av Israel 49:6
49:8
3 jag skall b. dig
12 b.r sina löv grönskande
Jer. 17:8
l s.förskingrade I. skall b.det
31:10
3 varder bA skall dö
Hes. 6:12
13 b.de i mitt hjärta
Dan. 7:28
l b.r nåd mot dem s. älska dig
9:4
l gm en profet blev folket b.t Hos. 12:13
14 står att vår ande b.s
Mal. 2:15
15 (J.:) bäda delarna bAe
Matt. 9:17
16 (Petrus:) B.e dig Gud
16:22
17 (J.:) den s. vill b.sitt liv
16:25
17 den s. vill b.sitt liv
Mark. 8:35
17 mister sitt liv skall b.det
8:35
18 att de skola väl b. dig
Luk. 4:10
17 den s.vill b.sltt liv
9:24
17 s.mister sitt liv ,skall b.det
9:24
19 Helige Fader, b.dem
Joh. 17:11
19 b.de jag dem i ditt namn
17:12
19 Jag beder att du skall b.dem
17:15
20 skola b. vårt hopp
Rom. 15:4
21 evangell1 sanning bA
Gal. 2:5
19 b. A. enhet gm fridens band Ef. 4:3
22 b. edra hjärtan och tankar Fil. 4:7
19 finnas bAe ostraffliga l. Tess. 5:23
23 skall b. eder frän det
2. Tess. 3:3
19 B. dig själv ren
l. Tim. 5:22
23 b. vad s. blivit dig betrott
6:20
23 b.vad s.blivIt mig
2.Tim. 1:12
23 B. gm den h.A.det goda
1:14
19 jag har b.t tron
4:7
24 In!ill änden b. visshet
Hebr. 6:11
24 äkta säng b.s obesmittad
13:4
22 bliven gm tro b.de
l. Pet. 1:5
23 om (Gud) ock b.de Noa
2. Pet. 2:5
19 s. äro bAe At JK.
Jud. v.l
19 b.en eder I Guda kärlek
v.21
23 s. förmår b. eder ifrän fall
v.24
19 hälla Guda bud och b. tron Upp. 14:12
19 salig är den s. bor sina kläder 16:15

Ords:

l

2) Rut 3:10 ordagrant: Du har gjort
din sista kärlek bättre än den första.
3) to!tfhat., nD;J il'l
tillrättavisning; bevis; av: [ja~aI}],
grundbet. vara el. bliva klar; hif.
avgöra, döma; tillrättavisa. Se: Aga 4.
4) 'emär, ~~
tal, ord; av:' 'amar, säga, tala.
5) '~umo!, n'~:tl!:

starka el. säkra bevis; av: '~am,
vara stark.
6) Joh.13:1 ordagrant: älskade han
dem intill slutet.
7) tekmerion, T E K]l p lOV
tecken, kännetecken; av: tekmar,
fast märke.
8) utf. ord.
9) endeixis,
6E l ~ \ ~
bevis; av: endelknymi, visa, bevisa.
10) dokime, 6 o K l]l ti
prövning; prov.

n
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BEVIS
l ihjälrivna djuret ss. b. 2. Mos. 22:13
2 Du bar givit ett större b.
Rut 3 :10
3 fylla min mun med b.
Job 23:4
4 bemöta hm med edra b.
32:14
5 kommen med edra b.
Jes. 41:21
6 yttersta b. på sin kärlek
Joh. 13:1
7 mänga b. tett sig levande Apg. 1:3
8 b. bäde ur Moses'lag och
28:23
9 llimns b.et för att han
Rom. 3:26
9 Given b.på eder kärlek 2. Kor. 8:24
10 I viljen ju hava ett b.
13:3
BEVISA
-beYlsa

överbevisa Joh. 8:46
BEVISA

1) 'äsä, iTf~
göra, frambringa, åstadkomma; erbjuda.
2) omskrivning,
Job 15:3 ordagrant: ord med vilka
han icke gagnar.
3) %ädas, tOJ~
vara helig el. avskild; nif. bli helgad
el. avskild; om Gud: visa (bevisa) sig
helig; hithp. helga sig; bevisa sig helig.
Se: Akta 17.

I}&sä!!: göra sin nåd underbar, övers.
bevisa sin underbara nåd.
13) pä'aJ, ,~

göra, förfärdiga, frambringa.
14) rälä,
ha behag till, bevisa nåd. Se: Behag
7, Behaglig l.
15) l!änan, )JO
vara nådig, bevisa sig nådig; hof. bli
bevisad nåd. Se: Anropa 2, Bedia 4,
Barmhärtig 4, Barmhärtighet 3, Bönfalla 2.
16) Iiirap, tj J~
rena, rentvå, i Ps.lOS:19 övers. bevisa någons oskuld.
17) sim, C"fP
sätta, ställa. Se: Akta 40.
18) läda%,
vara rättfärdig; ha rätt, i Jes.43:9
övers. bevisa sin rätt; i Jer.3: 11 pi.
med näpäs, själ, och prep. min, göra
sin själ rättfärdig framför, övers. bevisa sig rättfärdigare än.
19) [pä'ar], ;KEl
pi. smycka, ;;}.da; hedra, ära, förhärliga; här hithp. förhärliga sig, bevisa sig härlig.
20) 'äman, 1 g~
vara fast, säker, pålitlig, trofast. Jes.
49:7 nif. övers. bevisa sig trofast. Se:
Anse 7.

nn

pn

21) rä~ä,

nn

vara stor el. mycken; hif. göra stor
el. mycken, i Dan.11:39 tillsammans
med kallod, övers. bevisa stor ära.
Se: Bedriva 10, Begära l.
22) 'äha~, :l~

1. Mos. 1:21

10) [pä!al],

5.Mos. 4:17
Ps. 78:27

1) 'ed, 'P.
vittne; vittnesbörd, bevis; av: ['ug],
hif. vittna, betyga, försäkra. Se: Bekännare 2.

grun<,lbet. vrida, vända, fläta; nif.
vara avog; här hithp. bevisa sig avog.
11) gemul, ,.~ ~
något som är fullbordat, gärning;
något (gott el. ont) som göres mot
någon, i 2.Krön.32:2S övers. det
goda som hade blivit. bevisat; av:
gamal, se 6.
12) [pälä'], K/~
vara underbar; hithp. bevisa sig underbar, i Job 10:16 övers. bevisa sin
undermakt; hif. göra underbar; i Ps.
17:7 och 31:22 tillsammans med

älska, här övers. bevisa kärlek. Se:
Behag 12.
23) nä!an, lD ~
giva, lämna, förläna. Se: Betala l.
24) utf. ord.
25) häjä, n~Q.
vara, bliva; i Sak.2:S tillsammans
med prep. liS och kal!og: bliva till
härlighet, övers. bevisa sig härlig.
26) utf. ord.
Rom.12:13 ordagrant: förföljande
(eftersträvande) gästfriheten.
27) megalyno, ].IEyaA UVW
göra stor; av: megas, stor. Luk.1:S8
ordagrant: hade gjort sin barmhärtighet stor mot henne. Jfr ral!a, se 21.
28) poieo, 1T o l Ew
göra, frambringa; motsv. hebr. asa,
se l.
29) martyreo, ]l a p T \J P Ew
vara vittne, vittna; av: martys, vittne.
30) symbibdzo, CJ U]l .B l .B
w
sammanföra, sammansluta; sammanfoga tankar el. bevis, draga slutsatser, bevisa.
31) agathoergeo, &ya e o E P YEw
göra gott el. väl; i Apg.14:17 övers.
bevisa välgärningar; av: agathos, god;
ergon, gärning, verk.
32) paratfthemi, 1T ap a T 1 GnJl l
sätta el. ställa fram; framställa,
ådagalägga, visa, bevisa. Se: Anbefalla 2, Befalla 21.
33) epidefknymi, ~ 1T l 6 E 1 K V U].I \
förevisa, låta se; bevisa. Se: Akta 54.
34) parfstemi, 1T a p 1 CJ T n].ll
ställa bredvid, föra fram; framställa,
ådagalägga, visa, bevisa; av: prep.
parå och hlstemi, ställa. Se: Avgöra 7.
35) apodefknymi, el 1T o /) E 1 K V U]ll
uppvisa; bevisa.
36) timao, T l ]l aw
ära, hedra, här övers. bevisa ära; av:
time, värde, pris; ära, heder.
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BEVEKA

ditt hjärts blev b.t
2. Kon. 22:19
llit ban b. sig och hörde
2. Krön. 33:13
(Josw) hjärta blev bot
34:27
tälamod varder furste b.t
Orda. 25:15
kunde göra mIn röst rätt b,nde Gal. 4:20
BEVIUA
konungen b. de mIg detta
han b. de skattelindring

Neh. 2:8
Est. 2:18
al skall den b. s dig
5:3
Vad är din bön? Den vare dig b. d 5:6
tlIckes konungen att b. mIn bön
5:8
(Din bön) vare dig b.d
7:2
Vad är nu din bön? Den vare b.d 9:12
Daniel bad att tid mätte b. s hm. Dan.2:16
att du skall b. deras begäran Apg. 23:21
BEVINGAD
så ock alla

b.e fäglar
(bUd)av någon b. fägel
b.e fäglar ss. havets sand
(Loven H.) 1•. b.e fAglar
de b.e förkunna vad du

148:10
Pred.l0:20

BEVIS
·bayia

kärleksbevis 2.Kor.1: 15
BEVIS

4) kä~e4, ,~*

vara tung; vara härlig; pi. göra härlig, bevisa ära; nif. om Gud: bevisa
sig härlig. Se: Akta 34.
5) gädal, ",)
bli el~ var; ;tor; bevisa sig stor. Se:
Akta 19.
6) gämal, , g ~
vara färdig; fullända, fullfölja, fullgöra, göra något (gott el. ont) mot
någon. Se: Begynna 16.
7) [l!äsa!ll, 190
vara from el. god; hithp. bevisa sig
from.
8) tämam, C Q~
vara fulländad el. färdig; vara fullkomlig el. ostrafflig; hithp. bevisa sig
ostrafflig.
9) härar, iJ~
avsöndra, rensa bort; hithp. rena sig,
(om Gud) bevisa sig ren.

'00

as

37) hOr/Zö, ~ p 1 1; w
sätta en gräns; bestänuila, förordna;
av: horos, gräns.
:\8) synfstemi, CJ u v 1 CJ T n]ll
ställa el. föra samman; fastställa, bevisa; av: prep. syn och hlstemi, ställa.
39) endeiknymi, Ev 6 E 1 K V U]l l
visa; bevisa.
40) eimi, E ~ ]l 1
vara; i I.Tim.4:6 fut., ordagrant:
skall du vara •.
41) hypomenö, 571 O]l Evw
stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig, vara tålmodig, i I.Pet.2:20
övers. bevisa tålamod.
42) aponemö, ~ 1T o v E]l w
tilldela, låta komma till del.
43) epichoregeo, ~ 1T l X o P n Y E W
(ytterligare) erbjuda el. giva; förstärkt form av: chorege<>, urspr. leda
el. bekosta en kör, senare mer allm.
betydelse: bekosta, på egen bekostnad framställa el. erbjuda; epichorege<> är på övriga ställen övers. _givu,
t.ex. 2.Kor.9:lO, och _förläna_, t.ex.
2.Pet.1 : 11.
44) didömi, /) 1 /) W]l l
giva, lämna; motsv. hebr. na!Sn,
se 23.
BEVISA
1 B. mIg din kärlek
l. Mos. 20:13
l b.mig samma godhet
21:23
l s.Jag b.t dig
21:23
l nåd s.du bar b.t din tjänare
32:10
l H. hade b.t sin stora
2. Mos. 14:31
2 (Jetro:) al bAe (II.) sig
18:11
3 vill jag b.mig helig
3. Mos. 10:3
4 inför folket b. mig härlig
10:3
5 må H. kraft b. sig stor 4. Mos .14:17
3 där ban b.de sig helig
20:13
4 jag vill b.dig stor ära
22:17
4 icke b. dii tillräcklig ära
22:37
4 att jag skulle få b. dig ära
24:11
l b.dig barmhärtighet
Jos. 2:14
l H. b.e godhet mot eder
Rut 1:9
2 Icke undandragit sig b. godhet
2:20
l I b.den barmhärtighet
1. Sam. 15:6
4 b.mig dock nu den äran
15:30
l skall du b. barmhärtighet
20:14
6 du har b.t mig gott
24:18
6 under det jag b.t dig on!
24:18
l b.t barmhärtighetstjänst. 2. Sam. 2:5
1 må nu H. b. barmhärtighet
2:6
1 bor barmhärtighet mot Saula
3:8
9:1
1 b. barmhärtighet för Jonatans
1 jag kan b. barmhärtighet
9:3
1 jag vill b. barmhärtighet mot
9:7
1 vill b. Hanun vänskap
10:2
l ha fader b.de mig vänskap
10:2
2 nåd och trofasthet b.s eder
15:20
7 Mot den fromme b.r du dig
22:26
8 hjälte b.r du dig ostrafflig
22:26
9 Mot den rene b.r du dig ren
22::r7
10 den vränge b.r du dig avog
22:27
1 skall du b.godhet
l. Kon. 2:7
2 ära du b.t din tjänare l. Krön. 17:18
l Jag vill b.Hanun vänskap
19:2
l ha fader bAe mig vänskap
19:2
2. Krön. 24:22
l kärlek s.Jojada b.t
2 (IIiskia) hade b.t trohet
32:1
11 gods s. blivit hm b.t
32:25
l bAe (IIiskis) ära vid ha död
32:33
l konungen vilja b. ära
Est. 6:6
12 b.din undermakt på mig
Job 10:16
2 ord s. ingenting b.
15:3
12 B. (H.) din underbara nåd Ps. 17:7
7 Mot den fromme bor du dig
18:26
8 ostrafflig b.r du dig ostrafflig 18 :26
9 Mot den rene bor du dig ren
18:27
10 mot den vrånge b.r du dig avog 18:27
13 den du b.r inför makors barn 31:20
12 b.t mig sin underbara nåd
31:22
14 Skall då H.ingen nåd mer b.
77:8
15 tid att du b.r det nåd
102:14
16 H. tal bAe (Josefs) oskuld
105:19
17 b.t mig on! för gott
109:5
3 Gud •• b.r sig helig
Jes. 5:16
15 nåd b.s den ogudaktige
26:10
4. du (H.) b.de dig härlig
26 :15
18 s. vittnen och b. sin rätt
43:9
19 H. b.r sig härlig i Israel
44:23
20 s.har b.t sig trofast
49:7
181. b.t sig rättfärdigare
Jer. 3:11
3 skall b.mig helig på eder Hes. 20:41
3 jag b.r mig helig på henne
28:22
3 då skall Jag b. mig hellg
28:25
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Bevisn ing-Bild
3 när jag b.r mig helig på eder
36:23
3 b.r m ig helig på dig,du Gog
38:16
5,3 skall jag b . mig stor och helig 38:23
39 :27
3 skall jag b.mig helig på dem
21 skall han b. stor ära
Dan. 11 :39
2 icke längre b.kärlek
Hos. 9:15
22 b. dem kärlek av hjärtat
14:5
23 Du skall b. trofasthet
Mika 7 :20
24 Fruktansvärd s kall H. b. sig SeL 2:11
4 vill jag b . mig härlig
Hagg. 1:8
Sak. 2:5
25 b . mig härlig därinne
1 b.en varandra kärlek
7 :9
22 J ag har b .t eder kärlek
Mal. 1:2
22 har du b.t oss kärlek
1:2
26 att b. barmhärtighet
Luk. 1 :54
27 b.t så stor barmhärtighet
1:58
28 s. b.de hm barmhärtighet
10:37
29 b. att det var or ätt
Joh. 18 :23
30 han b.de att J . var Messias Apg. 9:22
31 har b.t eder välgärningar
14:17
32 b.de att Messias m åste lida
17:3
33 b.de gm skrifterna att J. var
18 :28
34 b . det s. de nu anklaga mig för
24 :13
35 (judarna) förmådde icke b .
25:7
36 b.de oss ära på mångahanda
28 :1 0
37 med kraft b.d vara Guds
Rom . 1:4
38 att b . Guds rättfärdighet
3 :5
38 Gud b.r sin kärlek till oss
5:8
26 angelägna om att b.gästvänligh. 12:13
2. Kor . 6:4
38 b.oss ss. Guds tjänare
38 b.t att l viljen vara rena
7:11
26 kärlek, s. av eder blivit b.d
8:7
26 leva .. och b.det på eder
13:4
38 då b.de jag d ärmed
Gal. 2:18
EL 2:7
39 b . sin nåds rikedom
26 till att b . ståndaktighet
Kol . 1:11
39 b. all sin långmodighet
1. Tim. 1:16
40 b.r du dig ss. KJ.tjänare
4:6
36 Änkor må du b . ära
5:3
Filem . v.5
26 b .r mot all a de h eliga
39 kärlek l b.en(Guds)namn Hebr. 6:10
33 b.oryggligheten av sitt rådslut
6:17
26 F örgät en icke b. gästvänlighet
13:2
36 B.en var m an ära
1. Pet. 2:17
41 att l b.en tålamod
2:20
41 om l b.en tålamod ,när l fån lida 2:20
42 skolen l b. (hustrur) all ära
3:7
43 att i eder tro b.dygd
2. Pet . 1:5
44 vilken kärlek Fadern b.t 1. Joh. 3:1

Jag o. min b . kommo t. Gibea
20:4
min b. kränkte (gibeaniterna)
20:5
tog min b. och styckade henne
20:6
2.Sam. 3:7
Men Saul hade haft en b.
har du gått in till min faders b .
3:7
David tog sig ännu flera b. r
5:13
kvar 10 av sina b. r
15,16
Gå in t. din faders b. r
16:21
gick Absalom in t. sin faders b. r
16:22
i dag hava räddat dina b . rs liv
19:5
konungen tog då de 10 b. r
20:3
vad Rispa , Sauls b. ,hade gjort
21:11
(Salomo) hade 300 b. r
1. Kon. 11:3
Ketura , Abrahams b. ,födde 1. Krön. 1:32
Efa, Kalebs b., födde Haran
2:46
Kalebs b. Maaka födde Seber
2:48
3:9
fOrutom sönerna med b .rna
arameiska b . födde Makir
7 :14
Maaka kärare än alla b.r 2. Krön. 11:21
(Rehabeam) hade tagit 60 b.r
11 :21
s . hade vakten över b.rna
Est. 2:14
80 (äro) b.rna
HV. 6:7
drottningar och b.r höja lov
6:8
skulle hans gemåler och b .r Dan. 5:2
hans b.r drucko ur dem
5:3
dina b .r haven druckit vin
5:23
BIKEAT-AVEN

hebr. A vellS dal; fåfänglighetens el.
ogudakTighetens dal. En dalslätt mellan Libanon och Antilibanon med
öknamn efter den syriska staden
Baalbek, även kallad H eliopolis . Aven
är en tendentiös omskrivning av On
(egyptiskt namn för Heliopolis). Am.
1:5.

,-:/;.
) ,

BIKRI

/

hebr. förSTfödd. En benjaminit, fader
till upprorsmakaren Seba.
D en stora sfinxen, som vaktar C hefrenpyramiden.

H. stå mig b. för ditt namns
109:21
H. står mig b.
118:6
H. står mig b . , han är hjälpare
118:7
ingen enda står mig b.
Dan. 10:21

-bevisning

1) ~äwä, n~~

hedersbevisning Rom.12: 10

~al

BEV ISN ING

2) jäsa~, ~:

a]T

1) ap6deixis,
6 6 c l 1; l ~
uppvisande, framställning; bevis, bevisning; av: apodeiknymi, se Bevisa 35.
BEVISNING
1 en b . i and e och kraft

1. Kor.

2:4

BEVITTN A

kan mitt husfolk icke b.

Job 31:31

BEVÅGEN

emot dig och bliver dig b .
Kan (Gud) väl vara eder b.
allt folket var dem väl b.et
ville gör a judarna sig h.na
ville göra judarna sig b.na

Mal . 1:8
1 :9
2:47
24 :27
25 :9

Apg.

BI

Detta människans minsta husdjur var
välbekant i Israel. La ndet lämpade
sig väl fö r biodling - det var ett la nd,
som »flöt av mjölk och honung ».
K limatet var torrt med yppig växtlighet. Särskilt i Judeens bergstrakter
förekom mycket bin. De vilda bina
byggde bon i ihåliga träd, klipprämnor, hålor i jorden men även i åtla r.
Bikupor var också kända, men biodling förekom inte i Palestina före den
grekisk-romerska tiden.
Det vilda biet kunde också vara
mycket farligt, och bina användes
såsom bild på fiendehopar, 5.Mos.
1:44. Assyrierna liknas vid bisvärmar, Jes.7: 18.
Det hebreiska ordet för bi , deborä,
var också ett kvinnonamn. Se även:
Bisvärm.

hebr. möjl. genomborrarens son. Jehus livkämpe. 2.Kon.9:25.
BIFALL

BIDA

BEV ISNIN G

BIDKAR

och pi. vänta, bida.

sätta sig, sitta; stanna.
3) utf. ord.

lN

4) [kä!arl,
pi. omri nga, omgiva, omsluta; vänta,
bida.

5) PS.75:3 ordagrant: jag griper den
bestä mda tiden , jag dömer med rättvisa. Jfr ga mla sv. övers.: , ty i sinom
tid skall jag rätt döma •.
6) apekdechomai, eX 1i E K 6 E X O ).l a l
vänta, bida ; av: prep. apO och ek
samt dechomai , mottaga; verbet är
övers .• vänta. t.ex. i GaI.5:5.
7) makrothymeö, ).l a K p o e \J ).l Ew
vara långmodig, ha tålamod, i Jak.5
övers. bida tå ligt; av: ma kros, lång,
avlägsen, och thymos, häftigt sinne,
vrede. Att vara långmodig innebär
att hå lla det häftiga sinnet, vreden,
långt borta.

Gud i förväg givit sitt b.
b . åt andra s . handla likaså
giver jag mitt b. åt lagen

Pred. 9:7
Rom. 1:3 2
7:16

BIKRI
Seba, B. s son
2.Sam . 20:1
följde Seba, B. s son
20:2
Seba, B. s son .. . farligare för oss 20 :6
sätta efter Seba, B . s son
20:7
att förfölja Seba , B. s son
20:10
får att s ätta efter Seba, B. s son
20:13
Seba, B. s son, hade rest sig
20:21
20:22
höggo huvudet av Seba, B. s son
BILA

BIGETA

hebr. från pers., möjl. Guds gåva.
En hovman hos konung Ahasveros.
Est.1:10 .
BIGETAN

hebr. från pers., möjl. Guds gåva.
En hovman, som sökte mö rda konung Ahasveros. Se: Bigetana. Est.
2:21.
BIGETAN A

hebr. frå n pers., möjl. GLIds gåva.
En hovman hos konung Ahasveros.
Se: Bigetan. Est.6:2.
BIGVAI

lade dem under b.or
med sågar Qch b.or
krossat med yxa och b.

2. Sam . 12:31
1. Krön. 20 :3
Ps . 74:6

BILD

Se även: Männi ska, skapelse, Kristus,
förebild, avbild, bilddyrkan.
-bild

avbild l.Mos.l:26; 5:3
avgudabild Apg.17:16
drömbild Ps.38:7
förebild Jes.8: 18
törstlingsbild I.Tim.l: 16
Harmonsbild Am.4:3

hebr. möjl. lycklig, glad. En hövding,
som jämte sin släkt återvände till
Jud a från fångenskapen i Babel. Esr.
2:2,14; 8:14; Neh.7:7,19; 10:16.
BIHUSTRU

Den i G.T. omtalade bihustrun var
en kvinna i hustrus ställning men a v
lägre rang än mannens egentliga
hustru. Detta hade bl.a. som fö ljd,
att bihustruns söner ej hade samma
arvsrätt som den egentliga hustruns.
Var denna barnlös, kunde hon ge sin
man en av sina tjänstekvinnor som
bihustru, för att denna skulle föda
honom barn , jfr Hagar och Bilha.
Särskilt konunga rna . hade som regel
många bihustrur. - På N.T.s tid
härskade monogami.

våra läppar stå oss b .
Ps. 12:5
H. skall p å sjukbädden stå hm b .
41:4
det vet jag att Gud står mig b .
56 :10

BIDA
1 H. jag b.r efter frälsning 1. Mos .49:18
Rut 3 :18
2 B . min dott er, till d ess
Job 3 :9
1 efter ljus må den b .
7:2
1 dagakarl s .får b.efter sin lön
3 b. till dess han fyller din mun
8:21
1 huru jag än b.r, bliver döds riket 17 :13
36:2
4 B . litet, så att jag får giva dig
5 Om jag än b.r min tid
Ps. 75:3
1 s. b.efter H. hämta ny kraft Jes.40:31
1 (H.:)havsländerna b.efter mig
51 :5
1 vi b.efter ljus,men se mörker
59:9
59:11
1 vi b . efter rätten,den kommer
60 :9
1 havs länderna b . efter mig
J er. 8 :15
1 Vi bida efter frid
1 vi bida eft er frid
14:19
1 detta är den dag vi b.de
KIag. 2:16
6 sucka och b. eft er barnaskap. Rom . 8 :23
8:25
6 b . vi med ståndaktighet
6 låta sig ses av dem s . b.
Hebr . 9:28
7 b.en nu tåligt mina bröder
J a k. 5:7
5:7
7 åker mannen b.r eft er (frukten)
7 b.en ock l tåligt
5:8

BIHUSTRU
hs . b. födde ock barn
1. Mos. 22:24
åt sönerna t. s ina b . r gav Abraham 25:6
lägrade Bilha , sin faders b.
35:22
Timna, s . var Elifas~Esau s sons, b. 36:12
En b. födde (Gideon ) en son Dom . 8:31
tog t. b. en kvinna fr . Bet-Lehem
19:1
hs . b. blev hm . otrogen
19:2
att resa m. sin b. Q. sin tjänare
19: 9
o.hs. b.följde hm.
19:10
Se .. han har själv en b.
19:24
tog mannen s in b. o. förde henne
19:25
fick se sin b.ligga vid ingången
19:27
tog sin b. o. styckade henne
19:29

TerrakottafiglIrer föreställande
kananeiska avgudar.
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Bl
jagade eder, ss. b.n göra
De omringa mig ss .. b.n

5.Mos . 1:44
Ps. 118:12

BI (se även Bistå )

Bild-Binda
mansbild Jes.44:13; Hes.16:17
mönsterbild 2.Mos.25:9
sinnebild Hebr.9:9
skuggbild Ko1.2: 17
stjärnbild 2.Kon.23:5

avfallsperioder med bilddyrkan. Ett
exempel härpå är Asera, en babylonisk trädgudinna, senare fruktbarhetsgudinna. Vid Aseras altare uppställdes träpålar, och det förledde
israeliterna tiII att uppställa liknande
pålar vid Herrens altare, trots att
detta var förbjudet, 5.Mos.16:21.
J osia lät föra ut Aserastoden ur
templet och bränna den i Kidrons
dal, 2.Kon.23:6.
De avgudabilder, som var förbundna med kananeernas avgudadyrkan, representerade Baa!. Dylika
bilder var förbjudna i Israels gudstjänst, 3.Mos.26:1; 5.Mos.16:22. Baal
var utvecklingens och fruktbarhetens
herre. Baalsdyrkan omfattade kultisk
otukt och offer av barn. Såväl Baals
förbindelse med jordbruket som sinnesberusningen i kulten utövade sin
dragningskraft på Israel. Små husgudar förekom ofta, och de betraktades som hemmets beskyddare. De
förbjöds i Israels religion, I.Mos.35:
2; 2.Kon.23:24.
Judendomen var sålunda den
första religion, som förkastade bilddyrkan. Kristendomen och muhammedanismen övertog denna uppfattning, men då kristendomen senare
påverkades av hellenismen. medföljde
både bilddyrkan och annan vidskepelse.

BILD
skall icke göra någon b.
2. Mos. 20:4
icke stenar med b.er
3. Mos. 26:1
stenar med inhuggna b.er
4. Mos.33:52
b. av man eller kvinna
5. Mos. 4:16
b. av något fyrfotadjur
4:17
gören eder något slags b.
4:23
göra eder något slags b.
4:25
icke göra dig beläte, s. är en b.
5:8
Sen på den b. av H. altare
Jos. 22:28
folkmängden förstörde b.er 2. Kon. 11:18
slog sönder dess b.er
2. Krön. 23:17
b.er s. föreställde oxar
4:3
bytte de mot b.en aven oxe
Ps. 106:20
skall b.en säga om honom
Jes. 29:16
Han fäster b.en med spikar
41:7
b.er lämnas åt djur och fänad
46:1
gjorde sina styggeliga b.er
Hes. 7 :20
fick jag se allahanda b.er
8:10
fick se b.er av Babels söner
23 :15
b. och överskrift är detta
Matt. 22:20
Vems b. och överskrift
Mark. 12:16
Vems b. och överskrift
Luk. 20:24
b.er s. I haden gjort
Apg. 7 :43
vårdare av den b. av henne
19:35
bar Tvillinggudarnas b.er
28:11
göra en b. åt vilddjuret
UPP. 13 :14
giva ande åt vilddjurets b.
13 :15
så vilddjurets b. kunde tala
13 :15
tillbeder vilddjuret och dess b.
14:9
tillbedja vilddjuret och dess b.
14:11
över vilddjuret, med dess b.
15:2
de mskor s. tillbådo dess b.
16:2
dem s. hade tillbett dess b.
19:20
tillbett vilddjuret eller dess b.
20:4

gjorde (han) 2 keruber i b.

BILDA

BILDLIG

b.r en liksidig fyrkant
2. Mos. 27:1
att svallkött b.r sig i
3. Mos. 13:10
på husets vägg b.r fördjupningar
14:37
av vilka tabernaklet b.s
4. Mos. 4:25
s. b.de ett nätverk
l. Kon. 7:17
oxarna b.de 2 rader
2. Krön. 4:3
när jag b.des i jordens djup
Ps. 139:15
huru benen b.s i havandes
Pred. 11:5
ngt s. var b.t ss. en hand
Hes. 8:3
s. var b.t ss. en människohand
10:8
dess 4 sidor b.de en fyrkant
43:16
skall b. en fyrkant
48:20

BILDAD

BILDHUGGERIARBETE

2. Krön. 3:10

Uttyd detta b. a tal
Matt. 15:15
frågade hs.lärj. om detta b. a Mark. 7:17
BILDSTOD

en stor b. stå framför dig
Dan.
B. ens huvud var av bästa guld
(stenen) träffade b. en på fötterna
av stenen s. träffat b. en
Nebukadnessar lät göra en b.
den b. s .. låtit ställa upp
t. invigningen av den b.
så stodo framför den b.
skolen I tillbedja den gyllene b.
de tillbådo den gyllene b.
tillbedja den gyllene b. en
den gyllene b. tillbedja de icke
icke tillbedjen den gyllene b.
I ären redo att tillbedja den b.
icke tillbedja den gyllene b.

2:31
2:32
2:34
2:35
3:1
3:2
3:3
3: 3
3:5
3:7
3:10
3:12
3:14
3:15
3:18

get svärd. Bileam föll då ned på sitt
ansikte inför Herrens ängel. Denne
bjöd Bileam att draga vidare men
tiIlsade honom att förkunna endast
vad Herren befallde honom, 4.Mos.
22. Jfr uttrycket .Bileams åsna».
Då Bileam kommit fram, offrade
han och Balak på två olika ställen.
Men Bileam måste båda gångerna
enligt Herrens vilja välsigna Israel i
stället för att förbanna det. Balak
förebrådde Bileam för detta och tog
honom med sig till ett tredje ställe,
där de på nytt offrade. Bileam välsignade därvid Israel för tredje gången. Balak blev då mycket vred, men
Bileam förklarade, att han blott kunde tala vad Herren bjöd honom.
Därefter profeterade han om att det
a v Israel skulle utgå en mäktig konungaätt, som skulle nå sin högsta
makt i och med Messias. Alla Guds
fiender skulle då krossas, 4. Mos.
kap.23,24.
Då det längre fram uppstod strid
mellan israeliterna och midjaniterna
ställde Bileam sig på de senares sida
och föll i striden, 4.Mos.31 :8.
Bileam var egentligen fientligt sinnad gentemot Israel. Med djävulsk
slughet lärde han midjaniterna att
locka Israel till otukt och avgudadyrkan, och det var endast tiII följd
av Herrens ingripande han välsignade
Jsrael i stället för att förbanna det,
5.Mos.23:5; jfr Jos.24:9,10. Att judarna fäste stor vikt vid den främmande profetens välsignelser framgår
av vad som säges i Jos.24:10; Mika
6:5; Neh.13:2.
Bileam omtalas även i N.T. Han
framställs där såsom ett varnande
exempel på att skaffa sig lekamlig
vinning på sin profetgåva, 2.Pet.2:15;
Jud.v.ll, samt att lägga ut snaror för
Guds folk, Upp.2:14. Jfr uttrycken
»Balaams väg», .Balaams lära»,
• Balaams villolära».

Så säger B., Beors son
24 :15
B. stod upp och vände tillbaka
24:25
B. dräpte de ock med svärd
31:8
på B. s inrådan förledde Israels
31:16
han mot dig lejde B.
5. Mos. -23:4
Herren ville icke höra på B.
23:5
B., Beora son, spåmannen
Jos. 13:22
han lät kalla till sig B.
24:9
jag ville icke höra på B.
24:10
hade lejt B. emot dem
Neh. 13:2
kom ihåg... vad B. svarade
Mika. 6:5

BILGA

hebr. glättighet, munterhet.
1. En präst på Davids tid. l.Krön.
24:14.
2. En präst, en av dem som återvände från Babel på Serubbabels tid.
Neh.12:5,18.
BILGAl

hebr. glättighet, munterhet. En präst,
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Se: Bilga 2. Neh.1O:8.
BILHA

hebr. betydelse osäker, enl. en förklaring: späd, skygg. En ort i Simeon.
Se: Bala. l.Krön.4:29.
BILHA

hebr., betydelse osäker, enl. en förklaring: späd, skygg. RakeIs tjänstekvinna, Dans och Naftalis moder.
BILHA
B. åt sin dotter Rakel
l. Mos. 32904.329
där är min tjänarinna B.
gav hon honom B. till hustru
30:4
B. blev havande och födde
30:5
Åter blev B. havande
30:7
lägrade B., sin faders bihustru
35:22
B.s .. . söner voro Dan och
35:25
han följde då••• B. s söner
37:2
Dessa voro söner till B.
46 :25
voro Jahasiel .•• B. s söner 1. Krön. 7 :13

BILHAN

hebr., betydelse osäker, se Bilha.
1. Horeen Esers son. I.Mos.36:27;
I.Krön.1 :42 .
2. Benjaminiten Jedidaels son. l.Krön.
7:10.

Bilddyrkan är mycket vanlig i många
religioner, företrädesvis i de mera
primitiva. Man har förbundit »makten», »kraften» med ting eller bilder
av andar, gudar och gudinnor. Bilddyrkan förekom allmänt bland folken i Palestina, bland egyptier, babylonier och assyrier. I den kananeiska
religionen bland assyrierna, blev Astarte, fruktbarhetens gudinna, föremål
för dyrkan. Hon tillbads för övrigt i
hela Orienten under olika namn, exempelvis Ishtar i Babylonien, Nana
hos sumererna, Baalat i Kaanan. I
Palestina förekom Astartebilder som
husgudar, något som tydligt har framkommit vid utgrävningar.
Uppenbarelsen genom Mose lyfte
människornas tänkesätt upp på ett
högre plan. Den upphöjde Guden är
ande och låter ingen människa se sitt
ansikte, 2.Mos.33:20. Bilddyrkan förbjöds i dekalogen, 2.Mos.20:4-6.
Likväl var bilddyrkan ofta en vanlig företeelse här. Guldkalven i 2.
Mos.32 följdes längre fram av andra

hebr. möjl. främling. Beors son,
som bodde i Petor i Mesopotamien,
5.Mos.23:4. Han tillhörde måhända
midja niterna, 4.Mos.3I:8, men hade
uppenbarligen kunskap om den ende
sanne Guden. Hans rykte som siare
och profet var vida känt. Då israeliterna hade lägrat sig på Moabs slätter, slöt moabiternas konung Balak
förbund med midjaniterna mot Israel.
Han sände därpå bud till Bileam med
befallning att komma och förbanna
Israels stammar. Balaks sändebud
hade med sig spådomslön. På Guds
befallning vägrade emellertid Bileam
att komma. Balak sände då åter bud
till honom. Slutligen tillät Herren
honom att följa med dem, men han
bjöd honom tala endast vad Herren
ville ha sagt. På vägen såg den åsna,
som Bileam red på, en Herrens ängel.
Åsnan vek då åt sidan och vägrade
att gå vidare. Bileam tuktade den,
men åsnan vägrade trots -detta tre
gånger att fortsätta. Herren upplät
till sist åsnans mun, och den talade
till Bileam. Samtidigt öppnade Herren Bileams ögon, så att han såg
ängeln, som stod på vägen med dra-

BILEAM
sändebud till B., Boors
4. Mos. 22:5
äldste i Moab ••• kommo till B.
22:7
Moabs furstar kvar hos B.
22:8
Gud kom till B.
22:9
B. svarade Gud
22:10
Då sade Gud till B.
22:12
Om morgnnen, när B. hade stått
22:13
B. vägrade att följa med oss
22:14
kommo till B. och sade
22:16
svarade B. och sade till Balaka
22:18
Gud kom till Bileam om natten
22:20
morgonen, när B. hade stått upp
22:21
B. slog åsninnan för att driva
22:23
klämde så B. s ben mot muren
22:25
lade hon sig ned under B.
22:27
Då upptändes B. s vrede
22:27
bon sade till B;Vad har jag gjort
22:28
B. svarade åsninnan: Du har
22 :29
men åsninnan sade till B.
22:30
Herren öppnade B. s ögon
22:31
sade B. till Herrens ängel
22:34
Herrens ängel svarade B.
22:35
följde då B. med Balaks furstar
22:35
När Balak hörde, att B. kom
22:36
Balak sade till B.: Sände jag icke 22:37
B. svarade Balak: Du ser nu
22:38
Sedan följde B. med Balak
22:39
Balak ••• sände till B.
22:40
följande morgon tog Balak B. med 22:41
B. sade ••• : Bygg här 7 altare
23:1
Balak gjorde såsom B. sade
23:2
Balak och B. offrade
23:2
sade B. till Balak: Stanna kvar
23:3
23:4
Gud visade sig för B.
Herren lade i B. s mun
23:5
sade Balak till B. : Vad har du
23:11
Herren visade sig för B.
23:16
Då sade Balak till B.
23 :25
B. svarade och sade till Balak
23 :26
Balak sade till B. : Kom
23 :27
Balak tog B. med sig upp
23:28
B. sade ••• : Bygg här 7 altaren
23 :29
Balak gjorde såsom B. sade
23:30
B. såg, att det var Herrens vilja 24:1
när B. lyfte upp sina ögon
24:2
Så säger B., Boors son
24:3
upptändes Balaka vrede mot B.
24:10
Bileam svarade B.: Sade jag icke 24:12

BINDA
fikonlöv och bundo omkring 1.Mos. 3:7
sedan band ban sin son Isak
22:9
vi bundo kärvar på fältet
37:7
binder vid vintr ädet sin åsna
49:11
du skall b. huvor på dem
2. Mos. 29:9
Var ocb en b.e sitt svärd
32:27
band huvor på dem
3. Mos. 8:13
varmed bon har bundit sig 4. Mos.30:7
varmed hon har bundit sig
30:9
skall b. dem ss. ett tecken 5.Mos. 6:8
I skolen b. dem ss. ett tecken
11:18
skall icke b. munnen till på oxen
25:4
b. detta röda snöre i fönster Jos. 2:18
(Rahab) band det röda snöret
2:21
band (svärdet) under sina
Dom. 3 :16
band så ihop 2 och 2 rävar
15:4
dragit hitupp för att b. Simson
15:10
Vi hava kommit för att b. dig
15:12
vi vilja allenast b. (Simson)
15:13
15:13
bundo de hm med 2 nya tåg
så att vi kunna b. (Simson)
16:5
skulle man kunna b. och kuva
16:6
bunde mig med 7 sensträngar
16:7
(Delila) band honom med dem
16:8
huru man skulle kunna b. dig
16:10
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666

667
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hebr. (guden) Bel har älskat el. stridens son. En av Jobs tre vänner, som
var från Sua.
BILDAD
vänner till Job" ,B. från Sua Job. 2:11
tog B. från Sua till orda
8:1
Därefter tog B. från Sua till orda 18:1
Därefter tog B. från Sua till orda 25:1
B ... gjorde såsom Herren
42:9

BILDDYRKAN

Se även: Avgud, avgudadyrkan, bild,
bildverk, bildstod, dyrka, tillbedja,
vilddjurets bild.
Bilddyrkan

BILEAM

hebr. möjl. främling. En levitstad
i Manasse väster om Jordan, identisk
med nuvarande Belameh 1 km söder
om Jenin. Se: Jibleam, Gat-Rommon.
I.Krön.6:70.
BILEAM

BILLIG

given .. vad rätt och b.t är

Kol. 4:1

BILSAN

hebr. frågare, sökare, forskare. En
av de tolv förnämsta ledarna bland
de judar, som återvände med Serubbabel från fångenskapen i .Babel.
Esr.2:2; Neh.7:7.
BIMHAL

hebr. möjl. omskärelsens son, omskuren. Jaflets son. l.Krön.7:33.
-binda

BINDA

förbinder PS.147: 3
trälbinda 2.Kor.ll:20; Ga1.2:4
kärvbindare Ps.129:7

Bindel-BiHerhet
Om man bunde mig med nya tåg
16:11
tog Delila nya tåg och band hm
16:12
huru man skulle kunna b. dig
16:13
bundo hm med kopparfjättrar
16 :21
band Sau! folket med ed
1.Sam.14:24
när ha fader band folket med eden 14:27
bundit folket med en dyr ed
14 :28
händer voro ej bundna
2. Sam. 3:34
bälte bundet över sina länder
20:8
icke bundit dig med ed
1. Kon. 2:42
bundo säcktyg omkring sina länder 20:32
allenast åsnorna bundna
2. Kon. 7:10
hålla honom bunden i fängelse
17:4
svärd bundet vid sin länd
Neh. 4:18
de läggas bundna i kedjor
Job 36:8
(Josef) skulle b. hs furstar
Ps. 105:22
för att b. deras konungar
149:8
bind dem omkring din hals
Ords. 3:3
bunden genom din muns tal
6:2
Hav dem bundna vid ditt hjärta
6:21
7:3
Bind dem vid dina fingrar
b. slungstenen fast vid slungan
26:8
förlossning för de bundna
Jes. 61:1
låg bunden med kedjor
Jer. 40:1
dina händer hava varit bundna
40:4
bind en sten vid (boken)
51:63
bliva bunden med sådana
Hes. 3:25
befallning att b. Sadrak
Dan. 3 :20
Så blevo dessa bundna
3 :21
bundna kastades i ugnen
3:23
3 män vi läto kasta bundna i elden 3 :24
bunden med kedjor av järn
4:12
stubben lämnas kvar bunden
4:20
förut har bundit den starke
Matt. 12:29
b.en det i knippor att brännas
13:30
Herodes hade låtit b. (Johannes)
14:3
allt vad du b. er på jorden, det
skall vara bundet i himmelen Matt. 16:19
Allt vad I b. en på jorden, det
s);all vara bundet i himmelen
18:18
finna en åsninna stå bunden
21: 2
b. ihop tunga bördor
23:4
då är han bunden av sin ed
23: 16
är han bunden av sin ed
23:18
läto b. (J.) o. förde hm. bort
27:2
icke förut har bundit den
Mark. 3:27
Herodes hade låtit b. (Johannes)
6:17
finna en åsnefåle stå där bunden
11:2
11:4
funno en åsnefåle stå där bunden
läto de strax b. J. o. förde hm. bort 15:1
s. Satan har hållit bunden
Luk. 13:16
en åsnefåle stå där bunden
19:30
tog en linneduk o. band den
Joh. 13:4
Ii nnednken s. han bundit om sig
13:5
rättstjänarna grepo J. o. bundo hm. 18:12
sände hm. bunden t. översteprjisten 18:24
om I b. en ngn. i hs. synder, så
är han bunden i dem
20:23
föra dem bundna t. Jerusalem Apg. 9:2
mskor bundna t. översteprästerna
9:21
hade bundit sig gm. ett löfte
18:18
bunden i anden begiver j. mig nu
20:22
band därmed sina händer o. fötter 21:11
Den man skola judarna så b.
21:11
redo icke allenast låta mig b. s
21: 13
män s. bundit sig gm. ett löfte
21:23
män och kvinnor lät jag b.
22:4
bunden med denna kedja
28:20
gift kvinna bunden vid sin
Rom. 7:2
löst från den lag s. band henne
7:2
Är du bunden vid hustru
1. Kor. 7 :27
icke b.es av något nödtvång
7:37
En hustru är bunden
7 :39
icke b. munnen till på oxen
9:9
icke b. munnen till på oxen 1. Tim. 5:18
4 änglar s. hållas bundna
Upp. 9:14

-bindel

3. En avkomling till Bani. Esr.10:38.
4. Henadads son, en levit, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.3:24; 10:9.
S. En levitisk sångledare. Se: Bani 5.
Neh.12:8.
6. En hövding för en familj. Se:
Bani 7. Neh.7:15.

BINDEL
sätta en b. över ögonen
1. Kon.
skyndsamt bort b,n från sina ögon
Ve eder s. syn b,lar till alla Hes.
jag skall v äl nå edra b,lar
sätta en ren b. på hs huvud
Sak.
satte en ren b. på (Josuas) huvud
händer och fötter i b,lar
Joh.
fick se huru bJarna lågo där
icke låg tillsammans med b.larna

BIRSAlT

hebr. läsarten birzaji! osäker, möjl.
berzaji!, enl. en förklaring: olivträdets
brunn. Malkiels son av Asers stam,
eller en stad i Aser. l.Krön.7:31.

BINEA
hebr. möjl. vandrare. En son till

Mosa, avkomling till Sauls son Jonatan. l.Krön.8:37; 9:43.
BINNUI
hebr. möjl. uppbyggd.
1. Leviten Noadjas fader. Esr.8:33.

2. En avkomling till Pahat-Moab.
Esr.10:30.
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BITA SÖNDER
mina tänder b. sönder sig
Klag. 3:16
mskorna beto sönder s. tungor Upp. 16: 10

7) ~in'ä, il1$? i?
iver, avund; i Ords.14:30 övers.
bittert sinne. Se: Avund 2, Bitterhet 2.

BITJA
Herrens dotter (dyrkare av

milmär, '1 ~ q
förbittring, bedrövelse; i Ords.17:25
övers. bitter sorg; av: märar, se 9.

BISJOTJA

hebr., betydelse osäker, möjl. Herrens
olivlund. En stad i södra Juda. Somliga läser i enlighet med Neh.1l:27
benotähä, varvid övers. blir: BeerSeba -och hennes döttrar (underlydande orter). Jos.15:28.
BISLAM
aram. i frid el. fridens son. Ämbets-

man i Palestina under konung Artasasta. Möjligt är, att bisläm inte skall
uppfattas som personnamn utan ses
i samband med följande ord Mitredat; i så fall blir övers.: .i samförstånd med Mitredat». Esr.4:7.
BISSETA

hebr. av pers. eunuck. En av konung
Ahasveros' sju hovmän. Est.l:10.
BISTER

b.ra ss. en björninna
b.ra och oförvägna folket

2.Sam.17:8
Ilab. 1:6

BISTÅ

skola de b. dig att bära
4. Mos. 11:17
icke undandraga dig att b. 5. Mos. 22:4
bistod Abner Sauls hus
2, Sam. 3:6
(Abner:) skall jag b. dig
3:12
hjältar s. bistodo hm
1. Krön. 12:1
Om I viljen b. mig
12:17
frid vare med dem s. b. (David)
12:18
ty din Gud har b.tt dig
12:18
12:19
fingo de icke b. dessa
bistodo David mot strövskarorna 12:21
till David för att b. honom
12:22
med sin kraft skall b.
2. Krön. 16:9
b.r mig mot ogärningsmännen Ps. 94:16
b. dem s. stappla till
Ords. 24:11
ingen i folken bistod mig
J es. 63:3
Farao skall icke b. honom
Hes. 17:17
att b. mig i min kamp
Rom. 15:30
b.n (Febe) i allt
16:2
envar s. b.r dem
1. Kor. 16:16
BISTÅND
2.Mos.23:1
skall du icke giva ditt b.
Jes. 30:5
icke vara till b. och hjälp
30:7
Egyptens b. är fåfänglighet
Ef. 4:16
gm det b. var led giver
Kol.
2:19
av ledgångar och senor får b.

Dom. 14:8
Jes. 7 :18

BIT
-bit

läckerbitar Ords.18:8; 26:22
BIT
får en b. bröd att äta
1.Sam. 2:36
Den b. du har ätit måste
Ords. 23:8
lerkruka i b.ar
Jes. 30:14
bland b.arna icke finna en skärva 30:14
för några b.ar bröd ohelgen Hes. 13 :19
BITA

Uppdelning: allmänt, bita samman,
bita sönder.
BITA
en s. b. er hästen i foten
b. ihop tänderna mot mig
den s. b. er ihop läpparna
om I b. ens inbördes
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BITRÄDA

namnen på män s. skola b.

4. Mos. 1:5
Neh. 13:13

BITTER

Se även: Bitterhet, harm, häftighet,
smärta, vrede.
Bitter, bitterhet.

Ordet bitter brukas i Bibeln med
olika betydelser:
1) I rent bokstavlig, fysisk mening,
en bitter smak, 4.Mos.9: 11; Jak.3: 11;
Upp.8:11; 10:9-10 etc.
2) Bildligt. Hårda, onda ord och
uttalanden karakteriseras såsom bitterhet i de orättfärdigas mun, Rom.
3: 14. Träldomens och förtryckets
omänskliga upplevelser förbittrar tillvaron, 2.Mos.1:14. En smärtsam förlust av någon, som stod en ära, ensamheten och hjälplösheten kännes
såsom en kalk, fylld av bitterhet,
Sak.12:10. Den intensiva nöd, som
erfares som en följd av att ha vänt
Gud och hans vägar ryggen, uppleves
såsom en stor bitterhet, Klag.1:4 f.
Stundom talas om döden såsom bitterhet, l.Sam.15:32.
3) Subjektiva känslor. Barnlöshetens sorg är en bitter sorg. Besvikelsen
kännes bitter. Armod och förtvivlan
har smak av bitterhet. Samma förhållande gäller beträffande inre hemliga lidanden, som ingen annan känner. Botens smärtsamma process giver
ofta en bitter smak.
4) Etisk betydelse. Skriften kallar
osanning, lögn, svek och omoralisk
vandel för bitterhet i motsats tiII
sanningens, trohetens och renhetens
sötma, Rom.3:14; Ords.5:4; Jer.4:18.
Ett ont sinnelag förbindes med bitterhet, Ef.4:31; Ko1.3: 19. De troende
förmanas i Hebr.12:15 att inte ge
rum för någon .giftig rot. (grundtexten: • bitterhets rot» ), som kan
skada gemenskapen.
BITTER

Se: Bi.
BISVÄRM
i lejonets kropp se en b.
på b.arna i Assyriens land

hebr.
Herren). Mereds hustru, Faraos dotter; i den senare judiska traditionen
identifierad med den i 2.Mos.2:5 ff.
omtalade Faraos dotter. l.Krön.4:18.

BITRÄDE
t. b. Hanan, son t. Sackur

BISVÄRM

20:38
20:41
13 :18
13 :20
3:5
3:5
11 :44
20:6
20:7

6) I hebreiskan förstärkes ofta ett
verb genom att därtiII fogas en inf.
av samma verb .• Bitter., .bittert. är
en övers. av den förstärkande inf. av
verbet bä~ä, gråta. Jfr Bitterligen 4.

BIRSA

hebr. möjl. tjock, stark el. ondskans
son. Gomorras konung på Abrahams
tid. l.Mos.14:2.

BINDEL

huvudbindel 2.Mos.28:4; 29:6
högtidsbindeln Jes.61:1O
linne bindlar Luk.24:12; Joh.19:40

BITA SAMMAN
Job 16:9
b. er sina tänder samman
o. b. er sina tänder samman
Ps. 37:12
han skall b. sina tänder samman 112:10
fiender b. samman tänderna Klag. 2:16
beto sina tänder samman
Apg. 7:54

1. Mos. 49:17
Ps. 35:16
Ords. 16:30
Gal. 5:15

8)

9) märar, i J':2
vara el. bli bitter; vara förbittrad el.
bedrövad. Klag.1:4 ordagrant: och
hon, det är bittert för henne; Sak.
12:10 hif. med 'al, bittert sörja. Se:
Bedröva 3, Bedrövelse 1, Bitterligen 2.

10) tamrurim, O 'l·1~l}
bitterheter, bittra ting; av: märar, se 9.
11) meriru!, n·n 'l 9
förbittring, bedrövelse; endast i Hes.
21:6, övers. bitter smärta; av: märar,
se 9.
12) ros, t7~{'1
giftplanta, bitter planta.
13) pikrainö, 11 l K P a l v w
göra bitter, i Upp.10:9 övers. vålJa
bitter plåga; pass. bli el. vara bitter;
av: pikros, se 14.

14) pikr6s, TT l K P 6 ~
spetsig, skarp; bitter.
15) poly, :i o), (,
adv. mycket, i Upp.5:4 tiIIs. med
verbet klaiö, övers. gråta bittert; av:
polys, stor, mycken.
16) utf. ord.
BITTER
1 brast ut i b.klagan
1. Mos. 27:34
2. Mos. 12:8
2 bröd jämte b.ra örter
1 ty (vattnet) var b.t
15:23
2 Med b.ra örter äta
4. Mos. 9:11
5.Mos.32:24
3 av farsoter s. b.t pina
4 deras klasar hava b. smak
32:32
5 de brusto ut i b.gråt
Dom. 21:2
6 bedja till H.under b.gråt1.Sam. i:10
1 leda till ett b.t slut
2. Sam. 2:26
1 högljudda och b.ra klagorop Est. 4:1
Job 3:20
1 liv åt dem s.plågas b.t
1 b.ra ord lägga de (onda) an
Ps. 64:4
1 bliver hon b. ss. malört Ords. 5:4
7 b.t sinne är röta i benen
14:30
8 b. sorg för henne s. fött hm
17 :25
27:7
1 finner allt vad b.t är sött
1 s. var b.rare än döden
Pred. 7:27
Jes. 24:9
9 rusdrycken kännes b.
1 denna b.ra bedrövelse över
38:17
Jer. 4:18
9 ondskas frukt bliver b.t
10 mitt folk håll b. döds klagan
6:26
10 i Rama, klagan och b. gråt
31 :15
6 B.t gråter (staden)
Klag. 1:2
9 själv sörjer hon b.t
1:4
2 mättade mig med b.ra örter
3 :15
11 brista i din b.ra smärta
Hes. 21:6
1 klaga b.t (över Tyrus öde)
27:30
1 de gråta över dig i b. sorg
27:31
27 :31
1 under b. klagan
Hos. 10:4
12 sS.en b.planta skjuter
10 Efraim uppväckt b. förtörnelse 12:14
Mika 1:10
6 gråten icke så b.t
9 skola b.t sörja (ende sonen) Sak.12:10
13 varen icke b.ra mot dem
Kol. 3:19
14 källa sött och b.t vatten
Jak. 3:11
14 Om I hysen b. avund
3:14
15 Jag grät b.t över att ingen Upp. 5:4
8:11
16 tredjedelen blev b. malört
13 (vattnet) hade blivit så b.t
8:11
13 (bokru!len) vålla dig b.plåga
10:9
13 kände jag b.plåga i min buk
10:10

1) mar, '1 ~
bitter; som subst. det som är bittert,
bitterhet; som adv. bittert; av: märar,
se 9. Job 3:20 ordagrant: liv åt de i
själen bittra; Hes.27:31 i själens bitterhet (bedrövelse), bitter klagan. Se:
Bedröva 5, Bedrövelse 2, Bitterhet I,
Bitterligen 3.
2) merorim, O' "i"l?
bittra örter; mask.
av: märor, se 4.
3) meriri, 'l '-:v.?
bitter, giftig; av:' mårar, se 9; 5.Mos.
32:24 ordagrant: bitter farsot (giftig
pest).
4) märor, i1/.:l
bitter; fem.
i 5.Mos.32:32, ordagrant: druvorna [ärol bittra för dem;
av: märar, se 9. Jfr 2.
5) Dom.21:2 ordagrant efter hebreiskt uttryckssätt: och de höjde sin
röst och gräto en stor gråt.

iver, avund; häftighet, förbittring.
Se: Avund 2, Bitter 7.
3) pikria, TT l K P f a
bitterhet; av: pikros, se Bitter 14.
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BITTERHET
l) mar, '1

~

bitter; som subst. bitterhet. Se: Bedröva 5, Bedrövelse 2, Bitter 1,
Bitterligen 3.
2) /fin 'ä,

ill:$ ii?

Bitterhet-Bjuda

kunnen i morgon b.
1.Mos.19:2
Abraham b.följande morgon gick 19:27
stod Ablmelek upp b.
20:8
B.följande morgon tog Abraham
21:14
B. följande morgon lastade
22:3
,B. följande morgon svuro de eden 26:31
b.om morgonen stod Jakob upp
28:18
morgonen stod Laban b. upp
31:55
till Farao I morgon b.
2. Mos. 7 :15
I morgon b. fram inför Farao
8:20
(H.:) Träd I morgon b.fram
9:13
följande morgon stod (Mose) b. upp 24:4
32:6
Dagen därefter stodo de b. upp
b. följande morgon begav sig
34:4
stodo upp b. följande
4. Mos. 14:40
B.följande morgon bröt
Jos. 3:1
följande morgon stod Josua b. upp
6:12
på 7. dagen stodo de b.upp
6:15
lät b.låljande morgon
7:16
b. följande morgon mönstrade
8:10
b. om morgonen ut till strid
8:14
B.låljande morgon fingo
Dom. 6:28
när (Gid eon) b. kramade ur ullen
6:38
B.låljande morgon drog Gldeon
7:1
I morgon b. störta mot staden
9:33
de stodo upp b.om morgonen
19:5
stod han åter upp b.om morgonen 19:8
I morgon b.låretaga eder färd
19:9
därefter stod folket b. upp
21:4
B.låljande morgon vände
l. Sam. 1:19
när asdodlterna b. kommo dit
5:3
5:4
kommo dit b.om morgonen
b.låljande dag ropade Samuel
9:26
b. om morgonen stod Samuel upp
15:12
fillst6en kom fram b. och sent
17 :16
B.följande morgon överlämnade
17:20
Så stå nu upp b. I morgon
29:10
l I morgon haven stått b. upp
29:10
Då stod David b. upp
29:11
Absalom plägade b.
2. Sam. 15:2
b.om morgonen sågo
2. Kon. 3:22
b.om morgonen stod upp
6:15
när man b.låljande morgon
19:35
b. drogo (Juda) ut
2. Krön. 20:20
lät HIskla b. om morgonen
19 :20
b.om morgonen offrade han
Job 1:5
H., b. hör du min röst,

BJUDA
träd om vilket jag b.lt
l. Mos. 3:17
att han skall b. sina barn
18:19
hållit vad jag har b.lt hm
26:5
27:8
(Rebecka:) gör vad jag b.er
(lsak) bjöd (Jakob) och sade
28:1
ty (lsak) hade b.lt (Jakob)
28:6
32:4
(Jakob) bjöd (budbärarna)
han bjöd den förste (tjänaren)
32:17
han bjöd den andre (tjänaren)
32:19
bjöd (Josef) sin hovmästare
44:1
(Farao:) b.er jag dig nu
45 :19
49:29
(Jakob) bjöd dem och sade
ss. (Jakob) hade b.lt dem
50:12
fader bjöd oss låre sin död
50:16
hade b.lt hm att göra
2. Mos. 4:28
Du skall tala vad jag b.er dig
7:2
äta osyrat bröd, ss. jag b.lt
23:15
29:35
1 alla stycken ss. jag b.lt dig
göra allt vad jag har b.lt dig
31:6
1 alla stycken ss. jag b.lt dig
31:ll
vlk1t av ifrån den väg s.jag bjöd
32:8
osyrat bröd, ss. jag b.lt dig
34:18
det s.hade blivlt hm b.et
34:34
äten det ss. jag har b.lt
3. Mos. 8:31
Icke mån dö; ty så är mig b.et
8:35
äta det; så är mig b.et
10:13
ätit upp köttet, ss. jag b.lt
10:18
prästen b.att man tvår den sak
13:54
prästen b. att man lår dens
14:4
prästen skall b. att man slaktar
14:5
prästen b. att man utrymmer
14:36
vad jag har b.lt eder Iakttaga
18:30
Iakttaga vad jag har b.lt dem
22:9
jag skall b. min välsignelse
25:21
ss. (Mose)hade blivit b.et 4. Mos. 3:16
ss. (H.) hade b.lt (Mose)
20:9
göra sS.min herre b.er
32:25
5. Mos. 1:16
(Mose:) jag bjöd då edra
Så bjöd jag eder på den tiden
1:18
bjud folket och säg: l kommen
2:4
jag bjöd eder på den tiden
3 :18
Icke ngt till det s. jag b.er
4:2
4:13
förbund han bjöd eder att hålla
hålla dessa bud ss. han b.lt
6:25
ifrån den väg jag bjöd dem gå
9:12
hålla vad han b.er dig hålla
ll:l
ifrån den väg jag b.er eder gå
ll:28
föra allt vad jag nu b.er eder
12:ll
allt vad jag eljeat b.er dig
12:14
1 enlighet med vad jag b.lt dig
12:21
vad jag b.er eder, skolen l bålla
12:32
därför b.er jag dig och säger
15:ll
därför b.er jag dig detta 1 dag
15 :15
tala till dem allt vad jag b.er
18:18
talar vad jag Icke b.lt hm
18:20
Därlår är det s. jag b.er dig
19:7

Vad jag b.lt dem skolen l hålla
24:8
b.er jag dig att iakttaga detta
24:18
därlår b.er jag dig iakttaga
24:22
givit det ss.du har b.lt mig
26:13
gjort ss.du har b.lt mig
26:14
nödgas b. ut eder ·till salu
28:68
30:2
1 alla stycken ss. jag 1 dag b.er
dl jag 1 dag b.er dig älska H.
30:16
l skolen göra ss.jag har b.lt
31:5
bjöd (Mose) leviterna s.buro
31:25
Ifrån den väg s. jag b.lt eder gå
31 :29
(H.:) jag har b.lt dig
Jos. 1:9
b.en folket: Reden till reskost
1:11
vad du b.lt oss vilja vi göra
1:16
vadhelst (Josua) b.er hm
1:18
(tillsyningsmännen) bjödo folket
3:3
Bjud nu prästerna
3:8
Väljen ut och b.en dem
4:3
Bjud prästerna stiga upp ur Jordan 4:16
8:4
(Josua) bjöd (stridsmännen)
Given akt på vad jag b.lt
8:8
landet åt l. ss. jag har b.lt
13:6
vad jag b.lt skall hon hålla
Dom. 13 :14
Icke b.lt oss hit för att utarma
14:15
menigheten bjöd (12000 man)
21:10
ss. hennes svärmoder b.lt
Rut 3:6
broder har själv b.1t
l. Sam. 20:29
ss. kOnungen b.er
2. Sam. 9:ll
(JoBb) bjöd budbäraren och sade
II :19
Det är ju jag s. b.er eder
13 :28
18:5
folket hörde huru konungen bjöd
gjorde vad konungen b.lt
21:14
bjud att man hugger cedrar 1.Kon. 5:6
gör allt vad jag b.lt dig
9:4
hörsammar allt jag b.er
11:38
David Icke vek ifrån ngt han bjöd 15:5
korparna har jag b.lt
17:4
b.lt en änka lårs e dig med föda
17:9
Därefter bjöd han dem
2. Kon. 11:5
18:36
konungen hade så b.lt
göra allt vad jag b.lt dem
21:8
bjud (HIlkia) att göra I ordning
22:4
23 :21
konungen bjöd allt folket
bjöd hm bygga hus åt H.
l, Krön. 22:6
b.er gräsboppor fördärva 2. Krön. 7 :13
gör allt vad jag har b.lt dig
7 :17
vek Icke av ifrån vad konungen b.lt 8:15
bjöd (Josafat) dem
19:9
konungen b.lt I kraft av H. ord
29:15
efter vad konungen hade b.lt
30:12
göra allt vad jag har b.lt dem
33:8
talade med henne ss. b.et var
34:22
ss. konungen hade b.lt
35:10
jag bjöd dem gåt1ll lddo
Esr. 8 :17
så hade (Ahasveros) b.lt
Est. 3:2
bjöd hm gå till Mordokai
4:5
1 morgon är jag b.en till henne
5:12
Job 21:34
kunnen l då b. mig •• tröst
Vem har b.lt hm vårda sig
34:13
Har du b.lt dagen att gry
38:12
han bjöd, och det stod där
Ps. 33:9
bjöd hungersnöd komma
105:16
bjöd, och flugsvärmar kommo
105:31
bjöd,och gräshoppor kommo
105:34
bjöd, och de blevo skapade
148:5
bryr sig ej om du b.er
Ords. 6:35
min lårgrymmelse.s .. b. er
Jes. 10:6
det är hs.mun s.b.er det
34:16
ty konungen hade så b.lt o. sagt
36:21
(H:) o. tala vad j. än b. er dig Jer. 1:7
o. tala t. dem allt vad j. b. er dig
1:17
vandren på den väg s. j. b. er eder
7:23
aldrig har b.lt ngt. sådant
7:31
s. j. bjöd edra fäder
ll:4
gören alldeles ss. j. b. er eder
ll:4
det lårbund s. j. bjöd dem hålla
ll:8
gördel s. j. bjöd dig gömma där
13:6
17:22
(H:) ss.j.bjöd edra,fåder
fastän j. aldrig b. it sådant
19:5
tala alla de ord s. j. har b.lt dig
26:2
bjud dem framföra sitt budskap
27:4
s. j.lcke hade b.lt dem
29:23
gjorde intet av det du hade b.lt
32:23
fastän j. aldrig hade b. It dsm
32:35
vad han har b.lt oss
35:8
gjort ss. han har b.lt eder
35:18
ss. konungen hade b.lt hm.
38:27
Jag har gjort ss. du bjöd mig Hes. 9:11
bjöd mannen llinnekläderna
10:6
j. gjords ss. (H.) bjöd mig
12:7
Bjud henne fara ned 1 jordens djup 32: 18
j. profeterade, ss. blivit mig b. et
37:7
profeterade ss. han hads b.lt mig 37:10
profeterna bjöden l
Am. 2:12
(H.) b. svärdet att dräpa dem
9:4
b.lt torka komma
Ragg. l:ll
Om du håller vad jag b.lt
Sak. 3:7
hålla vad han b.lt oss
Mal. 3 :14
bjud dessa stenar bliva bröd Matt. 4:3
bjöd han att man akulle fara över
8 :18
10:5
bjöd dem och sade: Ställen Icke
lår bordsgästernas skull bjöd
14:9
bjud mig komma till dig på vattnet 14:28
16:12
b.1t dem taga sig till vara
18:25
bjöd ha herre han skulle säljas
(J. :)till bröllopet dem s. voro b.na 22:3

säga till dem s. voro b.na
22:4
s. voro b.na voro Icke värdiga
22:8
b.en till bröllopet alla l träffen
22:9
Bjud att man skyddar graven
27:64
bjöd dem Icke taga ngt
Mark. 6:8
hjöd han att lägga fram dem
8:7
han bjöd dem och sade: Sen till
8:15
bjöd han dem att de Icke
9:9
b.er portvakten att vaka
13:34
likaså b.er jag eder: Vaken
13:35
bjud denna sten bliva bröd
Luk. 4:3
När du blivit b.en t1ll bröllop
14:8
den s. b.lt bAde dig och honom
14:9
när du har blivit b.en
14:10
s. har b.lt dig säger till dig
14:10
(J.:) sade ock till den s. b.lt
14:12
så att de b. dig igen
14:12
bjud fattiga, krymplingar
14:13
stort gästabud och bjöd många
14:16
säga till dem som voro bjudna
14:17
ingen av de män s. voro b.na
14:24
bjöd att mannen skulle ledas
18:40
b.lt mig vad jag skall tala
Joh. l2:49
om l gören vad jag b.er
15:14
b.er jag eder, att l skolen älska
15:17
bjöd att (J.) skulle korsfästas
19:16
Apg. 1:4
bjöd han dem och sade
bjöd (Simon) dem penningar
8:18
Då bjöd (Petrus) dem komma in
10:23
han bjöd 08S predika lår folket
10:42
bjöd han att man skulle döpa
10:48
(Herodes) bjöd att de skulle föras 12:19
borde b. dem hålla Moses' lag
15:5
b.er jag dig fara ut ur henne
16:18
bjödo att man skulle piska dem
16:22
bjödo fångvaktaren att hålla dem
16:23
nu b.er (Gud) människorna
17:30
bjöd att man skulle fängsla hm
21:33
21:34
bjöd han att man skulle röra hm
bjöd översten man skulle låra in
22:24
bjöd översteprästerna att komma 22:30
b.er du, att man skall slå mig
23:3
(översten) bjöd manskapet gå ned 23 :10
2:l :22
ÖVersten bjöd då ynglingen
b.lt (Paulus') anklagare att inlör
23:30
bjöd (Felix) man skulle lårvara
23:35
bjöd att Paulus skulle låras fram 25:6
bjöd att mannen skulle föras fram 25:17
25:21
bjöd jag att han skulle llårvar
bjöd de simkunniga först
27:43
s.äro gifta b.er jag
l. Kor. 7:10
ngn av dem b.er eder till sig
10:27
Detta b.er jag eder nu
11:17
underordna sig, ss. lagen b.er
14:34
enligt vad vi hava b.lt eder l. Tess. 4:ll
VI b. eder, käre bröder
5:14
skolen göra vad vi b. eder 2. Tess. 3:4
Men vi b. eder, käre bröder
3:6
SAdana mskor b. vi I H.JK.
3:12
Jag b.er dig stanna kvar
l. Tim. 1:3
Så skall du b. och undervisa
4:ll
hålla vad jag har b.lt
6:14
Bjuddems.ärorlka
6:17
bjud dem att göra gott
6 :18
den nåd s. b.es eder
l. Pet. 1:13
Om l, ss. skriften b.er
Jak. 2:8
Saliga äro de s. äro b.na
Upp. 19:9
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BITTERHET
l dödens b. överstånden
l. Sam. 15:32
2 fåkunnige dödas av sin b.
Job 5:2
3 Deras mun är full av •• b. Rom. 3:14
Ef. 4:31
3 b. vare fjärran Ifrån eder
BITTERLIGEN

l) Efter hebreiskans sätt att uttrycka sig står det i 2.Sarn.13:36 ordagrant: gräto en mycket stor gråt;
2.Kon.20:3 och Jes.38:3: och Hiskia
grät en stor gråt; Esr.10:l ty folket
grät en myckenhet av gråt. Jfr Bitter 5.
2) mdrar, "1~
vara el. bli bitter; i Jes.22:4 tillsammans med prep. be, i, och bClfi, ~åt,
övers. gråta bitterligen. Se: Bedröva
3, Bedrövelse l, Bitter 9.
3) mar, "1 Q
bitter; som adv. bittert, bitterligen;
av: märar, se 2. Se: Bedröva S, Bedrövelse 2, Bitter l, Bitterhet 1.
4) I hebreiskan förstärkes ofta ett
verb genom att därtill fogas en inf.
av samma verb; så är det med däma'
i Jer.13:17 och bäkä i Jer.22:10,
därav övers. gråta -bitterligen. Jfr
Bitter 6.
5) pikr6s, 11 l K pGi <;
adv. bittert, bitterligen; av: pikr6s,
se Bitter 14.
6) hikan6s, l K o. \i 6 ~
tillräcklig; stor; Apg.20:37 ordagrant:
Och det blev ett stort gråtande från
alla.
BITTERLIGEN
l gräto häftigt och b.
2. Sam. 13 :36
2. Kon. 20:3
l Hlskia grät b.
l också folket grät b.
Esr.10:1
2 jag måste gråta b.
Jes. 22:4
3 fredsbudbärarna gråta b.
33:7
38:3
l Hlskia grät b.
Jer. 13:17
4 mitt öga måste b.gråta
22:10
4 gråten b. över honom
5 (Petrus) gick ut och grät b. Matt. 26:75
Luk. 22:62
5 han gick ut och grät b.
6 begynte alla att gråta b.
Apg. 20:37
BITTIDA

b. frambär jag mitt offer
Ps. 5:4
Gud, b. söker jag dig
63:2
b.kommer min bön
88:14
är fåfängt att l b. stån upp
127:2
Låt mig b.lårntmma din nåd
143:8
s.välslgnar b.om morgonen Ords. 27:14
B.må vi gå till vingårdarna
HV. 7:12
Ve dem s.stå b. upp
Jes. 5:ll
anden 1 mig söker dig b.
26:9
när man b.följande morgon
37:36
husbonde b.om morgonen
Matt. 20:1
b.om morgonen gick (J.)
Mark. 1:35
b.om morgonen kommo de
16:2
folket kom b.om morgonen
Luk.21:38
sedan de b.på morgonen varit
24:22
BITYNIEN

En provins på Mindre Asiens nordvästra kust, vid Svarta havet. Dess
siste konung, Nikomedes III, överlät
sitt land till Rom (år 57 f.Kr.). På
sin andra missionsresa ville Paulus
och hans följeslagare bege sig dit,
men Guds Ande tillät dem inte. Av
I.Petrus' brev framgår, att det redan
tidigt fanns kristna i Bitynien. Ståthållaren Plinius d.y. beklagade sig
i en skrivelse till kejsaren (år 112),
över kristendomens framgång i provinsen, och utbad sig instruktion om
vad som kunde göras för att förhindra
den. - I de bityniska städerna Nicea
och Kalcedon hölls senare stora
kyrkomöten. Apg.16:7; I.Pet.l:1.
BJUDA
-bjuda

förbjudes 3.Mos.4:2
inbjuda 2.Mos.2:20
påbjudit Matt.8:4
BJUDA

Uppdelning: allmänt, bjuda ut, i förb.
med namn.

BJUDA (bjuda ut)
skolen I nödgas b. ut eder

5. Mos. 28:68

BJUDA (1 lårbindelse med namn)
H. bjöd mannen och sade
l. Mos. 2:16
gjorde ss. Gud b.lt (Noa)
6:22
Noa gjorde ss. H. hade b.lt hm.
7:5
ss. Gud hade b.lt Noa
7:9
allt slags kött, ss. Gud b.lt hm.
7:16
ss. Gud hade b.lt (Abraham)
21:4
Sedan bjöd Ablmelek allt folket
26:ll
Då bjöd Laban tillhopa allt folket
29:22
Josef bjöd att man skulle fylla. •
42:25
besittning •• ss. Farao hade b. it
47:11
O. Josef bjöd läkarna
50:2
Då bjöd Farao sitt folk
2. Mos. 1:22
Därefter bjöd Farao fogdarna
5:6
gjorde ss. H. hade b.lt dem
7:6
gjorde ss. H. hade b. it
7:10
Mose o. Aron gjorde sS. H. b. It
7:20
gjorde ss. H. b. it Mose o. Aron
12:28
de gjorde ss. H. b.lt Mose
12:50
så har H. b.lt:Samlen därav
16:16
llårvar ss. Mose hade b.lt
16:24
Mose sade: Så har H. b.lt:En gomer16:32
gjorde man ss. H. hade b. It Mose 16:34
vill du så göra o. Gud s. b. er dig
18:23
förelade detta s. H. hade b.lt hm. 19:7
27:20
b. 1. barn att bära t. dig ren olja
upp på Sina1 berg, ss. H. b.lt hm.
34:4
vad H. har b.lt edsr att göra
35:1
Detta är vad H. har b. lt o. sagt:
35:4
lårfärdiga allt vad H. har b.it
35:10
allt det s. H. gm. Mose hads b.lt
35:29
skola utlöra det ss.H.har b.lt
36:1
det arbete s. H. b.lt oss utlöra
36:5
Då bjöd Mose man akulle låta. •
36:6
allt vad H. hads b.it Mose
38:22

Bjudning-Blank
ss. H. hade b. it Mose
39:1
allt ss. H. hade b. it Mose
39:5
ss. H. hade b. it Mose
39:7
allt ss. H. hade b. It Mose
39:21
ss. H. hade b. it Mose
39:26
(Arons kläder) ss. H. b. it Mose
39:29
(diademet) allt ss. H. b. it Mose
39:31
39:32
de gjorde ss.H.hade b.it Mose
Ss. H. hade b. it Mose, så hade r.
39:42
att (1. barn) hade gjort ss. H. b. it
39:43
i alla stycken ss.H.hade b.it hm. 40:16
allt ss. H. hade b. it Mose
40:19
förlåten .• ss. H. b. it Mose
40:21
allt ss. H. hade b. it Mose
40:23
ss. H. hade b. it Mose
40:25
ss. H. hade b. it Mose
40:27
ss. H. b. it Mose
40:29
tvådde de sig, ss. H. b. it Mose
40:32
Bjud Aran o.hs. söner o. säg: 3.M:>s.6:9
på den dag då han bjöd r. barn
7:38
Mose gjorde ss. H. hade b. it hm.
8:4
vad H. b. it mig att göra
8:5
ss. H. hade b. it Mose
8:9
band huvor, ss. H.hade b. it Mose
8:13
brände han i eld ss. H. b. it Mose
8:17
eldsoffer åt H. ,ss. H. b. !t Mose
8:21
t. sio del, ss. H. b. it Mose
8:29
H. har b. it ss. det i dag tillgått
8:34
vad H. b. it eder iakttaga
8:35
gjorde allt vad H. hade b. it
8:36
Detta är vad H. b. it eder göra
9:6
offra folkets offer ss. H. b. it
9:7
förbrände .. ss. H. b. it Mose
9:10
t. ett viftoffer .. ss. Mose hade b. it 9:21
tillhöra dig ss. H. har b. it
10:15
prästen b. att man bryter ut
14:40
O. han gjorde ss. H. b. it Mose
16:34
Detta är vad H. har b. it o. sagt:
17:2
Bjud r. barn bära t. dig ren olja
24:2
gjorde ss. H. hade b. it Mose
24:23
allt ss. H. hade b. it Mose
4. Mos. 1:19
gjorde ss. H. hade b. it Mose
1:54
ty så hade H. b. it Mose
2:33
s.H.hade b.it Mose
2:34
mönstrade ss. H.hade b. it hm.
3:42
lösesumman ss. H. hade b. it Mose
3:51
det åliggande s. H. hade b. it Mose
4:49
Bjud r. barn att de skaffa bort
5:2
ss. H. hade b. it Mose
8:3
8:20
i alla stycken ss. H. b. it Mose
Ss. H. b. it Mose ang.leviterna
8:22
r. barn gjorde ss. H. b. it Mose
9:5
vad H. b. er angående eder
9:8
så iakttaga r. barn vad H. bjöd
9:19
Vad H. bjöd (r. barn) iakttaga
9:23
ngt. av det s. H. har b. it eder
15:23
ss. H. hade b. it Mose
15:36
ss. H. hade b. it (Mose)
17:11
Mose gjorde ss. H. hade b. it
20:27
Så hade H. b. it Mose o. r. barn
26:4
ss.H.har b.it Mose
27:11
Mose gjorde ss. H. hade b. it hm.
27:22
Bjud r. barn o. säg t. dem
28:2
alldeles ss. H. hade b. it hm.
30:1
Detta är vad H. har b. it
30:2
ss. H. hade b. it Mose
31:7
Eleasar gjorde ss.H.hade b.it
31:31
ss.H.hade b.it Mose
31:41
åt leviterna ss.H. b.it Mose
31:47
Bjud Israels barn
34:2
Mose bjöd Israels barn
34:13
land, om vilket H. har b.it
34:13
H. bjöd att utskifta arvslotterna
34:29
(H. :) Bjud Israels barn
35:2
H. har b.it min herre
36:2
H. har vidare b.it min herre
36:2
Då bjöd Mose Israels barn
36:5
H. b.er angående Selofhads döttrar 36:6
döttrar gjorde ss. H. b.it Mase
36:10
ss. H.hade b.it hm tala
5. Mos. 1:3
ss. H.hade b.it oss
1:19
strida ss.H.vår Gud b.it oss
1:41
övrigt varom H. hade b.it
2:37
bjöd Josua på den tiden och sade
3 :21
ss. H.,min Gud, har b.it mig
4:5
mig bjöd H.då att jag skulle lära
4:14
att du helgar den, ss. H. b.it
5:12
därför har H. b.it dig
5:15
Hedra fader •• ss. H. b.it
5:16
gören vad H.har b.it eder
5:32
de vägar s. H. b.it eder gå
5:33
äro de bud s. H. har b.it
6:1
H. bjöd oss göra efter alla stadgar 6 :24
väg s. H.hade b.it eder gå
9:16
lade tavlorna ss. H. b.it mig
10:5
väg s. H. b.it dig att vandra
13:5
till spillo ss. H. har b .it dig
20 :17
I dag b.er dig H. att göra efter
26:16
Mose och de äldste •. bjödo
27:1
Mose bjöd folket på den dagen
27:11
H. skall b. välsignelsen vara
28:8
s. H. bjöd Mose att sluta med
29:1
Mose bjöd dem och sade
31 :10
ss. H.hade b.lt Mose
34:9
Då bjöd JOBua folkets
Jos. 1:10
det s.H.tjänare Mose bjöd eder
1:13

gjorde Israels barn ss. Josua bjöd 4:8
fullgjort s.H.hade b.it Josua
4:10
i enlighet med vad Mose b.it
4:10
JOBua bjöd prästerna: Stigen upp
4:17
Josua hade b.it folket
6:10
BS. Mose hade b.it Israels barn
8:31
vad H. tjänare b.it
8:33
det s. MOBe hade b.it
8:35
till spillo allt ss. H. hade bSt
10:40
ss.H.tjänare Mose hade b.it
11:12
H. hade b.it sin tjänare Mose
11:15
Bå hade Mose b.it Josua
11:15
det s. H. hade b.1t Mose
11:15
förgöras ss.H.hade b.it Mose
11:20
BB.H.hade b.1t gm Mose
14:2
SB.H. b.it Mose,så gjorde
14:5
H. bjöd Mose giva oss en arvedel
17:4
bjöd Josua dem sätta upp
18:8
H. bjöd gm Mase •• giva oss städer 21:2
SB. H. hade b.it gm Mose
21:8
vad H. tjänare Mose b.1t eder
22:2
(Debora:) H. b.er
Dom. 4:6
(de äldste) bjödo Benjamins barn 21 :20
bjöd Boas sioa tjänare
Rut 2:15
icke hållit vad H. bjöd dig 1. Sam. 13:14
ss.lsai hade b.it (David)
17:20
Baul bjöd Bina tjänare
18:22
David gjorde ss. H. b.1t
2. Sam. 5:25
AbBalom bjöd sina tjänare
13:28
med Amnon sB.Absalom b.it
13:29
Joab s.har b.it mig detta
14:19
om det är H. B.har b.it hm
16:10
konungen bjöd Joab och sade
18:5
konungen bjöd dig och Ablsai
18:12
David gick åstad ss. H. b.it
24:19
(Benaja:) så b.e ock H.
1. Kon. 1:36
bjöd han sio son Salomo
2:1
håll vad H. b .er dig hålla
2:3
har H. gm sitt ord b.it mig
13:9
konungen i Aram hade b.1t
22:31
H.har b.it hungersnöden
2. Kon. 8:1
bjöd Joram man skulle taga
9:17
prästen Jojada hade b.it
11:9
H. hade b.it och sagt
14:6
konung Ahas bjöd prästen Uria
16:15
Uria gjorde ss. Ahas bjöd
16:16
Då bjöd konungen i Assyrien
17:27
H. bjöd .• icke frukta
17 :35
vad H. tjänare Mose hade b.it
18:12
konungen bjöd prästen Hilkia
22:12
Därefter bjöd konungen Hilkia
23:4
ss. Mose, Guds tjänare, b. it.1. Krön. 6:49
David gjorde ss. Gud !lade b. it hm. 14:16
ss. Mose hade b. it
15: 15
s. H. har b. it Mose att ålägga r.
22:13
bjöd David alla r. furstar
22: 17
i enlighet m.vad H.hade b.it hm. 24:19
så hade gudsmanen b. It
2. Krön. 8:14
hålla vad H. har b. it oss hålla
13:11
18:30
konungen i Aram hade b. it
iakttaga vad H. har b. it dem
23:6
gjorde vad prästen Jojada b. It
23:8
i Moses lagbok, där H. hade b. it
25:4
hade b. it i kraft av H. ord
29:15
m. cymbaler ss. David hade b. it
29:25
konungen bjöd Hilkia o. Ahikam
34:20
ss. David o. Asaf hade b. it
35:15
allt ordnat ss. Josia hade b. it
35:16
ss. konung Kores har b. it oss Esr. 4:3
lärd i det s. H. hade b. it
7:11
jag bjöd dem gå t. Iddo
8:17
att H.gID.Mose hade b.it
Neh. 8:14
ss. gudsmannen David hade b. It
12:24
ss. David o. hs. son Salomo b. it
12:45
ss. Mordokai bjöd (Ester)
Est. 2:20
bjöd (Hatak) att gå t. Mordokal
4: 5
bjöd Ester Hatak gå t. Mordokai
4: 10
Mordokai gjorde ss. Ester b.it
4:17
den tröst s. Gud har att b.
Job 15:11
H.på sin tron bjöd floden
Ps. 29:10
H. bjöd om Kanaans fästen
Jes. 23:11
sS.H.hade b.lt mig
Jer. 13:5
allt vad H.hade b.lt hm tala
26:8
jag bjöd Baruk, I deras närvaro
32:13
Jonadab har b.1t oss
35:6
vad vår fader Jonadab b.it oss
35:10
Jeremia bjöd Baruk och sade
36:5
ss. Jeremia hade b.it hm
36:8
I stället bjöd konungen Jerameel
36:26
bjöd konungen Ebed-Melek
38:10
är vad Jeremia bjöd Seraja
51:59
om det ej var H. s. bjöd
Klag. 3:37
Men om dig b.er H. så
Nah. 1:14
bjöd J. dem: Omtalen icke
Matt. 17:9
Huru kunde då Moses b.
19:7
bjöd Pilatus man skulle lämna
27 :58
dit J. hade b.it dem att gå
28:16
J. bjöd (den blinde) gå hem
Mark. 8:26
Vad har Moses b.1t eder
10:3
svarade dem s s. J. hade b .it
11:6
J. skulle b. den orene anden
Luk. 8 :29
J.och hans lärj.blevo b.na
Joh. 2:2
Nu b.er Moses i lagen
8:5
gör ss. Fadern har b.it mig
14:31
bjöd Gud (Abraham) flytta
Apg. 7:4
(Paulus:) så har H. b.it oss
13:4 7
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att hålla Mos es' lag
(Festus) bjöd att Paulus
Sådana b. vi i H. JK.
BJUDNING
låter ropa ut sin b.
f. att ropa ut sin b.

15:5
25:6
2. Tess. 3:12
Ords.

9:3
9:15

BJÄLKE

-bjälke
cederbjälkar l.Kon. 7: 11
BJÄLKE
fr. golvet upp t.b.arna
1. Kon. 6:16
l varv huggna b. ar av cederträ
6:36
b. ar av cederträ ovanpå pelarna
7:2
dörrposter voro .. av b. ar
7:5
l varv huggna b. ar av cederträ
7:12
beklädde b. arna m. guld
2. Krön. 3:7
skall en b. brytas ur hs. hus Esr. 6:11
Gm.lättja .. husets b.ar
Pred.l0:18
B. arna I vår boning äro cedrar HV. 1:17
b. arna i trävirket skola. .
Hab. 2: 11
icke b. n i ditt eget öga?
Matt. 7:3
du s. har en b. i ditt eget öga?
7:4
tag ut b. n ur ditt eget öga
7:5
s. icke ser b. n i ditt eget öga? Luk. 6:42
icke bliver varse b. n i eget öga?
6:41
tag först ut b. n ur ditt eget öga
6:42

BJÄLKLAG
det hade b. i 3 rader

1. Kon.

7:4

BJÄLKRAM
slutna fönster, m. b. ar

l. Kon.

6:4

BJÄLLRA

Flera olika slags bjäHror nämnes i
Bibeln. På efodkåpans nedre fåH satt
bjällror av guld, 2.Mos.28:33. De
tjänade dels till utsmyckning och dels
till att församlingen skulle höra
översteprästen, när han iförd efodkåpan gick för att förrätta sin tjänst
i helgedomen. I les.3:16-18 omtalas
fotringar, som kvinnorna bar för att
väcka uppmärksamhet och beundran.
Dessa ringar eller bjällror fästes på
ankeln eller vristen. Hästarnas bjällror hängdes på betslet eller halsen.
Sak.14:20 talar om att till och med
dessa bjällror skall en gång få samma
inskrift som översteprästens: »Helgad
åt Herren».
BJÄLLRA
b. or av guld mellan dessa 2. Mos. 28:33
en b. av guld o. ett granatäpple,
sedan en b. av guld o. granatäpple 28:34
gjorde b. or av guld o. satte b. or
mellan granatäpplena
39:25
en b. o. ett granatäpple, sedan en b. 39:26
på hästarnas b. or stå att
Sak. 14:20
BJöRN

Björnen i Bibelns länder var något
ljusare till färgen och dess kroppslängd något större än den nordiska
björnens. I gamla tider var den vanlig
i hela Mellersta Östern. Israels land
var fordom mycket mera skogbevuxet,
och därför förekom också björnen
långt mera förr. Den livnärde sig
vanligtvis av rötter, frukter och andra vegetabiliska produkter, men det
kunde även hända, att den rövade
bort ett lamm ur hjorden. David
måste såsom fåraherde kämpa mot
björn, l.Sam.17:34 (i v.35 nämnes,
att han under sin kamp mot björnen
fattade djuret »i skägget», dvs. i hårtottarna på hals och haka). Stundom
hände det, att björnen angrep människor; den omtalas i Bibeln för sin
grymhet och glupskhet, Ords.28:15.
Den syriska björnen (Vrsus syriacus) är numera utdöd på Hermon
och Antilibanon men finns fortfarande på Libanon.
I det kommande fridsriket skall
kor och björnar »gå och beta, och
deras ungar skola ligga tillhopa»,
les.11:7.
BJÖRN
om då ett lejon e.en b.kom 1. Sam. 17:34
slagit ned både lejon o. b.
17:36
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H. s. räddade mig undan lejon o. b. 17:37
Lik en glupande b.
Ords. 28:15
Kor o. b. ar skola gå o. beta
Jes. 11:7
Vi brumma allasammans ss. b. ar 59:11
En lurande b. är (H.) mot mig Klag. 3:10
(djuret) var likt en b.
Dan. 7:5
flyr,men därvid mötes av b.
Am. 5:19
vilddjuret hade fötter ss. en b. Upp.13:2
BJÖRNINNA
vet att de bistra ss. en b. 2. Sam. 17:8
kommo 2 b.or ur skogen
2. Kon. 2:24
Ords. 17:12
Bättre är att möta en b.
kommer över dem ss. en b. Hos. 13:8
BJöRNINNAN

hebr. 'ajis. Några har i detta uttryck
menat sig finna en beteckning för
hela den norra hemisfären eller alla
de stjärnor och konstellationer, som
befinner sig här. Det troligaste är,
att härmed avses en bestämd stjärnbild, Stora Björnen eller Karlavagnen.
Denna benämndes även med det
arabiska Benet Nash, Björnens döttrar. Araberna kallade de fyra stjärnorna i denna konstellation, vilka tillsammans bildar en fyrkant, Nash,
Björnen. I lob 38:32 åsyftar »hennes
ungar» antingen alla de sju viktigaste
stjärnorna i gruppen eller mest sannolikt de tre, vilka ligger i rad efter
varandra.
Samma stjärnbild omtalas i lob
9:9, där Karlavagnen är översättning
av hebreiskans 'ås. Detta ord motsvaras av grekiskans (h)amaxa, som
betyder lastvagn, färdvagn, och som
också är namnet på Karlavagnen eller
Stora Björnen på grund av stjärnbildens likhet med ett fordon, en vagn.
BJöRNINNAN

Job 38:32

s. leder B. med hennes ungar
BLAD

-blad
fotblad les.l:6
BLAD
förbannelser på ett b.
4. Mos. 5:23
vissnade b. ifrån fikonträdet Jes. 34:4
så att alla b.förtorka
Hes. 17:9
BLAND

har gömt sig b. trossen

l. Sam. 10:22

BLANDA

-blanda
beblanda 3.Mos.18:23; 20:15
tillblandad Ps.75:9
BLANDA
b.de folkhop s. åtföljde
4. Mos. 11:4
b.de sig med dina skaror
Dom. 5:14
b.t sig med främmande
Esr. 9:2
b.r min dryck med gråt
Ps,102:10
(vishet) har b.t sitt vin
Ords. 9:2
dricken av vinet s.jag har b.t
9:5
tappra att b. starka drycker Jes. 5:22
järn•• b.t med lerjord
Dan. 2:41
såg järnet vara b.t med lerjord
2:43
Ve dig s. b.r ditt gift däri
Hab. 2:15
b.r in i 3 skäppor mjöl
Matt. 13 :33
vin att dricka b.t med galla
27 :34
vin, b.t med myrra
Mark. 15:23
vilkas blod Pilatus hade b.t
Luk. 13:1
b.r in i 3 skäppor mjöl
13 :21
b.r sig i vad hm icke
l. Pet. 4:15
Då kom hagel och eld, b.t med Upp. 8:7
fick se ett glashav , b.t med eld
15:2
BLANDNING
konstmäSSigt beredd b.
(NikosJemus) med sig en b.

2. Mos. 30:35
Joh. 19:39

BLANDSÄD

Blandsäd bestod av hackad halm,
korn, bönor och krossade dadelkärnor. Den gjordes mera välsmakande genom tillsättning av salt och
syrliga örter.
BLANDSÄD
de skola äta saltad b.

Jes. 30:24

BLANK

Allt var av b. koppar
Gören spjuten b.a
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2. Krön. 4:16
Jer. 46:4

Blastus-Blad
BLASTUS
grek. skall, knopp. Kammarherre
hos konung Herodes Agrippa I. Apg.
12:20.
BLECKSLAGARE
Vid sidan av träsnidaren och guldsmeden var bleckslagaren med och
tillverkade avgudabilder, jfr Jcs.4I:7.

BLECKSLAGARE
b.n i den s.hamrar på städ
-blek

Jes. 41:7

BLEK

dödsblek Jer.30:6
BLEK
prästen finner det är b .t
3. Mos. 13:21
och att det är b.t
13:26
om den ljusa fläcken förbliver b. 13:28
BLEKGUL

Då fick jag se en b. häst

Upp. 6:8

BLEKNA

finner att stället har b.t
efter tvagningen har b.t
skall (Jakobs) ansikte ej b.

3.Mos.13:6
13 :56
Jes. 29:22

BLEKVITA

fläckarna på ha hud b.

3. Mos. 13:39

BLICK

blev Kain vred och hs b.
l. Mos. 4:5
(H . :) varför är din b. så mörk
4:6
18 :16
vände sina b.ar mot Sodom
hela l. fäste sina b.ar på
1. Kon. 2:15
bäst din b. vilar på mig
Job 7:8
7 :19
innan du vänder din b. ifrån mig
14:6
vänd då din b. ifrån henne
ovän vässer mot mig sina b.ar

16:9

ödmjuka med en b. allt vad högt
40:6
40:7
kuva med en b. aUt vad högt är
b.ar äro ss .. ögonbryn
41:9
(H.)domar högt över hans b.ar Ps. 10:5
(H.) b.ar pröva mskors barn
11:4
39:14
Vänd ifrån mig din b.
Ords. 4:25
Låt dina b.ar vara riktade
icke fånga dig med sina b.ar
6 :25
En mild b. gör hjärtat glatt
15:30
förståndige har Bin b. på visheten 17 :24
Låt icke dina b.ar flyga efter
23:5
30:13
fulla av högmod dess b.ar
tagit mitt hjärta med en b.
HV. 4:9
Jes. 3:8
mot (H.) härlighets b.ar
de skola vända b.en uppåt
8 :21
ej vända sin b. till de ältaren
17:8
Vänden b.en ifrån mig
22:4
ej vända sin b. tilllsraels Helige 31:1
b., och han kommer folken
Hab. 3:6
Hebr.11 :26
(Moses) hade sin b. riktad
Jak. 2:3
(om) l då vänden edra b.ar

Då skola de b.as ögon öppnas
35:5
att du må öppna b.a ögon
42:7
b.a skall jag leda på en väg
42:16
(H.:} l b.e, skåden och sen
42:18
Vem är b.,om icke min tjänare
42:19
42:19
Vem är så b. s. min legosven
så b. s . H.tjänare
42:19
43:8
det b.a foiket, s.dock har ögon
56:10
Väktarna •• allasammans b.a
famla utefter väggen ss. b.a
59:10
bland dem både b.a och halta J er. 31:8
b.a irra de omkring
Klag. 4:14
Sef. 1:17
ångest att de gå ss. b.a
ett offerdjur s. är blint
Mal. 1:8
Matt. 9:27
följde (J.) 2 b.a
trädde de b.a fram till hm
9:28
(J.:) b.a få sin syn
11:5
besatt, s. var b. och dövstum
12 :22
De äro b.a ledare; och om en b.

leder en b. fälla de båda i gropen
(folket) hade med sig b.a
när de funno b.a se

15:14
15:30
15:31

se, 2 b.a sutto där vid vägen

20:30

b.a och halta kom mo fram till hm 21:1-4
(J.:) Ve eder, I b.e ledare
23:16
l dåraktige och b.e
23:17
I b.e, vilket är då förmer
23:19
I b.e ledare, s.silen bort myggen 23:24
Du b.e faris", ,gör först insidan
23 :26
Mark. 8:22
förde till (J.) en s.var b.
Då tog (J.)den b.e vid handen
8:23
10:46
s att där vid vägen en b. tiggare
källade på den b.e och sade
10:49
Den b.e svarade: Rabbuni
10:51
att predika syn för de b.a
Luk. 4:18
6:39
Kan väl en b. leda en b.
7 :21
åt många b.a gav han deras syn
b .afåsinsyn, hälta gå
7:22
när du gör gästabud, s å bjud b.a
14:13
14:21
för hitin b.a och hälta
att en b. man satt vid vägen
18:35
I dessa lågo många b.a
Joh. 5:3
fick han se en man s. var född b.
9:1
9:2
s å att han har blivit född b.
marmen s.förut hade varit b.

9:13

Då frågade de åter den b.e
trodde icke han hade varit b.
son , den s. I sägen vara född b.
att han föddes b., det veta vi

9:17
9:18
9:19
9 :20

malUlen s. hade varit b.

9:24

jag s . var b .. nu kan se
öppnat ögonen på en s. föddes b.
de s . se skola varda b.a
Aro då kanske ocks å vi b.a
Voren I b.a , så haden I icke synd

9:25
9:32
9:39
9:40
9:41

kan e n ond ande öppna b.as ögon

10:21
11 :37

han s. öppnade den b.es ögon
du skall till en tid bliva b .
Apg. 13:11
Rom. 2:19
dig vara ledare för b.a
2. Pet. 1:9
han är b.och kan icke se
du vet icke, att du just är b. Upp. 3 :17

BLICKA

b.de ned över Sodom
1. Mos. 19:28
då Abimelek b.de ut
26:8
b.de H.på egyptiernas här 2.Mos.14:24
b.de Mikal ut gm fönstret
2.Sam. 6:16
När Arauna nu b.de ut
24:20
b.de Mikal ut gm fönstret l. Krön. 15:29
Från sin boning b.de han ned Ps. 33:14
rättfärdighet b. ned från himmelen 85:12
b.t ned från sin heliga höjd
102:20
gm gällret där b.de jag
Ords . 7:6
b.r in gm fönstret
HV. 2:9
b.r fram lik en morgonrodnad
6:9
b.upp till sin Skapare
Jes . 17:7
33:17
b. ut över ett vidsträckt land
38:14
(Hiskia:) matta b. de med ögon
H. b.r ned från himmelen
Klag. 3 :50
BLIDKA

vill b. hm med de skänker
men en vis man b.r den
ändå sökte vi icke b. H.

1. Mos. 32:20

Ords . 16:14
Dan. 9:13

BLIND
Se även : Blindhet.
-blind

förblinda 2.Kor.4:4
starrblind l.Sam.4: 15

de b.as ögon skola se
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Blindhet var mycket utbredd i Österlandet. Det skarpa solljuset tärde på
ögonen, och allt damm och all sand
från den torra jorden skadade dem
likaledes. En annan av orsakerna till
att blindheten var så utbredd kan ha
varit t. e x. bristande hygien. I Bibeln
läser vi om många blinda, bl.a. blinda
tiggare. Dessa satt gärna och tiggde
vid en starkt trafikerad väg eller vid
ingången till templet i Jerusalem.
Lagen påbjöd barmhärtighet mot de
blinda , 3.Mos.19: 14; 5 .Mos.27: 18 .
Att beröva krigsfångar synen var
en vanlig form för straff särskilt
bland de grymma a ssyrierna, men
man möter den också hos babylonierna och även hos andra folk, l.
Sam.II:2.
Bibeln talar också om andlig blindhet, Jes.6:10; 42:18-19; Matt.15:14.

lösa är själva orsak till sin blindhet,
Jes.29:9- 1l; Rom.I:19-21.

Följderna
Otro, 2.Kor.4:3-4 . Brist på kärlek,
l.Joh.2:9,11. Ondska, Ef.4:17-19.
Blinda ledare, Matt.15: 14.

Exempel
Israel , Rom.ll:8; 2.Kor.3:15. De
skriftlärde och fariseerna , Matt.23:
16,24. Församlingen i Laodicea, Upp.
3: 17.

Under Jesu behandling, Mark.8 :22-26.
Två handpåläggningar på en och
samma person : l) Han såg upp, v.24.
2) Han såg något, v.24. 3) Han såg
tydligt, v.25.
BLINDHET
de män .. slogo de med b.
H. skall slå dig med b.
Slå detta folk med b .
Då slog (H.) dem med b.
slår alla hästar med b.

Jes. 29:9

29:18

1. Mos. 19:11

5. Mos. 28:28
2. Kon. 6:18
6:18
Sak. 12:4

BLINDVIS

b. föras bort till avgudarna 1. Kor. 12:2
BLINKA

låt icke dem få b. med ögonen Ps. 35:19
s. b.r med ögonen
Ords. 6:13
Den s. b.r med ögonen
10:10
BLIVA

Vad den är
Oemottaglighet för det som hör Guds
rike till, I.Kor.2:14. Verkan av synd ,
Matt.6 :23 ; Joh .3:19-20. Djävulens
verk, 2.Kor.4 :4 . Oförenlig med gudsgemenskap, I.Joh.I:6,7. Guds straff,
Ps .69:24; Jes.29:IO; 44:18; Matt.l3 :
13,14; Joh.12:40.

Vilka som är blinda

Ps . 90:2
Förrän bergen blevo till
Jes. 66:2
så har ällt detta blivit till
Genom det har allt blivit till,
utan det har intet blivit till
Joh. 1:3
1:10
genom honom hade världen blivit
6:13
blivit över efter dem som ätit
8:58
Förrän Abraham blev till, är jag
10:35
skriften kan ju icke b. om intet

Hjälp m ot blindhet
Bön, Ps.119 : 18. Helbrägdagörelse av
Kristus, Jes.42:7; Luk.4:18; Joh.8:12;
9 :39 ; Apg .26:18; 2.Kor.3:14; 4 :6; jfr
Jes.42:18-20. Den troende är frigjord
från blindhet, Joh.8 : 12; Ef.5:8; Kol.
1:13; I.Tess.5:4,5; l.Pet.2:9; jfr 2 .
Pet.1:9.

Blindhet, andlig

BLIND
vem gör seeode eller b.
2. Mos. 4:11
for en b. skall du icke
3. Mos. 19:14
ingen s. har lyte, varken en b.
21:18
s. är blint skolen l icke offra
22:22
djuret är hält eller blint
5. Mos.l!i:21
s.leder en b. vilse på vägen
27 :18
ss. en b. famlar i mörkret
28:29
b.a och hälta skola driva
2. Sam. 5:6
halta och b.a, s. David hatar
5:8
Ingen b.och hält må komma in
5:8
Job 29:15
Ögon blev jag åt den b.e
H. öppnar de b.as ögon
Ps. 146:8
stirren eder b.a, varen b.a

BLINDHET

En blind k vinna, som lärt sig väva vid en bUndskola i Jerusalem .

Se även: Fortfara, vara, bo.
-bliva

förbliva l.Kor.7:11; 2.Pet.3:4
utebliva Hab.2:3
BLIVA
ordning i vilken allt blev till 1. Mos. 2:4
det som har blivit över ätas 3. Mos. 7:16
Bliver ändå något över
7 :17
10:12
det som har blivit över

BLIXT

väsendena . . likas om b.ar

(svärdet) är gjort likt en b.

Hes. 1:14
21:15

BLIXTRA
begynte det b.
2.Mos.19:16
fejat, för att det skall b.
Hes. 21:10
svärd, det är fejat för att b.
21:28
svärden ljunga och spjuten b. Nah. 3:3
glansen av ditt b.nde spjut
Hab. 3:11

-blod

BLOD

förbundsblod Matt.26:28; Mark.14:24
människoblod I. Mos.9:6
stänkelseblod Hebr.12:24
svinblod Jes.66:3
Blodet

l. Blodet och livet. I Bibeln betraktas blodet såsom bärare av själen
och livet; . allt kötts själ är i blodet.,
3.Mos.17:11 , 14. Blodet är livets symbol. Att utgjuta blod är en symbol
för död. Blodet är livssubstansen
både hos människor och djur. Druvsaften kallas »druvornas blod», l.
Mos.49 : II.

2. Förbud mot all äta blod. Emedan blodet är bärare av livet, skall
det vara föremål för helig vördnad.
Redan till Noa gavs förbudet att äta
blod, I .Mos .9:4. I Moselagen var
detta likaledes strängt förbjudet, 3.
Mos.3:17; 7:26; 17:10; 19:26; S.Mos.
12:23 f. Mycket litet tyder på att förbudet mot att äta blod skulle haft
hygienisk bakgrund; det var säkerligen av rent sakral karaktär. Församlingsrnötet i Jerusalem meddelade
genom utvalda sändebud de hednakristna föreskriften att avhålla sig
från blod, Apg.15:28-29 .

De egenrättfärdiga, Matt.23: 19,26;
Upp.3:17. De ogudaktiga vandrar i
mörker, Ps.82:5; de dåraktiga har
ögon, men ser icke, Jer.5:21. De gud-

som bliver över till 3. dagen
19:6
1. Sam . 30:10
de som nödgades b. efter
med det silv er som bliver
Esr. 7 :18

3. Kött och blod är ett uttryck för
människan i sin svaghet och ringhet
i förhållande till Gud, Matt.16 :17;
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som bliver över av oljan

14:17

Illod
Gal.1:16. Det betecknar också den
jordiska kroppen i motsats till uppståndelsekroppen, l.Kor.15:50, och
människan i motsats till de starka
andemakterna, Ef.6:12.
4. Offerblodet i G.T. Från äldsta
tider hade blodet sin plats i offertjänsten. Nästan allting renas enligt
lagen med blod, Hebr.9:22. Offerdjurets blod, som bars in i helgedomen, utgjorde soningen för folkets
synd. Ställföreträdaretanken framkommer här; djuret och dess liv träder
i stället för människans liv. Uppenbart
är, att offerdjurens blod alls icke har
detta värde eller denna innebörd i
sig självt. Det är Guds nådesbeslut,
som gör detta möjligt: »Jag har givit
eder blodet till altaret», 3.Mos.17:11.
När Gud i gamla förbundets tid lät
offerdjurens blod sona eller »täcka
över» folkets synd, skedde detta med
tanke på Kristi, det eviga försoningsoffrets, blod. Det var omöjligt, att
offerdjurens blod kunde borttaga
synder; de kunde blott påminna om
synd, Hebr.l0:3-4. Genom hela
gamla förbundets tid talade offren
om att Gud hävdade lagens helighet.
Samtidigt pekade de fram mot det
nya förbundets offer, som frambars
genom Kristi död.
5. Kristi blod. Genom hela N.T.
förkunnas, att vår frälsning åvägabragtes genom Jesu Kristi blod. Detta innebär fullbordandet av den offertanke, som förebildligt uttryckes
i gamla förbundets offer. Det var
blodet på altaret, icke i offerdjurets
kropp, som var givet till försoning,
3.Mos.17: Il. Skriften känner intet
om en frälsning. som människan kan
uppnå genom att efterlikna Jesu exempel, eller som givits henne genom
inflytandet av Kristi liv. Den förkunnar endast en frälsning, den som är
frambragd genom att hans liv offrades på Golgata genom blodet på
hans kors. l.Pet.l:19 talar om Kristi
dyra blod. Blodets värde står i proportion till det liv, som offrats. Detta
giver Kristi blod ett oändligt värde.
Det var gudamänniskans liv och
blod, som offrades för våra synder.
Genom sin död har han sonat vår
dödsskuld. Offret av hans blod a)
tillfredsställer Guds rättfärdighetskrav, Rom.3:25-26; b) fråntager
djävulen den makt över människan,
som han tillvällat sig, Upp.12:11; c)
borttager domen och renar människans samvete, Hebr.9:14.
Blod och vatten, Jon.19:34

Då den romerska soldaten stack
sitt spjut i Jesu sida, kom därifrån ut
blod och vatten. Johannes berättar
detta såsom ögonvittne; han synes
betona både det egendomliga och det
absolut trovärdiga i sitt vittnesbörd.
I första hand avser väl hans vittnesbörd att vara en positiv bekräftelse
på att Jesus verkligen var död. Men
det synes också vara en antydan om
något speciellt, enastående i Kristi
död. Kristi kropp överlämnades icke
till förruttnelse i graven, en övernaturligt kraft förefaller redan från
första stund ha bevarat hans kropp.
Några har uppfattat det såsom
något helt övernaturligt, att vatten
och blod kom ut ur Jesu sida. Andra
har menat, att man häri har ett vittnesbörd om Jesu dödssätt.
Läkarvetenskapen framhåller, att
därest hjärtat sprängs av sorg eller
ångest, samlas blod i hjärtsäcken, och
detta blod upplöses på det sätt, som
Johannes beskriver. Om detta var
den rent fysiska dödsorsaken hos
Jesus, är det bokstavligen sant, att
han dog av »ett brustet hjärta».
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(J. :)kött och b.har icke
Matt. 16:17
icke delaktiga I profeternas b.
23:30
över eder komma allt b.
23:35
ifrån den rättfärdige Abels b.
intill Sakarias ' b.
23:35
uttorkade hennes b.s källa
Mark. 5:29
utkrävas alla profeters b.
Luk. 11:50
Abels b. intill Sakarlas • b.
11:51
vilkas b. Pilatus hade blandat
13:1
hava blivit födda, icke av b.
Joh. 1:13
b. och eld och rökmoln
Apg. 2:19
skall vändas •• och månen i b.
2:20
skola avhålla sig från b.
15:20
I skolen avhålla eder från b.
15:29
b.komme över edra huvuden
18:6
jag icke bär skuld för ngns b.
20:26
böra taga sig till vara för b.
21 :25
dem s. äro mitt kött och b.
Rom. 11:14
kött och b. icke få Guda rtke 1. Kor .15 :50
kamp icke mot kött och b.
Ef. 6:12
delaktiga av kött och b.
Hebr. 2:14
icke stått emot till b.s mot synden 12:4
bättre än Abels b.
12:24
dröja utkräva värt b.
Upp. 6:10
månen blev hel och hållen ss. b.
6:12
hagel och eld, blandat med b.
8:7
tredjedelen av havet blev b.
8:8
vattnet,att fårvandla det till b.
11:6
b. gick ut från pressen
14:20
till b.,likt b.et aven död mska
16:3
Då fårvandlades dessa till b.
16:4
heliga mäDs och profeters b.
16:6
de heligas b .. av J.vittnens b.
17:6
såg profeters och heliga mäns b. 18 :24
ja ,alla de människors b.
18:24
(Gud) har utkrävt sina tjänares b. 19:2
mantel s. var doppad I b.
19:13

Uppdelning: allmänt, förtära, oskyldigt, i förb. med offer, Kristi, stänka,
utgjuta.

BLOD (allmänt)
broders b. ropar till mig
1. Mos. 4:10
för att mottaga din broders b.
4:11
edert eget b. skall jag utkräva
9:5
dräpa vår broder och dölja ha b.
37:26
doppade klädnaden (Josefs)i b.et
37:31
(Ruben:) utkräves nu hans b.
42:22
tvår sin mantel i druvors b.
49:11
vattnet fårvandlas till b.
2.Mos. 4:9
skall det förvandlas till b.
7 :17
räck ut din hand •• de bliva b.
7:19
över Egyptens land skall vara b.
7:19
fårvandlades allt vatten till b.
7 :20
b.et var över hela Egyptens land
7 :21
av b.et och stryka på dörrposterna 12:7
b.et skall vara ett tecken, när jag
ser b.et skall jag gå förbi eder
12:13
doppen den I b.et och bestryken
dörrposterna med b.et
12:22
när (H.) ser b.et på dörrträet
12:23
b.avgår ur hennes kött
3.Mos.15:19
allt kötts själ är I b.et
17:11
skall han låta b.et rinna ut
17 :13
b.et är det s.innehåller själen
17:14
b.et är allt kötts själ
17:14
icke stå efter din nästas b.
19:16
att hon blottar sitt b.s brunn
20:18
genom b.ohelgas landet
4. Mos.35:33
ty b.et är själen
5; Mos. 12:23
av druvors b.drack du vin
32:14
han hämnas sina tjänares b.
32:43
komme hs b.över hs eget huvud
dennes b.över värt huvud
Jos. 2:19
deras b,skulle komma över Dom. 9:24
må icke mitt b. falla
1. Sam. 26:20
Ditt b.komme över ditt
2. Sam. 1:16
Från slagnas b. vek Jonatans båge 1 :22
hämnas sin broder Asaels b.
3:27
oskyldiga infår H.till Abners b.
3:28
skall jag utkräva hans b.
4:11
H.låter Sauls hus' b. komma
16:8
låg Amasa sölad i sitt b.
20:12
Joab lät b.komma på bältet 1. Kon. 2:5
grå hår med b. fara i dödsriket
2:9
må H.låta ha b.komma över
2:32
deras b.skall komma över Joabs
2:33
2:37
Ditt b. kommer då över ditt huvud
ristade sig så att b.et kom ut
18 :28
b.et från såret runnit i vagnen
22:35
vattnet rött ss. b.
2.Kon. 3:22
Då sade de: Det är b.
3:23
på lsebel hämnas profeternas b ..
ja, alla H. tjänares b.
9:7
9:26
Nabots och hans söners b.
läto deras b.komma på
2.Krön.29:24
jord,överskyl icke mitt b.
Job 16:18
Vad vinning har du av mitt b. Ps. 30:10
två sina fötter i ogudaktiges b.
58:11
stampa med din fot i b.
68:24
deras b. aktas dyrt i hans ögon
72:14
förvandlade strömmar till b.
78:44
105 :29
Han fårvandlade vatten till b.
lägga oss på lur efter b.
Ords. 1:11
ligga på lur efter sitt eget b.
1 :18
ligga på lur efter b.
12:6
ss. b.pressas ut ur näsan
30:33
Edra hlinder äro fulla av b.
Jes. 1:15
manteln s. sölades i b.
9:5
15:9
Dimons vatten äro fulla av b.
bergen flyta av deras b.
34:3
svärd har H.,det dryper av b.
och är dränkt i lamms •• b.
34:6
får den s. är ditt kött och b.
58:7
händer äro fläckade av b.
59:3
lät deras b. rinna ned på jorden
63:6
b.över Kaldeens inbyggare
Jer. 51:35
på gatorna, fläckade av b.
Klag. 4:14
hans b.skall jag utkräva
Hes. 3:18
hans b. skall jag utkräva
3 :20
utgöre min vrede däröver i b.
14:19
16:6
fick se dig sprattla i ditt b.
16:6
du s.ligger där i ditt b.
jag sköljde b.et av dig
16:9
du låg där sprattlande i ditt b.
16:22
får dina söners b.s skull
16:36
hans b.skall komma över honom
18:13
ditt b. skall flyta i landet
21:32
b.låder vid deras händer
23:37
23:45
(Ohola) b.låder vid deras händer
skall sända b.på hennes gator
28:23
landet skall jag vattna med ditt b. 32:6
kommer ha b.över ha huvud
33:4
kommer ha b.över hm själv
33:5
hans b.skall jag utkräva
33:6
b. skall jag utkräva av din hand
33:8
(H. :) I äten kött med b.et i
33 :25
skall jag förvandla dig till b.
35:6
och b. skall förfölja dig
35:6
eftersom du Icke har hatat b.
35:6
skall b. fårfölja dig
35:6
gå till rätta med (I.) medelst b.
38:22
låta tecken synas •• b.och eld Joel 2:30
månen (skall vändas) i b.
2:31
Alla ligga de på lur efter b. Mika 7:2
Deras b. skall spridas
Sef. 1:17
de själva äro så fulla av b.
Sak. 9:15
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Blod

Utgjuta människoblod
1) Ar förbjudet, l.Mos.9:5,6. 2) Ar
förhatligt för Herren, Ords.6:16-17.
3) Ohelgar landet, Ps.I06:38. 4) Skiljer människan från Gud, Jes.59:2-3.
5) Blir alltid bestraffat, l.Mos.9:6.
Judarna gjorde sig ofta skyldiga
till oskyldig blodsutgjutelse, Jer.22:
17; Hes.22:4. Mose föreskrev, hur
folket skulle uppnå försoning för
blodsutgjutelse i tillfälle att dråparen
icke påträffades, 5.Mos.21:1-9. Att
offra blodspenningar var icke tilllåtet, Matt.27:6.
Offerblod
l) Till försoning för synder, 2.
Mos.30: 10; 3.Mos.17: Il. 2) Till rening, Hebr.9:13,19-22. 3) Strykes på
altarets horn, gjutes ut vid foten av
altaret, 2.Mos.29:12; 3.Mos.4:7. 4)
Icke offras jämte något som var
syrat, 2.Mos.23:18; 34:25. 5) Borttager icke synder, Hebr.lO:4.
Avgudadyrkare använde blod till
drickoffer, PS.16:4.
Vatten till blod
Vatten förvandlades till blod såsom ett tecken, 2.Mos.4:30, jfr v.9.
Egyptens vatten blev blod såsom en
dom, 2.Mos.7:17-21.
Blod i symbolisk mening
Två sina fötter i blod - symbol på
seger, Ps.58:11; 68:24. Bygga med
blodsdåd - symbol på förtryck och
grymheter, Hab.2:12. Förvandla till
blod - symbol på mognande för ödeläggelse, Hes.35:6. Blod över någons
huvud - symbol på skuld, 2.Sam.
1:16; Hes.18:13. Blod att dricka symbol på en fruktansvärd dom,
Upp.16:6.

Kristi blod
Kristi blod: 1) Rättfärdiggör, Rom.
5:9. 2) Helgar, Hebr.9:13-14. 3) Förhärligar, Upp.7:14; 22:14.
KrIsti blod
l) Bringar förlossning, Ef.l:7. 2)
Garanterar rättfärdiggörelse, Rom.5:
9. 3) Renar, l.Ioh.l:7. 4) Bereder
frid, Kol.l:20. 5) Helgar, Hebr.l3:
12. 6) För oss nära Kristus, Ef.2: 13.
7) Bringar seger, Upp.12:11.

Jesu KrIsti blod, Hebreerbrevet.
Vår Frälsares blod möjliggjorde
1) Hans försonande död, 2:14. 2) En
evig förlossning, 9:12. 3) Samvetets
rening, 9:14. 4) Det nya förbundet,
9:15. 5) Syndernas förlåtelse, 9:22;
12: 24. 6) En frimodig ingång, 10: l O.
7) Fullständig helgelse, 10:29; 13:12.
8) Hans uppståndelse, 13:20.
Genom blodet
l) Frid genom blodet, Kol.l:20.
2) Rättfärdiggjord genom blodet,
Rom.5:9. 3) Förlossad genom blodet,
Ef.l:7; Kol.l:14; l.Pet.l:l8: 4)
Renad genom blodet, l.Joh.l:7; Upp.
7:14. 5) Seger genom blodet, Upp.
12: Il.
Blodet, l.Ioh.5:6.
1) Kristi dyra blod, l.Pet.l:19. 2)
Hans eget blod, Hebr.9:12. 3) Oskyldigt blod, Matt.27:4. 4) Blodet på
hans kors, Kol.l :20. 5) Lammets
blod, Upp.7:14. 6) Guds Sons blod,
lJoh.l:7. 7) Förbundets blod, Hebr.
10:29. Det nya förbundets blod,
Matt.26:28. Ett evigt förbunds blod,
Hebr.13:20. 8) Stänkelseblod, Hebr.
12:24; l.Pet.l:2.
BLOD

BLOD (fårtära)
b.skolen I icke äta
1. Mos. 9:4
intet b.skolen I fårtära
3. Mos. 3:17
intet b. skolen I förtära
7 :26
s. förtär något b •• skall utrotas
7 :27
om ngn av I. hus förtär ngt b.
17 :10
mot hm s.fårtär b.et
17:10
Ingen av eder skall fårtära b.
17:12
främlingen skall icke förtära b.
17 :12
I skolen icke fårtära ngt kötts b.
17 :14
I skolen icke äta ngt med b. i
19:26
druckit b. av slagna
4. Mos. 23:24
b.et skolen I icke förtära
5. Mos. 12:16
ståndaktig i att icke fårtära b.et
12:23
15:23
Men b.et skall du icke fårtära
32:14
av druvors b.drack du vin
pilar bliva druckna av b.
32:42
mätta sig av de slagnas b.
32:42
folket åt köttet med b.et i
1. Sam. 14<32
syndar •• äta kött med b.et i
14:33
genom att äta köttet med b.et i
14:34
jag dricka de mäns b.
2. Sam. 23:17
hundarna slickat Nabots b. 1. Kon. 21:19
skola hundarna slicka ditt b.
21 :19
slickade hundarna (Ahabs) b.
22:38
dricka dessa mäna b.
l. Krön. 11:19
(örnens) ungar frossa på b.
Job 39:33
skulle jag dricka bockars b.
Ps. 50:13
dricker sig rusigt av b.
Jes. 34:7
av eget b. bliva druckna
49:26
dricka sig rusigt av deras b. Jer. 46:10
(fåglar , djur) skolen dricka b. Hes. 39:17
dricka b. av jordens hövdingar
39:18
dricka eder druckna av b.
39:19
Dens .. dricker(J.)b.
Joh. 6:54
Den s.dricker (J.)b.
6:56
du givit dem b. att dricka
16:6
BLOD (oskyldigt)
oskyldigt b.icke utgjutas
5.Mos.19:10
skulden för den oskyldiges b.
19:13
icke oskyldigt b. komma över ngn 21:8
skulden får det oskyldiga b.et
21:9
oskyldig och utgjuta hans b.
27 :25
oskyldigt b. gm att döda
1. Sam. 19:5
utgöt Manasse oskyldigt b. 2. Kon. 21:16
oskyldiga b. s.han utgöt, han uppfyllde Jerusalem med oskyldigt b. 24:4
där de fårdöma oskyldigt b.
Ps. 94:21
de utgöto oskyldigt b.,
106:38
händer s. utgjuta oskyldigt b. Ords. 6:17
gäller utgjuta oskyldigt b.
Jes. 59:7
b.av arma och oskyldiga
Jer. 2:34
upphören utgjuta oskyldigt b.
7:6
denna plats med oskyldigas b.
19:4
utgjuten icke oskyldigt b.
22:3
att utgjuta den oskyldiges b.
22:17
dragen I oskyldigt b. över eder
26 :15
utgjutit oskyldigt b. i sitt land Joel 3 :19
låt icke oskyldigt b. komma
Jona 1:14
jag har förrått oskyldigt b.
Matt. 27:4
BLOD (I förbindelse med offer)
icke offra b.et av slaktoffer 2. Mos. 23:18
Mose tog hälften av b.et
24:6
24:8
(Mose:) detta är förbundets b.
29:12
du skall taga av tjurens b.
skall du taga av (vädurens) b.
29:20

Blod-Blodlkuld
med b. av fIIrsoniDgssyndoffret

30:10
icke offra b.si av slaktoffer
34 :25
AroDS Böner blira fram b.et 3. MoB. 1:5
dess b. skall utkramaa
1:15
prästen taga nAgot av tjur8DII b.
4:5
prästen doppa sitt fillger i b.et
4:6
prästen med b.si beBiryka bornen 4:7
prästen bljra nAgot av tjur8DII b.
4:16
han med b.et bestryka bornen
4:18
prästen taga agt av ByndOffrets b. 4:25
prästen skall taga agt av b.et
4:30
taga agt av b.et pAsitt fillger
4:34
det övriga b.et skall utkramas
5:9
6:30
syndoffer av varB b. agt blires
offrar tackoffrets b.och fettsi
7:33
Mose tog b.et och sirök
8:15
Mose tog av dess b.och beBirök
8:23
Mose beBirök med b.et •• örsnibb
8:24
9:9
Arons söner buro fram b.et
han doppade sitt fillger i b.et
9:9
9:12,18
Arons söner räckte fram b.et
dess b. har icke blivit inburet
10:18
skall han doppa i den figelns b.
14:6
prästen taga av Bkuldoffrsis b. 14:14,25
rena hussi med figelns b.
14:52
blira in hans b. innanför fårlAten
16 :15
skall görs med hans b. ss.
han gjorde med tjurens b.
16 :15
av tjureDS b.och av bockeDS b.
16:18
b. inburet för att briDgs fIIrsoniDg 16 :27
b.et lir det s. bringar fIIrsoniDg
17:11
Eleaaar •• taga av hennes b. 4.Mos.19:4
(kons) b. skall man bränns upp
19:5
offra blde köttet och b.et 5. ltI:Is.12:27
b.et gjutas ut p! H.altare
12:27
offra deras drickoffer av b.
Ps. 16:4
b. av tjurar •• intet behag
Jes. 1:11
svärd har H.,det dryper av b.
och lir dränkt i •• bockars b.
34:6
du skall taga agt av dess b.
Hes. 43 :20
framburen min spis, fett och b.
44:7
fIIr att offra At mig fett och b.
44:15
taga nAgot av ayndoffreta b.
45:19
l gAng om Aret, aldrig utan b.Hebr. 9:7
framblir b.et fIIr sig själv och
9:7
kalvars b., utan med sitt eget b.
9:12
om redan b.av bockar helgar
9:13
flIrbundet blivit invigt utan b.
9:18
tog (Moses)b.av kalvar och bockar 9:19
(Moses:) Detta lir fIIrbundsis b.
9:20
renas nästan alltillg med b.
9:22
med b. B.icke lir hans eget
9:25
bockars b. skulle borttaga synder 10:4
aktar fIIrbuDdets b.fllr orent
10:29
djur, vnkas b. översieprästen blir 13:11
BLOD (KriBti)
detta lir mitt b.
Matt. 26 :2@
oskyldig till denne mans b.
27:24
HB b.komme över OSB och vAra
27:25
lir mitt b.,fllrbundablodet
Mark.14:24
det nys fIIrbundsi i mitt b.
Luk. 22:20
och dricken (Mskosonens) b. Joh. 6:53
äter mitt kött och dricker mitt b.
6:54
mitt b. lir Bannskyldig dryck
6:55
6:56
Den B.dricker mitt b.
strax kom ut b. och vatten
19:34
mann8DII b.komma över OBB Apg. 5:28
B.(Gud)vunnit med sitt egsi b.
20:28
genom tro, i hans b.
Rom. 3:25
rättfärdiggjorda i och gm hans b.
5:9
1.Kor.10:16
en delakttgbsi av K.b.
det nya fIIrbundet i mitt b.
11:25
pA H.lekamen och b.
11:27
fIIrloBsntng genom hans b.
Et. 1:7
lliira, i och gellOm K.b.
2:13
b.si p! ha kora berett frid
Kol. 1:20
gick han •• med Bitt egsi b. Hebr. 9:12
buru mkt mer skall icke K. b.
9:14
allraheligaate i och gm J. b.
10:19
gm sitt eget b. akulle helga folket 13 :12
J., vilken gm evigt fIIrbunda b.
13 :20

skall Btänka av ayndoffrets b.
5:9
om agt av b.et Btänkes p! kläder
6:27
skall stänka dess b. p! altarsi
7:2
stänker tackoffrets b.pA altaret
7:14
Mose stänkte b.et pA altaret
8:19
8:24
det övriga b.et stänkte Mose pA
Mose tog b.et och stänkte pA Aron 8:30
räckte hm b.si,och han stänkte 9:12,18
14:51
doppa i figelns b. och stänka
16:14
taga av tjur8DII b. och stänka
16:14
framför nldaatolen stänka b.et
göra med ha b., SB. med tjurens
b., han skall stänka dä.oomed
16:15
skall Btänka 1;I.et dlirp!
16:19
SkallBtänka b.et pA H.altare
17:6
Deras b.Bkall du stänka
4. Moa. 18:17
stänka med hennes b.7 ginger
19:4
(IaebelB) b. stänkte pA väggen 2. Kon. 9:33
16 :13
b.et stänkte han pA altaret
allt b.et Bkall du stänka diirpA
16:15
togo b.et och stänkte
2. Krön. 29:22
prästerna stänkte b.si p! altaret 29:22
slaktade lammen och stänkte b.si 29:22
prästerna stänkte med b.et
30:16
prästerna stänkte med b.si s.de
35:11
stänkte deras b.p! mina
Jes.63:3
al man kan stänka b.diirpA
Hes. 43:18
stänkte b. p! tahernaklsi
Hebr. 9:21

sig inne i 66 dagar. Efter det att
reningsdagarna var till ända, skulle
hon bringa ett bestämt offer, varpl
hon lterigen var ren, 3.Mos.12. Kvinnornas blodflöde under mlnadsreningen medförde orenhet i 7 dagar,
3.Mos.15:19 ff. Likasloregelbundet
blodflöde. I sistnämnda fall skulle
offer bringas på samma sätt som vid
barnafödsel, 15:25 ff.

BLOD (utgjuta)
b. skall bliva utgjutsi
l. Mos. 9:6
(Ruben:) Utgjuten icke b.
37 :22
b.si skall du gjuta ut
2. Mos. 29:12
övriga b.si skall han gjuta 3. Mos. 4:7
övriga b.si skall han gjuta ut
4:18,25
övriga b.et skall han gjuta ut
4:30,34
dsi övriga b.si göt (Mos e) ut
8:15
det övriga b.si göt (Aron) ut
9:9
17:4
blodskuld,ty b.har han utgjutit
dsi b. s.bllvit utgjutsi
4. Mos.35:33
dens b .. s. utgjutit dsi
35:33
skall väl b.et gjutas ut
5. Mos. 12:27
händer hava icke utgjutit detta b. 21:7
oskyldig och utgjuta hans b.
27 :25
du har utgjutit b. utan sak l. Sam. 25:31
att han i fredstid utgöt b. l. Kon. 2:5
b. s.Joab utan sak har utgjutit
2:31
utgöt Manasse oskyldigt b. 2. Kon. 21:16
oskyldiga b.han utgöt , han uppfyllde
Jerusalem med oskyldigt b.
24:4
Du har utgjutit b.
l. Krön. 22:8
utgjutit sA mkt b. pA jorden
22:8
lir krigaman och har utgjutit b.
28:3
utgjutit Jojadaa söners b. 2. Krön. 24:25
De hava utgjutit deras b.
Ps. 79:3
hämnas dina tjänares utgjutna b. 79:10
(I.) utgöto oskyldigt b., sina
söners och döttrars b.
106:38
när det gäller att utgjuta b. Ords. 1:16
händer s.utgjuta oskyldigt b.
6:17
skall lAta komma i dagen b. Jes. 26:21
gäller att utgjuta oskyldigt b.
59:7
upphören utgjuta oskyldigt b. Jer. 7:6
utgjuten icke oskyldigt b.
22:3
22:17
utgjuta den oskyldiges b.
de utgöto de rättfärdigas b. Klag. 4:13
om jag utgöte min vrede i b. Hes. 14:19
föder en son, vilken utgjuter b.
18:10
Du stad s. utgjuter .. b.
22:3
dsi b. s. du har utgjutit
22:4
22:6
om dsi gäller att utgjuta b.
(H.:) om det gäller att utgjuta b.
22:9
tager mutor fIIr att utgjuta b.
22:12
harm över det b. B. du utgjuter
22:13
(furstarna) utgjuta b.
22:27
dsi b. (Jerusalem) har utgjutit
24:7
lät dsi b.bon utgöt komma pl
24:8
(H. :) I utgjuten b.
33 :25
dsi b.8 skull de bade utgjutit
36 :18
utgjutit oskyldigt b. i sitt land Joel 3:19
när Stefanus' b.utgöts
Apg.22:20
Rom. 3:15
det gäller att utgjuta b.
om än mitt b. bliver utgjutet
Fil. 2:17
utan att b. utgjutes ingen
Hebr. 9:22

ILODIG

BLODFLÖDE
bliver bon ren frAn sitt b. 3. Mos. 12:7
15:25
om en kvinna har b.längre tid
BLODGIRIG

de b.a äro en styggelse får H. Ps. 5:7
26:9
icke mitt liv med de b.a
de b.a skola ej Dl sin halva llder 55:24
fräls mig frAn de b.a
59:3
mAtte de b.a vika bort ifrAn mig 139:19
b.a hata den s. lir ostrafflig Ords. 29:10
lLODCU.MG

en kvinna, s.lidit av b.
en kvinna s.haft b. i 12 Ar
en kvinna s. bade haft b.
strax stannade hennes b.

skaUlåta dig bliva ett b.t
(Gilead) lir full med b.a spAr
ocksl denne slogo de b.

Matt. 9:20
Mark. 5:25
Luk. 8:43
8:44

Hes. 16:38
Hos. 6:8
Luk. 20:12

BLODIGEL
hebr. 'älu1!:ä. Blodigeln var ett slags
blodsugande djur. Flera arter av denna obehagliga parasit var vanliga i
kärr och sumpmarker i Palestina. De
sög blod av bAde människor och
djur. Blodigeln hade en längd av
mellan 3 och 12 cm. Dess kropp var
platt och försedd med sugskålar. I
munöppningen hade den tre skarpa
»knivar», med vilka den bet hål i sitt
offer, medan den sög sig fast. Ett
bett aven blodigel kunde medföra
sjukdom och död för blde människor
och djur. Längre fram använde sig
läkarna av djuren.
BLODIGEL
BoD har 2 döttrar
Ords. 30:15
ILODMAT

ryckt b.en ur deras mun

Sak.

9:7

BLODRID
Om edra synder än liro b.a

Jes.

1:1~

ILODSBRUDGIIM
Du lir mig en b.

2. Mos. 01:25
(Sippora) en b. till omsklirelse
4:26

,LODSDOM

landsi är fullt av b.ar

Hes. 7:23

BLODSDROPPE
(J.)

svett blev ss. b.ar

Luk.22:44

BLODSD.lD

b. följer pA b.
Hos.
I som byggen upp Sion med b. Mika.
får dina b. mot människor
Hah.
som bygger upp städer med b.
får dina b. mot människor

4:2
3:10
2:8
2:12
2:17

lLODSF6RVAMT

komma vid kvinna s.1ir b.

3. Mos. 18:6
18:12
bon lir din moders nlira b.
18:13
de äro ju nlira b.er
18 :17
avtäcker sin nlira b.s blygd
20:19
utom gm sina närmaste b.er
21:2
ngn annan nära b.lösa bonom
25:49
4. Mos. 27:11
arvedel At närmaste b.
1. Kon. 16:11
varken b.er eller vänner
bon lir din faders nära b.

plbud om denna finns ej i G.T.
Tvärtom inskränktes denna sed genom
upprättandet av s.k. fristäder. Blodshämnd var vanlig inom områden,
där utvecklingsnivin var Ilg och där
samhällsordningen inte var si Idart
utformad. Alla medlemmar aven
släkt ansågs vara av ett blod, och
blodshämnden utövades endast gentemot medlemmar av andra släkter.
Den blev ofta vedergälld, och till följd
härav kunde Ilngvariga, bittra fejder
uppstå. Huvudansvaret för att den
döde fick hämnd åvilade hans närmaste släkting.
I Israel upprättades fristäder, till
vilka den förföljde kunde söka sig,
när blodshämnaren jagade honom.
Här upptogs hans sak till behandling,
och en rättfärdig dom avkunnades.
Altaret erbjöd ocksl en tillflykt i
dylika fall. I Israel bibehölls blodshämnden ända fram till konung Josafats tid. Han upprättade en domstol
i Jerusalem för dylika rättsfall, 2.Kon.
19:10.
BLODSKAM
Hebreiskans zimmä, skändlighet, synd
mot naturen, samt tif~äl, som betecknar onaturlig beblandning, beblandning med djur, är de vanligaste termerna för denna synd.
De stränga bestämmelserna rörande blodskam avser dels att skydda
människosläktet som sådant, dels att
vara en skyddsmur för äktenskapet.
Sexuellt umgänge med nära anförvanter är på det strängaste förbjudet
i Skriften. I 3.Mos. förekommer en
detaljerad lista över förbjudna leder.
Där förbjudes sålunda dylik förbindelse med: 1) modern, 2) faderns
hustru, 3) syster eller halvsyster, 4)
son- eller dotterdotter, 5) styvmoders
dotter, 6) faster, 7) moster, 8) farbroders hustru, 9) svärdotter, 10)
svägerska, 11) en kvinna och hennes
syster, medan den förra lever. Umgänge med en dotter anslgs sA osannolikt, att intet ens behövde sägas
därom.
Som blodskam betraktades likaledes all beblandelse med djur, 2.Mos.
22:19. Pederasteri, 1.Tim.1:10, samt
överhuvud taget homosexualitet, Rom.
1:25-28, stämplas av Skriften såsom
styggelse, skamlig lusta, onaturligt
umgänge, stridande mot såväl lagen
som evangeliet; de som praktiserar
sldant, skall icke ärva Guds rike,
1.Kor.6:9-10. Dylika vederstyggligheter, vanliga i Egypten och i Kanaans land, 3.Mos.18:3, är föremål för
Guds lags förbannelse, 5.Mos.27:20 f.
Vissa av dessa synder belades med
dödsstraff, 3.Mos.20:11,12,14,17, medan andra straffades med barnlöshet,
3.Mos.20: 19-21.
Exempel på dylika styggelser förekommer tämligen ofta i Skriften:
1.Mos.19:33; 35:22, jfr 38:15 f.; 49:
4; 2.Sam.13; 16:22; Matt.14:3; l.Kor.
5:1.

BLOD (stänka)
b.si stänkte pA altarsi
2. MoB. 24:6
tog Mose b.si och stänkte pA
24:8
taga ha b.och stänka pA altaret
29:16
det övriga b.et Bkall du Btänka
29:20
taga av b.si och stänka pA Aron
29:21
3. Mos. 1:5
de skola stänka b.si
Arons söner skols Btänka desa b.
1:11
ArODS söner skols stänka b.et
3:2
ArODS söner akols Btänka desa b. 3:8,13
stänka b.et 7 gAnger infIIr H.
4:6
doppa sitt finger i b.si och stänka 4:17
beBiänkelBe med JK. b.
1.Pst. 1:2
med K.dyra b.,sa.med
1:19
b.si av ett felfritt lamm
J. b. renar OBB frAn all synd 1.Joh. 1:7
kom gm vatten och b., JK.
5:6
utan med vattnBi och b.et
5:6
(vittna:) A., vattnet och b.et
5:8
löst frAn aynder med aitt b. Upp. 1:5
med ditt b. har du At Gud köpt
5:9
gjort dem vita i Lammets b.
7:14
övervwmo i kraft av Lammets b. 12:11

BLODFLöDE
Enligt Moselagen var den kvinna,
som hade fött ett gossebarn, på grund
av sitt blodflöde oren i 7 dagar. Därefter skulle hon hålla sig inne i 33
dagar. Var barnet en flicka, skulle
hon aktas oren i 14 dagar och hålla

BLODSHÄMND
Blodshämnd nämnes första gången
si tidigt som i 1.Mos.9:5, men något

BLODSKULD
Tillvarons högsta värde, livet, skyddas
och bevakas av Gud själv; han utkräver personligen blodskuld, Ps.9:13,
och han har omgärdat livet med bl.a.
bestämmelser om de strängaste straff
för förgripelser mot detta. Avsiktligt
berövande av nästans liv ldrog icke
blott förövaren utan hela landet blodsku!d, som endast kunde sonas genom
dråparens eget .blod, 2.Mos.21:12; 3.
Mos.24:17; 4.Mos.35:16-21,33. Blodskuld åvilade likaledes den, som indirekt orsakat en människas död genom försummelse med förebyggande

689

690

691

692

ll,ODA

a. dröjer att b. sitt svärd
ILDDBAD
NIir David anställde b.et
Anställen b.P! hans söner

Jer. 48:10
l. Kon. 11:24

Jes. 14:21

ILODIEFUCKAD

För Bauls bAe hus' skull

2. Sam. 21:1

ILODIESTRYKMIMG

(Moses) förordnat b.en

Hebr, 11:28

lLODSGÄRMIMG

för att icke höra om b.ar

Jes. 33:15

lLODSH.lMMARE

tillflyktsorter undan boD
4. MoB.35:12
boD mA döds driparen
35:19
BoD mA döds den•• drlparen
35:21
mellan den 8. gav slaget och boD
35:24
rädds driparen ur b.ns hand
35:25
boD, nlir han träffar pA honom
35:27
att boD icke mA hinna
5. Mos. 19:6
19:12
lämna honom i b.ns band
ss. tUlf1yktsOrter undan boD Jos. 20:3
om boD fIIrfllljer (driparen)
20:5
slippa dö fIIr b.ns band
20:9
b.n icke fAr göra olyckan 2. Sam. 14:11

BLODSKAM
lDgen •• lir fIIdd i b.

5. Mos. 23:2

Blodskuld—Blomstra
åtgärder, 5.Mos.22:8. För en dråpares
liv fick lösen inte tagas, 4.Mos.35:31.
Ingen fick hjälpa en person, som
ådragit sig blodskuld, Ords.28:17.
Hade han flytt till en fristad, se d.o.,
hämtades han från denna och överlämnades i blodshämnarens hand, 5.
M o s . l 9 : l l - 1 3 . Se: Blodshämnd. Icke
heller helgedomen erbjöd honom
något skydd för rättvisan, 2.Mos.
21:14.
F ö r att ingjuta respekt för livet
och blodets värde, uppställdes de
rigorösaste bestämmelser även föi
utgjutande av djurs blod. G u d allena
är herre över alla former av liv, och
vare sig människan eller onda andemakter tillåts någon frihet på detta
område. Trots människans herravälde
över den lägre skapelsen måste hon
vid utgjutande av djurs blod underordna sig Guds lagar, handla infök
Guds ansikte, erkänna hans suveräna
rätt samt taga ur hans hand vad
som behövs för livets uppehälle, sedan
G u d först fått sin andel, 3.Mos.17:4 f.
F ö r att inte ådraga landet blodskuld genom utgjutande av oskyldigt
blod, gjordes undantag från dessa
bestämmelser i fall, där oavsiktligt
dödande förelåg eller kunde förmodas.
D r å p av våda medförde icke blodskuld. Dråparen tilläts därvid fly
undan blodshämnaren till närmaste

B L O M M A (subst.)
så slogo dess b.or ut
1. Mos.40:10
k a l k a r n a , kulor och b.or
2. M o s . 25:31
v a r d e r a en kula och en b.
25:33
vardera b e s t å e n d e a v . . en b.
25:33
med sina kulor och b.or
25:34
b.or gjordes i ett stycke
37:17
vardera en kula och en b . , och på
andra a r m e n . . en kula och en b.
37:19
mandelblommor,med. .b.or
37:20
b.orna i drivet arbete
4. M o s . 8:4
(Arons stav) hade utslagna b.or
17:8
o l i v t r ä d s . f ä l l e r sina b.or
Job 15:33
B.orna v i s a s i g p å marken
H V . 2:12
om g r a n a t t r ä d e n hade fått b.or
6:10
att se om g r a n a t t r ä d e n fått b.or
7:12
b.n f ö r b y t e s i mognad druva
J e s . 18:5
h ä r l i g h e t s vissnande b.
28:4
B L O M M A (verb)
då m a n d e l t r ä d e t b.r
får du dina plantor att b.
BLOMNING
just n ä r b.en är slut

Blomma, i Bibeln omtalad som Sarons lilja.
evig ödeläggelse, Joel 3:21. Rättens
och reningens ande skall då definitivt
befria egendomsfolket från blodskuld
i samvete och i sinne, Jes.4:4.

BLOMMA
-blomma
cyperblommor HV.1:14; 4:13
mandelblommor 2.Mos.25:33,34

BLODSKULD
v i l a r ingen b . p å d r å p a r e n
2. M o s . 22:2
solen gått upp, då är det b.
22:3
t i l l r ä k n a s mannen s s . b.
3. M o s . 17:4
b. l å d e r vid honom
20:9
b. l å d e r vid dem
20:11
b. l å d e r vid dem
20:12
b. l å d e r v i d dem
20:13,16
b. l å d e r v i d honom
20:27
så v i l a r ingen b . p å honom 4. M o s . 35:27
b. så komma att v i l a på dig 5. M o s . 19:10
Så b l i v e r denna b. dem f ö r l å t e n
21:8
icke må draga b. ö v e r ditt hus
22:8
från att å d r a g a dig b.
1. Sam. 25:26
hindrat m i g från att å d r a g a m i g b. 25:33
han s . u t k r ä v e r b.er
P s . 9:13
landet vart ohelgat gm b.er
106:38
En mska s . t r y c k e s av b.
O r d s . 28:17
b o r t s k ö l j t dess b.er
J e s . 4:4
h e m s ö k a J i s r e e l s b.er
Hos. 1:4
H. s k a l l låta hs b.er drabba hm
12:14
(H.) s k a l l u t p l å n a deras b.er
Joel 3:21

Blomma
Palestinas blomstervärld rymmer en
mångfald arter, omkring 3500. Dess
prakt når sin höjdpunkt på våren, i
mars-april.
I G . T . omtalas inte mindre än ca
120 olika växtarter, och i N . T . namnes ytterliga några. Även länderna
omkring Palestina, särskilt Syrien,
företedde en rik flora. De vanligaste
blommorna var: liljorna, som ofta
betäckte bergssluttningarna; akaciebuskens små, gula blommor, vilka
slog ut i början av regntiden; olika
slags tulpaner; vilda hyacinter, nejlikor, orkidéer samt den typiska vårblomman i Israel, anemonen.
Bibelöversättningarna företer många
inbördes olikheter när det gäller
namnen på vissa växter, eftersom
man inte med bestämdhet vet, vilka
det rör sig om.
Blommorna används även i Bibelns
bildspråk. De vissnar snart och kan
därför beteckna livets korthet, Job
14:2; l.Pet.l:24, förgängligheten, Jes.
28:1, och rikedomens ovaraktighet,
Jak.l:10.

BLODSMAN
En benämning, som Simei använde
i sin förbannelse över konung David,
då denne flydde för Absalom.
Blodsåkern i Hinnoms dal.
fristad, 5 . M o s . l 9 : l - 1 0 . Om en tjuv
ertappades vid inbrott och blev slagen till döds, vilade ingen blodskuld
på dråparen, därest det skedde före
solens uppgång, 2.Mos.22:2-3.
Som ett led i fostran till respekt
för livet påbjöd Herren även vissa
omständiga ceremonier, då en människa påträffades dödsslagen ute på
marken och dråparen var okänd, 5.
Mos.21:l-9.
Det är mot bakgrund av allvaret i
blodskulden, som erfarenheter ur
Davids liv får ses. Djup är hans tacksamhet till Nabals hustru Abigail för
hennes klokhet och besinning, som
räddat David från att ådraga sig
blodskuld, l.Sam.25:33. Efter dådet
mot Uria svävar Guds dom inte endast över konungens eget huvud utan
över hans hus, hans folk och land,
jfr Ps.51:20. Medveten härom beder
han till Gud, som både utkräver
blodskuld och allena kan upphäva
domen över denna synd: »Rädda
mig undan blodstider» (pluralisformen erinrar om alla dem, som konungen genom sin handling sänt i
döden, 2.Sam.l 1:17,24), Ps.51:16.
T i l l de messianska välsignelserna
i eskatologisk tid hör utplånandet av
blodskulder, vare sig det gäller Juda
barns egna, som förlätes dem, eller
fiendemakternas, vilka straffas med
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P r e d . 12:5
J e s . 17:11

BLODSMAN
B o r t , bort, du b.
en b. är (David)

2 . S a m . 16:7
16:8

BLODSPENNING
det är b.ar

BLOMSTER
l i k ett b. v ä x e r hon upp
Job 14:2
hon b l o m s t r a r ss.ett b.
P s . 103:15
Jag är ett r i n g a b . i Saron
H V . 2:1
h ä r l i g h e t s vissnande b.
J e s . 28:1
h ä r l i g h e t ss.ett b . p å marken
40:6
b.ret f ö r v i s s n a r
40:7,8
h ä r l i g h e t s s . g r ä s e t s b.
l . P e t . 1:24
g r ä s e t t o r k a r , b.ret faller av
1:24
g r ä s e t s b. s k a l l han f ö r g å s
Jak. 1:10
( g r ä s e t s ) b. faller av
1:1.1
BLOMSTERBAND
utsirningar i form av b.
l . K o n . 6:18
snidverk i f o r m av b.
6:29
utsirningar i f o r m av b.
6:32
(Salomo)utsirade dem med b.
6:35
BLOMSTERSLINGA
(Under lejonen)sutto b.or
l.Kon.
mitt för var och en sutto b.or
så ock b.or runt o m k r i n g

BLOMSTRA UPP
folk b.de upp i s t ä d e r n a
( g r ä s e t ) b . r upp och frodas
(H.:) r i s e t b.r upp
s ä d skola ynglingar b.upp

17:8
19:10
22:2
24:6
24:9
3:1

BLODSTID
Rädda m i g undan b . e r , Gud

P s . 51:16

BLODSUTGJUTELSE
pest och b . s k a l l gå ö v e r dig

Hes.

BLODSUTGJUTERSKOR
den lag s . g ä l l e r för b.
den lag s . g ä l l e r för b.

H e s . 16:38
23:45

5:17

BLODSÅKERN
En krukmakares åker vid Jerusalem.
Den köptes av översteprästerna till
begravningsplats för främlingar för
de 30 silverpenningar, som Judas velat
återlämna till översteprästerna, sedan
han ångrat sitt förräderi mot Jesus.
Se: Matt.27:3-8. Enligt en tradition
frå år 400 låg den på södra sidan
av Hinnoms dal. Se: Akeldamak.
Matt.27:8; Apg.l:19.
BLOM
v i n t r ä d e n s t å redan i b.
nu då våra vingårdar stå i b .
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H V . 2:13
2:15

»Liljorna på marken»
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7:29
7:30
7:36

BLOMSTERSÄNG
Hans kinder l i k n a . .b.ar
H V . 5:13
t i l l sina v ä l l u k t r i k a b.ar
6:1
BLOMSTRA
I hs dagar b.e den r ä t t f ä r d i g e P s . 72:7
o g ä r n i n g s m ä n n e n b. allesammans
92:8
b . r s s . ett blomster
103:15
de r ä t t s i n n i n g a s hydda b.
O r d s . 14:11
Israel g r ö n s k a och b.
J e s . 27:6
hedmarken s k a l l b. s s . en l i l j a
35:1
(hedmarken) s k a l l b. skönt
35:2
(Israel) s k a l l b . s s . e n l i l j a
Hos. 14:6
fikonträdet b.r icke mer
Hab. 3:17

Matt. 27:6

BLODSSAK
s v å r t själv d ö m a i en b.
5. M o s .
må gälla dom i en b.
2. K r ö n .
BLODSSTAD
v i l l du d ö m a b.en
Hes.
Ve ö v e r b.en,den rostiga grytan
(H.:) Ve ö v e r b.en
Ve dig (Nineve), du b.
Nah.

J e s . 18:5

(anemoner).
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P s . 72:16
90:6
H e s . 7:10
Sak. 9:17

Blomstring-Bo
BLOMSTRING
ungdom och b. är fåfänglighet Pred.ll:10
BLOMVERK

ljusstakarna med b.et
(ljusstakarna) med b.et

1. Kon. 7:49
2. Krön. 4:21

BLOSS

-bloss

eldbloss Dan.10:6; Sak.12:6
BLOSS
B. fara ut ur hans gap
Job 41:10
lyser ss. ett brinnande b.
Jes. 62:1
eldsglöd,s. brunno likasom b. Hes. 1:13
ss. b. äro de att skåda
Nab. 2:4
kom dit med b. och lyktor
Joh. 18::J
brinnande ss. ett b.
Upp. 8:10
BLOTT

b. sårmärken och blånader

Jes.

1:6

BLOTTA

-blotta

utblotta Job 22:6
BLOTTA (adj.)
b. ryktet hörsammade de
2.Sam.22:45
Vid b. ryktet hörsammade
Ps. 18:45
drev ut andarna med sitt b.
Matt. 8:16
kastat över b. kroppen
Mark. 14:51
byggde ett hus på b. jorden
Luk. 6:49
BLOTTA (verb)
(Noa) låg b.d i sitt tält
1. Mos. 9:21
han b.de det vita på käpparna
30:37
icke din blygd må b.s
2. Mos. 20:26
lngen b. (blodsförvants)
3. Mos. 18:6
icke b. din faders blygd, genom
att b. din moders blygd
18:7
icke b. någon annan kvinnas blygd 18:8
icke b.din systers blygd
18:9
icke b. din sondotters blygd
18:10
icke b. din faders hustrus blygd
18:11
18:12
icke b. din faders systers blygd
icke b. din moders systers blygd
18:13
18:14
icke b. din faders broders blygd
icke b. din svärdotters blygd
18:15
icke b. din broders hustrus blygd
18:16
icke b. en kvinnas och dotters,
icke heller b.hennes blVgd
18:17
18:18
i det att du b.r den enas blygd
b.hennes blygd,när hon är oren
18:19
så b.r han sin faders blygd
20:11
han har b.t sin systers blygd
20:17
har sin månadsrening och b.r
20:18
"i det hon b.r sitt blods brunn
20:18
icke b.din moders systers blygd
20:19
b.r han sin farb".. oders blygd
20:20
då han i dag har b.t sig
2. Sam. 6:20
jordens grundval a r b.des
22:16
han ville befästa det b.de
1. Kon. 11:27
H. ängel med b.t svärd
1. Krön. 21:16
Han b.r djupen, så att de ej
Job 12:22
Dödsriket ligger b.t fOr honom
26:6
jordens grundvalar b.des
Ps. 18:16
ligga var mskas vägar b.de Ords. 5:21
H.skall b.deras blygd
Jes. 3:17
vandra åstad med b.d bak
20:4
Klr hade b.t skölden
22:6
Juda blev b.t och låg utan skydd
22:8
läggen av edra kläder och b.en
32:11
(Babel) b. benet
47:2
Din blygd skall vara b.d
47::J
H. b.r sin heliga arm
52:10
dina fötter nesligt b .de
J er. 13 :22
jag skall b. Esau
49:10
de b.de icke för dig
Klag. 2:14
Edom,du skall få ligga b.d
4:21
b.de arm mot Jerusalem
Hes. 4:7
(murens) grundval bliver b.d
13 :14
(Jerusalem) ännu naken och b.d
16:7
(Jerusalem) var naken och b.d
16:22
du har b.t din blygd i otukt
16::J6
skall jag b.din blygd inför dem
16:37
låta dig ligga naken och b.d
16::J9
b.r sln faders blygd
22:10
hade b.t (Oholas) blygd
23:10
23:18
(Oholiba) så b.de sin blygd
skola lämna dig naken och b.d
23 :29
din otuktiga blygd skall vara b.d
23:29
skall (H.) b.hennes skam
Hos. 2:10
grundvalar skall jag b.
Mika 1:6
(Nineve) hon bliver b.u
Nab. 2:7
ligger där med b.d förhud
Hab. 2:16
Framtagen och b.d är din båge
3:9
deras städer lågo b.de
Sef. 3:6
gärningar icke bliva b.de
Joh. 3:20
allt ligger b.t för hs ögon
Hebr. 4:13

Det var dessutom en fenicisk handelsvara. Man hämtade bly från Tarsis,
Hes.27:l2. På grund av sin tyngd
kom det att användas till vikter. De
gamla israeliterna förstod sig på att
löda samman metaller, och därvid
använde de säkerligen bly. Bly brukades även som skrivmaterial. Job 19:
24 har tolkats så, att man skrev med
järnstift på blytavlor, eller att bly
hälldes i de utmejslade bokstäverna.
I Sak.5:7 talas om ett blylock på
en efa.
BLY
(Faraos här) sjönko ss. b. 2. Mos. 15:10
4. Mos. 31:22
Guld o. silver, tenn o. b.
med b. inpräglade i klippan
Job 19:24
ur elden kommer b. fram
Jer. 6:29
de äro blott järn o. b. i ugnen Hes. 22:18
b. o. tenn i ugnen o. smälter det,
22:20
likas. b. i ugnen så smälta eder
27:12
b. gavs dig ss. betalning
en rund skiva av b.lyfte sig Sak. 5:7
BLYGAS

voro nakna och b.des icke 1. Mos. 2:25
b.des att av konungen begära Esr. 8 :22
9:6
Gud, jag skämmes och b.es
att ngn kommer dig att b.
Job 11:3
Må de b., s. stå efter mitt liv
Ps. 35:4
Må alla komma på skam och b.
35:26
må de b.,s.önska min ofärd
40:15
må de vika tillbaka och b.
70:3
s. söka min ofärd •. måst b.
71:24
(fienderna) få b. och förgås
83 :18
I skolen b.över de lustgårdar Jes. 1:29
häpna och b. över Etiopien
20:5
Då skall månen b.
24:23
Jakob icke mer behöva b.
29:22
b. över detta folk
30:5
Libanon b .es
33:9
skola komma på skam och b.
41:11
blygs icke ,du skall ej varda
54:4
men I skolen få b.
65:13
du ville icke b.
Jer. 3:3
veta icke av att b.
8:12
komma på skam och få b.
22 :22
jag både b.es och skämmes
31:19
hon s. har fött eder skall få b.
50:12
b.des över ditt skändliga
Hes. 16:27
blygs (Jerusalem) och bär skam
16:52
så skall du tänka därpå och b.
16:63
I mån b.för edra vägar
36::J2
att de må b. för missgärningar
43 :10
Om de b. för allt vad de gjort
43:11
H. är rättfärdig, vi måste b.
Dan. 9:7
H., vi med våra konungar måste b. 9:8
spåmännen skola få b.
Mika 3:7
skall slippa att längre b.
Sef. 3:11
skola b.för sina syner
Sak. 13:4
Den s. b.es för mig, för hm skall
ock Mskosonen b. när han
Mark. 8::J8
s. b.es för mig och mina ord
för hm skall Mskosonen b.
Luk. 9:26
b .des alla hans motståndare
13 :17
att tigga b.es jag för
'16::J
Ty jag b.es icke för evang.
Rom. 1:16
(den frukt) s. I nu b.ens för
6:21
icke för att komma eder .. b. 1. Kor. 4:14
viljen komma dem att b.
11:22
s. vi b. för, dem skyla vi
12:23
på det att han må b.
2. Tess. 3:14
Blygs icke för vittnesbörd. 2. Tim. 1:8
jag b.es dock icke därför
1:12
icke b.des för mina kedjor
1:16
en arbetare s. icke behöver b.
2:15
den s. står oss emot måste b. Tit. 2:8
b.s icke för att kalla dem
Hebr. 2:11
b.es icke Gud kallas deras Gud
11 :16
må han icke b .• prisa Gud
1. Pet. 4:16

BLYGSAM

utan tänka b.t (om sig)
kvinnorna b.t pryda sig

Rom.12::J
1. Tim. 2:9

BLYGSAMHET
med så mycket större b.

1. Kor. 12:23

BLYGSEL
prästerna s.nu kände b.
2. Krön. 30:15
ansikten icke rodna av b.
Ps. 34:6
b. höljer mitt ansikte
44:16
för din skull höljer b. mitt ansikte 69:8
med b.din nitälskan fOr folket Jes.26:11
veta icke av någon b.
Jer. 6:15
b.höljer vårt ansikte
51:51
Besinna dig, du folk utan b.
Sef. 2:1
BLYLOCK

Sak. 5:8

Bly är en metall, som är känd sedan
äldsta tider. Det förekom både i
bergen i Sinaiområdet och i Egypten.
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BU

-blå

mörkblå Hes.23:6
BLÅ
I b.tt och rött purpurtyg

Jer. 10:9

BLÅNAD

yngling för var b. jag får
sår fOr sår, b. för b.
blott sårmärken och b.er

l. Mos. 4:23
2. Mos. 21:25
Jes. 1:6

BLÅNGARNSSNODD

så lätt s. en b. slites sönder

Dom.16:9

BLÅSA

Uppdelning: allmänt, bort, upp.
BLÅSA (verb)
H • lät en östanvind b.
2. Mos. 10:13
stark östanvind b.te hela
14:21
skall du b. i larmbasun
3. Mos. 25:9
på försoningsdagen skolen I b.
25:9
när I b.en en larmsignal
4. Mos. 10:5
I b.en larmsignal för andra
10:6
skall man b.larmsignal
10:6
skolen I icke b.larmslgnal
10:7
prästerna skola b. i trympeterna
10:8
b.larmsignal med trumpeterna
10:9
Jag vill b. bort dem
5. Mos. 32:26
när det b.es i jubelhornet
Jos. 6:5
att de b.te på flöjter
1. Kon. 1:40
skulle b.i trumpeterna
l. Krön. 15:24
man b.te i trumpeter
15 :28
s. b.te i trumpeter
2. Krön. 5:12
prästerna b.te i trumpeter
7:6
fOr att b. till strid mot eder
13:12
prästerna b.te i trumpeterna
13:14
sin vind läter han b.
Ps. 147:18
Till dess morgonvinden b.er
HV. 2:17
blås genom min lustgård
4:16
H. andedräkt b.er därpå
Jes. 40:7
b.er han på dem,och de förtorka
40:24
smeden, vilken b.er upp kolelden
54:16
ande •• blås på dessa dräpta
Hes. 37:9
skall b. upp min förgrymmelses
21::J1
där b.er upp eld under det
22:20
skall b. upp min eld
22:21
b.en larmsignal i Bet-Aven
Hos. 5:8
agnar s. b. bort ifrån tröskplatsen 13:3
b.en larmsignal på •• berg
Joel 2:1
då b.te jag på det
Hagg. 1:9
vindarna b.te mot huset
Matt. 7:25,27
när I sen sunnanvind b.
Luk. 12:55
Vinden b.er vart den vill
Joh. 3:8
sjön gick hög, ty det b.te hårt
6:18
ingen vind b.över jorden
Upp. 7:1
BLÅSA BORT
Jag vill b. bort dem
lika agnar s. b. bort
BLÅSA UPP
smeden, b.er upp kolelden
skall b. upp min .. eld
där b.er upp eld under det
skall b. upp min eld
en sunnanvind b.te upp

5. Mos. 32:26
Hos.13::J
Jes. 54:16
Hes. 21:31
22:20
22:21
Apg.27:13

bulnader,s.slåut med b.or 2. Mos. 9:9
bulnader s. slogo ut med b.or
9:10
BLÅSBÄLG

Blåsbälgen är känd sedan urgammal
tid bl.a. från Egypten. Den användes
vid smidesverkstäder och ugnar. Man
trampade på blåsbälgen med foten
eller pressade samman två skinn så
att luft strömmade ut, Jer.6:29.
BLÅSBÄLG
B.en pustar •• bly fram

Jer.

6:29

BUST

Ss. regnskyar och b.

Ords. 25:14

BLÄCK

Bläck bestod a v lampsot, kolsot eller
krossad träkol blandad med olja och
vatten. Det förvarades som en torr
kaka i ett »bläckhus •. När kakan
upplöstes i vatten, var bläcket färdigt
att användas. En skrift med detta
kunde behållas läslig i långa tider,
men den var lätt att tvätta bort med
vatten och svamp. Den kunde också
skrapas ut eller skäras bort med en
pennkniv, Jer.36:23. Bläckhuset eller
bläckhornet bar skrivaren vid bältet,
Hes.9:2.
BLÄCK
tecknade upp i boken med b. Jer. 36:18
K.-brev, skrivet icke med b. 2. Kor.3::J
göra det med papper och b. 2. Joh. v.12
skriva •• med b. och penna
3. Joh. v.13
BLÄNKA

BLÅR

de väldige skola varda ss. b.

-blåsa

basunblåsare Upp.18:22
flöjtblåsare Matt.9:23
trumpetblåsarna Upp.18:22

BLÅSA (subs!.)

BLYGSEL

I Psaltaren omtalas flera gånger att
fienden skall blygas och komma på
skam, 40:15; 83:18. Jesus varnar oss
för att blygas för Människosonen, något som leder till förtappelse, Mark.
8:38. Paulus blygdes icke för evangelium, Rom.l: 16, eller för sina Ii·
danden, 2.Tim.l:12. Timoteus förmanas att inte blygas för vittnesbördet
om vår Herre och ej heller för Paulus,
hans fånge, 2.Tim.l:8.

slog b.et över dess öppning

BLYGD

Ham såg då sin faders b.
1. Mos. 9:22
täckte över sin faders b.
9:23
att de icke sågo sin faders b.
9:23
att icke din b. må blottas
2. Mos. 20:26
benkläder, s.skyla deras b.
28:42
blodsförvant och blotta hs b.3. Mos. 18:6
icke blotta din faders b.
gm att blotta din moders b.
18:7
icke blotta kvinnas b.,s. är din
faders hustru, det är din faders b. 18:8
icke blotta din systers b.
18:9
icke blotta din sondotters b ..
det är din egen b.
18:10
blotta faders hustrus dotters b.
18:11
icke blotta din faders systers b.
18:12
icke blotta din moders systers b. 18:13
icke blotta faders broders b.
18:14
icke blotta din svärdotters b.,
hennes b. skall du icke blotta
18:15
icke blotta din broders hustrus b.,
ty det är din broders b.
18:16

BLY

icke blotta en kvinnas b.
18:17
sondotter och blotta dennas b.
18:17
i det att du blottar den enas b.
18:18
icke blotta hennes b.när hon är
18:19
så blottar han sin faders b.
20:11
ser hennes b. och hon ser hs b.
20:17
han har blottat sin systers b.
20:17
månadsrening och blottar •• b.
20:18
blotta din moders systers b.
20:19
avtäcker nära blodsförvants b.
20:19
blottar han sin farbroders b.
20:20
han blottar då sin broders b.
20:21
Om hon fattar i hans b.
5. Mos. 25:11
till skam för din moders b. 1. Sam. 20:30
skam och b.må de varda
Ps. 35:26
dock har du låtit oss varda till b. 44:10
låt icke i mig dem varda till b.
69:7
smälek, min skam och b.
69:20
må de höljas med smälek och b.
71 :13
förtryckte vika tillbaka med b.
74:21
se med b. att du hjälper mig
86:17
motståndare varde klädda i b.
109:29
skall blotta deras b.
Jes. 3:17
blottad bak, Egypten till b.
20:4
skall bliva eder till b.
30:3
De varda till b., de måste
allasammans gå där med b.
45:16
8.ldrig skolen I varda till b.
45:17
skola komma med b. alla
45:24
Din b.skall varda blottad
47::J
skam och b.må hölja oss
Jer. 3:25
De stå där med skam och b.
14::J
hon måste bliva till skam och b.
15:9
de skola drabbas aven evig b.
20:11
komma över eder en evig b.
23 :40
icke Moab ryggen till med b.
48::J 9
då de se hennes b.
Klag. 1:8
(H.:) jag betäckte din b.
Hes. 16:8
du har blottat din b. i otukt
16::J6
(H. :) skall jag blotta din b.
16:37
de få se din b.
16:37
blottar sin faders b. hos dig
22:10
dessa hade blottat hennes b.
23:10
när hon så blottade sin b.
23:18
din otuktiga b. varda blottad
23 :29
uppvakna, somliga till evig b. Dan. 12:2
varmed (Israel) skyla sin b.
Hos. 2:9
läta folkslag se din b.
Nab. 3:5
berusar hm att skåda hs b.
Hab. 2:15
Eder till b. säger jag detta 1. Kor. 6:5
eder till b. säger jag detta
15:34

Jes. 1:31

BLÅSA

inblåsa l.Mos.2:7
uppblåsa l.Kor.4:6; Ko1.2:18

699

sända det b.nde svärdet

Hes. 21:15

BO

Se även: Hus, hysa, hem, hydda,
härbärge, tabernakel, församling,
kropp, himmel, förbliva, boning, tält.
700

Bo
-bo
fågelbo S.Mos.22:6

BO (verb, i allmänhet)
stamfader •• s. b. i tält
1. Mos. 4:20
b.dde kanan~erna där
12:6
icke •• kunde bo tillsammans
13:6
b.dde på den tiden •• där
13:7
(Aram) b.dde vid den terebintlund 14:3
alla dem s. b.dde i städerna
19:25
b.dde där med sina båds döttrar
19:30
du må bo var du finner för gott
20:15
(lsmael) b.dde i öknen
21 :20
s.bMe inom ha stadsport
23:10
kansn~erna bland vilka jag b.r
24:3
kanan6erna i vilkas land jag b.r
24:3 7
Jakob b.dde i tält
25:27
b. kvar i det land jag skall giva
26:2
här b.r förvisso Gud
28 :17
där mån l b. ocb draga omkring
34:10
skola då b. hos eder
34:16
må vi läta dem b. i landet
34:21
skola männen b. hos oss
34:22
så skola de b. kvar bos oss
34:23
s. bMe inom hans stadsport
34:24
så många s. b.dde •• läto omskära 34:24
(Esau, Jakob) icke kunde b. tills.
36:7
kommit för att b.här i landet
47:4
delen av landet •• må din fader b.
47:4
det land där kanan6er b.
2. Mos. 3:8
främmande kvinna s. b.r
3:22
skola icke få b. kvar i ditt land
23:33
för att jag må b. mitt ibland dem
25:8
jag skall b.mitt ibland l. barn
29:45
att jag skulle b.mitt ibland dem
29:46
(spetälske) skall b.avskild 3.Mos.13:46
det folk s. b.tt där före eder
18:28
så att l fån b.där
20:22
de orter där l b.n
23:17
b. i lövhyddor i 7 dagar
23:42
de s. äro infödingar i lsrael skola b 23:42
du själv •• de s. b.hos dig
25:6
då skolen l b. trygga i landet
25:18
giva frukt och l skolen b. trygga
25:19
hedningarna s. b. runt omkring
25:44
inhysesmännen s. b. hos eder
25:45
skolen b. trygga i edert land
26:5
fiender, s. b.däri, skola häpna
26:32
då l bMen däri
26:35
s. b.r däri är starkt
4. Mos. 13:19
vari de b. hurudans de plats er äro
där de b .. om de b. i läger
13:20
13:29
folket s. b.r i landet är starkt
14:25
amalekiterna b. i dalbygden
14:45
kanan~erna s. b .dde där
15:2
land jag vill giva, skolen l b.
21:32
fördrev amor~erna s. bMe där
ett folk s. b.r för sig självt
23:9
städer, i de trakter där de b.dde
31:10
kvinnor och barn b. i städerna
32:17
fördrevo amor6erna s. b.dde där 32:39
tränga eder i landet där l b.n
33:55
leviterna giva städer att b. i
35:2
Städerna att b. i
35:3
fore prästens död få b. i landet
35:32
icke orena landet där l b.n
35:34
amor~erna s. b.dde där
5. Mos. 1:44
Em~erna b.dde där fordom
2:10
rafa~erna b.dde fordom där
2:20
där de b. ännu i dag
2:22
blevo av6erna, s. bMe i byar
2:23
det folka gudar, s. b. runt omkring 6:14
bygger vackra hus och b.r i dem
8:12
edra barn mån länge b. i det land 11:21
taga det i besittning och b. där
11:31
Men när l b.n i det land
12:10
leviten s. b.r inom edra portar
12:12
leviten s. b.r inom dina portar
12:18
13:7
de folk s. b. runt omkring eder
s. H. vill giva dig till att b. i
13:12
leviten s. b.r inom dina portar
14:27
leviten s. b.r inom dina portar
16:11
tager det i besittning och b.r där 17:14
de s. b. närmast platsen
21:6
skallb.iditthus
21:13
din broder icke b.r i din närhet
22:2

När bröder b. tillsammans
25:5
de äldste i staden,där han b.r
25:8
i besittning och b.r där
26:1
bygga ett hus ,men icke få b.däri
28:30
så att du får b. i det land
30:20
(Benjamin) skall b. i trygghet
33:12
nåd från hm s. b.dde i busken
33 :16
ock dem s. b.vid jordens ändar
33:17
ett hus där en sköka b.dde
Jos. 2:1
2:15
(Rahab) b.dde invid själva muren
(Rahab) fick b. ibland l. folk
6:25
Kanhända b.n l här mitt ibland oss 9:7
att de b.dde mitt ibland dem
9:16
Vi b.långt borta från eder
9:22
fastän l b.n mitt ibland oss
9:22
10:1
fingo b. mitt ibland dem
amor~erna, s. b. i bergabygden
10:6
de konungar s. b.dde norrut
11:2
b.dde gesureer kvar bland l. folk
13 :13
ät leviterna ngra städer att b. i
14:4
anakiterna b. där (bergsbygden)
14:12
de kanan6er s. b. i dalbygden
17:16
plats där han får b. ibland dem
20:4
giva oss städer att b. i
21:2
floden b.dde edra fäder
24:2
Sedan b.dden l i öknen lång tid
24:7
städer •• i dem fingen l b.
24:13
de b.dde på andra sidan floden
24:15
24:15
i vilkas land l själva b.n
amoreerna s. b.dde i landet
24:18
icke fördriva dem s. b.dde
Dom. 1:19
kansneerna b.dde kvar bland dem
1:30
b.dde aseriterna bland kanan6erna 1:32
2:12
folka gudar s. b.dde omkring dem
framfOr kvinnor s. b. i tält
5:24
amor~erna, i vilkas land l b.n
6:10
b.dde då i detta land
11:21
en annan ort där han kunde b.
17:8
finner någon ort där jag kan b.
17:9
en arvedel till att b. i
18:1
folket b.dde i trygghet
18:7
b.dde långt ifrån sidonierna
18:7
b.dde en levitisk man
19:1
en stad, där inga israeliter b.
19:12
s. b.dde i städerna nedgjorde
20:42
b.tt där vid pass 10 år
Rut 1:5
(Rut) b.dde hos sin svärmoder
2:23
Säg mig var siaren b.r
1.Sam. 9:18
så att l fingen b. i trygghet
12:11
Nabal heter han, dårskap b.r i hm 25 :25
Varför skulle din tjänare b.
27:5
dessa b.dde sedan gammalt där
27:8
den tid han b.tt i filisteernas
27:11
jebus6erna, s. b.dde i landet 2. Sam. 5:6
jag b.r i hus av cederträ
7:2
7:2
Guds ark b.r i ett tält
Skulle du bygga mig hus att b. i
7:5
Jag har ju icke b.tt i något hus
7:6
att mitt folk får b.kvar där
7:10
s. b.dde på andra sidan floden
10:16
2 män b.dde i samma stad
12:1
kommit for konungen,där han b.r 19:11
begraven där han b.dde
1. Kon. 2:34
Davids stad, och där fick hon b.
3:1
Jag och denna kvinna b. i samma
3 :17
hans eget hus, där han skulle b.
7:8
att han vill b. i töcknet
8:12
kan då Gud b. på jorden
8 :27
upp till himmelen, där du b.r
8:30
höra det i himmelen, där du b.r
8:39
i himmelen, där du b.r
8:43,49
dräpt de s. b.dde i staden
9:16
in i staden där profeten b .dde
13 :25
bar hm upp i salen där han b.dde 17 :19
fornämste •• de s. b.dde där
21:8
de s. b.dde där i hans stad
21:11
Där b.dde en rik kvinna
2. Kon. 4:8
b.r ju här mitt ibland mitt folk
4:13
b.dde hos de store i staden
10:6
b.dde sedan i ett särskilt hus
15:5
b. de ännu i dag
16:6
i de städer där de b.dde
17 :29
b.dde där hos konungen
1. Krön. 4:23
de s. b.dde där voro hamiter
4:40
b. där ännu i dag
4:43
b.dde där ända till fångenskapen
5:22
de förra invånarna s. b.dde där
9:2
b.dde i netofatiternas byar
9:16
de s. fingo b. i sina byar
9:25
s. ännu b.dde kvar i landet
11:4
alla dem s. bodde i dalarna
12:15
de s. b. dde närmast dem
12:40
j. b. r i ett hus av cederträ
17:1
det hus s. j. skall b. i
17:4
Jag har ju icke b. tt i ngt. hus
17:5
att det får b. kvar där
17:9
arameer s. b. dde på andra sidan
19:16
bygga sig ett hus att b. i
2. Krön. 2:3
att han vill b. i töcknet
6: 1
höra dem fr. himmelen, där du b.r 6:21
höra fr. himmelen, där du b. r
6:30
fr. himmelen, där du b.r, höra det 6:33
fr. himmelen, där du b.r, höra
6:39
bl. dem s. b. dde h är i länderna
15:5
av edra bröder, s. b. i sina städer 19:10
(L folk) fingo b. där
20:8

s. b. dde närmast etiopierna
21:16
s. b. dde på sina städers utmarker 31:19
begrov (Manasse) där han b. dde
33:20
de s.b.dde i deras grannskap Esr. 1:6
s. b. dde på andra sidan
5:6
de judar s. b.dde i deras
Neh. 4:12
8: 17
lövhyddor o. b. dde i dessa hyddor
skulle b. i de andra städerna
11:1
de övriga b. dde i sin arvedel
11:20
ett folk s. b. r kringspritt
Est. 3:8
(Judarna) s. b. i landsortsstäderna 9:19
dem s. b. i hyddor av ler
Job 4:19
Skulle väl orätt b. på min tunga
6:30
att du b. r där i rättfärdighet
8:6
orättfärdighet b. i dina hyddor
11:14
där de ogudaktiga b. dde
21:28
den myndige skulle få b. däri
22:8
han s. b. r bortom töcknet?
22:13
23:3
kunde komma dit där (Gud) b. r
djupets vatten o. de s. b. däri
26:5
30:6
I gruvliga klyftor måste de b.
Vet du vägen dit ljuset b. r
38:19
regn över länder där ingen b.r
38:26
på klippan b.r (örnen)
39:31
Runtom hans tänder b.r
41:5
Han s. b.r i himmelen ler
Ps. 2:4
du H.läter mig b. i trygghet
4:9
den s. är ond får icke b.hos dig
5:5
H. vem får b. i din hydda
15:1
min kropp får b. i trygghet
16:9
jordens krets och de s. b.därpå
24:1
plats där din härlighet b.r
26:8
alla s. b.på jordens krets
33:8
ned till dem s. b.på jorden
33:14
skall du få b. kvar evinnerligen
37 :27
och b.däri evinnerligen
37:29
spott fOr dem s. b.omkring oss
44:14
Lät mig b. i din hydda
61:5
att han får b. i dina gårdar
65:5
De s. b. vid jordens ändar
65:9
gensträviga måste b. i en öken
68:7
Din skara fick b. däri (arvlandet) 68:11
ingen s. b.r i deras hyddor
69:26
man skall b. i (städerna)
69:36
s. älska hans namn b.däri
69:37
Var mig en klippa där jag får b.
71:3
med alla s. b.därpå
75:4
spott för dem s. b. omkring oss
79:4
Saliga äro de s. b. i ditt hus
84:5
så skall ära b. i vårt land
85:10
s.b.dde min själ i det tysta
94:17
jordens krets o. de s. b. därpå
98:7
där j. b. r i mitt hus
101:2
f. att (de trogna) må b. hos mig
101:6
icke b. i mitt hus, s. övar svek
101:7
Dina barn skola b. i landet
102:29
Vid dem b. himmelens fåglar
104:12
ingen stad där de kunde b.
107:4
t. en stad där de kunde b.
107:7
han lät de hungrande b. där, o.
de byggde en stad där de kunde b. 107:36
b. ibland dem s. hata friden
120:6
du s. b.r i himmelen
123:1
icke gå in i den hydda där jag b.r 132:3
(i Sion) skall jag b.
132:14
bröder b. endräktigt tillsammans 133:1
de redliga b. inför ditt ans!kie
140:14
s.hör mig skall b.i trygghet Ords. 1:33
skola förbliva b.ende i landet
2:21
menar sig b. trygg i din närhet
3 :29
7:8
invid hörnet där hon b.dde
icke förbliva b.ende i landet
10:30
förståndiges hjärta b. r visheten
14:33
Bättre att b. i en vrå på taket
21:9
Bättre är att b. i ett öde land
21:19
Bättre att b. i en vrå på taket
25:24
dock b. r hon i konungapalatser
30:28
grämelse b. r i dårars bröst Pred. 7:10
förskräckelser b. på vägarna
12:5
rättfärdighet b. dde därinne, men
nu b. där mördare
Jes. 1:21
5:8
l ären de enda s. b. i landet!
b.r ibland ett folk s. har orena
6:5
dem s. b. i dödsskuggans land
9:2
vargar b.tillsammans med lamm 11:6
utrota syndarna s. där b.
13:9
strutsar skola b. där
13 :21
I s. b.n på jorden, sen till
18:3
de s. b.där måste lida vad de
24:6
att b. på jordens krets
26:18
rättfärdigheten b.på fältet
32:16
mitt folk skall b. i fridshyddor
32 :18
vem av oss kan b. vid evig glöd
33:14
han skall b. på höjderna
33:16
folket s.där b.r .. förläten
33:24
uvar och korpar skola b. däri
34:11
Schakaler b.där tillsammans med 34:14
från släkte till släkte b. därpå
34:17
38:11
Hos dem s. b. i förgängelsens
ss. ett tält att b. inunder
40:22
människogestalt, s.får b. i hus
44:13
49:1
I folk s. b.n i fjärran
49:20
giv rum, så att jag kan b. här
tältet, under vilket du b.r
54:2
Jag b.r i helighet uppe i höjden
57:15
så att man kan b. i landet
58:12

mina tjänare skola b.däri
65:9
skola de ock få b. i dem
65:21
ej bliva andra s. få b. i dem
65:22
land där ingen mska b .dde
J er. 2:6
brännas, så ingen kan b. i dem
2:15
så att ingen kan b. i dem
4:7
fOrdärvets tankar b. i ditt bröst
4:14
ingen mska b.r mer i dem
4:29
läta eder b. kvar på denna plats
7:3
läta eder b. på denna plats
7:7
där jag först lät mitt namn b.
7:12
förtära staden med dem s. b. däri
8:16
Du b.r mitt ibland falskhet
9:6
till ödemark, där ingen b.r
9:1l
Du b.r mitt ibland oss, H.
14:9
b.på förbrända platser i öknen
17:6
land med salthedar, där ingen b.r 17:6
fångenskap, alla s. b. i ditt hus
20:6
slå dem s. b. i denna stad
21:6
vända mig mot dig, s. b.r i dalen 21:13
dagar skall l. b. i trygghet
23:6
skola de få b. i sitt land
23:8
skolen l få b. kvar i det land
25:5
s. b. nära och dem s. b. fjärran
25:26
ödeläggas, att ingen mer b.r däri 26:9
att de kunna b.däri
27:11
29:5
Byggen hus och b.n i dem
folk s. b.r i denna stad
29:16
29:28
byggen eder hus och b.n i dem
Ingen skall få b. ibland detta folk
29:32
Juda folk skall samlat b.däri
31:24
låta dem b. här i trygghet
32:37
varken mskor eller djur kunna b. 32:43
mskor eller djur kunna b.där
33:10
mskor eller djur kunna b.här
33:12
till en ödemark ,där ingen b.r
34:22
l skolen b. i tält
35:7
ej heller bygga hus till att b. i
35:9
Vi hava alltså b.tt i tält
35:10
då skolen l få b. i det land
35:15
Konungen b.dde då i vinterhuset
36:22
där vilja vi b.
42:14
till Egypten för att b.där
42:17
ingen b.r i (Juda städer)
44:2
vända tillbaka får att b. där
44:14
ingen kunde b.där, ss.vi nu se
44:22
fOrdärva dem s. b.därinne
46:8
så att ingen kan b. där
46:19
städerna med dem s. b.därinne
47:2
ödemark, ingen skall b. i dem
48:9
ömken •• alla s.b.n omkring hm
48:17
alla dem s. b.däromkring
48:39
varför b.r ha folk i dess städer
49:1
från alla dem s. b. omkring dig
49:5
så skall ingen mer b. där
49:18
ett fredligt folk, s. b.r där
49:31
ingen skall mer b. där
49:33
så att ingen kan b.däri
50:3
skola nu schakaler b.där
50:39
skall ingen mer b.där (i Babel)
50:40
Du s. b.r vid stora vatten
51:13
ödemark, där ingen skulle b.
51:43
att ingen mer skall b.där
51:62
(Juda) b.r bland hedningarna Klag. 1:3
ingen s. b.r på jordens krets
4:12
du b.r ibland skorpioner
Hes. 216
(hednafolken) s. b. runt omkring
5:7
du folk s. b.r här i landet
7:7
(hednafolk) s. b.runt omkring eder 1l:12
du b.r mitt i det •• släktet
12:2
från det ställe där du nu b.r
12:3
Samaria s. b.dde norrut från dig
16:46
b.dde söderut från dig, var Sodom 16:46
där den konung b.r (i Babel)
17 :16
fåglar skall b. under den
17:23
b. i skuggan av dess grenar
17:23
ur det land, där de nu b.
20:38
skräck för alla s. b.dde i dig
26:17
(Tyrus)s. b.r vid havets portar
27:3
skola sedan få b. i sitt land
28 :25
De skola b. (i sitt land)
28:26
ja, de skola b. i trygghet
28:26
skola de s. b.där falla för svärd
30:6
i dess skugga b.dde allahanda
31:6
På dess stam b. himmelens
31:13
de s.hade b.tt i dess-skugga
31:17
s. b. bland ruinerna skola falla
33:27
dem s. b. på landsbygden
33:27
de s. b. i bergfästen•. skola dö
33:27
var man kan b. i landet
34:13
i trygghet kan b. mitt i öknen
34:25
skola de b. i sitt land i trygghet
34:27
skola b. i trygghet
34:28
s. b. i landet skola icke mer
34:29
Så skolen l få b. i det land
36:28
läta eder få b. i edert land
37 :14
Så skola de få b. i det land
37:25
det vari edra fäder b.dde
37 :25
(l.) skola själva fä b.där
37:25
alla nu b. där i trygghet
38:8
s. b.där i trygghet
38:1l
s. b.där ntan murar
38:11
det b.r på jordens mittelhöjd
38:12
mitt folk l. äter b.r i trygghet
38:14
eld över dem s. b. i havsländerna 39:6
dä de nu få b. i trygghet
39:26
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I en kristen bor
1) Kristus, Ef.3: 17. 2) Anden, l.
Kor.6:19. 3) Ordet, Ko1.3:16. 4) Synden, Rom.7:17-20, den gamla naturen.
S) Tro, 2.Tim.l:S.
BO

Uppdelning: Bo (subst.); Bo (verb):
allmänt, i förb. med främling, i förb.
med namn.
BO (subst.)
Då skulle jag söka mig ett b. Ps. 55:7
svalan funnit ett b. ät sig
84:4
hägern gör sitt b. i cypresserna 104:17
sedan må du bygga dig b.
Ords. 24:27
fågel s.har måst fly ifrån sitt b.
27:8
Där reder pilormen sitt b.
Jer. 34:15
byggen b.i klipporna
Jer. 48:28

B_Boas
sä att jag kan b. ibland dem
43:9
område för staden till att b. pä
48 :15
hos (Gud) b.r ljuset
Dan. 2:22
varheiat varelser b.
2:38
fåglar b.dde pä dess grenar
4:9
under vilket markens djur b.dde
4:18
Du skall nödgas b. ibland djur
4:22
nödgas b. ibland markens djur
4:29
s. b.pä jorden äro ss. Intet
4:32
göra vad han vill med dem s. b.
4:32
(Nebukadnessar) b. ibland vildåsnor 5:21
måste blygas både de s. b.nära
och de s. b. fjärran
9:7
smälek för alla s. b.omkring oss • 9:16
U1a dem b.där i trygghet
Hos. 2:18
trolöshetens ande b.r
514
låta dem b. kvar i sina hus
11:11
skall återigen låta dig b. i tält
12:9
s. b. i hans skugga skola odla
14:8
skolen I icke fä b. i dem
Am. 5:11
skola de ock fä b. i dem
9:14
du måste b. på öppna fältet
Miks 4:10
jordens krets med alla s. b. Nah. 1:5
städer och alla s. b. i dem
Hab. 2:8
mot städer och alla s. b. i dem
2:17
skola de ej fä b. i dem
Sef. 1:13
så att ingen mer b.r i dig
2:5
förödelse b.på trösklarna
2:14
själva b. i panelade hus
Hagg. 114
folket skall b.där i ro
Sak. 14:11
1e gå ditln och b.där
Matt. 12:45
(J.) systrar, b. de icke hos oss
13 :56
svär vid honom som b.r däri
23:21
b. icke ha systrar hos oss
Mark. 6:3
kommit dit där han b.dde
9:33
en s. icke b.dde i hus
Luk. 8:27
(orena andarna) gå ditin och b.där 11:26
och sågo var han b.dde
Joh. 1:39
s. b.kringspridda bland grekerna
7:35
kännen hm ty han b.r hos eder
14:17
för att min glädje skall b. i eder
15:11
ingen mä finnas, s. b.r däri Apg. 1:20
till detta land, där I nu b.n
714
s. bodde i dessa trakter
16:3
17 :24
(Gud) b.r icke i tempel
gränser inom vilka de skola b.
17 :26
judar s. b.spridda bland hedningar. 21:21
av alla judar s.b.dde där
22:12
28:30
I 2 år b.dde (Paulus) i en bostad
utan synden, s. b.r i mig
Rom. 7:17
7 :18
i mitt kött, b.r icke något gott
utan synden, s. b.r i mig
7:20
på orter där de eller vi b. 1. Kor. 1:2
Jag skall b. i dem
2. Kor. 6:16
b.r gudomens hela fullhet
Kol. 2:9
han s. b.r i ett ljus dit
1. Tim. 6:16
tro s. först b.dde i
2. Tim. 1:5
samma tro s;nu b.r i dig
1:5
där (Lot) b.dde ibland dem
2. Pet. 2:8
ny jord, där rättfärdighet b.r
3:13
den sanning s. b.r i dig
3.Joh. v,3
12 stammar, s. b. kringspridda Jak. 1:1
Jag vet var du b.r
Upp. 2:13
I himlar och I s. b.n i dem
12:12
häda dem s. b. i himmelen
13:6
jorden och dem s. b.därpå
13:12
förkunna för dem s. b.på jorden
14:6
20:8
folk s. b. vid jordens 4 hörn
(Gud) skall b. ibland(mskorna)
21:3

b.dde där s8.främling
Dom. 17:7
bMe 8S. friimling i Gibea
19:16
b.dde där ss. friimlingar
2. Sam. 4:3
de friim1ingar s. b.dde
2. Krön. 15:9
de friimlingar. 8. b.dde i Juda
30:25
ort där han b.r ss. friim1ing Esr. 114
I hans hydda få främlingar b. Job 18:15
b.dde där S8. friimlingar
Jes. 52:4
där I b.n S8. friim1ingar
Jer. 35:7
för att b.där ss. främlingar
42:15,22
43:2;44: 8,12
kommit för att b. ss. friimlingar
44:14
för att b.där ss. främlingar
44:28
av främlingarna s. b. i I.
Hes. 14:7
främlingsrna s. b.ibland eder
47:22
den stam där främlingen b.r
47:23
bMe ss. friim1ingar
Apg. 13:17
friimlingar s. b. kringspridda 1. Pet. 1:1

för att b. i Juda land
43:5
judar s. b.dde i Egyptens land
44:1
dem s. b.dde i Migdol
44:1
hemsöka dem s. b. i Egyptens
44:13
folket s. b.dde i Egyptens land
44:15
I av Juda, s. Don i Egyptens land
44:26
Edom. du s.b.r i Us' land Klag. 4:21
b.dde vid strömmen Kebar, till
den plats där de bMe
Hes. 3 :15
b.dde sliderut frän dig, var Sodom 16146
I Eden b.dde du
28:13
s. b. ibland ruinerna i I. land
33:24
detta fastän H. b.dde där
35:10
när I. barn b.dde i sitt land
36:17
där jag vill b. ibland I. barn
43:7
skola icke få b. i H.land
Hos. 9:3
skolen förnimma att jag b.r i I. Joel 2:27
H., eder Gud s. b.r på Sion
3:17
H. skall förbliva b.ende på Sion
3 :21
b. i Kanaan allt intill Sarefat Ob. v.20
Is. b.n i Mortelkvarteret
Sef. 1:11
3:15
H. s. b.r i dig, är I.konung
H.din Gud. b.r i dig
3:17
b.r hos dottern Babel
Sak. 2:7
J.ut frän huset där han b.dde Matt.13:1
bör vara där min Fader b.r Luk. 2:49
människor s. b. i Jerusalem
13:4
Rabbi var b.r du
Joh. 1:38
Betlehem, där David b.dde
7142
den by där Maria b.dde
11:1
Betania, där Lasarus b.dde
12:1
gBr Fadern, s. b.r i mig
14:10
b.dde i Jerusalem judiska
Apg. 2:5
Högste b.r icke i hus gjorda med
7148
judar s. b.dde IDamaskus
9:22
de heliga s. b.dde i Lydda
9:32
alla s. b.dde i Lydda och Baron
9:35
I Joppe b.dde då en lärjunginna
9:36
I Cesarea b.dde •• Kornelius
10:1
de bröder s. b.dde i Judeen
11:29
till det hus där Maria bMe
12:12
I brlider, s. bon i Antiokia
15:23
tillstaddee Paulus b.för sig själv 28:16
Guds älskade, s. b. i Rom
Rom. 1:7
ockeå för eder s. bon i Rom
1:15
om eljest Guds A. b.r i eder
8:9
om dens A. b.r i eder
8:11
gm sin A.. s. b.r i eder
8:11
1.Kor. 3:16
Guds A. b.r i eder
tempel åt den h.A., s. b.r
6:19
Paulus hälsar de s. b. i Efesus Ef. 1:1
K, gm tron mil b.i edra hjärtan
3:17
gm A. s. b.r i edert sinne
4:23
heliga i KJ. s. b. i Filippi
Fil. 1:1
hälsar de s. b. i Kolosse
Kol. 1:2
Läten K. ord b. iljland eder
3 :16
möda för dem s. b. i Laodicea
4:13
sin h. A. till att b. i eder
1. Tess. 4:8
den h. A. vilken b.r i oss
2. Tim. 1:14
(Abraham) b.dde i tält
Hebr. 11:9
där varest Satan b.r
Upp. 2:1:
I andra s. b.n ITyatira
2:24

BO (i förb. med främling)
där du nu b.r ss. främling 1. Mos. 17:8
det land du b.r ss.friimling
21:23
där du nu b.r ss. friimling
2814
Abraham,lsak b.tt ss.friimlingar 35:27
där hans fader b.tt ss. friimling
37:1
de b.dde ss. friimlingar
2. Mos. 6:4
om någon främling b.r hos dig
12:48
främlingen s. b.r ibland eder
12:49
eller friimlingen s. b.r
3. Mos. 16:29
friimlingarna s. b.ibland dem
17:8
17:10
av friimlingarna s. b.ibland dem
främlingen s. b.r ibland eder
17 :12
av friimlingarna s. b.ibland dem
17:13
18:26
inföding eller en friimling s. b.r
När en friimling b.r hos eder
19:33
Främlingen s. b.r hos eder
19:34
någon av friimlingarna s. b. i I.
20:2
främlingen s. b.r inhyees hos dig 25147
någon friimling b.r hos
4. Mos. 9:14
friim1ing s. i kommande, b.r
15:14
för friim1ingen s. b.r ibland eder
15:15
samma lag för friim1ingen, s. b.r 15:16
15:26
friim1ingen s. b.r ibland dem
främlingen s. b.r ibland dem
15:29
för friim1ingen s. bor
19:10
såviil s.friimlingen s. b.r
35:15
en främling s. b.r hos hm 5. Mos. 1:16
åt friim1ingen s. b.r inom
14:21
främlingen och änkan s. b.
14:29
glädja dig med •• friim1ingen s. b. 16:14
har du b.tt 88.friim1ing
23:7
Min fader bMe där 8S.friimling
26:5
jämte främlingen 8. b.r hos
26:11
28143
Friim1ingen 8. b.r h08 dig
friimlingar s. b.dde ibland dem Jos.20:9

BO (i förb. med namn)
Abram drog •• för att b.där 1. Mos. 12:10
Abram förblev b.ende i
13 :12
Lot b.dde i städerna på Slätten
13:12
amoderna b.dde i Hasason-Tamar 14:7
ty (Lot) bMe i Sodom
14:12
(Abram) b.dde vid •• terebintlund
14:13
hade b.tt 10 år i Kanaans land
16:3
omstörtade städerna där Lot b.tt
19:29
fruktade för att b.kvar i Soar; och
(Lot) b.dde i en grotta
19:30
ngn tid b.dde (Abraham) i Gerar
20:1
(Ismael) bMe i öknen Paran
21:21
Abraham b.dde i filist6ernas land 21:33
Abraham bMe i Beer-Seba
22:19
Hete barn, alla s. b.dde
23:10
(Isak) b.dde i gydlandet
24:62
Isak b.dde vid Beer-Lahai-Roi
25:11
Jakob •• s. bMe i tiilt
25:27
Isak slog upp sitt läger och b.dde 26:17
(Jakob:) här b.r förvisso Gud
28 :17
folket lydde Hamor .. de s. b.dde
34:24
medan I. b.dde där i landet
35:22
Abraham och Isak b.tt ss. främl.
35:27
Du skall fä b. i landet Gosen
45:10
s.hava b.tt i Kanaans land
46:31
skolen I få b. i landet Gosen
46:34
lål nu dina tjänare b. i Gosen
47:4
(Farao:) Må de b. i landet Gosen
47:6
Josef lät fader och bröder b.
47:11
Så b.dden nu I. i Egyptens land
47:27
Sebulon skall b. vid havets strand 49:13
Josef bMe kvar i Egypten
50:22
Gosen, där mitt folk b.r
2. Mos. 8:22
I. barn hade ljust där de bMe
10:23
I. barn hade b.tt i Egypten 430 år 12140
jag skall b. mitt ibland I. barn
29:45
av I.hus .. s. b.r ibland dem 3.Mos.17:8
av I. hus ••.s. b.r ibland dem
17:10
ngn av I. hus •• s. b.r ibland dem
17:13
Egyptens land, där I haven b.tt
18:3
av I. barn, eller av friiml. s. b.r
20:2
infödingar i I. b. i lövhyddor
23 :42
lii1 I. barn b. i lövhyddor
23:43
där b.dde Ahiman
4. Mos. 13:23
Amalekiterna b. i gydlandet,
och kanan6erna b. vid havet
13:30
I. barns hela menighet •• s. b.r
15:26
stadga för I. barn •• s. b.r
19:10
huru vi b.dde i Egypten
20:15
konungen i Arad s. bMe i
21:1
dem s. b.dde på Arnons höjder
21:28
Sihon s. b.dde i Hesbon
21:34
kon. i Arad s. b.dde i Sydlandet
33:40
I. barn giva städer att b. i
35:2
I.barn såväl s.friimlingen s. b.r
35:15
Sihon s. b.dde i Hesbon
5. Mos. 114
Og s. b.dde i Astarot
1:4
edra bröder vilka b. i Seir
214
våra bröder s. b .dde i Seir
2:8
2:12
I Seir b.dde däremot fordom
Esaus barn. s. b.dde i Seir
2:22
Sihon s. b.dde i Hesbon
3:2
s. b.dde i Hesbon
4:46
drog ned till Egypten och b.dde där 26:5
huru vi b.dde i Egyptens land
29:16
b. i det land s. H.lovat
30:20
Sä fick I. b. i trygghet
a3 :28
b.dde på andra sidan Jordan Jos. 9:1
Og, s. b.dde i Astarot
9:10
invånarna i Gibeon fingo b.
10:1
de hiv6er s. b.dde i Gibeon
11:19
Sihon, s. b.dde i Hesbon
12:2
b.dde i Astarot och Edrei
12:4
b.dde gesur6er .. bland I. folk
13 :13
Sihons lydfurstar, s. b.dde där
13:21
jebus6erna, s. bMe i Jerusalem 15:63
b.dde ock jebus6erna bland Juda
15:63
fördrevo icke •• s. bMe i Geser
16:10
bMe ock.. kvar bland Efraims
16:10
de s. b. i Bet-Sean och de s. b.
17:16
där Rubens och Gads barn bMe
22:33
bMe på andra sidan Jordan
24:8
s. b.dde i Bergsbygden
Dom. 1:9
kanan6er, s. b.dde i Hebron
1:10
kanan6er, s. bMe i Sefat
1:17
jebus6erna, s. bMe i Jerusalem
1:21

b.dde jebus6erna bland Benjamins 1:21
kanan6er, s. b.dde i Geser
1:29
b.dde kvar bland dem i Geser
1:29
Naftali b.dde ibland kanan6erna
1:33
s. b.dde i Libanons bergsbygd
3:3
L barn bMe ibland kanan6erna
3:5
Sis era b.dde i Haroset-Haggoim
4:2
alla s. b.dde i Millo
9:6
eld förtära dem s. b. i Millo
9:20
frän dem s. b. i Millo må eld gå u! 9:20
omknmmo •• s. b.dde i Sikems
9:49
(Tola) b.dde i Samir
10:1
s. bMe på andra sidan Jordan
10:8
När I. i 300 år b.tt i Hesbon
11 :26
b.dde i bergsklyftan vid Etam
15:8
b.dde en levitisk man i Efraims
19:1
b.dde ss. friimling i Gibea
19:16
onda män s. b. i Gibea
20:13
icke de s. bMe i Gibea
20:15
s. bMe i Kirjat-Jearim
1. Sam. 6:21
begrovo hm där han b.dde i Rama 25:1
NabaJ heter han, dårskap b.r i hm 25:25
David bMe i filist6ernas land
27:7
Guds ark b.r i ett tiilt
2. Sam. 7:2
alla s. b.dde i Sibas hus
9:12
b.dde Mefiboset i Jerusalem
9:13
I. och Juds b. nu i lägerhyddor
11:11
Absalom b.tt 2 år i Jerusalem
14:28
när jag bMe i Gesur i Aram
15:8
hus i Jerusalem och b. där 1. Kon. 2:36
Simei b.dde i Jerusalem lång tid
2:38
i Davids stad, där hon fick b.
3:1
jag skall b. mitt ibland I. barn
6 :13
kan då Gud b.på jorden
8:27
Jerobeam b.dde alltså i Egypten
12:2
israeliter s. b.dde i Juda städer
12:17
i Betel b.dde en gammal profet
13:11
till Silo, där b.r profeten Ahia
14:2
Ben-Hadad s. b.dde i Damaskus
15:18
i Nabots stad, de s. b.dde där
21:8
Ahab, s. b.r i Samaria
21:18
b.dde L barn i sina hyddor 2. Kon. 13:5
lii1 dem b. i Hala och vid Habor
17:6
profetissan Hulda b.dde i Jerus.
22:14
släkter s. b.dde i Jaebes
1. Krön. 2:55
de b.dde i Beer-Seba
4:28
Bela b.dde i Aroer
5:8
de b.dde i GUead i Basan
5:16
Manasse stams barn bMe ock där 5:23
Här b.dde nu Josefs barn
7:29
familjehuvudmän, .bMe i Geba
8:6
(Jerobeams söner) bMe i Jerus.
8:28
8 :29
I Gibeon bMe Gibeons fader
b.dde jämte sina brlider i Jerus.
8:32
i Jerusalem b.dde en del av Juds
9:3
de b.dde i Jerusalem
9:34
9:35
I Gibeon b.dde Gibeons fader
de b.dde i Jerusalem
9:38
kan Gud b.på jorden
2. Krön. 6:18
ngn kvinna skall b. i Davids hus
8:11
israeliter s. b.dde i Juds städer
10:17
Rehabeam b.dde i Jerusalem
11:5
Ben-Hadad, s. b.dde i Damaskus
16:2
de araber s. bMe i Gur-Baal
26:7
Ussia b.dde i ett särskilt hus
26:21
friimlingar s. bMe i Juds
30:25
folket s. b.dde i Jerusalem
31:4
de s. b.dde i Juda städer
31:6
hon b.dde i Jerusalem
34 :22
Esr. 1:3
Gud s. b.r i Jerusalem
mot dem s. b.dde i Juda
4:6
medbröder, s. b.dde i Samaria
4:17
Gud s.har låtit sitt namn b.
6:12
tempelträlarna b.dde på Olel Neh. 3:26
I. barn skulle b. i lövhyddor
8:14
folkets furstar b.dde i Jerusalem 11:1
var tionde man b. i Jerusalem
11:1
huvudmän s. b.dde i Jerusalem
11:3
11:3
i Juds städer b.dde var och en
I Jerusalem b.dde Juda barn
1114
Peres' barn s. b.dde i Jerusalem 11:6
tempelträlarna b.dde på Olel
11:21
b.dde ock en del av Juda barn
11 :25
H.låler mig b. i trygghet
Ps. 4:9
Lovsjungen H. s. b.r i Sion
9:12
H. vem får b. i din hydda
15:1
jag skall åler få b. i H. hus
23:6
att jag må få b. i H.hus
2714
Gud b.r därinne,den vacklar icke 46:6
där ock H. skall b. för alltid
68:17
gensträviga skola b. hos H. Gud
68:19
L stammar b. i deras hyddor
78:55
dem s. b. i Tyrus
83:8
jag måste b. ibland Kedars hyddor 120:5
H., han s. b.r i Jerusalem
135:21
H., s. b.r på Sions.berg
Jes. 8:18
mitt folk, du s. b.r i Sion
10:24
plats där H.Sebaot8 namn b.r
18:7
de s. b.inför H.ansikte
23:18
du folk s. b.r på Sion
30:19
H. är hög, ty han b.r i höjden
33:5
I byar där Kedar b.r
42:11
s. b.r på Libanon
Jer. 22:23
Erebs folk, s. b. i öknen
25:24
skall Jerusalem b. i trygghet
33 :16
till Egypten för att b. där
42:15

2. En kopparpelare pä vänstra sidan
vid förhuset till tempelsalen i Salomos
tempel. Den var 9 meter hög och
pelarhuvudet 2,5 meter högt. Dess
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12 - IlIustrerat Bibel-lexikon

BOANERGES

grek. tordönsmän. Ett tillnamn, som
Jesus gav Sebedeus' två söner Jakob
och Johannes. Mark.3:1?
BOAS

hebr. möjl. snabbhet, livlighet.
1. En rik man i Betlehem, som tog
moabitiskan Rut till hustru. Han blev
farfarsfar till konung David.
BOAS

en frände ••• vid namn B.
Ru!.
åkerstycket tillhörde B.
B. kom just då dit
B. frågade den bland tjänarna
sade B. till Ru!: Hör min dotter
B. svarade och sade till henne
mältidsstunden var inne, sade B.
bjöd B. sina tjänare och sade
har arbetat bos, heter B.
höll hon sig till B.' tjänarinnor
B ... är ju vår frände
när B. hade ätit och druckit
B. hade gått upp till stadsporten
hördeman, som B. hade talat om
tog B. till sig tio män av de iildste
sade B. : När du köper åkern
hördemannen till B. : Köp du det
sade B. till de iildste och till allt
så tog då B. Ru! till sig
Salmon fddde B.
B. födde Obed
Salma födde B.
1. Krön.
B. födde Obed

2:1
2:3
2:4
2:5
2:8
2:11
2:14
2:15
2:19
2:23
3:2
3:7
4:1
4:1
4:2
4:5
4:8
4:9
4:13
4:21
4:21
2:11
2:12

Bock-Bokrulle
taga av (Paulus) b. orna
22:30
dock m. undantag av dessa b. or
26:29
när jag ligger i b. or
Fil. 1:7
det är i K. som j. bär mina b. or
1:13
gm_ mina b. or blivit frimodiga
1: 14
bedrövelse i mina b. or
1:17
Tänken på mina b. or
Kol. 3: 18
till och med måste bära b.or 2. Tim. 2:9
Men Guds ord bär icke b.or
2:9
underkastade sig ock b .or
Hebr. 11:36
med eviga b.or
Jud. v.6
BOK

Se även: Bokrulle, bokskrivande,
bokstav, skriva, skrift, pergamentskrift, Guds ord, Herrens ord, läsa,
uppläsa, föreläsa.
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förbundsboken 2.Mos.24:7
Konungaboken 2.Krön.24:27
lagbok 5.Mos.31 :26; Jos.24:26
minnesbok Ma1.3 :16
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Skördearbete på »Boas' åker» i närheten av Betlehem.
omkrets mätte 6 meter. Läsarten skulle här möjl. vara beoz, i styrka. Se:
Jakin. l.Kon.7:21; 2.Krön.3 :17.
BOCK

-bock

stenbockarna Ps.104:18
syndoffersbocken 3 .Mos.lO: 16

bliven lika b.ar
Jer. 50:8
slaktas, ss. lamm, likasom b.ar
51:40
med b.ar drevo de handel
Hes. 27 :21
döma vädurar och b.ar
34:17
dricka blod av b.ar och tjurar
39:18
felfri b.till syndoffer
43:22
ss. syndoffer en b. dagligen
45:23
en b. komma västerifrån och
b.en hade ett horn i pannan
Dan. 8:5
b.en företog sig mki stora ting
8:8
Men b.en är Javans konung
8:21
b.arna skall jag hemsöka
Sak. 10:3
gick han icke med b.ars blod Hebr. 9:12
om redan blod av b.ar .• helgar
9:13
tog (Moses) blod av .. b.ar
9:19
att tjurars och b.ars blod
10:4

BOCK
avskilde de brokiga b.arna 1. Mos. 30:35
32:14
200 getter och 20 b.ar
de slaktade en b. och doppade
37:31
ss. offer föra fram en b.
3. Mos. 4:23
lägga sin hand på b.ens huvud
4:24
(Mose:) Tagen en b. till syndoffer
9:3
skall han mottaga 2 b.ar
16:5
skall (Aron) taga de 2 b.arna
16:7
draga lott om de 2 b.arna
16:8
den b. s.lotten bestämmer åt H.
16:9
den b.lotten bestämmer åt Asasel 16:10
han skall taga av b.ens blod
16:18
skall föra fram den levande b.en
16:20
händer på den levande b.ens huvud 16:21
han skall lägga dem på b.ens
16 :21
b.en bära deras missgärningar
16 :22
skall släppa b.en ute i öknen
16:22
s.släppte b.en ut till Asasel
16:26
skolen I offra en b. till syndoffer
23 :19
en b. till syndoffer
4. Mos. 7:16
till tackoffret 5 b.ar
7 :17
(Netanels gåva) en b. till syndoffer 7:22
till tackoffret 5 b.ar
7:23
(Eliabs gåva) en b. till syndoffer
7:28
till tackoffret 5 b.ar
7 :29
(Elis urs gåva) en b. till syndoffer
7:34
till tackoffret 5 b.ar
7:35
(Selumiels gåva) en b. till syndoffer 7 :40
till tackoffret 5 b.ar
7:41
(Eljasafs gåva) en b. till syndoffer
7 :46
till tackoffret 5 b.ar
7:47
en b. till syndoffer
7:52
(Elisamas offergåva) 5 b.ar
7:53
(Gamliels gåva) en b. till syndoffer 7:58
till tackoffret 5 b.ar
7 :59
(Ab idans gåva) en b. till syndoffer
7 :64
till tackoffret 5 b.ar
7:65
(Ahiesers gåva) en b. till syndoffer 7 :70
till tackoffret 5 b .ar
7 :71
(Pagiels gåva) en b. till syndoffer
7 :76
till tackoffret 5 b.ar
7 :77
(Ahiras gåva) en b. till syndoffer
7 :82
till tackoffret 5 b.ar
7 :83
7:87
12 b.ar till syndoffer
tackoffers-fäkreaturen 60 b.ar
7:88
tillika 'en b. ss. syndoffer
15:24
offra en b.till syndoffer åt H.
28:15
en b. till att bringa försoning
28 :30
skolen I offra en b. ss. syndoffer
29:5
tillika skolen I offra en b.
29:11
offra en b.ss.syndoffer
29:16
också en b. ss. syndoffer
29:19
tillika också en b. ss. syndoffer
29:25
vädurar från Basan, b.ar
5. Mos.32:14
araberna .• 7700 b.ar
2. Krön. 17:11
f6rde fram så ock 7 b.ar
29:21
offrade de 12 b.ar
Esr. 6:17
icke taga b.ar ur dina fållor
Ps. 50:9
skulle jag dricka b.ars blod
50:13
offra både tjurar och b.ar
66:15
b.ar till att köpa åker
Ords. 27 :26
en b. (har en ståtlig gång)
30:31
blod av b.ar har jag intet
Jes. 1:11
i lamms och b.ars blod
34:6

BOJA, jfr. fotboja
slogo Manasse i b. or
2. Krön. 33:11
slita sönder deras b. or
Ps. 2:3
Man slog (Josefs) fötter i b. or
105:18
deras b. or slet han sönder
107:14
kvinnan, s. har armar s. b. or Pred. 7:27
(Tarsis) bär ingen b. mer
Jes. 23:10
ynglingar äro alla lagda. i b. or
42:22
att I lossen orättfärdiga b. or
58:6
se b. or skola läggas på dig
Hes. 3:25
se, j. skall lägga b. or på dig
4:8
hade slitit sönder b.orna
Luk. 8:29
på sabbatsdagen lösas fr. sin b. ? 13:16
fången i orättfärdighetens b. or Apg. 8:23
allas b. or löstes
16:26
säger att b. or vänta mig
20:23
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-bod

kornboden Hagg .2:20
kött boden l.Kor.l0:25
BOES

Se: Boas. Matt. 1:5.
BOG
skall giva prästen b.en
5. Mos. 18:3
stycken, av låret och b.en
Hes. 24:4
med b . stöten undan alla svaga
34 :21
BOHAG
genomsökt allt mitt b .
1. Mos.31:37
bekymren eder icke om b.
45:20
skall stänka på allt b.et
4. Mos. 19:18
kasta Tobias b. ur kammaren Neh. 13:8
allt deras b. må föras bort
Jer. 49:29
För ut ditt b.
Hes. 12:4
öppning i väggen och för ut b.et
12:5
på ljusa dagen förde ut mitt b.
12:7
(J. :) kan ngn beröva hm hs b. Matt.12:29
ingen kan plundra hm på b. Mark. 3:27
Den s.har sitt b. i huset
Luk.17:31

BOHAGSTING

Se: Boning.
BOHAGSTING
funnit av b. s. tillhöra dig?

1. Mos. 31:37

BOHAN

hebr. möjl. tumme, stympad. Rubens
son. Bohans sten var en gränsort
mellan Benjamin och Juda. Jos.15:6;
18: 17.
-boja

BOJA

fotbojor Jes.l:6
järn bojor Ps.I07:10; 149:8

Böcker tillverkades ursprungligen av
skinn, lin eller bomullstyg eller också
av papyrusväxtens blad. Skinnböckerna och de som var gjorda av tyg,
bestod av mycket stora blad, vilka
rullades ihop. Från omkring år 200
f.Kr. känner man till pergament som
skrivmaterial. Egyptens stora boksamlingar är kända från mycket tidig tid.
Man skrev lodrätt i kolumner, från
höger til vänster i hebreisk skrift och
tvärtom i grekisk.
Uttrycket »äta en bokrulle., som
återfinnes på flera ställen i Skriften,
talar om att man verkligen tillgodogör
sig bokens innehåll, Hes.3:2; Upp.
10:9.
Böcker som omnämnes i Skriften :
Boken om Herrens krig, 4.Mos.
21:14. Den redliges bok, Jos. 10: 13;
2.Sam.l: 18. Samuels bok om konungadömets rätt, l.Sam.10:25. Konung Davids krönika, l.Krön.27:24.
Salomos krönika, I.Kon.I1:41. Boken om Israels konungar, I.Krön.9:1.
Siaren Samuel s krönika, I.Krön.29:
29. Profeten Natans krönika, I.Krön.
29:29; 2.Krön.9:29. Siaren Gads krönika, I.Krön .29 :29. Siloniten Ahias
profetia, 2.Krön.9:29. Siaren Jedais
syner om Jerobeam, 2.Krön.9:29.
Profeten Semajas krönika, 2.Krön.
12:15. Siaren Iddos krönika, 2.Krön.
12:15. Jehus, Hananis sons, krönika,
2.Krön.20:34. Hosais krönika, 2.Krön.
33:19.
Böcker - symbolisk betydelse
l) Erinran om Guds omsorg, Ps.
56:9; 139:16. 2) Erinran om människornas vandel på jorden, Dan.7:10;
Mal.3:16 ; Upp.20:12. 3) Förteckning över Guds folk, Dan.12:1;
Hebr.12:23; Upp.20:12,15; 22:19.

I Guds bok
l) De rättfärdigas namn, Ps.69:29.
2) Våra tårar, Ps.56:9. 3) Våra
dagar, Ps.139:16. 4) Våra samtal,
MaI.3 :16.
Livets bok
l) Ordets förkunnare och livets
bok, FiI.4 :3. 2) Segervinnarna och
livets bok, Upp.3:5 . 3) Antikrist och
livets bok, Upp.13:8. 4) Förförelser
och livets bok, Upp.17:8. 5) Dornens
dag och livets bok , Upp.20: 12. 6)
Den brinnande sjön och livets bok,
Upp.20:15. 7) Den heliga staden och
livets bok, Upp.21:27 .

upptecknat i Den redliges b. Jos. 10:13
tecknade upp i en b.
1. Sam. 10:25
upptecknat i Den redliges b. 2. Sam. 1 :18
Hilkia gav b.en åt Safan
2. Kon. 22:8
Hilkia har givit mig en b.
22:10
angående det s. står i denna b.
22 :13
lyssnat till denna b.s ord
22:13
allt vad s . står i den b.
22:16
ord,s.voro skrivna i denna b .
23:3
ord,dem s.vora skrivna i den b .
23:24
i b.en om Israels konungar 1. Krön. 9:1
i b.en om Judas konungar 2. Krön. 16:11
upptagen i b.en om l. konungar
20:34
i b.en om Judas •• konungar
25 :26
27:7
i b. en om r. o. Juda konungar
28:26
i b. en om Judas . . konungar
om Hiskia i b . en om Judas .. kon. 32:32
Hilkia gav b. en åt Safan
34:15
Safan bar b. en t. konungen
34:16
Hilkia har givit mig en b.
34:18
i den b. s. nu har blivit funnen
34:21
allt s. är föreskrivet i denna b.
34:21
s. äro skrivna i den b.
34:24
ord s. voro skrivna i denna b.
34:31
det var föreskrivet i Moses b.
35:12
i b. en om r. o. Juda konungar
35 :27
uppteckn. i b. en om r. o. Juda kon. 36:8
ss. föreskrivet i Moses b.
Esr. 6:18
Esra öppnade b. en
Neh. 8:5
de föreläste tydligi ur b. en
8:8
föreläste man ur Moses b.
13:1
tecknades upp i en b.
Est. 9:32
bleve upptecknade i en b.
Job 19:23
de stå ju i din b.
Ps. 56:9
69:29
Må de utplånas ur de levandes b.
mina dagar uppskrivna i din b.
139:16
lik orden i en förseglad b.
Jes. 29:11
teckna upp det i en b.
30 :8
Söken eft. i H. b. o.läsen däri
34:16
vad s. är skrivet i denna b.
Jer. 25:13
Teckna upp i en b. alla de ord
30:2
läste han ur b. en upp H. ord
36:8
läste ur b. en upp Jeremias ord
36:10
hört H.ord uppläsas ur b.en
36:11
hade hört Baruk läsa ur b.en
36:13
tecknade upp det i b.en med bläck 36:18
allt vad s.hade stått i den b.
36:32
tecknade upp dessa tal i en b.
45:1
Jeremia tecknade i en b.
51 :60
när du har läst upp b.en till slut
51 :63
och böcker blevo upplåtna
Dan. 7:10
upptecknat i sanningens b .
10:21
frälsta , s. finnas skrivna i b.en
12:1
b. s. innehåller Nahums syn
Nah. 1:1
haven I icke läst i Moses' b. Mark. 12:26
profeten Esaias utsagors b.
Luk. 3:4
räckte man åt(J.) Esaias' b.
4:17
och när han öppnade b.en
4:17
Sedan lade han ihop b.en
4 :20
David säger ju i Psalmernas b.
20:42
icke uppskrivna i denna b.
Joh. 20:30
skulle kunna rymma de böcker
21 :25
är skrivet i Psalmernas b.
Apg. 1 :20
det är skrivet i Profeternas b .
7:42
samlade ihop sina böcker
19:19
räknade vad böckerna voro värda 19:19
s. är skrivet i lagens b.
GaL 3:10
namn äro skrivna i livets b.
Fil. 4:3
så ock böckerna, först
2. Tim . 4:13
(Moses)bestänkte själva b.en Hebr. 9:19
Skriv upp i en b. vad du får se Upp. 1 :11
utplåna hans namn ur livets b.
3:5
icke har sitt namn i livets b.
13:8
det slaktade Lammets b .
13:8
namn icke äro skrivna i livets b.
17:8
böcker blevo upplåtna
20:12
jämväl en annan b. blev upplåten
20:12
det var livets b.
20:12
det s. var upptecknat i böckerna
20:12
icke fanns skriven i livets b.
20:15
skrivna i livets b ., Lammets b.
21:27
profetians ord, s. stå i denna b.
22:7
s. taga vara på denna b.s ord
22:9
profetians ord,s.stå i denna b.
22:10
de profetians ord, s. stå i denna b. 22:18
plågor • . skrivet i denna b.
22:18
ord s. stå i denna profetias b.
22:19
staden .• skrivet i denna b.
22:19
BOKERU

hebr. förstfödd . Benjaminiten Asels
son, en avkomling av Jonatan, Sauls
son. I.Krön.8:38; 9:44.
BOKIM

hebr. de gråtal/de. En ort nära Gilgal
väster om Jordan. LXX identifierar
den med Betel. Dom.2:1,5 .

BOK
Teckna upp detta i en b.
2. Mos. 17:14
utplåna mig ur b.en s.du skriver
32:32
hm skall jag utplåna ur min b.
32:33
heter det i B.en om H.krig 4.Mos.21:14
en avskrift åt sig i en b.
5;Mos.17:18
lags ord, skrivna i denna b .
28:58
s. är uppskriven i denna b.
29:20
s. är uppskriven i denna b.
29:27
tecknat denna lags ord i en b .
31:24

På Bibelns tid hade böckerna form
av bokrullar. Man skrev i kolumner
efter rullens längd, och vanligtvis
endast på den ena sidan. Med hjälp
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BOKRULLE

Bokrulle-Boning
aven stav, som var fästad i rullens
ena ände , eller en i var ände, kunde
man rulla upp eller ihop den.
BOKRULLE
i Ametas borg fann man en ba

Esr. 6:2
i b.en är skrivet vad jag skall Ps. 40:8
himmelen hoprullas ss.en b. Jes. 34:4
Tag dig en b.
Jer. 36:2
tecknade Baruk i en b. upp
36:4
och i den säg jag en b.
Hes. 2:9
fick jag se en b. flyga fram
Sak. 5:1
Jag ser en b.flyga fram
5:2
i b.en är skrivet om mig
Hebr. 10:7
i högra handen säg jag en b. Upp. 5:1
Vem är värdig öppna b.n
5:2
Men Ingen kunde öppna b.n
5:3
ingen befanns värdig öppna b.n
5:4
lejonet av Juda stam kan öppna b.n 5:5
(lammet) trädde fram och tog b.n
5:7
när (lammet) tog b.n
5:8
Du är värdig att taga b.n
5:9
ss. när en b. rullas tillhopa
6:14
i sin hand en öppen liten b.
10:2
Gå och tag den öppna b.
10:8
han skulle giva mig b.n
10:9
Då tog jag b.n ur ängelns hand
10:10

fast vid Skriftens bokstav och dock
förkastar honom , som Skriften vittnar om, har totalt missförstått och
misstolkat Skriften, sig sjalv till fördärv, 2.Pet.l: 20; 3:16. Därför att
man icke får grepp om Skriftens
verkliga mening, bl ir den blott en
dödande bokstav både här i tiden
och i domen, Joh.5:45. Att i uppfyllelsens tid förkasta den Kristus, M essias, varom Skrifterna vittnar, ar ett
förnekande av Skriftens egentliga
m ening och Ande. Den som berövar
Skriften dess Ande, har sedan endast
dess dödande bokstav kvar. Det första förbundet har blivit det gamla
förbundet, Hebr.8:l3. Att hålla sig
till lagen i dess gammaltestamentliga
innebörd är att »tjäna i bokstavens
gamla väsende», alt föredraga bokstaven , som dödar, framför Anden,
som gör levande .
BOKSTAV

BOKSKRIVANDE

l ) kcl~U~, )1n~

lngen ände på det myckna b.t Fred. 12:12

skriven, något som är skrivet; part.
pass. av. käla,", rita, inrista, ingravera;
uppteckna, skriva. Gamla Testamentet
indel as i tora (lagen), ne,"i'im (profeterna) och ketubim (skrifterna), se
t.ex. Luk.24:27,44 (grek. n6mos,
prophetai och graphai).
2) iota, \ iD T ex
»jota», den minsta bokstaven i det
grekiska alfabetet, motsvarande hebr.
jod; i Matt.5: 18 övers. den minsta
bokstav. Jfr uttrycket »inte ett jota».
För alt ännu kraftigare understryka
Skriftens (här = Gamla Testamentets)
absoluta giltighet säger Jesus vidare,
att icke en enda keraia (övers. prick)
av lagen skall förgås; se även Luk.
16: 17. Kera!a betyder »horn» och
betecknar de små tecken , hakar osv.,
som förekommer i hebreiska handskrifter som utsmyckning av bokstäverna.
3) gramma, lP 6.1J lJ ex
något som är inristat el. skrivet; bokstav; av: graphö, rita, inrista, ingravera; skriva; jfr l. PI. grammata kan
förutom »bokstäver» bl.a. beteckna
de "heliga skrifterna, Joh.5:47; 2.Tim.
3:15 (synonymt med graphe, pI. grapha!, t.ex. 2.Tim.3: 16; Luk.24:27) , och
skriftlärdom, Joh.7: 15; Apg.26:24. I
det senare fallet åsyftas den högre
undervisningen i den heliga Skrift;
därav
beteckningen
graml11ateus,
»skriftlärd». Paulus hade denna utbildning (Apg.22:3), vilken däremot
de övriga apostlarna och Jesus själv
saknade; se Joh.7:l5 och Apg.4:J3.
Att Petrus och Johannes var agramma/ni, »olärda», betyder att de ej
hade rabbinutbildning, däremot inte
att de var okunniga eller obildade.
Tvärtom hade de liksom de flesta
judar på den tiden en mycket gedigen
kunskap i den heliga Skrift; se t.ex.
2.Tim.3:14,15. - Grammata är i Luk.
16:6,7 övers. skuldbrev, Apg.28:21
skriv else. Jfr våra låneord 'grammatik', 'grafik' osv.

BOKSTAV

1. »lcke dcn mins ta bokstav» , Matt.

5:17-18. Uttrycket »den minsta boks tav» är här en översättning av greki skans jUla, motsvarand e hebreiskans

jod, den minsta bokstaven i det hebreiska alfabetet (i eller j). När det
heter, att icke den minsta bokstav av
Skri f ten skall förgås, ä r detta Jesu
egen förklaring rörande aj Skriftens
gudomliga inspiration, b) Skriftens
orubbliga fasthet och oförgänglighet,
c) profetordets uppfyllelse, d) Jesu
egen uppfyllelse a v lagen.
2) Bokstav och Ande, Rom.7:6;
2.Kor.3 :6. Det gamla förbundet karakterise ras av lagen, vars samman-

fattning är de tio budorden, vilka
vid Sinai inristades på två stentavlor.
Det nya förbundet daremot kännetecknas av and eu tgjut else , därför
»tjäna vi nu i Andens nya väsende
och icke i bokstavens gamla väsende».
Paulus syftar här på motsatsen mellan lag och evangelium, lag och nåd.
Det är en fullständig missuppfattning
att mena , att här skulle åsyftas G.T.
sasom en dödande bokstav, ävensom
att det skulle betyda, att man i nya
förbundets tid skulle vara fri från
alla skrifter och böcker. Det var ju
Skriften själv , som lärde, att gamla
förbundet var ett bokstavens förbund
och att nya förbundet skulle bliva
ett Anden s förbund. Ett av de gammalt estamentliga ställen, som Paulus
tydligast hänvisar till i detta sammanhang, är Jer.3l , särskilt v.3l-34.
Detta profetens ord är en utsaga,
som pekar hän på Kristus , och som
gått i uppfyllelse genom honom. De
som tror på honom utgör nya förbundets folk , och Gud har skrivit
sina lagar i deras hjärtan. När Paulus
förkunnar evangelium, är han tjänare
i detta nya förbund.
När det säges, att »boksta ven dödar» , åsyfta s lagens dödande verksamhet, Rom.7:10. Det är Gud själv ,
som dödar genom bokstaven. Den
som ställer sig endast under bokstaven och förkastar Anden, ställer
sig därmed endast under Guds dödsdom. Men Guds vilja var, att vi
skulle gå genom död till liv, ty samme Gud , som dödar genom bokstaven, levandegör genom Anden.
En härlig död är den som för till
liv, och en fruktansvärd död ar den
som förbliv er i dödens våld.
Skriftens bokstav är Guds bokstav,
Guds Ande har inspirerat den och
talar i den , även i nya förbundets
tid, ty Skriften vittnar om Kristus,
Joh.5 :39- 40. Men den som håller
713

bedrev otukt till avgudarnas ära . I
Moselagen förbjöds tempelbolare, 5.
Mos.23: 17 . N ar israeli terna intog
löfteslandet, mötte de emell ertid detta
oskick även bland kan a neerna, och
det ser ut som om seden va r svå r att
utrota trots an strängningar b de från
profeters och enskilda konun gars
sida, I.Kon.14:24 ; H os.4:l4 .
BOLARE
upptändes av lusta till b.arna

Hes . 23:20

BOLL

kasta dig ss. en b. bort

Jes . 22:18

BOM
-bom

järn bomma r Ps.107:16 ; Jes.45: 2
kopparbommar I.Kon.4 : 13
vävbom I.Krön.ll: 23
BOM
städer m.portar o. b. ma r 5. Mo s . 3:5
ryckte loss dem jämte b. men Dom .16 :3
gå in i en stad m . b. m a r
1. Sam. 23: 7
m.murar,portar o.b.mar 2.Krön. 8: 5
o. förse dem m.portar o . b. mar
14 :7
satte in (Fiskportens) b. mar Neh. 3:3
satte in (Gamla portens) b. ma r
3:6
satte in (Dalportens) b. mar
3: 13
satte in (Dyngportens) b. m a r
3: 14
satte in (Källportens) b. mar
3:15
Q. sätta b. marna för
7: 3
T.dödsrikets b.mar far det
Job 17:16
när j. satte b. o. dörrar därför
38: 10
b. marna f. dina portar fasta Ps. 147:13
trätor äro ss. b.mar
Ords. 18:1 9
j. skäres nu ned fr. b. men
Jes. 38:12
bor utan både portar o. b.mar Jer. 4 9:31
dess b.mar äro sönderbrutna
51:30
(H.) bräckte Sions b. mar
Klag. 2:9
varken hava b. mar e. portar Hes. 38:11
svärdet skall förstöra b. IDur Hos. 11:6
skall bryta sönder .. b.mar
Am. 1:5
jordens b. mar slöto sig
Jona 2:7
eld förtär dina b.mar
Nah. 3:13

huvudbonad Hes.44 : 18
-bonde

husbond e Jes. 24:2; Mati.10: 25
-boning

BONING

konungab oning 2.Krön .2: l
Boning

K ananeerna , assyri erna och egyptiern a byggde ti digt hus och städer.
Byggnadsm ateri alet va ri erade a llt efter fö rhåll andena i övrigt. I bergstra kter a nvände man oftast sten, nere
på slätt landet soltorkat tegel. D e fattiga i Egy pt en. Syrien och Arabien
bodde i hycldor av solbränd lera .
T rä hus bl ev dyra , då ma teri al oft ast
mås te impo rteras, va rför det va nligtvis bru kades endast ti ll de ri kas hus.
to ra pab ts uppfö rdes av huggen
sten, 1. Kon.7:9, ell er vit ma rmo r,
1.Krön.29 :2 .
H usen var mycket ol ik a beroend e
på klimat oc h lokala för hå ll anden.
De äldsta husen va r sm å och enkla
O h bestod vanli gast av ett enda rum.
De prägl ades av dåtidens små krav
i detta avseende. Man behövde fram fö r allt ett ställe, där man kunde
t ill bringa natt en, och där man fick
skydd IllOt regn och sta rk värm e.
Större delen av dagen vistades man
eljest ut omh us. Speciella sovrum kunde hos väls ituerade förekomma gan ska
allmänt, 2.Kon.1l :2; Pred.l 0 :20. Köket låg på den s.k. inre gården. l
de större hus n kunde inrätta s må nga
rum. Dör rar, fönster och trappo r
va r här va nligtvis tillverkade av mullbä rsfikonträ, ol ivträ, cypress, ceder
eller san delt rä, Jer.22 : 14. Endast
stora palats byggdes i fl era än en
våning.

BOMULL

Bomull förekom före den hellenistiska tiden sannolikt endast som importvara från Indien. I Persien använde man emellertid bomull ganska
tidigt, Est.] :6 . Först under den romerska tiden började man odl a bomull i Israel.
BOMULL
Där hängde tapeter av b.

-bonad

Est.

1:6

Möbl erna var hos folk i allmänhet
m ycket enkl a . D e bestod av en sang,
ett bord , en stol och en lampa, 2 .Ko n.
4 : 10. .I förnämare hus fann s ofta
även en diva n. Möblerna kunde givetvis utstyras mer ell er mi ndre luxuöst.
Taket va r i allmä nh et pl att; här
uppehöll ma n sig mycket, Jos .2:6;
l.Sam.9:25; 2.Sam.l l :2 . L agen kravde dä rfö r, att man skull e förse taket

BOKSTAV
1 med arameiska bokstäver
Esr.
2 skall icke den minsta b.
Matt.
3 dom,dig s. äger lagens b. Rom.
3 omskärelse •• och icke av b.en
3 icke i b.ens gamla väsende
3 s.icke är b.,ty b.en dödar 2. Kor.
3 bokstäver inristat på stenar
3 vilka stora bokstäver jag
Gal.

-bolare

4:7
5:18
2:27
2:29
7:6
3:6
3:7
6:11

BOLARE

tempelbolare 5.Mos.23: 17
Bolare

Bland folken i Främre Orienten var
det vanligt med tempe1bolare och
tempeltärnor, man och kvinnor, som
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Boning—Bord

helgedoms b. slogs ned
8:11
g å m i n v ä g , t i l l b a k a t i l l m i n b . H o s . 5:15
d ä r du sitter i d i n höga b.
Ob. 1:3
H . t r ä d e r ut ur s i n b.
M i k a . 1:3
att den f å r hava s i n avskilda b.
7:14
b.ar s . i c k e ä r o deras
Hab. 1:6
Sol och m å n e . . stanna i s i n b.
3:11
hennes b. undgå f ö r s t ö r e l s e
Sef. 3:7
kommer för att taga m i n b.
Sak. 2:10
jag s k a l l taga m i n b. i dig
2:11
(H.) t r ä t t fram ur s i n heliga b.
2:13
taga m i n b. i J e r u s a l e m
8:3
Ordet tog s i n b. ibland oss
J o h . 1:14
I m i n Faders hus ä r o m å n g a b.ar
14:2
vi skola taga v å r b. hos honom
14:23
r u m t i l l b. åt Jakobs Gud
A p g . 7:46
om v å r j o r d i s k a b.nedbrytes,
hava vi en b. icke gjord med
h ä n d e r , e n evig b.
2 . K o r . 5:1
t i l l en Guds b. i A.
Ef.
2:22
a l l fullhet taga s i n b. i honom K o l . 1:19
A . , s . h a n har l å t i t taga s i n b. J a k . 4:5
änglar s . ö v e r g å v o s i n b.
Jud. v.6
Babylon en b. för onda andar Upp. 18:2
BONINGSHUS
s ä l j e r ett b. i en stad

Hus i Palestina med utvändig trappa.
med bröstvärn, 5.Mos.22:8. Fönstren
var så små, att man endast kunde
sticka ut huvudet genom dem, och
man hade inte glas i dem, utan de
var endast gallerförsedda. Röken
från eldstaden skulle också gå ut här,
då skorstenar var okända.
BONING
s i n b. i Sems hyddor
1. M o s . 9:27
f j ä r r a n s k a l l din b. v a r a
27:39
förde dem t i l l din heliga b. 2. M o s . 15:13
H. s.du har gjort t i l l din b.
15:17
jag s k a l l uppresa m i n b.
3. M o s . 26:11
jag har ju m i n b. mitt ibland4. M o s . 5:3
har lovat giva eder t i l l b.
14:30
Huru sköna ä r o icke dina b.ar
24:5
Fast är d i n b.
24:21
i v a r s mitt jag har m i n b.
35:34
H . , h a r m i n b . m i t t ibland I.barn
35:34
denna hs b . s k o l e n I s ö k a
5. M o s . 12:5
den plats s . H . u t v ä l j e r t i l l b.
12:11
han u t v ä l j e r t i l l b. åt sitt namn
14:23
H . u t v ä l j e r t i l l b. åt sitt namn
16:2
plats s . H . u t v ä l j e r t i l l b.
16:6
s . H . u t v ä l j e r t i l l b . å t sitt namn
16:11
plats s . H . u t v ä l j e r t i l l b.
26:2
Skåda nu ned från din heliga b.
26:15
har s i n b. m e l l a n hans h ö j d e r
33:12
jag har påbjudit i m i n b.
l . S a m . 2:29
du s k a l l få se m i n b. lida nöd
2:32
Sedan tog David s i n b.
2.Sam. 5:9
å t e r f å r se honom och hans b.
15:25
från s i n himmelska b. m i n r ö s t
22:7
ett hus t i l l b. åt dig
l.Kon.
8:13
David s i n b. i b e r g f ä s t e t
1. K r ö n . 11:7
makt och fröjd i hans b.
16:27
H. har s i n b. i J e r u s a l e m
23:25
m ö n s t e r b i l d av n å d a s t o l e n s b.
28:11
ett hus t i l l b. åt dig
2. K r ö n . 6:2
v ä n d e sitt ansikte bort från H . b .
29:6
bön t i l l himmelen, hs heliga b.
30:27
(H.) ö m k a d e s i g ö v e r s i n b.
36:15
I. Gud, har s i n b. i J e r u s a l e m E s r . 7:15
utvalt t i l l b. åt mitt namn
Neh. 1:9
m å s t e jag ropa ve ö v e r hans b. Job 5:3
n ä r du synar din b.,saknas intet
5:24
då s k a l l han u p p r ä t t a din b.
8:6
bliver d ö d s r i k e t m i n b.
17:13
svavel u t s t r ö s ö v e r hans b.
18:15
ingen i hs b.ar s k a l l slippa
18:19
I himmelens h ö j d . . Gud har s i n b. 22:12
var har f ö r s t å n d e t s i n b.
28:12,20
den s. vet var hon har s i n b.
28:23
den b.dit allt levande f ö r s a m l a s
30:23
platsen d ä r m ö r k r e t har s i n b.
38:19
s a l t ö k n e n blev hennes b.
39:9
På hans-hals har kraften s i n b.
41:13
fr å n s i n himmelska b . m i n r ö s t P s . 18:7
H . jag har din b . k ä r
26:8
I hans b. f ö r k u n n a r allting
29:9
F r å n s i n b. blickade han ned
33:14
må de föra m i g t i l l dina b.ar
43:3
glädje åt den H ö g s t e s heliga b.
46:5
b.ar från s l ä k t e t i l l s l ä k t e
49:12
av d ö d s r i k e t och ej få annan b.
49:15
ondska r å d e r i deras b.
55:16
Gud i s i n heliga b.
68:6
Sions b e r g , d ä r du har din b.
74:2
o s k ä r a t t i l l grunden ditt namns b . 74:7
hans b. vart rest på Sion
76:3
falla ned runt omkring s i n b.
78:28
han försköt sin b. i Silo
78:60
hs. b. hava de f ö r ö t t
79:7
Huru ljuvliga ä r o icke dina b. ar
84:2
Sions portar b l . a l l a Jakobs b. ar
87:2
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en b. åt den Starke i Jakob
P s . 132:5
Låtom oss gå in i hs. b.
132:7
(i Sion) v i l l han hava sin b.
132:13
gjorde j. m i g en b. i havet
139:9
t. skuggornas b. l e d a . . stigar O r d s . 2:18
de r ä t t f ä r d i g a s b. v ä l s i g n a r han
3:33
att det b ä r t. skuggornas b.
9:18
D y r b a r a . . h a r den v i s e i s i n b.
21:20
L u r a icke på den r ä t t f ä r d i g e s b.
24:15
draga bort i f r . den Heliges b. P r e d . 8:10
mskan s k a l l fara t. s i n eviga b.
12:5
B j ä l k a r n a i v å r b. ä r o c e d r a r H V . 1:17
hs. b. s k a l l v a r a h ä r l i g h e t
Jes. 11:10
v i l l j . skåda ned fr. m i n b .
18:4
i klippan urholkar en b. åt dig
22:16
t. b. åt ö k n e n s djur
23:13
H. t r ä d e r ut ur sin b.
26:21
g l ä d j e n s b. ar i den y r a staden
32:13
s k a l l r ä t t e n taga s i n b. i öknen
32:16
mitt folk s k a l l bo i trygga b.ar
32:18
Jerusalem,det är en s ä k e r b.
33:20
bliver en b. för ökenhundar
34:13
en h ä r l i g h e t e n s b. evinnerligen
60:15
från din heliga och h ä r l i g a b.
63:15
han g å r ut ur s i n b .
J e r . 4:7
Jerusalem en b. för schakaler
9:11
v å r a b.ar hava de slagit ned
9:19
Juda s t ä d e r en b. för schakaler
10:22
(Jakobs) b. hava de förött
10:25
vem kan t r ä n g a in i v å r a b.ar
21:13
från s i n heliga b. l å t e r (H.) h ö r a
25:30
s k a l l f ö r b a r m a m i g ö v e r hs b.ar
30:18
H. välsigne rättfärdighetens b.
31:23
bor i s i n avskilda b.
49:31
b l i v a en b . f ö r schakaler
49:33
syndat mot H . , r ä t t f ä r d i g h e t e n s b. 50:7
strutsar skola d ä r få s i n b.
50:39
Man har t ä n t eld på dess b.ar
51:30
B a b e l , en b. för schakaler
51:37
f ö r d ä r v a d e H.Jakobs b.ar
K l a g . 2:2
De skola ej mer finna någon b.
4:15
de få s ä t t a upp sina b.ar
Hes. 25:4
m i n b. s k a l l v a r a hos dem
37:27
icke s i n b. ibland de dödliga
Dan. 2:11
k ä n d e jag m i n ande oroas i s i n b,
7:15

-bord
silverborden l . K r ö n . 2 8 : 1 6
skådebrödsbordet 4.Mos.4:7; l . K r ö n .
28:16
Bord
Det hebreiska ordet sulhän betecknar snarare ett skinntäcke eller en
matta än det som vanligtvis avses
med termen bord. Endast i furstars
och förnäma människors hus fanns
verkliga bord, Hes.23:41. Dessa kunde vara så höga, att både människor
och djur kunde plocka smulor, som
föll under dem, D o m . 1:7; Matt. 15:27.
I nytestamentlig tid använde man enligt grekisk sed låga bord till festmåltider, Matt.9:10. N ä r bordet var en
matta, satt man vid måltiderna runtomkring denna med korslagda ben.
D ä r höga bord användes, hade man
gärna stolar att sitta på. Under grekisk-romerskt inflytande blev det vanligt att ligga till bords, särskilt i den
högre klassen. På Jesu tid var denna
sed allmän.
Att äta vid en konungs bord be-

Romerskt bord.
BONINGSPLATS
b.er från Havila t i l l Sur
1. M o s .
b.er nådde ända t i l l Nebo
l.Krön.
ö s t e r u t nådde hans b.er t i l l öknen
Gads barn hade sina b.er

25:18
5:8
5:9
5:11

BOOS
Se: Boas. Luk.3:32.
BOR-ASAN
hebr. rykande brunn el. grop. En
ort i södra Juda. T i l l de äldste i
denna stad sände D a v i d en del av
bytet efter sin seger över amalekiterna. Identisk med Asan. l.Sam.30:30.

Rekonstruktion av ett romerskt bostadskomplex.
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3. M o s . 25:29

BONINGSORT
hade sina b.er f r å n M e s a
1. M o s . 10:30
Edoms stamfurstar, efter b.er
36:43
offerhöjderna på a l l a b.er
2. K o n . 17:9
Dessa voro deras b.er
l . K r ö n . 4:33
dessa voro (Arons s ö n e r s ) b.er
6:54
deras b.er voro Betel
7:28
(Juda barn) hade sina b.er
Neh. 11:30
Benjamins barn hade sina b.er
11:31

BORD
Se även: Mat, mättas, äta, dricka,
gemenskap, bänk, aftonmåltid, måltid.
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traktades såsom en mycket stor ära,
2.Sam.9:7. Se: Måltid.
Några bord i N.T.
1) Familjens bord, Matt.15:27. 2)
Växlarnas bord, Matt.21:12. 3) Den
rike mannens bord, Luk.16:21. 4)
Rikets bord, L u k . l 3 : 2 9 ; 22:30. 5) U t delningens bord, Apg.6:2. 6) Onda
andars bord, l . K o r . l O : 2 1 . 7) Förstockelsens bord, R o m . 11:9.
När Herren dukar ett bord
1) Herdens bord, Ps.23:5. 2) V i s hetens bord, Ords.9:2. 3) Konungens
bord, Matt.22:10-11. 4) Herrens
bord, l . K o r . l O : 2 1 .
BORD
av r ä t t e r n a på sitt b.
1. M o s . 43:34
g ö r a ett b. av a k a c i e t r ä
2. M o s . 25:23
s k a l l t. b. et g ö r a 4 r i n g a r
25:26
så att man kan b ä r a b. et
25:27
m. ( s t ä n g e r n a ) s k a l l b. et b ä r a s
25:28
hava s k å d e b r ö d liggande på b. et
25:30
b. et s k a l l du s t ä l l a utanför f ö r l å t e n o. ljusstaken mitt emot b. et
26:35
b. et s k a l l du s t ä l l a på n o r r a sidan 26:35
b. et m. a l l a dess t i l l b e h ö r
30:27
skola g ö r a b. et m. dess t i l l b e h ö r
31:8
b. et m . d e s s s t ä n g e r
35:13
Han gjorde ock b. et av a k a c i e t r ä
37:10
göt t. b. et 4 r i n g a r av guld
37:13
så att man kunde b ä r a b. et
37:14
så man kunde b ä r a b. et
37:15
gjorde k ä r l e n t. b. et av rent guld
37:16
b. et m. a l l a dess t i l l b e h ö r
39:36
du s k a l l f ö r a b. et ditin
40:4
satte b. et i u p p e n b a r e l s e t ä l t e t
40:22
ljusstaken mitt emot b. et
40:24
gyllene b. et inf. H. ansikte 3. M o s . 24:6
skulle hava v å r d e n om b. et 4. M o s . 3:31
smulorna under mitt b.
D o m . 1:7
icke s ä t t a oss t i l l b.s
l . S a m . 16:11
sitta t i l l b.s med konungen
20:5
satte konungen s i g t i l l b.s
20:24
icke kommit t i l l konungens b.
20:29
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Bordsgäst-Bor~en

Jonatan s tod upp från b.et
20:34
2.Sam. 9:7
du skall äta vid mitt b.
beständigt äta vid mitt b.
9:10
Mefiboset skall äta vid mitt b.
9:11
skulle äta vid konungens b.
9:13
bland dem s. äta vid ditt b .
19:28
bland dem s. äta vid ditt b. L Kon. 2:7
tillträde till konung Salomos b.
4:27
Salomo gjorde det gyllene b.et
7 :48
såg rätterDfl på (Salomos ) b.
10:5
under det att de sutto till b.s
13 :20
profeter, s. äta vid !s ebels b.
18:1 9
s ätta in åt honom ett b.
2. Kon. 4:1 0
(Jojakin) fick äta vid hans b.
25 :29
skådebrödsborden, vart b. 1. Krön . 28:16
2. Krön. 4:8
Vida re gjorde han 10 b.
b.en s. skådebröden skulle ligga
4:19
såg rätterna p å (Salomos) b .
9 :4
lägga upp bröd på gyllene b.et
13:11
Neh . 5:17
åto 150 man vid mitt b.
fick mätta sig vid mitt b.
Job 31:31
ditt b . skulle bliva fullsatt
36:16
Du bereder för mig ett b.
Ps. 23 :5
69:23
Må de r as b. bliva till en snara
78:19
Ka n väl Gud duka ett b. i öknen
dina barn , omkring ditt b.
128:3
vishet ha r dukat s itt b.
Ords. 9 :2
sitter t ill b .s med en furste
23 :1
Man dukar b .
J es . 21:5
alla b. äro fulla av vämjeliga
28 :8
l s . duken b. åt Gad
65:11
(Jojakin) fick äta vid hans b. Jer. 52:33
vilobädd , med ett dukat b.
Hes. 23 :41
m ätten eder vid mitt b .
39:20
i po rte ns förhus 2 b.på va r sida
40:39
stod o 2 b., vid· den a odra .. 2 b.
40:40
vid portens sidoväggar 4 b. ,
tillsammans 8 b .
40:41
fOr brännoffret stodo där 4 b.
40:4 2
på b.en s kulle offerköltet läggas
40:43
b. s. skall stå inför H. ansikie
41 :22
skola tr äda fram till mitt b.
44 :16
där de sitta vid samma b.
Dan. 11:27
H. b. behöver man icke
Mal. 1:7
H. b. kan man gärna fOr summa
1:1 2
Abraham, !sak . • till b.s
Matt . 8:11
När han låg till b .s i hans hus
9:10
smulor s. fall a ifr ån deras b.
15:27
s tötte omkull växlarnas b .
21:12
smörjels e .. där han låg till b.s
26:7
lade han s ig t ill b .s med de 12
26:20
J.lågtill b.s i (Levi) hus
Mark . 2:1 5
också äta hundarna under b.et
7 :28
han stött e omkull växlarnas b.
11 :15
i Simon .• hus och d är låg till b .s
14:3
14:18
m edan de lågo till b.s och åto
för de 11 , när de låga till b.s
16:14
(J.) lade sig till b.s
Luk. 7 :36
(J.)låg till b.s i fariseens hus
7:37
(J.)tog plats vid b.et
11:37
låta dem taga plats vid b .et
12:37
tag icke främsta platsen vid b.et
14:8
tag nedersta platsen vid h .et
14:10
en av de andra vid b.et hörde
14:15
falla ifrån den rike manoens b.
16:21
Gå du nu strax till b.s
17:7
lade han sig till b.s
22:14
hand är med mig på b.et
22:21
vilken är större •• s.ligger till b.s 22:27
Är det icke den s . ligger till b.s
22:27
äta och dricka vid mitt b .
22:30
när han nu låg till b.s med dem
24:30
stötte omkull deras b.
Joh. 2:15
Lasarus en av dem s.lågo till b.s 12:2
Sedan han lagt sig ner vid b.et
13:12
13 :23
s • låg till b.s invid J. bröst
av dem s .lågo där till b.s fOrstod 13 :28
för att göra t jänst vid b.en
Apg . 6:2

H usbygge i Palestina.
(fångvaktaren) dukade ett b.
16:34
vräkie en del av lasten över b.
27:18
deras b. bliva till en snara Rom. 11:9
till b .s i ett avgudahus
l. Kor. 8:10
icke hava del i H. b . och tillika
i onda andars b.
10:21
stodo •• b.et med skådebröden Hebr. 9:2
BORDSGÄST

och syndare voro b.er
Matt. 9:10
för edens och för b.ernas skull
14:9
fröllopssalen blev full av b.er
22:10
ss. b .er många publikaner
Mark. 2:15
behagade Herodes och hs b.er
6:22
för edens och för b.ernas skull
6 :26
hop publikaner voro b.er
Luk. 5:29
begynte de s . vor o b.er säga
7:49
skola bliva b.er i Guds rike
13:29
vederfares heder inför b.erna
14:10
Salig är den s. får bliva b. i Guds
14:15

RekonstYllk tion av M egiddo, en starkt befäst stad, byggd av kananeerna.
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.borg

BORG

vagnborgen l.Sam.17:20
Borg

E n befäst byggning med ett eller flera
starka torn , dä r man kunde vara i
säkerhet för fientliga ang repp, l .
Krön.ll :7. Ordet användes ofta m ed
bildlig betydelse, särskilt i Psaltaren,

9:10; 46:8.
BORG
så länge David var på b. en 1. Sam. 22:4
Du skall icke stanna här på b. en
22:5
David o . hs. män droga upp t . b. en 24:23
David intog likväl Sions b. 2. Sam. 5:7
tog David sin boning på b. en
5:9
drog (David) ned t. b. en
5: 17
fr. b. arna I Jabes i Gilead
21 : 12
H.du mitt bergfäste, min b .
22:2
övergåvo sina b. ar
22:46
David var då på b . en
23:14
Sions b. ,det är Davids.. 1. Krön. 11:5
David var då på b. en
11:16
denna b. är icke avsedd f. en mska 29: l
att han bygger denoa b.
29:19
han byggde b. ar i Juda
2. Krön. 17:12
27:4
i skogarna byggde han b . ar
i Ametas b. fann man bokrulle Esr. 6:2
när jag var i Susans b.
Neh. 1:1
portarna t. b. en s. hör t. templet
2:8
Hananja , hövitsmannen i b. en
7:2
på konungatronen i Susans b. Est. 1:2
det folk s. fanos i Susans b.
1:5
jungfrur t. fruhuset i Susans b.
2:3
I Susans b. fanns en judisk man
2:5
unga kvinnor samlades t. Susans b. 2:8
påbudet utfärdat i Susans b.
3:15
påbudet utfärdat i Susans b.
8:14
9:6
I Susans b. dräpte judarna
s . blivit dräpta i Susans b.
9:11
I Susans b. hava judarna dräpt
9:12
Så vare då H. en b. f. den förtryckte, en b. I nödens tider
Ps. 9:10
(David:) H. min b.
18:3
m. bävan övergåvo de sina b . ar
18:46
var mig e n b. t . min frälsning
31:3

723

du är mitt bergfäste och min b.
31:4
Jakobs Gud är vår b.
46 :8,12
ty Gud är min b .
59 :10
du var för mig en b.och en tillflykt 59:17
59:18
Gud är min b.
Allenast han är min b.
62:3
är min b . , jag skall ej vackla
62:7
du är mitt bergfäste och min b.
71:3
I H.har jag min b.
91:2
Men H. bliver för mig en b.
94 :22
min nåds Gud och min b.
144:2
i strid mot det och dess b.
Jes. 29:7
satte hm in i fasta b.ar
Hes. 19:9
tyckte mig vara i Sus ans b.
Dan. 8:2
över fasta b.ar fördärv
Am. 5:9
bävan övergiva sina b.ar
Mika 7 :17
fOrvara honom i Herodes ' b. Apg. 23:35

BORGARE
-borgare

m edborgare Apg.16:37
BORGARE
Jos.
gåvo sig J e rikos b. i strid
Talen så till alla Sikems b.
Dom.
talade detta inför alla Sikems b.
Sedan förs am lade sig Sikems b .
Hören mig, I Sikems b .

24:11
9:2
9:3
9:6
9:7

Abimelek konung över Sikems b.
9:18
så m å eld förtära Sikems b.
9:20
från Sikems b. må e ld gå ut
9:20
tvedräkisande mellan Abimelek och
Sikerns b.,så att Sikems b.avfallo
9:23
deras blod komma över Sikems b .
9:24
lade Sikems b. nu folk i försåt
9:25
Sikems b . fattade förtroende för
9:26
Gaal ut i spetsen för Sikems b.
9:39
dit flydde alla b. i staden
9:51
jag överfallen av Gibeas b.
20:5
Kegilas b. utlämna mig
1. Sam. 23:11
Skola Kegilas b. utlämna mig
23:12
den ene b .n skall förgås
Jer. 6:21

BOI:tGEN
Även om kommersiella borgensförbindelser inte omnämnes i Mo.se lag,
synes dock det faktum, att begreppet
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Borgen-Boskap
finns redan i Jobs bok, 17:3, antyda
förekomsten av dessa sedan gammalt.
Vid penningutlåning tilläts icke utkrävande av ränta aven israelitisk
låntagare utan endast aven främling,
2.Mos.22:25; 3.Mos.25:35 f.; 5.Mos.
23:19 f. Då en fordringsägare å andra
sidan ansåg sig böra ha full garanti
mot förlust av utlånade penningar,
krävde han oftast, att en ekonomiskt
kvalificerad person ställde sig som
borgen för gäldenären. Inför vittnen
lovade en sådan"att med alla sina
ägodelar svara för fullgörandet av
gäldenärens förpliktelser, därest denne svek eller icke förmådde fullgöra
dem. Formaliteterna avslutades med
handslag, Ords.6:1-2; 17:18.
Skriftens varning för att gå i borgen för någon synes i synnerhet gälla
lättsinniga engagemang på detta område, speciellt då gäldenären var en
främling, Ords.11:15; 17:18; 20:16.
Men även israeliter emellan gällde
som ideal, att borgensförbindelser
undveks. Ett av skälen var den behandling en borgenär kunde utsättas
för, om gäldenären visade sig opålitlig, icke infriade sina förpliktelser;
fordringsägaren vände sig då till
borgenären, hans egendom togs ifrån
honom, Ords.20:16, och han kunde
själv säljas såsom slav, jfr 2.Kon.4: l;
Matt.18:25. Borgenären är icke längre sin egen; han är .i sin nästas våld.,
han är som en gasell i jägarens våld,
som en fågel i fågelfängarens våld,
Ords.6:3-5, beroende av både gäldenärens handlingssätt och fordringsägarens makt. Den däremot som undvikit att giva borgenslöfte, är trygg,
Ords.11:15. Har man gått i borgen,
bör man med alla hederliga medel
söka frigöra sig från denna, Ords.
6:3-5.
Även om borgensförbindelser längre fram i den apokryfiska litteraturen
under vissa förhållanden och inom
den egna förmågans gränser anses
riktiga, ja, t.o.m. som bevis på godhet mot nästan, (Syr.8:13; 29:14,20)
varnas dock å andra sidan även här
för de allvarliga farorna och benägenhet till missbruk, som ohederliga människor kan göra sig skyldiga
till (29:16-18).
Erfarenheten har till fullo rättfärdigat Skriftens inställning till borgen,
dess varning och uppmaning till yttersta försiktighet.
BORGEN
ställ nu b. för mig hos dig
Job 17:3
om du har gått i b_
Ords. 6:1
Den s. går i b. för en annan
11:15
den s_ går i b. för sin nästa
17:18
han har gått i b. f6r en annan
20:16
en av dem s. gå i b. f6r lån
22:26
27:13
han har gått i b. för en annan
de andra ställa b. för sig
Apg.17:9
BORGENÄR
går gäldenären ss. b.en
Jes. 24:2
finnes bland mina b.er någon
50:1
skola b.er resa sig mot dig
Hab.2:7

BOR-HASSIRA

hebr. Siras brunn. Troligen identisk
med Ain Sarah, omkring 4 km norr
om det forna Hebron. I avsikt att
döda Abner sände Joab bud efter
honom vid Bor-Hassira. 2.Sam.3:26.
BORRA
-borra

genomborra 4.Mos.24:8
BORRA
s.folkets ypperste b.de
4. Mos. 21:18
b.de ett hål i locket
2. Kon. 12:9
b.r en snara gm hans nos
Job 40:19
Kan du b. en hske gm hans käft
40:21

BORT

B. det, b. det ifrån dig
l. Mos. 18:25
B.det, att dina tjänare skulle
44:7
(Josef:) B.det, att jag skulle
44:17
B. det, vi skulle sätta oss upp Jos. 22:29
B. det, att vi skulle övergiva
24:16
Rut 1:13
(Noomi:) B.det,mina döttrar
säger H.: B.det
l. Sam. 2:30
Skulle Jonatan dö. B. det
14:45
B. det! Du skall icke dö
20:2
Då sade Jonatan: B. det
20:9
jag har frågat Gud för hm? B. det 22:15
B.det, b. det, att jag skulle 2. Sam. 20:20
B. det, H., att jag skulle göra
23 :17
konungen svarade: B.det
2. Kon. 3:13
B. det, att jag skulle giva
Job 27:5
B.det,att Gud skulle begå orätt
34:10
säga till det: B.härifrån
Jes. 30:22
B .. b .. dragen ut därifrån
52:11
B.med dig,kom icke vid mig
65:5
(Den besatte:) B.härifrån
Luk. 4:34
hörde detta, sade de: B. det
20:16
B.med hml B.med hml
Joh.19:15
Petrus svarade: B.det, H.
Apg. 10:14
jag svarade: B.det,H.
11:8
B. med (Paulus)
21:36
B. ifrån jorden med den mskan
22:22
B.det
Rom. 3:4,6
3:31; 6:2,15; 7:7 ,13; 9:14
11:1,11; 1.Kor.6:15; Gal. 2:17; 3:21

BORTA

Syndarens avstånd från Gud
En syndares avstånd i förhållande
till Gud kan icke mätas i kilometer.
Han är • fjärran. eller »Iångt borta.
från Gud: l) Såsom son, Luk.15:13.
2) Som främling, Ef.2:12-13; Apg.
2:39. 3) Som förtappad, Luk.16:23.
.Långt borta», Luk. ev.
1) En konung, 14:32. 2) En son,
15:20. 3) Ett paradis, 16:23. 4) En
publikan, 18:13.
BORTA
är ute på resa långt b.
4. Mos. 9:10
tillstadde henne att vara b. Dom. 11:38
Härligheten är b. från l.
1. Sam. 4:21
Härligheten är b. efter Guds ark
4:22
s.nu 13 dagar varit b.
9:20
B.för att söka åsninnorna
10:14
såg där b.Absalom hänga 2.Sam.18:10
sitt hus , när han själv är b.
Job 21:21
de fromma äro b. a
Ps. 12:2
när du ser eft. hs. plats, är han b. 37:10
se, då var han b.
37:36
mina ögons ljus, också det är b.
. 38:11
murar äro nedbrutna o. b.
Ords. 25:28
när örontasslaren är b.
26:20
när (mskan) är b.
Pred. 7:15
b. vid Egyptens strömmar
Jes. 7:18
fröjderop •• ljuda b. i väster
24:14
menen att hjälpen är långt b.
46 :12
den är ej långt b.
46 :13
f6rdärvare skola vara långt b.
49:19
eftersom vattnet är b.
50:2
rättfärdigheten står långt b.
59:14
fåglar •• hava flytt och äro b. Jer. 9:10
Mina barn äro b.
10:20
därför att gräset är b.
14:6
ljudet höras b. vid Röda havet
49:21
Den s. är långt b. , skall dö. . Hes. 11: 15
Hållen eder b. från H.
11:15
profeterar om tider långt b.
12:27
ända b. i Dedan skola de falla
25:13
ljuset skall bliva b.
Ssk. 14:6
medan den andre är långt b. Luk. 14:32
medan han ännu var långt b.
15:20
fick se Abraham långt b.
16:23
publikanen stod långt b.
18: 13
När ängeln s. talat var b.
Apg. 10:7
Vi veta väl att vi äro b.
2. Kor. 5:6
vare sig vi äro hemma eller b.
5:9
modig mot eder, när jag är långt b. 10:1
då jag är b. ifrån eder
13:2
medan jag ännu är b. ifrån eder
13 :10
BORTBRYTA
För otros skull bortbrutna

BORTGIVA
tillkommer icke mig b.
tillkommer det icke mig b.
BORTGLÖMD
Jag är b. d ur hjärtat

Matt. 20:23
Mark. 10:40
Ps. 31:13

BORTGÅNG
talade om (J.) b.
Luk. 9:31
efter min b. detta till minnes 2. Pet. 1:15
BORTGÖMD
j. skall giva b. a rikedomar

Jes. 45:3

BORTHUGGA
en hel stam blivit b. en fr. l. Dom. 21:6
annars bliver också du b. en Rom. 11:22
b. en fr. ditt vilda olivträd
11: 24
BORTKASTA
onda äro lika b. de törnen 2. Sam. 23:6
(Babels konung) ligger b.d
Jes. 14:19
Deras slagna kämpar ligga b. de
34:3
ss.j.har b.t edra bröder
Jer. 7:15
j. skulle önska j. vore b. d
Rom. 9:3
BORTKLEMA
icke mer kalla dig den b.de
BORTKOMMA
b.na fr. det liv s.är av Gud
s. förut voren b. na fr. hm.

Jes. 47:1
Ef. 4:18
Kol. 1:21

BORTOM
drev fåren b.öknen
2.Mos. 3:1
Dessa berg ligga b.vägen 5. Mos. 11:30
striden fortsattes ända b. 1. Sam. 14:23
del av Bet-Sean.. b. Jokmeam 1.Kon.4:12
Skulle han döma,s.bor b.
Job 22:13
land b. Etiopiens strömmar
Jes. 18:1
bygga nästen b.klyftans gap Jer. 48:28
fångenskap ända b. Damaskus Am. 5:27
länderna b. Etiopiens strömmar Sef. 3 :10
föras åstad ända b. Babylon
Apg. 7 :43
trakter s.ligga b.eder
2. Kor. 10:16
BORTRENSA
Jag vill b. ditt slagg
var och en som stjäl •• b.d,

Jes.

1:25

var och en som svär b.d

Ssk.

5:3

Rom. 11:20
BORTRlVA

BORTDRIVA
Jag är b. en fr. dina ögon
Ps. 31:23
Jer. 49:5
l skolen varda b. na
(Sions) barn b. na av ovännen Klag. 1:5
Jag är b. en ifr. dina ögon
Jona 2:5
BORTFLYENDE
våldsverkarhopen ss. b. agnar Jes. 29:5

hästar s.likna b.a gräshoppor Jer.51:27

BORTFRÄTA
Job 18:13
av dödens .• b. s hs.lemmar
Natten b. er benen i min kropp
30:17
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BORSTIG

BORTFÖRA
m.orätt b.d fr.hebr.land l. Mos. 40:15
deras hustrur vora b. da
l. Sam. 30: 3
Så blev I.b.t fr. sitt land
2. Kon. 17:23
Så blev JUda b. t fr. sitt land
25:21
sedan Jojskin blivit b. d
25:27
s. blevo b. da t. Manahat
l. Krön. 8:6
l. barn b. de 200000 fångar 2. Krön. 28:8
hade blivit b. da
Esr. 2: 1
hade blivit b. da
Neh. 7:6
(Mordokai) hade blivit b. d
Est. 2:6
har blivit b. d t. graven
Job 21:32
agnar s. vinden bortför
Ps. 1:4
de b. da vandra åstad
Jes. 20:4
H. hjord då bliver b. d
Jer. 13: 17
hela Juda är b. t i fångenskap,
ja, b. t helt o. hållet
13:19
den ort dit han blivit b. d
22:12
m. välbehag se de b. a av Juda
24:5
b. de Ismael ss. fångar det folk s.
var kvar i Miapa b. de lsmael
41:10
s.lsmael hade b. t ss. fångar
41:14
Så blev Juda b. t fr. sitt land
52:27
b. de Nebusaradan 745 personer
52:30
sedan Jojskin blivit b. d
52:31
Jojakin blivit b. d i fångenskap Hes. 1:2
vi hade blivit b. da i fångenskap
33:21
l. barn blevo b. da i fångenskap
39:23
vi hade blivit b. da i fångenskap
40: 1
Arams folk skall bliva b. t
Am. 1:5
ty Gilgal skall bliva b. t
5: 5
O. de b. da av l. barns här
Ob. 1:20
så ock de b. da fr. Jerusalem
1:20
då folket blev b. t i fångensk. Matt. 1:11
folket hade blivit b. t
1:12
int. folket blev b. t i fångenskap o.
fr. det folket blev b.t t.Babylonien 1:17
bliva b. da i fångenskap
Luk. 21: 24
ingen får b. eder ss. segerbyte Kol. 2:8
att strömmen skulle b. henne Upp. 12: 15
själv bliva b. d i fångenSkap
13: 10

då cederpanelningen är b. en Sef.

2: 14

BORTRYCKA
s. b. tes, innan tid var ute
Job 22:16
Ss. en storm b. de min ära
30:15
ogudaktigas öve rvåld b. er Ords. 21:7
Jag skall b. o. förgöra dem
Jer. 8:13
så skall j. alldeles b. folket
12:17
b. ta på skyar i luften
1. Tess. 4:17
BORTSKAFFA
Så snart han var b.d
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2. Sam. 20:13

BORTSKYMMA
vårt evang. nu är b.t

2. Kor. 4:3

BORTSKÖLJA
b.t dess blodskulder

Jes.

BORTSLUNGA
varför hava de blivit b.de

Jer. 22:28

BORTSLÄPA
hon bliver blottad, b.d

Nah.

BORTSOPA
jag skall b.Jerobeams hus 1. Kon.
vill jag b. Baesa och hans hus
därför skall jag b. dig
b.de med ödeläggelsens kvast Jes.

4:4

2:7
14:10
16:3
21 :21
14:23

BORTSTJÄLA
blivit bortstulet från hm

2. Mos. 22:12

BORTSTÖTA
3 av de f6rra hornen b.ta

Dan. 7:8

BORTTAGA
3. Mos. 10:17
l skolen b. missgärning
skall hans ok bliva b.et
Jes. 14:25
Undan våld och dom blev han b.en 53:8
b.en gm sin missgärning
Hes. 33:6
för att b. (min smälek)
Luk. 1 :25
Se,Guds lamm, s.b.er synd
Joh. 1:29
Maria fick se stenen vara b.en
20:1
Gm hans förnedring blev b.en Apg. 8:33
att b.synden, sände sin Son Rom. 8:3
när jag b.er deras synder
11:27
bockars blod b. synder
Hebr. 10:4
offer, s. aldrig kunna b. synder
10:11
han skulle b.synderna
1.Joh. 3:5
BORTTAGANDE
synds b.giva fullmogen frukt

Jes.27:9

BORTTAPPA
hittat b.t, nekar därtill
3. Mos. 6:3
återställa det b.de s.han hittat
6:4
varit b.de I Assyriens land
Jes. 27:13
BORTTORKA
vill förfölja ett b.t strå
ty s äden är förödd, vinet b.t
få förfalla, ty säden är b.d
BORTVÄLTRA
se att stenen redan var b. d
funno stenen b.d fr. graven
BORTVÄND
höllo sina ansikten b.a

Job 13:25
Joel 1:10
1:17

Mark. 16:4
Luk.24:2
1. Mos. 9:23

BOSES

hebr. skinande, glänsande. Den nordligaste av de två branta klipporna på
var sin sida av passet vid Mikmas.
Den reflekterar solen större delen av
dagen, medan den sydliga klippan,
Sene, är höljd i djup skugga. l.Sam.
14:4.
-boskop

BOSKAP

gödboskap Jes.1l:6
BOSKAP
Abram var rik på b.
1. Mos. 13:2
hastade Abraham bort till b.en
18:7
icke tid att samla b.en
29:7
blivit av din b. under min vård
30:29
tog Gud eder faders b.och gav
31:9
f6rde med sig all b.
31:18
den b.han ägde
31:18
33:14
i den mån b.en orka f6lja med
åt sin b. gjorde han lövhyddor
33 :17
voro med b. ute på marken
34:5
då bliva ju deras b.
34:23
Esau tog sin b. och sina dragare
36:6
de togo sin b. och ägodelar
46:6
uppsyningsmän över min b.
47:6
(Josef:) Fören hit eder b •• så skall
jag giva bröd! utbyte mot eder b. 47:16
Då förde de sin b.till Josef
47:17
bröd i utbyte mot all deras b.
47:17
den b.vl ägde har kommit
47:18
kom mygg på mskor och b. 2. Mos. 8:17
myggen kom på mskor och b.
8:18
skall H.hand komma över din b.
9:3
israeliternas b. och egyptiernas
9:4
gjorde H. så, och all egyptiernas b. 9:6
av l. barns b. dog Icke ett djur
9:6
icke ett enda djur av l. b. åött
9:7
bulnader på mskor och b.
9:9
blåsor på mskor och b.
9:10
hlt bärga din b. och allt du har
9:19
all b. s.då finnas på marken
9:19
tjänare och sin b. söka skydd
9:20
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b. bliva kvar ute på marken
9:21
hagel falla över makor ocb b.
9:22
vår b. måste gå med oss
10:26
allt fOrstfött ibland b.en
11:5
varken mot mskor eller b.
11:7
slå allt förstfött, bäde mskor och b. 12:12
så ock allt förstfött ibland b_
12:29
får och b. i stor myckenhet
12:38
allt forstfott, evad det är •• b.
13:2
fOrstfödda ibland mskor s. b.
13:15
vi och vår·b.måste dö av törst
17:3
Om ngn släpper sin b.lös
22:5
allt hankön bland din b.
34:19
taga edert offer av b.en
3. MoB. 1:2
intet blod skolen I fortära •• av b.
7 :26
icke 2 slags djur av din b.para sig 19:19
Din b. och de vilda djuren skola
25:7
vilddjur, skola fördärva eder b.
26:22
Om frågan gäller b. av de slag
27:9
det s. är forstfött ibland b.
27:26
förstfott, såväl mskor s. b. 4. Mos. 3:13
leviternas b. i stället for allt
förstfött bland I. barns b.
3:41
leviternas b. i stället for dessas b. 3:45
allt förstfOtt bäde mskor och b.
8:17
18:15
evad det är mskor eller b.
att vi och vår b. måste dö här
20:4
giver dess b. att dricka
4. Mos. 20:8
menigheten o. dess b. fick dricka
20: 11
min b. dricker av ditt vatten
20:19
deras b. togo de ss. byte
31:9
bytet •• både mskor o. b.
31:11
det tagna rovet, både mskor o. b. 31:26
uttaga var femtionde av all b.
31:30
femtionde, både av mskor o. av b. 31:47
att detta var en trakt f. b.
32:1
land f. b. , o. dina tjänare hava b.
32:4
Låt oss bygga gårdar åt vår b.
32:16
32:24
Byggen gårdar åt eder b.
vår b. skola bliva kvar här
32:26
utmarkerna skola vara för b.
35:3
Allenast b.en togo vi
5. Mos. 2:35
all b.en togo vi ss. byte
3:7
eder b. -jag vet ju att I haven
mycken b. - må stanna kvar
3:19
7:14
ingen ofruktsam bland din b.
j. skall giva din b. gräs på din mark 11:15
b. en skall du slå m. svärdsegg
13:15
b. en o. annat s. finnes i staden
20:14
Välsignad din b. s frukt
28:4
överflöd o.lycka i din b. s frukt
28:11
skall äta frukten av din b.
28:51
giva dig överflöd i din b. s frukt
30:9
eder b.må stanna kvar
Jos. 1:14
mån l behålla rovet och b.en (Ais) 8:2
b.en togo israeliterna ss. byte
8:27
b.en togo l. barn ss. sitt byte
11:14
städer med utmarker för b.
14:4
tillhörande utmarker för vår b.
21:2
tillbaka med b. i stor myckenhet
22:8
drogo ditupp med sin b.
Dom. 6:5
läto b.en föras främst i tåget
18:21
l. män slogo jämväl b.en
20:48
All b.,s.var dålig, gåvo de 1.Sam.15:9
David förde bort deras b.
23:5
drev dessa framför den övr. b. en 30:20
slippa att slakta ned ngn. b. 1. Kon. 18:5
Mesa, s. ägde mkn. b.
2. Kon. 3:4
3: 17
l skolen hava att dricka o. eder b.
1. Krön. 4:39
f. att söka bete f. sin b.
där fanns bete f. deras b.
4:41
uppsyningsmännen över kon. b.
28:1
han hade mycken b.
2. Krön. 26:10
ävensom stall för allt slags b.
32:28
få hjälp med goda och b.
Esr. 1:4
understödde dem med gods och b.
1:6
råda över vår b. ss. de vilja Neh. 9:37
de förstfödda av vår b.
10:36
fråga b.en,den må undervisa Job 12:7
När deras b.parar sig
21:10
få de t. skörd vad b. plägar äta Job 24:6
själva b. en bebådar hs. antåg
36:33
mina äro b. en på bergen
Ps. 50:10
han gav deras b. åt ljungeldar
78:48
slog i Egypten, både mskor o. b. 135:8
148:10
(Loven H.) l vilda djur o. all b.
Hon har slaktat sin b.
Ords. 9: 2
12:10
Den rättfärdige vet huru hs b.
jag fick ock b.,fäkreatur och Pred. 2:7
din b. skall gå i bet på ängar Jes.30:23
Likas. när b. en går ned i dalen
63: 14
o. inga läten av b. där höras Jer. 9: 10
deras myckna b. skall bliva rov
49:32
j. skall utrota all dess b.
Hes. 32: 13
församla på (I. berg) b.
36: 11
mot ett folk s.förvärvar sig b.
38:12
t. att taga b. o. gods
38:13
Joel 1:18
Huru stönar icke b.en!
ss. ett lejon bland b. i skogen Mika 5:8
skola de föra sin b. i bet
Sef. 2:7
en tjänare s.vaktar b.
Luk.17:7
Jakob själv med barn och b.
Joh. 4:12

räda över b.en och över hela.
1:26
mannen gav namn åt alla b.
2:20
förbannad bland •• b. och vilda djur 3 :14
därtill alla vilda djur och b.
7 :14
förgicks fåglar och b. och vilda
7:21
tänkte Gud på Noa och de b.
8:1
f~ar, b. och alla vilda djur
9:10
döda kroppen av ett b.
3. Mos. 5:2
slår ihjäl ett b. skall ersätta
24:18
s. slår ihjäl ett b. skall ersätta
24:21
det må vara en mska eller ett h.
27 :28
ingen fot av b. skall gå där
Hes. 29:11
Intet självdött djur, fågel eller b. 44:31
b.s kött en annan art
1. Kor. 15:39
BOSKAPSGÅRD
befästa städer och b.ar
när (Saul) kom till b.arna

4. Mos.32:36
1. Sam. 24:4

BOSKAPSHERDE
Abrams och Lots b.ar
jag är en b., s.lever av

1. Mos. 13:7
Am. 7:14

BOSKAPSHJORD
räckte icke för b.ars skull 1. Mos. 36:7
stora och talrika b.ar
4. Mos. 32:1
de hade b.ar i Gileads
1. Krön. 5:9
ss. byte förde de bort deras b.ar
5:21
dragit ned for att taga deras b.ar
7 :21
hans b.ar hava utbrett sig
Job. 1:10
ss. en b. genom öknen
Ps. 78:52
(I.) b.ar lät han icke förminskas 107:38
BOSKAPSKLÖV
ej heller röras upp av b.ar
BOSKAPSSKJUL
b.en bröto de ned

Hes. 32:13
2. Krön. 14:15

BOSKAPSSKöTSEL

På patriarkernas tid, då man som
nomader strövade från plats till plats,
var boskapsskötsel israeliternas enda
näringsgren. När de efter intagandet
av löfteslandet blev bofasta, kom
jordbruket i förgrunden och blev den
viktigaste näringsgrenen. Men fortfarande var det vanligt med boskapsskötsel. Nötboskap, åsnor, får, getter
och kameler var de förnämsta djuren. ·Vidare höll man sig med höns
och duvor. Däremot fanns det ingen
israelit, som drev svinavel, då detta
djur enligt Mose lag var orent. Där
svinhjordar omtalas, har ägarna troligtvis varit av annan nationalitet.
Att vara herde var ett ansvarsfullt
och krävande arbete; det var han,
som skulle taga vård om hjorden.
Denna skulle ledas till goda betesmarker och vattenrika platser samt
skyddas mot vilda djur och föras i
fållan för natten, varvid herden också
räknade sina djur. För sin uppgift
var han utrustad med väska, stav och
slunga. Se art. Palestina, 4.
Herde och får förekommer ofta
Bibelns bildspråk, t.ex. Joh.10.
BOSKAPSSKÖTSEL
stamfader för dem s. idka b. 1.Mos. 4:20
(Josef:) t y de hava idkat b.
46:32
skolen I svara: Vi hava idkat h.
46:34
man s.hade b.i Karmel
1. Sam. 25:2

dom över denna stad. Se: Beser. Jer.
48:24.
BOSTAD
utanför lägret skall .. sin b. 3. Mos. 13:46
få min b.i någon av
l. Sam. 27:5
där jag skall hava min b.
Neb. 2:8
Apg. 28:30
i en b. s. han själv byrt
BDSÄTTA
bosatte sig i landet Nod
l. Mos. 4:16
en lågslätt och bosatte sig där
11:2
till Haran, bosatte de sig där
11:31
bosatte sig vid Mamres
13 :18
(Hamor:) b.en eder hos oss
34:10
Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd 36:8
Jakob bosatte sig i Kanaans land
37:1
var l än ären bosatta
2. Mos. 12:20
tända eld var l än ären bosatta
35:3
var I än ären bosatta
3.Mos. 3:17
intet blod •• var I än ären bosatta
7 :26
sabbat, var I än ären bosatta
23:3
var I än ären bosatta
23 :14
stadga.. var l än ären bosatta
23:31
l. bosatte sig i •• städer
4. Mos. 21:25
bosatte sig I. i amor6ernas
21:31
han bosatte sig där
32:40
intaga (Kanaan) och b. eder där
33:53
var I än ären bosatta
35:29
Esaus barn bosatte sig
5. Mos. 2:12
bosatte sig i deras land
2:21
och bosatte sig i deras land
2:22
sedan bosatte sig i deras land
2:23
har bosatt dig i deras land
12:29
när du bosatt dig i deras städer
19:1
bosatte de sig där
Jos. 19:47
bebyggde staden och bosatte sig
19:50
(l.) bosatte sig där
21:43
bosatte sig bland folket där Dom. 1:16
där bosatte han sig
9:21
Jefta bosatte sig i landet Tob
11:3
bosatta i närheten av Mikas hus
18:22
18:28
(Dans barn) bosatte sig där
(Benjamin) bosatte sig i dem
21:23
for att b. sig i Moabs land
Rut 1:1
läto dem b. sig i landet
1. Sam. 12:8
kommo filist6erna och bosatte sig' 31:7
bosatte sig i Hebrons
2. Sam. 2:3
Jerobeam bosatte sig där 1. Kon. 12:25
aram6erna bosatte sig där 2. Kon. 16:6
b. sig i Samariens städer
17:24
bosatte sig i dess städer
17:24
låtit b. sig i Samariens städer
17 :26
och bosatte sig där
17 :27
präster bosatte sig i Betel
17 :28
bosatte sig i deras land
1. Krön. 4:41
sedan bosatte de sig där
4:43
bosatte de sig i deras hyddor
5:10
bosatte sig i deras land
5:22
filist6erna och bosatte sig i dem
10:7
lät I. barn b.sig i dem
2. Krön. 8:2
hade bosatt sig i dem
28 :18
bosatte sig i sina städer
Esr. 2:70
I. barn voro bosatta i städer
3:1
låtit b. sig i staden Samaria
4:10
I. bosatte sig i sina städer
Neh. 7:73
8: 1
I. barn voro bosatta i städer
de män s. bosatte sig i Jerusalem 11:2
han bosatte sig i städer
Job 15:28
hava bosatt sig i Egypten
Jer. 24:8
så bosatte vi oss i Jerusalem
35: 11
Var I än ären bosatta
Hes. 6:6
landet öde var de äro bosatta
6: 14
låta dem b. sig i Jerusalem
Sak. 8:8
bosatte han sig i Nasaret
Matt. 2:23
till Kapernaum och bosatte sig
4:13
han bosatte sig i Karran
Apg. 7:2
(Abraham) bosatte sig i Karran
7:4
främlingar s.hade bosatt sig
17:21
bosätta sig utöver hela jorden
17 :26
bosatte han sig ss. främling Hebr.11:9

5) 'änus, tU .ll~
ej kan läkas, obotlig; av: ['anas],
nif. bli dödssjuk, 2.Sam.12:15. Jer.
30:15 ordagrant: obotlig din plåga;
jfr Jer.30: 12, övers. ohelbar.
.
6) kehä, i10~
lindring, lättnad; helande; tillfrisknande; av: kaha, vara svag el. matt.
~om

BOT
l b.för den synd han begått 3. Mos. 5:6
5:7
1 ss. b.för vad han syndat
1 ss. b. fOra fram åt H.
5:15
2 skaffa b.åt deras land
2. Krön. 7:14
3 att ingen b.mer fanns
36:16
Jes. 3:7
4 Jag kan icke skaffa b.
5 b.ej finnes för din plåga
Jer. 30:15
6 finnes ingen b.för din skada Nab. 3:19

1) räpä',

Kn

BOTA

laga, reparera; hela, läka, bota. Se:
Bot 2.
2) bäza~,

PJO

vara fast el. stark; hif. göra fast el.
stark; laga, reparera, sätta i stånd;
Hes.27:9 hif. part. pI., ordagrant:
skola bliva i dig dina läckors lagare.
Se: Arbeta 6, Botare 1.
3) therapeuö, e E p a1T E iJ w
tjäna, betjäna, vårda; betjäna sjuka,
hela, bota. Luk.8:2 ordagrant: botade
från onda andar och sjukdomar. Jfr
låneordet 'terapi'. Se: Befria 9. Luk.
9: 11 subst. therapeia.
4) idomai, t ao~ al
hela, läka, bota.
5) hygies, U'Y l ii ~
frisk; i Mark.5 :34 övers. botad. Jfr
låneordet 'hygien'.
6) apokathistiimi, C. 1T o Ka G l' cr T n ~ l
återställa, återupprätta, 'restaurera'.
7) diasozö, å l a crw I'; w
frälsa tvärsigenom, göra fullt frisk;
av: prep. dia och sozö, se 8.
8) sozö, crw I'; w
frälsa, göra frisk, bota. Detta verb
(ofta övers. frälsa) liksom subst.
söteria (övers. frälsning) uttrycker
det liv, den hälsa och salighet, som
en människa får del av genom tron
på Skaparen och Frälsaren, vilkens
liv och gemenskap mänskligheten förlorat genom syndafallet. Jesu Kristi
frälsningsverk går ut på att hela människan skall återställas, så att hon till
ande, själ och kropp blir botad från
syndafallets skada. Se: Bevara 17.
9) iasis, t a cr l ~
helande, läkande, botande; av: iaomai, se 4. Luk.13:32 ordagrant: fullgör botanden; Apg.4:22 mannen på
vilken detta botandets tecken hade
skett; Apg.4:30 till botande.

BOSKAPSDJUR
Frambringe jorden b.
1. Mos. 1:24
Gud gjorde vilda djuren och b.en
1:25

2. En stad i Moab (LXX: Bosor).
Den är troligen identisk med nuv.
Umm el-Amad nordost om Medeka
och öster om Hesbon, i Ostjordanlandet. Profeten Jeremia förkunnade

1) 'äsäm, DtUK
skuld (som T ~an ådrager sig genom
att begå en orätt handling); skuldoffer (som man bringar för skuld
som man ådragit sig).
2) räpä', K~ 1
laga, reparera; hela, läka, bota, i 2.
Krön.7:14 övers. skaffa bot. Se:
Bota 1.
3) marpe', K~~
helande, läkande, bot; av: rapa', se 2.
4) bä~as, W~Q
binda, binda om (t. ex. en huvudbindel); förbinda (ett sår). Jes.3:7 part.,
ordagrant: jag skall icke vara en som
förbinder [sår].

BOTA
1 Gud b.de Abimelek
1. Mos. 20:17
1 b.d från den spetälska
3.Mos.14:3
l du icke skall kunna b.s
5. Mos. 28:27
28:35
1 att du icke skall knnna b.s
l..8am. 6:3
l Då skolen l bliva b.de
1 sände sitt ord och b.de
Ps. 107:20
2 med att b. dina läckor
Hes. 27:9
3 b.de alla slags sjukdomar Matt. 4:23
3 och han b.de dem
4:24
3 (J.:) Skall då jag komma och b.
8:7
8:16
3 alla s. voro sjuka b.de han
9:35
3 J. b.de alla slags sjukdomar
3 makt att b. alla slags sjukdomar 10:1
3 (J.:) B.en sjuka
10:8
3 lovligt att b. sjuka på sabbaten
12:10
3 och han b.de dem alla
12:15
12:22
3 han b.de (den dövstumme)
14:14
3 och b.de deras sjuka
3 (J.) b.de dem
15:30
3 men de knnde icke b.honom
17:16
3 gossen var b.d från den stunden 17 :18
3 han b.de där de sjuka
19:2
3 blinda och halta och han b.de
21:14
Mark. 1:34
3 han b.de många s.ledo
3:2
3 om han skulle b.på sabbaten
3 han b.de många
3:10
312 skulle hava makt att b.sjuka
3:15

729

730
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732

BOSKAT

hebr. höjd. En stad i Juda lågland.
Konung Josias moder Adaja var bördig härifrån. Jos.15:39; 2.Kon.22:1.
BOSRA

hebr. jästning.
1. Edoms huvudstad vid nuvarande
el-Buseira, 3 mil sydost om Döda
havet på huvudvägen till Petra.
BOSRA
Seras son, från B. konung 1. Mos.36:33
anställer ett offer i B.
Jes. 34:6
han, som kommer från B.
63:1
B. skall bliva ett foremål
Jer. 49:13
breder ut sina vingar över B.
49:22
skall förtära B. s palatser
Am. 1:12

BOT

Se även: Omvändelse.
BOT

Botare-Brev
4 hon var b.d frän sin plåga
5:29
5 och var b.d frän din plåga
5:34
3 han b.de några få sjuka
6:5
3 smorde sjuka med olja och b.de
6:13
6 såg han tydligt och var b.d
8:25
3 Läkare. b. dig själv
Luk. 4:23
3 lade händerna på dem och b.de
4:40
3 bliva b.de frän sina sjukdomar
5:15
4 sjuka blevo b.de av (J.)
5:17
6:7
3 om han b.de ngn på sabbaten
4 av orena andar blevo b.de
6:18
6:18
3 b.de frän sina sjukdomar
4 kraft gick ut .. och b.de alla
6:19
7 bad hm komma och b.
7:3
7:21
3 hÖll J.på att b.mänga
3 ngra kvinnor s. blivit b.de
8:2
8 huru den besatte blivit b.d
8:36
3 kvinna s. icke kunnat b.s
8:43
3 (J.) gav makt att b. sjukdomar
9:1
4 (J.) sände ut dem att b.sjuka
9:2
3 (de 12) b.de sjuka allestädes
9:6
4 dem s. behövde b.s
9:11
3 b.en de sjuka s.finnas där
10:9
3 J.på sabbaten b.de sjuka
13:14
3 komma och låta b. eder
13:14
9 att jag i dag •• b.r sjuka
13:32
3 lovligt att b. sjuka på sabbaten
14:3
4 såg att han hade blivit b.d
17:15
4 bad att han skulle b. hs son Joh. 4:47
3 mannen s.hade blivit b.d
5:10
4 mannen s. hade blivit b.d
5:13
8 varigenom denne blivit b.d Apg. 4:9
3 de sågo mannen s. blivit b.d
4:14
9 Mannen s. hade blivit b.d
4:22
9 utr äcker din hand till att b.
4:30
3 alla blevo b.de
5:16
8:7
3 lama och ofärdiga blevo b.de
4 Eneas. JK. b.r dig
9:34
4 b.de alla •• under djävulens våld 10:38
8 tro, så han kunde bliva b.d
14:9
3 till (Paulus) och blevo b.de
28:9
4 fot s.haltar, bliver b.d
Hebr.12:13
4 att I män bliva b.de
Jak. 5:16

skall H.Ande sätta den i b.
30:33
Varken natt •. skall b. en slockna
34:10
I s. tänden upp en b. I hemfallen
själva åt lågorna fr. eder b.
50:11
voren ss. en b. ,ryckt ur elden Am. 4:11
en b. ryckt ur elden?
Sak. 3:2
tungan s. sätter •• hjul i b.
Jak. 3:6
röken av hennes b.
Upp. 18:9
när de se röken av hennes b.
18:18

Se även: Krig.
BRANDPILAR
rasande, s. slungar ut b. ar
BRANDS TUM P
f. dessa 2 rykande b. ar

Ords. 26:18
Jes.

7:4

BRANT
-bront

klippbrant Am.6:12
BRANT (subst.)
vattnet störtar utför b.en
Mika
störtade hjorden utför b.en Matt.
hjorden störtade utför b.en Mark.
b.en av det berg deras stad
Luk.
hjorden störtade sig utför b.en

1:4
8:32
5:13
4 :29
8:33

BRANT (adj.)
i passet en b. klippa
1. Sam. 14:4
på klippans .. o. b. a berget
Job 39:31
på ett högt o. b. berg
Hes. 17:22
BRASA

nu njuter jag av b. n
ingen b. att sitta vid
BRED

Jes. 44:16
47:14

skall den s. har vållat b.en 2. Mos. 22:6
gråta över denna b. s. H.
3. Mos. 10:6
taga fyrfaten ut ur b. en
4. Mos. 16:37
H. skall slå dig m. b. o ..
5. Mos. 28:22
mina länder äro fulla av b.
Ps. 38:8
har landet råkat i b. o. folket Jes. 9:19
en b.likas. en brinnande eld
10:16

733

734

BOTARE

bäza%, P.JQ

vara fast el. stark; hif. göra fast el.
stark; laga, reparera, sätta i stånd;
i Hes.27:27 hif. part. pI., ordagrant:
dina läckors lagare. Se: Arbeta 6,
Bota 2.
BOTARE
1 dina läckors b.

Hes. 27:27

BOTEMEDEL

Botemedel mot synd
l) Enda botemedlet, Hebr.9:22.
Intet annat. 2) Säkert botemedel,
Hebr.9:14. - »Huru mycket mer».
3) Fullständigt botemedel, l.Joh.1:7
- Från all synd. 4) Snabbverkande
botemedel, Luk.8:44 - Strax. 5) Kostnadsfritt botemedel, Jes.55:1 - Utan
penningar och för intet.
-botten

BOTTEN

havsbotten Jes.51: l O
BOTTEN
Job 38:16
Har du vandrat på djupets b.
Ps. 69:3
i djup dy, där ingen b. är
75:9
måste dricka dess drägg i b.
innan de hunnit t. b. i gropen Dan. 6:24
Am. 9:3
dolde de sig än på havets b.
de skola få dricka kalken i b. Ob. 1:16
BOTTENRAM
Dess b. var en aln hög
Hes. 43:13
43:14
Avståndet fr. b. en vid marken
43:17
dess b. sträckte sig en aln runt
BOTTENS TEN
fast' ss. b. en i kvarnen

Job 41:15

BRAK

vältra sig fram under •. b.
Job 30:14
b. et s. utgår fr. hs. hydda?
36:29
Klagorop höras o. stort b.
Jer. 48:3
Krigsrop höras i landet o. stort b. 50:22
stort b. fr. kaldeernas land
51:54
skall höras stort b. fr. höjderna Sef .1:10
BRAND

BREDA
-breda

utbreda Ps.145:7; 3.Mos.13:7,8
BRANDPILAR

50 alnar b. o. 30 alnar hög 1. Mos. 6:15
en ark 1 o. en halv aln b.
2. Mos. 25:10
en nådastol, 1 o. en halv aln b.
25:17
ett bord av akacieträ 1 aln brett
25:23
Var våd skall vara 4 alnar b.
26:2
trettio alnar lång 0.4 alnar b.
26:8
26:16
1 o. en halv aln brett vart bräde
Du skall göra ett altare 5 aln. brett 27:1
Förgården skall vara 50 alnar b.
27:18
form aven väska ett kvarter b.
28:16
Det skall vara l aln brett
30:2
Var våd gjordes 4 alnar b.
36:9
30 alnar lång 0.4 alnar b.
36:15
1 o. en halv aln brett
36 :21
gjorde arken 1 o. en halv aln b.
37:1
en nådastol 10. en halv aln b.
37:6
gjorde ock bordet 1 aln brett
37:10
rökelsealtaret 1 aln brett
37:25
brännoffers altaret 5 alnar brett
38:1
Bröstskölden ett kvarter b.
39:9
(Ogs gravkista) 4 alnar b. 5. Mos. 3:11
Huset åt H. 20 alnar brett
1. Kon. 6:2
Förhuset var 10 alnar brett
6:3
Den nedersta våningen 5 alnar b. ,
den mellersta 6 alnar b. o. den
tredje 7 alnar b.
6:6
koret, s. var 20 alnar brett
6:20
Libanonskogshuset 50 alnar brett
7: 2
pelarförhuset 30 alnar brett
7:6
10 alnar brett s. det var
7:24
Vart ställ var.4 alnar brett
7:27
(Guds hus) 20 alnar brett 2. Krön. 3:3
(allraheligaste)var 20 alnar brett
3:8
altare av koppar, 20 alnar brett
4: 1
10 alnar brett s. (havet) var
4:3
en talarstol av koppar, 5 alnar b.
6:13
Det skall byggas 60 alnar brett Esr.6:3
Ss. gm. en b. rämna bryta de
Job 30:14
(H.)för oss ss. b.a strömmar Jes.33:21
portens ena tröskel en stång b.,
den andra var en stäng b.
Hes. 40:6
var vaktkammare en stäng b.
40:7
porten var 25 alnar b.
40:13
den var 25 alnar b.
40:21
(fönster) var 25 alnar b.
40:25
(förgården) var 25 alnar bred
40:29
förhus funnos .• 5 alnar b. a
40:30
(förgården) var 25 alnar b.
40:33
(norra porten) var 25 alnar b.
40:36
4 bord 1 o. en halv aln b. a
40:42
(förgården) var 100 alnar b.
40:47
Förhuset var 11 alnar brett
40:49
(murpelarna) voro 6 alnar b. a
41:1
Ingången var 10 alnar b.
41:2
sidokamrarna b. are .• högre upp
41:7
mellanrummet var 20 alnar brett 41:10
den fria platsen var 5 alnar b.
41: 11
den byggnad .. var 70 alnar b.
41:12
Ut emot den 20 alnar b. a platsen
42:3
gick en 10 alnar b. gång
42:4
bottenram var 1 aln b.
43:13
altarhärden var 12 alnar b.
43:16
avsatsen var 14 alnar b.
43:17
funnos gårdar 30 alnar b. a
46:22
Invid det 25000 alnar b.a
48 :21
utefter det 25000 alnar b.a
48:21

l)

gyllene bildstod, 6 alnar b.
Dan. 3:1
huru brett det skall bliva
Sak. 2:2
(bokrullen) är 10 alnar b.
5:2
Ty vid och b. är den väg
Matt. 7:13
De göra sina böneremsor b.a
23:5

BREDA
keruberna b. ut sina vingar 2. Mos. 25:20
keruberna b.de ut sina vingar
37:9
b.de täckelset över tabernaklet
40:19
över detta ytterligare b.
4. Mos. 4:6
b. ett mörkblått kläde
4:7
b. ett rosenrött kläde
4:8
b. ett 'mörkblått kläde
4:11
b. över det ett purpurrött kläde
4:13
b. ett överdrag av tahasskinn
4:14
b.de ut dem runt omkring lägret
11:32
b.ut klädet inför de äldste 5.Mos.22:17
b.de(H.)ut sina vingar
32:11
de b.de ut ett kläde
Dom. 8 :25
Bred ut din mantelflik
Rut 3:9
b.de ut det över brunnshål. 2. Sam. 17 :19
keruberna b.de ut sina
l. Kon. 6:27
b.de ut sina vingar fram över
8:7
b.de ut det över hans ansikte 2. Kon. 8:15
b.de Hiskia ut det inför H.
19:14
skulle b. ut sina vingar
1. Krön. 28:18
b.de keruber sina vingar
2. Krön. 3:13
stigar b.er han mörker
Job 19:8
sitt ljungelds ljus b.er han ut
36:30
falken b.er ut sina vingar
39:29
Han b.de ut ett moln till skygd Ps. 105:39
de b. ut nät invid vägens rand
140:6
b. ut nätet i flockens åsyn
Ords. 1: 17
dåren b.er ut sitt oförnuft
13 :16
b.er ut ett nät för hans fötter
29:5
vilkas skott b.de ut sig
Jes. 16:8
man b.er ut täcken
21:5
Bred nu ut dig över ditt land
23:10
huru han b.er ut sina händer
25:11
Ss. fågeln b.er ut sina vingar
31:5
b.de Hiskia ut det inför H.ansikte 37:14
utan någons hjälp b.er ut jorden
44:24
skall b.ut sin tronmatta
Jer. 43:10
b.er ut sina vingar över Moab
48:40
b.er ut sina vingar över Bosra
49:22
b.de ut nät för mina fötter
Klag. 1:13
b.des ut framför mig
Hes. 2:10
skall b. ut mitt nät över honom
12:13
16:8
(H. :) b.de min mantel över dig
(H. :) b. ut mitt nät över honom
17 :20
de b.de ut sitt nät för honom
19:8
skall b. ut mitt nät över dig
32:3
b.er jag ut mitt nät över dem Hos. 7:12
lik en gryning s. b.er ut sig
Joel 2:2
b.de ut sina mantlar
Matt. 21:8
mänga b.de ut sina mantlar Mark. 11:8
b.de de ut sina mantlar
Luk. 19:36

BREDA MUREN

En av murarna i Jerusalem vid tiden
för återuppbyggandet under Nehemja.
Neh.3:8; 12:38.
BREDD
-bredd

fotsbredd Apg.7:5
handsbredd PS.39:6

b. , i öster 10000 i b.
leviterna skola få ett område i b.
10000 (aln.) .. b. en 10000
5000 alnar s. bliva över på b.en
offergärdsområdet 25000 i b.
fatta vad b.en och längden
Ef.
längd lika stor s.dess b.
Upp.
längd och b. och höjd voro lika

48:10
48:13
48 :15
48 :20
3:18
21:16
21 :16

BREDVID

begraven mig b. mina fäder 1. Mos. 49:29
j. är den kvinna s. stod b.
1. Sam. 1:26
vill låta dem sitta b. furstar
2:8
David sade t. de män s. stodo b.hm.17:26

BREV

Se även: Skriva, skrivelse, bokstav.
-brev

anbefallningsbrev 2.Kor.3: l
Kristus-brev 2.Kor.3:3
köpebrev Jer.32: 10
skiljebrev 5.Mos.24:1
skuldebrev Luk.16:6,7
Brev

Ända från Abrahams dagar känner
man till utförlig brevväxling. I äldsta
tider utgjordes breven av lertavlor
med kilskrift. De flesta var av politisk karaktär, men man känner även
andra slags brev: skiljebrev, 5.Mos.
24:1, köpebrev, Jer.32:10-14, samt
rena privatbrev. Dessa brev var skrivna antingen på skinn, palmblad eller
pa pyrus och sändes vanligen i en väska sammanrullade och förseglade.
Detta var ett uttryck för aktning för
mottagarens ställning. Till underordnade eller människor, som man hyste
ringaktning för, sände man öppna
brev, Neh.6:5.
Under antiken var det vanligt att
skriva både avsändarens och adressatens namn i början av brevet. Den
grekiska formen var: »N.N. hälsar
N.N.», Filem.v.1, jfr Apg.15:23; 23:
26. Den orientaliska formen var:
»N.N. till N.N.», Esr.7:12. Inledningsformeln följdes gärna aven
fridshälsning eller liknande. - I Amarna och Elefantine i Egypten samt i
Lakis i Palestina har man på senare
tid funnit brev från antiken av vidsträckt betydelse, då de klarlägger
dåtidens förhållande på många områden.
David skrev brev, 2.Sam.11: 14,
likaså Isebel, I.Kon.21 :8, Jehu, 2.
Kon. 10: l, Elia, 2.Krön.21: 12, samt
Jeremia, Jer.29: 1. - I N.T. finns en
större samling brev från flera av de
bibliska författarna. En del av dessa
är antagligen skrivna av avsändaren
själv. men flera är nedtecknade av
en sekreterare, t.ex. Paulus' brev, jfr
Rom.16:22. Avsändaren har då vanligtvis med egen hand skrivit en avslutande hälsning, jfr Oa1.6: 11-18.
Därmed fick brevet sin rätta auktoritet.

BREDD
igenom landet efter dess b. l. Mos. 13:17
göra list aven hands b.
2. Mos. 25:25
förgårdens b.på framsidan
27:13
gjorde en list aven hands b.
37 :12
förhänget gjordes efter tygets b.
38:18
i b. överträffar den havet
Job 11:9
mätte murbyggnadens b.
Hes. 40:5
portöppningens b. var 10 alnar
40:11
b.en på den port s.låg mot norr
40:20
han mätte ock portens b.
40:48
6 alnar breda .. tabernaklets b.
41:1
dess b. :den var 20 alnar
41:2
ingångens b. oden var 7 alnar
41:3
dess b. oden var 20 alnar
41:4
Därefter mätte han sidokamrar. b. 41:5
Därför växte b. en inåt
41:7
b. en på husets framsida
41:14
men b. en var 50 alnar
42:2
De hade samma längd o. b.
42:11
en mur uteft. dess b.
42:20
b. en var en aln
43:14
o. b. en var en aln
43:14
del av landet i b.10000 alnar
45:1
en fyrkant 500(alnar) i b.
45:2
ett område 10000 (alnar) i b.
45:3
ett stycke 10000 (alnar) i b.
45:5
ett område 5000 alnar i b.
45:6
offergärdsområde 25000 aln. i b.
48: 8
offergärdsområde i b.10000 (aln.) 48:9
prästerna i väster 10000 (aln. ) i

BREV
skrev David b. till Joab
2. Sam. 11:14
I b.et skrev han så
11:15
skrev hon b. i Ahabs namn 1. Kon. 21:8
sände så b.et till de äldste
21:8
(Isebel) skrev i b.et så
21:9
ss. det var skrivet i b.et
21:11
sände b. till konungen i r.
2. Kon. 5:5
överlämnade b.et till r. konung
5:6
När r. konung hade läst b.et
5:7
Jehu skrev b. och sände till
10:1
detta b. kommer eder till handa
10:2
Då skrev (Jehu) ett annat b.
10:6
Då nu b.et kom dem till handa
10:7
När Hiskia hade mottagit b.et
19:14
b. och skänker till Hiskia
20:12
svarade Huram i ett b.
2. Krön. 2:11
Hiskia skrev också b.'
30:1
ilbuden med b.en från konungen
30:6
hade ock skrivit ett b.
32:17
skrevo •• ett b. om Jerusalem Esr. 4:8
b. s. de sände till Artasasta
4:11
i det b. s. Tattenai sände
5:6
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Bricka-Brinna
må b. givas till ståthållarna
Neh. 2:7
b. till Asaf. uppsyningsmannen
2:8
gav jag dem konungens b.
2:9
hade nu med sig ett öppet b.
6:5
sände Juda ädlingar många b.
6:17
och b. ifrån Tobia ankommo
6:17
Tobia sände b. för att skrämma
6:19
b. till alla hövdingdömen
Est. 3:13
för att återkalla de b.
8:5
kringsände b. med ilbud till häst
8:10
allt vad s. stod i detta b.
9 :26
föreskrevs i detta b. om purim
9:29
När Hiskla mottagit b.et
Jes. 37 :14
b. och skänker till Hiskia
39:1
är vad s.stod i det b.
Jer. 29:1
sände b .et genom Eleasa
29:3
Du har i ditt namn sänt b.
29:25
Sefanja har läst upp detta b.
29 :29
tog köpebrevet .• det öppna b.et
32:11
Tag du dessa b. , både detta förseglade köpebrev och detta öppna b.
32:14
b. till synagogorna i Damaskus Apg. 9:2
lämnade fram b.et
15:30
b. till bröderna i Damaskus
22:5
(Klaudius Lysias) skrev ett b.
23:25
lämnade b.et till landshövdingen
23 :33
Sedan (Felix) hade läst b.et
23:34
Tertius •• nedskrivit detta b. Rom.16:22
Jag skrev till eder i mitt b. 1. Kor. 5:9
med b. till Jerusalem
16:3
I ären själva vårt b.
2. Kor. 3:2
ett b. s.är inskrivet i våra hjärtan 3:2
bedrövade eder gm mitt b.
7:8
det b.et har bedrövat eder
7:8
med mina b. skrämma eder
10:9
b. äro väl myndiga och stränga
10:10
sådanas.vi äro gm våra b.
10:11
Kol. 4:16
Sedan detta b. blivit uppläst
I fån läsa det b.s.kommer
4:16
uppläsa detta b. för bröderna 1.Tess . 5:27
b. s.formenas komma
2.Tess.2:2
vare sig muntligen eller gm b.
2:15
vad vi hava sagt i detta b.
3:14
ett kännetecken i alla mina b.
3 :17
andra b.et jag skriver
2. Pet . 3:1
Så gör (Paulus) i alla sina b .
3:16
BRICKA

brickor till den av guld
så ock brickor till den
kläde, övertäcka brickor

2. Mos. 25:38
37:23
4.Mos. 4:9

Relief av egyptiska skrivare. Bakom örat har de reserv pennor skl/rna i vassrör.
och försoning b.s för hm
3. Mos.
När så prästen b.r försoning
prästen b.r försoning för honom
prästen b.r försoning .. förlåtet
prästen för hm b.r försoning
prästen skall b. försoning
När prästen b.r försoning
När så prästen b.r försoning
prästen b.r försoning för honom
När prästen for hm b.r försoning
prästen b.r försoning inför H.
att b. försoning i helgedomen
präst s. b.r försoning därmed
och bragte försoning för det

1:4
4:20
4:26
4:31
4:35
5:6
5:10
5:13
5:16
5:18
6:7
6:30
7:7
8:15

Lerskärva med inskrift, från Samarien.
-bringa

BRINGA

viftoffersbringa 2.Mos.29:27
BRINGA (subst.)
du skall taga b.n av Arons 2. Mos. 29:26
fettet jämte b.n skall han
3. Mos. 7:30
7:30
b.n till att viftas
b.n skall tillhöra Aron och .. s.öner 7:31
Mose tog b.n och viftade den
8:29
fettstycken lade de på b.orna
9:20
b.orna viftade Aron till viftoffer
9:21
BRINGA (verb)
skullen l b. mina grå hår
1. Mos. 42:38
b. mina grå hår ned i dödsriket
44:29
så b. vår faders grå hår
44:31
för att b.dem i åminnelse 2. Mos. 28:12
stenarna må b. I. barn i åminnelse 28:12
för att b. dem i åminnelse
28 :29
använts till att b. försoning
29:33
i det du b.r försoning
29:36
17 dagar skall du b. försoning
29:37
Aron skall b. försoning
30:10
en gång om året b. försoning
30:10
till att b. försoning för eder
30:15
att försoning må b.s för eder
30:16
kan b. försoning för eder synd
32:30
stenarna skulle b. I. barn i
39:7
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på det att försoning må b.s
b. försoning för dig själv och
b. försoning för dem
b. försoning inför H. ansikte
offra detta och b. försoning
prästen skall b. försoning
skall prästen b. försoning
b.försoning för den s.skall renas
När prästen b.r fOrsoning
vifta det för att b. försoning
till att bringa försoning
Så skall prästen b. försoning
När han så b.r försoning
prästen b. försoning fOr honom
skall prästen b. försoning
b. försoning för sig och sitt hus
att försoning må b.s för honom
Aron skall b. försoning
b. försoning för helgedomen
att b. försoning i helgedomen
skall han b. försoning för det
b. försoning för sig och folket
att b. försoning i helgedomen
den dagen skall försoning b .s
skall b. denna försoning
b. försoning för allraheligaste
b. försoning for prästerna
försoning skall b.s för I. barn
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8:34
9:7
9:7
10:17
12:7
12:8
14:18
14:19
14:20
14:21
14:29
14:31
14:53
15:15
15:30
16:6
16:10
16:11
16:16
16:17
16:18
16:24
16:27
16:30
16:32
16:33
16:33
16:34

att b. försoning för edra själar
17:11
blodet är det s. b.r fö rsoning
17:11
När så prästen b.r försoning
19:22
att b. eder i åminnelse inför H.
23 :24
då försoning b.s för eder
2J :28
försoning b.s för .. skyldige 4. Mos. 5:8
s. b.r en missgärning i åminnelse 5:15
och b. försoning för honom
6:11
att b. försoning för leviterna
8:12
att b. försoning för I. barn
8:19
Aran bragte försoning för dem
8 :21
b.s i åminnelse inför H. ansikte
10:9
b. i åminnelse inför Guds ansikte
10:10
prästen skall b. försoning
15:25
prästen skall b.försoning
15:28
när försoning b.s för honom
15:28
och b. försoning för dem
16:46
bragte försoning för folket
16:47
(Pinehas) bragte försoning för I.
25:13
till att b. försoning för eder
28:22
en bock till att b.försoning
28:30
till att b. försoning för eder
29:5
att b. försoning för oss
31 :50
skulle b. I. barn i åminnelse
31 :54
försoning kan icke b.s för landet
35:33
b.r försoning för sitt land 5. Mos. 32:43
skall jag b. försoning
2. Sam. 21:3
skulle b. försoning för I.
1. Krön. 6 :49
egna rådslag b. hm på fall
Job 18:7
bragte den armes rop inför hm
34:28
betrycktes rådslag b. på skam Ps. 14:6
H. röst b.r hindarna att föda
29:9
(fienderna) b.s på fall
64:9
intet finnes ,s. b.r dem på fall
119:165
hava bragt städer i fördärv
139:20
planer för att b. mig på fall
140:5
ont b.r han alltid å bane
Ords. 6:14
De s. b.ont å bane hava falskhet
12:20
De s. b.ont å bane .• fara vilse
14:22
skall jag b.Ariel i trångmål Jes. 29:2
alla s. bragte det i trångmål
29:7
b.r Jerusalem glädjens budskap
41:27
av dem skola de b.s på fall
Jer. 18:15
Må de b.s på fall inför dig
18:23
den skall b.dig åtlÖje
Hes . 23:32
ej heller b.ditt folk på fall
36:15
skall du b. försoning för det
43 :20
skall man b. försoning för altaret 43:26
må b. välsignelse över ditt hus
44:30
att b. försoning för folket
45:15

att b. försoning för I.hus
45:17
skolen I b. försoning för huset
45:20
låten eder b.s ur fattningen 2.Tess.2:2
BRINNA

såg busken brann avelden 2. Mos. 3:2
varför busken icke b.er upp
3:3
min vrede må b. mot dem
32:10
H. varför skulle din vrede b.
32:11
elden skall hållas b.nde
J. Mos. 6:9
elden på altaret hållas b.nde
6:12
Elden beständigt hållas b.nde
6:13
på elden s. b.er under
4. Mos. 6:18
H. eld begynte b . ibland dem
11:1
H. eld hade brunnit ibland dem
11:3
berget brann i eld
5. Mos. 4:11
medan berget brann i eld
5:23
9:15
ned från berget s. brann i eld
Varför b.er hs vrede så starkt
29:24
b.er ända till dödsrikets djup
32:22
på (H.) högra sida brann i eld
33:2
vrede låter han b. mot mig
Job 19:11
eld s. b.er utan pust
20:26
sina pilar gör han b.nde
Ps. 7:14
du låter min lampa b. klart
18:29
Mitt hjärta b.nde i mitt bröst
39:4
huru länge skall din nitälskan b.
79:5
Huru länge skall din vrede b.
89:47
eld begynte b. i deras hop
106:18
De rättfärdigas ljus b.er
Ords. 13:9
det är ss. brunne en eld
16:27
väldige .. tillsammans b.
Jes. 1:31
b. en brand likas om en b.nde eld
10:16
H. namn kommer med b.nde vrede 30:27
avhugget törne s. b.er upp i eld
33:12
bliver förbytt i b.nde tjära
34:9
frälsning lyser ss. b.nde bloss
62:1
ss.en eld, s.b.er beständigt
65:5
bryta fram ss. en eld och b. Jer . 4:4
(H. vrede) skall b. och icke bliva
7 :20
mot eder skall (min vredes eld) b. 15:14
den skall b. till evig tid
17:4
i mitt hjärta ss. brunne en eld
20:9
b.så,att ingen kan utsläcka de n
21:12
den brann i Juda städer
44:6
lika eldsglöd, s. brunno
Hes. 1:13
elden s. brann· mellan keruberna
10:7
i b.ode nitälskan talar jag
36:5
kastas i den b.nde ugnen
Dan. 3:6
skulle kastas i den b.nde ugnen
3:11

~~.~~ Yj:y 6'I.J.å"WMfY.J~' owy ..:y'4

j6"'J'j~"'xw.yw6'11'1 JtVJ/o.-y {,:t.~.f~J~ fl,

.,·"'?9 J~tt4.'P ~ ..".".,.6. )(~X:)C':11~ wo~Y/-:t1x.·A)I.t-t.X.
"\'7° rt~'W.6jt;.:t 'j~4~.t'fy.~r6~4..6'Y~pt..JOw~.:t.-y.ow

«\~w,r11~./!.'Y-'~4,Y"~·~~')l*·'(~o~~6~~wjJr6'1.1t
Fenicisk skrift på en sten, sänd som brev till Israel.
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Brist-B roder
bliva kastade i den b;nde ugnen
3:15
rädda oss ur den b.nde ugnen
3:17
kasta dem i den b .nde ugnen
3 :20
kastade i den b.nde ugnen
3:21
kastades i den b.nde ugnen
3:23
3 :26
öppningen på den b.nde ugnen
b.er elden i ljus läga
Hos. 7:6
ss. b.nde fyrfat bland ved
Sak. 12:6
den skall b. ss. en ugn
Mal. 4:1
hemfallen ät b.nde Gehenna Matt. 5:22
kasta dem i den b.nde ugnen
13:42,50
kastas i det b. nde Gehenna
18:9
Haven edra lampor b. nde
Luk. 12:35
ville j.icke den redan brunne!
12:49
Voro icke våra hjärtan b. nde i oss 24:32
Han var den b. nde lampan
Joh. 5:35
ängel i en b. nde törnbuske
Apg. 7:30
(Apollos) talade, b. nde i anden
18:25
varen b. nde i anden.
Rom. 12:11
utsläcka den ondes b. de pilar Ef.
6:16
ett (berg) s. brann i eld
Hebr. 12: 18
framf. tronen brunno eldbloss Upp. 4:5
ett b. nde berg blivit kastat
8:8
en stjärna, b. nde ss. ett bloss
8:10
eldsjön, s. brann m. svavel
19:20
kastade i den b. nde sjön; den
b.nde sjön, är den andra döden
20:14
20:15
blev han kastad i den b. nde sjön
den sjö s. b. er m. eld o. svavel
21:8

b. en ut i jubel tillsammans
52:9
brist ut i jubel (du Sion)
54:1
höjderna skola b. ut i jubel
55:12
skall mana att b. ut i jämmer Am. 5:16
(Petrus) brast ut i grät
Mark. 14:72
(Elisabet) brast ut och ropade Luk. 1:42
brist ut och ropa,du s. icke
Gal. 4:27

BRISTA (ut)
brast (Hagar) ut i grät
1. Mos. 21:16
brast han ut i högljndd klagan
27:34
Esau brast ut i grät
27:38
kysste Rakelo. brast ut i gråt
29:11
(Josef) brast ut i högljudd gråt
45:2
brast folket ut i gråt
Dom. 2:4
de brusto ut i bitter gråt
21:2
Rut 1:9
Men de brusto ut i gråt
Då brusto de åter ut i gråt
1:14
Då brast allt folket ut i gråt 1.Sam.11:4
Saul brast ut i gråt
24:17
brast (David) ut i gråt
30:4
konungen brast ut i gråt
2. Sam. 3:32
de brusto ut i gråt
13:36
brusto de ut i gråt
Job 2:12
Jag b. er ut o. klagar
Ps. 22:2
b. en ut i glädjerop o.lovsjungen
98:4
man b. er ut i jubel
Jes. 14:7
b.en ut i jubel,I berg, du skog
44:23
b. en ut i jubel, I berg
49: 13

G.T.
Den hebreiska termen 'ä~ (utt. ach),
broder, har en mångskiftande innebörd och användning. Den betecknar
i första hand naturligt, fysiskt släktskap, en manlig person, som har
fader och moder eller en av dessa
gemensamt med en annan person,
l.Mos.4:2,8,9,1O,1l,21; 14:13; 27:35,
41,42,43,44,45; 28:5; 42:3,13,32; 44:
20; 45:4,15,16,24. Ordets innebörd
utvidgades också till andra personer,
som är förenade med blodsband och
sålunda närmare eller mera avlägset
släkt med varandra. En medlem av
stammen kallas sålunda broder, 3.
Mos.25:25; 2.Sam.19:12. Medborgaren i folket är såsom medlem av den
stora familjen en broder, 2.Mos.2:11;
5.Mos.15:3,11; 17:15. Internationell
aspekt får ordet i sammanhang, där
en nation, utgången från samma blod
som en annan, kallas broder, 4.Mos.
20:14. Termen har också innebörden
»nästa», 3.Mos.19:17.
Men även föreningsband av annan
art människor emellan kan förläna
parterna namnet broder. Rent geografiskt, lokalt betingad är termen
broder i fall, där den användes om
inbyggarna på samma ort, l.Mos.
19:4-7. Intressegemenskap av politisk
eller annan art markeras av att en
allierad nation kallas broder, Am.1:9.
Personer, som intar samma samhällsposition eller bekläder samma uppgift, är bröder; så exempelvis konungar, l.Kon.9:13, präster, Esr.3:2,
eller andra. Termen brukas även i
överförd mening om personer, vilka
genom vänskap och själarnas harmoni
står varandra nära, Job 6:15 etc. Moraliskt släktskap, likhet i karaktär
och livsföring, förlänar personer brodersnamnet, Ords.18:9. Religiös och
andlig innebörd får termen broder
såsom beteckning för medborgarna
i Israel, Guds utvalda folk, och till
följd av deras gemensamma tro och
kult. Rent bildligt användes termen
broder i fall av likhet i öde och
beteende. Job känner sig i sitt högljudda, oavlåtliga klagande och sin
isolering såsom en broder till schakalerna, för vilka dessa drag är
karakteristiska, Job 30:29.
Kravet på brödrakärlek ljuder
starkt redan i G.T. Motivet för
barmhärtighet är särskilt framträdande. Du skall »icke förstocka ditt
hjärta och tillsluta din hand för
denne din fattige broder., 5.Mos.
15:7. .Du skall icke hava hat till
din broder i ditt hjärta», - _Du skall
icke hämnas och icke hysa agg mot
någon av ditt folk, utan du skall

N.T.
Den grekiska ekvivalenten till hebreiskans 'ål] är adelph6s (utt. adelfos), broder, ett ord, som synnerligen
ofta förekommer i N.T. Avledningar
av detta ord är philtidelphos, i l.Pet.
3: 8 översatt med »kärleksfull mot
bröderna., adelph6tes, ego broderskap, i l.Pet.2: 17 och 5:9 översatt
med .bröder., samt slutligen philadelphia, brödrakärlek, broderlig kärlek, I.Pet.1:22; 2.Pet.l:7; Hebr.13:1;
l.Tess.4:9; Rom. 12: 10, och pseudtidelphos, falsk broder, 2.Kor.ll:26; Gal.
2:4.
Även här är den rent naturliga
innebörden i inskränkt eller vidgad
omfattning förhanden. N.T. talar sålunda exempelvis om patriarken Judas'
bröder, Matt.1:2, Josefs bröder, Apg.
7:13, konung Jekonias bröder, Matt.
1:11, Herodes' broder, Mark.6:17,18;
Luk.3:1,19. Bland apostlarna omnämnes två brödrapar, Andreas och Petrus, Matt.4:18; Joh.1:40,41 etc.,
samt Jakob och Johannes, Sebedeus'
söner, Matt.4:21; Mark.1:19 etc. Lasarus är broder till Marta och Maria,
Joh.ll :2,19,21,23,32.
N.T. talar även om Jesu egna
bröder, Matt.12:46,47; Mark.3:31 f.;
Luk.8:19,20; Joh.2:12; 7:3,5,10; Apg.
1:14; I.Kor.9:5; Gal.1:19. Deras
namn är Jakob, Joses (eller Josef),
Simon och Judas, Matt.l3:55; Mark.
6:3. Att dessa var Jesu köttsliga
bröder förnekas av den romersk-katolska kyrkan. Enligt dess tolkning
skulle det röra sig om kusiner till
J esus eller barn till Josef i ett tidigare
äktenskap, och den är framkommen
såsom stöd för dogmen om Marias
ständiga jungfrulighet, en för Skriften
främmande teori.
Till ett sant lärjungaskap hör att
hata sina bröder för Kristi och evangeliets skull, Luk.14:26; Mark.!0:29.
Den oundvikliga följden av familjemedlemmars olika inställning till
Kristus blir bl.a. djup motsättning
bröder emellan, Matt.!0:21; denna
accentueras och förökas i den yttersta
tiden, Mark.13:12.
En judisk färgton med nationell
och religiös aspekt får termen broder
även i N.T. Den utlovade Messias,
Profeten, skall uppstå bland »bröderna., den israelitiska nationen, Apg.
3:22; 7:37. Aposteln Petrus riktar
sig i sina tal till • bröder. , Apg.2:29;
3:17, dvs. medlemmar av teokratien.
Stefanus, Apg.7:2, och Paulus likaså,
Apg.22:1; 23:1; 28:17; 13:26,38. Synagogans ledare och medlemmar är
bröder, Apg.13:15. Paulus erfar oavlåtlig nöd i sitt hjärta inför brödernas,
det lekamliga Israels, negativa inställning till Kristus, Rom.9:3.
Broder får även en religiös-andlig
innebörd i sammanhang, vilka berör
förhållandet mellan Jesus och hans
lärjungar och efterföljare. De som

gärna lyssnar till Guds ord och gör
det, Luk.8:21, de som gör hans himmelske Faders vilja, Matt.!2:50;
Mark.3:35, röjer därmed sitt andliga
släktskap med Fadern och med Kristus; de är hans bröder. Han kallar
själv sina lärjungar bröder, Matt.28:
10; Joh.20:!7. Jämställdheten, intimiteten och sympatien i det inbördes
förhållandet dessa emellan är likaledes uttryckt i ordet bröder, Matt.
23:8; Luk.22:32.
I den kristna församlingen är termen broder det stående uttrycket för
den enskilde medlemmen; den förekommer omkring 40 gånger i Apg.
och ca 130 gånger hos Paulus. Johannesbreven brukar likaledes detta namn
ofta. De troende är Kristi andliga
bröder redan nu till följd av att de
äger samme Fader och samma andliga liv, Hebr. 2:11-12; detta broderskap blir fullkomnat, när Guds rådslut är fullbordat och den troende
blivit Kristus lik, Rom.8:29. Broderskapet grundar sig på livsgemenskap
med Kristus, förmedlad genom tron,
Kol.1:2.
Förhållandet de troende emellan
är också uttryckt genom ordet broder,
l.Kor.5:!l; 7:12; Apg.9:30; Kol.4:
7,9,15; I.Tim.6:2; I.Pet.2:17; 5:9;
2.Pet.3:15 etc. Namnet anger sättet
för den kristna församlingens rekrytering: personlig erfarenhet av andligt
liv, nyfödelse, jfr Joh.3:3,5. Jämlikhet oavsett naturliga, yttre åtskillnader eller andliga kvalifikationer och
funktioner, l.Kor.3:! f.; KoI.4:7,9; l.
Pet.5:!2, samt kärlek, I.Joh.2:9; 1.
Pet.2:17; 3:8; Rom.12:1O; l.Tess
4:9, helighet, Hebr.3:1, präglar förhållandet bröderna emellan. En kristen broder, som gör köttets gärningar, GaI.5:19-21; 1.Kor.6:9, och inte
är villig att vända sig bort ifrån dem,
måste i sitt eget och församlingens
intresse skiljas även från den yttre
gemenskapen. Matt.!8:15-!8; 1.Kor.
5: 11-12. Lidanden, förföljelse från
djävulens och hans jordiska redskaps
sida är brödernas lott. 1.Pet.5:9. Falska bröder utgör också en fara för
den kristne brodern, 2.Kor.ll:26;
GaI.2:4.
Den nytestamentliga brödragemenskapen, I.Pet.2: 17, utgör en början
till det eskatologiska samlandet av
mänskligheten (motsatsen till förskingrandet i Babel, l.Mos.ll), Apg.
2; Ef.1:10, och representerar ett nytt
släkte, Jak.1:18, där inbördes kärlek
och enhet är väsentliga kännetecken,
Joh.13:35. Guds agape (kärlek) utgjuten i de troendes hjärtan genom
den helige Ande, Rom.5:5, skapade
en ny gemenskap (koinönia), Apg.2:
42, som i urkristendomen ledde till
att »i hela skaran av dem som trodde
var ett hjärta och en själ. Ingen enda
kallade något av det han ägde för
sitt, utan de hade allting gemensamt»,
Apg.4:32, jfr 2:44-47. Denna brödrakärlek är ej endast sympati och intressegemenskap (vänskap, grek. philia),
utan bestämd av Guds spontana,
självutgivande, 1,Joh.3: 16, förlåtande,
Matt.18:21 ff., 35, och värdeskapande
kärlek, som tar hand om svaga bröder,
Rom.14, älskar aktivt. Uoh.3:17-18,
över alla skiljemurar mellan man och
kvinna, träl och fri, jude och grek,
Ga1.3:28. De hedningkristnas kollekt
till fattiga är ett gott exempel på
detta, l.Kor.8-9.
Den kristna kärleken är till sitt
väsen sådan att den ikluderar alla,
likasom Guds egen kärlek: »i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek»,
2.Pet.1:7.
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BRIST

vad han behöver i sin b.
5. Mos. 15:8
tjäna fiender under b.på allt
28:48
då hon nu lider b.på allt annat
28:57
ort där ingen b. är på ngt
Dom. 18:10
Har jag b.på vanvettiga
1. Sam. 21:15
aldrig fattas män s.lida b. 2. Sam. 3:29
Utmärglade av b. och svält
Job 30:3
H.lag utan b.och vederkvicker Ps. 19:8
Förlåt mig mina hemliga b.er
19:13
s. frukta honom lida ingen b.
34:10
s.söka H.hava icke b.på något
34:11
han s.helar alla dina b.er
103:3
oförnuftiga dö genom b.på
Ords. 10:21
de ogudaktigas buk måste lida b.
13 :25
b.på folk är en furstes olycka
14:28
förstår icke att b. skall komma
28 :22
ej skall han lida b.på bröd
Jes. 51:14
från den stund •• hava lidit b. Jer. 44:18
de lida b.på vatten
Hes. 4:17
är redan det en b.hos eder 1.Kor. 6:7
överflöd deras b.till hjälp 2. Kor. 8:14
skall komma eder b. till hjälp
8:14
avhjälpa de heligas b.
9:12
när jag hos eder led b.
11:9
den b. jag led avhjälptes
11:9
dela med sig åt den s.lider b. Ef. 4:28
överflöd,och jag kan lids b.
Fil. 4:12
iOrra förbundet varit utan b. Hebr. 8:7
I ären utan b. i något stycke
Jak. 1:4

BRISTA

Uppdelning: allmänt, sönder, ut.
BRISTA (i allmänhet)
skyarna b. icke under bördan Job 26:8
lägel m.nytt vin är det nära b.
32:19
tretvinnad tråd b. er icke. . Pred. 4:12
Lik ett brustet granatäpple är ••RV. 4:3
Lik ett brustet granatäpple din kind 6:6
Jorden b.er,ja,den b.er
Jes. 24:19
Mitt hjärta vill b.
Jer. 23:9
hs kropp brast mitt itu
Apg. 1:18
avhjälpa vad s.kan b.
1. Tess. 3:10
om ngn av eder b.er i vishet
Jak. 1:5
BRIST A (söDder)
deras bågar skola b. sönder
Ps. 37:15
iOr ingen b.er en skorem
Jes. 5:27
10:27
oket skall b. sönder
av vars streck intet b. er sönder
33:20
dina länder skulle b. sönder Hes. 21:6
brast det stora hornet sönder Dan. 8':8
att (stora hornet) braat sönder
8:22
så skall hs. rike b. sönder
11:4

BRODD

ss. regnskur på gräsets b. 5. Mos. 32:2
giva växt åt gräsets b.
Job 38:27
När DY b. skjuter upp
Ords. 27 :25
torr ökenmark •. b.en vissnar Jes.15:6

BRODER

Se även: 'Broderlig, brödraförbundet,
familj, gosse, hem, man, nästa,
frände.
-broder

dryckesbröder Hes.23:42
farbroder Jer.32:7
fosterbroder Apg.13: l
medbröder Ga1.6:10
morbroder l.Mos.29:1O
stallbroder Job 34:8
Broder

älska din nästa såsom dig själv»,
3.Mos.19:17 f.
Även om Guds vilja har givits
Israel i lagen på förbundets grund,
och buden därför närmast gäller den
religiösa folkgemenskapen, har rättsbuden en formens allmängiltighet,
som inte skall undervärderas. Således
står buden i dekalogen utan närmare
personobjekt (med undantag för budet om falskt vittnesbörd).
Kärleken till bröderna i folkförsamlingen normeras av Guds egen
kärlek till Israel. Den skall vara en
spontan, självutgivande, barmhärtig
och aktiv kärlek, utan beräkning och
reservation, 5.Mos.15:9-10; 3.Mos.
25:35-55. Märk motiveringen i vv.
38,42,55.

Broder

Normen för brödrakärleken är
Kristi egen kärlek: »såsom jag' har
älskat eden>, Joh.15:12.
BRODER

1) 'al;, n~
broder; ordet används också för att
beteckna anförvant i vidare mening;
jfr övers. 'frände', t.ex. 1.Mos.14:14;
29:12; 'äh tillsammans med 'is har
samma i~nebörd som re'a tillsammans med 'is, se 3. I Jer.31 :34 står
'is 'ät-'ähiw, ordagrant: man sin
broder, ö'vers. den ene brodern den
andre.

2)

[jataml,

O~:

endast pi.; detta verb används om
brodern till en man som dött barnlös
och betyder: gifta sig med sin broders
hustru, fullgöra sin plikt som svåger
(jäbäm, 5.Mos.25:5,7), övers. äkta i
sin broders ställe. Meningen var, att
en man genom att gifta sig med sin
broders änka skulle skaffa avkomma
åt honom för att på så sätt uppväcka
den dödes namn. Jfr art. Bördeman.
3) re'a, ~J
en som man umgås med; nästa; anförvant; av: rä'ä, umgås med, ha sällskap med. Ordet används för att beteckna en som står en mycket nära,
en som tillhör samma stam, släkt
eller umgängeskrets. Jfr övers. »vän»,
t.ex. 1.Sam.30:26; Job 42:10; »medbroder», Sak.3:8. Ordet står ofta tillsammans med 'is, man; de båda
orden betyder då »den ene - den
andre» eller »varandra», t.ex. Jer.31:
34, där vi möter den sistnämnda
övers. I Jer.34:15 står det 'iS Ho;re'ehu,
ordagrant: man för sin nästa, övers.
var och en för sin broder. Jfr 1.
4) adelph6s, 6, <5 EA <P 6 C;
broder; motsv. hebr. 'äh, se 1. I 2.
Kor.l1 :26; Ga1.2:4 stå~ pseudadelph()s, falsk broder (jfr pseudo mai,
ljuga; pseudos, lögn). På de angivna
ställena i Apg. utom 3: 17 förekommer uttrycket andre s adelphoi, ordagrant: män bröder, övers. mina bröder. Uttrycket används i samtliga fall
som inledning till ett offentligt tal,
ung. motsv. vårt uttryck »mina herrar».

5) Apg.16:5 ordagrant: församlingarna .. förökades (växte) i [medlemsl
antal dag för dag.
6) Apg.21:12 ordagrant: de [som varl
på platsen.
7) Apg.20:7 ordagrant: samtalade
med dem; Ga1.2:2 och jag framlade
för dem.
8) utf. ord,
Tit.3: 14 ordagrant: de våra. - På
detta ställe i Filem.v.1 har någon
handskrift adelph6s, ett ord som JU
också förekommer tidigare i samma
vers, se 4.
9) adelph6tes, eX å E A <P 6 T n .,
broderskap; av: adelph6s, se 4. Ordet
används om den kristna brödragemenskapen och är liktydigt med
hoi adelphoi, »bröderna».
1O) philadelphos, <P l A 1'1 å E A <P o <;
som älskar bröderna, övers. kärleksfull mot bröderna; av: philos, som
älskar, och adelph6s, se 4. Subst.
philadelphia är övers. »broderlig kärlek», t.ex. 2.Pet.1:7.
BRODER

U ppdelning: allmänt, vid tilltal.
BRODER
1 Abel,den förres b.
1. Mos.
1 Kain talade med sin b. Abel
1 överföll Kain sin b.och dräpte
1 Var är din b. Abel
l taga vara på min b.
l b.s blod ropar till mig
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4:2
4:8
4:8
4:9
4:9
4:10

l din b.s blod av din hand
4:11
4:21
1 (Jabals) b.hette Jubal
l Ham berättade för sina bröder
9:22
1 träl vare(Kanaan) åt sina bröder 9:25
1 Jafets äldre b •• stamfader
10:21
1 hans b.hette Joktan
10:25
l Eskols och Aners b.
14:13
16 :12
1 i etrid med sina bröder
l (Sara:) Han är min b.
20:5
l säger att jag är din b.
20:13
1 giver åt din b.1000 siklar
20:16
1 Milka har fött barn åt din b.
22:20,
1 och Bus, dennes b.
22 :21
1 föddes åt Nahor, Abrahams b.
22:23
1 Abrahams b. Nahors hustru
24:15
1 Rebecka hade en b •• Laban
24:29
1 (Rebeckas) b. gav han skänker
24:53
1 sade hennes b.: Låt flickan stanna 24:55
1 (Ismael) strid med sina bröder
25 :18
1 kom (Esaus) b. fram
25:26
27:6
1 din fader tala till din b. Esau
1 Min b. Esau är ju luden
27:11
1 ludna ss. hs b. Esaus händer
27:23
1 (laak:) Bliv herre över •• bröder 27 :29
1 kom hans b.Esau hem
27:30
1 Din b.har kommit med svek
27:35
27:37
1 hs bröder har jag givit hm
1 du skall tjäna din b.
27 :40
l skall jag dräpa min b. Jakob
27:41
27 :42
l din b. Esau vill hämnas
27 :43
l fly till min b. Laban
l din b.s förbittring upphört
27 :44
27:45
l till dess din b.s vrede
l Laban, b. till Rebecka
28:5
32:3
1 Jakob sände budbärare till •• b.
l Vi träffade din b. Esau
32:6
l Rädda mig undan min b. Esaus
32:11
32:13
1 till skänker åt sin b. Esau
1 När min b.Esau möter dig
32:17
33:3
1 (Jakob) kom fram till sin b.
l (Dinas) fader och hennes bröder 34:11
1 togo Dinas bröder var sitt svärd 34:25
35:1
l när du flydde för din b. Esau
1 när (Jakob) flydde för sin b.
35:7
1 Esau skilde sig från sin b.
36:6
l Josef gick jämte sina bröder
37:2
1 bröder sågo att deras fader hade
1 hm kärare än hans bröder
37:4
1 dröm han omtalade för •• bröder 37:5
1 sade hs bröder till (Josef)
37:8
l annan dröm .. för sina bröder
37:9
1 fortäljde för sina bröder
37:10
1 jag och dina bröder buga oss
37:10
1 hs bröder avundades (Josef)
37:11
37:12
1 Då en gång hs bröder gått
1 dina bröder vakta fåren
37:13
1 står väl till med dina bröder
37:14
l Jag söker efter mina bröder
37:16
37:17
1 gick Josef efter sina bröder
l Josef kom fram till sina bröder 37:23
l Juda till sina bröder: Vad gagn
37:26
1 dräpa vår b. och dölja hs blod
37 :26
37:27
1 han är ju vår b.
l Och hs bröder lydde honom
37:27
l (Ruben) vände tillbaka •• bröder
37:30
1 Juda bort ifrån sina bröder
38:1
l (Juda:) Gå till din b.s hustru
38:8
2 äkta henne i din b.s ställe
38:8
1 skaffa avkomma åt din b.
38:8
l (Onan) gick in till sin b.s hustru 38:9
1 icke giva avkomma åt sin b.
38:9
1 skulle dö , likas om hs bröder
38:11
1 se,då kom hans b. fram
38:30
1 10 av Josefs bröder •. att köpa
42:3
1 Benjamin, Josefs b .. blev icke
l av Jakob sänd med sina bröder 42:4
1 Då Josefs bröder kommo dit
42:6
1 När Josef fick se sina bröder
42:7
42:8
l Josef kände igen sina bröder
1 Vi äro 12 bröder
42:13
1 eder yngste b. kommer
42:15
1 fara och hämta hit eder b.
42:16
1 Fören eder yngste b. hit
42:20
1 s. vi gjorde mot vår b.
42:21
1 sade han till sina bröder
42:28
1 vi äro 12 bröder
42:32
1 föra eder yngste b. hit
42:34
l skan jag giva eder b. tillbaka
42:34
l Hans b. är ju död
42:38
1 med mindre eder b. är med eder 43:3
1 låter vår b.följa med oss
43:4
1 med mindre eder b. är med eder 43:5
1 ber ätt aden l haden ännu en b.
43:6
1 Haven l någon b.
43:7
1 Fören eder b. hitned
43:7
1 Tagen ock eder b. med eder
43 :13
1 eder andre b •• att återvända
43:14
1 när han fick se sin b. Benjamin 43 :29
43 :29
1 Är detta eder yngste b.
1 upprördes av kärlek till b.n
43:30
1 Juda och hs bröder .. i Josefs hus 44:14
l eder fader eller b. därhemma
44:19
1 en b. till denne är död
44:20
1 Om eder yngste b. icke följer
44:23
1 vår yngste b. följer med oss
44:26
l om vår yngste b. icke är med
44:26

1 fara hem med sina bröder
44:33
45:1
l till känna för sina bröder
l Josef sade till sina bröder
45:3
1 hs bröder kunde icke svara
45:3
1 Då sade Josef till sina bröder
45:4
l Jag är Josef, eder b.
45:4
1 min b. Benjamin ser med egna
45:12
l sin b. Benjamin om halsen
45:14
l kysste alla sina bröder
45:15
l samtalade hs bröder med hm
45:15
1 att Josefs bröder hade kommit
45:16
l (Farao:) Säg till dina bröder
45:17
l lät han sina bröder fara
45:24
l sade Josef till sina bröder
46:31
l Mina bröder •• hava kommit
46:31
1 fader och mina bröder
47:1
1 bland sina bröder tagit ut 5 män 47:2
l frågade Farao hs bröder
47:3
l fader och dina bröder •• kommit 47:5
1 din fader och dina bröder b.
47:6
l Josef lät •• sina bröder bo
47:11
1 Josef försörjde sina bröder
47:12
1 skola bära sina bröders namn
48:6
l yngre b. skall dock bliva större 48:19
1 vad jag giver dina bröder
48:22
1 Sim eon och Levi äro bröder
49:5
l Juda, skola dina bröder prisa
49:8
l en furste bland sina bröder
49:26
50:8
l Josefs husfolk och hs bröder
l till Egypten med sina bröder
50:14
1 Josefs bröder sågo
50:15
1 Käre, förlåt dina bröder
50:17
1 kommo ock hs bröder själva
50:18
1 Josef sade till sina bröder
50:24
l Josef dog och hs bröder 2. Mos. 1:6
l (Mose) gick ut till sina bröder
2:11
1 slog •• en av hans bröder
2:11
l Har du icke din b. Aron
4:14
l vända tillbaka till mina bröder
4:18
l din b. Aron skall vara din profet
7:1
l s edan skall din b. Aron tala
7:2
28:1
1 låta din b. Aron träda fram
1 åt din b. Aron heliga kläder
28:2
1 kläder åt din b. Aren
28:4
28:40
l skan du kläda på din b. Aron
1 dräpen •• vore det b.
32:27
1 haven stått emot edra bröder
32:29
1 edra bröder, hela I. hus
3.Mos.10:6
l Säg till din b. Aron
16:2
1 icke blotta din faders b.s blygd
18:14
1 icke blotta din b.s hustrus blygd 18:16
18:16
1 ty det är din b.s blygd
1 icke hava hat till din b.
19:1'1
l ngn tager sin b.s hustru
20:21
l han blottar då sin b.s blygd
20:21
1 gm sina närmaste .. sin b.
21:2
21:10
1 överstepräst bland sina bröder
l Om din b. råkar i armod
25:25
25:25
l återbörda det b.n har sålt
25:35
l Om din b. råkar i armod
1 låta din b.leva bos dig
25:36
1 Om din b. säljer sig åt dig
25:39
l ibland edra bröder, I. barn
25:46
l Om en din b. råkar i armod
25:47
25:48
1 ngn av hs bröder må lösa hm
4. Mos. 6:7
1 Icke ens gm sin b.
1 Han må betjäna sina bröder
8:26
16:10
l Åt dig och åt ana dina bröder
1 uttagit edra bröder ,leviterna
18:6
1 när våra bröder förgingos
20:3
l menigheten, med din b.Aron
20:8
1 Så säger din b. I.
20:14
1 in bland sina bröder en kvinna
25:6
1 ibland vår faders bröder
27:4
l bland deras faders bröder
27:9
l hs arvedel åt hs bröder
27:9
l Har han icke bröder, skolen I
1 giva arvedel åt hs faders bröder 27 :10
1 fader icke har ngra bröder
27:11
l likas om din b. Aron blivit samlad 27 :13
l edra bröder draga ut i krig
32:6
l vår b.s arvedel åt hs döttrar
36:2
1 vad edra bröder hava
5. Mos. 1:16
1 om ngn har sak mot sin b.
1:16
l bröder hava förfärat våra hjärtan 1:28
1 tillhör edra bröder, Esaus barn
2:4
1 bort ifrån våra bröder, Esaus
2:8
l i spetsen för edra bröder, l. barn 3:18
1 edra bröder komma till ro
3 :20
l Levi ingen lott jämte bröder
10:9
1 Om din b. vill förleda dig
13:6
1 icke kräva sin nästa och b.
15:2
1 har ngt att fordra av din b.
15:3
1 ngn fattig, en av dina bröder
15:7
15:7
1 för denne din fattige b.
1 med ont öga på din fattige b.
15:9
1 öppna din hand för din b.
15:11
1 En av dina bröder till konung
17 :15
l icke utländsk man,s. icke är b.
17:15
l icke förhäva sig över hs bröder 17 :20
1 icke arvedel bland sina bröder
18:2
1 tjänst likasom alla hs bröder
18:7
l En profet •• av dina bröder
18:15
l profet uppstå bland bröder
18 :18
1 falskt vittnesbörd mot sin b.
19 :18
1 s.han hade tilltänki sin b.
19:19

l icke hs bröders hjärtan
20:8
1 Om du ser din b.s oxe gå vilse
22:1
22:1
1 föra det tillbaka till din b.
22:2
l pm din b. icke bor i din närhet
l vara hos dig, till dess din b.
22:2
22:3
1 s.din b.kan hava förlorat
22:4
l ser din b.s åsna eller oxe falla
1 Edomeen .. är din b.
23:7
1 icke taga ränta av din b.
23:19
l ränta, men icke av din b.
23:20
l stulit ngn av sina bröder
24:7
l evad han är en av dina bröder
24:14
l din b. icke bliver vanärad
25:3
25:5
l När bröder bo tillsammans
25:5
2 äkta henne i sin b.s ställe
25:6
l upptaga döde b.ns namn
l vägrar upprätthålla b.s namn
25:7
2 vill icke äkta mig i b.s ställe
25:7
1 icke vill uppbygga sin b.s hus
25:9
l missunnsamt se på sin b.
28:54
l icke kännas vid sina bröder
33:9
1 Josefs .. furstens bland bröder
33 :16
33 :24
1 blive älskad av sina bröder
Jos. 1:14
1 i spetsen för edra bröder
1 edra bröder komma till ro
1 :15
1 mina bröder och systrar leva
2:13
l icke har bröder hemma hos dig
2:18
6 :23
l forde ut (Rahabs) bröder
l (Kaleb:) Mina bröder,s.varit
14:8
1 Otniel •• Kalebs b.
15:17
17:4
1 giva arvedel bland våra bröder
1 gav man arvedel bland .. bröder 17:4
1 icke övergivit edra bröder
22:3
22:4
1 edra bröder komma till ro
22:7
1 land jämte deras bröder
l skiften så med edra bröder
22:8
1 Juda till sin b. Simeon
Dom. 1:3
1 Otniel, Kalebs yngre b.
1 :13
1:17
1 Juda tågade åstad med sin b.
3:9
1 Otniel,Kalebs yngre b.
1 Då var det mina bröder
8:19
1 bort till sin moders bröder
9:1
9:3
l talade hs moders bröder
1 tänkie: Han är ju vår b.
9:3
1 (Abimelek) dräpte sina bröder
9:5
1 konung, eftersom han är eder b.
9:18
9:21
1 säkerhet för sin b. Abimelek
l blod över deras b. Abimelek
9:24
1 så att han kunde dräpa sina bröder 9:24
1 Gaal •• kom dit med sina bröder
9:26
l Gaal och hs bröder hava kommit 9 :31
l drev bort Gaal och hs bröder
9 :41
l (Abimelek)dräpte sina 70 bröder 9:56
1 flydde Jefta ifrån sina bröder
11:3
l kvinna bland bröders döttrar
14:3
l (Simsons) bröder kommo ditned 16:31
1 kommo till sina bröder i Sorga 18:8
l frågade deras bröder dem
18:8
l 5 män sade till sina bröder
18:14
1 icke lyssna till sina bröders ord 20:13
1 strid med min b. Benjamins
20:23
1 strid mot min broder Benjamins 20:28
1 ömkade sig över .. b. Benjamin
21:6
1 deras fäder och bröder komma
21:22
1 tillhörde vår b. Elimelek
Rut 4:3
l icke utrotat bland hs bröder
4:10
1 Ahitub, b. till I-Kabod
1. Sam. 14:3
1 smorde hm ibland bröder
16 :13
1 Tag för dina bröders räkning
17 :17
17 :17
1 skaffa detta till dina bröder
l står väl till med dina bröder
17 :18
17 :22
1 hälsade (David) sina bröder
17 :28
1 Eliab, (Davids) äldste b.
1 min b. bjudit mig komma
20:29
l besöka mina bröder
20:29
1 när (Davids) bröder fingo höra
22:1
l Abisai •• Joabs b.
26:6
l sörjer .. min b.Jonatan
2. Sam. 1:26
1 se din b. Joab i ansiktet
2:22
1 upphöra med att förfolja •• bröder 2:26
1 upphöra att förfölja sina bröder
2:27
1 barmhärtig mot hs bröder
3:8
1 hämnas sin b. Asaels blod
3 :27
1 Joab och hs b. Abisai dräpt Abner 3:30
l (Abner) dödat deras b.Asael
3:30
l flydde Rekab och hs b. Baana
4:6
1 Rekab och hs b. Baana
4:9
1 överlämnade han åt sin b. Abisai 10:10
l son till Davids b. Simea
13:3
1 till min b. Absaloms syster
13:4
1 Gå till din b. Amnons hus
13:7
1 Tamar gick då åstad till sin b.
13:8
1 i kammaren till sin b. Amnon
13 :10
1 sade hennes b. Absalom
13 :20
1 Har din b. Amnon varit hos dig
13 :20
l Tig stilla, han är ju din b.
13:20
1 Tamar i sin b. Absaloms hus
13 :20
l låt min b. Amnon gå med
13:26
1 son till Davids b.Simea
13:32
1 Giv hit hm s.slog ned sin b.
14:7
14:7
1 tagit sin b.s liv och dräpt hm
1 (David:) för dina bröder tillbaka 15:20
1 under Abisais,Joabs b.s befäl
18:2
l I ären ju mina bröder
19:12
l Varför hava våra bröder, Juda
19:41
l Joab och hs b.Abisai
20:10
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son till Simeai,Davids b.
21:21
Abisai, b. till Joab
23 :18
hörde Asael, Joabs b.
23 :24
inbjöd sina bröder
l. Kon. 1:9
sin b. Salomo inbjöd han icke
1:10
konungadömet blev min b.s
2:15
åt din b. Adonia till hustru
2:21
(Salomo:) han är ju min äldste b. 2:22
icke strida mot edra bröder
12:24
ännu vid liv, han min b.
20:32
din b. är Ben-Hadad
20:33
(Jehu) sitter bland bröder 2. Kon. 9:2
Ahasjas ,Juda konungs bröder
10:13
Vi äro Ahasjas bröder
10:13
l osyrat bröd ibland sina bröder
23:9
1 (Pelegs) b. hette Joktan
1. Krön. 1 :19
l Jadas,Sammais b.s,söner vara
2:32
1 Kalebs •• b.s söner voro
2 :42
1 mer ansedd än sina bröder
4:9
1 Kelub,Suhas b .. födde Mehir
4:11
1 (Simeis) bröder hade icke
4:27
1 den mäktigaste bland bröder
5:2
1 (Beeras) bröder voro Jegiel
5:7
1 deras bröder voro Mikael
5:13
6:39
1 (Hemans)b.Asaf
l deras bröder, Meraris barn
6 :44
1 deras bröder, de övriga
6 :48
1 deras bröder vara tappra
7:5
1 (Peres)b.hette Seres
7:16
7 :22
1 hs bröder kommo att trösta
1 b. Helems söner voro Sofa
7:35
1 bodde jämte sina bröder i Jerus ..
8:32
1 gent emot sina bröder
8:39
1 (As els) b. Eseks söner voro
9:6
1 Jeguel och deras bröder
9:9
1 så ock deras bröder
9:13
1 (1 Jerus. bodde) deras bröder
9:17
1 Sallum med sina bröder
9:19
1 Sallum •• hade jämte sina bröder
9:25
1 (dörrvaktarnas) bröder skulle
9:32
1 deras bröder hade uppsikten
9:38
1 bodde jämte sina bröder
9:38
1 gent emot sina bröder
11:20
1 Absai, Joabs b., den förnämste
11:26
1 hjältarna voro: Asael, Joabs b.
11:38
1 De tappra •• Joel,b. till Natan
1 Jediael och hs b. Joha, tisiten
11:45
l deras bröder hade försett
12:39
1 bud till våra övriga bröder
13:2
1 Uri el , deras överste. och hs b.
15:5
1 Asaja •• och hs bröder
15:6
l Joel •. och hs bröder
15:7
1 Semaja •• och hs bröder
15:8
1 Eliel •• och hs bröder
15:9
1 Amminadab •. och hs bröder
15:10
15:12
1 Helgen eder tillika med bröder
1 skulle förordna sina bröder
15:16
1 Heman •. och av hs bröder Asaf
l och av dessas bröder .• Etan
15:17
15 :18
1 bröder av andra ordningen
1 Asaf och hs bröder skulle
16:7
l åt Asaf och hs bröder
16:37
16:38
1 Obed-Edom och deras bröder
16:39
1 Sadok och hs bröder inför H.
19:11
1 åt sin b. Abisai
1 flydde för hs b. Abisai
19:15
1 slog ned Lami •• Goljats b.
20:5
20:7
1 son till Simea, Davids b.
1 vad Arons söner, deras bröder
23:32
1 Mikas b. var Jissia
24:25
24:31
1 kastade lott s.deras bröder
1 s.deras yngsta bröder
24:31
25:7
1 antalet jämte deras bröder
1 Gedalja med sina bröders
25:9
1 Sackur,med söner och bröder
25:10
25:11
1 Jisri, med hs söner och bröder
25:12
1 Netanja,med söner och bröder
1 Buckia med söner och bröder
25:13
1 Jesarela,med söner och bröder 25:14
25:15
1 Jesaja,med söner och bröder
1 Mattanja,med söner och bröder 25:16
1 Simei,med söner och bröder
25:17
1 Asarel, med söner och bröder
25:18
1 Hasabja,med söner och bröder
25:19
1 Subael, med söner och bröder
25:20
1 Mattitja ,med söner och bröder
25:21
1 Jeremot,med söner och bröder 25:22
25:23
1 Hananja, med söner och bröder
1 Josbekasa,med söner och bröder 25:24
1 Hanani, med söner och bröder
25:25
25:26
1 Malloti, med söner och bröder
1 Elijata,med söner och bröder
25:27
1 Hotir, med söner och bröder
25:28
1 Giddalti, med söner och bröder
25 :29
1 Mahasiot,med söner och bröder 25:30
25:31
1 Romamti-Eser, med •• bröder
26:7
1 Semajas söner •• och hs bröder
1 Edoms avkomlingar och bröder 26:8
1 Meselemja hade .• hröder
26:9
1 Hosas söner och bröder vora
26:11
l likasåväl s.deras bröder
26:12
1 Setam och hs b. hade uppsikten
26 :22
1 bröder av Eliesers släkt
26:25
1 Selomot och hs bröder hade
26 :26
1 under Selomits och hs bröders
26 :28
1 togos Hasabja och hs bröder
26:30

1 (Jerias) bröder voro 2700
26:32
27:7
1 den fjärde var Asael, Joabs b.
27 :18
1 Elihu, en av Davids bröder
1 sina söner och bröder
2. Krön. 5:12
1 icke strida mot edra bröder
11:4
1 Abia •• bland s ina bröder
11 :22
19:10
1 irudr eder av edra bröder
19:10
1 fOrtörne!se över edra bröder
1 bröder, söner till Josafat
21:2
1 dräpte han alla sina bröder
21:4
1 du har dräpt dina bröder
21:13
1 från sina bröder 200000 fångar
28:8
28:11
1 tagit från edra bröder
28:15
1 förde dem till deras bröder
29 :15
1 fdrsamlade nu sina bröder
1 understöddes de av sina bröder 29:34
1 varen icke ss. edra bröder
30:7
1 edra bröder finna barmhärtighet 30:9
1 närmaste man var hs b. Simei
31:12
1 under Konanja och hs b. Simei
31:13
31 :15
1 utdelningen åt bröder
35:5
1 edra bröders familjeskiften
1 (påskalammet) för edra bröder
35:6
1 Konanja och hs bröder
35:9
1 deras bröder •• leviterna
35:15
36:4
1 hs b. Joahas, tog Neko med sig
1 (Joahas) b. Eljakim till konung
36:4
1 (Jojakins) b. Sidkia till konung
36:10
1 Jesna och hs bröder
Esr. 3:2
1 Serubbabel och hs bröder
3:2
1 Serubbabel och deras bröder
3:8
1 Jesua med sina •• bröder
3:9
1 Henadads söner •. och bröder
3!9
1 för sina bröder ,prästerna
6:20
1 du och dina bröder finnen för gott 7 :18
1 tala till Iddo och hans b.
8:17
1 Serebja med söner och bröder
8 :18
8:19
1 Jesaja med dennes bröder
1 avskilde 10 av deras bröder
8:24
10:18
1 Jesuas barn och hans bröder
l Hanani, en av mina bröder Neh. 1:2
1 Eljasib och hans bröder
3:1
1 deras bröder under Bavai
3 :18
1 talade så inför sina bröder
4:2
1 striden för edra bröder
4:14
1 varken jag eller mina bröder
4:23
1 rop mot sina judiska bröder
5:1
1 goda s. våra bröders kroppar
5:5
5:8
1 friköpt våra judiska bröder
5:8
1 Skolen l nu sälja edra bröder
1 mina bröder hava penningar
5:10
1 bröder åto av ståthållarkosten
5:14
7:2
1 befälhavare .. min b. Hanani
1 deras bröder: Sebanja, Hodia
10:10
1 till förnämligare bröder
10:29
1 bröder,s.förrättade sysslorna
11:12
1 bröder, huvudmän för familjer
11 :13
11:14
1 deras bröder ,dugande män
11 :17
1 Bakbukja, den av hs bröder
1 Ackub, Talrnon och deras bröder 11:19
1 huvudmän för sina bröder
12:7
1 bröder förestod lovsången
12:8
1 Bakbukja och Unno,deras bröder 12:9
1 bröder, s. stodo mitt emot
12:24
1 (Sakarjas) bröder Semaja, Asarel 12:36
1 utdelningen åt bröder
13 :13
1 älskad av sina bröder
Est. 10:3
1 i den äldste b.ns hus
Job 1:13,18
1 Mina bröder äro trolösa
6:15
1 du tog pant av din b. utan sak
22:6
1 b.har jag blivit till schakalerna 30:29
1 hs bröder och systrar kommo
42:11
42:15
1 arvedel bland deras bröder
Ps. 15:3
3 s.icke gör sin b.ngi ont
22 :23
1 ditt namn för mina bröder
1 ss. gällde det •• min b.
35:14
1 sin b.kan ingen förlossa
49:8
50:20
1 sitter där och förtalar din b.
1 främmande .. för mina bröder
69:9
1 mina bröders och vänners skull 122:8
1 bröder bo endräktigt tills.
133:1
1 trätor mellan bröder
Ords. 6:19
17:2
1 bland bröderna •• utskifta arv
1 en b.födes till hjälp i nöden
17:17
1 är allaredan en b. till rövaren
18:9
1 förorättad b. svårare att vinna
18:19
18 :24
1 mer trogna än en b.
27:10
1 gå icke till din b.s hus
1 en b. s.står dig fjärran
27:10
1 jämte sig,varken son eller b.Pred.4:8
1 Ack att du vore ss. en min b. HV. 8:1
1 att b.skall strida mot b.
Jes. 19:2
1 Edra bröder,s.hata eder
66:5
1 föra edra bröder fram
66:20
1 bortkastat alla edra bröder Jer. 7 :15
1 ingen fOrlite sig på ngn sin b.
9:4
9:4
1 ene b.n gör allt för att bedraga
1 dina bröder äro ju trolösa
12:6
1 bröder, s. icke •• i fångenskap
29:16
1 undervisa •• icke den ene b.n
31:34
1 släppa sin b., hebrllen
34:14
3 frihet var och en för sin b.
34:15
1 frihet var och en för sin b.
34:17
1 Jaasanja jämte hans bröder
35:3
1 fOrd ärv skall drabba (Esans)bröd. 49:10
1 dina bröder,ja,dina bröder Hes. 11:15

1 fader s.rövade från sin b.
18:18
1 gm b. må han ådraga sig orenhet 44:25
1 Kallen edra bröder Ammi
Hos. 2:1
1 l moderlivet grep han sin b.
12:3
13 :15
1 frodig bland sina bröder
Am. 1:11
1 han har fdrföljt sin b.
1 våld du övade mot din b.
Ob. v.10
1 se icke med lust på din b.s dag
v.12
1 återstoden av hs bröder
Mika 5:3
1 Esau var ju en b. till Jakob
Mal. 1:2
4 fodde Judas och ha bröder Matt. 1:2
4 J ekonias och hs bröder
1:11
4 fick (J.) se 2 bröder,
4:18
4 Simon och Andreas ,hans b.
4 fick (J. ) se 2 andra bröder,
4:21
4 Jakob och Johannes, hs b.
5:22
4 s. vredgas på sin b.
5:22
4 s. säger till sin b.:Du odåga
5:23
4 att din b. har ngi emot dig
5:24
4 förlik dig med din b.
5:47
4 visen vänlighet mot edra bröder
7:3
4 att du ser grandet i din b.s öga
7:4
4 huru kan du säga till din b.
7:5
4 taga ut grandet ur din b.s öga
4 Simon och Andreas ,hans b.,
4 Jakob och Johannes, hans b.
10:2
4 den ene b.n skall då överlämna 10:21
4 kommo (J.) moder och hs bröder 12:46
4 dina bröder stå härutanför
12:47
4 var äro mina bröder
12:48
12:49
4 här äro mina bröder
4 den är min b. och min syster
12:50
4 heta icke hs bröder Jakob
13 :55
4 Herodias ,sin b. Filippus' hustrus 14:3
4 tog J.med sig •• Jakobs b.
17:1
4 om din b. försyndar sig
18:15
4 (J.:) så har du vunnit din b.
18:15
4 gånger skall jag förlåta min b.
18:21
4 av hjärtat förlåten •. sin b.
18:35
4 övergivit bröder och systrar
19:29
4 misslynta på de 2 bröderna
20:24
4 b. skaffa avkomma åt sin b.
22:24
4 Nu voro hos oss 7 bröder
22:25
4 hustru efter sig åt sin b.
22:25
23:8
4 l ären alla bröder
4 gjort mot en av mina bröder
25:40
28:10
4 omtalen detta för mina bröder
4 fick se Simon och Simons b. Mark. 1:16
1:19
4 Jakob, Johannes, hans b.
3:17
4 Jakob •• och Johannes, Jakobs b.
4 hs moder och hs bröder
3:31
3:32
4 dina bröder stå härutanför
4 och vilka äro mina bröder
3:33
3:34
4 Se, här äro mina bröder
4 s.gör Guds vilja, är min b.
3:35
5:37
4 Petrus och Johannes, Jakobs b.
6:3
4 I\Iarias son och b. till Jakob
4 Herodias ,sin b. Filippus' hustrus 6:17
6:18
4 icke lovligt hava din b.s hustru
10:29
4 för min skull övergivit •• b.
4 redan här i tiden hus och bröder 10:30
12:19
4 om ngn har en b. s.dör
4 taga sin b.s hustru till äkta
4 och skaffa avkomma åt sin b.
12:19
12:20
4 Nu voro här 7 bröder
4 den ene b.n skall överlämna
13:12
4 b. Filippus var lands furste Luk. 3:1
4 hans b.s hustru Herodias
3:19
4 Simon och Andreas,hans b.
6:14
4 grandet i din b.s öga
6:41
4 Huru kan du s äga till din b. :
6:42
4 B.låt mig taga ut grandet
6:42
4 taga ut grandet i din b.s öga
8:19
4 moder och hs bröder sökte hm
8:20
4 dina bröder stå härutanför
8:21
4 mina bröder äro dessa
4 till min b., att han skiftar arvet 12:13
4 inbjud icke vänner eller bröder 14:12
14:26
4 ej hatar sina bröder
15:27
4 Din b. har kommit hem
15:32
4 denne din b. var död
16:28
4 där jag har 5 bröder
17:3
4 Om din b. försyndar sig
4 för Guds rike •. övergivit bröder 18:29
20:28
4 om ngn har en b. s. är gift
4 taga sin b.s hustru till äkta
4 och skaffa avkomma åt sin b.
20:28
4 Nu voro här 7 bröder
20:29
4 förrådda •• av föräldrar och bröd. 21:16
4 så styrk dina bröder
22:32
4 Andreas , Simon Petrus' b. Joh. 1:40
4 träffade fOrst sin b. Simon
1:41
4 sin moder och sina bröder
2:12
4 Andreas ,Simon Petrus' b.
6:8
4 sade (J. ) bröder till bonom
7:3
4 icke ens hs bröder trodde
7:5
7:10
4 ha bröder gått upp till högtiden
4 låg hennes b. Lasarus sjuk
11:2
4 trösta i sorgen över deras b.
11 :19
11 :21
4 så vore min b. icke död
11:23
4 Din b.skall stå upp igen
4 så vore min b. icke död
11:32
4 till mina bröder och säg
20:17
4 kom det talet ut ibland bröderna 21:23
4 höllo ut i bön .• J.bröder
Apg. 1:14
4 Petrus talade bland bröderna
1 :15

4 profet av edra bröder
3 :22
4 utsen bland eder, l bröder, 7 män 6:3
7 :13
4 Josef igenkänd av sina bröder
4 besöka sina bröder, r. barn
7 :23
4 att hs bröder skulle forstå
7 :25
4 l män, l ären ju bröder
7:26
4 profet av edra bröder, mig lik
7:37
9:17
4 Saul,min b.,H.har sänt mig
9:30
4 När bröderna förnummo detta
4 några av bröderna i Joppe följde 10:23
11:1
4 de bröder s. voro i Judeen
14 bröder s. äro här kommo till mig 11 :12
4 de bröder, s. bodde i Judeen
11 :29
4 Johannes' b.,lät han avrätta
12:2
4 Låten bröderna få veta detta
12:17
4 fdrbittring mot bröderna
14:2
4 några män lärde bröderna så
15:1
4 gjorde alla bröderna stor glädje 15:3
4 Mina bröder, l veten att Gud
15:7
4 bland bröderna voro ledande
15:22
4 och de äldste, edra bröder
15:23
4 hälsa eder, l bröder
15:23
15:25
8 och Paulus, våra bröder
4 i frid fara ifrån bröderna
15:33
15:36
4 Låt oss besöka våra bröder
15:40
4 av bröderna anbefalld åt H. nåd
4 bröderna i Lystra och Ikonium
16:2
5 brödernas antal förökades
16:5
4 sedan de träffat bröderna
16 :40
4 några av bröderna inför
17:6
4 av bröderna sända åstad
17:10
4 sände bröderna Paulus åstad
17:14
4 tog (Paulus) avsked av bröderna 18:18
4 skrevo bröderna till lär j.
18 :27
7 Paulus samtalade med bröderna 20:7
21:7
4 hälsade på hos bröderna där
6 såväl vi själva s. bröderna
21:12
4 tOgO bröderna emot oss
21 :17
4 käre b.,s.kommit till tro
21:20
4 brev till bröderna i Damaskus
22:5
4 Saul,min b.,hav din syn igen
22:13
28:14
4 Där träffade vi på bröder
4 bröderna (i Rom) fingo höra
28 :15
28 :21
4 ej heller ngn av våra bröder
4 förstfödde bland bröder
Rom. 8:29
4 kunde gagna mina bröder
9:3
4 varför dömer du din b.
14:10
14:10
4 varför föraktar du din b.
4 ingen må för sin b.lägga
14:13
4 din mat bekymmer vållas din b. 14:15
4 för din b. bliver en stötesten
14:21
16:5
8 Epenetus,min älskade b.
16:8
8 Ampliatus,min älskade b. i H.
8 stakys,min älskade b.
16:9
4 bröder s.äro tillsammans
16:14
4 b.n Kvartus hälsa eder
16:23
4 så ock b.n Sostenes
l. Kor. 1:1
4 om ngn s.kallades b.
5:11
4 skiljedomare inellan sina bröder 6:5
4 ene b.n gå till rätta med den andre 6:6
4 gör en l själva orätt mot bröder
6:8
4 ngn s.hör till bröderna
7:12
4 helgad gm sin man,är han en b.
7:14
4 b. är intet tvång underkastad
7 :15
4 din b.,s.K.lidit döden för
8:11
8:12
4 Om l synden mot bröderna
4 maten kan bliva min b. till fall
8:13
4 vi likaväl s. H. bröder
9:5
4 visade sig för mer än 500 bröder 15:6
4 väntar hm med bröderna
16:11
4 Vad angår b.nApollos
16:12
4 med de andra bröderna begiva
16 :12
4 alla bröderna hälsa eder
16:20
4 så ock b.n Timoteus
2.Kor. 1:1
4 lämna eder, käre bröder
1:8
2:13
4 fann icke där min b. Titus
4 sända vi ock här en b.
8:18
4 en annan av våra bröder
8 :22
8:23
4 skrivit om andra våra bröder
4 sänder jag åstad dessa bröder
9:3
4 nödvändigt att uppmana bröderna 9:5
4 brist •• avhjälptes av bröderna
11:9
4 faror bland falska bröder
11 :26
4 sände med hm den andre b.n
12:18
Gal. 1:2
4 de bröder s. äro här
4 allenast Jakob,H.b.,såg jag
1:19
7 för bröderna där framlade jag
2:2
2:4
4 falska bröder hade kommit
EL 6 :21
4 Tykikus, min älskade b.
6 :23
4 Frid vare med bröderna
4 av bröderna •• frimodiga
Fil. 1 :14
4 sända b.n Epafroditus
2:25
4 älskade och efterlängtade bröder 4:1
4 De bröder s. äro här hälsa eder
4:21
4 så ock b.n Timoteus
Kol. 1:1
4 hälsar de troende bröderna
1:2
4 min älskade b. Tykikus
4:7
4 Onesimus, min trogne •• b.
4:9
8 Lukas ,den älskade b.n,hälsar
4:14
4 Hälsen bröderna i Laodicea
4:15
4 Timoteus, vår b.
1. Tess. 3:2
4 i förhållande till sin b.
4:6
4 bröderna i hela Macedonien
4:10
4 Hälsen alla bröderna
5:26
4 uppläsa detta brev för bröderna
5:27
4 dragen eder ifrån var b. 2. Tess. 3:6
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4 formanen hm ss.en b.
3:15
4 framlägger fOr bröderna l. Tim. 4:6
4 må du tala ss. till bröder
5:1
4 därför att de äro deras bröder
6:2
8 äro troende och kära bröder
6:2
Tit. 3:14
8 jämväl våra bröder lära
4 och b.n Timoteus hälsa
8 Filemon, vår älskade b. Filem. v.1
4 ss. en älskad b.
v.16
8 din b. efter köttet och i H.
v.16
Hebr. 2:11
4 för att kalla dem bröder
2:12
4 förkunna för mina bröder
2:17
4 bliva lik sina bröder
4 tionde av sina bröder
7:5
4 icke den ene b.n den andre
8:11
4 vår b. Timoteus •• lösgiven
13 :23
4 italiska bröderna hälsa eder
13 :24
l. Pet. 2:17
9 älsken bröderna
10 kärleksfulla mot bröderna
3:8
9 lidanden vederfaras edra bröder 5:9
4 Silvanus, eder trogne b.
5:12
4 vår älskade b. Paulus
2. Pet. 3 :15
4 den s. hatar sin b.
l. Joh. 2:9
4 Den s. älskar sin b,
2:10
4 s.hatar sin b., är i mörkret

2:11

4 den s. icke älskar sin b.
3 :10
4 Kain,s.slog ihjäl sin b.
3:12
4 hans b.s gärningar rättfärdiga
3 :12
4 ty vi älska bröderna
3 :14
4 s.hatar sin b .. är mandråpare
3:15
4 giva våra liv för bröderna
3 :16
4 tillsluter sitt hjärta för sin b.
3 :17
4 Om ngn hatar sin b.
4:20
4 den s. icke älskar sin b.
4 :20
4 han skall ock älska sin b.
4:21
4 ngn ser sin b.begå en synd
5:16
4 Gajus,den älskade b.n
3.Joh. v.1
4 några av bröderna kommo
v.3
4 allt vad du gör mot bröderna
v.5
v.10
4 intet vill göra for bröderna
4 b. s.lever i ringhet
Jak. 1:9
4 ngn vare sig en b. eller en syster 2:15
4:11
4 s. fortalar en b. eller dömer b.
4 Judas .. Jakobs b., hälsar
Jud. v.1
4 Jag,Johannes,eder b.
Upp. 1:9
4 skaran av •• bröder
6:11
4 våra bröders åklagare nedkastad 12:10
4 din medtjänare och dina bröders 19:10
4 medtjänare och dina bröders
22:9
BROD ER (vid tilltal)
l Mina bröder,gören icke l. Mos. 19:7
l Mina bröder, varifrån ären I
29:4
l behåll vad du har ,min b.
33:9
l (Josef:) må en av eder, I bröder 42:19
42:33
l kvar en av eder, I bröder
l mina bröder,gören icke
Dom. 19:23
l I icke göra ,mina bröder I.Sam.30:23
l (Tamar:) nej ,min b.
2. Sam. 13:12
20:9
l väl till med dig,min b.
l Vad är detta för städer, b. l. Kon. 9:13
l dödsklagan:Ack ve,min b.
13:30
l Hören mig,mina bröder 1.Krön.28:2
l Ack ve, min b.! Ack ve
Jer. 22:18
4 B.. låt mig taga ut grandet Luk. 6 :42
4 Mina bröder, skriftens ord Apg. 1:16
2:29
4 Mina bröder, jag kan väl fritt
2:37
4 Bröder, vad skola vi göra
3 :17
4 Nu vet jag väl, mina bröder
4 (Stefanus :) Bröder, hören mig
7:2
4 Bröder, haven I fOrmaningens
13 :15
4 Mina bröder av Abrahams släkt 13 :26
13:38
4 Så mån I nu veta, mina bröder
15:7
4 (Petrus:) Mina bröder, Iveten
4 Mina bröder, hören mig
15:13
22:1
4 Bröder och fäder, hört'n
4 Mina bröder, allt intill denna dag 23:1
4 (Paulus:) Mina bröder
23:6
4 Mina bröder, fastän jag icke
28:17
4 Jag vill säga, mina bröder Rom. 1:13
7:1
4 veten I icke, mina bröder
4 I,mina bröder ,blivit dödade
7:4
4 Alltså, mina bröder, hava vi icke 8:12
10:1
4 Mina bröder, mitt hjärtas
4 att I, mina bröder, icke skolen
11 :25
4 fOrmanar jag eder ,mina bröder 12:1
15:14
4 I, mina bröder, ären fulla av
4 uppmanar jag eder ,mina bröder 15:30
4 förmanar eder ,mina bröder
16:17
4 formanar eder, mina bröder l. Kor .1:10
4 berättat om eder, mina bröder
1:11
1:26
4 betänken, mina bröder
4 kom till eder, mina bröder
2:1
4 icke tala till eder, mina bröder
3:1
4 Detta, mina bröder, har jag
4:6
4 mina bröder, var och en forblive 7:24
4 det säger jag, mina bröder
7 :29
4 säga eder detta, mina bröder
10:1
4 mina bröder, när I kommen
11:33
12:1
4 säga eder, mina bröder
4 mina bröder ,om jag komme
14:6
<I Mina bröder, varen icke barn
14:20
4 Vad fOljer då härav, mina bröder 14:26
14:39
4 mina bröder, varen ivriga
15:1
4 Mina bröder, jag vill påminna
15:31
4 berömma mig .. mina bröder
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4 Mina bröder, vad jag vill säga
15:50
4 älskade bröder, varen fasta
15 :58
4 Mina bröder,jag vill giva eder
16:15
4 meddela eder ,käre bröder 2.Kor. 8:1
4 För övrigt, mina bröder
13:11
4 säga eder ,mina bröder
Gal. 1:11
4 Mina bröder, jag vill taga
3 :15
4 Jag beder eder ,mina bröder
4:12
4 I,mina bröder,ären löftets barn 4:28
4 mina bröder, vi äro icke barn av 4:31
4 Om så vore ,mina bröder
5:11
4 kallllJl.e till frihet, mina bröder
5 :13
4 Mina bröder ,om så händer
6:1
4 vare med eder ande ,mina bröder 6:18
4 Jag vill att I,mina bröder
Fil. 1:12
4 För övrigt, mina bröder, glädjen 3:1
4 mina bröder, jag håller icke fore 3 :13
4 Mina bröder, varen ock I
3 :17
4 För övrigt, mina bröder
4:8
1. Tess. 1:4
4 Vi veta ju, käre bröder
4 I veten ju själva, käre bröder
2:1
4 I kommen ju ihåg,käre bröder
2:9
2:14
4 I,käre bröder ,haven ju blivit
4 skilda från eder, käre bröder
2:17
4 i fråga om eder, käre bröder
3:7
4 Ytterligare,käre bröder , bedja
4:1
4 vi formana eder, käre bröder
4:10
4 icke lämna eder, käre bröder
4 :13
4 skriva till eder ,käre bröder
5:1
5:4
4 käre bröder, I leven icke i
4 Vi bedja eder ,käre bröder
5:12
4 Vi bjuda eder ,käre bröder
5:14
4 Käre bröder, bedjen fOr oss
5:25
4 tacka Gud för eder ,bröder 2.Tess. 1:3
4 bedja vi eder, käre bröder
2:1
2:13
4 tacka Gud för eder, käre bröder
4 Stån alltid fasta,käre bröder
2:15
4 käre bröder, bedjen för oss
3:1
3:6
4 vi bjuda eder, käre bröder
4 I käre bröder, mån icke förtröttas 3 :13
8 Filemon, vår älskade b. Filem. v.1
4 min b., måtte jag få gagn
v.20
4 I helige bröder •• akia på Hebr. 3:1
4 Sen därför till,mina bröder
3:12
10:19
4 vi,mina bröder ,hava en fast
4 Jag beder eder ,mina bröder
13:22
4 vinnläggen eder •• bröder 2. Pet. 1:10
4 förundren icke .. bröder
l. Joh. 3 :13
4 bröder, hållen fOr idel glädje Jak. 1:2
4 vilse, mina älskade brödet1:16
1:19
4 veten I, mina älskade bröder
2:1
4 bröder, menen icke att tron
4 Hören mina älskade bröder
2:5
2:14
4 Mina bröder, vartill gagnar
4 Mina bröder, icke många
3:1
3:10
4 bör det icke vara, mina bröder
4 bröder, icke kan ett fikonträd
3:12
4 Förtalen icke •• mina bröder
4:11
4 biden nu tåligt, mina bröder
5:7
5:9
4 Sucken icke.. bröder
4 Mina bröder, tagen profeterna
5:10
4 mina bröder ,svärjen icke
5:12
4 bröder ,om ngn farit vilse
5:19

BRODERLIG
Se även: Broder, broderskap, brödraförbund, brödragemenskap, nästa,
helig, kristen, älska, kärlek, kärleksverk, vän, kärleksmåltid.
Broderlig kärlek

Ordet broder brukas om en man,
gosse, i förhållande till dem, med
vilka han har gemensamma föräldrar,
far eller mor, 1.Mos.4:2. Det användes även om en landsman, tillhörig
folkgemenskapen, 5.Mos.15:11, om
trosfränder, kristna, medkristna och
medmänniskor, Matt.7:3; 28:10; Apg.
6:3; Ef.6:23.
Broderlig kärlek innesluter det goda
förhållandet bröder emellan, aktiv
godhet, förlåtelse, barmhärtighet, ansvar, omsorg och hjälpsamhet.
Det första brottet mot den broderliga kärleken ledde till ett brodermord, 1.Mos.4:8. När det gällde
släktingar, fick träta dem emellan
icke förekomma, 1.Mos.13:8. Bland
landsmän - dem som tillhörde folkgemenskapen - var man skyldig att
hjälpa en arm och fattig broder, 5.
Mos.15:11.
Med Jesus Kristus har den broderliga kärleken fått en vidgad och
överförd mening. Den har fått en
annan grundval, gemenskapen med
Jesus som Frälsare och Herre, Matt.
23:8, och Gud såsom Fader, Matt.
23:9. Därför är brödrakärleken icke
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begränsad av politiska, sociala eller
nationella förhållanden. Den har sin
rot i Jesus Kristus såsom värl dens
Frälsare, GaI.3:28; l.Joh.4:10-11; 1.
Tim.6:1.
Kännetecknet på kristen gemenskap är broderlig kärlek, l.Joh.3:16.
Den består i att älska varandra av
hjärtat och söka överträffa varandra
i inbördes hedersbevisning, Rom.12:
10. Måste man tillrättavisa sin broder, bör man gå tillväga med hänsyn
och tålamod, Matt.18:15 f. Kärleken
bröder emellan är ett bålverk mot
hatet, l.Joh.3:13-14.
Föredömet för den broderliga kärleken är Kristi egen kärlek, Joh.13:
34. Den troendes uppgift består i att
arbeta på sin tillväxt i broderlig kärlek med rena medel och hjärtats innerlighet, 1.Pet.l :22. De kristna är
skyldiga att älska varandra, I.J oh.
4:11, och giva sina liv för bröderna,
1.Joh.3:16.

Broderlig kärlek
Brödrakärlek är: l) Av hjärtat,
Rom.12:10. 2) Framgångsrik, 1.Tess.
4:9-10. 3) Varaktig, Hebr.13:1. 4)
Oskrymtad, l.Pet.I:22. 5) Vittfamnande, 2.Pet.1:7.
BRODERLIG
Älsken varandra •• i b. kärlek Rom.12:10
b. kärlek icke behövligt
1. Tess. 4:9
Förbliven fasta i b. kärlek
Hebr. 13:1
till oskrymtad b.kärlek
1. Pet. 1:22
i gudsfruktan b.kärlek, i b.a
kärleken allmännelig kärlek 2. Pet. 1:7
BRODERSKAP
upplösa b.et mellan Juda och

5. Mos. 25:2

BROTTSLING
j. o. min son Salomo ss. b. ar 1. Kon. 1:21
brännmärkta ss. b. ar
l. Tim. 4:2

BRUD
Se även: Bröllop, högtid, brudgåva,
brudsång, förbund, gift, ren, obesmittad, jungfru, hustru, maka, kvinna, äktenskap, smyckad, ring.
-brud

ungdomsbrud Jes.54:6
BRUD
Kom m.mig fr. Libanon, min b. HV. 4:8
Du har tagit mitt hjärta, min b.
4:9
Huru skön,är icke din kärlek, min b.4:10
Av sötma drypa dina läppar, min b. 4:11
En tillsluten lustgård, är min b.
4:12
j.kommer t.min lustgård,min b.
5:1
6: 12
du b. från Sulem, vänd om
Vad finnen I att se hos b. en
6:12
lik en b.omgjorda dig
Jes. 49:18
en b.pryder sig med smycken
61:10
brudgum fröjdar sig över sin b.
62:5
Icke förgäter en b. sin gördel Jer. 2:32
7:34
i Juda städer slut på rop f. b.
slut på rop f. brudgum o. rop f. b. 16:9
göra slut på rop för b.
25:10
ännu en gång höra rop f. b.
33:11
o. b.en komma ur sitt gemak Joel 2:16
Brudgum är den s.har b.en Joh. 3:29
rop f. b. skall aldr. mer höras Upp. 18:23
(Lammets) b. har gjort sig redo
19:7
21:2
färdigsmyckad ss. en b.
Kom hit, skall jag visa dig b.en
21:9
22:17
A. och b.en säga: Kom

BRUDGUM
Sak.11:14

BROKIG

avskilja alla b.a, så ock vad
som är b.t bland getterna l. Mos.30:32
getter, som icke äro b.a
30:33
avskilde han de b.a bockarna
och alla b.a getter
30:35
o. så blev djurens avföda b.
30:39
i b. vävnad av mörkblått garn 2. Mls.26:36
ett förhänge i b. vävitad
27:16
ett bälte skall du göra i b. vävnad 28:39
t. att utföra b. a vävnader
35:35
36:37
i b. vävnad av mörkblått garn
38:18
förhänget gjordes i b. vävitad
kunnig i konsten att väva b. t
38:23
39:29
äntligen bältet i b. vävnad
praktvävnader, b. a tyger
Dom. 5:30
en präktig duk,ja.2 b.a dukar
5:30
1. Krön. 29:2
anskaffat b. a stenar
i b.t vävda kläder föres hon
Ps. 45:15
b. t linne från Egypten
Ords. 7:16
arvedel ss. en b. rovfågel
Jer. 12:9
Hes. 16:10
klädde på b. t vävda kläder
dina kläder voro •• tyg i b. vävnad 16: 13
gjorde dig m.dem b. a offerhöjder 16:16
du tog dina b. t vävda kläder
16:18
örnen •• s. är så full m. b. a fjädrar 17:3
taga av sig sina b. t vävda kläder 26:16
segel •• m. b. vävitad fr. Egypten
27:7
27:16
b. a vävnader gåvo de dig(Tyrus)
köpenskap m. b. t vävda mantlar
27:24
BROMS

en b.kommer norrifrån

BROTTSLIGHET
slag s. svarar emot hs. b.

Jer. 46:20

BRORSON

Abram tog sin b. Lot
l. Mos. 12:5
14:12
togo ock med sig Lct,Abrams b.
träffade på de brorsöner 2. Krön. 22:8

Se ä ven: Bröllop, högtid, fest, äktenskap, förbund, gift, man, ring, Kristus.
-brudgum

blodsbrudgum 2.Mos.4:25
BRUDGUM
(solen) är ss. en b.
Ps. 19:6
en b. sätter högtidsbindeln
Jes. 61:10
ss. en b. fröjdar sig över sin brud 62:5
i Juda städer .• slut på rop f. b. Jer. 7:34
slut på rop f. b. o. rop f. brud
16:9
göra slut på rop f. b.
25:10
skall ännu en gång höra rop f. b.
33:11
bär sorgdräkt efter sin b.
Joel 1:8
b.men må komma ur sin kammare 2:16
så länge b.men är hos dem? Matt. 9:15
den tid, då b. men tages ifrån dem 9:15
gingo ut för att möta b. men
25: 1
Då nu b. men dröjde
25:5
ett anskri: Se, b.men kommer
25:6
när de gingo bort, kom b. men
25:10
medan b.men är hos dem? Mark. 2:19
så länge de hava b. men hos sig
2:19
då b. men tages ifrån dem
2:20
medan b. men ännu är hos dem Luk. 5:34
när b. men tages ifrån dem
5:35
kallade övertjänaren på b.men Joh. 2:9
B.är den s.har bruden; men b.mens
vän gläder sig åt b.mens röst
3 :29
rop for b. och brud aldrig mer Upp.18:23
ss. en brud s. är prydd för sin b.
21:2

BRUDGÅVA

(Saul:) I haven handlat b.t
1.Sam.14:33
menen I att de voro mer b.a Luk. 13:4
Jag finner intet b.t hos denne
23:4

På Bibelns tid betalade brudgummen
en bestämd summa penningar för sin
brud. Denna köpesumma (hebr.
mohar) är det, som i vår Bibel kallas
• brudgåva>. Dess storlek kan ej med
säkerhet fastslås. Den var också helt
säkert föremål för förhandlingar, jfr
l.Mos.34:12. Vanligtvis bestod den
möjligen av 50 siklar silver, jfr 5.
Mos.22:29 med 2.Mos.22:16. Vid
trolovningen blev summan helt eller
delvis utbetalad till brudens fader,
som använde en del av den till brudens utstyrsel. Flickan var nu att betrakta som brudgummens egendom.
Om han drog sig undan före bröllopet, fick han inte köpesumman tillbaka. Däremot fick han dubbelt igen,
om brudens fader var skyldig till
brytningen.
Utom köpesumman till brudens
fader var det sed, att brudgummen
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-brott

BROTT

inbrott 2.Mos.22:2; Jer.2:34
lagbrott J es.5:7
skeppsbrott 2.Kor.11:25; 1.Tim.I:19
äktenskapsbrott 2.Mos.20:14; Matt.
5:27
BROTT
icke skyldig t. så svårt b. 2. Sam. 13:16
finner (J. ) icke skyldig t. b. Joh. 18:38
icke finner hm. skyldig t. ngt b.
19:4
finner hm. icke skyldig t. ngt b.
19:6
Vore ngt b. begånget
Apg. 18:14
du begår själv sådant b.
Rom. 2:22
BROTTAS

Då b. des en man m. (Jakob) l. Mos. 32:25
under det (Jakob) b.des m.hm.
32:25
BROTTSLIG

Brudgåva-Bryta
även gav gåvor till bruden själv, jfr
I.Mos.24:53.
BRUDGÅVA
huru stor b. som helst
skall han giva b. för henne
giva i b. för en jungfru
begär ingen annan b.

nyckeln till avgrundens b.
Upp.
hon öppnade avgrundpns b.
Då steg en rök upp ur b.en
[örmölokades a . . . röken frän b.en

l. Mos. 34:12
2. Mos. 22:16
22:17
1. Sam. 18:25

BRUNNSHÅL
bredde (skynket) över b.et
vildå.sna s. flas:J.r i sin b.
ty j. hör b. et av regn

1. Kon. 18:41
Job 30:22
du s. stillar havens h .. deras
böljors b.
b. et av vatten. väldiga vatten
Danet av dem ss. havets b.

2:2

BRUK
-bruk

åkerbruk 2.Krön.26: 1O
9 :21
7:31
9:12
9:15
9:18
2:20
2:21

Den s.k. Jakobs-brunnen vid Sikem .
BRUMMA
(I.) b. allasammans ss. björnar

BRUNN
Därav kallades b.en
1. Mos. 16:14
jag s. har grävt denna b.
21:30
(Rebecka) skyndade till b.en
24:20
b.ar s. hs faders tjänare grävt
26:15
funna en b. med rinnande vatten
26:19

gav han den b.en namnet Esek
26:20
Därefter grävde de en annan b.
26:21
(Isak) grävde åter en b.
26:22
Isaka tjänare grävde där en b.
26:25
berättade om den b. de grävt
26:32
fick (Jakob) se en b. på fältet
29:2
ur denna b.plägade man vattna
29:2
stenen över b.ens öppning var stor 29:2
vältrade stenen från b.ens
29:3
sin plats över b.ens öppning
29:3
vältrat stenen från b.ens öppning
29:8
vältrade stenen från b.ens
29:10
låt oss nu kasta honom i en b.
37 :20
kasten hm i b.en här i öknen
37:22
grepo(Josef)och kastade hm i b.en 37:24
men b.en var tom
37:24
drogo de upp Josef ur b.en
37:28
När Ruben kom tillbaka till b.en
37:29
se,då fanns Josef icke i b.en
37:29
satte (Mose) sig vid en b.
2. Mos. 2:15
Om någon öppnar en b.
21:33
eller om någon gräver en ny b.
21:33
b.ens ägare giva ersättning
21 :34
en b_skall fdrbliva ren
3.Mos.ll:36
i det att han avtäcker hennes b.
20:18
och hon blottar sitt blods b.
20:18
icke dricka ur b.arna
4. Mos. 20:17
om b.en där (i Beer) var det
21:16
Då sjöng I •• Flöda du b.
21:17
sjungen om b.en s. furstar grävde 21:18
icke dricka vatten ur b.arna
21 :22
uthuggna b.ar, s. du icke
5. Mos. 6:11
den stora b.en i Seku
1. Sam. 19:22
s.på sin gård hade en b.
2. Sam. 17:18
stego de andra upp ur b.en
17:21
b.en vid Bet-Lehems stadsport
23 :15
hämtade vatten ur b.en vid
23:16
slog ihjäl lejonet i b.en
23 :20
kastade dem i Bet-Ekeds b. 2. Kon. 10:14
få dricka var och en ur sin b.
18:31
(Sanherib) grävde b.ar och drack
19:24
från b.en vid Bet-Lehems 1. Krön. 11 :17
de 3 hämtade vatten ur b.en
11:18
(Benaja) slog ihjäl lejonet i b.en
11 :22
(Ussia) högg ut många b.ar 2.Krön.26:10
i besittning av uthuggna b.ar Neh. 9:25
loven H. I av Israels b.
Ps. 68:27
Drick vatten ur din egen b. Ords. 5:15
5:18
Din b. må vara välsignad
nästans hustru är en trång b.
23:27
25:26
Ss •• en fördärvad b.
slås sönder och faller i b.en Pred.12:6
min brud, en tillsluten b.
HV. 4:12
en b.med friskt vatten
4:15
dricka var och en ur sin b.
Jes. 36:16
grävde b.ar och drack ut vatten
37 :25
b.ar,usla b.ar.s.icke hälla
Jer. 2:13
en b.låter vatten välla fram
6:7
Malkias b. på fängelsegården
38:6
I b.en var intet vatten, men dy
38:6
hade sänkt Jeremia ned i b.en
38:7
hava kastat (Jeremia) i b.en
38:9
drag Jeremia upp ur b.en
38:10
lät sänka ned dem i b.en
38:11
drogo Jeremia upp ur b.en
38:13
blevo de kastade i b.en
41:7
b.en i vilken Ismael kastade
41:9
Jag skall låta dess b, uttorka
51:36
skall hs b. komma på skam
Hos. 13:15
där herdarna hava sina b.ar
Sef. 2:6
invånare få en öppen b.
Sak. 13:1
en oxe faller i en b.
Luk. 14:5
(nära Sykar) var Jakobs b.
Joh. 4:6
satte (J.) sig ned vid b.en
4:6
och b.en är djup
4:11
vår fader Jakob,s.gav oss b.en
4:12
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~s.

59:11

BRUN

andra hästar, röda, b. a o. vita Sak. 1:8
BRUNN

BRUKA

Se även: Vatten, källa, gräva, djup,
dricka, ösa, lörst, törsta, törstig.

-bruka

missbruka 2.Mos.20:?
BRUKA
ingen mska fanns s.kunde b.1.Mos. 2:5
Edens lustgård till att b. den
2:15
för att (Adam) skulle b. jorden
3:23
4:12
(Gud:) När du b. r jorden
våra händers möda, när vi b. jorden 5:29
samlade strå f. att b. det
2. Mos. 5:12
icke m.hårdhet b.din makt 3.Mos.25:43
skall ingen m. hårdhet b. sin makt 25:46
ingen må m. hårdhet b. sin makt
25:53
för att b.det till •. tjänst
4. Mos. 7:5
skall du b. när menigheten
10:2
taga fOr sitt behov och b.
1. Sam. 8:16
2. Sam. 9:10
du skall b. jorden åt hm
mot Jerusalem skall jag b.
det mätsnöre s.jag b.de
2.Kon.21:13
städer vid vilka vi b.de
Neh.10:37
Viljen I hm. t. förmån b .. tal
Job 13:7
Den s. b. r sin åker får bröd Ords. 12:11
de s. gärna b. henne få äta .. frukt
18:21
avstå fr. att b. klokskap
23:4
Hatet b. r list att fördölja sig med 26:26
Den s. b. r sin åker får bröd
28:19
så styr, att marken bliver b. d Pred.5:8
åsnorna med vilka man b.r
Jes.30:24
bedragaren b.r onda vapen
32:7
skall b. I. ss. ett ärenamn
44:5
utlänningar skola b. åt eder
61:5
till sanning b.de icke sin makt Jer. 9:3
så att de kunna b. (landet)
27:11
(H.:) b.svärdet ss. rakkniv
Hes. 5:1
Dess sköna glans b.de man till
7:20
man icke mer skall b. det i I.
12:23
alla s. b. ordspråk skola tillämpa 16:44
att b. detta ordspråk i I. land
18:2
ingen orsak att b. detta ordspråk
18:3
man har icke b. t läkemedel
30:21
(I. s berg) skolen bliva b.de
36:9
det förödda landet skall bliva b. t
36:34
stadens bebyggare skola b. det
48:19
Am. 6:6
b. en salvor av yppersta olja
b. din kraft, så mkt. du förmår Nab. 2:1
Man b.r först sätta fram
Joh. 2:10
b.r inga förtäckta ord
16:29
han nu kan ö. alla lemmar
Apg. 3:16
b.de de icke våtd
5:26
oförmögen att b. sina fdtter
14:8
sina tungor b.de till svek
Rom. 3:13
b.e han den efter måttet av sin tro 12:6
b. sig till synd mot naturen 1. Kor. 6:9
de s. b.denna världen
7:31
b.en dock icke friheten så
Gal. 5:13
upphören att b. barda ord
EL 6:9
b. r den ss. lagen bör b. s
1. Tim. 1:8
b. ngt. litet vin f. din mages skull
5:23
t. gagn L vars räkning den b. s Hebr. 6:7
det b. de t. sitt fOrdärv
Jud.l0
BRUKAS
vapen s. b. vid krigföring
l . Krön. 12:37
bäcken .. att b.vid tvagning 2.Krön. 4:6
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Job 31:39

Ps. 65:8
93:4
6:23

Jer.

Danet av (folk fr. norrifrån) .. h.
50:42
m. ett b. ss. aven eldslåga
Joel 2:5
hs. röst var ss. b. et av vatten Upp. 1:15
ljud .. likt b. et av stora vatten
14:2
röster . . lika b. et av stora vatten
19:6

BRUDTID

BRUK
ett kärl till hedersamt b.
Rom.
icke något b. av den
1. Kor.
icke gjort b. av den rättigheten
icke gjort b. av sådan förmån
göra b.av den rättighet
somliga (kärl) äro till •. b. 2. Tim.
ett kärl till hedersamt b.

2:24

i b. et hiter du mig försmälta

BRUDSÅNG
(Israels)jungfrur blevo utan b. Ps. 78:63
Jer.

Jer.

BRUS

Bröllop, som hölls på Bibelns tid,
började med en brudsång. Kvinnorna
sjöng i brudens hem och männen i
brudgummens. Även under själva
bröllopet sjöng man brudsånger.

BRUKARE
Har j. utpinat dess b. s liv?

2. Sam. 17 :1~

BRUNST

BRUDSÅNG

du älskade mig under din b.

9:1
9:2
9:2
9:2

-brunn

vatten brunn I.Mos.21:19; Jer.9:1
Brunn

Vattenförsörjningen beredde stora
svårigheter i Österlandet. Floderna
kunde torka ut. Boskapsskötseln gjorde det därför särskilt nödvändigt att
skaffa goda brunnar. Detta kom
följaktligen att spela en väsentlig roll
vid anläggandet av städer och byar.
Ja, byarna placerades faktiskt i närheten av någon brunn eller källa,
dock inte så nära, att befolkningen
stördes av oväsendet, som uppstod,
då man skulle vattna djuren. Brunnarna blev också naturliga rastplatser för nomadstammar och andra,
som var på resa.
Runt omkring brunnen fanns vanligen en kant eller en låg stenmur.
Ofta ledde trappor ned till vattnet.
I Mose lag påbjöds, att brunnarna
skulle övertäckas. Vattnet hämtades
upp i läderämbar eller lerkrukor. Där
brunnen var djup eller då inga trappor ledde ner till vattnet, sänkte man
ned krukan med ett rep. Jakobs
brunn i Sykar, Joh.4: 11, var ca 30 m
djup.
På grund av sin stora betydelse
kunde brunnarna bli orsak till tvister
släkter och stammar emellan. Under
krig plägade härarna gräva igen
brunnarna i de länder, som de intog
och härjade. En tom brunn kunde
ä ven användas som gömställe eller
fängelse, 2.Sam.l?:18; Jer.38:6 .
Man skilde mellan brunnar och
cisterner, jfr Jer.2 :13. I de senare
uppsamlades regnvattnet.
Brunnar
I) Esek, kiv, l.Mos.26:20. 2) Sitna,
fientlighet, l.Mos.26:21. 3) Rehobot,
utrymme, I.Mos.26:22. 4) Sibea, ed,
l.Mos.26:33. 5) Beer-Lahai-Roi, den
levandes brunn, hans som ser mig, l.
Mos.16:13,14; 25:11. 6) En-Rackore,
övers. Den ropandes källa, Dom.
15:19.

BRUSA
Havet b.e och allt vad däri 1. Krön. 16:32
hs hals med b.nde man
Job39:22
dess vågor b.de och svallade
Ps. 46:4
havet b.e och allt. vad däri
96:11;98:7
Hör,det b.r av många folk
Jes. 17:12
det b.r ss. havet b.r
17:12
havet,så att dess böljor b.
51:15
så att dess böljor •. än b.
Jer. 5:22
då b. himmelens vatten
10:13
rör upp havet, så dess böljor b.
31 :35
då b. himmelens vatten
51 :16
av havets b.nde böljor
51 :42
deras böljor b. ss. stora vatten
51 :55
BRV

Hon b. r sig ej om_ . krossa
b. r sig ej om att du bjuder

Job 39: 18
Ords. 6:35

-bryn

ögonbryn 3.Mos.14:9
-bryta

BRYTA

nedbryta Matt.24:2; Mark.13:2
vägbrytare Mika 2: 13
äktenskapsbrytare I .Kor.6:9
brödsbrytel se Apg.2:42
BRYTA

Uppdelning: allmänt, av, bort, fram,
in, lös, ned, sönder , upp, ut.
BRYTA
har brutit mitt förbund'
1. Mos .17 :14
förlåt dina bröder vad de brutit
50:17
Förlåt alltså vad de brutit
50:17
i det de b.mot ngt H.bud
3. Mos . 4:13
ouppsåtligen b.er mot ngt H. bud
4:22
därigenom b.er mot något
4:27
syndar ,han b.er mot något H.bud
5:17
ingen s. brutit arm eller ben
21 :19
Det s. är brutet. • icke offra
22:22
bruten lem fdr bruten lem
24:2'0
utan b.en mitt fdrbund
26 :15
att jag b.er mitt fårbund
26:44
mot (H.)bud har han brutit 4.Mos.15:31
skall han icke sedan b. sitt ord
30:3
berg du skall b. koppar
5. Mos. 8:9
övergiva mig och b. det förbund
31 :16
förakta mig och b. det förbund
31:20
Jag skall icke b. mitt förbund Dorn. 2:1
Förlåt .. vad hon brutit
1. Sam. 25:28
bröto sig igenom .• läger
2. Sam. 23 :16
bröto de dyrbara stenar
1. Kon. 5 :17
bryt nu ditt förbund med Baesa
15:19
bröto de 3 sig igenom
1. Krön. n :18
bryt då ditt förbund
2. Krön. 16:3
skulle vi på nytt b .• bud
Esr. 9:14
ss. ett träd b.es av
Job 24:20
i klipporna b.er man sig gångar
28:10
dödsskjuten .. jag s. intet brutit
34:6
den s.ej b.er sin ed
Ps. 15:4
min kraft är bruten
31:11

K vinn or som hiinllar ,'alten

vid ell bmnll .
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Bryta-Brädd
Den mannen •• b.er sitt f6rbund
55:21
om de b.mot mina stadgar
89:32
Jag skall icke b. mitt f6rbund
89:35
löfte till David skall jag icke b.
89:36
ingen rämna brutits i muren
144:14
skyler allt s. är brutet
Ords. 10:12
vid hjärtesorg är modet brutet
15:13
Den s.skyler vad s.är brutet
17:9
brutet mod tager märgen ur benen 17 :22
brutet mod, vem kan bära det
18:14
tillgiva vad någon har brutit
19:11
brutit det eviga förbundet
Jes. 24:5
b.er man av (grenarna)
27:11
Han b.er förbund
33:8
brutet rör •• icke sönderkrossa
42:3
Hans kraft skall icke b.s
42:4
bryter ditt bröd åt den hungrige
58:7
Bryten eder ny mark
Jer. 4:3
brutit det förbund som jag slöt
11:10
ditt förbund, och bryt det icke
14:21
Man skall icke b. bröd åt någon
16:7
förbund med mig, som de bröto
31:32
ingen bryter (bröd) åt dem
Klag. 4:4
Du mskobarn, bryt •• väggen
Hes. 8:8
Då bröt jag igenom väggen
8:8
du hade ju brutit förbundet
16:59
Kan den s. b.er förbund
17:15
vilkens förbund han bröt
17 :16
Eftersom han bröt förbundet
17:18
17:19
förbund, s. han har brutit
mitt förbund blivit brutet
44:7
b. en eder ny mark
Hos. 10:12
gm. fönstren b. de sig väg
Joel 2:9
de b. sig igenom o. tåga fram Mika 2:13
Varför b. våra faders förbund? Mal. 2:10
prästerna b. sabbaten
Matt. 12:5
Ett brutet rör •• icke sönderkrossa 12:20
O. (J.) bröt bröden
14:19
o. (J.) tackade Gud o. bröt bröden 15:36
välsignade o. bröt det
26:26
(J. ) bröt bröden o. gav dem Mark. 6:41
(J.) tackade Gud o. bröt (bröden)
8:6
när jag bröt de 5 bröden åt. .
8: 19
när j. bröt de 7 bröden åt 4000
8:20
(J.) välsignade (brödet) o. bröt det 14:22
(J.) bröt bröden o. gav åt lärj. Luk. 9:16
(J.) tackade Gud o. bröt det
22:19
(J.) välsignade o. bröt (brödet)
24:30
när han bröt brödet
24:35
hemma i husen bröto de bröd Apg. 2:46
(Paulus) bröt brödet och åt
20:11
(Paulus) bröt det
27:35
Brödet,s.vi b., är icke det 1.Kor.10:16
tackade Gud och bröt det
11:24
de hava brutit sin tro
1. Tim. 5:12
är värdig b. dess insegel
Upp. 5:2
kan •• b. dess insegel
5:5
Du är värdig b. dess insegel
5:9
såg Lammet b. det första av de 7
6:1
när (Lammet) bröt andra inseglet
6:3
när det bröt det tredje inseglet
6:5
när det bröt det fjärde inseglet
6:7
när det bröt det femte inseglet
6: 9
j. såg Lammet b. det sjätte insegl. 6:12
när Lammet bröt sjunde inseglet
8: 1

hemsökelse bröt in över dem PS.106:29
från norr skall olyckan b.in
Jer. 1:14
lik ett lejon s. b.er in
49:19
b.er in på frodiga betesmarker
50:44
Om de bröte sig in i dödsriket Am. 9:2
tjuvar b. sig in och stjäla
Matt. 6:19
inga tjuvar b. sig in och stjäla
6:20
tillstadde icke ngn bröt sig in
24:43
icke bröt sig in i hans hus
Luk. 12:39
BRYTA (lös)
skall låta en stormvind b.lös Hes.13:13
BRYTA (ned)
b. ned deras altaren
2. Mos. 34 :13
I skolen b.ned altaren 5. Mos. 7:5;12:3
skolen b. ned deras altaren Dom. 2:2
(Gideon) brutit ned Baals altare
6:30
denne har brutit ned hans altare
6 :31
har brutit ned hans altare
6:3 2
(David:) H. har brutit ned •• mig
likas om en vattenflod b.er
2. Sam. 5:20
H. så hade brutit ned Ussa
6:8
Baalsstoden bröto de ned
2. Kon. 10:27
bröto ock ned Baals tempel
10:2'7
bröt han ned ett stycke
14 :13
(Josia) bröt ned offerhöjderna
23:8
altaren .• bröt konungen ned
23 :12
altaret i Betel •• bröt han ned
23:15
murarna brötos ned av den här
25:10
att H. så hade brutit ned
1. Krön. 13 :11
14:11
Gud har brutit ned mina fiender
en vattenflod bryter ned
14:11
H. bröt ned en av oss, till straff
15:13
boskapsskjulen bröto de
2. Krön. 14:15
bröt han ned ett stycke av •• mur
25:23
(Ussia) bröt ned Gats murar
26:6
bröto ned offerhöjderna i Juda
31:1
offerhöjder s. Hiskia brutit ned
33:3
Baalsaltarna brötos ned
34:4
(Josia) hade brutit ned altarna
34:7
man bröt ned Jerusalems mur
36:19
Han b.er ned mig med stöt
Job 16:14
Från alla sidor b.er han ned mig 19:10
har du brutit ned dess hägnad Ps. 80:13
brutit ned alla hans murar
89:41
ogudaktigas mun b.es •• ned Ords. 11:11
vis man kan b. ned det fäste
21:22
B. ned har sin tid, och bygga Pred. 3:3
den s. b.er ned mur
10:8
jag skall b.ned dess mur
Jes. 5:5
I bröten ned husen
22:10
husen s.nu b.s ned
Jer. 33:4
kaldlierna bröto ned Jerullalems
39:8
murar runt Jerusalem'brötos ned 52:14
så bröt (H.) ned min kraft
Klag. 1 :14
bröt han ned dottern Judas fästen
2:2
han bröt ned sin hydda
2:6
(H.) har brutit ned utan förskoning 2:17
b. ned den, du stormvind
Hes. 13:11
de skola b. ned dina höjdaltaren
16:39
skall b. ned dina torn
26:9
man skall b.ned dina sköna hus
26:12
skall b.ned deras altaren
Hos. 10:2
fikonträd har det brutit ned
Joel 1:7
du b.er ned huset
Hab. 3 :13
skall b. hennes murar ned
Sak. 9:4
Jag kan b. ned Guda tempel
Matt. 26:61
Du s. b.er ned templet
27:40
skall b. ned detta tempel
Mark. 14:58
Tvi dig s. b.er ned templet
15:29
B.en ned detta tempel
Joh. 2:19
skall b.ned denna byggnad
Apg. 6:14
Bryt icke för mats skull ned Rom.14:20
de kunna b.ned fästen
2. Kor. 10:4
vi b. ned tankebyggnader
10:5
detta s. jag har brutit ned
Gal. 2:18
brutit ned den skiljemur
Ef. 2:14

skall b. sönder (Faraos) armar
30:22
Faraos armar skall jag b. sönder 30:24
när jag b.er sönder deras ok
34:27
b.sönder Israels båge
Hos. 1:5
båge och svärd skall jag b. sönder
2:18
H.skall b.sönder Damaskus
Am. 1:5
och b. sönder deras ben
Miks 3:3
nu skall j. b. sönder det ok
Nab. 1:13
min stavo. bröt sönder den
Sak. 11:10
bröt j. sönder min andra stav
11:14
brutit sönder fotbojorna
Mark. 5:4
hon bröt sönder flaskan
14:3
akterskeppet •• b. s sönder
Apg. 27:41

BRYTA (in)
mod till att b. in i lägret
Dom. 7:11
droga upp och bröto in
2. Krön. 21:17
nu då mörker b.er in
Job 17:12
b. sådana sig in i husen
24:16
gm en bred rämna b. de in
30:14

BRYTA (sönder)
b.sönder deras stoder
2. Mos. 23:24
Du skall b. sönder (offret)
3. Mos. 2:6
jag har brutit sönder edert ok
26:13
en stor storm, s. bröt sönder l.Kon.19:11
Ahas bröt sönder kärlen 2. Krön. 28:24
s.lyftes f. högt brytes sönder Job 38:15
Bryt sönder den •. arm
Ps. 10:15
bågen bryter han sönder
46: 10
bröt han sönder bågens ljungeldar 76:4
bröt sönder träden i deras land
105:33
att han bröt sönder järnbommarna 107:16
bryta sönder bördors ok
Jes. 9:4
14:5
H. har brutit sönder •• stav
järnbommarna skall jag b. sönder 45:2
bröt du sönder ditt ok
Jer. 2:20
dessa hade alla brutit sönder oket
5:5
b. sönder järn eller koppar
15:12
Hananja bröt sönder (oket)
28:10
b. sönder Nebukadnessars ok
28:11
Hananja hade brutit sönder oket
28:12
Ett ok av trä har du brutit sönder 28: 13
J. skall b. sönder oket
30:8
j. skall b. sönder Elams båge
49:35
deras bågar b. s sönder
51:56
jag bryter sönder Egyptens
Hes. 30:18
har brutit sönder Faraos arm
30:21

BRYTA (upp)
bröto upp och droga österut 1. Mos. 11:2
Sedan bröt Abram upp därifrån
12:9
Lot bröt upp och drog österut
13:11
Abraham bröt upp därifrån
20:1
bröt (Abraham) upp och begav sig
22:3
(Jakob) bröt upp och gick över
31:21
(Esau:) Låt oss b.upp och draga
33:12
Jakob bröt upp och drog
33:17
Sedan bröto (Jakobs hus)upp
35:5
Sedan bröto de upp från Betel
35:16
Israel bröt upp därifrån
35:21
(Josefs bröder) hava brutit upp
37:17
I. bröt upp med allt vad
46:1
Jakob bröt upp från Beer-Seba
46:5
I. bröto upp och droga
2. Mos. 12:37
Så bröto de upp från Suckot
13:20
lät Mose israeliterna b. upp
15:22
bröt I. barns menighet upp
16:1
bröt I. barns •• upp fr ån öknen
17:1
(I.) bröto upp fr ån Refidim
19:2
bröto I. barn upp
40:36
bröto (I. barn) icke upp
40:3 7
tabernaklet skall b. upp
4. Mos. 1:51
När lägret skall b. upp
4:5,15
bröto r. barn strax upp
9:17
Efter H. befallning bröto r. upp
9:18
9:19
I. barn bröto icke upp
bröto upp efter H. befallning
9 :20
då molnskyn höjde sig, bröto de upp 9:21
sedan höjde sig, så bröto de upp då 9:21
om den stannade,bröto (I.)icke upp 9:22
den sedan höjde sig, bröto de upp
9:22
efter H. befallning bröto de upp
9:23
när lägren skola b. upp
10:2
de läger b. upp, s.ligga österut
10:5
de läger b. upp, s.ligga söderut
10:6
När lägren skola b. upp
10:6
bröto I. barn upp från Sinais öken 10:12
när (I.) första gången bröto upp
10:13
Juda läger ,det första s.bröt upp
10:14
bröto Gersons barn upp
10:17
Därefter bröt Rubens läger upp
10:18
Därefter bröto kehatiterna upp
10:21
bröt Efraims barns läger upp
10:22
Därefter bröt Dans läger upp
10:25
I denna ordning bröto I. barn upp
10:28
Och de bröto upp
10:28
(Mose:) Vi b. upp och tåga
10:29
bröto de upp från sitt lägerställe 10:34
så ofta arken bröt upp,sade Mose 10:35
Från Kibrot-Hattaava bröt folket
11:35
bröt icke upp, förrän Mlrjam
12:15
bröt folket upp från Haserot
13:1
b.en upp och tagen vägen mot öknen 14:25
de bröto upp från Kades
20 :22
de bröto upp från berget Hor
21:4
Israels barn bröto upp
21 :10
från Obol bröto de upp
21:11
Därifr. bröto de upp
21:12
bröto de upp och lägrade sig
21:13
Israels barn bröto upp
22:1
De bröto upp fr. Rameses
33:3
så bröto nu I. barn upp fr. Rameses 33:5
de bröto upp från Suckot
33:6
de bröto upp fr. Etam
33:7
de bröto upp fr. Habirot
33:8
de bröto upp fr. Mara
33:9
de bröto upp fr. Elim
33:10
de bröto upp fr. Röda havet
33:11
de bröto upp fr. öknen Sin
33:12
de bröto upp fr. Dofka
33: 13
de bröto upp fr.Alus
33:14
de bröto upp fr. Refidim
33:15
de bröto upp fr. Sinais öken
33:16
de bröto upp fr. Kibrot-Hattaava
33:17
de bröto upp fr. Haserot
33: 18
de bröto upp fr. Ritma
33: 19
de bröto upp fr. Rimmon-Peres
33:20
de bröto upp fr. Libna
33:21
de bröto upp fr. Rissa
33:22
de bröto upp fr. Kehelata
33:23
de bröto upp fr. berget Sefer
33:24
de bröto upp fr. Harada
33:25
de bröto upp fr. Makhelot
33:26
de bröto upp fr. Tabat
33:27
de bröto upp fr. Tera
33:28
de bröto upp fr. Mitka
33:29
de bröto upp fr. Hasmona
33: 30
de bröto upp fr. Moserot
33:31
de bröto upp fr. Bene-Jaakan
33:32
de bröto upp fr. Hor-Haggidgad
33:33
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BRYTA (av)
Men Josef bröt av sitt t a l l . Mos. 43:30
fdll Eli •• bröt nacken av sig 1. Sam. 4:18
min arm b.s av ifrån sin led
Job 31:22
bröt av dess översta kvist
Hes. 17:4
(vinträdets) grenar brötos av
19:12
när de stödja på dig,b.es du av
29:7
BRYTA (bort)
ngra av grenarna brutits bort Rom.11 :17
en del grenar brötos bort
11 :19
BRYT A (fram)
bröto djupets källor fram
1. Mos. 7:11
b. fram ifrån bakhållet
Jos. 8:7
bröt Abimelek •• fram
Dom. 9:35
israeliter i bakhåll bröto fram
20:33
bröto israeliterna fram
2. Kon. 3 :24
mellan stenarna b.er han fram Job 8 :17
om en Jordan b.er fram mot
40:18
lågor b. fram ur hans gap
41:12
Det var du s.lät källa b.fram Ps. 74:15
lät ej sin förtörnelse b. fram
78:38
bröto djupens vatten fram
Ords. 3 :20
när djupets källor bröto fram
8 :28
vatten skola b. fram i öknen
Jes.35:6
Då skall ljus b.fram fdr dig
58:8
fienden b.er fram lik en ström
59:19
skall min vrede b. fram
Jer. 4:4
att icke min vrede må b.fram
21:12
hans f6rtörnelse b.er fram
30:23
Vattnet s. fick b. fram
Hes. 47:8
och dalar b. sig fram
Mika 1:4

de bröto upp fr. Jothata
33:34
de bröto upp fr. Abrona
33:35
de bröto upp fr. Esjon-Geber
33:36
de bröto upp fr. Kades
33:37
de bröto upp fr. berget Hor
33:41
de bröto upp fr. Salmona
33:42
de bröto upp fr. Punon
33:43
de bröto upp fr. Obot
33:44
de bröto upp fr. Ijim
33:45
de bröto upp fr. Dibon-Gad
33:46
de bröto upp fr. Almon-Diblataima 33:47
de bröto upp fr. Abarimbergen
33:48
åt annat håll och b.en upp
5.Mos. 1:7
(Mose:)vi bröto upp från Horeb
1:19
b.en upp och tagen vägen mot öknen 1:40
bröto upp och toga vägen mot öknen 2:1
b.en upp och gån över bäcken Arnon 2:24
I. bröto upp och tågade till Mosera 10:6
Därifrån bröto de upp
10:7
gå framf. folket, o. låta dem b. upp 10:11
bröt Josua m. alla I. barn upp Jos. 3:1
skolen ock I b. upp fr. eder plats
3:3
Folket bröt då upp fr. sina tält
3:14
8:3
Då bröt Josua upp m. krigsfOlket
de s.lågo i bakhåll bröto upp
8:19
Då bröto Israels barn upp
9:17
sedan (Josua) hade brutit upp
10:9
(Sebul:) Bryt nu upp
Dom. 9:32
bröt Abimelek med sitt folk upp
9:34
bröt han upp och anföll dem
9:43
bröto 600 man av daniternas •• upp 18:11
Dessa bröto upp och droga åstad
20:18
bröto I. barn upp följande morgon 20:19
alla I. män hade brutit upp
20:33
Då bröt David upp
l. Sam. 23:13
Då bröt Saul upp o. drog ned
26:2
Då bröt David upp o. begav sig
26:5
David bröt upp o. drog t. Akis
27:2
David bröt upp o. drog åstad 2. Sam. 6:2
så vill j. b. upp o. f6rfölja David
17:1
B. en upp o. gån m. hast ö. vattnet 17:21
Då bröt David upp m. allt det folk 17:22
(I.) måste b. upp o.lämna hm. 2. Kon.3:27
Därf. hade (arameerna) brutit upp
7:7
han hade brutit upp fr. Lakis
19:8
Då bröt Sanherib upp o. tågade
19:36
Då bröt allt folket upp o. begav
25:26
bröto upp fr. Ahavaströmmen Esra 8:31
lät sitt folk b. upp
Ps. 78:52
(Sanherib) hade brutit upp
Jes.37:8
bröt Sanherib upp och tågade
37:37
fo1kf6rdärvare b.er upp
Jer. 4:7
skall b. upp från bröllopet
Luk. 12:36
bröto vi upp därifrån
Apg.21:5
väl åstundar jag att b. upp
Fil. 1:23
tiden, då jag skall b. upp
2. Tim. 4:6
BRYTA (ut)
om spetälskan brutit ut
3. Mos. 13:12
spetälska brutit ut där bulnaden
.13 :20
spetälska brutit ut där brännsåret 13:25
spetälska brutit ut på det
13 :42
är det spetälska s. har brutit ut
13 :57
b.er ut de stenar s. äro angripna
14:40
sedan man brutit ut stenarna
14:43
en bjälke b.s ut ur hans hus
Esr. 6:11
unglejonens tänder b.s ut
Job 4:10
bryt ut de unga lejonens
Ps. 58:7
förrän kivet har brutit ut
Ords. 17:14
BRÅD

hennes b.a flykt f6ll han
solen har åter brått att
Varf6r har du nu så brått

2. Sam. 4:4
Pred. 1:5
Jer. 2:36

BRÅDMOGEN

likna fikonträd med b. frukt

Nah. 3:12

-bråka

sönderbråka . Luk.9:39
BRÅNAD

s.upptändens av b.vid terebint. Jes.57:5
vildåsna, vars b. ingen kan
Jer. 2:24

-bräcka

BRÄCKA

murbräckor Hes.4:2
BRÄCKA
b.te så Abimeleks huvudskål Dom. 9:53
på b.ta rörstaven Egypten 2. Kon. 18:21
H. röst b.er cedrar
Ps. 29:5
H. b.er Libanons cedrar
29:5
(H.) b.er spjutet
46:10
Det var du s. b.te Leviatans
74:14
på den b.ta rörstaven Egypten Jes.36:6
(H.) b.te Sions bomnutr
Klag. 2:9
BRÅCKLlG

hans tillfdrsikt visar sig b.
BRÄDD

Job 8:14

(Jordan) är full över alla b.ar Jos. 3:15
vatten nådde upp över sina b.ar
4:18
den var full över sina b.ar l. Krön. 12:15
stiga över alla sina b.ar
Jes. 8:7
fyllde (krukorna) till b.en
Joh. 2:7
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Bräddfull-Brännoffer
BRÄDDFULL
duvor s. sitta invid b. rand

HV. 5:12

BRADE

B. rna t. tabernaklet..
2. Mos. 26:15
10 alnar långt skall vart b. vara
26: 16
Vart b. skall hava 2 tappar
26:17
så skall du göra på alla b. rna
26:17
av tabernaklets b. r skall du sätta 26: 18
40 fotstycken under de 20 b. rna,
2 fotstycken under vart b.
26:19
skall du sätta 20 b. r
26:20
2 fotstycken under vart b.
26:21
26:22
på baksidan skall du sätta 6 b. r
26:23
2 b. r på tabernaklets hörn
bliver det 8 b. r m. fotstycken
26:25
2 fotstycken under vart b.
26:25
5 t. de b. r s. äro på ena sida
26:26
5 tvärstänger t. de b. r s. äro på .•
0.5 tvärstänger t. de b. r
26:27
mellersta•• s. sitter på b. rna
26:28
b. rna skall du överdraga m. guld 26:29
(tabernaklet) häktor •• b. r
35:11
B. rna t. tabernaklet .• akacieträ
36:20
10 alnar långt gjordes vart b.
36:21
på vart b. sattes 2 tappar
36:22
så gjorde man på alla b. rna
36:22
av tabernaklets b. r satte man 20.. 36:23
40 fotstycken •• sätta under de 20
b. rna, 2 fotstycken under vart b.
36:24
36:25
satte man på norra sidan,20 b. r
2 fotstycken under vart b.
36:26
på baksidan satte man 6 b. r
36:27
36:28
2 b. r satte man på baksidan
Således blev det 8 b. r, 2 fot36:30
stycken under vart b.
5 t. de b. r .. tabernakl. ena sida
36:31
5 tvärstänger t. de b. r .• o 5 t. d.
b. r på tabernaklets baksida
36:32
den gick tvärs ö. ,mitt på b. rna
36:33
b.na överdrog man med guld
36:34
tabernaklet •• dess häktor, b. r
39:33
40:18
(Mose) .. ställde fast dess b. r
vården om b. rna t. tabern. 4. Mos. 3:36
b. rna t. tabernaklet
4:31
täckte m. b. r av cederträ, överklädde han m.b. r av..
1. Kon. 6:16

BRÄNNA

Se även: Brinna, brand, eld, värma,
upptända, tända, brännoffer, altare,
brännmärka, lampa, lysa, svavel.
-bränna

förbränner Ps.83:l5; 97:3
BRÄNNA

Uppdelning: allmänt, av, in, upp.
BRÄNNA
låt oss slå tegel och b. det 1. Mos. 11:3
(Juda:) Fören ut henne till att b.s 38:24
och b.de (kalven) i eld
2. Mos.32:20
tog jag kalven •• och bAe
5. Mos. 9:21
när solen b. er s.hetast
1. Sam. 11:9
(Josta) b.de människoben 2. Kon. 23:20
fastän ej bränd av solen
Job.30:28
att solen har bränt mig så
HV. 1:6
En b. nde vind fr. höjderna
Jer. 4:11
glödande f. b. nde hungers • .' Klag. 5:10
känna lukten av ngt. b. på dem Dan. 3:27
i den b. nde torkans land
Hos. 13:5
elden skall b. ,ingen släcka den Am.5:6
sände Gud en b. nde östanvind Jona 4:8
Solen går upp m. b. nde hetta
Jak. 1:11
b. nde hetta (icke träffa dem) Upp. 7:16
fick (solen) makt att b. mskorna
16:8
BRÄNNA (av)
mskorna blevo b.da av hetta
BRÄNNA (in)
ej b. in skrifttecken på

UpP. 16:9
3. Mos. 19:28

BRÄNNA (upp)
skolen l b. upp det i eld
2. MDs.12:10
b. upp i eld utanf6r lägret
29:14
29:34
skall clu i eld b. upp detta
b. upp det på ved i eld
3. Mos. 4:12
på den plats skall det b.s upp
4:12
han skall b. upp (tjuren)
4:21
det skall b.s upp i eld
6:30
skall detta b. s upp i eld
7:17
7:19
utan (köttet) skall b. s upp i eld
8:17
övriga av tjuren b.de(Mose) upp
8:32
vad s. bliver över skolen I b. upp
köttet o. huden b. de (Aron) upp
9:11
o. man skall b. upp klädnaden
13:52
allt sådant skall b. s upp i eld
13:52
du skall b. upp den i eld
13:55
den sak•• skall du b. upp i eld
13:57
skall b. upp i eld med deras hud
16:27
den s. b. er upp detta skall två
16:28
s. bliver över skall b.s upp
19:6
skall b. upp bäde hm och dem
20:14
hon skall b.s upp i eld
21:9
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Sedan skall man b. upp kon 4. MDs.19:5
hennes hud •• skall man b. upp
19:5
elden vari kon b.es upp
19:6
den s. b.de upp henne
19:8
tältläger b. de (I.) upp i eld
31:10
b. upp deras beläten i eld 5. Mos. 7:5
Deras gudabeläten skolen I b. upp
7:25
I skolen b. upp deras Aseror i eld 12:3
12:31
de b. upp sina söner o. döttrar
däreft. skall du b. upp staden
13: 16
(Jeriko) b. de (I. barn) upp i eld Jos. 6:24
(den skyldige) skall b. s upp
7:15
(l. menighet) b. de upp (Akan) i eld 7:25
Josua b. de upp Ai
8:28
deras vagnar .skall du b. upp i eld 11:6
deras vagnar lät (Josua) b. upp
11:9
Hasor b. de (Josua) upp i eld
11:11
b. de l. icke upp ngn. av de städer 11:13
f. att b. upp den i eld
Dom. 9:52
b. upp (Jeftas) hus i eld
12:1
b. upp dig o. din faders hus i eld
14:15
b. de upp henne o. hennes fader
15:6
(Lals) b. de de upp i eld
18:27
bränt upp (Siklag)i eld
1.Sam.30:1
vi hade br änt upp Siklag i eld
3 O:14
b.er sedan upp dem i eld
2.Sam.23:7
Farao hade •• b.t upp det
1. Kon. 9:16
människoben skall man då b. upp
13:2
b.de upp den i Kidrons dal
15:13
b.de upp •. jämte sig själv i eld
16:18
kastade ut .. o. b. de upp
2. Kon. 17:31
(Josia) lät b. upp dem
23:4
b. de upp den där i Kidrons dal
23:6
solens vagnar b. de (Josia) upp
23: 11
b. de (Josia) upp offerhöjden •• o.
b. de tillika upp Aseran
23:15
o. (Josia) b. de upp dem på altaret 23:16
(Nebusaradan) b. de upp H. hus .. ;
alla hus •• b. de han upp
25:9
att (avgudar) skulle b. s upp 1.KrönJ.4:12
Asa bAe upp den
2. Krön. 15:16
28:3
(Ahas) b.de upp sina barn i eld
prästernas ben b.de han upp
34:5
man b.de upp Guds hus
36:19
(Jerusalems) palats b.de man upp 36 :19
i eld b.er han upp stridsvagn. Ps. 46:10
f6rsamlingshus hava de b.t upp
74:8
låga b.de upp de ogudaktiga
106:18
allt sådant skall b.s upp
Jes. 9:5
den skall b.upp •• dess törnen
10:17
skulle jag b. upp alltsammans
27:4
(H.:) En del av träet b.er man
44:16
del därav har jag bränt upp i eld
44:19
(H. :) strå s. b.es upp i eld
47 :14
(I.) städer b.s upp
Jer. 2:15
f. att där b. upp sina barn i eld
19:5
skall b. upp (staden) i eld
21:10
tända eld på staden o. b. upp den
32:29
skall b. upp (Jerusalem) i eld
34:2
skola då b. upp den i eld
34:22
att han icke skulle b. upp rullen
36:25
sedan konungen hade bränt upp
36:27
Jojakim, Juda konung, b.de upp
36:28
Du har b. t upp denna rulle
36:29
bok s. Jojakim, b. t upp i eld
36:32
(kaldeerna) skola b. upp den
37:8
skulle b. upp denna stad
37:10
de skola b. upp (Jerusalem)
38:18
orsak t. att denna stad b. es upp
38:23
b. de upp i eld •• konungens hus
39:8
skall b. upp (Egyptens gudahus)
43:12
Egyptens gudahus skall han b. upp 43: 13
lydstäder skola b. s upp i eld
49:2
(Babeis) höga portar skola b. s upp 51:58
(Nebusaradan) b. de upp H. hus
52:13
de f6rnämas hus b. de han upp i eld 52:13
En tredjedel skall du b. upp
Hes. 5:2
skall du b. upp strån i eld
5:4
dina hus •• b. upp i eld
16:41
skall •. b. upp deras hus i eld
23:47
skall (syndofferstjuren) b. s upp
43:21
kastades i elden f. att b. s
Dan. 7:11
agnarna skall han b. upp i eld Matt. 3: 12
binden det i knippor att b. s upp
13:30
(J. ) Ss. nu ogräset •• b. es upp
13:40
(J.) Konungen b. de upp derIIs stad 22:7
agnarna skall han b. upp
Luk. 3: 17
sådana grenar •• b. s upp
Joh. 15:6
många •• b. de upp (böckerna) Apg. 19:19
om hs.verk b.es upp
1. Kor. 3:15
offrade min kropp t. att b. s upp
13:3
kropparna av djur •• b. s upp Hebr. 13:11
jorden o.de verk •. b.s
2.Pet. 3:10
tredjedelen av jorden b. des upp, o.
tredjedelen av träden b. des upp o.
allt grönt gräs b. des upp
Upp. 8:7
17:16
de skola .• b. upp henne i eld
(Babylon) skall b. s upp i eld
18:8
BRANNING

dödens b.ar omvärvde mig 2. Sam. 22:5
väldiga vatten, havets b.ar
Ps. 93:4
BRÄNNJÄRN

märken av b. i stället f6r

766

Jes. 3:24

BRÄNNMÄRKA

b.ta ss. brottslingar

1.Tim. 4:2

BRÄNNOFFER

Se även: Offer, bränna, eldsoffer,
försoningsoffer, heloffer, tabernakel,
präst, syndoffer, lag, boskap, djur.
-brännoffer

nymånadsbrännoffret 4.Mos.28: 14
sabbats brännoffret 4.Mos.28: 10
Brännoffer

Brännoffer är ett av de äldsta offren
i Israel. I tabernaklet, och senare
i templet, frambars det morgon och
kväll. Varje sabbat samt vid en rad
högtider offrade man dessutom vid
andra tider på dagen. Brännoffret
var ett försoningsoffer. Det brukades
även i förbindelse med reningar. Till
brännoffer skulle man enligt lagen
använda fäkreatur, småboskap och
fåglar. Se: Offer (Offer i G.T., 1).
BRÄNNOFFER

Uppdelning: allmänt,
offra.

förb. med

BRÄNNOFFER
(Abraham) huggit ved t. b. 1. Mos. 22:3
Abraham tog veden t. b. t
22:6
(Isak:) var är fåret t. b. ret?
22:7
(Abraham:)Gud utser fåret t. b. ret 22:8
Jetro frambar ett b.
2. Mos. 18:12
(väduren) är ett b. åt H.
29:18
förbränna på altaret, ovanpå b. ret 29:25
Detta skall vara edert dagliga b.
29:42
icke låta komma därpå •. b.
30:9
vill bära fram ett b.
3. Mos. 1:3
O. prästen skall f6rbränna ett b.
1:9
bära: fram ett b. av småboskapen
1:10
(H:) det är ett b.
1:13
vill bära fram ett b. av fåglar
1:14
det är ett b., ett eldsoffer
1:17
på altaret, ovanpå b.ret
3:5
plats,där man slaktar b.ret
4:24
2 unga duvor .• och 1 t. b.
5:7
Detta är lagen om b.ret
6:9
B.ret skall ligga på altarets härd
6:9
vartill elden har förbränt b. ret
6:10
(prästen) skall lägga b. ret därpå
6:12
när en präst bär fram b. för ngn.
7:8
Detta är lagen om b. ret
7:37
var ett b. t. en välbehaglig lukt
8:21
förbrände på altaret, ovanpå b. ret 8:28
Tag en vädur t. b.
9:2
Tagen 1 kalvo. 1 lamm, t. b.
9:3
(Aron) f6rbrände dem ovanpå b. ret 9:14
f6rbrände förutom morgonens b.
9:17
eld gick ut o. förtärde b. ret
9:24
ett årsgammalt lamm ss. b.
12:6
2 turturduvor, 1 t. b. 0.1. t. syndoff. 12:8
ena t. syndoffer , den andra t. b.
14:22
(Aron) skall taga en vädur t. b.
16:3
skall (Aron) mottaga vädur t. b.
16:5
ett lamm av hankön t.b.
4.Mos. 6:14
(Nahesons offergåva) 1 ungtjur. t. b. 7:15
(Netanels offergåva) 1 ungtjur t. b. 7:21
(Eliabs offergåva) 1 ungtjur •• t. b.
7:27
(Elisurs offergåva) 1 ungtjur .• t. b. 7:33
(Selumiels offergåva) 1 ungtjur •• t. b.7:39
(Eljasars offergåva)l ungtjur .. t. b. 7:45
(Elisamas offergåva) 1 ungtjur .. t. b. 7:51
(Gamliels offergåva) 1 ungtjur •. t. b. 7:57
(Abidans offergåva) 1 ungtjur .• t. b. 7:63
(Ahiesers offergåva) 1 ungtjur .. t. b. 7:69
(Pagiels offergåva) 1 ungtjur .• t. b. 7:75
(Ahiras offergåva) 1 ungtjur •. t. b. 7:81
(Bileam:) Stanna kvar vid ditt b.
23:3
fann (Balak) stående vid sitt b.
23:6
Stanna kvar här vid ditt b.
23:15
fann han (Balak) stående vid sitt b. 23: 17
jämte det dagliga b. ret
28:10
ett b. t. en välbehaglig lukt
28:13
detta förutom det dagliga b. ret
29:11
förutom det dagliga b. ret
29:16
må nu vara b. eller spisoffer
29:39
dit skolen l föra edra b.
5.Mos.12:6
skolen l föra edra b.
12:11
Jos. 22:26
bygga altare,men icke t. b.
f6rrätta H. tjänst m. våra b.
22:27
H. altare s. våra fäder .• icke t. b.
22:28
Bort det •• bygga ett altare t. b.
22:29
men om du vill tillreda ett b. Dom. 13:16
hade (H. ) icke tagit emot ngt. b.
13:23
frambar (Saul) b. ret
1. Sam. 13:9
(Saul) hade slutat frambära b. ret 13:10
Menar du H. har behag t. b.
15:22
här äro fBkreaturen t. b.
2. Sam. 24:22
b. ret skulle rymmas här
1. Kon. 8:64
(Elia:) gjuten ut vattnet ö. b. ret
18:34
18:38
H. eld förtärde (Elias) b. ret
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förbrände han sitt b.
2. Kon. 16:13
på altaret skall du förbränna morgonens b •• konungens b. så ock b.
f. allt folket i landet
16:15
blodet av b. skall du stänka
16:15
framburo därefter b.
1. Krön. 16: l
här giver j. dig fäkreaturen t. b.
21:23
o. här altaret f. 1. b.
22: 1
skölja vad s. hörde·t. b. ret 2. Krön. 4:6
eld fr. himmelen o. f6rtärde b. ret
7: 1
icke kunde rymma b. ret
7:7
(prästerna) f6rbränna åt H. b.
13:11
ända t. dess b. ret var fullbordat
29:28
alla (djur) t. b. åt H.
29:32
var antalet stort av b. ,vartill kommo drickoffer s. hörde t. b. ren
29:35
förde därvid fram b. t. H. hus
30:15
anslog av sin egendom t. b. ren
31:3
(offrade) det dagliga b. ret
Esra 3:5
lamm t. b. åt himmelens Gud
6:9
det dagliga b. ret
Neh. 10:33
upptage m. välbehag ditt b.
Ps. 20:4
b. o. syndoffer begär du icke
40:7
(I.) b. har j. alltid inför mig
50:8
t. b. har du icke lust
51:18
Då skall du undfå b. o. heloffer
51:21
Så kommer j. då t. ditt hus m. b.
66:13
B. av feta får vill j. frambära
66:15
(H.) är mätt på b. av vädurar Jes. 1:11
Lihanons djur icke nog t. b.
40:16
b. skola vara mig välbehagliga
56:7
Edra b. täckas mig icke
Jer. 6:20
edra b. tillhopa m. edra slakteffer
7:21
ngt. bud ang. b. o. slaktoffer
7:22
skall man komma o.frambära b.
17:26
sina barn t. b. åt Baal
19:5
alla dagar b. fram b.
33:18
där skulle man skölja b. ren Hes. 40:38
f. b. ret stodo 4 bord av stenar
40:42
de skola slakta b. åt folket
44:11
45:15
(giva djuren) t. spisoffer, b.
att frambära b. på festerna
45: 17
(fursten) skall anskaffa b.
45:17
vid högtiden frambära likadana b. 45:25
b. ret utgöras av 6 felfria lamm
46:4
t. Guds kunskap mer än t. b. Hos. 6:6
Skall träda fram inf. hm. m. b. Mika 6:6
f6rmer än alla b. o. slaktoffer
12:33
i b. fann du icke behag
Hebr. 10:6
b. o. syndoffer begärde du icke
10:8
BRÄNNOFFER (i förbindelse m. offra)
Noa offrade b. på altaret
1. Mos. 8:20
offra (I sak) där ss. b.
22:2
offrade den t. b. i sin sons ställe
22:13
låta oss få b. att offra åt H. 2. Mos. 10:25
altare o. offra därpå dina b.
20:24
sände unga män t. att offra b.
24:5
Dagen därefter offrade b.
32:6
40:29
(Mose) offrade b. o. spisoffer
(duvan) skall han offra t. b. 3. Mos. 5:10
Träd fram o. offra ditt b.
9:7
Sedan (Aron) hade offrat b. ret
9:22
Se,de hava i dag offrat sitt b.
10:19
skall offra b. ret på altaret
14:20
'skall offra den andra t. b.
14:31
prästen skall offra t. b.
15:15
offra den andra t. b.
15:30
skall (Aro:!.) offra sitt eget b.
16:24
Om ngn. av I. hus offrar ett b.
17:8
s. de vilja offra åt H. ss. b.
22:18
offra ett felfritt lamm t. b. åt H.
23:12
t. att offras ss. b. åt H.
23:18
H. högtider på v. I skolen offra b. 23:37
skall offra en (duva) t. b.
4. Mos. 6:11
prästen skall offra (nasirens) b.
6:16
skall du offra den andra t. b.
8: 12
trumpeterna, då I offren edra b.
10:10
(Om I) viljen offra ett b.
15:3
vare sig det är ett b. s. offras
15:5
när du offrar en ungtjur t. b.
15:8
skall offra en ungtjur t. b.
15:24
skolen offra 2 lamm t. b. för var.. 28:3
dagliga b. ret, s. offrades på Sinai 28:6
nymånadsdagar skolen l offra t. b. 28:11
en bock offras jämte b. ret
28:15
ss. b. skolen I offra 2 ungtjurar
28:~9
Förutom morgonens b. , s. utgör
det dagliga b. ret, skolen I offra. . 28:23
Jämte det dagliga b. ret skall
28:24
Ss. b. t. en välbehaglig lukt f. H.
28:27
Förutom det dagliga b. ret
28:31
Ss. b. t. en välbehaglig lukt f. H.
29:2,8
f6rutom det dagliga b. ret s. skola 29:6
ss. b. ,ss. eldsoffer, skolen I offra 29:13
ss. b •. skolen I offra
29:36
Tag dig t. vara att offra b. 5. Mos. 12:13
där skall du offra dina b.
12:14
av dina b. offra både köttet. •
12:27
skall på (altare) offra b. 6.t H.
27:6
på det offrade de b. åt H.
Jos. 8:31
om (Rubens barn) offra därpå b.
22:23
offra b. på styckena av Aseran Dom. 6 :26
ss. b.på det nyuppbyggda altaret
6:28
det skall (Jefta) offra t. b.
11:31
20:26
(I. harn) offrade b. o. tackoffer
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Brännoffersaltare-Bröd
folket offrade b. o. tackoffer
21:4
offrade korna till b. åt H.
1.Bam. 6 :14
offrade invånarna •• b. åt H.
6:15
Samuel offrade (dilammet) till b.
7:9
Under det Samuel offrade b. ret
7:10
skall (Samuel) komma att offra b. 10:8
tog j. mod t. mig o. offrade b. ret
13: 12
offrade David b. inf. H.
2. Sam. 6:17
När David hade offrat b. ret
6:18
icke offra b. s. j. har fått f. intet
24:24
David byggde altare o. offrade b.
24:25
1000 b. offrade Salomo
1. Kon. 3:4
(Salomo) .• o. offrade b.
3:15
där offrade (Salomo) b. ret
8:64
Salomo offrade 3 gånger om året b. 9:25
(drot1ningen av Saba) såg b. ren
10:5
offrade sin son till b.
2. Kon. 3 :27
icke mer offra b.och slaktoffer
5:17
att offra slaktoffer och b.
10:24
när man hade offrat b. ret
10:25
När David offrat b. ret
1. Krön. 16:2
beständigt skulle offra åt H. b.
16:40
offra b. s. j. har fått f. intet
21:24
21:26
David offrade b. o. tackoffer
att offra alla b. åt H.
23:31
(församlingen) offrade b. åt H.
29:21
(Salomo) offrade 1000 b. 2. Krön. 1:6
offra b. morgon o. afton
2:4
offrade (Salomo) b. ren
7:7
Nu offrade Salomo b. åt H.
8:12
t. att offra b. åt H.
23:18
man offrade b. i H. hus beständigt 24:14
De offrade inga b. i helgedomen
29:7
att offra dessa b. f. hela Israel
29:24
att man skulle offra b. ret
29:27
när de hade offrat b. ret
29:29
s. manades därtill offrade b.
29:31
b.och tackoffer skulle offras
31:2
anslog av sin egendom, till b.ren
till att offra b. morgon och afton
och att offra b. på sabbaterna
31:3
offra b.ret och fettstyckena
35:14
man offrade b.på H. altare
35:16
byggde altare för att offra b. Esr. 3:2
de offrade åt H. b. därpå,
morgonens och aftonens b.
3:3
offrade b.för var dag
3:4
begynte de offra b. åt H.
3:6
offrade de nu till b. åt I. Gud
8:35
alltsammans till b. åt H.
8:35
bittida offrade (Job) ett b.
Job 1:5
offren dem ss. b. för eder
42:8
om (Juda folk) än offra b.
Jer. 14:12
så att man kan offra b.
Hes. 43:18
skola offra dem ss. b. åt H.
43:24
skola offra på altaret edra b.
43:27
offra ss. b. åt H. 7 tjurar
45:23
när prästerna offra (furstens) b.
46:2
vare sig ett b. e. ett tackoffer
46: 12
(fursten) skall offra sitt b.
46: 12
dagligen offra ss. b. åt H.
46:13
skolen offra lammet ss. dagligt b. 46:15
om I än offren åt mig b.
Am. 5:22

BRÄN NOFFERSALT ARE

Det viktigaste altaret i Israels helgedom. Det var placerat vid ingången
till tabernaklet, resp. templet. Se:
Altare II.
BRÄNNOFFERSALTARE
b.t med alla dess tillbehör 2. Mos. 30:28
(konstförfarna män skola göra) b.t 31:9
b.t med tillhörande koppargaller
35:16
(Besalel) gjorde b.t avakacieträ
38:1
b.t •• framför ingången
40:6
Du skall ock smörja b.t
40:10
b.t,ställde han vid ingången
40:29
gjuta ut vid foten av b.t
3. Mos. 4:7
skall förbränna det på b.t
4:10
skall gjuta ut vid foten av b.t
4:18
taga blod och stryka på b.ts horn
4:25
skall gjuta ut vid foten av b.t
4:25
stryka (blodet) på b.ts horn
4:30
blod och stryka på b.ts horn
4:34
ombesörjde offren på b.t
1. Krön. 6:49
beständigt skulle offra på b.t
16:40
eld från himmelen på b.t
21:26
stod, jämte b.t på offerhöjden
21:29
Vi hava renat •. b.t
2. Krön. 29:18

Fören fram b.en
1.Sam.13:9
av de b. var 70 tjurar
2. Krön. 29:32
icke kunde draga av huden på b.en 29:34
skulle man slakta b.en
Hes. 40:39
redskap som man slaktade b.en
40:42
BRÄNNOFFERSFÅR
Icke framburit åt mig dina b.

Jes. 43:23

BRÄNNOFFERS-FÄKREATUR
b.en •• 12 tjurar ,12 vädurar 4. Mos. 7:87
BRÄNNOFFERSSTYCKE
avskilde b.na och delade ut 2. Krön. 35:12
BRÄNNOFFERSVÄDUR
(Mose) förde fram b_en

3.Mos. 8:18

BRÄNNSKADA

b. för b. , sår för sår

2. Mos. 21:25

BRÄNNSÅR

om ngn på sin hud får ett b. 3. Mos. 13:24
av ärrbildningen i b .et
13:24
s. har brutit ut där b.et var
13:25
då är det en upphöjning efter b.et 13:28
ty det är ett märke efter b.et
13 :28
BRÄNSLE

ur sjudande panna på b.t
Job 41:11
grytor hunnit märka b.t
Ps. 58:10
(träd) hava mskorna till b.
Jes. 44:15
tillreda på b. av mskoträck
Hes. 4:12
lägg b. under (grytan)
24:5
Jag skall öka på b.t därunder
24:9
rustningar ss. b. att elda med
39:9

BRöD

Uppdelning: allmänt, osyrat.

Bröd gräddades antingen
ett slags ugn eller på
en platta.

BRöD

Se även: Brödsäd, brödkaka, brödsbrytelse, säd, korn, manna, baka,
steka, surdeg, mat, äta, mätta.
-bröd

förstlingsbröd Rom.ll: 16
kornbröd Dom.7:13
skådebröd 2.Mos.25:30
sorgebröd Hos.9:4
tå re bröd Ps.80:6
vetebröd l.MosAO: 16
viftoffersbröd 3.Mos.23:l7
änglabröd Ps.78:25
Bröd

För israeliterna var brödet ända
från äldsta tider dagens viktigaste
näringsmedel. Därför kom det också
att bli beteckningen för mat överhuvudtaget. Brödet bakades var morgon. Degen tillreddes i ett tråg och
tillsattes salt och surdeg. Det finaste
brödet bakades av vete, men kornbröd var mycket vanligt. Då man åt
brödet, bröt man det i små stycken.
Brödet tjänade även kultiska ändamål. I tabernaklet, resp. templet lades
de s.k. skådebröden, tolv till antalet,
på altaret varje vecka. Därefter tillföll de prästerna, l.Sam.2l :6. Bröd
användes också som offer, AmA:5.
I nattvarden är brödet en huvudbeståndsdel vid sidan av vinet. I Joh.6
är brödet på flera ställen en bild på
Kristus. Se: Baka, Mat.

BRÄNNOFFERSDJUR
sin hand på b.ets huvud
3. Mos. 1:4
han skall draga av huden på b.et
1:6
på den plats där b .en slaktas
4 :29
på samma plats man slaktar b.en
4:33
på samma plats där b.et slaktas
6:25
På samma plats man slaktar b.et
7:2
huden av framburna b.et tillhöra
7:8
Sedan slaktade (Aron) b.et
9:12
de räckte (Aron) b.et
9 :13
(Aron) förde fram b.en
9:16
där man slaktar synd- och b.en
14:13
sedan skcll han slakta b.et
14:19

Brödet - Kristus, Joh.6:33-35. Brödet som brutits - Kristi död, Matt.
26:26, jfr l.Kor.ll:23,24. Del av
brödet - gemenskap med de heliga,
Apg.2:46; l.Kor.lO:17. Brist på bröd
- yttersta fattigdom, Ords.12:9; Jes.
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3:7; detsamma gäller tiggeri eller
sökande efter bröd, l.Sam.2:36; Ps.
37:25; Klag.l:l1. Nödens bröd -lidande, Jes.30:20. Tårebröd - sorg,
Ps.80:6. Orättfånget bröd - orätt vinning, Ords.20: 17. Ogudaktighetens
bröd - förtryck, OrdsA:17.
Tre slags bröd, Luk.ll:5-8.
1) Vårt dagliga bröd, Matt.6: 11.
2) Ordets bröd, Jes.55:2. 3) Nattvardens bröd, l.Kor.ll:23-24.
Olika slags bröd, l.Mos.3:l9.
1) Vårt dagliga bröd, Matt.6: 11.
2) Betryckets bröd, 5.Mos.16:3. 3)
Tårebröd, Ps.80:6, jfr Ps. 102: 1O. 4)
Nödens bröd, Jes.30:20. 5) Sorgebröd, Hos.9:4.
Påskens bröd
1) Osyrat bröd, 2.Mos.12:8. 2) Betryckets bröd, 5.Mos.16:3. 3) Renhetens bröd, l.Kor.5:8. 4) Sanningens bröd, l.Kor.5:8.
Kristus, vårt bröd, Joh.6.
1) Det rätta brödet, v.32. 2) Guds
bröd, v.33. 3) Livets bröd, v.35. 4)
Det levande brödet, v.51.

Bröd - symbolisk betydelse.

BRÖD
I anletes svett äta ditt b.
l. Mos. 3:19
lät bära ut b. och vin
14:18
Jag vill ock hämta ett stycke b.
18:5
tog Abraham b.och en lägel med
21,14
Jakob gav Esau b. och linssoppa
25:34
den smakliga rätten och b.et
27:17
giver mig b. till att äta
28:20
i Egyptens land fanns b. överallt
41:54
folket ropade till Farao efter b.
41:55
åsninnor lastade med säd och b.
45:23
ingenstädes i landet fanns b.
47:13
Giv oss b.; icke vill du väl att
47:15
(Josef:) så skall jag giva eder b.
47 :16
Josef gav;fem b. i utbyte mot
47 :17
b. i utbyte mot deras boskap
47:17
Köp oss o. vår jord f. b.
47:19
j. vill låta b. regna åt eder 2. Mos. 16:4
giver I morgon b. att mätta eder
16:8
skolen I få b. att mätta eder med 16:12
Detta är b. et s. H. har givit eder
16:15
samlat dubbelt så mkt. av b. et
16:22
på den sjätte dagen b. f. 2 dagar
16:29
de må se det b. s. jag gav eder
16:32
kött jämte b.et skola Aron och
29:32
om ngt av b.et bliver över
29:34
(Mose) lade på detta de b.
40:23
Jämte kakor av syrat b.
3. Mos. 7 :13
(Mose:) äten det där jämte b.et
8:31
vad s. bliver över av b.et
8:32
varken b. eller rostade ax
23:14
jämte b.et skolen I föra fram
23:18
må utgöra altaroffret av b.en
24:7
I skolen hava b. nog att äta
26:5
edert b. skall kunna bakas i en
enda ugn, och edert b.lämnas ut
26:26
det beständiga b.et skall
4. Mos. 4:7
då I äten av landets b.
15:19
finnes ju varken b. eller vatten
21:5
mskan lever Icke av b.
5. Mos. 8:3
icke skall äta b. i torftighet
8:9
7 dagar skall du äta osyrat b.
därtill betryckets b.
16:3
29:6
B. fingen I icke att äta
det b. de togo m. sig t. reskost Jos. 9:5
Detta (hlveernas) b. var nybakat
9:12
Given b_ åt folket s. f'6ljer mig Dom.• 8:5
att vi skola giva b. åt din här
8:6
skola giva b. åt dina trötta män?
8:15
Vederkvick dig m. ett stycke b.
19:5
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Jag har ock b. o. vin åt mig själv
19:19
hört att H. hade givit det b.
Rut 1:6
(Boas:) Kom hitfram o. ät av b. et
2:14
måste taga lega f. b.
1. Sam. 2:5
att j. får en bit b. att äta
2:36
falla ned f. hm. att få en kaka b.
2:36
9:7
B. et är ju slut i våra ränslar
Dessa skola giva dig 2 b.
10:4
en åsna, som han lastade med b.
16:20
Tag jämte dessa 10 b.
17:17
Giv mig 5 b.
1. Sam. 21:3
Vanligt b. har j. icke •• heligt b.
21:4
icke ngt. annat b. än skådebröden 21:6
lägga fram nybakat b. samma dag 21:6
du har givit (David) b. o. svärd
22:13
Abigail tog 200 b.
25: 18
de hade gtvit hm. b. att äta
30:11
män s.lida brist på b.
2. Sam. 3:29
3:35
Gud straffe mig om j. smakar b.
åt allt folket gav han en kaka b.
6:19
f. att din herres son må hava b.
9:10
åsnor, som buro 200 b.
16:1
b. et skola tjänarna hava att äta
16:2
(Jerobeam:) tag m. dig 10 b. 1. Kon. 14:3
korparna förde t. (Elia) b. o. kött
om morgonen, o. b. o. kött om afton. 17:6
Tag ock m.dig ett stycke b.åt mig 17:11
j. äger icke en kaka b.
17:12
(Elia) vid sin huvudgärd se ett b.
19:6
land med b. och vingårdar 2. Kon. 18:32
gav (David) en kaka b.
1. Krön. 16:3
lägga upp b.på bordet
2. Krön. 13:11
gav (I.) b. från himmelen
Neh. 9:15
Suckan har ju blivit mitt b.
Job 3:24
Ss. flyktig söker han sitt b.
15:23
den hungrige nekade du b.
22:7
hedmarken är det b. de hava
24:5
hans avkomlingar få ej b.
27:14
28:5
Ovan ur jorden uppväxer b.
uppäta mitt folk •• åte de b.
Ps. 14:4
driva gyckel för en kaka b.
35:16
icke sett hs barn gå efter b.
37:25
min vän .• han s.åt mitt b.
41:10
uppäta mitt folk, likasom åte de b. 53:5
kan (Gud) ock giva b.( i öknen)
78:20
j. förgäter att äta mitt b.
102:5
jag äter aska ss. b.
102:10
Så framalstrar du b. ur jorden
104: 14
b. et styrker mskans hjärta
104:15
b. från himmelen mättade
105:40
ha barn söka sitt b. fjärran
109:10
äten edert b. med vedermöda
127:2
skall jag giva b. till fyllest
132:15
(H.) s. giver b. åt de hungrande
146:7
ogudaktighet är det b. de äta Ords. 4:17
Kommen o. äten av mitt b.
9:5
b. i lönndom smakar ljuvligt
9:17
vill vara förnäm o. saknar b.
12:9
Den .• får b. t. fyllest
12:11
så får du b. till fyllest
20:13
Orättfånget b. smakar ljuvligt
20:17
ban giver av sitt b. åt den arme
22:9
Ät icke den missunnsammes b.
23:6
förhärjar i stället för att giva b.
28:3
Den s. brukar sin åker får b.,
28:19
fOr ett stycke b. gör sig mången
28:21
låt mig få det b.mig tillkommer
30:8
Hon äter ej i lättja sitt b.
Ords. 31:27
Välan, så ät ditt b. m. glädje Pred. 9:7
icke de visa huru de få sitt b.
9:11
Sänd ditt b. ö. vattnet
11:1
finnes varken b. e. mantel
Jes. 3:7
gå de flyktande t. mötes m. b.
21:14
skall H. gtva eder nödens b.
30:20
av markens gröda giva dig b.
30:23
sitt b. skall (rättfärdige) få
33:16
ett land m. b. o. vingårdar
36:17
man tänder på det o. bakar b. därv. 44:15
och på kolen har j. bakat b.
44:19
ej skall han lida brist på b.
51:14
penningar för det s. ej är b.
55:2
så att den giver b. till att äta
55:10
du bryter ditt b. åt den hungrige
58:7
förtära din skörd och ditt b.
Jer. 5:17
Man skal! icke bryta b. åt någon
16:7
gav (Jeremia)en kaka b.om dagen 37:21
då nu intet b. finnes i staden
38:9
där vi slippa att hungra efter b.
42:14
Då hade vi b. nog
44:17
folk måste tigga sitt b.
KIag. 1:11
Var få vi b. och vin
2:12
de späda barnen bedja om b.
4:4
gtva oss under Egypten f. att få b.
5:6
Med fara f. vårt liv bämta vi b.
5:9
tag vete •. o. baka dig b. därav Hes. 4:9
skola I. barn äta sitt b. orent
4:13
(H:) vid sådan må du baka ditt b.
4:15
så att de skola äta b. efter vikt
4: 16
att de lida brist på vatten o. b.
4: 17
12:18
(H:) ät nu ditt b. med bävan
De skola äta sltt'b. med oro
12:19
I s. f. några bitar b. ohelgen mig
13:19
det b. s. jag hade givit dig
16:19
giver sitt b. åt den hungrige
18:7
s. giver sitt b. åt den hungrige
18:16
(H:) ät icke det särskilda b.
24:17
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Bröd-Bröllopsvecka
1 skolen icke äta det övliga b. et
24 :22
De s. äta hs. b. skola störta hm. Dln.11:26
det b .. stillar deras bunger
Hos. 9:4
Förbrännen syrat b. t.lovoffer Am. 4:5
j.lät eder sakna b. på edra orter
4:6
där (i Juda land) må du äta ditt b.
7: 12
icke en hunger efter b.
8:11
1 sWlet f. att giva dig b.
Ob. 1:7
bjud dessa stenar bliva b.
Matt. 4:3
Mskan .. leva icke allenast av b.
4:4
vårt dagliga b.giv oss i dag
6:11
sin Bon sten, när han beder om b.
7:9
lovligt att äta sådant b.
12:4
Vi hava här icke mer än 5 b.
14:17
(J.)tog de 5 b.en
14:19
Och han bröt b.en och gav dem
14:19
otillbörligt taga b.et från barnen
15:26
Varifrån skola vi få så mkt b.
15:33
(J. :) Huru många b. haven 1
15:34
(J.)tog de 7 b.en och tackade Gud
och bröt b.en
15:36
16:5
fOrgätit att taga med sig b.
icke hava tagit med oss b.
16:7
att 1 icke haven b. med eder
16:8
(J. :)de 5 b.en åt de 5000
16:9
(J.:) Ej heller de 7 b.en åt
16:10
ej var om b. s. jag talade
16:11
att det icke var surdeg i b.
16 :12
tog J. ett b. och välsignade det
26 :26
icke lovligt äta sådant b.
Mark. 2:26
icke taga ngt. m. pä vägen .. icke b. 6:8
köpa b. f. 200 silverpenningar
6:37
(J.:) Huru många b. haven 11
6:38
Därefter tog (J.) de 5 b.en
6:41
(J.) bröt b. en o. gav dem åt lärj.
6:41
gm. det s. skett m. b. en
6:52
otillbörligt taga b. et fr. barnen
7:27
Varifrån skall man i öken få b.
8:4
(J:) Huru många b. haven l?
8:5
(J.) tog de 7 b. en
8:6
de hade förgätit taga med sig b.
8:14
icke mer än ett enda b . hade de
8:14
att (lärj.) icke hade b.med sig
8:16
att 1 icke haven b. med eder
8 :17
när jag bröt de 5 b.en åt de 5000
8:19
när jag bröt de 7 b .en åt de 4000
8 :20
tog(J.)ett b.och välsignade det
14:22
bjud denna sten att bliva b.
Luk. 4:3
. Mskan skall leva icke allenast av b. 4:4
icke är lovligt äta sådant b. ?
6:4
Johannes döparen äter icke b.
7:33
Tagen intet m. eder .. stave. b.
9:3
hava icke mer än 5 b. o. 2 fiskar
9:13
tog (J.) de 5 b. en o. de 2 fiskarna
9:16
(J.) bröt b. en o. gav åt lärj.
9:16
vårt dagliga b. giv oss var dag
11:3
Käre vän, låna mig 3 b.
11:5
legodrängar .. icke b. i överflöd
15:17
tog (J.) ett b.och tackade Gud
22:19
tog (J.) b.et och välsignade
24:30
när (H.) bröt b.et
24:35
Varifrån skola vi köpa b.
Joh. 6:5
B.för 200 silverpenningar
6:7
tog J. b.en och tackade Gud
6:11
därför att 1 fingen äta av b.en
6:26
Han gav dem b. från himmelen
6:31
icke Moses,s.har givit eder b.et
6:32
Min Fader, s. giver det rätta b.et
6:32
Guds b. är det b. s. kommer ned
6:33
6:34
H.. giv oss alltid det b.et
Jag är livets b.
6: 35
Jag är det b. s. har kommit ned
6:41
Jag är livets b.
6:48
det b.s.kommer ned fr. himmelen
6:50
Jag är det levande b. et
6:51
Om ngn. äter av det b. et
6:51
det b. s. jag skall giva är mitt kött 6:51
det b. s. har kommit ned från himmelen . . den s. äter detta b.
6:58
Den s. åt mitt b.
13:18
sågo glöd ligga där o. fisk o. b.
21:9
Jesus tog.b.et o.gav dem
21:13
hemma i husen bröto b. o. åto Apg. 2:46
när Jakob fick höra att b. fanns
7:12
(Paulus) bröt b. et o. åt
20:11
tog Paulus ett b.
27:35
B. et s. vi bryta, är icke det l.Kor.10:16
Eftersom det är ett enda b.
10:17
alla få vi del av detta ena b.
10:17
tog han ett b. och tackade Gud
11:23
så ofta 1 äten detta b.
11:26
på ovärdigt sätt äter detta b.
11:27
äte så av b. et o. dricke av kalken 11:28
vad jag ägde till b. åt de fattiga
13:3
han s.giver b.till att äta
2. Kor. 9:10
ej åto vi ngns b. fOr intet
2. Tess. 3:8
åto vi vårt b. under arbete
3:8
så att de kunna äta sitt eget b.
3:12
BRÖD (osyrat)
bakade osyrat b. och åto
1. Mos. 19:3
skall äta det med osyrat b. 2. Mos. 12:8
17 dagar skolen I äta osyrat b.
12:15
hålla det osyrade b.ets högtid
12:17
skolen 1 äta osyrat b.
12:18,20
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Traditionell har Iltpekat denna sal i Jemsalem som »Natt vardssalel1» .
1 7 dagar skall du äta osyrat b.
13:6
under de 7 dagarna äta osyrat b.
13:7
osyrade b.ets högiid skall du
23:15
23: 15
i 7 dagar skall du äta osyrat b.
osyrat b. o. osyrade kakor
29:2
ur korgen m. de osyrade b. en
29:23
Det osyrade b. ets högiid .. hålla
34: 18
34: 18
i 7 dagar skall du äta osyrat b.
korgen m. de osyrade b. en 3. Mos. 8:2
ur korgen m.de osyrade b. en
8:26
är H. osyrade b. s högtid
23:6
skolen 1 äta osyrat b. ,i 7 dagar
23:6
(offra) en korg m. osyrat b. 4. Mos. 6:15
jämte korgen m.de osyrade b.en
6:17
M. osyrat b .. äta påskalammet
9:11
skall man äta osyrat b. i 7 dagar 28:17
i 7 dagar skall du äta osyrat b.
därtill, betryckets b.
5. Mos. 16:3
16 dagar skall du äta osyrat b.
16:8
vid det osyrade b. ets högtid
16: 16
åto de osyrat b . av landets säd Jos. 5: 11
Gideon tillredde osyrat b.
Dom. 6:19
Tag köttet o. det osyrade b. et
6:20
rörde vid köttet o. det osyrade b. et 6:21
eld förtärde det osyrade b. et
6:21
bakade därav osyrat b.
1. Sam. 28:24
äta osyrat b. ibl. bröder
2. Kon. 23:9
det osyrade b.ets högtid
2.Krön. 8:13
hålla det osyrade b. ets högtid
30:13
höllo det osyrade b. ets högtid
30:21
firade det osyrade b. ets högtid
35: 17
höllo det osyrade b. ets högtid Esra 6:22
man skall då äta psyrat b.
Hes. 45:21
Matt. 26:17
i det osyrade b. ets högtid
var det osyrade b,ets högtid Mark. 14:1
i det osyrade b. ets högtid
14:12
Det osyrade b. ets högtid
Luk. 22:1
i det osyrade b. ets bögtid
22:7
under det osyrade b. ets högt. Apg. 12:3
efter det osyrade b. ets högtid
20:6
med sanningens osyrade b. l. Kor. 5:8
BRöDKAKA

en (man) bär 3 b.or
fOr skökan .. din sista b.

l. Sam. 10:3

Ords. 6:26

BRöDRAFöRBUND

utan att tänka på sitt b.

Am. 1:9

BRöDRAGEMENSKAP

dessa höllo fast vid b.en

Apg.

2:42

BRÖDSBRYTELSE

Ett annat ord för nattvard. Så som
Jesus bröt brödet vid instiftandet av
nattvarden , så bröt de första kristna
brödet under den heliga måltiden.
Se: Nattvard.
BRÖDSBRYTELSE
dessa hällo fast vid b.n
voro vi fdrsamlade till b.
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Apg.

2:42
20:7

BRöDSTYCKE

Rut 2:14
doppa ditt b. i vinet
(lammet) åt av hans b.
2.Sam.12:3
Job 31:7
Har jag ätit mitt b. allena
Bättre är ett torrt b. med ro Ords. 17:1
överblivna b.n, 12 korgar
Mark. 6:43
åt vilken jag räcker b.t
Joh. 13:26
doppade han b.t och räckte åt
13:26
när (Judas) hade tagit emot b.t
13:27
Då han nu hade tagit emot b.t
13 :30
BRöDSÄD

b.en, tröskar man sönder

Jes.28:28

BRÖLLOP

Se även: Brudgåva, brudsång, brud,
hustru, maka, brudgum, man. för·
bund, äktenskap, församling, glädje,
ring.
Bröllop

Till ett bibliskt bröllop hörde en
omfattande ritual. Det började på
bröllopsdagen med att brudgummen,
med högtidsbindel på sitt huvud, till·
sammans med släkt och vänner drog
i prosession till brudens hem för att
hämta sin utkorade. Iförd en rikt utsmyckad dräkt och med brudkrona
på huvudet följer bruden med till
brudgummens hem. Det religiösa inslaget äger rum på gårdsplatsen till
brudgummens hem. Man förrättar
bön, uppläser äktenskapskontraktet
och utlyser välsignelsen. När brud·
paret har druckit ur samma vinbägare. utropas psaltarens ord: »Lika·
som pilar i en hjältes hand , så äro
söner, som man får vid unga år»,
PS.127:4.
Den egentliga bröllopsfestligheten
börjar så med en högtidsmåltid , som
ledes av »brudgummens vän». Sång
och musik har en stor plats , och
samvaron är präglad a v fest och
glädje. Av sina föräldrar eller brud·
tärnor föres slutligen bruden djupt
beslöjad till sin brudkammare. Därefter kommer brudgummen åtföljd
av sina vänner. Nästa morgen fortsätter festen, som varar sju till fjorton
dagar.
När Bibeln skall skildra frälsning·
en och den himmelska saligheten,
sker det ofta under liknelsen av ett
bröllop, Matt.22: l ff.; 25: l ff. För775

sa mlingen är bruden . och Kristus är
brudgummen. Tiden [öre Kristi åter·
komst får ses som en trolovningstid.
Föreningen sker, när Herren har
hämtat sin församling. Då skall Lam·
mets bröllop firas, Upp.19:7-9.
BRÖLLOP
en konung gjorde b. åt son
Matt. 22:2
kalla t. b. et dem s. voro bjudna
22:3
allt är redo, kommen t. b. et
22:4
B. et är tillrett, de s. voro bjudna
22:8
bjuden t. b. et alla 1 t!:äffen på
22:9
25:10
gingo in m . (brudgummen) t. b. et
deras herre bryta upp fr. b. et Luk. 12:36
När du har blivit bjuden t. b.
14:8
På 3. dagen var ett b. i Kana
Joh. 2:1
J. och hs lärj .. bjudna till b.et
2:2
tiden är inne för Lammets b. Upp.19:7
BRÖLLOPSDAG
krönt (Salomo) på hs. b.

HV. 3:11

BRÖLLOPSGÄST
(J:) Icke kunna b. erna sörja Matt. 9:15
kunna väl b. erna fasta
Mark. 2:19
å lägga b. erna att fasta
Luk. 5:34

BRÖLLOPSKLÄDER

Det var vanl igt, att Österlandets härskare sä nde en klädnad samtidigt med
inbjudan till bröllop. Denna var i
regel lång och vit och tjänade som
tecken på att man ägde tillträde till
fest en. Underlåtenhet att ikläda sig
bröllopskläder innebar ringaktning
gentemot den som inbjudit , jfr Matt.
22: 12- 14.
BRÖLLOPSKLÄDER
en man s. icke var klädd i b. Matt. 22:11
kommit hitin, då du icke bär b.
22:12
BRÖLLOPsMÄLTID
Saliga .. bjudna t. Lammets b. Upp. 19:9
BRÖLLOPSSAL
b. en full av bordsgäster

Matt. 22:10

BRÖLLOPSSVEN
skaffade de 30 b.ner
Dom. 14:11
hustru given ä1 den av hs b.ner
14:20
därför gav jag henne ä1 din b.
15:2
gav (Simsons hustru) åt hans b.
15:6
BRÖLLOPSVECKA
Låt nu dennas b. gå t. ända 1. Mos. 29:27
29:28
o. lät (Leas) b. gå t. ända
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Bröst-Bud
BRÖST

BUCKlA

-bröst

modersbröstet Jes.28:9
BRÖST
välsignelser från b.och
1. Mos.49:25
hjärta ss. dött i hans b.
1. Sam. 25:37
stötte dem i Absaloms b.
2.Sam.18:14
varför b •• där jag fick di
Job 3 :12
fylla upp sitt b. med östanvind
15:2
faderlöse slites från sin moders b. 24:9
vila trygg vid min moders b.
Ps. 22:10
Mitt hjärta brinnande i mitt b.
39:4
Mitt hjärta ängslas i mitt b.
55:5
hjärta är genomborrat i mitt b.
109:22
mitt hjärta är stelnat i mitt b.
143:4
grämelse bor i dårars b.
Pred. 7:10
ammad vid min moders b.
HV. 8:1
hjärtan förfäras i deras b.
Jes.19:1
Slån eder för b.et och klagen
32:12
s.lade i deras b. sin helige Ande 63:11
mätta vid hennes hugsvalelses b.
66:11
fördärvets tankar bo i ditt b.? Jer. 4:14
Mitt hjärta vill brista i mitt b.
23:9
Jag skall lägga min lag i deras b. 31:33
Mitt hjärta vänder sig i mitt b. Klag.l:20
(H:) en ny ande .. i deras b.
Hes. 11:19
(Jerusalems) b. hade höjt sig
16:7
23:3
(i Egypten) kramades deras b.
(Oholiba) hade så ungdomliga b.
23:21
(Oholiba) skall sarga ditt b.
23:34
låta en ny ande komma i (I.) b.
36:26
låta min Ande komma i edert b.
36:27
b. o. armar vora av silver
Dan. 2:32
trolöshetens ande i deras b. Hos. 5:4
Giv (Efraim) försinade b.
9:14
dem s. ännu dia vid b. et
Joel 2:16
slå sig för sitt b.
Nah. 2:7
Saligt är det b. du har diat
Luk. 11:27
pub!. en slog sig f. sitt b. o. sade:
18:13
de b. som icke hava givit di
23:29
slaga (folket) sig f. b. et
23:48
en s.låg t. bords invid Jesu b. Joh. 13:23
13:25
Han lutade sig då mot J. b.
s. hade lutat sig mot (J.) b.
21:20
omgjordad kring b. et m .. bälte Upp. 1:13
De hade b. s.liknade järnpansar
9:9
omgjordade kring b .. bälten
15:6

BRÖSTSKÖLD

En fyrkantig väska . som var fästad
på den israelitiske översteprästens
ämbetsdräkt, 2.Mos.28: 15-30. I väskans fyra hörn var fästade ringar av
guld. Dessa var fastbundna vid efodens ringar. På bröstskölden var infattade tolv ädelstenar, på vilka namnen på Israels tolv stammar var ingraverade.
Bröstskölden var en mycket viktig
del a v översteprästens klädnad. Den
kallades också domsskölden efter
urim och tummim, se d.o ., som lades
in i den, 2.Mos.28:30.

hebr. möjl. Herrms mUll.
En tempel musiker, son till leviten
Heman. l.Krön.25:4,13.
BUD

Bud, Guds

Se även: Lag, befallning, förmaning,
Guds ord, råd, lärdom.
Bud, mönniskobud

Se även: Lag, förordnande, beslut,
börda, lärdom.
-bud

förbud Dan.6:8
gästabud I.Mos.21:8
ilbud 2.Krön.30:6; Est.3:13
maktbud l.Tess.4: 16
människobud Jes.29:13; Matt.15:9
olycksbud Jer.51:46
påbud Luk.2:1
sändebud Jos.9:4: 2.Krön.36: 15
Bud, budord

Ordet »bud» hänger samman med
»bjuda» och har alltså innebörden:
något som är bjudet, erbjudet , överlämnat, anbefallt. Det vanligaste
hebr. ordet är mi$wä, viI ket kommer
av verbet [,I·äwä]. pi. förordna; bjuda,
befalla. I N.T. brukas mest entole,
som hänger samman med entellomai,
övers. bjuda, befalla, giva i befallning. Subst. entole förekommer ca
70 gånger, därav omkring 30 gånger
i de johanneiska skrifterna, där det
ofta syftar på det som Jesus bjudit
sina lärjungar i sin undervisning, t.ex.
Joh.13:34; I.Joh.3:23. I Rom.7 är det
genomgående övers. budord.
De tio buden är sammanfattningen
av Guds lag, som gavs Israels barn
vid Sinai . Buden inristades på två
stentavlor; enligt traditionen skulle
de tre första buden, som handlar
om vårt förhållande till Gud, ha
skrivits på den ena tavlan , och de
övriga sju , som handlar om förhållandet människor emellan, på den
andra. Buden återgives i 2.Mos.20:1-

17 och 5.Mos.5:6--21 med en liten
olikhet i framställningen.
Vad indelningen av de tio buden
beträffar, har flera olika uppfattningar gjort sig gällande. Enligt en
judisk indelning är första budet inledningsorden i 2.Mos.20:2, medan
förbudet mot främmande gudar, v.3,
och bild förbudet, v.4, anses höra
samman och utgöra andra budet.
Det tvåfaldiga ordet om att icke ha
begärelse, v.17, betraktas som ett
bud, det tionde. - I likhet med gamla
kyrkan sätter den grekisk-ortodoxa
och den reformerta kyrkan upp bildförbudet som ett självständigt bud,
andra budet. Liksom i den judiska
inledningen hålles v.17 samman som
ett bud. - Den romersk-katolska och
den lutherska kyrkan delar v.17 i
två bud och sammanslår bildförbudet
med förbudet mot främmande gudar
till ett bud.
Ofta kallas de tio budorden dekalogen. Detta namn kommer från det
grekiska ordet deka, som betyder tio,
samt lagos. ord. Tiotalet var kanske
ett stöd för minnet; buden skulle man
kunna »på sina fem fingrar». Både
Jesus själv och de nytestamentliga
författarna hänvisar endast till vissa
av de tio buden, Matt.5:21; 1.9: 18 f.;
Rom.13:9; Jak.2:11. De omnämner
icke på något ställe alla de tio buden.
De tio buden handlar både om
våra gärningar och våra ord men
också om vårt sinnelag: »Du skall
icke hava begärelse». Att laguppfyllelsen icke endast gäller den yttre
handlingen, utan även själva sinnelaget, betonas kraftigt av Jesus, Matt.
5. Såsom det yppersta budet i lagen
sätter Jesus d et dubbla kärleksbudet.
vilket han direkt hämtar från Moseböckerna: budet om kärlek till Gud
och om kärlek till nästan , Matt.22:
3~0. Det är ett gammalt bud, som
samtidigt är nytt. Joh.!3:34; I.Joh.
2:7-8. Liksom de tio buden utgör

BRÖSTSKÖLD
användas f. efoden o. b. en
2. Mos. 25:7
de kläder som de skola göra:b.
28:4
28:22
du skall t. b. en göra kedjor
skall du t. b. en göra 2 ringar av
guld o. sätta i 2 av b. ens hörn
28:23
vid båda ringarna, i b. ens hörn
28:24
sätta dem i b. ens båda andra hörn 28:26
knyta fast b. en m. ett mörkblått
snöre, att b. en icke må lossna
28:28
du skall sätta på Aran .. b. en
29:5
t. att användas f. b. en
35:9
infattnings stenar .. användas f. b. en 35:27
B. en gjorde man i konstvävnad
39:8
B. en gjordes liksidigt fyrkantig
39:9
t. b. en kedjor i virat arbete
39:15
satte dessa i 2 av b. ens hörn
39:16
vid de båda ringarna i b. ens hörn 39:17
satte dem i b. ens båda andra hörn 39:19
39:21
knöt fast b.en med ett mörkblått
att b.en icke skulle lossna
39:21
(Mose) satte på (Aran) b.en 3.Mos. 8:8
BRöSTSPÄNNE

örring passar till ett b.av
ss. ett b.s kupcr
prydde sig med ring och b.

Ords.25:12
HY. 7:1
Hos. 2:13

BRöSTVÄRN

skall du förse taket med b. 5. Mos. 22:8

BUCKI

hebr. möjl. Herrens mun.
I- Joglis son, en hövding i Dans stam.
4. Mos.34:22.
2. Abisuas son, en överstepräst. 1.
Krön.6:5,51; Esr.7:4.
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SamaritaIlsk präst med en mycket gammal tora-rl/lle.
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en sammanfattning av det väsentliga
i Mose lag, innesluter kärleksbudet
i sig de tio buden och hela lagen,
Rom.13:8-l0, jfr Matt.22:40. Se:
Lagen.
Både i G.T. och i N.T. betonas
vikten av att hälla (= behålla. bevara,
taga vara på, och sum en följd därav
iakttaga och åtlyda) buden, 2.Mos.
20:6; 5.Mos.6:17; Joh.l4:21: 15:10;
l.Kor.7:19: Uoh.2:3-4; 5:3.
Buden, de tio

Uttalade av Gud, 2.Mos.20:l; 5.Mos.
5:4,22; Matt.l5:4. Skrivna av Gud ,
2.Mos.32:16; 34:1; 5.Mus.4:13; 10:4.
l.agens tavlor lades i förbundets ark,
2.Mos.40:20. Sammanfattas i en
huvudsumma av Kristus, Matt.22:
35-40; Joh.4:21. Budordet är andligt ,
Rom.7: 14, jfr Matt.5:20 t.
BUD

r"')

l) mi$wii. il
förordning , bud, befallning; av: [~a
wa], se 2. Se: Avtal 5, Befallning 7.
2) [$äwä), il2 ~
pi. ~iwwä, förordna; bjuda , befalla.
Se: Befalla 5, Befallning l.
3) daMr, 1J1
det s;m sig~s, ord; sak , handling;
angelägenhet; i 5. Mos.12:28; 28: 14;
Jer.7:23; 35:14 tillsammans med [~a
wa), se 2; på övriga ställen tillsammans med salal), se 8. Se: Budskap 5.
4) ·ämar• .....~~
säga, tala ; befalla; i Job 37:6 övers.
giva bud. Se: Befalla 2, Befallning 6,
Budskap 8.
5) pä, ilEJ
mun; det som utgår ur munnen, ord,
bud , befallning. Se: Befallning 2.
6) Innebörden i Jer.8:13 är inte helt
klar. Enligt den svenska kyrkobibelns
uppfattning av stället skulle det
ordagrant stå: jag giver (underförstått: bud) åt dem, och de överträda
dem. Jfr den norska övers.: "jeg sender mot dem folk som kommer over
dem». I den gamla svenska kyrkobibeln står det: »det jag dem gifwit
hafwer, det skall dem ifråtaget warda».
7) Jer.17:27 ordagrant: om I icke
hören på mig till att helga (dvs. så
att I helgen) sabbaten.
8) .'iilah, il'?":'!
sträCka· el. - riicka ut (t..ex. handen);
skicka el. sända ut, här övers. sända
bud; i 4.Mos.22:37 tills. med inf.
sal6al), därav övers. sända bud enträget (jfr Bitterligen 4. Bitter 6); i Esr.
6:13 aram. sela(!. Se: Budskap l.
9) mal'ii~. ::1~'?Q
sändebud, budbärare; aven icke använd rot som betyder: sända ut på
ett uppdrag. Detta ord är i G.T. ofta
använt som beteckning för Guds
sändebud. grek. anggelos, ängel.
Verbet för 'sända' är på här angivna
ställen salal), se 8.
lO) I Jer.25:9 hänför sig övers. »sända bud" till verbet ~alal) tidigare i
samma vers, övers. sända åstad.
11) [näga({], 124
vara synlig, vara inför någon; hit.
higgig, göra synlig, uppenbara; kungöra, meddela. Se: Budskap 2.
12) enlole. ~ V T o il. ii
något som är överlämnat el. anbefallt;
bud, befallning; av: entellomai, se
Befalla 18. Se: Befallning 22.
13) diatassO,OlCtTo'aaw
ego ställa igenom; förordna, bestämma, befalla; i Matt.ll: l övers. giva
bud. Se: Befalla 20.
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Bud-Budskap
14) utf. ord.
15) paranggelia, 11 a p a y y E A 1: a
budskap, kungörelse; bud, befallning;
av: paranggcHlö, se 16. Se: Befallning
19.
16) paranggellö, 11 a p a y y € A A w
förkunna, kungöra; i 2.Tess.3:10
övers. giva bud; av: prep. para och
angeJlö; jfr anggelos, sändebud, budbärare, ängel, samt motsv. hebr. ord
mal'ä~, se 9.
17) l6gos, A 6 y o .;ord; tanke; jfr Upp.3:8, övers. ord.
Se: Dom 22.
18) pempö, 11 €]111 w
skicka, sända; här övers. sända bud.
19) aposte/lö, å 11 o (J 1 € A A w
sända ut, sända iväg; här övers.
sända bud. Av detta verb kommer
ordet apostolos, se Apostel 1. Se:
Budskap 14.
B UD (befallning, budord)
1 hållit mina b.
1. Mos. 26:5
1 lyssnar till hans b.
2.Mos.15:26
1 viljen l icke hålla mina b.
16:28
1 älskar mig och håller mina b. 20:6
2 tala med dig om alla b.
25 :22
2 Håll de b. s. jag giver dig
34:11
2 (Mose) gav dem alla de b.
34:32
1 Om ngn syndar mot H.h. 3.Mos. 4:2
1 de bryta mot ngt H. b.
4:13
1 bryter mot ngt H. b.
4:22
1 han bryter mot ngt H. b.
4:27
5:17
1 i det han bryter mot ngt H.b.
22:31
1 l skolen hålla mina b.
10m l hållen mina b.
26:3
1 icke gören efter alla dessa b.
26:14
1 icke gören efter alla mina b.
26 :15
1 de b. s.H.gav l.barn
27:34
1 efter ngt av dessa b.
4. Mos. 15:22
15:23
2 från den dag då H. gav sina h.
1 mot (H.)b.har han brutit
15:31
1 mån tänka på alla H. b.
15:39
15:40
1 (H.:) göra efter alla mina b.
1 de b. s.H.gm Mose gav l.barn 36:13
1 l skolen hålla H. b.
5. Mos. 4:2
2 mot H.. eder Guds, b. gören
4:23
4 :40
1 hålla hs stadgar och b.
1 gör nåd när man håller mina b. 5:10
1 de hölle alla mina b. alltid
5:29
1 de b. s.du skall lära dem
5:31
6:1
1 de b.H.bjudit mig lära eder
6:2
1 håller alla hs stadgar och b.
Il skolen troget hålla H.b.
6:17
1 hålla och göra efter alla b.
6 :25
1 älskar (H.) och håller hs b.
7:9
1 håll nu de b. s.jag idag giver
7:11
8:1
1 de b. s.jag i dag giver dig
1 om du ville hålla hs b. eller icke 8:2
8:6
1 du skall hålla H. b.
8:11
1 icke håller hs b.och stadgar
1 att du håller H. b. och stadgar
10:13
1 du nu hålla hs stadgar och b.
11:1
11:8
1 hållen de b.s.jag i dag giver
11:13
1 hören de b. s. jag i dag giver
10m l hållen alla dessa b.
11:22
1 välsignelse,om l hören H. b.
11:27
10m l icke hören H. b.
11:28
12:28
3 Alla dessa b. skall du hålla
1 hans b. skolen l hålla
13:4
13:18
1 så att du håller alla hans b.
15:5
1 att du håller alla dessa b.
2 tjänar andra gudar mot mitt b. 17:3
17 :20
1 icke må vika av ifrån b.en
1 om du då håller alla dessa b.
19:9
26:13
1 har icke överträtt dina b.
26:17
1 hålla hs stadgar och b.
1 att du vill hålla alla hs b.
26:18
1 Hållen alla de b.s.jag giver
27:1
1 göra efter hs b.och stadgar
27:10
1 Om du håller alla hans b.
28:1
10m du håller H.,din Guds, b.
28:9
28:13
1 ligga över om du hör H. b.
3 om du icke viker av från de b. 28:14
1 om du icke håller alla hs b.
28:15
1 därför att du icke höll de b.
28:45
1 du skall göra efter alla hs b.
30:8
1 att du håller hs b. och stadgar 30:10
1 b. s. Jag i dag giver dig
30:11
1 på hs vägar och hålla hs b.
30:16
1 hållit vad H. b.har befallt Jos. 22:3
1 Allenast mån I göra efter de b. 22:5
1 att I iakttagen hans b.
22:5
1 vandrat i lydnad för H. b. Dom. 2:17
10m de ville hörsamma de b.
·3:4
1 (Saul) icke hållit det b. 1.Sam.13 :13
1 så att du håller hans b. 1. Kon. 2:3
2:43
1 det b.s.jag har givit dig
3 :14
1 du håller mina stadgar och b.

1 om du håller alla mina b.
6 :12
1 att vi alltid hålla hs b.
8 :58
1 att I alltjämt hållen hs b.
8:61
1 Icke hållen de b. och stadgar
9:6
2 (H.)givit(Salomo)ett särskilt b.ll:10
2 H. b.s.han icke hade hållit
11:10
1 (David) höll mina b. och stadgar 11:34
1 håller mina stadgar och b.
11:38
1 att du har icke hållit det b.
13 :21
14:8
1 tjänare David, s. höll mina b.
1 att I övergiven H. b.
18:18
1 hållen mina b.
2. Kon. 17 :13
17:16
1 (l.barn)övergåvo H.alla b.
1 höll icke heller Juda H. b.
17 :19
1 b.s.H.har givit Jakohs barn
17:34
1 de b. s. han har föreskrivit
17 :37
1 b. s. H. givit Mose
18:6
23:3
1 (folket) skulle hålla H. b.
1 att göra efter mina b. 1. Krön. 28:7
1 akten på alla H., eder Guds, b. 28:8
1 att han håller dina b.
29:19
1 stadgar och b.
2. Krön. 7:19
1 bestämda offren, efter Moses b. 8:13
1 (Josafat) vandrade efter (H.) b. 17:4
19:10
1 tillämpning av lag och b.
1 Varför överträden l H. b.
24:20
1 b.et därom var givet av H.
29:25
1 att de skulle hålla (H.) b.
34:31
1 Vi hava övergivit dina b. Esr. 9:10
1 på nytt bryta mot dina b.
9:14
1 mäns s.frukta för vår Guds b. 10:3
1 nåd mot dem s.hålla dina b. Neh. 1:5
1 icke hållit de b. du gav
1:7
1 om l hållen mina b.
1:9
1 du gav (Israel) goda b.
9:13
1 (H.) gav dem b.
9:14
1 att de icke hörde på (H.) b. Neh. 9:16
1 de hörde icke på (H.) b.
9:29
1 fäder icke aktat på dina b.
9:34
1 göra efter alla H. b.
10:29
1 överträder du konungens b. Est. 3:3
1 Från hans läppars b.
Job 23 :12
4 åt snön giver (Gud) b.
37:6
5 på ditt b.,s.örnen stiger högt
39:30
1 H. b. är klart
Ps. 19:9
78:7
1 skulle de taga hs b. i akt
1 om de icke hålla mina b.
89:32
1 Säll den s. har sin lust i hs b. 112:1
1 jag skådade på alla dina b.
119:6
1 icke fara vilse från dina b.
119:10
1 fördölj icke dina b. för mig
119:19
1 dem s.fara vilse från dina b. 119:21
119:32
1 Jag vill löpa dina b.s väg
119:35
1 Led mig på dina b.s stig
1 vill hava min lust i dina b.
119:47
1 vill lyfta händer upp till dina b.119:48
1 dröjer icke att hålla dina b.
119:60
1 jag tror på dina b.
119:66
119:73
1 så att jag kan lära dina b.
1 Alla dina b. äro sanning
119:86
1 ditt b. är omätligt i vidd
119:96
119:98
1 Visare •• göra mig dina b.
1 taga min Guda b. i akt
119:115
119:127
1 dina b. kära mer än guld
1 jag längtar ivrigt efter dina b. 119:131
119:143
1 men dina b. äro min lust
1 alla dina b. äro sanning
119:151
1 jag gör efter dina b.
119:166
119:172
1 alla dina b. äro rättfärdiga
119:176
1 jag förgäter icke dina b.
10m du gömmer mina b.
Ords. 2:1
1 låt ditt hjärta bevara mina b.
3:1
1 bevara mina b .. så får du leva
4:4
1 Min son, bevara din faders b.
6:20
1 b.et är en lykta
6:23
1 göm mina b.inom dig
7:1
7:2
1 Håll mina b.,så får du leva
1 s. fruktar b.et får vedergällning 13 :13
19:16
1 s.håller b.et får behålla •• liv
5 Akta konungens b.
Pred. 8:2
8:5
1 s.håller b.et skall icke veta
1 Frukta Gud och håll hs b.
12:13
1 att du ville akta på mina b. Jes. 48:18
2 ngt b. angående brännoffer Jer. 7:22
7:23
3 b.jag gav dem: Hören min röst
8:13
6 b. (H.) gav dem överträda de
17 :27
7 mitt b. att helga sabbaten
35:14
3 b.s.Jonadab gav sina barn
35:14
1 hörsamhet mot sin faders b.
35:16
1 barn hava iakttagtt det b.
1 hörsammat eder fader .. b.
35:18
1 och hållit alla hans b.
35:18
2 då det är H. b.det utför
47:7
5 var gensträvig mot hs b. Klag. 1:18
1 nåd mot dem s.hålla dina b. Dan. 9:4
9:5
1 vi hava vikit ifrån dina b.
5 skörden efter kärlekens b. Hos. 10:12
2 på H. b. skola de stora
Am. 6:11
9:9
2 (H.) skall låta ett b. utgå
Mal. 2:1
1 kommer nu följande b.
2:4
1 (H.) har sänt eder detta b.
Matt. 5:19
12 ett av de minsta b.
13 J.hade givit alla dessa b.
11:1
15:3
12 överträden l själva Guds b.
12 ingå i livet, så håll b.en
19:17
12 vilket är det yppersta b.et
22:36

12 det yppersta och förnämsta b.et 22:38
12 På dessa 2 b. hänger hela lagen 22:40
12 l sätten Guds b. å sida
Mark. 7:8
12 l upphäven Guds b.
7:9
10:5
12 skrev Moses åt eder detta b.
12 (J.:) B.en känner du
10:19
12 är det förnämsta av alla b.en
12:28
12 Intet annat b. är större
12:31
12 ostraffligt efter H. b.
Luk. 1:6
15:29
12 aldrig överträtt ngt ditt b.
12 B.en känner du
18:20
12 stilla, efter lagens b.
23:56.
12 b.et har jag fått av min F. Joh. 10:18
12 (Faderns) b. är evigt liv
12:50
12 Ett nytt b. giver jag eder
13:34
12 Älsken l mig, så hållen l mina b.14:15
12 s.har mina b.och håller dem
14:21
15:10
12 Om I hållen mina b.
12 jag har hållit min Faders b.
15:10
12 är mitt b .. älska varandra
15:12
14 De b.en: Du skall icke
Rom. 13:9
12 vilka andra b. s. helst
13:9
12 han håller Guds b.
1. Kor. 7:19
12 vad jag skriver är H.b.
14:37
Ef. 2:15
12 gjorde han om intet b.ens
12 detta b.s.har löfte med sig
6:2
15 b. vi hava givit gm J.
1. Tess. 4:2
16 b.et:ngn icke vill arbeta 2. Tess. 3:10
14 efter lagens b. frambära Hebr. 8:4
12 b.en blivit av Moses kungjorda
9:19
12 bort ifrån det heliga b.
2. Pet. 2:21
12 b.en blivit av Moses kungjorda
9:19
12 bort ifrån det heliga b.
2. Pet. 2:21
3:2
12 b. s. blivit eder givet från H.
12 därav att vi hålla hs b.
1. Joh. 2:3
12 Den s. icke håller hans b.
2:4
12 icke ett nytt b. utan gammalt
2:7
2:7
12 Detta gamla b. är ordet
12 samma gång är det ett nytt b.
2:8
12 eftersom vi hålla hs b.
3 :22
12 detta är (Guds) b.
3:23
12 enligt det b. Gud har givit
3:23
3:24
12 den s.håller (Guds)b.
12 det b.et hava vi från honom
4:21
12 älska Gud och hålla hs b.
5:2
5:3
12 att vi hålla hs b ö hs b. äro icke
12 b.s.vi hava fått ifrån F. 2.Joh. v.4
12 att giva dig ett nytt b.
v.5
14 b.s.vi hava haft
v.5
12 vandra efter de b. (Gud) givit
v.6
12 Ja, detta är det b.et
v.6
17 har tagit vara på mitt b.
Upp. 3:10
12 mot dem s.hålla Guds b.
12:17
14:12
12 för dem s.hålla Guds b.
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BUD (budskap, budbärare)
8 jag har nu velat sända b. 1. Mos. 32:5
8 sände (Tamar) b. till .. svärfader 38:25
2 Därför sände de b. till Josef
50:16
8 sänt till mig detta b.
4. Mos. 22:10
8 Sände jag icke enträget b.
22:37
8 sände (Jabin) b.till Joab
Jos. 11:1
9 sände b. till Abimelek
Dom. 9:31
16:18
8 sände (Delila) b.och kallade
1. Sam. 5:8
8 (asdoditerna) sände b.
8 (ekroniterna) sände b.
5:11
16:19
9 Så sände då Saul b. till Is al
8 skall jag sända b. till dig
20:12
9 sände (Joab)b. efter Abner 2.Sam. 3:26
10:5
8 sände (David) b. emot dem
8 Hadadeser sände b.
10:16
8 sände David till Joab detta b.
11:6
9 sände Joab b. till David
12:27
13:7
8 sände David b. in i huset
8 sände (Absalom) b. efter Joab
14:29
8 (Absalom) sände b. ännu en gång 14:29
15:36
8 kunnen l sända mig b.
17 :16
8 sänden nu med hast b.
19:11
8 hade konung David sänt b.
8 sände b.till din tjänare 1. Kon. 20:9
.8 b. s.Isebel hade sänt dem
21:11
8 sände de b.tillIsebel
21:14
22:13
9 b.et s. hade gått
2. Kon. 1:6
8 sänder b. för att fråga
3:7
8 sände (Jorum) åstad b.
8 {kon. i Aram) sänder b.till mig
5:7
9 sände Elisa ett b. till (Naaman) 5:10
8 sände gudsmannen b. till I. kon. 6:9
9 ett b. kom och berättade
10:8
8 Jehu sände b: över hela l.
10:21
8 sände en gång b.till cedern
14:9
19:20
8 sände Jesaja b. till Hiskia
8 låt oss sända b. åt alla 1. Krön. 13:2
8 s ände (David) b. emot dem
19:5
9 sände (aramlierna) b.
19:16
2. Krön. 18:12
9 b.et s.gått att kalla
8 Törnbusken sände b.
25:18
28:16
8 sände konungAhas b.
8 sände Hiskia ut b.tilll.och Juda30:1
8 Darejaves sänt ett sådant b. Esr. 6:13
8 sände Sanballat .. b.
Neh. 6:2
9 skickade b.till dem
6:3
3 sände samma b.4 gånger
6:4
3 sände •• tjänare med samma b.
6:5
8 sände jag b. till (Sanballat)
6:8
3 s.sänder b.med en dåre Ords. 26:6

8 sände Jesaja b.till Hi.kia Jes.37:21
8 sänder jag mitt b.mot Babel
43:14
J er. 2:10
8 sänden b. till Kedar
8 sända b. efter många fiskare
16:16
8 sända b. efter många jägare
16:16
8 fastän jag sänt b. till eder
23:38
10 sända b. till Nebukadressar
25:9
8 sända b. till oss i Babel
29:28
29:31
8 (H.:) Sänd b. till alla de fångna
11 b. till konungen i Babel
51:31
Hes. 23:16
9 b. till dem i Kaldlien
23 :40
8 b. efter män s. skulle komma
8 b. till Jarebs-konungen
Hos. 5:13
Matt. 11:2
18 sände (Johannes)b.med
19 sände (folket) ut b. i trakten
14:35
19 hade (Pilatus' ) hustru sänt b.
27:19
Mark. 3:31
19 (J.) moder .. sände b.
6:55
14 skyndade omkring med b.
Joh. 5:33
19 sänt b. till Johannes
19 sände systrarna b.till J.
11:3
18 Så sänd nu b. till Joppe
Apg. 10:32
18 sände jag strax b. till dig
10:33
19 sänt b.att l skolen släppas ut
16:36
17:15
12 b.till Silas och Timoteus
18 asiarker sände b. till (Paulus)
19:31
18 från Miletus sände han b.
20:17
BUDBÄRARE

-budbärare

fredsbudbärare Jes.33:7
glädjebudbärare 2.Sam.4: 10
BUDBÄRARE
Jakob sände b.framför sig 1. Mos.32:3
När b.na kommo tillbaka
32:6
(Gideon) sände omkring b. i Dom. 6:35
sände (Gideon) b. till Aser
6:35
Gideon hade sänt omkring b.
7:24
B.n svarade: l. har flytt
1. Sam. 4:17
kom en b. till Saul
23 :27
(Joab) bjöd b.n och sade
2. Sam. 11:19
B.n gick åstad
11:22
b.n sade till David
11 :23
11:25
Då sade David till b.n
Absalom sände ut hemliga b.
15:10
en b. kom till David
15:13
sände Isebel en b. till Elia 1. Kon. 19:2
kom en b. till Job och sade
Job 1:14
Ords. 13:17
En ogudaktig b.störtar i
en b.utan förbarmande .. sändas
17:11
en pålitlig b. för avsändaren
25 :13
vem vill vara vår b.
Jes. 6:8
du s.har sänt b.över havet
18:2
döv s. den b. jag sänder åstad
42:19
du sände dina b. till. fjärran land
57:9
sa. b. till hednafolken
66:19
Från Dan höres en b. ropa
Jer. 4:15
en b. är utsänd bland folken
49:14
ene b.n korsar den andrea väg
51:31
b. skickades till dem
Hes. 23 :40
en b. är utsänd bland folken
Ob. v.1
(J.) sände b.framför sig
Luk. 9:52
BUDBÄRARINNA
Sion, du glädjens b.
Jerusalem, du glädjens b.
BUDBÄRARLÖN
jag eljest skulle givit b.

Jes. 40:9
40:9
2. Sam. 4:10

BUDORD

skall jag giva dig b.en
2. Mos. 24:12
Juda att hålla b.en
2. Krön. 14:4
angick lagen och b.en
31:21
(J. :) gjort Guds b. om intet
Matt. 15:6
Gören I Guds b. om intet
Mark. 7 :13
uppväckie(synden) gm b.et
Rom. 7:8
när b.et kom, fick synden liv
7:9
att b.et blev mig till död
7:10
förledde (synden) mig gm b.et
7:11
b.et (är) heligt och rättfärdigt
7 :12
till övermått syndig, gm b.et
7 :13
lagens uppfyllelse ligger i b. Gal. 5:14
8UDSKAP

Se även: Evangelium, apostel, budbärare.
-bud.skap

glädjebudskap 2.Sam.18:27
Ängelns budskap
1) Vid Kristi födelse, Luk.2:10 Inkarnation. 2} Vid Kristi uppståndelse, Luk.24:4-6 - Seger. 3) Vid
brudens uppenbarelse, Upp.21:9 Härlighet. 4) Vid falskhetens avslöjande, Upp.17:1 f. - Dom.
BUDSKAP

nltf

1) "fälab,
sträcka el. räcka ut (t.ex. handen);
skicka el. sända ut, här ofta övers.
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Budskap-By
sända (el. skicka) budskap. 2.Kon.
19:16 och Jes.37:17 ordagrant: Sanheribs ord (pI. av dät!är, se 5) som
han sänt för att smäda .. Se: Bud 8.
2) [näga!!l, 1l ~
vara synlig, vara inför någon; hif.
higgig" göra synlig, uppenbara; kungöra, meddela. Se: Bud 11.
3) [bäsar], -W:l
pi. bisser: iö;kunna el. bringa ett
glatt budskap (glädjebudskap); i Jes.
52:7 med tOQ, övers. frambära gott
budskap; jfr 9.
4) semu'ä, n~.lrJtf
det man hör; kungörelse, budskap;
av: säma', höra, lyssna, Jfr Jes,28:9,
predikan; 37:7 rykte. Ordet finns
också i Jes.53:l, ordagr. vem trodde
vår predikan (vårt budskap),
5) dä~är, 'l~1

det som säges; ord, budskap, Se:
Bud 3.
6) käSä, ~I~
något som är hårt; i l.Kon, 14:6 övers.
hårt budskap; av: ~äsä, hård; 1.Kon.
14:6 ordagrant: jag är sänd (part.
pass. a v säla!), se 1) till dig [med]
något hårt.
7) gälä, n~ ;
blotta, upp:nbara; nif. bli blottad el.
uppenbarad; bli kungjord, Jes,23:l
ordagrant: från kitteernas land blir
det kungjort för dem. Se: Avslöja 1,
Bedriva 13.
8) 'ärnar, 'l9~
tala, säga; omtala, kungöra. Se: Bud 4.
9) euanggelizö, E
y y E A 1: 1; w
förkunna ett glatt budskap; av: eu,
gott, väl; anggeJlö, förkunna, kungöra; motsv. hebr. [bäsar], se 3. I
Rom.1O:15 (= Jes.52:7) står verbet
tills. med agatha (neutr. pI. av agathos, god), övers. frambära gott budskap, Av euanggelizö kommer subst.
euanggelion; jfr våra låneord: evangelisera, evangelium.
10) partik/esis, 11 a p <XK An o \ <;
ego tillkallande; uppmaning, förmaning; tröst, hugsvalelse; i Apg.15 :31
övers. hugnesamt budskap; av: parakaleö, tillkalla (för att få hjälp), uppmana, förmana; trösta, hugsvala.
11) katanggellö, K en a y y E A A w
förkunna, kungöra, frambära ett budskap; av: prep. kata och anggellö,
se 13.
12) proeuanggelizö,
i förväg frambära el. ge ett glatt
budskap; verbet, som endast finns i
Ga1.3:8 och där står i med., kommer
av prep, pro (före, framför, förut,
förväg) och euanggelizö, se 9.
13) anggelia, &y y EA l a
det som förkunnas el. kungöres, budskap; av: anggellö, förkunna, kungöra, Jfr anggelos, sändebud, budbärare,
ängel.
14) apostel/ö, iX 11 o O T E A A w
sända ut, sända iväg; i Upp,l:l part"
utsändande, övers. medelst et! budskap, Se: Bud 19.

ta

2 B. om hm bär hs dunder
Job 36:33
4 ont b. fruktar han icke
Ps. 112:7
4 gott b. giver märg åt
Ords. 15:30
4 gott b. ifrån fjärran land
25:25
7 från kittl\ernas land når b. Jes. 23:1
l b. ~armed han har smädat
37 :17
41 :27
3 bringar detta glädjens b.
3 för att frambära gott b.
52:7
3 glädjens b. för de ödmjuka
61:1
8 ord framföra sitt b.
Jer. 27:4
4 Ett b. har jag hört från H.
49:14
49:23
4 ett ont b. få de höra
8 b.et: Staden är intagen
Hes. 33:21
4 Ett b. hava vi hört från H. Ob. v.1
9 förkunnas glädjens b.
Matt. 11:5
9 förkunna dig detta glada b. Luk. 1 :19
4:18
9 glädjens b. för de fattiga
9 fattiga förkunnas glädjens b.
7:22
9 det glada b.et om frid
Apg. 10:36
9 förkunna för eder det glada b.et 13 :32
10 glada över det hugnesamma b.et 15:31
11 nu kommer med b.till eder
17:23
11 bära b.om ljuset
26:23
9 män s.frambära gott b.
Rom. 10:15
12 åt Abraham detta glada b. Gal. 3:8
9 förkunnat det glada b.et
Ef. 2:17
9 det glada b.et om .. tro 1. Tess. 3:6
9 glada b.et hava vi
Hebr. 4:2
9 först mottogo det glada b.et
4:6
9 ss. ett glatt b.
1. Pet. 1:25
13 är det b.vi hava hört
1.Joh. 1:5
13 det b.s. I haven hört
3:11
14 ett b.gm sin änge!
Upp. 1:1
9 glada b.s.han förkunnat
10:7

BUGA
b.de sig ned till jorden
1. Mos. 18:2
b.de sig för landets folk
23:7
Abraham b.de sig för landets folk 23:12
b.de sig 7 gånger till jorden
33:3
fram med sina barn och b.de sig
33:6
gick ock Lea fram •• och b.de sig
33:7
Josef och Rake! •. b.de sig
33:7
(Josef:) b.de sig för min kärve
37:7
11 stjärnor b.de sig för mig
37:9
(Jakob:)b.oss ned till jorden
37:10
b.de sig och föllo ned för (Josef)
43 :28
skola din faders söner b. sig
49:8
skola dina tjänare b. sig
2. Mos. 11:8
18:7
(Mose) b. de sig för (Jetro)
4. Mos. 22:31
Då b. de (Bileam) sig
Då föll Josus ned o. b. de sig Jos. 5:14
Rut 2:10
(Rut) b. de sig mot jorden
(David) b. de sig 3 gånger 1. Sam. 20:41
böjde David sig ned o. b. de sig
24:9
Abigail •• b. de sig mot jorden
25:23
28:14
Saul .. b. de sig
(man fr.Sauls läger)b.de sig 2.Sam.1:2
Mefiboset b. de sig
9:6
Då b. de (Mefiboset) sig
9:8
14:4
(kvinnan fr. Tekoa) .. b.de sig
Då föll Joab ned .• o. b. de sig
14:22
b. de sig t. jorden inf. konungen
14:33
gick fram f. att b. sig f. (Absalom) 15:5
Bat-Seba b. de sig f. (David) 1. Kon. 1:16
Då b. de sig Bat-Seba f. konungen
1:31
(Salomo) b. de sig f. (Bat-Seba)
2:19
b.de sig till jorden för hm 2. Kon. 2:15
(sunemltiskan) b.de sig mot jorden 4:37
b.de sig och föllo ned
1. Krön. 29 :20
b.e sig öknens Inbyggare
Ps. 72:9
furstar skola se det och b.sig Jes.49:7
b.nde skola dina förtryckares
60:14

BUK

BUDSKAP
l ditt b.med vem du vill 2. Mos. 4:13
l. Sam. 4:13
2 kom i staden med b.et
31:9
3 förkunna det glada b.et
2.Sam. 4:4
4 när b.et om Saul
l ett b. med profeten Natan
12:25
5 till dess att ett b.kommer
15:28
2 tjänstekvinna gick dit med b.
17 :17
17 :17
2 gå med b.et till konung David
2 med sitt b. till konung David
17:21
19:14
l sände detta b. till konungen
l. Kon. 5:8
l hört det b.du sänt
14:6
6 giva dig ett hårt b.
18:12
2 komme med ditt b. till Ahab
2. Kon. 19:16
l b. varmed han smädat
3 förkunna det glada b.et 1. Krön. 10:9
l skickade sina b. till dem 2. Krön.36:15

(Gud:) på din b. skall du gå 1. Mos. 3:14
Varken det s.går på b.en
3. Mos. 11:42
4. Mos. 5:21
H. må låta din b. svälla
må det komma din b. att svälla
5:22
hennes b. sväller upp
5:27
Ebud •• stötte det i (Eglons) b. Dom. 3:21
3:22
(Ehud) drog icke ut •• ur hans b.
av Gud drives den ut ur ha b. Job 20:15
visat e ej av någon ro för sin b.
20:20
att hans b. må bliva fylld
20:23
styrka han har i sin b.s muskler
40:11
veka på hs b. är stadigt fogverk
41 :14
på sin b. bär han skarpa eggar
41 :21
vilkas b.du fyller med håvor
Ps. 17:14
ogudaktigas b.lida brist
Ords. 13 :25
får envar sin b. mättad
18:20
känner sin b. vara tom
Jes. 29:8
fyllt sin b.med läckerheter
Jer. 51:34
(H.) du måste mätta din b.
Hes. 3:3
skola Icke därmed fylla sin b.
7:19
(stodens) b. var av koppar
Dan. 2:32
Jona var i fiskens b.3 dagar
Jona 2:1
Jona bad till H. I fiskens b.
2:2
från dödsrikets b. ropade jag
2:3
tomhet skall råda I din b.
Mlka 6:14
Jonas var I fiskens b.
Matt. 12:40
(J. :)Det går ned i b.en
15:17
Icke går in,utan ned i b.en Mark. 7:19
åstundade få fylla sin b.
Luk. 15:16
sådana tjäna sin egen b.
Rom. 16:18
Maten är för b.en och b.en 1. Kor. 6 :13
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de hava b.en till sin Gud
Fil. 3:19
skall vålla plåga i din b.
Upp. 10:9
kände jag bitter plåga i min b.
10:10
BUKFORMIG
den b.a delen •• nätverket

l.Kon. 7:20

BUKT

Huru länge skall du göra b.er Jer. 31:22

BUL
Ett av de gamla månadsnamnen i
Israel. Bul var »fruktmånaden», den
åttonde i raden av årets månader,
och motsvarar nuv, Marcheshwan,
oktober-november. Se: Månad, Högtid. LKon.6:38,
BULLER

det b. som I haven hört
1. Kon. 1 :45
dödsriket .. dina harpors b.
Jes. 14:11
göra slut på b. av kvarn
Jer. 25:10
bullret .. av hingstars hovslag
47:3
slut på dina sångers b.
Hes. 26:13
bort ifrån mig •. sångers b.
Am. 5:23
bullret av kvarn aldrig mer
Upp. 18:22
BULLRANDE
I b. gathörn predikar hon
du b. stad. Dina slagna

Ords. 1:21
Jes. 22:2

BULNAD
därav skola uppstå b.er
2. Mos. 9:9
strödde ut •• uppstodo b.er
9:10
icke hålla stånd mot Mose för
b.ernas skull, ty b.er uppstodo
9:11
haft en b. s. blivit läkt
3. Mos. 13:18
på det ställe där b.en var
13:19
s. har brutit ut där b.en var
13 :20
då är det ett märke efter b.en
13:23
slå dig med Egyptens b.er 5.Mos.28:27
H. skall slå dig med svåra b.er
28:35
lade (fikonkakan) på b.en
2. Kon. 20:7
Åklagaren slog Job med b.er Job 2:7
lägga den ss.plåster på b.en Jes.38:21

BULTA
onda män s. b.de på dörren

Dom. 19:22

BUNA
hebr. förstånd, klokhet.
son. l.Krön.2:25.

Jerameels

BUNDSFöRVANT
skola de driva dig •. dina b.er

Ob. v.7

BUNNI
hebr. byggd.
1. Levit, som föreläste lagen. Neh.9:4.
2. En hövding, som i egenskap av
huvudman för familjen undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO:
15.
3. En levit före landsflykten. Neh.
11 :15.
BUR
Ss.när en b. är full av fåglar Jer. 5:27
satte de honom i en b.
Hes. 19:9

BUS
hebr. förakt, lobs vän EIihus hemort,
möjligen identisk med området, som
tillhörde den arabiska stammen Bus.
Job 32:2.
BUS
hebr. förakt.
1. En arame, son till Abrahams broder
Nahor. l.Mos.22:21.
2. En gadit. LKrön.5:l4.
3. En arabisk stam, möjligen efterkommande till nr L Jer.25:23.
BUSI
hebr. mitt förakt el. möjl. föraktad
av Herren, Fader till profeten Hesekiel. Hes.l:3.
BUSKE
-buske

ginstbuske LKon,19:4,5
ricinbuske Jona 4:6
törnbuske Dom,9:l5; Mark.12:26
BUSKE
Då bar jorden ingen b.
1. Mos. 2:5
kastade hon barnet under en b.
21:15
eldslåga slog upp ur en b. 2. Mos. 3:2
(Mose) såg att b.en brann
3:2
att b.en dock icke blev fdrtärd
3:2
se varför b.en Icke brinner upp
3:3

787

ropade Gud till (Mose)ur b.en·
3:4
nåd från hm s. bodde i b.en 5. Mos.33:16
ss. en torr b.på hedmarken
Jer. 17:6
bIlven ss. torra b.ar i öknen
48:6

BUXBOM
hebr, te'assUf. Troligen et! cypresseller cederträd. Det växte på Libanon
och räknades till »Libanons härlighet>
(Jes,60: 13); dess virke användes som
dekoration av byggnader och fartyg
(det hebreiska ordet förekommer också i Hes,27:6, där sv. övers, har »ädelt
trä»). Man kan ej exakt identifiera
detta träd. Enligt en beskrivning skulle det röra sig om ett träd med små,
alltid gröna blad, och med et! mycket
hårt virke.
BUXBOM
cypress ,tills. med alm och b. Jes. 41:19
både cypress och alm och b.
60:13

BY

Det vanligaste hebr. ordet för »by.,
!)ä~er (ut!, chatser), betyder egentligen: något som är kringgärdat. Byarna var emellertid inte omgivna av
murar på samma sätt som städerna,
Vid krig måste byarnas invånare söka
skydd innanför stadsmurarna, Även
på andra sätt var bybefolkningen
beroende av städerna. Ofta låg byarna
runt omkring eller i närheten a v en
stad.
BY
Ismaels söner •• i b.ar
1. Mos. 25:16
3. Mos. 25:31
hus i sådana b.ar s. icke
Jair intog deras b.ar
4. Mos. 32:41
kallade dem Jairs b.ar
32:41
avl\erna, s. bodde i b.ar
5. Mos. 2:23
kallade han landet Jalrs b.ar
3:14
Rubens .. städerna med b.ar Jos. 13:23
Gads barns arvedel •• med b.ar
13 :28
(Manasse) alla Jalrs b.ar i Basan 13:30
(Sydlandet) 29 städer med b.ar
15:32
(Låglandet) 14 städer med b.ar
15:36
(Juds) 16 städer med sina b.ar
15:41
15:44
(Juda) 9 städer med sina b.ar
Ekron med städer och b.ar
15:45
allt på sidan om Asdod •• b.ar
15:46
Asdod med underlydaude b.ar
15:47
Gasa med underlydande b.ar
15:47
15:51
(Juda) 11 städer med b.ar
15:54
(Juds) 9 städer med sina b.ar
(Juda barn) 10 städer med b.ar
15:57
(Juda) 8 städer med sina b.ar
15:59
15:60
(Juda) 2 städer med b.ar
(Juda) 6 städer med sina b.ar
15:62
dessa städer med sina b.ar
16:9
(Benjamin) 12 städer med b.ar
18:24
(Benjamin) 14 städer med b.ar
18:28
(Simeon) 13 städer med deras b.ar 19:6
(Simeon) 4 städer med b.ar
19:7
b.ar s.låga omkring dessa
19:8
(Sebuion) 12 städer med b.ar
19:15
nämnda städer med sina b.ar
19:16
(Isaskar) 16 städer med b.ar
19:22
Isaskars arvedel •• med sina b.ar
19:22
Isaskars •• städerna med sina b.ar 19:23
(Aser) 22 städer med deras b.ar
19:30
nämuda städerna med sina b.ar
19:31
(NaftaIi) 19 städer med deras b.ar 19:38
19:39
NaftaIi arvedel .. med sina b.ar
(Dans) arvedel •• med sina b.ar
19:48
b.arna gav man åt Kaleb
21:12
kallar man i dag Jairs b.ar Dom. 10:4
befästa städer och .. b.ar
1. Sam. 6:18
Ben-Oeber hade Jairs b.ar 1. Kon. 4:13
togo ifrån dem Jairs b.ar 1. Krön. 2:23
deras b.ar voro Etam och Ain
4:32
därtill alla deras b.ar s.lågo
4:33
b.arna gav man åt Kaleb
6 :56
bodde I netofatiternas b.ar
9:16
blevo i sina b.ar upptecknade
9:22
de s.flngo bo i sina b.ar
9:25
Uppsikten •• i städerna och b.arna 27 :25
b.arna med tillhörande
Neh. 11:25
Jekabseel och dess b.ar
11:25
Adullam och deras b.ar
11:30
(sångarna) från netofatiternas b.ar 12:28
sångarna hade byggt sig b.ar
12:29
låt oss stanna i b .arna
HV. 7:11
Jes.42:11
I b.ar där Kedar bor
omkring i städer och b.ar
Matt. 9:35
(J.:) när I kommit in i ngn b.
10:11
de kunna gå bort I b.arna
14:15
(J.:) Gån in i b.n s.ligger
21:2
gick (J.) omkring i b.arna
Mark. 6:6
från ena b.n till den andra
6:6
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Bygd-Bygga
på 3 dagar b. upp ett annat
14:58
b.er upp det igen inom 3 dagar
15:29
eftersom (huset) var så väl b.t Luk. 6:48
han s. b.t synagogan åt oss
7:5
Is. b.en upp profeternas gravar
11:47
så b.en upp deras gravar
11:48
riva mina lador och b. upp större 12:18
fåglar b. sina nästen på dess
13 :19
ngn bland eder vill b. ett torn
14:28
behöves för att b. det färdigt
14:28
Den mannen begynte b.
14:30
mskorna •• planterade och b.de
17 :28
46 år har man b.t på •• tempel Joh. 2:20
b. upp Davids fdrfallna hydda Apg.15:16
dess ruiner skall jag b. upp
15:16
icke b.på annans grundval
Rom. 15:20
en annan b.er nu vidare
l. Kor. 3:10
må se till huru han b.er
3 :10
om ngn b.er på den grunden
3:12
att jag b.de upp igen detta
Gal. 2:18
Hebr. 3:4
Gud är den s.har b.t allt
på detta var ju•• lagstiftning b.d
7:11
i from förtröstan b.de en ark
11:7
l. Pet. 3:20
Noas tid,när en ark b.des
stadsmuren var b.d av jaspis Upp. 21:18

BYGGA
H. b.de en kvinna av revben 1.Mos. 2:22
(NimrOO)b.de Nineve,Rehobot
10:11
icke b. av huggen sten
2. Mos. 20:25
Hebron b.des 7 år fdre Soan 4.Mos.13:23
Gads barn b.de upp Dibon
32:34
Rubens bsrn b.de upp Hesbon
32:37
aldrig skall den b.s upp
5. Mos. 13:16
att av (träden) b. bålverk
20:20
b.des (H. hus) av sten
l. Kon. 6:7
när (templet) b.des
6:7
b.de (Salomo) våningarna
6:10
b.de han den Inre förgårdsmuren
6:36
6:38
(Salomo) b. de därpå i 7 år
Salomo b.de upp Geser
9:17
Salomo kände åstundan att b.
9:19
b.de (Salomo) ock Millo
9:24
9:26
Konung Salomo b.de ock en flotta
Salomo b.de offerhöjd åt Kemos
11:7
11 :27
Salomo b.de då på Millo
(Juda) b.de sig offerhöjder
14:23
i Baalstemplet s. han hade b.t
16:32
b.de Hiel åter upp Jeriko,
16:34
Josafat hade låtit b. Tarsisskepp
22:49
b.de övre porten till H. hus 2. Kon. 15:35
sabbatsgången s. man hade b.t
16:18
de hade b.t sig offerhöjderna
17:9
(Manasse)b.de åter upp offerhöjder 21':3
offerhöjderna Salomo hade b.t
23:13
23:15
offerhöjd s.Jerobeam b.t upp
de b.de en belägringsmur
25:1
tempel s. Salomo b.de
l. Krön. 6:10
b.de Nedre och ÖVre Bet-Horon
7:24
var den s. b.de Ono och Lod
8:12
b.en H. Guds helgedom
22:19
att han b.er denna borg
29:19
att b. på andra dagen
2. Krön. 3:2
(Salomo)b.de upp T8dmor i öknen
8:4
b.de (Salomo) upp ÖVre Bet-Horon 8:5
kände åstundan att b. i Jerusalem
8:6
Så b.de (Asa och Juda) då
14:7
(JoSafat) b.de borgar i Juda
17 :12
de b.de dig där en helgedom
20:8
de b.de skepp i Esjon-Geber
20:36
b. skepp s. skulle gå till Tarsis
20:36
Ussia b.de torn i Jerusalem
26:9
26:10
Han b.de ock torn I öknen
(Jotam) b.de ÖVre porten
27:3
i skogarna b.de (Jotam) borgar
27:4
32:5
(Hiskia) b.de upp muren överallt
(Hiakia) b.de tornen högre
32:5

(Hiskia) hilde b.t sig skattkamrar 32:27
(Manasse)b.de åter upp offerhöjder33:3
Därefter b.de (Manasse) en mur
33:14
på vilka han b.de offerhöjder
33 :19
höllo på att b. tempel åt H.
Esr. 4:1
vilja b. tillsammans med eder
4:2
avskräcktes från att b. vidare
4:4
Detta håller man nu på att b. upp
5:8
s. en stor konung i l. hade b.t
5:11
intill nu bsr man b.t därpå
5:16
6:3
Det skall b.s 60 alnar högt
judarnas äldste b.de vidare
6:14
man b.de och fullbord8de det
6:14
att b. upp dess .ruiner
9:9
att jag åter må b. upp den
Neh. 2:5
låt oss b. upp Jerusalems mur
2:17
VI vilja stå upp och b.
2:18
vi, ha tjänare, vilja stå upp och b. 2:20
prästerna b.de Fårporten
3:1
b.de de fram till Hammeatornet
3:1
Därbredvid b.de Jerikos män
3:2
därbredvid b.de Sackur ,lmria son 3:2
Fiskporten b.des av
3:3
de b.de upp (Dalporten)
3 :13
3:13
De b.de ock 1000 alnar på muren
han b.de upp (Dyngporten)
3:14
han b.de upp (Källporten)
3 :15
(Sallum)b.de ock muren
3:15
stt vi höllo på att b. upp muren
4:1
Huru (Judarna) än b. , skall en räv
4:3
varit de b.nde till förargelse
4:5
vi b.de på muren
4:6
förmå icke mer att b.på muren
4:10
De s. b.de på muren
4:17
de s. b.de hade sitt svärd bundet
4:18
hörde att jag hade b.t upp muren
6:1
det är därfdr du b.er upp muren
6:6
sångarna hade b.t sig byar
12:29
b.de sig palatalika gravar
Job 3:14
vad han river ned, b.es ej upp
12:14
örnen b.er sitt näste i höjden
39:30
skall,H.ej mer b.upp dem
Ps. 28:5
bygg upp Jerusalems mur
51:20
han b.de sin helgedom hög
78:69
För evig tid skall nåd b.s upp
89:3
Jag skall b.din tron
89:5
när en gång H.har b.t upp Sion
102:17
fåglarna b. där sina nästen
104:17
H. är den s.bygger upp Jerusalem 147:2
den s; b.er sin dörr hög
Ords. 17:19
sedan må du b.dig bo
24:27
b. upp har sin tid
Pred. 3:3
b.de stora bålverk mot den
9:14
Är hon en mur, b.vi på den
HV. 8:9
b.de ett vakttorn därinne
Jes. 5:2
med huggen sten b. vi upp nya
9:10
aldrig skall det b.s upp igen
25:2
(H. :) mina farvägar skola b.s höga 49:11
skola b. upp de gamla ruinerna
58:12
skola b. upp (Sions) murar
60:10
de skola b. upp de gamla ruinerna 61:4
han åter har b.t upp Jerusalem
62:7
Tofethöjderna hava de b.t upp Jer. 7:31
Juda folk b.t Baalshöjder
19:5
att du ävlas med att b. cederhus
22:15
Baalshöjderna b.de de upp
32:35
vad jag b.t upp, måste jag riva ned 45:4
b.en bo i klipporna
48 :28
b.sina nästen bortom klyftans
48:28
b.de näste så högt uppe s. örnen
49:16
b.de en belägringsmur omkring
52:4
bygg en belägringsmur mot
Hes. 4:2
när folket b.er upp en mur
13:10
b.de du (Jerusalem) dig kummel
16:24
belägringsmur b.es (av Babel)
17:17
där skall b. en belägringsmur
21:22
han skall b. en belägringsmur
26:8
himmelens fåglar b.de sig nästen 31:6
ruinerna åter b.s upp
36:10
då skola ruinerna åter b.s upp
36:33
jag nu åter har b.t upp det
36:36
stora Babel, s. jag b.t upp
Dan. 4:27
Jerusalem åter skulle b.s upp
9:25
skall (Jerusalem) åter b.s upp
9:25'
I. har b.t sig palats er
Hos. 8:14
s. b.er sin sal i himmelen
Am. 9:6
upprätta dess ruiner och b. upp
9:11
Om du b.de ditt näste så högt Ob. 1:4
b.en upp Sion med blodsdåd
Miks 3:10
då dina murar skola b.s upp
7:11
fdr att b. ditt näste högt uppe Hab. 2:9
han skall b. upp H. tempel
Sak. 6 :12
Telningen skall b. upp H. tempel
6:13
komma och b. på h. tempel
6:15
Tyrus b.de sig ett fäste
9:3
templet s.skulle b.s upp
8:9
vi skola b. upp det ödelagda
Mal. 1:4
H. Sebaot: Väl må de b. upp
1:4
(J. :)himmelens fåglar b.
Matt. 13:32
klippa skall jag b. min fdrsamling 16:18
21:33
(husbonden) b.de ett vakttorn
s. b.en upp profeternas gravar
23 :29
på 3 dagar b. upp det igen
26:61
27:40
inom 3 dagar b.er upp det igen
fåglar kunna b. sina nästen Mark. 4:32
b.de ett vakttorn (i vingården)
12:1
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de kunna gå i b.arna häromkring
varhelst (J.) gick in i någon b.
(J.) ledde honom utanfdr bon
(J.:) Gå icke ens in i bon
J.gick till b.arna vid Cesarea
in i b.n s.ligger mitt framidr
b.ar i Galileen och Judeen
Luk.
vandrilde (J,.) från b.till b.
(de 12) vandrade från b. till b.
(folket)kunna gå bort i b.arna
kommo in i en samaritisk b.
Och de gingo till en annan b.
på vandring gick (J.) in i en b.
(J.) vandrilde från b. till b.
när (J.)kom in i en b.
Gån in i en b. s.ligger här
en b. s.hette Emmaus
När de nu nalk8des b.n
Betania,den b.där Maria
Joh.
J.hade ännu icke kommit in i b.n
i många samaritiska b.ar
Apg.

6:36
6:56
8:23
8:26
8:27
11:2
5:17
8:1
9:6
9:12
9:52
9 :56
10:38
13 :22
17:12
19:30
24:13
24:28
11:1
11:30
8 :25

BYGD

-bygd
bergsbygd Jos.2:16; 17:16
dalbygd Dom.1:34
Jordanbygden Jer.12:5
landsbygd HV.7:11; Mark.16:12
skogsbygden PS.132:6
BYGD
sänker sig mot Ars b.
4. Mos. 21:15
därfdr H. i österns b.er
Jes. 24:15
Matt. 2:6
du Bet1ehem, du judiska b.
drog han bort till Galileens b.er
2:22
(vårt hem) i Libyens b.er
Apg. 2:10
ifrån mig i Akajas b.er
2. Kor. 11:10
for jag till Cilieiens b.er
Gal. 1:21

BYGGA

Se även: Byggnad, framställa, uppbygga, upplyfta, byggmästare, arbete,
mur, timmerman, skapa.
-bygga

nyuppbyggda PS.122:3
uppbygga Jer.1:10; Apg.9:31
uppbyggelse Rom.14:19
BYGGA

Uppdelning: allmänt, altare, hus, på,
stad (städer), Herren bygger.

BYGGA (altare)
Noa b.de ett altare åt H.
1.Mos. 8:20
då b.de (Abram) ett altare
12:7
(Abram) b.de där ett altare, åt H.
12:8
han b.de där ett altare åt H.
13 :18
b.de (Abraham) där ett alta~e
22:9
b.de (laak) där ett altare
26:25
(Jakob) b.de där ett altare
35:7
2. Mos. 17:15
Mose b.de ett altare
(Mose) b.de altare nedanfdr berget 24:4
b.de (Aron) ett altare åt honom
32:5
Bygg här åt mig 7 altaren 4.Mos.23:1
Där b.de (Balak) 7 altaren
23:14
Bygg här åt mig 7 altaren
23 :29
du skall åt H. b. ett altare 5. Mos. 27:5
Av ohuggna stenar b. H. altare
27:6
b.de Josua åt H. ett altare
Jos. 8:30
b.de där ett altare vid Jordan
22:10
Rubens barn hava b.t ett altare
22:11
att l haven b.t eder ett altare
22:16
mot H. gm att b. eder ett altare
22:19
om vi hava b.t altaret åt oss
22:23
b. detta altare •• icke till brännoffer 22:26
att vi b. ett altare till brännoffer
22 :29
b.de Gideon ett altare åt H. Dom. 6:24
6:26
Bygg därefter upp ett altare åt H.
21:4
folket b.de (i Betel) ett altare
b.de han ett altare åt H.
1.Sam. 7:17
Saul b.de altare åt H., var det
första altare s. han b.de åt H.
14:35
För att b. ett altare åt H.
2. Sam. 24:21
David b.de där ett altare åt H.
24:25
altare s.han b.t åt H.
l. Kon. 9:25
han b.de av stenarna ett altare
18:32
b.de prästen Uria altaret
2. Kon. 16:11
(Manasse) b.de altaren i H. hus
21:4
b.de altaren åt himmelens
21:5
att jag kan b. altare åt H. l. Krön. 21:22
21:26
David b.de där ett altare åt H.
H.altare, det s.han b.t
2. Krön. 8:12
(Manasse)b.de altaren i H.hus
33:4
33:5
(Manasse) b.de altaren åt
bort de altaren s. han b.t
33 :15
stOOo upp och b.de Guds, altare Esr. 3:2
gathörn b.de du dig höjdaltaren Hes.16:25
BYGGA (hus)
(Jakob)b.de sig där ett hus 1. Mos.33:17
du b.er vackra hus och bor 5. Mos. 8:12
s.har b.t sig ett nytt hus
20:5
När du b.er ett nytt hus
22:8
s.hava b.t upp I. hus
Rut 4:11
åt hm skall jag b. ett hus
l. Sam. 2:35
de b.de ett hus åt David
2. Sam. 5:11
7:5
Skulle du b. mig ett hus att bo i
Varför haven l icke b.t mig hus
UT
Han skall b. ett hus åt mitt namn
7 :13
Jag vill b. dig ett hus
7 :27
Bygg dig hus i Jerusalem l. Kon. 2:36
han hade b.t sitt hus färdigt
3:1
intet hus blivit b.t åt H. namn
3:2
icke kunde b.något hus åt H.
5:3
att b. ett hus åt H. namn
6:5
Din son .• b. huset åt mitt namn
5:5
stenar s. behövdes att b.huset
5:18
begynte (Salomo) b. huset åt H.
6:1
Huset s.konung'Salomo b.de åt H.
6:2
Så b.de (Salomo) huset åt H.
6:9
detta hus s.du nu b.er
6:12
Så b.de nu Salomo huset
6 :14
sitt eget hus b.de Salomo i 13 år
7:1
7:2
(Salomo) b.de Libanonskogshuset
(Salomos) eget hus var b.t
7:8
Salomo b.de hus åt Faraos dotter
7:8
b.t ett hus till boning åt dig
8:13
utvalt en stad, att i den b. ett hus
8:16
i sinnet att b.ett hus åt H.namn
8:17
8 :18
i sinnet b. ett hus åt mitt namn
skall icke du få b. detta hus
8:19
din son skall b.huset åt mitt namn 8:19

(Salomo:) jag har b.t huset åt H.
8:20
(Salomo:) detta hus s.jag har b.t
8:27
(Salomo:) detta hus s.jag har b.t är 8:43
I (Salomo:) hus s.jag b.t
8:44,48
Salomo hade b.t H. hus färdigt
9:1
hus s. du b.t har jag helgat
9:3
åren •• under vilka Salomo b.de
9:10
fdr att b. H. hus och hs eget hus
9 :15
till det hus s. (Salomo) hade b.t
9:24
b .de han ock Millo
9:24
såg huset s. (Salomo) hade b.t
10:4
skall jag b. åt dig ett hus
11:38
ss. jag b.de ett hus åt David
11:38
b.de också upp ett offerhöjdshus
12:31
elfenbenshuset s. (Ahab) b.de
22:39
vi kunna b.oss ett annat hus 2.Kon. 6:2
Salomo b.de H. hus i
l. Krön. 6:32
de skulle b. (David) ett hus
14:1
leke du skall b. mig det hus
17:4
haven I icke b.t mig ett hus
17:6
H. skall b. ett hus åt (David)
17 :10
Han skall b. ett hus åt mig
17 :12
att du skall b. (David) ett hus
17 :25
stenar att därmed b. Guds hus
22:2
huset s.skall b.s åt H.
22:5
22:6
bjöd hm att b. ett hus åt H.
att b. ett hus åt H.
22:7
skall icke b. ett hus åt mitt namn 22:8
22:10
(Salomo) skall' b. ett hus
må du få b. H. hus
22:11
hus s.skall b.s åt H.namn
22:19
Jag hade i sinnet att b. ett hus
28:2
Du skall icke b. hus åt mitt namn
28:3
Salomo är den s. skall b. mitt hus 28:6
H.har utvalt dig att b.ett hus
28:10
anskaffat fdr att b.dig ett hus
29:16
Salomo tänkte på att b.hus 2. Krön. 2:1
att han skulle b. sig ett hus
2:3
Nu vill jag b. ett hus åt H. namn
2:4
hus s. jag vill b. skall vara
2:5
Vem förmår väl att b. (H.) ett hus
2:6
att jag skulle b. (H.) ett hus
2:6
huset s.jag vill b.skall vara stort 2:9
(Salomo) kan b. ett hus åt H.
2:12
Salomo begynte att b. H.hus
3:1
När Salomo då skulle b. Guds hus
3:3
b.t ett hus till boning åt dig
6:2
en stad, till att i den b. ett hus
6:5
att b.ett hus åt H•• namn
6:7
6:8
du nu har i sinnet att b. ett hus
skall icke du få b. detta hus
6:9
han skall b.huset åt mitt namn
6:9
har b.t huset åt H.namn
6:10
då detta hus s.jag har b.t
6:18
detta hus s.jag har b.t
6:33
det hus s. jag har b.t åt ditt namn
6:34
det hus s. jag har b.t åt ditt namn
6 :38
20 år .. Salomo b.de på H. hus
8:1
det hus s. han hade b.t åt henne
8:11
såg huset s. (Salomo) hade b.t
9:3
arken i det hus s.Salomo har b.t
35:3
att b. (H.) ett hus i Jerusalem
36:23
Esr. 1:2
anbefallt mig b. hm ett hus
fdr att b.på H.Guds hus
1:3
b.på H.hus i Jerusalem
1:6
2:68
Guds hus åter b.s upp på samma
med oss b.en hus åt vår Gud
4:3
för oss själva b. huset åt H.
4:3
begynte b.på Guds hus i Jerusalem 5:2
Vem har givit tillåtelse b •• hus
5:3,9
vi b.nu upp det hus
5:11
åter skulle b. upp detta Guds hus
5:13
Guds hus skall åter b.s upp
5:15
b.detta Guds hus i Jerusalem
5:17
det huset skall b.s upp
6:3
judarnas äldste må b. Guds hus
6:7
när de b. på detta Guds hus
6:8
Det hus han b.er bliver
Job 27 :18
Om H.icke b.er huset, så
arbeta de fåfängt s. b.därpå Ps. 127:1
Visheten har b.t sig hus
Ords. 9:1
30:26
i klippan b. de sig hus
jag b.de hus åt mig
Pred. 2:4
När de (utkorade) b. hus
Jes. 65:21,22
vild för ett hus skullen l b. åt mig 66:1
b.er bus med orättfärdighet Jer. 22:13
Jag vill b.mig ett stort hus
22:14
du ävlas med att b. cederhus
22:15
B.en hus och bon i dem
29:5
b.en eder hus och bon i dem
29:28
hus skolen l icke b.
35:7
ej heller b. hus till att bo i
35:9
Hes. 11:3
Hus b.s icke upp så snart
(1.) skols bo där och b. hus
28:26
om l b.en hus av huggen sten Am. 5:11
Om (mskorna)b.sig hus
Sef. 1:13
tiden att H. hus b.es upp
Hagg. 1:2
b.en upp mitt hus
1:8
b. ett hus åt henne i Sinears
Sak. 5:11
b.de hus på hälleberget
Matt. 7 :24
man s. b.de sitt hus på sanden
7 :26
lik en man s.ville b.ett hus Luk. 6:48
lik en man s. b.de ett hus
6:49
Salomo s.fick b.hus åt(Gud) Apg. 7:47
vild fdr ett hus skullen l kunna b.
7 :49
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Bygga-Båge
hus b.es ju av någon, men Gud är
den s.har b.t allt
Hebr. 3:4

BYGGNADSARBETE
utforde (Jotam) stora b. n

BYGGA (stad , städer)
b.de en stad och kallade
1. Mos. 4:17
Kom, låt oss b. en stad åt oss
11:4
staden .• s. människobarnen b.de
11:5
de måste upphöra att b.på staden 11:8
de måste b.förrådsstäder 2. Mos. 1:11
B.s skall Sihons stad
4. Mos. 21:27
Låt oss här b.städer
32:16
B.en eder städer åt edra kvinnor 32:24
namn åt städerna s.de b.de upp
32:38
städer" du icke har b.t
5. Mos. 6:10
åter b. upp denna stad, Jeriko Jos. 6:26
gav eder städer s. l icke b.t
24 :13
b.de en stad .. namnet Lus
Dom. 1:26
b.de (Dans barn) åter upp staden
18:28
(Benjamin) b.de åter upp städerna 21:23
de städer (Asa) b.de
1. Kon. 15:23
staden s.han b.de där Samaria
16:24
om alla städer s. (Ahab) b.de
22:39
städer s. I. konungar b.t
2. Kon. 23:19
b.de Salomo upp de städer 2. Krön. 8:2
förrådsstäder s. l Hamat äro b.da
8:4
(Asa) b.de fasta städer i Juda
14:6
Låt oss b. dessa städer
14:7
(Josafat) b.de fdrrådsstäder
17 :12
(Ussia) b.de städer på Asdods
26:6
Därtill b.de (Jotam) städer
27:4
(Hiskia) hade b.t städer
32:29
hålla nu på att b. upp .. staden Esr. 4:12
förhindrar b. upp denna stad
4:21
(Gud) skall b. upp Juda städer Ps. 69:36
l. b.de en stad där de kunde bo
107:36
(Kores) skall b. upp min stad Jes.45:13
den dag denna stad b.des
Jer.32:31
på detta var en stad b.d
Hes. 40:2
de b. upp sina ödelagda städer Am. 9:14
b.er upp städer med blodsdåd Hab. 2:12
berg s.deras stad var b.d på Luk. 4:29

BYGGNADSBLOCK
stenar, avmätta ss. b.
1. Kon.
dyrbara stenar,avmätta ss. b.

BYGGA (Herren bygger)
åt hm skall jag b. ett hus
1. Sam. 2:35
Jag vill b. dig ett hus
2. Sam. 7 :27
skall jag b. åt dig ett hus
1. Kon. 11:38
H. skall b. ett hus åt dig
1. Krön. 17 :10
du skall b. honom ett hus
17:25
därför skall han .. ej mer b. upp Ps. 28:5
51:20
bygg upp Jerusalems murar
han skall b. upp Juda städer
69:36
b.din tron från släkte till släkte
89:5
när en gång H.har b.t upp Sion
102:17
Om H. icke b.er huset
127:1
H. är den s. bygger upp Jerusalem 147:2
Hes. 36:36
H. nu åter b.t upp det
uppr ätta dess ruiner och b. upp Am. 9:11
klippa .. b. min forsamling
Matt. 16 :18
på 3 dagar b. upp det igen
26 :61
på 3 dagar b. upp ett annat
Mark. 14:58
b. upp Davids förfallna hydda Apg. 15:16
Gud är den s. har b.l allt
Hebr. 3:4

2. Krön. 27:3
7:9
7:11

BYGGNADSVERK
j. skaffat förråd t. b. et
1. Krön. 28:2
Må de mäta det härliga b. et Hes. 43:10
Om det b. bliver beståndande 1. Kor. 3:14
BYGGNINGSMÄN
Salomos b. o. Hiroms b.
1. Kon. 5:18
b.s.arbetade på H.hus
2. Kon. 12:11
(penningarna) åt b. nen
22:6
de gåvos åt b. nen
2. Krön. 34:11
b. nen lade grunden t. H. tempel Esra 3:10
Den sten s. b. nen förkastade
Ps.1l8:22
dig gjorde dina b. fullkomlig Hes. 27:4
sten s. b.nen förkastade
Matt. 21:42
sten s. b.nen f6rkastade
Mark. 12:10
sten s. b.nen förkastade
Luk.20:17
(J.) är den stenen s. av b.nen Apg. 4:11
sten s. b.nen förkastade
1. Pet. 2:7

BYTA
·byta

utbyta Rom.1 :26
BYTA
när morgon har b.tts till afton Job 4:20
ljus skall han b.i dödsskugga Jer.13:16
BYTA (bort)
sin ära b.te de bort
Ps. 106:20
något hednafolk b.t bort
Jer. 2:11
mitt folk har b .t bort sin ära
2:11
landet må man icke b. bort
Hes. 48:14
b.te bort .. Gudens härlighet Rom. 1:23
De hade ju b.t bort Guds sanning
1:25
BYTA (om)
renen eder och b .en om
1. Mos. 35:2
(Josef) b.te om kl äder
41 :14
2. Sam. 12:20
David b.te om kläder
Ps. 102:27
ss. man b.er om sin dräkt
ss. klädnad skola de b.s om Hebr. 1:12

BYTE
·byte

segerbyte PS.76:5
Byte

Vid seger i krig tog man ej endast
lös egendom och boskap i byte,
utan även kvinnor och barn. Till och
med de hemmavarande och de som
var ·i trossen, fick i många fall sin
andel av bytet.

. förde m. sig ett stort b.
2. Sam. 3:22
det b. han tagit fr. Radadeser
8:12
(David) forde ut b. från staden
12:30
ett b. för alla sina fiender 2. Kon. 21:14
ss. b. fOrde de bort
1. Krön. 5:21
(David) förde ut b. från staden
20:2
av b. t hade de helgat detta
26:27
folket tog b. i myckenhet
2. Krön.14:13
offrade b. s.de fört m. sig
15:11
f.att plundra o.taga b.fr.dem
20:25
så stort var b. t
20:25
b. sände de t. konungen i Damaskus 24:23
(Efraims barn) togo stort b.
25:13
l. barn togo mki. b. fr. (Juda) o.
förde b. t t. Samaria
2. Krön. 28:8
lämnade krigsfolket ifr. sig b. t
28:14
klädde .. m. vad de tagit ss. b.
28:15
ss. b. skulle givas t. plundring Est. 3:13
deras ägodelar ss. b. t. plundring
8:11
han störtar sig på sitt b.
Job
9:26
fås ej i b. mot gyllene klenoder
28:17
Därifr. spanar han eft. sitt b.
39:32
de s.hata oss taga sig b.
Ps. 44:11
rovdjurs b. skola de varda
63: 11
husmodern får utskifta b.
68: 13
den s. vinner stort b.
119:162
vi skola fylla våra hus m . b. Ords. 1:13
än att utskifta b. m. de högmodiga 16:19
skall man bära b. t fr. Samaria Jes.8:4
fröjdar sig, när man utskiftar b.
9:3
f. att göra änkor t. edert b.
10:2
sänder j. hm •• f. att • . göra b.
10:6
taga b. av österlänningarna
11:14
man får taga b. eft. eder
33:4
också de lama skola då taga b.
33:23
taga ifrån hjälten hans b.
49:24
rycka b.t ur den väldiges hand
49:25
skall han få utskifta b.
53 :12
de skola göra det till sitt b.
Jer. 20:5
skall vinna sitt liv ss. ett b.
21:9
vinna sitt liv ss. ett b. o. få leva
38:2
du skall vinna ditt liv ss. ett b.
39:18
låta vinna ditt liv ss. ett b.
45:5
kameler skola bliva edert b.
49:32
så att de bliva tagna ss. b.
50:37
silver och guld ss. b.
Hes. 7:21
mitt folk icke mer ett b.
13:21
skall jag giva dig till b.
25:7
(Tyrus) skall bliva ett b.
26:5
skall göra b. där (i Egyptens land) 29:19
De skola icke mer bliva ett b.
34:28
f. att göra (landet) t. sitt b.
36:5
(Gog) vill taga rov o. göra b.
38:12
församlat skaror t. att göra b.
38:13
guld skall han fOra ss. b.
Da n. 11:8
11 :24
b .. skall han strö ut åt sitt folk
u,an att det har tagit ett b.
Am. 3:4
edra hästar bliva tagna ss. b.
4:10
deras b. skall du giva
Mika 4:13
du skall bliva ett b. för dem
Hab. 2:7
(H·.) står upp för att taga b.
Sef. 3:8
bliva ett b. för trälar
Sak. 2:9
då ·man i dig skall utskifta b.
14:1
skiftar ut b.t efter honom
Luk. 11:22
jämlikheten med Gud ss. b.
Fil. 2:6
Abraham gav tionde av .• b.t Hebr. 7:4

b.en upp dem till helig strid
b. upp folket till helig strid

Joel 3:9
Mika 3:5

BÅDADERA

b.skall Gud göra till intet

1. Kor. 6:13

BÅDE

det b. en och 2 gånger
·båge

Neh. 13 :20

BÅGE

kopparbågen 2.Sam.22:35
regnbåge Upp.4:3 ; 10:1
Båge

Ett viktigt strids· och jaktvapen både
hos egyptierna, assyrierna och israe·
literna. Egyptiernas båga r var ca en
och en halv meter långa , antingen

Bågskyttar från Assyrien.
raka eller bödja på mitten. Assyrier·
nas var något kortare. Aven hos
filisteerna, elamiterna , mederna och
andra folk var bågen ett mycket
vanligt vapen. Bågen omtalas också
myck et tidigt i Bibeln, l.Mos.21 :20.
Båga rna kunde var förfärdigade a v
trä, horn, elfenben eller metall, lob
20:24; PS.18:35. Bågsträngen gjordes
av tagel eller tarmar. Bågen spändes
med handen eller med tillhjälp av
knäet eller foten.
Symboliskt betyder bågen styrka
och makt, lob 29:20, den ogudaktiges
tunga, PS. II :2; Jer.9:3. Den trolöse
är som en svikande båge, Ps.78:57;
Hos.7:16. En sönderbruten båge be·
tecknar någon som blivit besegrad,
l.Sam.2:4; Jer.49:35 ; Hos.I :5; 2:18.
Se: krig.

BYGGNAD
uppförde David b. er omkr. 2. Sam. 5:9
överdraga b. ernas väggar 1. Krön. 29:4
de män s. uppförde b. en
Esra 5:4
den b. s.låg invid den platsen Hes. 41:12
b. ens mur var 5 alnar tjock
41:12
platsen jämte b. en m. dess murar 41:13
han mätte längden på den b.
41 :15
forde mig till den b.
42:1
från de nedersta kamrarna i b.en 42:5
giva akt på helgedomens b.er Matt. 24:1
Mästare, se hurudana b. er Mark. 13: l
13: 2
du ser nu dessa stora b.
J. ,skall bryta ned denna b. Apg.
6:14
lären •. en Guds b.
1. Kor. 3: 9
2. Kor. 5:1
hava vi en b. s. kommer

BYTE
kvinnor förde de bort ss . b. 1. Mos.34:29
från rivet b. har du dragit ditupp
49:9
om aftonen utskiftar han b.
49:27
skolen l taga b.från
2.Mos. 3:22
togo (I.) b. fr ån egyptierna
12:36
jag vill utskifta b.
15:9
hustrur •• bliva fiendens b. 4. Mos. 14:3
de skulle bliva fiendens b.
14:31
övri ga gods togo de ss. b.
31:9
(l.) togo m. sig allt b. t
31:11
de förd" b. t fram t. Mose
31:12
det b. som krigsfolket tagit
31:32
Manskapet hade tagit b.
31:53
de skulle bliva fiendens b. 5. Mos. 1:39
Allenast boskapen togo vi ss. b.
2:35
all boskapen togo vi ss. b.
3:7
bränna upp m. allt b. du får där
13:16
allt b. du får där skall du samla
13:16
skall du hava ss. ditt b.
20:14
såg ibl. b. t en dyrbar mantel Jos. 7:21
boskapen (fr. Ai) ss. edert b.
8:2
rovet .. toga israeliterna ss. b.
8:27
togo I. barn ss. sitt b.
11:14
skiften så m. edra bröder b. t
22:8
När man under rop skiftar b. Dom. 5:11
b. av silver vunna de icke
5:19
Förvisso vunno (Sisera) b.
5:30
b. av praktvävnader f. Siseras räkn.
b. av praktvävnader
5:30
den näsring han har fått ss. b.
8:24
den näsring han fått ss. b.
8:25
bördade eller avtalade ett b.
Rut 4:7
fått äta sig mätta av b.t
1. Sam. 14:30
kastade sig folket över b.t
14:32
Varf. har du kastat dig ö. b. t
15:19
folket tog av b. t får o. fäkreatur
15:21
det stora b. s. de tagit ur .. land
30:16
Ingen saknades •. ej heller av b. t
30:19
Detta är Davids b.
30:20
skola vi icke giva. • av b. t
30:22
sände en del av b. t t. de äldste
30:26
Detta är en skänk t. eder av b. t
30:26

BÅDA (upp)
Då b.de Barak upp Sebulon
Dom. 4:10
b.de Sisera upp stridsvagnar
4 :13
Varför b.de du icke upp oss
8:1
b.des upp att folja (Saul)
l. Sam. 13 :4
b.de Saul upp folket
15:4
b.de Saul upp allt folket till strid
23:8
B.upp åt mig Juda män
2.Sam.20:4
konung Salomo b.de upp
1. Kon. 5:13
arbetsfolk s. Salomo b.de upp
9:15
konung Asa b.de upp Juda
15:22
Jag har b.t upp mina invigda Jes. 13:3
dess härskara har jag b.t upp
45:12
jag skall b.upp ett svärd
Jer. 25:29
B.en upp mot Babel folk i mängd
50:29
b.en upp mot (Babeis) riken
51:27
mot Jakob b.de H. upp ovänner Klag.1:17
b.de man upp folk m ot hm
Hes. 19:8
jag skall b. upp svärd mot hm
38:21

Bågskyttar m ed sköldbärare.

793

794

795

796

BYGGMÄSTARE
Tre byggmästare, l.Kor.3:1O-15,

jfr Matt.7 :24-27 .
l) Den som inte bygger på grun·
den. 2) Den som bygger på grunden
med trä, hö och strå. 3) Den som
bygger på grunden med ädelt mate·
rial.
BYGGMÄSTARE
lade grunden ss. förfaren b. loKor. 3:10
vars b. o. skapare är Gud
Hebr. 11:10

BYGGNAD

Se även: Bygga, hus, boning, tempel.
·byggnad

Millobyggnaden 2.Kon.12:20
murbyggnad Hes .40:5
tankebyggnad 2.Kor.1O:5
tempel byggnaderna l.Krön .28:11
ytter byggnad l.Kon.6:5

BYTES MÄKLARE
dina b. de sjunka ned i havet

Hes. 27:27

BYTESVAROR
Tarsis-skepp åstad med b.
dina b.de sjunka ned i havet
dina många b.
hava dina b. sjunkit med dig

Hes. 27:25
27 :27
27:33
27:34

BÅGE
(Gud:) b.sätter jag i skyn
och b.n d å synes i skyn

1. Mos. 9:13
9:14
9:16
(!sak:) tag ditt koger och din b .
27:3
När b.n synes i skyn

BÅDA

Absaloms uppsyn b.t
2. Sam. 13 :32
b.en glädje var dag
l. Krön. 16:23
Jag b.r glädje
Ps. 40:10
skaran av kvinnor s. b. glädje
68:12
96:2
B.en glädje var dag
från bergsbygd en s. b.r
Jer. 4:15
uppenbarelsen .. b.r
Dan. 10:1
jag b.r eder en stor glädje
Luk. 2:10

Bågskott—Bäck
med min b.tagit från a m o r é e r n a
48:22
(Jakob:) dock f ö r b l i v e r hs b. fast
49:24
icke gm s v ä r d eller b.
J o s . 24:12
H j ä l t a r n a s b.ar ä r o
l . S a m . 2:4
Jonatan gav åt David sin b.
18:4
vek Jonatans b. icke
2. Sam. 1:22
man s. s p ä n d e b . o c h sköt
1. K o n . 22:34
t i l l fånga med s v ä r d och b. 2. K o n . 6:22
Jehu hade fattat b.n i s i n hand
9:24
(Elisa:) H ä m t a en b. och p i l a r
13:15
(Joas) h ä m t a d e åt hm b. och p i l a r
13:15
(Elisa:) Fatta i b.n med din hand
13:16
de av dem s . s p ä n d e b.
l . K r ö n . 5:18
skickliga i att s p ä n n a b.
8:40
(hjältarna) voro väpnade med b.
12:2
avskjuta pilar från b.n
12:2
280000 man s . s p ä n d e b.
2. K r ö n . 14:8
200000 väpnade med b. och sköld
17:17
man s . s p ä n d e s i n b.och sköt
18:33
Ussia f ö r s å g denna h ä r med b.ar
26:14
med s v ä r d , s p j u t och b.ar
Neh. 4:13
hälften stod väpnad med b.ar
4:16
m i n b. f ö r y n g r a s i m i n hand
Job 29:20
b . s p ä n n e r ' i a n och g ö r redo
P s . 7:13
de ogudaktiga spänna b.n
11:2
m i n b. s k a l l du sikta mot
21:13
De ogudaktiga spänna s i n b.
37:14
deras b.ar skola b r i s t a s ö n d e r
o7:15
icke på m i n b. f ö r l i t a r jag
44:7
b.n b r ö t e r han s ö n d e r
46:10
samla s i g för att undfly b.n
60:6
b r ö t han s ö n d e r b.ns ljungeldar
76:4
(I.) vände o m , l i k a en b. s . s v i k e r
78:57
deras b.ar ä r o alla spända
Jes.
5:28
Med p i l a r och b. s k a l l man gå
7:24
b.ar skola fälla de unga m ä n n e n
13:18
de fly (t. Arabien) undan spänd b.
21:15
föga kvar av Kedars h j ä l t a r s b.ar
21:17
V e m g ö r (konungars) b.ar t i l l s t r å 41:2
De föra b.och lans
Jer.
6:23
Sin tungas b. s p ä n n a de
9:3
rustade med b.ar
46:9
b.ar s.de spänna
46:9
jag s k a l l bryta s ö n d e r Elams b.
49:35
Rusten t i l l s t r i d . . I s. s p ä n n e n b.
50:14
De föra b. och lans
50:42
Skyttar skola spänna sina b.ar
51:3
deras b.ar brytas s ö n d e r
51:56
(H.) s p ä n d e s i n b.
K l a g . 2:4
s p ä n d e s i n b . o c h satte m i g upp
3:12
Ss. b.n. . s å g skenet ut
H e s . 1:28
s l å b.n ur (Gogs) v ä n s t r a hand
39:3
(I.skall)taga b.ar och p i l a r
39:9
bryta s ö n d e r I. b. i J i s r e e l s
Hos. 1:5
icke gm b. s k a l l jag f r ä l s a dem
1:7
b. och s v ä r d s k a l l jag bryta s ö n d e r
2:18
de ä r o l i k a en b. s . s v i k e r
7:16
Framtagen och blottad är din b . H a b . 3 : 9
stridens b.ar skola utrotas
Sak. 9:10
jag s k a l l s p ä n n a Juda s s . m i n b.
9:13
från (hjorden) en b . t i l l striden
10:4
mannen s.satt på den hade b. Upp. 6:2
BÅGSKOTT
satte s i g på ett b.s a v s t å n d 1 . M o s . 21:16
B. s k r ä m m a (Leviatan) ej bort Job 41:19
utan b.blevo de fångar
J e s . 22:3
BÅGSKYTT
(Ismael) blev en b.
1. M o s . 21:20
(Jakob:) B . a r oroa (Josef)
49:23
b.arna kommo ö v e r (Saul)
l.Sam.31:3
b.arna kommo över honom l . K r ö n . 10:3
Efraims b a r n , v ä l b e v ä p n . b.ar
P s . 78:9
larmet av ryttare och b.ar
J e r . 4:29
Baden upp allt vad b.ar heter
50:29
B.en h å l l e r då icke stånd
A m . 2:15
BÅGSKYTT F O L K
t i l l Pul och L u d , b.en

Jes.

66:19

BÅGSÅNGEN
Namnet på Davids klagosång
Saul och Jonatan. 2.Sam.l:18.

över

BÅL
Olika bål
1) Den brinnande törnbusken, A p g .
7:30. 2) Det stora bokbålet, A p g . 19:
19. 3) Människokärlekens bål, A p g .
28:2-4.

Kasten ut på h ö g r a sidan om b.en
21:6
andra l ä r j u n g a r n a kommo med b.en 21:8
Då steg Simon Petrus i b.en
21:11
BÅTA
t r o l l d o m b . r intet mot
4. M o s . 23:23
t i l l r ä t t a v i s n i n g vad b.r den
Job 6:25
vad den b . r dig m e r än synd
35:3
V a d b . r det den fattige
Pr ed. 6:8
BÅTNAD
Har den A l l s m ä k t i g e ngn b. av Job 22:3
stadgar s. icke voro t i l l b .
H e s . 20:25
BÄCK
-bäck
regnbäckar Job 6:15
urtidsbäcken Dom.5:21
vattenbäckar 5.Mos.l0:7
Bäckar
A r n o n , 5.Mos.2:36. Besor, l.Sam.30:
10. Egyptens bäck (Sihor), Jes.27:12.
K i d r o n , Jer.31:40. K i s o n (Megiddos
vatten), Dom.4:7. Pilträdsbäcken, Jes.
15:7. Sered, 5.Mos.2:13.
Romersk
BÅL
s . d r i c k e n v i n ur stora b.ar

BÅLVERK
för att av dem bygga b.
5. M o s . 20:20
byggde stora b. mot den
P r e d . 9:14
Jag s k a l l r e s a b. mot dig
J e s . 29:3
res upp b.mot (Jerusalem)
H e s . 4:2
B. har man rest upp mot oss
M i k a 5:1
bryta ned a l l a höga b.
2 . K o r . 10:5
BÅR
-bår
praktbår HV.3:9
BÅR
lägga alltsammans på en b. 4. M o s .
lägga dem på en b.
David gick bakom b.en
2.Sam.
gick fram och r ö r d e v i d b.en
Luk.
man lade (de sjuka) på b.ar
Apg.

4:10
4:12
3:31
7:14
5:15

nödgade (J.) sina l ä r j . stiga i b.en
14:22
B.en var m å n g a stadier f r å n land
14:24
Då steg Petrus ut ur b.en
14:29
När de kommit upp i b.en
14:32
s. voro i b.en föllo ned för (J.)
14:33
och (J.) steg i b.en
15:39
(Jakob, Johannes) sutto i b.en M a r k . 1:19
de l ä m n a d e s i n fader kvar i b.en
1:20
att en b. skulle h å l l a s t i l l r e d s
3:9
D ä r f ö r steg (J.) i en b.
4:1
togo (J.) med i b.en
4:36
j ä m v ä l andra b.ar följde med hm
4:36
v å g o r n a slogo in i b.en
4:37
så att b.en redan begynte fyllas
4:37
då han hade stigit ur b.en
5:2
När (J.) sedan steg i b.en
5:18
n ä r J.hade farit ö v e r i b.en
5:21

Bäckar
Bäckarna utgjordes egentligen av små
strömmar, som kom från underjordiska källor och rann genom djupa
dalar, eller av strömmar, som uppstod i regntiden eller vid snösmältningen. Dessa senare torkade ut, n ä r
sommaren kom. Floderna var d ä r emot konstanta. Se: Regn.
Bäckarna får ibland tjäna som en
bild på ostadighet, såsom exempelvis
i Jobs karakteristik av sina vänner,
Job 6:15.
BÄCK
( J a k o b ) f ö r d e dem ö v e r b.en 1.Mos.32:23
b . f r å n a m o r é e r n a s o m r å d e 4 . M o s . 21:13
g r ä n s e n böja s i g mot Egyptens b.
34:5
gån över b.en Sered
5.Mos. 2:13

BÅT
-båt
skeppsbåt Apg.27:30
Båt
Israeliterna var ända från gammal
tid först och främst jordbrukare.
Bibeln talar således litet om israeliterna som sjöfarare. På konung
Davids tid förekom emellertid färjtrafik på Jordan, 2.Sam.l9:18. I nytestamentlig tid användes båt vid fiske,
se t.ex. Matt.4:21 f.; Luk.5:7, och
som
framkomstmedel,
Mark.4:36;
Joh.6:23 m.fl. ställen. Dessa båtar
var antagligen av ungefär samma
storlek som de man idag ser på Gennesarets sjö - 20-30 fot långa och
ca 7 fot breda. Vanligen drevs de
fram med hjälp av åror, medan segel
användes, när vinden tillät det, jfr
Luk.8:23. Vanligt var, att b å t a r n a
var gjorda av trävirke, och någon
enstaka gång omtalas även farkoster
av rör, troligen papyrusgräs, Job 9:26;
Jes.l8:2. Se för övrigt: Skepp, Rör.
BÅT
de sutto i b.en och ordnade
Matt. 4:21
l ä m n a d e (Jakob, Johannes) b.en
4:22
att (J.) steg i b.en
8:23
så att v å g o r n a slogo ö v e r b.en
8:24
(J.) steg i en b. och for ö v e r
9:1
D ä r f ö r steg (J.) i en b.
13:2
for (J.) i en b . d ä r i f r å n bort
14:13

Modell av en båttyp från Ur.
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A m . 6:6

båttyp.
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Båt av papyrus.
foro i b.en bort t i l l en öde trakt
6:32
nödgade han sina l ä r j . s t i g a i b.en
6:45
var b.en mitt på sjön
6:47
steg han upp t i l l dem i b.en
6:51
( J . o c h l ä r j u n g a r n a ) stego ur b.en
6:54
steg (J.) i b.en med sina l ä r j u n g a r
8:10
(J.) steg å t e r i b.en
8:13
ett enda b r ö d hade de med i b.en
8:14
f i c k ( J . ) se 2 b.ar ligga
L u k . 5:2
Då steg (J.) i en av b.arna
5:3
undervisade folket ifrån b.en
5:3
sina kamrater i den andra b.en
5:7
de fyllde upp b å d a b.arna
5:7
förde b.arna i land
5:11
En dag steg (J.) i en b.
8:22
deras b.begynte fyllas med vatten
8:23
Så steg han då i en b.
8:3.7
( J . l ä r j . ) stego i en b.
J o h . 6:17
fingo de se J. nalkas b.en
6:19
De v i l l e då taga (J.) upp i b.en
6:21
strax var b.en framme v i d
6:21
icke m e r än en enda b.
6:22
J. icke hade stigit i den b.en
6:22
Andra b.ar hade likväl kommit
6:23
stego de s j ä l v a i b.arna
6:24
(Petrus och de andra) stego i b.en 21:3
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gingo vi då ö v e r b.en Ser ed
t i l l dess v i gingo ö v e r b.en Sered
gån ö v e r b.en A r n o n
A r o e r , v i d b.en Arnons strand
l a n d s t r ä c k a n utefter b.en Jabbok
togo deras l a n d , f r å n b.en A r n o n
s t r ä c k e r s i g f r å n A r o e r v i d b.en
t i l l b.en Jabbok,s. är g r ä n s
f r å n A r o e r v i d b.en Arnons strand
stoftet kastade jag i b.en
f r å n b.en A r n o n t i l l Hermon
Jos.
A r o e r v i d b.en Arnons strand
Sihon r å d d e ända t i l l b.en Jabbok
A r o e r , v i d b.en Arnons strand
o m r å d e t f r å n A r o e r , v i d b.en
gick ( g r ä n s e n ) ut t i l l Egyptens b.
G i l g a l s . l i g g e r s ö d e r om b.en
G a s a . . ända t i l l Egyptens b.
K a n a b ä c k e n , s ö d e r om b.en
Manas se g r ä n s , . n o r r om b.en
draga S i s e r a t i l l dig v i d b.en D o m .
att draga t i l l b.en K i s o n
B.en K i s o n ryckte dem bort
u r t i d s b ä c k e n , b.en K i s o n
en kvinna, D e l i l a , v i d b.en Sorek
valde 5 stenar ur b.en
1.Sam.
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2:13
2:14
2:24
2:36
2:37
3:8
3:12
3:16
4:48
9:21
12:1
12:2
12:2
13:9
13:16
15:4
15:7
15:47
17:9
17:9
4:7
4:13
5:21
6:21
16:4
17:40

Bäcken-Bäl'Q
de kommo till b.en Besor
utan att gå över b.en Besor

30:9
30:10
30:21
gick över b.en Kidron
2. Sam. 15:23
17 :20
De glngo över b.en där
och går över b.en Kidron
1. Kon. 2:37
8:65
vägen går ända till Egyptene b.
göm dig vid b.en Kerlt
17:3
DIn dryck skall du få ur b.en
17:4
uppehöll sig vid b .en Kerlt
17:5
sin dryck fick (Ella) ur b.en
17:6
efter någon tid torkade h.en ut
17:7
Far igenom landet till alla b.ar
18:5
till b.en Kison och slakta dem
18:40
frän Aroer vid b.en
2. Kon. 10:33
frän Egyptene b. till floden Frat
24:7
Hamat ända till Egyptene b. 2. Krön. 7:8
dämde för b.en s. flöt igenom
32:4
lika b.arnas rännilar
Job 6 :15
20:17
Ingen b. får vederkvicka hs syn
Oflrsguldet Ibland b.ens stenar
22:24
klippan göt ut b.ar av olja
29:6
du s.lät b. bryta fram
Ps. 74:15
Rinnande b.ar framgå ur klippan
78:16
så att b.ar strömmade fram
78:20
gjorde med Jabin vid Kisons b.
83:10
Ur b.en skall han dricka på vägen 110:7
du äterför b.arna i Sydlandet
126:4
Orden •• ss. en flödande b.
Ords. 18:4
korparna vid b.en hacka ut
30:17
(H.) klyva floden 17 b.ar
Jes. 11:15
strida floden Intill Egyptene b.
27 :12
skola b.ar rinna upp
30:25
bliva Edoms b.ar förvandlade
34:9
du bliver ss. en förs inande b. Jer. 15:18
sträcker ut sina rötter till b.en
17:8
fälten intill b.en Kidron helgade
31 :40
(8ione)tårar rinna ss. en b. Klag. 2:18
Hes. 6:3
H. till b.arna och dalarna
blivit kastade i landets b.ar
31:12
b.arna skola bliva fulla av dig
32:6
föra dem i bet vid b.arna
34:13
vid b.ar skola •• män falla
35:8
säger H. till b.arna och dalarna
36:4
(H.) säg till b.arna och dalarna
36:6
gränsen gå till b.en
47:19
gränsen gå frän Tamar till b.en
48 :28
b.ar i Juda flöda av vatten
Joel 3 :18
rättfärdigheten lik en b.
Am. 5:24
blivit ss. en försinande b.
Mika 1:14
(J.)gick över b.en Kidron
Joh. 18:1

fått stanna kvar vid b.en Besor

BÄCKEN

-bäcken

kopparbäckenet 2.Mos.30:18
Bäcken

Mellan uppenbarelsetältet och altaret
stod ett bäcken av koppar, som innehöll vatten till tvagning. Till Salomos
tempel hörde tio bäcken.
BÄCKEN
skall göra ett b.av koppar 2. Mos.30:18
äntligen b.et med fotställning
30:28
b.et med dess fotställning
31:9
b.et med dess fotställning
35:16
(Besalel) gjorde b.et av koppar
38:8
b.et med dess fotställning
39:39
ställa b.et mellan •• och altaret
40:7
Du skall ock smörja b.et
40:11
ställde b.et mellan •• och altaret
40:30
smorde altaret och b.et
3.Mos. 8:11
bärarmar .. under b.et
1. Kon. 7:30
(HIram) gjorde ock 10 b.av koppar 7:38
40 bst rymde vart b.
7:38
och vart b. mätte 4 alnar
7:38
till bäckenställen gjordes ett b.
7:38
Hirom gjorde dessa b.
7:40
de 10 b.en på bäckenställen
7:43
Ahas tog bort b.et frän dem 2. Kon.16:17
Vidare gjorde han 10 b.
2. Krön. 4:6
gjorde b.en på bäckenställen
4:14
(Kores utlämnade) 30 b. av guld,
1000 b. av silver
Esr. 1:9
slog (J.) vatten I ett b.
Joh. 13:5
BÄCKENSTÄLL

De bäcken, som användes i uppenbarelsetältet och templet, stod på ett
s.k. bäckenställ. Det var en fotställning av koppar, som liknade ett litet
bord.
BÄCKENSTÄLL
de 10 b.en av koppar
1. Kon.
hjulene hållare fästa vid b.et
gjorde (Hiram) de 10 b.en
till de 10 b.en gjordes
5 av b.en på högra sidan om huset
de 10 b.en och 10 bäckenen på b.en
sidolisterna på b.en
2. Kon.
b.en slogo kald6erna sönder
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7:27
7:32
7:37
7:38
7:39
7:43
16:17
25:13

Vad angår de 2 pelarna och b.en
25:16
gjorde (Huram) b.en
2. Krön. 4:14
gjorde bäckenen på b.en
4:14
så säger H.8ebaot om b.en
Jer. 27:19
b.en slogo kald6erna sönder
52:17
de 12 kopparoxarna under b.en
52:20
BÄDD

-bädd

sjukbädd Ps.41:4
vilobädd Hes.23:41
BÄDD
(Jakob:) min b.besteg han 1.Mos.49:4
Havets b.ar kommo I dagen 2. Sam. 22:16
han oskärade sin faders b. 1. Krön. 5:1
b •• fyllt med vällukt er
2. Krön. 16:14
jag hoppas min b. skall trösta Job 7 :13
Vattnens b.ar kommo i dagen Ps. 18:16
bestänkt min b.med myrra Ords. 7:17
förruttnelse är b .en under dig J es. 14:11
på sina b.ars sidendamast
Am. 3 :12
haven det makligt på edra b.ar
6:4
Eneas •• lägg ihop din b.
Apg. 9:34
BÄDDA
i mörkret skall jag b.läger
Job 17 :13
b.de jag ät mig i dödsriket
Ps. 139:8
Jag har b.t min säng
Ords. 7 :16
b.s bland de oomskurna
Hes. 32:19
Farao •• b.s bland de oomskurna
32:32
BÄGARE

Se även: Kärl, krus, kruka, skål,
kalk, kanna, dricka, ösa, törst, vin.
-bägare

silverbägare l.Mos.44:2
tröstebägare Jer.16:7
vinbägare Ob.v.5
Bägare

23:5; 116:13 (jfr gamla övers .• den
hälsosamma kalken.).
Olika bägare
1) Frälsningens bägare, Ps.116:13.
2) Glädjens bägare, Ps.23:5. 3) Tröstens bägare, Jer.16:7. 4) Arvedelens
bägare, Ps.16:5. 5) Givmildhetens
bägare, Matt.10:42. 6) Reningens
bägare, Luk.ll:39. 7) Vredens bägare,
Jes.51:17.
BÄGARE
hade Faraos b. i min hand 1. Mos. 40:11
pressade dem i Faraos b.
40:11
och gav Farao b.n
40:11
du får giva Farao b.n i handen
40:13
han fick giva Farao b.n i handen
40:21
min b. skall du lägga överst
44:2
den b.n s.min herre dricker ur
44:5
b.n fanns i Benjamins säck
44:12
s. b.n har blivit funnen hos
44:16
(Josef:) Den s. b.n blivit funnen
44:17
skall göra kannor och b.
2. Mos. 25:29
(Besalel) gjorde b.na och kannorna 37:16
ställa därpå•• b.na
4. Mos. 4:7
(lammet) drack ur hane b. 2. Sam. 12:3
ss. kanten på en b.
1. Kon. 7 :26
rörande de gyllene b.na
1. Krön. 28 :17
uppgift på vikten i var särskild b. 28 :17
vikten i var b.
28 :17
ss. kanten på en b.
2. Krön. 4:5
utlämnade 30 b. av guld
Esr. 1:10
(vägde upp) 20 b.av guld
8:27
H. är min beskärds del och b. Ps. 16:5
du läter min b. flöda över
23:5
Jag vill taga frälsningene b.
116:13
det giver sådan glans i b.n Ords. 23:31
att dricka hane vredes b.
Jes. 51:17
ur din hand berusningens b.
51:22
kannor med vin, så ock b.
Jer. 35:5
tog översten •• bort b.na
52:19
allenast en b.friskt vatten
Matt. 10:42
(J.:) l s.gören det yttre av b.n
23:25
(J. :)gör först ineldan av b.n ren
23:26
stadgar .. att skölja b.
Mark. 7:4
den s. giver eder en b. vatten
9:41
gören det yttre av b.n rent
Luk. 11:39

Dryckeskärlen utgjordes i äldre tid
av djurhorn, men senare tillverkades
de av lera eller metall. Bibeln har
flera olika ord för bägare. Det vanligaste är kos, vilket betecknar en
kanna, ofta med handtag. Denna
bägare användes av både fattiga och
rika, 2.Sam.12:3; l.Mos.40:11, och
kunde vara gjord av lera, koppar,
silver eller guld. Ett exempel på det
senare har vi i Jer.51:7 (övers. gyllene
kalk).
I Jes.51:17,22 står först kos, övers.
bägare, och därefter kos ,>ubbti'a!,
övers. kalk. Detta uttryck får väl
närmast ses som en förstärkning av
kos. Troligen var kubbå'at en stor
vinbägare.
.Ett annat ord för bägare är gäi2ia',
vilket är benämningen på en större
kalk, försedd med hög fot. Det används bl.a. om den silverbägare, som
Josef brukade som dryckes- och
spådomskärl, l.Mos.44:2 ff. Av Jer.
35:5 framgår, att gii12fa' (övers. kanna)
begagnades som vin bägare.
Ordet kepor, som endast förekommer i l.Krön. och Esra, betecknar
ett slags offerkärl, som användes i
Jerusalems tempel. Det kunde vara
av guld eller silver, Esr.1:10. Bland
mycket annat gav David Salomo
instruktioner om dessa kärl, 1.Krön.
28:17.
Ett annat kärl, som också brukades
vid offer, var mena,>"ijä, 2.Mos.25:
29; 37:16; 4.Mos.4:7; Jer.52:19. Det
var en stor skål, som användes vid
drickoffer.
Det grek. ordet för bägare, polerion,
betecknar ett mindre dryckeskärl. I
nytestamentlig tid brukades vanligen
bägare av lera, men de rika kunde
ha bägare av glas eller metall. Ordet
är oftast övers. kalk och används
t.ex. om nattvardsbägaren, Matt.26:
27; l.Kor.10:16.
Kalk och bägare brukas bildligt
t.ex. om Guds vrede, Jes.51:17,22;
Upp.14:1O, och om Jesu lidande,
Matt.20:22. Bägare kan också symbolisera Guds nåd och frälsning, Ps.

För österlänningen var bältet till stor
nytta. Han skulle ha haft svårt att
bära sina kläder, om de inte varit ombundna. Bältena kunde vara rikt utsmyckade och av olika bredd och
material. De rika begagnade ofta bälten av linnetyg eller silke, prydda med
guld, silver och dybara stenar. Prästerna hade vävda skärp i dyrbart
material, 2.Mos.28:8; 39:5. Bland de
fattiga var läderbältet vanligt. Elias
och Johannes döparen hade ett sådant,
2.Kon.1:8; Matt.3:4 (övers. lädergördel).
Bältet tjänade som fäste för
svärdet och var således oumbärligt
för en soldat. Man kunde även använda det att förvara pengar i. Bältet
var en omtyckt gåva, 2.Sam.18:11.
En man gav ofta sin tillkommande
brud en gördel, Jer.2:32. Kvinnornas
bälten var vanligtvis vackert utsmyckade.
Bälte eller gördel används ofta i
bildlig betydelse, t.ex. Jes.11:5; Ps.
109:19. Att omgjorda sina länder
innebär, att man gör sig redo, så att
man kan vandra och verka utan
onödiga hinder. I l.Pet.1:13 manas
de troende att omgjorda sitt sinnes
länder, dvs. samla sitt sinne. Det talas
även om att vara omgjordad _med
kraft_, Ps.18:33, .med sanningen»,
Ef.6:14 osv., och om Herren säges
det i Ps.93:1, att han har omgjordat
sig med makt.
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-bälg

blåsbälg Ords.25:14
BÄLTE

Se även: Gördel, lädergördel, skärp,
fångbälte, omgjorda.
-bälte

BÄLTE
kläder s.de skola göra .. b. 2. Mos. 28:4
b. skall du göra ibroktg vävnad
28:39
du skall göra b.n ät dem
28:40
omgjorda Aron•• med b.n
29:9
äntligen b.t av tvinnat vitt garn
39:29
omgjordade (Aron)med b.t 3. Mos. 8:7
omgjordade dem med b.n
8:13
omgjorda sig med ett b. av linne
16:4
Jonatan gav David sitt b.
1. Sam. 18:4
skulle givit dig ett b.
2. 8am. 18:11
ett b. bundet över sina länder
20:8
b.t omkring sina länder
1. Kon. 2:5
b.n avyttrar hon
Ords. 31:24
rep i stället för b.
Jes. 3:24
lossnar b.t omkring hane länder
5:27
Rättfärdighet b.t omkr. ha länder,
trofasthet b.t omkr. ha höfter
11:5
med ditt b. skall (H.) omgjorda
22:21
med ett b. av guld från Ufas Dan. 10:5
Skaffen Icke guld I edra b.n Matt. 10:9
Icke penningar I b.t
Mark. 6:8
tog (Agabus) Paulus' b.
Apg. 21:11
Den man s.detta b.tlllhör
21:11
omgjordad med gyllene b.
Upp. 1:13
omgjordade kring bröstet med b.n 15:6
BÄNK
det skall sättas under b.en
sätter (ljuset) under en b.

Mark. 4:21
Luk. 8:16

BÄR

2 eller 3 b.lämnas kvar

Jes. 17:6

BÄRA

-bära

frambära Hebr.8:3
hembära Ps.72:lO
återbära Job 20:18
Kristus bär
1) Sitt folk, 5.Mos.32:11; Jes.63:9.
2) Våra synder, l.Pet.2:24. 3) Våra
smärtor, Jes.53:4. 4) Våra sjukdomar,
Jes.53:4; Matt.8:17. 5) Våra bördor,
Ps.55:23.

Buren av Herren
1) På hans vingar, 2.Mos.19:4.
2) På hans axlar, jfr 2.Mos.28:12.
3) På hans hjärta, jfr 2.Mos.28:29.
4) På hans panna, jfr 2.Mos.28:38. 5)
I hans armar, jfr 5.Mos.33:27. 6)
I hans sköte, J es.40: 11. 7) På hans
händer, J es.49: 16.

fångbälte Job 12:18

BÄRA

Bälte

Uppdelning: allmänt, bort, fram, in,
ned, upp, ut, i förb. med namn.
BÄRA
fruktträd s.b.frukt
1. Mos. 1:11
träd s.efter sina arter buro frukt
1:12
Då bar jorden ännu Ingen buske
2:5
törne och tistel skall den b. ät dig
3 :18
missgärning större än jag kan b.
4:13
24 :15
(Rebecka) bar sin kruka på axeln
såg armbanden ha syster har
24:30
(Jakob) bar killingarna till
27 :14
(!sak:) Bär hit maten åt mig
27 :25
Ruben bar (kärleks äpplen) till ~ea 30:14
dess klasar buro mogna druvor
40:10
tyckte jag bar 3 vetebrödskorgar 40:16
b.tlll dem rätterna på sitt bord
43:34
(l. ) skola b. sina bröders namn
48:6
buro (baktrågen) på sina
2. Mos. 12:34
lättare , därigenom stt de b.den
18:22
jag har burit eder på örnvingar
19:4
Du skall icke b.falskt vittnesbörd 20:16
så att man med dem kan b.arken 25:14
så att man kan b. bordet
25:27
med (stängerna) skall bordet b.s
25:28
stängerna •• när man bär det
27 fl
bjuda I. barn att b •• ren olja
27 :20
Aron b.deras namn inför H.
28:12
var sten b. namnet på en av de 12 28:21
Aron skall så b. l. söners namn
28:29
Aron skall så b. l. barns dom
28:30
Aron skall b.den missgärning
28:38
icke komma att b. på missgärning 28:43
att man med dem kan b. altaret
30:4
(Aron:) b.en (guldringarna) till mig 32:2
de buro dem till Aron
~2:3
så att man kunde b. arken
37:5
så att man kunde b.bOrdet
37:14
så kunde man b. bordet
37:15
att man med dem kunde b. altaret 37:27
så att man kunde b. (altaret)
38:7
var sten har namnet på en av
39:14
kåpan, att b.s vid tjänstgöringen
39:26
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Bära

Kan väl ngn hava burit mat

ban bär på missgärning
3. Mos. 5:1
ban Bl bär på missgärning
5:17
Den s. äter b.på missgärning
7:18
b.-allt detta till prästen
14:23
b. (duvorna)till prästen
15:29
bocken b. alla deras missgärningar 16:22
kommer ban att b.på missgärning 17:16
19:8
Den s. äter •• b.på missgärning
Icke fllr hans skull •• b.på synd
19:17
blottat .. ban bär pA., missgärning
20:17
de komma att b.på missgärning
20:19
de komma att b.på synd
20:20
att de icke komma att b.på synd
22:9
skolen l b. till prästen den kärve
23:10
Bjud l. barn att b. till dig ren olja 24:2
hädar Gud , kommer att b.på synd 24:15
att träden på marken b. sin frukt
26:4
träden skola Icke b.sln frukt
26:20
De skola b.tabernaklet
4.Mos. 1:50
Kebais barn komma för att b.
4:15
Detta är vad Kehats barn b.
4:15
4:19
vad ban har att göra eller b.
vad (gersoniterna) hava att h.
4:24
b. de tygvåder av vilka tabernaklet 4:25
allt vad de hava att h. och göra
4:27
i deras vård vad de hava att b.
4:27
vad s.skall åligga dem att b.
4:31
Wremål s.det åligger dem att b.
4:32
inmönstrade det s.han hade att b.
4:49
hustrun h. på missgärning
5:31
(nasiren) bär på sitt huvud tecknet 6:7
på vilket han bär naslrtecknet
6:9
raka sitt huvud ,på vilket han bär
6:18
(heliga föremålen) skulle b.s
7:9
den mannen bär på synd
9:13
Meraris barn bura tabernaklet
10:17
kehatiterna buro, de heliga tingen 10:21
jag skall hära (folket) I min famn
11:12
ss. spenabarnet b;es av vårdare
11:12
Jag förmår icke ensam b.detta
11:14
bistå dig med att b. på oordan
11 :17
så att du slipper b. den ensam
11 :17
(druvklase) bars sedan på en
13:24
edra barn skola b. bördan
14:33
40 år •• att b.på edra mlssgärn.
14:34
'b. den missgärning s. vidlåder
18:1
b.den•• s.vldlAder prästämbete
18:1
de skola komma att b.på synd
18:22
skola b.de missgärningar s. begås 18:23
Icke komma att b.på synd
18:32
röd ko •• s. icke burit något ok
19:2
ban att b. på missgärning
30:16
Jag Wrmår Icke ensam b. 5. Mos. 1:9
skall jag ensam kunna b. tyngden
1:12
ss.i öknen •• där H.bar dig
1:31
ss.en man bär sin son
1:31
utan fllrut hava burit hat till hm
4:42
Du skall Icke b. falskt vlttnesoord
5:20
Levi stam att h. H. förbundsark
10:8
dödar •• utan att förut burit hat
19:4
Icke förut burit hat till den andre 19:6
om någon bär hat till sin nästa
19:11
burit falskt vittnesbörd
19:18
träd •• icke hära ätbar frukt
20:20
lägga av de kläder hon bar
21 :13
kvinna icke bära vad till en man
22:5
s. du bär hava en pinne
23 :13
prästerna s.buro H.f6rbundsark
31:9
leviterna s.buro H.förbundsark
31:25
bar (Jakob) på sina fjädrar
32:11
jordens frukt och allt vad hon bär 33 :16
levitiska, prästerna b.den
Jos. 3:3
Bjud prästerna s.b.förbundsarken 3:8
Så snart prästerna s. b. H.ark
3:13
prästerna s.huro förbundsarken
3:14
de s.huro arken kommo till Jordan 3:15
prästerna s.buro arken
3:15
prästerna s.buro H.fllrbundsark
3:17
där prästerna s. buro •• hade stått
4:9
prästerna s. bura arken •• stående
4:10
prästerna s. b. vittnesoordets ark
4:16
prästerna s.buro H.f6rbundsark
4:18
präster skola b. 7 Jubelbasunerna
6:4
b.7 jubelbasuner framför H. ark
6:6
låtit b. H. ark omkring staden
6:11
de 7 präster s. buro de 7
6:13
bura det (tillspillogivna) till Josua
7:23
levitiska prästerna s. buro
8:33
b. (heskrlvnlngen)till (Josua)
18:6
-Dom. 3:18
folket s. burit (skänkerna)
från Sebulon män s. bura
5:14
medjaniterna bura näsringar av
8 :24
kläder som •• konungarna burit
8 :26
buro •• hövdingar till (Delila) 7
16:8
ingen brist •• på ngt Jorden kan b. 18:10
mätte •• korn och gav (Rut) att h. Rut 3:15
b.efod inf6r mitt ansikte
1.8am. 2:28
de bura H. Sebaots förbundsark
4:4
2 kor •• s. icke burit något ok
6:7
En bär 3 killingar, en bär 3
10:3
brödkakor och en bär l vinlägel
14:3
Ahla •• bar då efoden
(Goljat) bar en lans av koppar
17:6
21:6
skådebröden s. man burit undan
dödade 85 män s. bura llnne-efod 22:18
(David:) Bär hit efoden
23:9

Bär hit till mig efoden
30:7
bär nu (Saula diadem) hit
2. Sam. 1:10
när de s. bura H. ark gått 6 steg
6:13
sköldar s •• tjänare hade burit
8:7
icke bliver jag s. får b. namnet
12:28
att (konungen) själv bär på skuld
14:13
bura med sig Guds f6rbundsark
15:24
åsnor, s. bura 200 bröd
16:1
toge (vattnet) och bura till David
23 :16
(Salomo:) du har burit H. ark 1.Kon. 2:26
Salomo hade 70000 män s. buro
5:15
kameler, s. buro välluktande
10:2
bura drabanterna (sköldarna)
14:28
Tag hm och bär hm till
2. Kon. 4:19
jord s.ett par mulåsnor kunna b.
5:17
dessa bura det framför (Gehasl)
5:23
så mkt s.40 kameler kunde b.
8:9
Vad du lägger på mig vill jag b.
18:14
(Juda skall) b. frukt upptill
19:30
av dem s. bura sköld
1. Krön. 5:18
hava de burit (vattnet) hit
11:19
när de buro, undervisa I att b.
15 :22
alla leviterna,s. bura arken
15:27
ock sångarna, när de bura
15 :27
behöva icke b. tabernaklet
23 :26
kameler,s.buro kryddor
2. Krön. 9:1
ock drabanterna och bura (sköld.) 12:11
så mkt att de icke kunde b.det
20:25
bura (kistan) sedan tillbaka
24:11
bura penningarna till konungen
24:14
(Josla:) Bären mig undan
35:23
bura (Jos las) tjänare honom
35:24
de s. buro gjorde sitt arbete Neh. 4:17
på skrivelserna s. buro sigillen
10:1
sökte tillfälle att b. hand
Est. 2:21
klädnad s.konungen själv burit
6:8
han ville b. hand pil. judarna
8:7
Säcktyg bär jag•• över min hud Job 16:15
hungrande nödgas de b. på kärvar 24:10
där bär man hand på hårda stenen 28:9
vart öga s.såg bar vlttnesoord
29:11
rättvisa bar jag ss.mantel
29:14
skulle b.den högt på min skuldra 31:36
bär du ogudaktighetens dom
36 :17
Budskap om hm bär ha dunder
36:33
bär sin svans så styv s. en ceder 40:12
försök att b. hand på (Leviatan)
40:27
på sin buk bär han skarpa eggar
41:21
djupet synes b. silverhår
41:23
träd vilket bär sin frukt
Ps. 1:3
s.icke bär förtal på sin tunga
15:3
bär (ditt folk) till evig tid
28:9
Jag åter bar sorgdräkt
35:13
mannen bär händer på sin vän
55:21
Dag efter dag bär han oss
68 :20
för din skull bär jag smälek
69:8
Bergen b.e frid åt folket
72:3
du allena bär namnet Herren
83 :19
måste b.dina förskräckelser
88:16
(änglarna)skola b. dig på händerna 91:12
Jag bär min själ, i min hand
119:109
gå åstad gråtande och b. utsäda
126:6
komma med jubel och b. kärvar
126:6
Långt liv bär hon i sin hand Ords. 3:16
Svek bär en sådan I sitt hjärta
6:14
b. till skuggornas boning
9:18
10:31
Den rättfärdiges mun bär vishet
ett hrutet mod, vem kan b.det
18:14
Bär icke vittnesbörd utan sak
24:28
bär falskt vlttnesoord mot nästa
25:18
i sitt hjärta bär han på svek
26:24
vet icke vad en dag kan b. i
27:1
sand är svår att b.
27:3
myrragömme , s. jag bär
HV. 1:13
Alla b. de svärd
3:8
B.en ej vidare fram spisoffer J es. 1:13
och högtider •• jag orkar ej b.den
1:14
låt oss allenast få b.dltt namn
4:1
väntade att (vingården)skulle b. äkta 5:2
men den bar vilddruvor
5:2
Varför bar den vIlddruvor ,när jag
väntade att den skulle b. äkta
5:4
skon s. krigaren bar
9:5
bär min ogunst ss. en stav
10:5
en telning skall b. frukt
11:1
På dess gator bär man sorgdräkt 15:3
gtva Davids hus' nyckel att b.
22:22
av sina f6tter bars till fjärran
23:7
(Tarsis) bär ingen boja mer
23:10
skall åter h. frukt upptill
37:31
bär (lammen) i sitt sköte
40:11
ök, s. b. sig trötta av oordan
46:1
burna av mig ifrån modersskötet 46:3
skall jag b. eder
46:4
jag skall b. och rädda
46:4
skola de b. (Sions) söner hit
49:22
giver den sorgdräkt att b.
50:3
folk s. bär min lag i ditt hjärta
51:7
det var våra krankheter han bar
53:4
ban bär deras missgärningar
53:11
ban s.bar mångas synder
53:12
och gjort (jorden) b.nde
55:10
guld och rökelse skola de b.
60:6
Han lyfte (l.) upp och bar dem
63:9
l skolen bliva burna på armen
66:12
ty fienden bär svärd
Jer. 6:25

man måste b. (avgudarna)
10:5
är min plåga , jag måste b.den
10:19
de växa och b. frukt
12:2
gördeln s.du bär omkring dina
15:15
upphör ej heller att b. frukt
17:8
att på sabbatsdagen b. ngn oorda
17 :21
icke b. ngn oorda på sabbatsdagen 17 :27
jag nu bär min ungdoms smälek
31:19
barnen s. de burit i sin famn Klag. 2:20
Dem s.jag hade burit i min famn
2:22
att han får b. ok i sin ungdom
3 :27
vi måste b. deras missgärningar
5:7
Ynglingarna b. på kvarnstenar
5:13
skall du b.på (I.) missgärning Hes. 4:4
skall du b.på l. hus , missgärning
4:5
b.på Juda hus' missgärning
4:6
bar (bohaget) så på axeln
12:7
skola de b. på sin missgärning
14:10
må (Jerusalem) nu b.din skam
16:52
blygs och b. din skam
16 :52
f6r att du må b. din skam
16:54
måste du b. på din skändlighet
16 :58
ett vinträd s. bar grenar
17:6
att (vinträdet) kunde b. frukt
17:8
(cedern) skall b.grenar
17:23
sonen b.på faders missgärning
18:19
icke b. på sin faders missgärning 18:20
icke b. på sin sons missgärning
18 :20
måste du b.på din skändlighet
23:35
få b.på de synder I haven begAtt
23:49
ingen lönn bar grenar
31:8
måste (Elam) b. sin skam
32:24
(Elam) måste
b.sin skam
32:25
måste b. sin skam bland dem
32:30
Träden på marken skola b. frukt
34:27
l. berg, I skolen b. frukt åt I.
36:8
icke nödgas b. folka lagens f6rakt
36 :15
de skola b.på sin missräkning
44:10
de skola få b.på sin missräkning 44:12
utan de skola b. på sin skam
44:13
var månad träden b.ny frukt
47:12
(trädet) bär myoken frukt
Dan. 4:9
skönt lövverk och bar mkn frukt
4:18
(fikonträdet) begynner b. frukt Hos. 9 :10
de skola ej b. någon frukt
9:16
en junglru s. bär sorgdräkt
Joel 1:8
träden b. sin fl'Ukt
2:22
smälek skolen l få b.
Mika 6:16
syndat •• vill jag b. (H.) vrede
7:9
de s. bar smälekens oorda
Sef. 3:18
Om någon bär heligt kött
Hagg. 2:13
eller olivträdet burit frukt
2:20
skola b. hand på varandra
Sak. 14:13
B.en frukt s.tillhör bättr.
Matt. 3:8
vart träd s.icke bär god frukt
3:10
icke värdig att b. hans skor
3:11
(änglar) skola b. dig på händerna
4:6
morgondagen skall b. s itt bekymmer 6:34
bär vart gott träd god frukt
7 :17
me,n ett dåligt träd bär ond frukt
7 :17
gott träd kan Icke b. ond frukt
7:18
ej heller ett dåligt b.god frukt
7:18
Vart träd s.lcke bär god frukt
7:19
och våra sjukdomar bar han
8:17
(J. :)De s. b.flna kläder
11:8
(J. :) den s. j ämväl bär frukt
13:23
bar (Johannes' huvud) till sin moder 14:11
(J . :) B.en dem hit till mig
14:18
Du skall Icke b.falskt vlttnesoord 19:18
med oss, s. burit dagens tunga
20 :12
åt ett folk s. bär dess frukt
21 :43
då du icke bär bröllopskläder
22:12
(Judas) bar de 30 silverpenning.
27:3
tvingade de att b. (J.) kors
27:3 2
en lam man,s. bars dit
Mark. 2:3
somt bar trettiofalt och sextiofalt
4:8
dem s.bar frukt,trettiofalt
4:20
Av sig själv bär jorden frukt
4:28
skulle Icke b.dubbla livklädnader
6:9
att b. de sjuka pi sängar
6 :55
Du skall Icke b. falskt vittnesbörd 10:19
bar någonting gm helgedomen
11 :16
möta en man s.bär en kruka vatten 14:13
tvingade de att b. (J.)kors
15:21
B.en sådan frukt s.tlllhör
Luk. 3:8
vart träd s • Icke bär god frukt
3:9
De skola b.dig på händerna
4:11
lam man s. de buro på en säng
5:18
gott tr lid s. bär dålig frukt
6:43
dällgt träd s. bär god frukt
6:43
de s. buro båren stannade
7 :14
7:25
De s. b. präktiga kläder
bar det hundrafaldig frukt
8:8
b. frukt i ståndaktighet
8 :15
B.en Ingen penningpung
10:4
det moderssköte s. har burit dig
11 :27
läggen oordor, svåra att b.
11:46
b.en I vlttnesoord om fäders
11 :48
åkrar buro ymniga skördar
12:16
kanhända skall de så b. frukt
13:9
Den s. icke bär sitt kors
14:27
Du skall icke b.falskt vittnesbörd 18:20
Vems bild och överskrift bär den 20:24
en man s.bär en kruka vatten
22:10
23 :26
(Simon) skulle b. (korset) efter J.
ÖSen upp och b.en till
Joh. 2:8

4:33
Icke lovligt fOr dig att b. sängen
5:10
men ingen bar hand på (J.)
8 :20
om det dör, sil. bär det mkn frukt
12:24
Var gren,s.icke bär frukt
15:2
var och en s. bär frukt rensar ban 15:2
för att den skall b. mer frukt
15:2
Ss. grenen Icke kan b.frukt
15:4
så bär han mycken frukt
15:5
att I b.en mycken frukt
15:8
I skolen gå åstad och b. frukt
15:16
l kunnen Icke nu b.det
16:12
(J.) bar själv sitt kors
19:17
Om (J.) b.profeterna vittnesb. Apg.10:43
varken fäder eller vi förmått b.
15:10
Icke bär skuld Wr någons blod
20:26
att ban måste b.s av krigsmännen 21:35
skulle b. budskap om ljuset
26:23
att vi må b. frukt åt Gud
Rom. 7:4
till att b. frukt åt döden
7:5
bär mitt samvete vlttnesoord
9:1
icke är du s. bär roten
11:18
utan att roten bär dig
11 :18
överheten bär icke svärdet
13:4
pliktiga att b. de svagas
15:1
burit den jordiskas gestalt 1.Kor.15:49
skola vi b. den himmelskas
15:49
vårt samvete bär vittnesb. 2. Kor. 1:12
han skall b. sin dom
Gal. 5:10
B.en varandras oordor
6:2
har sin egen börda att b.
6:5
utföra arbete s. bär frukt
Fil. 1:22
(Synsygus) med rätta bär namnet
4:3
överallt i världen bär frukt
Kol. 1:6
bär också du ditt lidande
2. Tim. 1:8
Bär ock du ditt lidande
2:3
måste b. bojor ss.
2:9
Guds ord bär icke bojor
2:9
nykter i allting, bär ditt lidande
4:5
gm sin makts ord bär allt
Hebr. 1:3
s. bär törne och tistel
6:8
offrad för att b. mångas synder
9:28
efteråt bär (agan) en fridsfrukt
12:11 '
Låtom oss b. (J.) smälek
13:13
våra synder bar han
1. Pet. 2:24
s. bär de präktiga kläderna
Jak. 2:3
icke kan ett fikonträd b.oliver
3:12
jorden bar sin frukt
5:18
burit mkt för mitt namns
Upp. 2:3
de s. buro vilddjurets märke
16:2
vilddjuret, s. bär henne
17:7
på s itt huvud bar han kronor
19 :12
(livsträd) bura frukt var månad
22:2
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BÄRA (bort)
b.en edra fränder bort
3. Mos. 10:4
bura bort dem I livklädnader
10:5
s.har burit bort någon sådan
11:25
den s. burit bort en död kropp
11:28
den s. burit bort ngn sådan död
11:40
den s. bär bort ngt sådant skall
15:10
bär det så med hast bort
4. Mos .16:46
gripa de sitt rov och b.bort
Jes. 5:29
bär man därför nu bort
15:7
lyfter man på axeln och bär bort
46:7
det är du s. burit bort hm
Joh.20:15
BÄRA (fram)
Kaln •• bar fram en offergåva l.Mos. 4:3
Ockaå Abel bar fram sin gåva
4:4
(Jakob) bar fram den
27 :25
Josef bar fram till deras fader
37:2
de gåvor I. barn b. fram
2. Mos. 28:3 8
b. fram dem I korgen ss. offergåva 29:3
Dagen därefter •• buro fram
32:6
bär fram denna gärd åt H.
35:5
bär fram en gärd åt H.
35:21
s. hade tahassk!nn bar fram
35:23
bar fram sin gärd åt H.
35:24
s.hada akacieträ bar fram det
35:24
kvinnor •• buro fram sin spånad
35:25
hövdingarna buro fram onyxstenar 35:27
hjärta var villigt att b.fram ngt
35:29
bar fram sin gåva
35 :29
den gärd s. I. barn burit fram
36:3
fortfor b. fram frivilliga gåvor
36:3
Folket bär fram mer än s. behöves 36:5
avhölls ifrån att b. fram flera
36:6
När ngn vill b.fram offer 3. Mos. 1:2
b. fram bränn<.ffer av fäkreaturen
1:3
Arons söner skola b. fram blodet
1:5
b. fram brännoffer av småboskapen 1:10
vill b. fram brännoffer av fAglar
1:14
prästen b.fram djuret till altaret
1:15
när ngn vill b. fram ett spisoffer
2:1
han skall b. det fram till prästerna 2:2
där du vill b. fram ett spisoffer
2:4
skall b.s fram till prästen
2:8
lDtet spisoffer s. I viljen b. fram
2:11
f6rstlingsof(er mån l b. fram
2:12
vill b. fram ett spisoffer
2:14
skall du b. fram ax
2:14
om ngn vill b. fram ett tacköffer
3:1
av tackoffret skall ban b. fr am
3:3
om ngn vill b. fram ett tackoffer
3:6
ss. bot b. fram åt H. 2 turturduvor 5:7

Bära-Bäst
skall han b. fram till prästen
5:8
b.fram en tiondedels efs mjöl
5:ll
skall b.det fram till prästen
5:12
samma dag han bär fram skuldoffer 6:5
Arons söner b. fram inför H.
6 :14
du skall b. fram det hopknMat
6:21
när en präst bär fram brännoffer
7:8
tillfalla den präst s. bär fram det
7:9
när (tackoffer) b.es fram
7:ll
Om ngn vill b. fram ett lovoffer
7 :12
skall han b. fram osyrade kakor
7:12
Jämte kakor skall han b. fram
7 :13
han bär fram ss .lovoffer
7:13
Av detta offer skall han b. fram
7 :14
det tackoffer s. b.es fram
7:15
slaktoffer s. ngn vill b. fram
7 :16
s. har burit fram det skall
7:18
varav man bär fram eldsoffer
7 :25
b. fram offergåvan
7 :29
med egna händer skall han b. fram 7:30
fettet •• skall han b. fram
7:30
Arans söner bura fram blodet
9:9
9 :17
(Aron) bar fram spisoffret
bura fram •• främmande eld
10:1
b.s fram ss. ett viftoffer
10:15
(prästerna) b. fram H. eldsoffer
21:6
ty han bär fram din Guds spis
21:8
heliga gåvor s.l. barn b.fram
22:2,3
förrän I burit fram offergåvan
23:14
då I buren fram viftofferskärven
23 :15
b. fram offer av den nya grödan
23 :16
skolen I bära fram viftoffersbröd 23:17
jämte först1ingsbröden s. b.s fram 23:20
boskap •• man får b. fram ss. offer 27:9
sådant s. man icke får b. fram
27:11
ss. en gärd, vilken de b. fram 4.Mos. 5:9
ss. offer för henne b. fram
5:15
b. (misstankeoffret)fram till altaret 5:25
b. fram till prästen 2 turturduvor
6:10
prästen skall b.fram inför H.
6:16
förmenas oss b. fram H. offergåva 9:7
icke burit fram H. offergåva
9:13
b. fram ss. spisoffer •• fint mjöl
15:4
ss. drickoffer b. fram vin
15:7
ss. drickoffer b.fram en halv hin 15:10
de hava burit fram sitt offer
15:25
b. sitt fyrfat fram inför H.
16:17
250 männen s. burit fram rökelse 16:35
de uppbränds männen burit fram
16:39
vilka de b. fram
18:13
när de buro fram främmande eld 26:61
Mose bar fram deras sak
27:5
b.en fram offer av den nya grödan 28:26
burit fram gyllene klenoder
31:50
vad edra händer b. fram
5. Mos. 12:6
edra händer b.fram ss. offergärd 12:ll
din hand bär fram ss. offergärd
12:17
heliga gåvor s.du vill b.fram
12:26
b.fram din hands frivilliga gåva
16:10
bär jag fram förstlingen av frukten 26:10
de b. fram rökverk för din näsa
33:10
gräddmjölk bar (Jael) fram
Dom. 5:25
som mitt folk bär fram
1. Sam. 2:29
buro icke fram skänker till (Saul) 10:27
bar Ebjatar fram efoden till David 30:7
när man burit svärdet fram 1. Kon. 3:24
buro de fram kärlen
2. Kon. 4:5
Bär fram k mig ännu ett kärl
4:6
bären fram skänker
1. Krön. 16:29
buro de fram frivilliga
29:9
hjärta har jag burit fram
29:17
burit fram sina frivilliga gåvor
29:17
alla buro fram penningar 2. Krön. 24:10
vad jag sade buro de fram
Neh. 6:19
min tunga b. fram oärligt tal
Job 27:4
b.e konungar fram skänker
Ps. 68:30
72:10
konungarna av Saba b.e fram
s. äro omkring hm b.e fram
76:12
b.en fram (k H.) skänker
96:8
fåglar b. fram ditt tal
Fred. 10:20
skänker b.s fram till H.
Jes. 18:7
dina döttrar b.s fram på armen
60:4
bär fram brännoffer
Jer. 33 :18
skall han b. fram syndoffer
Hes. 44:27
skulle b.fram de kärl
Dan. 5:2
bar man fram de gyllene kärl
5:3
lkit b. fram kärlen från hans hus
5:23
Mal. 1:7
I b.en fram ovärdig spis
Matt. 5:24
kom och bär fram din gåva
(J. :) god maka bär fram vad gott är 12:35
12:35
ond mska bär fram vad ont är
13 :52
husbonde s. bär fram nytt och
Därefter buros fram barn till (J.) 19:13
(J.) och bar fram andra 5 pund
25:20
bar sedan fram hans huvud Mark. 6:28
man bar fram barn till honom
10:13
för att b.fram(J.) inför H.
Luk. 2:22
god mska bär fram vad gott är
6 :45
6:45
ond mska bär fram vad ont är
bar fram till (J.) späda barn
18:15
där bars fram en man
Apg. 3:2
sålde och buro fram betalningen
4:34
(Josef) •• bar fram penningarna
4:37
allenast en del bar (Anantas) fram
5:2
bura sedan n;am offer k avguden
7:41
b. fram mitt namn inför hedningar 9:15
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BÄRA (in)
(!sak:) bär in den till mig 1.Mos.27:4
(Jakob) skall b. in den till
27 :10
(Esau) bar in den till sin fader
27:31
har in till mig sitt villebråd
27:33
b. (blodet) in i uppenb.tältet 3.Mos. 4:5
prästen skall b. tjurens blod in
4:16
syndoffer av vars blod b.es in
6:30
skall b. in detta innanför förlken 16:12
b. in ha blod innanför förlken
16:15
buro in (guldet)
4. Mos. 31:54
skall icke b. skökolön in
5. Mos. 23 :18
bär (vapnen) in i staden
1.Sam.20:40
Bär maten hitin i kammaren 2.Sam.13:10
tog Tamar kakorna och bar in
13:10
buro in H. förbundsark
l. Kon. 8:6
föräldrarna bura in barnet
Luk. 2:27
djur vilkas blod.. bär in
Hebr. 13:11
BÄRA (ned)
Elia bar hm från salen ned 1. Kon. 17:23
BÄRA (upp)
(Simson) bar upp det
Dom. 16:3
B.en (David)! sängen hitupp 1. Sam. 19:15
(Elia)bar hm upp i salen
l. Kon. 17:19
BÄRA (ut)
Mose bar alla stavarna ut 4. Mos. 17:9
b. dem ut till de äldste
5. Mos. 22:15
mannen skall b. ut panten
24:11
bar (Gideon) ut det till hm
Dom. 6:19
(Elia) bär ut (kakan) till
l. Kon. 17 :13
bura in dem och bura ut
l. Krön. 9:28
orenhet bura de ut
2. Krön. 29:16
gm den kan b. ut sin börda
Hes. 12:12
att icke behöva b. ut det
46 :20
bars där ut en död
Luk. 7 :12
männen bura ut (Anantas)
Apg. 5:6
de skola bära ut också (Safira)
5:9
De bura då ut henne och begrovo
5:10
man bar de sjuka ut på gatorna
5:15

I. stammar .. b.efod inför
l. Sam. 2:28
offergåva s. mitt folk I. bär fram
2:29
buro därifrån H.förbundsark
4:4
Ahia bar då efoden
14:3
bar Ebjatar efoden till David
30:7
när de s.buro H.ark
2.Sam. 6:13
sköldar s.Hadadesers .. burit
8:7
tog Tamar ksknrna och bar dem
13:10
buro med sig Guds förbundsark
15:24
du har burit H.H.ark
l. Kon. 2:26
Salomo hade 70000 män s.buro
5:15
prästerna buro in H. förbunds ark
8:6
kon. gick till H. hus, bura drabant. 14:28
Elia bar hm från salen ned i huset 17 :23
manas att b. till H. hus
2. Kon. 12:4
och buro det till David
1.Krön.ll:18
Juda barn, s. bura sköld och spjut 12:24
leviterna må b.Guds ark
15:2
H. utvalt till att b. Gnds ark
15:2
buro nu Levi barn Guds ark
15:15
leviterna s. buro H. förbunds ark
15:26
därjämte bar David en linneefod
15:27
sköldar s.Hadaresers •• burit
18:7
prästerna bura in H.s
2. Krön. 5:7
buro ut den i Kidrons dal
29:16
Safan bar boken till konungen
34:16
b. hand allenast på Mordokai Est. 3:6
b.hand på konung Ahasveros
6:2
skall man b.Damaskus' skatter Jes. 8:4
renen eder, I s. b.en H. kärl
52:ll
Johannes bar en lädergördel Matt. 3:4
Johannes bar lädergördel
Mark. 1:6
I buren Moloks tält
Apg. 7:43
det bar Tvillinggudarnas bilder
28:11
Alltid b. vi J.dödsmärken 2. Kor. 4:10
bär J.märken på min kropp
Gal. 6:17
är i K.s.jag bär mina bojor
Fil. 1:13
gm kunskapen om Gud b.frukt Kol. 1:10

fullt utsmyckad. På fyra stolpar hängde tygstycken, som kunde dra:gas för,
så att den som bars kunde skyla sig
för solens brännande strålar och skydda sig mot damm. Ofta var bärstolen
så stor, att man kunde ligga i den,
varför den också kallades bår, HV.
3:9. Både människor och dragdjur
användes, då bärstolen skulle förflyttas.
BÄRSTOL
Se,det är Salomos b.
i b.ar föra edra bröder fram

HV. 3:7
Jes.66:20

8ÄST

Det bästa
1) Bästa frukten, l.Mos.43: 11. 2)
Bästa vetet, Ps.81:17; 147:14. 3) Bästa
sätt, Pred.10:10. 4) Bästa dagar, Jes.
38:10. 5) Bästa betesplatsen, Hes.
34:18. 6) Bästa nådegåvorna, l.Kor.
12:31, eng. övers.

BÄRA (i förbindelse med namn)
Kain bar fram en offergåva l. Mos. 4:3
Abel bar fram sin gåva
4:4
(Ruben) bar dem till sin moder Lea 30:14
Josef bar fram till deras fader
37:2
bjuda I. barn b.till dig
2.Mos.27:20
Aron skall b.deras namn inför H. 28:12
Aron skall så b.l. söners namn
28:29
Aron skall så b.l. barns dom
28:30
Aron skall b.den missgärning
28:38
(MoS e:) bär fram denna gärd k H. 35:5
s. bar fram en gärd åt H.
35:21
s.bar fram sin gärd k H.
35:24
I. barn bar fram sin frivilliga
35:29
gärd s.l. barn hade burit fram
36:3
Arons söner skola b.fram 3.Mos. 1:5
skall b.det fram till Arons söner
2:2
s.1 viljen b. fram åt H.
2:11
vill b.fram k·H.ett spisoffer
2:14
eldsoffer k H. b. fram det fett
3:3
vill b. fram k H. ett tackoffer
3:6
b. fram k H. 2 turturduvor
5:7
Arons söner skola b. fram det
6:14
när ett sådant b.es fram åt H.
7:ll
skall b.fram åt H.offergåvan
7:29
skall han b. fram H. elisoffer
7:30
jämte bringan skall han b.fram
7:30
Arons söner buro fram blodet
9:9
ty de b.fram H. eldsoffer
21:6
ty han bär fram din Guds spis
21:8
s. I. barn b. fram k H.
22:3
Bjud I. barn att b. till dig olja
24:2
hädar Gud, kommer han att b.på
24:15
får b.fram ss. offer k H.
27:9
icke får b.fram ss.offer k H.
27:11
vad Kehats barn hava att b. 4. Mos. 4:15
prästen b. detta fram inför H.
6:16
förmenas b. fram H. offergåva
9:7
icke burit fram H. offergåva
9:13
Gersons barn•• buro tabernaklet
10:17
b. sitt fyrfat fram inför H. ansikte 16:17
Mose bar stavarna ut från H.
17:9
vilka de b. fram åt H.
18:13
Nadab och Abihu buro fram •• eld
26:61
Mose bar fram deras sak inför H. 27:5
ss. offergåva åt H.burit fram
31:50
Mose och prästen bura in det
31 :54
ss. i öknen där H. bar dig
5. Mos. 1::31
ss. en man bär sin son
1:31
Levi stam att b. H. förbundsark
10:8
Levi söner. s. buro H. förbundsark 31:9
bjöd Mose leviterna s. buro H.s
31:25
prästerna s. b.H.ark
Jos. 3:13
När de s.buro arken kommo
3:15
så att prästerna s. buro arken
3 :15
präster s.buro H.förbundsark
3:17
När då prästerna s. bura H.s
4:18
b.7 jubelbasuner framför H. ark
6:6
lkit b. H. ark omkring staden
6:ll
7 präster s. bura de 7
6:13
de buro det till Josua
7:23
prästerna s. bura H. förbundsark
8:33

Bärstolen var ett av gamla tidens
transportmedel, och användes av rika
eller av människor i hög ställning. Den
var vanligtvis gjord av trä och överklädd med tyg. I regel var den prakt-

BÄST
tagen av landets b.a frukt
l.Mos.43:11
så skall jag giva eder det b.a
45:18
det b.a s. finnes i Egyptens land
45 :20
åsnor ,lastade med det b.a
45:23
(Farao:) den b.a delen av landet
47:6
besittning I den b.a delen
47:11
ersätta med det b.a
2. Mos. 22:5
det b.a från sin vingård
22:5
vet b. var vi kunna lägra
4. Mos. 10:31
allt det b.a av olja
18:12
det b.a av vin och av säd giver
18:12
av allt det b.a av gåvorna
18:29
När I nu given ss. gärd det b.a
18:30
given det b.a av dem ss. gärd
18:32
berättelse efter b.a förstånd Jos. 14:7
Vilket är b. för eder
Dom. 9:2
Vilket är b.för dig:att vara präst 18:19
Ja, det är b., min dotter
Rut 2:22
I göden eder med det b.a
l. Sam. 2:29
Edra b.a åkrar skall han taga
8:14
skall han taga edra b.a ynglingar
8:16
skonade det b.a och det näst b.a
15:9
folket skonade det b.a av fåren
15:15
det b.a av det tillspillogivna
15:21
Jonatan talade till Davids b.a
19:4
vet b. att du är mig välbehaglig
29:9
Vad I ansen b. vill jag göra 2. Sam. 18:4
det b.a du har av kvinnor
l. Kon. 20:3
det b. s.fanns i Damaskus 2. Kon. 8:9
den s. är b.och lämpligast
10:3
beklädde han med b.a guld 2. Krön. 3:5
beklädde det med b.a guld
3:8
(Nehemja:) äten eder b.a mat Neh. 8:10
den b.a delen av fruhuset
Est. 2:9
(Mordokai) sökte sitt folka b.a
10:3
b. din blick vilar på mig
Job 7:8
8:12
Nej, b.den står grön
B. ungdomskraften fyller hans
20:11
göra sitt b.a att fördärva mig
30:13
icke de äldsta förstå b. vad rätt är 32:9
ett giller, b. de gå där säkra
Ps. 69:23
bespisa det med b.a vete
81:17
när (vårt liv) är som b.
90:10
han mättar dig med b.a vete
147:14
Hjärtat känner b. sin sorg
Ords. 14:10
jag finge se vad s. vore b.
Fred. 2:3
5:17
funnit vara b. för mskan
b. att du håller fast vid det ena
7 :19
vishet är att göra allt på b.a sätt 10:10
om det ena jämte det andra är b. 11:6
så skola de, b. de gå där
Jes. 28:13
Jag går hädan i mina b.a dagar
38:10
till mitt b.a kom •• bedrövelse
38:17
b.a kalmus ifrån fjärran land Jer. 6:20
underlkit att söka deras b.a
23:2
söken den stads b.a
29:7
fyll den så med de b.a
Hes. 24:4
Tag härtill det b.a av hjorden
24:5
yppersta och b.a (träd) på Libanon 31 :16
I fån beta på b.a betesplatsen
34:18
det b.a landet må man icke byta
48 :14
Bildstodens huvud av b.a guld Dan. 2:32
men b. de gå där
Hos. 7:12
B. han står där bland sina bröder 13 :15
Mika 7:4
Den b.e ibland dem är ss.
B. du står där, skall elden
Nab. 3 :15
b.om en man finge dö för
Joh.18:14
samverkar allt till det b.a
Rom. 8 :28
Ingen söke sitt eget b.a
l. Kor. 10:24
medarbetare t1ll edert b.a 2. Kor. 8 :23
icke var och en på sitt eget b.a Fil. 2:4
haven kunnat tänka på mitt b.a
4:10
vi uppträdde till edert b.a l. Tess. 1:5
B.de säga: Allt står väl till
5:3
det vet du själv b.
2. TIm. 1:18
till mskors b.a göra tjänst Hebr. 5:1
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BÄRARE

-bärare
budbärare 2.Sam.4:10; Luk.9:52
sköldbärare l.Sam.17:7
spjutbärare Apg.23:23
vattenbärare 5.Mos.29:11; Jos.9:21
BÄRARE
70000 män t. att vara b.
2. Krön.
utsåg han 70000 t. att vara b.
De hade ock tillsynen ö. b. na
judarna: b. nas kraft sviker
Neb.
utrota spirans b. i Bet-Eden Am.
Jag skall utrota spirans b.
BÄRAREARBETE
s. kunde förrätta ngt. b.

2:2
2:18
34:13
4:10
1:5
1:8

4.Mos. 4:47

BÄRARM
4 fötter försedda med b.ar l. Kon.
J?essa b.ar voro gjutna
4 b.ar funnos på vart ställ
b.arna voro gjorda i ett stycke

7:30
7:30
7:34
7:34

BÄRGA

lk b. din boskap och allt
2. Mos. 9:19
att b. (vetet) undan Midjan
Dom. 6:ll
sädesskylen b.s,då tid är inne Job 5c26
onde bA undan på vredens dag
21:30
Gebims invånare b.sitt gods Jes. 10:31
b.en edert gods, dröjen icke Jer. 4:6
B.en edert gods ut ur Jerusalem
6:1
b. (brödet) undan öknens svärd Klag.5:9
iörmådde vi b.skeppsbåten
Apg.27:16

BÄRGNING
-bärgning
inbärgning Jes.27:12
vinbärgning 3.Mos.26:5; Dom.8:22
BÄRGNING
b. kommer icke att fattas hm. Ords.31:11
Har icke vår b. blivit förstörd Joel 1:16
arbete s. giver oss vår gods b.Apg. 19:25

BÄRGNINGSHöGTID

Ett annat namn på Lövhyddohögtiden. Se: Högtider.
BÄRGNINGSHÖGTID
B.en skall du ock hålla

2.Mos.23:16
34:22

så ock b. en, när året gått t. ända
BÄRGNINGSTID
mitt i din SOmmar o. din b.

Jes. 16:9

BÄRSTOL

c

Bättra-Bäva
BÄTTRA

1) iiita~, ~ ~
vara god; här hif. göra god.
2) metanOliö, Il E T a \! o E w
efteråt inse el. betänka; tänka om,
ändra sinne; vända om, här övers.
bättra sig. Se: Bättring 1.
BÄTTRA
l B.en edert leverne
l om I b.en edert leverne
l b.en edert leverne
l Så b.en nu edert leverne
l (H.:) b.en edert väsende
2 b.dig
2 såframt de icke b. sig

Jer.

7:3
7:5
18:11
26:13
35:15
UPP. 2:5
2:22

BÄTTRE

Bättre än vi trodde, Pred.7:2-9.
Sju bättre ting omnämnes i dessa
verser. Motsatserna återfinns i själva
texten.
l) Bättre än god salva, v.2. 2) Bättre än födelsedagen, v.2. 3) Bättre än
gästabudshus, v.3. 4) Bättre än löje,
v.4. 5) Bättre än sång av dårar, v.6.
6) Bättre än begynnelsen, v.9. 7) Bättre än högmod, v.9.

tigt, övers. det vore bättre; av: Iyo,
lösa, betala; tetos, skatt, tull', avgift.
13) kompsateron echö,
ego ha det bättre, må bättre, bli
bättre; kompsateron, neutr. komparativ a v kompsos, god, behaglig, angenäm.
14) Apg.3:17 ordagrant: Och nu,
bröder, vet jag, att I handladen i
okunnighet (agnoia). l.Tim.1:13 ordagrant: eftersom jag handlade ovetande (part. av agnooo, icke veta,
vara okunnig) i otro.
15) kreissön, kreittön,
bättre, förträffligare; en av komparativerna till agathos, god, ädel, förträfflig.
16) perisseuö, TT E P l a a E Dw
vara överflödig; ha överflöd, överflöda; i l.Kor.8:8 övers. bliva bättre,
som motsats till hystereo, bli efter,
komma senare, vara ringare el. obetydligare, övers. bliva sämre.
17) di6rthösis, l) l 6 p wa l <;
riktig anordning, övers. bättre ordning; av: diorthOö, göra rak, räta,
göra riktig.

e

Bättre ting, Hebreerbrevet.

18) pleiön, TT l- E 1." w \!

1) Bättre ställning, 6:9. 2) Bättre
hopp, 7:19. 3) Bättre förbund, 7:22;
8:6. 4) Bättre löften, 8:6. 5) Bättre
egendom, 10:34. 6) Bättre offer, 9:
23; 11:4. 7) Bättre fädernesland, 11:
16. 8) Bättre uppståndelse, 11:35.
9) Bättre tal, 12:24. 10) Bättre ordning, 9:10.

större; förmer, bättre; komparativ av
polys, mycken, stor.

ego betala kostnaden; vara fördelaktig
el. nyttig; opers. lysitelef, det är nyt-

BÄTTRE
2b.att jag giver henne
1.Mos.29:19
2 b. tjäna egyptierna
2. Mos. 14:12
l icke utväxla b. mot sämre
l eller sämre mot ett b.
3. Mos. 27:10
l alltefter s. det är b.
27 :12 ,14
l icke efterforska •• b.
27:33
l b.för oss att vända
4. Mos. 14:3
2 Efraims efterskörd b.
Dom. 8:2
2 lydnad är b. än offer
1. Sam. 15 :22
3 hörsamhet b. än det feta
15:22
2 en annan s. är b. än du
15:28
l skall det bliva b. med dig
16 :16
l det blev b.med honom
16:23
5 b. kunna göra sig behaglig
29:4
l Det hade varit b. f6r mig 2. Sam. 14:32
17:14
2 Arkiten Husais råd är b.
l b. att du står redo
18:3
l skillnad mellan b.och sämre
19:35
2 2 män s. voro b.
1. Kon. 2:32
21:2
2 giva dig en b. vingård
2 icke b. än alla vatten i I. 2. Kon. 5:12
2 dina bröder s. voro b. 2. Krön. 21 :13
2 annan,s.är b.än hon
Est. 1:19
2 lilla en rättfärdig har är b. Ps. 37:16
63:4
2 din nåd är b. än liv
4 behaga H. b. än ngn tjur
69:32
2 en dag i dina gårdar är b. än
84:11
2 B. att taga sin tillflykt till H. 118:8,9
119:72
2 Din muns lag är mig b.
2 b. är att förvärva (vishet) Ords. 3:14
3:14
3 vinning hon giver är b. än guld
2 visheten är b. än pärlor
8:11
2 Min frukt är b. än guld
8:19
8:19
3 vinning .• b. än utvalt silver
12:9
2 B. är en ringa man
2 B. är ngt litet med H. fruktan
15:16
2 B. är ett fat kål med kärlek
15:17
2 B. ngt litet med rättfärdighet
16:8
2 Långt b. är att förvärva vishet 16:16
16:19
2 B. är att vara ödmjuk
16:32
2 B. är en tålmodig man
16:32
3 b. den s. styr sitt sinne
2 B. ett torrt brödstycke med ro 17:1
17:12
6 B. är att möta en björninna
19:1
2 B. en fattig man s. vandrar
2 fattig man är b. än en s.ljuger 19:22
21:9
2 B. är att bo i en vrå på taket
2 B. är att bo i ett öde land
21 :19
3 gott anseende är b. än silver
22:1
25:7
2 b. att man säger till dig
2 B. är att bo i en vrå på taket
25 :24
27:5
2 B. är öppen tillrättavisning
2 b.en granne s.står dig nära
27:10
28:6
2 B. en fattig man s. vandrar
1 Jag insåg att intet är b. Pred. 3:12
3 :22
2 intet är b. f6r människan
2 b. är en handfull ro
4:6
4:9
2 B. är att vara två än en
2 B. än gammal kon.s. är dåraktig 4:13
3 höra är b. än ngt slaktoffer
4:17
2 b. att du intet lovar
5:4
3 (ofullgånget foster) har b. ro
6:5
2 B. är att se ngt för ögonen
6:9
2 B. gott namn än god salva
7:2
7:2
3 b. dödens dag än f6delsedagen
2 B. är det att gå i sorgehus
7:3
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BÄnRE

1) !o~, J i~
god; i Pred.3:12; 8:15 'en lo!:! ki 'im,
det finnes intet gott utom, övers.
intet är bättre än.
!o~ min, 11:? J'11~
ordagrant: god framför; bättre än;
se 1 och 3.

2)

3) min, 11;1
prep. från; vid jämförelse: framför,
mer än. I den sistnämnda betydelsen
står min antingen ensamt eller i förbindelse med ett adj. el. verb. På här
angivna ställen är prep. översatt
»bättre än., och den hänför sig (utom
Ords.22: 1 ; PredA: 17; 6: 5) till lo!:!
tidigare i angiven vers; jfr 2.
iiita~ min, 19 J ~,
ordagrant: vara god framför; vara el.
behaga bättre än; jfr 2 och 3.
5) l.Sam.29:4 ordagrant: Varigenom
skall han göra sig behaglig för sin
herre om icke (månne icke) genom
dessa mäns huvuden?
6) Ords.17:12 ordagrant: En björninna, vilken blivit berövad sina ungar, må möta en man, men icke en
dåre i sitt oförnuft.
7) Hos. 13 :6 ordagrant: I enlighet
med sitt bete blevo de mätta.
8) sympherö, a Ull cp € p w
föra el. bära samman; gagna, vara
nyttig; övers. vara bättre.

4)

9) kalas, Kal- 6 >;
vacker; god, ädel; nyttig; här neutr.
kalon, gott, nyttigt; med el. utan
estfn, övers. det är bättre.

10) kalas ma/lon, K a l-

~

>; Il ii l- l- o \!

mer god, bättre; här neutr. kalon, se
9; mallon, mer, används ofta vid jämförelse i stället för komparativ av
adjektivet.

11) chrestas, X p

na T 6 >;

brukbar, nyttig; god; av: chraomai,
bruka, använda.

12) lysite/eö, l-

U a l T E l-

Ew

2 B. är grämelse än löje
7:4
2 B. är att höra förebråelser
7:6
2 B. är slutet på en sak
7:9
2 b. tålmodig man än högmodig
7:9
2 forna dagar voro b. än våra
7:11
l intet är b. f6r mskan under solen 8:15
2 b. är att vara en levande hund
9:4
2 Väl är vishet b. än styrka
9:16
2 B. är vishet än krigsredskap
9:18
8 visen f6rtryckaren på b.
Jes. 1:17
2 (Daniel) stadda vid b. hull Dan. 1:15
Hos. 2:7
2 b. var mig då än nu
1 ju b.det gick (I.)land
10:1
7 Men ju b. bete de fingo
13:6
2 äro de b. än rikena här
Am. 6:2
4 (Nineve)då b. än No-Amon Nah. 3:8
Matt. 5:29
8 b. en av dina lemmar
8 b. en av dina lemmar f6rdärvas 5:30
8 b. att en kvarnsten hängdes
18:6
18:8
9 b. för dig att ingå i livet lytt
9 (J.:) b. att ingå i livet enögd
18:9
9 hade varit b. f6r den mskan
26:24
10 b. en kvarnsten hängdes Mark. 9:42
9 :43
9 b. för dig att ingå i livet lytt
9 b. för dig att ingå i livet halt
9 :45
9 b. för dig ingå i Guds rike enögd 9:47
9 b •• om hon icke blivit f6dd
14:21
11 tycker att det gamla är b. Luk. 5:39
12 b. en kvarnsten hängdes
17:2
13 vilken timme det blivit b. Joh. 4:52
8 huru mkt b. det är f6r eder
11:50
14 därför att I icke vissten b. Apg. 3:17
1.Kor. 7:9
15 det är b.att gifta sig
15 icke gifter bort henne gör b.
7:38
16 bliva vi icke därigenom b.
8:8
Fil. 1:23
15 hos K" vore mkt b.
14 eftersom jag icke b. visste 1.Tim.1:13
15 vissa om vad b. är
Hebr. 6:9
15 b.hopp sättes i stället
7:19
15 f6rbund b.,s.har J.tilllöftesman 7:22
15 (J.) medlare f6r ett b. förbund,
15 vars ordning vilar på b.löften
8:6
9:10
17 stadgar för en b. ordning
15 renas gm b. offer än dessa
9:23
15 haven en egendom s. är b.
10:34
18 frambar Abel ett b. offer
11:4
15 nu stod deras håg till ett b.
11:16
15 hopp om så mkt b. uppståndelse 11:35
11:40
15 Gud hade åt oss utsett ngt b.
12:24
15 talar b. än Abels blod
15 b.lida f6r goda gärningar l. Pet. 3:17
15 b. icke lärt känna
2.Pet. 2:21

2 f6r att åt l;f6rläna b.
5:31
8 :22
l (Petrus:) Gör fördenskull b.
2 förlänat den b. s. för till liv
11:18
2 Johannes predikst b.ens döpelse 13:24
l att de alla skola göra b.
17:30
2 Johannes' döpelse •• till b.
19:4
2 uppmanat att göra b.
20:21
26:20
1 att de skulle göra b.
26 :20
2 gärningar s. tillhöra b.en
Rom. 2:4
2 Guds godhet föra till b.
2 bedrövelse lände till b.
2. Kor. 7:9
2 bedrövelse •• kommer åstad en b. 7 :10
2 Gud skall f6rläna dem b. 2. Tim. 2:25
2 b. från döda gärningar
Hebr. 6:1
6:6
2 omöjligt att återföra till ny b.
2 alla skola vända sig till b. 2. Pet. 3:9
l såframt du icke gör b.
Upp. 2:5
1 Gör då b.
2:16
1 givit henne tid till b.
2:21
1 men hon vill icke göra b.
2:21
l tag vara därpå och gör b.
3:3
l Så gör nu b. med all flit
3 :19
1mskorna .• gjorde icke b.
9:20
l De gjorde icke b.
9 :21
1 (mskorna) gjorde icke b.
16:9,11
BÄVA

Se även: Frukta,
skälva, ångest.

förfäras,

rädsla,

-bäva
jordbävning I.Kon.19: Il; Jes.29:6

BÄTTRING
l b. ty himmelriket är nära Matt. 3:2
2 Bären frukt s. tillhör b .en
3:8
2 döper eder i vatten till b.
3:11
4:17
1 b. ty himmelriket är nära
1 f6rehålla dem att de icke gjort b. 11:20
11:21
1 (J.:) gjort b. i säck och aska
12:41
1 gjorde b. vid Jonas predikan
Mark. 1:4
2 predikade b.ens döpelse
1:15
1 (J.:) gören b.och tron evang.
6:12
1 att man skulle göra b.
2 b.ens döpelse till .. förlåtelse Luk.3:3
3:8
2 Bären frukt s.tillhör b.en
2 f6r att kalla syndare till b.
5:32
1 länge sedan hava gjort b.
10:13
l gjorde b. vid Jonas' predikan
11:32
l om I icke gören b.
13:3
1 (J.:) om I icke gören b.
13:5
l en enda syndare s. gör b" än 99
2 rättfärdiga s. ingen b. behöva
15:7
15:10
1 en enda syndare s.gör b.
16:30
1 skola (mina bröder) göra b.
24:47
2 b. till syndernas f6rlåtelse
1 (Petrus:) Gören b.
Apg. 2:38
3 :19
1 Gören b. och omvänden eder

BÄVA
allt folket i lägret b.de
2. Mos. 19:16
19:18
hela berget b.de storligen
när folket förnam detta b.de de
20:18
Moab b.de storligen
4. Mos. 22:3
(alla folk) skola darra och b.5. Mos. 2:25
giva dig ett b.nde hjärta
28:65
när du drog ut b.de jorden
Dom. 5:4
1. Sam. 4:13
(Elis) hjärta b.de av oro
2. Sam. 22:8
Då skalv jorden och b.de
1. Krön. 16:30
B.en f6r hans ansikte
dess pelare b.därvid
Job 9:6
b.för alla mina kval
9:28
mitt hjärta, b.nde spritter det
37:1
(Leviatan) reser sig, b. hjältar
41:16
Ps. 18:8
Då skalv jorden och b.de
b.en f6r (H. ) alla I. barn
22:24
29:8
H. röst kommer öknen att b.
H.kommer Kades' öken att b.
29:8
f6r hm b.e alla s. bo på jordens
33:8
bergen b.de vid dess uppror
46:4
Du har kommit jorden att b.
60:4
då b.de jorden, ja, Sinai b.de
68:9
jorden darrade och b.de
77:19
b.en f6r hans ansikte
96:9
jorden ser det och b.r
97:4
(H.) skådar på jorden, hon b.r
104:32
För H.må du väl b.,du jord
114:7
Jes. 10:29
Rama b.r (f6r Assur)
jorden skall b. (i Babel)
13 :13
den man s.kom riken att b.
14:16
19:1
Egyptens avgudar b.då f6r (H.)
b.f6r H.Sebaots upplyfta hand
19:16
b.r man vid ryktet om Tyrus
23:5
jordens grundvalar b.
2'1:18
B.en, Is. ären så säkra
32:11
60:5
ditt hjärta skall b.
och b.en storligen
J er. 2 :12
såg på bergen,och se,de b.de
4:24
Skullen I icke b. f6r mig
5:22
f6r hingstars gnäggande b.r
8:16
f6r hs förtörnelse b.r jorden
10:10
Vid dånet av deras fall b.r
49:21
50:46
När man ropar •• då b.r jorden
Då darrar jorden och b.r
51:29
skola havs länderna b.
Hes. 26:15
27 :28
Vid dina skeppares klagorop b.r
Gm dånet kom jag folket att b.
31:16
38:20
Då skola de b. för mig
b.och frukta för Daniels Gud Dan. 6:26
reste jag mig b.nde upp
10:11
darrar jOrden,himmelen b.r
Joel 2:10
att himmelen och jorden b.
3 :16
så att trösklarna b.
Am. 9:1
Bergen b.f6r(H.)
Nah. 1:5
han kommer folken att b.
Hab. 3:6
Bergen se dig och b.
3 :10
komma himmelen att b.
Hagg. 2:7
2:8
hednafolk skall jag komma att b.
skall komma himmelen•• att b.
2:22
Mal. 2:5
(Levi) b.de f6r mitt namn
himmelens makter skola b. Matt. 24:29
kvinnan fruktade och b.de
Mark. 5:33
(lärj.) gingo där b.nde
10:32
makterna i himmelen skola b.
13:25
(J.) begynte b. och ängslas
14:33
kom (kvinnan) fram b.nde
Luk. 8:47
himmelens makter skola b.
21:26
f611 ned för Paulus •• b.nde
Apg. 16:29
Jag är förskräCkt och b.r
Hebr. 12:21
12:26
Hs röst kom då jorden att b.
skall jag komma himmelen att b. 12:26
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BÄTTRING

Den svenska bibelöversättningens ord
.bättring., .göra bättring., »bättra
sig» är övertagna från den gamla
kyrkobibeln och hänger närmast samman med bot, dvs. ånger och syndabekännelse (ty. Busse). Eftersom bättring utifrån nutida svenskt språkbruk
lätt kan missförstås (det har ingenting med förbättring att göra), bör
det lämpligen utbytas mot ord som
sinnesändring, omvändelse o.dyl. Se:
Omvändelse.
BÄnRING

1) metanoeö, 11 E T a \! o Ew
efteråt inse el. betänka; tänka om,
ändra sinne; vända om; övers. göra
bättring. Se: Bättra 2.

a

2) metdnoia, Il E T \! o l a
sinnesändring, omvändelse; av: metanow, se 1.

Bävan-Bön
12:27
att de ting, s.kunna b .
12:27
de ting, s.lcke kunna b.
12:28
undfå ett rlke,s.icke kan b.
b. mskor Icke för att smäda 2. Pet. 2:10
onda andarna tro det och b.
Jak. 2:19
BÄVAN
hövdingar grepos av b.
2. Mos. 15:15
allt folket följde hm med b. 1. Sarn.13:7
kom en förskräckelse och b.
Job 4:14
folkhopar gripas av b. och förgås
34:20
fröjden eder med b.
Ps. 2:11
med b. övergåvo sina borgar
18:46
B. grep (konungarna) där
48:7
Fruktan och b.kommer över mig 55:6
(H.:) åt nu ditt bröd med b.
Hes. 12:18
konungar skola gripas av b.
32:10
barn skola då med b.samlas Hos. 11:10
ss. fåglar skola de med b. komma 11:11
med b. övergiva sina borgar Mlka 7 :17
Gasa med stor b.
Sak. 9:5
b.och bestörtning kommit
Mark. 16:8
Då greps Moses av b.
Apg. 7:32
uppträdde med fruktan och b.l. Kor. 2:3
togen emot hm med •• b.
2.Kor.7:15
lydiga med fruktan och b.
EL 6:5
fruktan och b .• eder frälsning Fil. 2:12
BöDEL

föra ut sina söner till b.n

Hos. 9:12

BöJA
-böja

knäböja Ps.95:6
nedböjd PS.146:8
BÖJA

Uppdelning: allmänt, ned, undan.
BÖJA
tillbad I., b.d mot sangens 1. Mos.47:31
(I.:) b.de han sin rygg under
49:15
du b.er dig efter hopen
2. Mos. 23:2
gräns b. sig söder om
4. Mos. 34:4
från Asmon skall gränsen b. sig
34:5
(Juda gräns) b.de sig sedan
Jos. 15:3
från Baala b_de sig gränsen
15:10
b.de sig gränsen till Taanat-Silo
16:6
gränsen b.de sig på västra sidan
18:14
b.de sig gränsen I norr
19:14
b.en edra hjärtan till H.
24:23
b.de (Simson) sig framåt
Dom. 16 :30
mannen uppskrämd och b.de
Rut 3:8
du b.de mina motståndare 2. Sam. 22:40
(H. må) b. våra hjärtan
1. Kon. 8:58
knän s. icke hava b.t sig for Baal
19:18
fOr att där b. knä
2. Kon. 5:18
jag också b.er knä där
5:18
när jag b.er knä i Rimmons tempel 5:18
19:16
H. böj ditt öra härtill och hör
icke b. sin hals till att tjäna
Neh. 3:5
konungens tjänare b.de knä
Est. 3:2
Mordokai h.de icke knä
3:2
såg att Mordoksi icke b.de knä
3:5
Rahabs fOlje måst b. sig
Job 9:13
böj(H.) ditt öra till mig
Ps. 17:6
huru de skola b. mig till jorden
17:11
du b.de mina motståndare
18 :40
Böj ditt öra till mig, rädda mig
31:3
han b.de sig till mig och hörde
40:2
Hör ,dotter, böj ditt öra härtill
45:11
Jag vill b. mitt öra till lärorikt tal 49:5
böj ditt öra till mig och fräls mig 71:2
b.en edra öron t1U min muns ord 78:1
H., böj t1U mig ditt öra
86:1
88:3
böj ditt öra t1U mitt rop
Böj ditt öra t1U mig
102:3
han har b.t sitt öra t1U mig
116:2
Böj mitt hjärta till dina vlttnesb. 119:36
Jag har b.t mitt hjärta till att
119:112
b.er ditt hjärta till klokheten Ords. 2:2
4 :20
böj ditt öra till mina ord
böj ditt öra t1U mitt forstånd
5:1
VarfOr •• b.de Uag) Icke mitt öra
5:13
Böj ditt öra härt1U
22:17
Om man ej b.er knä ss. fånge Jes.10:4
(Hiskia:) H. böj ditt öra härtill
37:17
För mig skola alla knän b. sig
45:23
46:1
(H.:) Nebo måste b.slg
måste båda b.Big och sjunka ned
46:2
B.en edra öron hit
55:3
ville Icke b. sitt öra t1U mig
Jer. 7:24
ville Icke b. sitt öra t1U mig
7 :26
icke höra eller b.sitt öra därtill
11:8
icke v1Ue .. b.sitt öra
17:23
I b.den icke edra öron till att
25:4
det folk s. b.er sin hals
27:11
B.en eder hals under •• ok
27 :12
icke höra på mig eller b •• öron
34:14
I b.den icke edert öra därtill
35:15
Icke höra eller b. sitt öra
44:5
till denne b.de nu vinträdet
Hes. 17:7
Böj ,min Gud,ditt öra härtill Dan. 9:18
b.de jag mitt ansikte mot jorden
10:15
Sedan b.de de knlt !nfor (J.)
Matt. 27:29
b.de knä och gåvo hyllning
Mark. 15:19
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icke hava b.t knä fOr Baal
Rom. 11:4
böj deras rygg alltid
11 :10
for mig skola alla knän b. sig
14:11
b.er jag mina knän
EL 3:1
Fördenskull b.er jag mina knän
3:14
alla knän skola b. sig
Fil. 2:10
b.en eder för (edra lärare)
Hebr. 13 :17
BÖJA (ned)
b.de mannen sig ned
1. Mos. 24 :26
b.de mig ned och tillbad H.
24:48
b.de de sig ned och tillbådo 2. Mos. 4:31
b.de folket sig ned och tillbad
.12:27
b.de Mose sig med bast ned
34:8
b.de David sig ned
1. Sarn. 24:9
Saul •. b.de sig ned
28:14
Då b.de Josafat sig ned
2. Krön. 20:18
b.de sig ned och t1Ubådo
29:30
allt folket b.de sig ned
Neh. 8:6
De b.de sig ned
Job 39:6
min själ b.es ned
Ps. 57:7
I skolen alla få b. ned
Jes. 65:12
varmed b.mig ned infor Gud MIka 6:6
jag är värdig att b. mig ned Mark. 1:7
b.de sina ansikten ned mot
Luk. 24:5
b.de J.sig ned och skrev
Joh. 8:6
Sedan b.de (J. ) sig åter ned
8:8
Sedan b.de (J.) ned huvudet
19:30
BÖJA (undan)
David b.de sig undan

1. Sam. 18:11

BöLD

H. skall slå dig med b.er
5. Mos. 28:27
(H.) slog dem med b.er
1.Sam. 5:6
så att b.er slogo upp på dem
5:9
blevo slagna med b.er
5:12
5 b.er av guld
6:4
göra avbildningar av edra b.er
6:5
BöUOR

b.na reBte sig
2. Mos. 15:8
skola dina stolta b.lägga sig
Job 38:11
dina Bvallande b. gå fram
Ps. 42:8
stillar havens brus ,deras b.s
65:8
dina b.s svall låter du gå över
88:8
när dess b. resa sig
89:10
den hävde upp (havets) b.
107 :25
b.na omkring dem tystnade
107 :29
din rätt SB. havets b.
Jes. 48:18
så att des B b. brusa
51 :15
att dess b.ändå intet förmå
Jer. 5:22
rör upp havet,så att dess b.brusa 31:35
51 :42
av brusande b. blev det övertäckt
deras b.brusa BS.stora vatten
51:55
havet upphäver sina b.
Hes. 26:3
svallande b. gingo över mig
Jona 2:4
b.na i havet skall han slå ned Sak.10:11

Utsikt mot Getsemane örtagård, där JeSlls kämpade sin bönekamp.

Bön
Bön är ett ord, som leder tanken
omedelbart in i religionens värld.
Människan har ett djupt, instinktivt
behov av att åkalla eller besvärja
makter och krafter i syfte att skydda
sig eller bedja om hjälp mot hotande
faror eller för framgång i livet. Bön
i någon form förekommer i de flesta
religioner. I de primitiva religionerna
är gränsen mellan bön och besvärjelse icke alltid så skarpt dragen. Hos
buddhismen, som inte har någon gud
i vår mening, blir bönen en koncentration omkring ideer eller sanningar,
ett sinnets självfördjupande för att nå
.upplysning., insikt.
Bön i egentlig mening förutsätter
tro på en personlig Gud, som hör
och meddelar sig med människan. I
ett dylikt sammanhang blir bönen
det mest centrala uttrycket för ge-

menskapen mellan Gud och människan. Bönen gör denna gemenskap
medveten och innehållsbestämd. J
bönen utformas människans behov
och inställning i ord, varigenom hennes gudsgemenskap blir ett högst personligt »jag-du»-förhållande.
Betraktar man bönen ur innehållssynpunkt, finner man den rik på nyanser. Bön kan vara begäran, antingen det gäller insikt för handling
eller anmodan om Guds ingripande
på ett eller annat sätt, FiI.4:6. - Förbönen intar här en viktig plats. Härvid gäller inte de egna behoven utan
andras. Den utgör en helig tjänst till
fromma för nästan, Jer.4:19; 7:1620; 9:1; 10:19; Rom.9:1-3; 2.Kor.
11:29; GaI.4:19.
Tacksägelsen
präglas innehållsmässigt av tacksamhet för vad man fått eller har. Den
är människans tack till Gud för bönesvar, för hans hjälp eller för hans
gåvor, Ef.5:20. - Det mest sublima
uttrycket för bön är lovprisningen.
Den är icke begäran om att få eller
uppnå något, ej heller tack för något,
som man fått. Lovprisningen är en
hyllning till Gud för vad han är i
sig själv, sådan som naturen, historien
och den egna erfarenheten återspeglar honom, 2 .Kor.I:3; Ef.!:3; I.Pet.
1:3; Jak.3:9.
N.T. uppmanar till ständig bön.
»Bedjen och eder skall varda givet»,
Luk.11 :9; »huru mycket mer skall
icke då eder Fader, som är i himmelen, giva vad gott är åt dem, som
bedja honom», Matt.7:11. Jesus uppmanar till bön i hans namn .• Ja, om
I bedjen om något i mitt namn, så
skall jag göra det., J oh.14: 14. Att
bedja .i Jesu namn. är att bedja
under åberopande av att höra Jesus
till, vara hans lärjunge. Endast under
denna betingelse är Gud vår Fader
och löftena i samband med bönen
våra.
Judendomen hade flera böner, som
lärdes utantill. Även Johannes döparen lärde sina lärjungar att bedja. I
anslutning till denna tradition och
praxis bad Jesu lärjungar honom att
han skulle lära dem bedja. Resultatet

Den beskrives såsom
Upplyftande av ögonen, Ps.121:1;
123:1. Själens upplyftande, PS.25:1.
Hjärtats
upplyftande,
Klag.3:41.
Hjärtats utgjutande, Ps.62:9. Bön i
Jesu namn, Joh.14:13,14. Åkallan
av Herrens namn, I.Mos.12:8; Ps.
116:4; Apg.22:16. Rop till Gud, Ps.
27:7; 34:7. Framträdande inför Herren, Hebr.10:22. Rop till himmelen,
2.Krön.32:20. Bönfallan inför Herren, 2.Mos.32: Il. Sökande av Herrens ansikte, Ps.27:8, av Gud, lob
8:5.
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BöN

Se även: Bönerop, bönfalla, bönhöra,
förbön, åkallan, begäran, tigga, bedja, bönehus, brist, trångmål.

Bön i enrum
Se även: Lönndom, avsides, allena,
ensam.
Gemensam bön
Se även: Endräktig, gemenskap, församling, sammankomst.
Bön tör andra
Se även: Förbön, överstepräst, medlare, omsorg, broderlig kärlek.
-bön

förbön 2.Kor.l: II

blev bönen »Fader vår», förebilden
till all annan bön. Se: Fader vår.
I och med uppmaningen att bedja
efter Guds vilja eller när bönen mynnar ut i ett: .Ske din vilja», har den
kristna bönen nått sitt högsta plan
och blivit ett uttryck för den egna
viljans underkastelse under och hängivenhet för Gud i en värld, som vi ej
förmår genomskåda men där Gud
har makten och medlen att föra allt
fram till fulländning. I denna får vi
alla del i det högsta goda, Guds rike.
Bönen har alltid utgjort en fast
punkt i gudstjänsten. Den blir då en
kollektiv bön, församlingens hänvändelse till Gud. Dylika liturgiska
böner fyller ett mångskiftande behov.
Innehållsmässigt präglas de ofta av
exakthet, klart formspråk, delvis av
stor skönhet. Alla onödiga ord försvinner. Men därjämte förekommer
även den spontana bönen, särskilt
inom kretsar på kristenhetens »vänstra» flygel. Häri utgör .fri bön.
ofta ett inslag i gudstjänsten. När
enskilda på detta sätt deltager, framspringer bönen i regel ur den konkreta aktuella situationen eller det
som den bedjandes sinne är upptaget
av, och bönen får sin form därav.
Där den f.ria bönen verkligen är spontan, präglas den av äkthet och hängivenhet.

Bön
Är anbefalld, Jes.55:6; Matt.7:7; Fil.
4:6. Gud hör, Ps.10:17; 65:3. Gud
svarar, Ps.99:6; 145:18 f.; Jes.58:9.

Bön
Den bör frambäras
Till Gud, Ps.5:3; Matt.4:10. Till
Kristus, Luk.23:42; Apg.7:59. Genom
Kristus, Ef.2:18; Hebr. 4:16; 10:19.
I den helige Ande, Ef.2:18; 6:18;
Jud.v.20. I tro, Matt.21:22; Jak.l:6,
jfr Hebr.1O:22. I försonlig anda,
Matt.6:12. Av hjärtat, Jer.29:13;
Klag.3:41, jfr Ps.119:58,14,145. Av
rent hjärta, Job 11:13,14. Av själen,
Ps.42:5. I ande och sanning, Joh.4:
22-24. Med anden och med förståndet, I.Kor.14:15. I tillit till Gud, Ps.
56:10; 86:7; I.Joh.5:14. Under uppgivande av den egna viljan, Luk.22:
42. Med betänksamhet, Pred.5:1.
Från läppar, fria från falskhet, Ps.
17: l. Med heliga händer, I.Tim.2:8.
Med begäran om bönhörelse, Neh.
1:6; jfr Ps.17:I; 55:2,3; 108:7; 143:1.
Med frimodighet, Hebr.4:16. I ödmjukhet, I.Mos.18:27; 2.Krön.7:14;
33:12. Innerligt, I.Tess.3:10. Påträngande, I.Mos.32:26; Luk.II:8,9;
18:1-7. Natt och dag, Luk.18:7; 21:
36; I.Tess.3:10; I.Tim.5:5; Ef.6:18.
Oavlåtligen, I.Tess.5:17. Allestädes,
I.Tim.2:8. I allting, FiI.4:6.
Bön om
Timlig välsignelse, I.Mos.28:20;
Matt.6:11. Andlig välsignelse, Matt.
6:33. Barmhärtighet och nåd, Hebr.
4:16.
Den som beder
En rättfärdig mans bön förmår
mycket, Jak.5:16. Den uppriktiges
bön är välbehaglig, Hebr.1O:22. Den
uthållige upplever bönesvar, Rom.12:
12; Luk.18:1 ff.
Bön kan åtföljas av
Anger, I.Kon.8:33; Jer.36:7. Syndabekännelse, Neh.l :4-7; Dan.9:4-11.
Gråt, Jer.31:9; Hos.12:4. Fasta, Neh.
1:4; Dan.9:3; Apg.13:3; Mark.9:29.
Vaksamhet, Luk.21:36. Besinningsfullhet, I.Pet.4:7. Tacksägelse, Fil.4:
6; KoI.4:2.
Bön åberopar sig på
Guds löften, I.Mos.32:9-12; 2.
Mos.32:13; I.Kon.8:26, Ps.119:49.
Guds förbund, Jer.14:21. Guds trofasthet, Ps.143:1. Guds rättfärdighet,
Ps.143:1; Dan.9:16. Guds barmhärtighet, Dan.9:18.
Ställning under bönen
Med ansiktet mot jorden, 4.Mos.
16:22; Jos.5:14; I.Krön.21:16; Matt.
26:39. Knäböjande, 2.Krön.6:13; Ps.
95:6; Dan.6:1O; Luk.22:41; Apg.20:
36; Ef.3: 14. Stående, I.Kon.8:22;
Mark.11 :25. Med uträckta händer,
J es.1: 15. Med upplyftade händer, Ps.
28:2; Klag.2:19; I.Tim.2:8.
Uppmuntran till bön
Guds löfte, Job 22:27; Jes.65:24;
Am.5:4; Sak.13:9. Kristi löfte, Luk.
11 :9, 10; Joh.14: 13,14. Bönhörelse,
Ps.4:2; 116:2.
Bönens Ande
Utgjutes av Herren, Sak. 12: 10. Är
verksam i de troendes bön, Rom.8:15;
GaI.4:6. Kommer vår svaghet till
hjälp, Rom.8:26.

kob, I.Mos.32:9-12. Gideon, Dom.
6:22,36,39. Hanna, I.Sam.l:lO. David, 2.Sam.7:18-29. Manasse, 2.Krön.
33:19. Esra, Esr.9:5,6. Nehemja, Neh.
2:4. Jeremia, Jer.32:16-25. Daniel,
Dan.9:3,17. Jona, Jon.2:2. Habackuk,
Hab.I:2. Hanna, Luk.2:37. Paulus,
Apg.9:11. Petrus, Apg.9:40; 10:9.
Kornelius, Apg.10:2,30.
Gemensam bön

Uppmaning, Ps.95:6; Sak.8:21. Bönhörelse utlovad, 2.Krön.7:14,16; Matt.
18:19. Medför välsignelse, 2.Mos.20:
24. Medför glädje, Ps.95:1; Luk.
24:25.
Exempel: Josua, Jos.7:6 f. Israel,
Neh.9. De första kristna, Apg.2:46.
Församlingen i Jerusalem, Apg.4:24
-31. De kristna i Marias hus, Apg.
12:5,12. Lärjungarna, Apg.I:13,14.
Profeter och lärare i Antiokia, Apg.
13:3. Paulus och Silas, Apg.16:25.
Paulus och efesiernas äldste, Apg.20:
36. Paulus och lärjungarna i Tyrus,
Apg.21:5.
Offentlig bön

David, I.Krön.29:10. Salomo, 2.
Krön.6. Josafat, 2.Krön.20:5 f.
Bön för andra

Anbefalld, I.Tim.2:1; Jak.5:14,16.
Kristi exempel, Luk.22:32; 23:34;
Joh.17:9 f.
Bön för
Konungar, I.Tim.2:2. All överhet,
I.Tim.2:2. Herrens tjänare, 2.Kor.
1:11; Ef.6:19; Fil.1:19; 2.Tess.3:1.
Israel, Jes.62:6,7. De heliga, Ef.6:18.
Alla människor, l.Tim.2: l. Husbönder, I.Mos.24:12,14. Tjänare, Luk.
7:2-3. Barn, I.Mos.17:18; Matt.l5:
22. Vänner, Job 42:8,10. Landsmän,
Rom.lO:1. Sjuka, Jak.5:14. Förföljare, Matt.5:44. Fiender, Jer.29:7.
Dem som avundas och förtalar oss,
4.Mos.12:13. Dem som övergiver oss,
2.Tim.4:16. Dem som knorrar mot
Gud, 4.Mos.ll:2; 14:19. Dem som
begär det, Hebr.13:18; I.Sam.12:19.
Varandra, Jak.5:16. Dem som syndar, I.Joh.5:16.
Förbön ger välsignelse, Job 42:10.
Att underlåta förbön är synd, I.Sam.
12:23.
Exempel: Abraham, I.Mos.18:23 f.
Abrahams tjänare, I.Mos.24:12-14.
Mose, 2.Mos.32:11-13. Samuel, l.
Sam.7:5. Salomo, I.Kon.8:30-36.
Elisa, 2.Kon.4:33. Hiskia, 2.Krön.
30:18. Jesaja, 2.Krön.32:20. Nehemja, Neh.I:4-11. David, Ps.25:22.
Hesekiel, Hes.9:8. Daniel, Dan.9:3
-19. Stefanus, Apg.7:60. Petrus och
Johannes, Apg.8:15. Församlingen i
Jerusalem, Apg.12:5. Paulus, Kol.1:
9-12; 2.Tess.I:11. Epafras, KoI.4:12.
Filernon, Filem.v.22.

Bönen i kammaren
1) Anbefalld av Gud, Matt.6:6.
2) Kan förrättas var som helst, ty
Gud är allestädes närvarande, I.Tim.
2:8; ingen präst är nödvändig, ty vi
har en medlare, I.Tim.2:5. 3) Några
exempel på platser, som gjorts till
»kammare»: a) Altaret, Abraham, l.
Mos.12:8. b) Flodstranden, Jakob, l.
Mos.32:24-26. c) Bergets fot, Mose,
2.Mos.3:1-4. d) Hustaket, Petrus,
Apg.10:9. 4) Bestämda tider för bön
hade: a) Daniel, Dan.6:1O,11. b)
David, PS.55:18. 5) Bönesvar är utlovat, Jes.40:31. De som »bida efter
Herren hämta ny kraft».
Uppmaning till bön
l) Bed i Jesu namn, Joh.16:23. 2)
Bed med tacksägelse, FiI.4:6. 3) Bed
i tro, Mark. 11 :24. 4) Bed efter hans
vilja, Uoh.5:14. 5) Bed, och håll
hans bud, I.Joh.3:22. 6) Bed, och förbliv i honom, Joh.15:7. 7) Bed oavlåtligm, I.Tess.5: 17.
Hinder för bönesvar
1) Tvivel, Jak.I:6-7. 2) Att bedja
illa, Jak.4:3. 3) Oförsonlig ande,
Matt.6:15. 4) Orätt i hjärtat, Ps.66:18.
Jesu samtal med Fadern
På sju ställen berättas direkt om
Jesu samtal med Fadern: l) Jesu lovpnsnmg, Matt.II:25-26. 2) Jesu
tacksägelse, Joh.Il:41-42. 3) Jesu
ångestrop, Joh.12:27-28. 4) Jesu
översteprästerliga förbön, Joh.17. 5)
Jesu getsemanekamp, Matt.26:39-42.
6) Jesu förbön om förlåtelse, Luk.
23:34. 7) Jesu död, Luk.23:46.
Jesu åkallan, J oh.17.
I sin »översteprästerliga förbön»
åkallar vår Frälsare Gud såsom l)
Fader! v.I,5,21,24. 2) Helige Fader!
v.II. 3) Rättfärdige Fader! v.25.
Tjänarens bön, Ps.86.
l) Fräls din tjänare! v.2. 2) Gläd
din tjänares själ, v.4. 3) Giv din tjänare din makt, v.16.
Tre böner, Ps.90.
l) Lär oss! v.12. 2) Mätta oss!
v.14. 3) Giv oss glädje, v.15.
BöN

l) I.Mos.17:20 ordagrant: och angående Ismael har jag hört dig.

Anbefalld, Matt.6:6.
Bör förrättas
Afton, morgon och middag, Ps.55:
18. Dag och natt, Ps.88:2; I.Tim.5:5.
Får icke hindras av någon, Dan.6:8 f.
Löfte
Bönhörelse, Job 22:27. Vedergällning, Matt.6:6.
Exempel
Kristus gick avsides för att bedja,
Matt.14:23; Mark.I:35; Luk.9:18,28.
Abraham bad, I.Mos.12:8. Lot, l.
Mos.19:20. Elieser, I.Mos.24:12. Ja-

När I bedjen, Matt.6:5-15.
l) Icke såsom skrymtaren, v. 5. 2)
Icke såsom hedningen, v.7. 3) Utan
såsom barnet, v.8 f.

2) diil.!,är, 1~1
det som talas, ord; sak; handling;
angelägenhet. Se: Bedja 8, Böneord,
Begära 4, Begäran l.
3) sifelä, il?~
begäran, fordran; av: sä'al, se 6. Se:
Begära 17.
4) tePillä, il!;>,)]:l
bön för nå~~n'; åkallan; av: [pälal],
se 9; det vanligaste ordet för »bön.
i G.T., det motsvaras i N.T. av
proseuche, se 19. Se: Bedja 10.
5) 'ä{ar, ID~
grund bet. trol. vara mycken el. riklig; bönfalla, anropa, bedja (om att
få mycket el. rikligt); här nif. med
prep. le, låta sig bönfallas av någon,
låta någon utbedja sig något, höra
någons bön. Se: Bedja 3, Bönhöra l.
6) sä'al, ?t5~
fråga efter; begära, fordra; iLKon.
2:20 övers. framställa en bön; jfr 3.
Se: Bedja 7, Begära 3, Begäran 2.
7) I.Kon.12:7 ordagrant: om du ..
lyssnar till (el. svarar) dem.
8) tal;zlmunim, D' J·1 jO.l:l
bönfallanden, böner (om nåd, förbarmande el. förlåtelse); av: 1).änan,
se Bedja 4; i Sak.12:10 står det
jämte 1).en, nåd, ordagrant: nåds
och (nåde)böners ande. Se: Bedja 16,
Bönfalla 3.
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Bön i enrum

Bönen först
Bönen är 1) Församlingsledningens
viktigaste uppgift, Apg.6:4. 2) Församlingsmedlemmens första uppgift,
I.Tim.2:1.
Bön
1) Var skall man bedja? - Allestädes, I.Tim.2:8. 2) När skall man
bedja? - Alltid, Luk.18:1. 3) Vad
skall man bedja om? - Allting, Fil.
4:6. 4) Vilka är villkoren? - Bön i
Jesu namn, Joh.14:14.

Huru skall man bedja?
1) Enskilt, Matt.6:6. 2) Gemensamt, Matt.18:19-20. 3) Med tro,
Matt.21:22. 4) Med kraft, Jak.5:16 b.
5) Oavlåtligen, I.Tess.5:17.

9) [pälal], ??S
hi!pallel, gå Temellan, medla, bedja
för någon, anropa, åkalla. Se: Bedja
2, Bönfalla 4.
10) tel;zinnä, il?1}~
nåd, förbarmande; bönfallande, bön
om nåd el. förbarmande; av: 1).änan,
se Bedja 4; jfr 8 ovan. Se: Bönfalla 6.
11) J ob 35: 13 ordagrant: på fåfänglighet hör icke Gud.
12) Job 42:9: Herren tog nådigt emot
Job, ordagrant: Herren upplyfte Jobs
ansikte. Se: Akta 20.
13) miS'älä, il?XWt.:!
begäran, bön; T ~~: sä'al, se 6. Se:
Begära 16.
14) lal;zas, td02
viskning; i Jes.26:16 om viskande,
lågmäld bön, övers. tysta böner; av:
[Iä1).as], viska. Ordet står här vid
verbet ~u~, gjuta, utgjuta. Ett exempel
på tyst bön har vi i I.Sam.l: 12-15.
15) bU, be'ä, il~~ X~~
aram. söka, fråga; begära, bedja; i
Dan.6:7,13 med bä'u, se 16.
16) bä'u, ·lV ~
aram. begäran, bön; av: be'ä', se 15.
17) 'ämar, ""Q~
säga, tala; säga för sig själv, tänka;
befalla, anmoda. Hos.13:2 ordagrant:
till dem tala de. Se: Bedja 13, Begära 7.
18) proseuchomai, 11 p o o E: (j X o \l o. l
bedja, förrätta bön; det vanligaste
ordet för »bedja» i N.T., använt
endast om att bedja till Gud; av:
proseuche, se 19. Betr. Apg.1O:30 se
Bedja 26. Se även: Bedja 20.
19) proseuche, 11 p o o E: \) X il
bön; det vanligaste ordet för »bön»
i N.T., använt endast om bön till
Gud; i Ef.6:18 och I.Tim.5:5 övers.
åkallan. Se: Bedja 28.
20) dUsis, /) E n o l C;
begäran (där man lägger fram sin
nöd och sina behov), bön (om nåd
el. förbarmande) av: deomai, se 23.
Se: Bedja 30.
21) utf. ord.
22) erötaö, ~ p wT ii w
fråga; bedja, begära. Se: Bedja 23.
23) deomai, /) E o \l et l
behöva, sakna; önska, begära; bedja
(om nåd el. förbarmande). Se: Bedja
22.
24) enteuxis, ~/v T E: \) E, l C;
grundbet. sammanträffande, möte,
samtal; bön, förbön, i I.Tim.2:1
övers. anropa; i I.Tim.4:5 synes det
ha en innebörd a v tackbön el. bordsbön.
25) euche, E: UX il
bön; jfr Apg.18:18; 21:23, övers. löfte.
Jfr euchomai, se Bedja 31.

BÖN
1 ang.lsmael •• hört din b. 1. Mos. 17:20
2 tillgiva dem efter din b. 4. Mos. 14:20
3 utbad sig gm sin b.
1. Sam. 2:20
4 bedja till dig denna b.
2. Sam. 7 :27
21:14
5 hörde Gud landets b.
24:25
5 H.lyssnade till landets b.
3 har jag en enda b.
1. Kon. 2:16
2:20
3 har en enda liten b. till dig
6 (Salomo:) Framställ din b.
2:20
4 vänd dig till din tjänares b.
8:28
8:28
4 b.s.din tjänare nu uppsänder.
8:29
4 den b. s.din tjänare beder
8:38
4 om ngn b. och äkallan höjes
4 i himmelen höra deras b.
8 :45
8:49
4 i himmelen höra deras b.
9:3
4 hört den b. och åkallan
7 Om du lyssnar till deras b_
12:7
2. Kon. 19:4
4 en b.för den kvarleva
20:5
4 till Hiskia: Jag har hört.din b.
4 till din tjänares b.
2. Krön. 6:19
6:19
4 du hör på det rop och den b.
4 hör den b. s.din tjänare beder
6:20
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Böna-Bönhörelse
8 hör de b.er s •• I.uppsända
6:21
18 Paulus och Silas stadda i b.
16:25
4 om ngn b.höres från ngn mska
6:29
Rom. 1:10
19 i mina b.er alltid beder
4 från himmelen höra deras b.
6:35
20 min b. till Gud fOr dem är
10:1
4 du från himmelen höra deras b. 6:39
12:12
19 Varen uthålliga i b.en
9 När Salomo hade slutat sin b.
7:1
19 hava ledighet till b.en
1. Kor. 7:5
4 (H.:) Jag har hört din b.
7:12
20 s.gm mångas b.er
2. Kor. 1:11
4 deras b. kom till himmelen
30:27
19 tänker på eder i mina b.er Ef. 1:16
10 (Gud) hörde (Manasses) b.
33:13
21 min b. är att Gud må giva
1:17
4 Manasse och ha b. till sin Gud 33 :18
20 under ständig åkallan och b.
6 :18
33:19
4 om hs b. är skrivet i Hosais
20 i mina b.er beder för eder Fil. 1:4
4 hör din tjänares b.
Neh. 1:6
22 till dig Synsygus har jag en b.
4:3
4 öra akta på din tjänares b.
1:11
4:6
19 önskningar gm åkallan och b.
9 bad jag en b. till himmelens Gud 2:4
18 Vi tacka Gud i våra b.er
Kol. 1:3
11 :17
4 vid b.en tog upp lovsången
19 Varen uthålliga i b.en
4:2
3 kon. till Ester: Vad är din b. Est. 5:6
19 Epafras •• i sina b.er kämpar
4:12
3 (Ester:) Min b.och begäran är
5:7
19 tänka på eder i våra b.er 1. Tess. 1:2
3 täckes konungen bevilja min b.
5:8
23 Natt och dag är det vår b.
3:10
3 Vad är din b., drottning Ester
7:2
18 männen Ekola fOrrätta b. 1. Tim. 2:8
3 mitt liv skänkt på min b.
7:3
24 helgat gm Guds ord och gm b.
4:5
9:12
3 (Ahasveros :) Vad är nu din b.
19 rätt änka håller ut i b.
5:5
3 Ack att min b. bleve hörd
Job 6:8
20 dig i åtanke i mina b.er 2. Tim. 1:3
4 fastän min b. är ren
16 :17
19 tänker på dig i mina b.er Filem. v.4
35:13
11 fåfängliga b.er hör icke Gud
21 min b. är att den tro du har
v.6
40:22
8 slösa på dig många b.er
19 gm edra b.er skall bliva skänkt v.22
12 H. tog nådigt emot Jobs b.
42:9
20 frambar (K.) b.er
Hebr. 5:7
4 var mig nådig och hör min b.Ps. 4:2
19 edra b.er icke må bliva 1. Pet. 3:7
9 till dig vill jag ställa min b.
5:3
20 H.öron till deras b.
3:12
6:10
4 (David:) min b. upptager H.
21 hava bett hm om i vår b. 1. Joh. 5:15
4 En b.av David
17:1
2.Joh. v.5
22 en b.till dig, kära fru
4 H.lyssna till min b.
17:1
25 trons b.skall hjälpa
Jak. 5:15
13 H. uppfylle alla dina b.er "
20:6
20 fOrmår en rättfärdig mans b.
5:16
8 Hör mina b.ers ljud
28:2
5:17
19 b. att det icke skulle regna
28:6
8 (H.)har hört mina b.ers ljud
19 det är de heligas b.er
UPP. 5:8
31 :23
8 hörde du mina b.ers ljud
19 till alla de heligas b.er
8:3
39:13
4 Hör min b., o H.
19 de heligas b .er upp inför Gud
8:4
4 Gud, hör min b.
54:4
BöNA
55:2
4 Lyssna, Gud, till min b.
låtit föra dit .. b.or
2. Sam. 17 :28
4 Gud. akta på min b.
61:2
tag dig·vete , korn .. b.or
Hes. 4:9
4 Du s.hör b .. till dig kommer
65:3
4 icke har fOrkastat min b.
66:20
4 kommer med min b. till dig
69:14
BöNEHUS
4 Slut på Davids ,!sais sons, b.er 72:20
1) bet tifjJillä, n~~ ~ n' ~
80:5
4 vredgas vid ditt folks b.
bönehus; be!, st. cstr. av baji!, hus;
4 H. Gud Sebaot, hör min b.
84:9
tepilla, bön, se Bedja 10, Bön 4.
4 En b. av David
86:1
8 H. akta på mina b.ers ljud
86:6
2) oikos proseuches,
4 min b. komma inför ditt ansikte 88:3
bönehus; olkos, hus; proseuche, bön,
4 bittida kommer min b.
88:14
se Bedja 28, Bön 19.
4 En b. av gudsmannen Moses
90:1
102:1
4 B. aven betryckt
BÖNEHUS
4 H.,hör min b.
102:2
1 giva dem glädje i mitt b.
Jes.56:7
4 vänt sig till de utblottades b.
102:18
1
kallas ett b. för alla folk
56:7
4 upphört att fOrakta deras b.
102:18
Mitt
hus
skall
kallas
ett
b.
2
Matt.
21:13
4 (min oväns) b. vare synd
109:7
2 hus skall kallas ett b.
Mark. 11:17
8 hör min röst och mina b.er
116:1
2
mitt
hus
skall
vara
ett
b.
Luk.19:46
O Min b. komme inför ditt ansikte 119:170
130:2
8 dina öron akta på b.ers ljud
8 Lyssna, o H.till mina b.ers
140:7
BöNEORD
4 Min b. gälle inför dig
141:2
1) däl2är, l~1
141:5
4 så skall min b. uppfyllas
4 en b., när(David)var i grottan 142:1
det som talas, ord; sak; handling;
8 H., hör min b.
143:1
angelägenhet. Se: Bedja 8, Bön 2.
4 redligas b. behagar hm
Ords. 15:8
15:29
4 rättfärdigas b. hör han
BÖNEORD
4 så är •• hs b.en styggelse
28:9
1 Tagen med eder b.
Hos. 14:3
Jes. 26:16
4 hava utgjutit tysta b.er
37:4
4 bed nu en b.för den kvarleva
BöNEREMSA
4 (H.) har hört (Hisktas) b.
38:5
9 skola ställa sin b. till dig
45:14
Böneremsor omtalas på endast ett
8 på höjderna, gråt och b.er Jer. 3:21
ställe i Bibeln, Matt.23:5, där de
O värdes upptaga min b.
37:20
kallas phylakteria, vilket är en överO värdes upptaga vår b.
42:2
sättning av hebr. tifpillin (av: tepilla,
4 tillstoppar öronen fOr min b.Klag. 3:8
bön). Det grekiska ordet phylakterion
4 att ingen b. har nått fram
3 :44
betecknar ursprungligen en förva15 på Daniels b. fOrordnade
Dan. 2:49
ringsplats, därnäst ett föremål, som
6:7
16 vänder sig med b. till ngn
15 med b. till ngn annan
6:12
man skyddar sig med, en amulett
16 fOrrättar sin b. 3 gånger
6:13
(av: phylassö, förvara, skydda).
4 till H. Gud med ivrig b.
9:3
Böneremsorna, vilka alltfort an4 hör Gud, din tjänares b.
9:17
vänds, utgöres av två kapslar med
9:21
4 medan jag ännu så talade i b.
var sin läderrem. I varje kapsel för9:23
8 Redan när du begynte din b.
varas följande fyra ställen från torä,
Hos. 13:2
17 ställa de' sina b.er
4 min b. kom till dig
Jona 2:8
lagen, skrivna på pergament: 2.Mos.
8 nådens och b.ens ande
Sak. 12:10
13:1-10,11-16; 5.Mos.6:4--9; 11:1318 i edra b.er icke hopa
Matt. 6:7
21. Under den dagliga morgonbönen
19 bedjen om i eder b.
21:22
binder man med läderremmarna ena
19 icke •• gm annat än b.
Mark. 9:29
kapseln på vänstra armen och den
18 för syns skull hålla långa b.er 12:40
andra på pannan. Bruket av böne20 (ängeln:) din b. är hörd
Luk. 1 :13
20 (Hanna)tjänade Gud med b.er
2:37
remsor motiveras utifrån de anförda
20 Johannes' lärjungar hålla b.er
5:33
bibelställena, se t.ex. 2.Mos.13:9 och
6:12
19 (J.)blev kvar där i b.
5.Mos.6:8.
18 (J.) var stadd i b.
9:18
Luther översätter phylakteria med
18 När (J.) hade slutat sin b.
11:1
»Denkzettei»: böneremsorna skulle
18 för syns skull hålla långa b.er 20:47
påminna den bedjande om att han
22:45
19 (J.) sedan stod upp från b.en
tillhörde gudsfolket och hjälpa ho19 Alla höllo endräktigt ut i b. Apg. 1:14
19 dessa höllo fast vid b.erna
2:42
nom att koncentrera sin tanke på
3:1
19 den b.s.hölls vid 9.timmen
Herrens förbund med Israel.
19 skola då få ägna oss åt b.en
6:4
En liknande funktion har det före19 b.er haVa uppstigit till Gud
10:4
mål, som är placerat vid dörrposten
18 förrättade i mitt hus den b.
10:30
till judiska hem och som därför
19 Kornelius, din b. är hörd
10:31
kallas mezuzii (=dörrpost). Det kan
18 i staden Joppe, stadd i b.
11:5
18 efter b. och fastor åt H.
14:23
ha varierande utseende men innehål-
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ler alltid en pergament bit med de två
ovan angivna ställena från 5.Mos.,
där det i 6:9 och II :20 står, att Israel skall skriva dessa Herrens ord
på dörrposterna i sitt hus.
BÖNEREMSA
göra sina b.or breda

Matt. 23:5

BöNEROP

1) kol te'fJillä, n~!? D '; ip
bön el ju d; kol, röst, . ljud; teiiilla, bön,
se Bedja 1Ö, Bön 4.
BÖNEROP
l han har aktat på mitt b.

Ps. 66:19

BöN ESTÄLLE

Apg.16:13,16 användes ordet för
»bön», proseuche, i betydelsen »böneställe»; ordet kan också betyda »synagoga». BönestälIen och synagogor var
ofta belägna vid vattendrag. Apg.
16:13 skall troligen läsas så: »På sabbatsdagen gingo vi utom stadsporten
till floden, där vi förmodade, att det
fanns ett bönestälIe» .
BÖNESTÄLLE
en plats s. gällde ss. b.
då vi gingo ned till b.t

Apg. 16:13
16:16

BöNFALLA

l) (tälä, n?q.
vara svag el. vek; pi. beveka, blidka;
bönfallande anropa.
2) f:tänan,l1Q
vara nådig; här hithp. bönfalla (om
nåd, förbarmande el. förlåtelse). Se:
Anropa 2, Bedja 4, Barmhärtig 4,
Barmhärtighet 3, Bevisa 15.
3) ta(tiinunim, D' ),1 l 0.8
bönfallanden, böner (om nåd); av:
hänan, se 2. Ords.18:23 ordagrant:
Böner uttalar den fattige; Dan.9:18
låta vi böner falla ned (hif. av näpal)
inför dig. Se: Bedja 16, Bön 8.
4) [pälal], ? l~
här hi!pallel, gå emellan, medla, bedja för någon, anropa, åkalla. Se:
Bedja 2, Bön 9.
5) päga" 91 ~
träffa, möta; tränga sig på någon
med bön; hif. låta något träffa någon;
göra så att någon bönfaller någon.
Se: Bedja 15.
6) te(tinnä, n~T)B
nåd, förbarmande; bönfallande, bön
om nåd el. förbarmande; av: !:tanan,
se 2. Jer.36:7 ordagrant: Kanhända
skall deras bön falla ned (näpal) inför
Herren; i Jer.38:26; 42:9 med hif.
av näpal, låta en bön falla ned. Se:
Bön 10.
7) aiteö, C!. i T E w
beftära, bedja om, utbedja sig något
bestämt. Se: Bedja 19, Begära 22,
Begäran 7.
BÖNFALLA
1 Mose bönföll inför H.
2. Mos.32:11
l ännu icke b.lt inför H.
1. Sam. 13:12
2 ord, med vilka jag b.lt
l. Kon. 8 :59
l Bönfall inför H .. din Gud
13:6
l gudsmannen bönföll inför H.
13:6
l Joahas bönföll inför H.
2.Kon.13:4
1 bönföll (Manasse) inför H. 2. Krön. 33:12
2 (Ester) bönföll gråtande
Est. 8:3
2 ödmjukt måste jag b.hos hm Job 19:16
1 b.er inför dig av allt hjärta Ps.119:58
3 B.nde är den fattiges tal
Ords. 18:23
4 man b.er inför (belätet)
Jes. 44:17
5 dina fiender komma och b. Jer. 15:11
26:19
l (Hiskia) bönfall inför (H.)
6 skola de då b. inför H.
36:7
6 Jag bönföll inför konungen
38:26
6 skulle hos hm b. för eder
42:9
3 b. vi inför dig
Dan. 9:18
1 sända fOr att b.inför H.
Sak, 7:2
l gå åstad och b, inför H.
8:21
1 söka H. i Jerusalem och b.
8:22
1 B.en alltså nu inför Gud
Mal. 1:9
7 hava vi icke upphört att b.
Kol. 1:9
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BöNHÖRA

1) 'ä!ar, lD~
grund bet. trol. vara mycken el. riklig;
bönfalla, anropa, bedja (om mycket
el. rikligt av något); här nif. med
prep. le, låta sig bönfallas av någon,
höra någons bön. Se: Bedja 3, Bön _5.
2) 'iinä, n4~
svara. I.Mos.35:3 ordagrant: den Gud
som svarade mig på min nöds dag;
PS.20:2 Herren svare dig på nödens
dag. Se: Bönhörelse.
3) diiras, tVJ1
söka; undersöka; fråga efter; begära;
här nif. med prep. le, låta sig fråga
av någon, låta någon begära något.
Samma uttryckssätt förekommer i
Jes.65:1, övers. låta sig bli uppenbar
för någon; Hes.14:3; 20:3,31, övers.
låta sig fråga av någon. Se: Akta 47,
Begära 20.
4) eisakouö, E \ o C!. K o (j w
lyssna till, höra på; bönhöra; av:
prep. eis och akouö, höra, lyssna.
5) epakouö, E1T C!. K o (j w
höra på; bönhöra; av: prep. ep! och
akouö, höra, lyssna.
BÖNHÖRA
l !sak bad •• H. b.de hm
1. Mos. 25:21
2 (Jakob:) den Gud s. b.de mig
35:3
2 H. b.de (Samuel)
1.Sam. 7:9
2 (Salomo:) när du bönhör
l. Kon. 8:35
l ropade till Gud, han b.de l. Krön. 5:20
2 David förnam att H. b.t hm
21:28
2. Krön. 6 :26
2 när du bönhör dem
l hur (Manasse) blev b.d
33:19
l (Gud) b.de oss
Esr. 8 :23
Ps. 20:2
2 H. b.e dig på nödens dag
2 (H.) bönhör mig och räddar mig 22:22
2 må du giva seger och b. oss
60:7
2 underbara gärningar bönhör du 65:6
108:7
2 må du giva seger och b. mig
Jes. 19:22
1 skall han b.dem och hela
2 men jag,H.,skall b.dem
41:17
2 J ag bönhör dig i behaglig tid
49:8
3 (H.:) vill jag b. I. barn
Hes. 36:37
2 jag skall b .. säger H. ,
2 jag skall b. himmelen" och
2 den skall b. jorden
Hos. 2:21
2 jorden skall b. säden, så ock vinet
2 och oljan, de skola b. Jisreel
2 :22
Sak. 10:6
2 jag är H.och skall b.dem
2 jag skall b. dem
13:9
4 b.da för sina många ords
Matt. 6:7
5 bönhör dig i behaglig tid 2. Kor. 6:2
4 han (K.) blev b.d
Hebr. 5:7
BöNHÖRELSE

Se även: Bönhöra, svar, bön, bedja,
hjälp, frälsning, välsignelse, öra, höra.
Bönhörelse
Gud svarar den bedjande, Ps.99:6;
118:5; Sak.10:6. Gud svarar i sin
tid, 2.Kor.6:2. Kristus svarar, J oh.
4:10; 14:14.
A'r utlovad
Jes.58:9; Jer.29:12; Matt.7:7.
nödens tid, Ps.50:15; 91:15.
Gives
Genom Guds nåd, Jes.30:19. Stundom strax, Jes.65:24; Dan.9:21,23;
10:12; Luk.18:7. Ibland annorlunda
än tänkt, 2.Kor.12:7-9; Ps.65:6. Över
förväntan, Jer.33:3; Ef.3:20.
Erfares av den som
Söker Gud, Ps.34:5. Söker Gud av
hela sitt hjärta, Jer.29:12-13. Förbidar Gud, Ps.40:2. Omvänder sig,
2.Krön.7:14; Job 22:23,27. Beder i tro,
Matt.21:22; Jak.5:15. Beder i Jesu
namn, Joh.14:13. Beder enligt Guds
vilja, I.Joh.5: 14. Åkallar honom uppriktigt, Ps.145:18. Fruktar Gud, Ps.
145:19; Hebr.5:7. Håller' sig intill
Gud, känner hans namn, Ps.91:14,15.
Håller Guds bud, l.Joh.3:22. Ropar
till Herren om hjälp, Jes.19:20; 30:
19-20; Ps.18:17; 106:44. Förbliver i
Kristus, Joh.15:7. Ödmjukar sig, 2.
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Bönhörelse-Bötfä Id
Krön.7:14. Är rättfärdig, Ps.34:16.
Är betryckt och fattig, Jes.41:17. Kristus blev bönhörd, Joh.ll:42;
Hebr.5:7.

Dess töljder
Väcker den troendes kärlek till
Herren, Ps.116:1. Han lovar och
tackar för den, Ps.66:20; 116:17;
118:21.
Förvägras den som
Beder illa, Jak.4:3. Har något orätt
i hjärtat, Ps.66:18, jfr l.Sam.28:15.
Lever i synd, Jes.59:2; Joh.9:31. Utövar en ovärdig gudsdyrkan, Mal.1:
7-9; Jer.14:10,12. Föraktar Guds
kallelse, Ords. I :24-27,28. Icke vill
höra lagen, Ords.28:9; Sak.7:1l f.
Tillsluter sitt öra för den armes rop,
Ords.21:13. Har blods besudlade händer, Jes.I:15; 59:3. Är avgudadyrkare,
Jer.ll:11 f. Tvivlar, Jak.l:6 f. Är
gudlös, Job 27:8-9. Beder fåfängliga
böner, Job 35:12,13. Är egenrättfärdig, Luk.18:11 f., jfr Mark.12:40. Är
fiende till de troende, Ps.18:42.
Exempel
Abraham, l.Mos.17:20. Lot, 1.
Mos.19: 19 f. Abrahams tjänare, 1.
Mos.24: 15. Jakob, l.Mos.32:24 f. Israel, 2.Mos.2:23,24. Mose, 2.Mos.
17:4 f., II f. Simson, Dom.15:18,19.
Hanna, l.Sam.l:27. Samuel, l.Sam.
7:9. Salomo, l.Kon.3:9,12. Gudsmannen, l.Kon.13:6. Elia, I.Kon.
18:36; Jak.5:17,18. Elisa, 2.Kon.4:33
f. Joahas, 2.Kon.13:4. Hiskia, 2.Kon.
19:20. Jaebes, l.Krön.4:1O. Asa, 2.
Krön.14:11,12. Manasse, 2.Krön.33:
13 f. Esra, Esr.8:21 f. Nehemja, Neh.
4:9,15. Job, Job 42:10. David, Ps.18:
7. Jeremia, Klag.3:55,56. Daniel, Dan.
9:20 f. Jona, Jon.2:2 f. Sakarias, Luk.
1:13. Den blinde, Luk.18:38 f. Rövaren på korset, Luk.23:42-43. Apostlarna, Apg.4:29 f. Kornelius, Apg.l0:
4,31. De första kristna, Apg.12:5,7.
Paulus och Silas, Apg.16:25,26. Paulus, Apg.28:8.
BöNHöRELSE

l) 'änä,

n ~~

svara; ofta övers. bönhöra; i Hos.
14:9 övers. giva hönhörelse; 2.Sam.
22:36 inf. 'anot, övers. bönhörelse.
Se: Bönhöra 2. -

4) so/!äl, 'I ~D
det som m~n bär, börda; av: säl:!al,
se 1.
5) 2.Mos.18:22 ordagrant: Och du
skall göra det lättare för dig, ego göra
det lätt (underförstått: genom att ta
det som tynger) bort från dig. Samma uttryckssätt förekommer t.ex. i
l.Kon.12: 10, övers. lätta det för någon, och J ona 1:5, övers. bereda sig
lättnad.
6) massä', X 't!'tJ

bärande; det ;om man bär, börda;
av: näsä', se 7. Jfr 13.
7) näsä',

X,W )

upplyfta, höja; bära, i Rut 2: 18 övers.
taga sin börda.
8) utf. ord.
9) Job 26:8 ordagrant: under dem.

'
betydels~n ~~iss,

10) jehäh, ~n

möjl. börda; omsorg; av: jähal:!, giva. Ordet förekommer endast i Ps.55:23. LXX översätter menmna (omsorg, bekymmer), ett ord som återkommer i citatet hos l.Pet.5:7, se Bekymmer 12.
II) mu'ä~ä, ni?l2.·1tJ
något som pressar el. trycker; pressande el. tung börda; av: ['u~], pressa, trycka. Ordet förekommer endast
i PS.66: II. LXX översätter: thHpsis
(betryck, trångmål), se t.ex. Bedrövelse Il.
12)

torab, njrJ

last, börda, tyngd; av: [täraJ:!], bemöda sig; hif. lasta, belasta. Ordet
förekommer f.ö. endast i 5.Mos.I:12,
övers. tyngd.
13) maS'e{, ~
bärande; det som man bär, börda;
av: näsä', se 7. Jfr 6.
14) phortion, cp o p '[ f o v
last, börda; diminutiv av ph6rtos, av:
pherö, föra, bära. Jfr Apg.27:10,
övers. last.
15) baras, fl ii p O <;
tyngd, börda; av: barys, tung.

BöRDA
Se även: Bördeman, friköpa, återlösa,
befria.
BöRDA (verb)

l) gä'al, 'Il:) ~
befria, återlösa, friköpa; ordet betecknar här en· persons rätt att köpa
en avliden släktings egendom med
skyldighet att äkta den avlidnes hustru.
BÖRDA (verb)
1 B. du åt dig vad jag skulle b.t Rut 4:6
4:7
1 när någon b.de något
Job 3:5
1 dödsskuggan b.e den åter

BÖRDEMAN
Termen bördeman, förlossare, .inlösare., återger hebreiskans go' el, en
som har rätt att återlösa, återköpa,
inlösa, av verbet gä'al, befria, återlösa, friköpa, ofta övers. förlossa.
Til betydelsen närbesläktat med detta
är verbet pä1.ä, som förekommer t.ex.
i l.Sam.14:45 (övers. köpa fri); Job
5:20; Ps.49:8; Jes.29:22 (övers. förlossa).
l. Bördemansinstitutionen i Israel har
sin grund i den djupa samhörighetskänsla, som präglade den semitiska
släkt- och familjegemenskapen, där
den enskilde medlemmens öde eller
behandling berörde och engagerade
stammen eller familjen i dess helhet.
I den mosaiska lagstiftningen tilldelades den rollen såsom bevarande
och beskyddande faktor för egendomsfolkets nationella struktur samt
för familjens ekonomiska intressen
och existens.
Bördemannen till en person var
dennes närmaste manlige blodsförvant, 3.Mos.25:48-49. Hans uppgift
var trefaldig: ekonomisk, juridisk och
familjebevarande.
Till bördemannens plikt hörde att
återköpa den egendom, som en nära
anförvant på grund av fattigdom
tvingats avhända sig, 3.Mos.25:25;
Rut 4:4; Jer.32:7-8. Hade släktingen
av samma skäl råkat i slaveri, skulle
bördemannen köpa honom fri, 3.
Mos.25:47-49. Som närmaste blodsförvant kunde han mottaga gottgörelse för orätt, som begåtts mot en
avliden släkting, 4.Mos.5:8. Om närmare arvingar saknades, övertog bördemannen en avliden släktings egendom, 4.Mos.27:8-11. Bördemannen
utkrävde å hela familjens vägnar
blodshämnd (se Blodshämnd) för en
dräpt medlem. På detta sätt förhindrades massmord och därigenom hotande utplåning av de båda berörda
familjerna eller släkterna, 4.Mos.35:
12,19. När en israelitisk man dog
barnlös, var det bördemannens plikt
att äkta den avlidnes hustru och
skaffa avkomma åt denne för att sålunda rädda hans namn )Jch släkt
från att dö ut. Det första barnet i ett
sådant äktenskap räknades såsom den
avlidnes, 5.Mos.25:5-10; RufT:Tö;
4:5 f.
Ovillighet att uppfylla sin plikt
som bördeman betraktades såsom
brott mot såväl familjen eller stammen som mot folket och åsamkade
den skyldige skam och vanära, 5.
Mos.25:5-!O; Rut 4:4 f. Se art. Barfota 3.

l) sä/!al, 'I ~e
bära; verbet förekommer t.ex. också
i Jes.46:4.
2) sabbäl, '1!lD
bärare; av: ~äbal, se l. Ordet står i
l.Kor.5:15 tills: med part.pl. av näsä',
s~ 7; med en annan vokalisering
skulle man möjl. kunna läsa sel:!äl,
se 3.
3) se/!äl, '1.1~
det som man bär, börda; av: säl:!al,
se 1.

BÖRDA (substantiv)
1 sin rygg under b.or
1. Mos. 49:15
2. Mos. 18:22
5 göra din b.lättare
6 oväns åsna dignad under sin b. 23:5
8 hjälpa hm att lösa av b.n
23:5
6 b.n av detta folk
4.Mos.ll:ll
6 bära på b.n av folket
11:17
8 icke på oss b.n aven synd
12:11
8 b.n av eder trolösa avfällighet 14:33
6 ensam kunna bära b.n
5. Mos. 1:12
7 (Rut) tog sin b. och gick In Rut 2:18
2 70000 män s. bura b.or 1. Kon. 5:15
6 icke mer vara en b.
2. Krön. 35:3
3 s. bura b.or gjorde sitt arb. Neh. 4:17
Job 7 :20
6 låtit mig bliva en b.
9 skyarna brista Icke under b.n
26:8
8 på hm b.n av jordens krets
34:13
6 ss. en svår b. äro de mig
Ps. 38:5
10 Kasta din b.på H.
55:23
66:11
11 lade en tung b. på vår rygg
81:7
3 lyfte b.n från (l.) skuldra
12 högtider •• hava blivit en b. Jes. 1:14
4 bryta sönder deras b.ors ok
9:4
10:27
4 skall ha b. tagas bort
14:25
4 b. tagas av deras skuldra
6 b.n s. hängde därpå,. krossas
22:25
46:1
6 ök, s. bära sig trötta av b.n
6 (H.:) kunna icke rädda ngn b.
46:2
6 sabbatsdagen bära' ngn b. Jer. 17:21
6 Icke på sabbatsdagen. • ngn b.
17 :22
17:24
6 sabbatsdagen fdren ngn b.
6 icke ngn b. på sabbatsdagen
17 :27
Hes. 12:12
8 lyfta upp sin b.på axeln
12:12
8 (fursten) bära ut sin b.
13 (H_)bar smälekens b.
Sef. 3:18
Matt. 11:30
14 (J.:) och min b. är lätt
14 (J.:) De binda ibop tunga b.or
23:4
14 s.på mskorna läggen b.or Luk: 11:46
11:46
14 Icke viljen röra vid de b .orna
15 icke pålägga ytterligare b. Apg.15:28
Gal. 6:2
15 Bären varandras b.or
14 har sin egen b. att bära
6:5
15 lägger Icke på eder ny b. Upp. 2:24

2. Bördemansinstitutionens grundideer präglar också de högsta sfärer av
det mänskliga livet: Guds ställning
till mänskligheten i allmänhet och i
första hand till egendomsfolket Israel.
Omkring tjugo gånger kallar sig Herren själv sitt folks och den enskilde

829

830

831

BÖNHÖRELSE
1 din b. gjorde mig stor
1 Jag själv vill ju giva b.

2. Sam. 22~%
Hos. 14:9

BöRD

Ismael av konungslig b.

1. Kon.
Est.
Ismael av konungslig b.
Jer.
taga till sig ynglingar aVoob. Dan.
Apg.
I bröder av hednisk b.
icke allenast av judisk b.
Rom.
Is. ären av hednisk b.
Om Mordokai är av judisk b.

25:25
6:13
41:1
1:3
15:23
9:24
11:13

BöRDA
Se även: Besvär, synd, bekymmer,
sorg, plåga, strävan, skuld, prövning,
möda.
-börda

vedbördor Klag.5:13
BöRDA (.ub.t.)

israelitens bördeman eller förlossare.
Hans handlande med Abraham, folkets stamfader, är en friköpande, förlossande gärning, Jes.29:22. Herrens
ängel utför en bördemans gärning
gentemot patriarken Jakob under
hela dennes liv, I.Mos.48:16. Herrens förlossande av sitt folk ur Egypten, 2.Mos.6:6 f.; Ps.74:2 f.; 106:
lO f.; 107:2 f.; Jes.63:9 f., ur den
babyloniska fångenskapen, Jes.43:
I f.; 44:22 f.; 48:20 f., samt hans
slutliga nådesgärningar i messiansk,
eskatologisk tid, Jes.52:9 f., präglas
av hans ställning som dess bördeman.
Samma är förhållandet med hans ingripanden i den enskildes liv, Job 5:
20; Ps.69:18; 103:4; Klag.3:58. Bortom dödens och gravens gränser utövar han sin gärning som människans bördeman, Job 19:25-27.
I Kristi person och universella
frälsargärning inom alla tillvarons
sfärer når bördemansinstitutionens
principer sin slutliga, fulla utformning: hans inkarnation, jfr Hebr.2:
14 f., hans ställföreträdande utgivande i en blodig död till förlossning för
släktet och varje medlem av detta,
Rom.3:24 f.; Ga1.3:13-14, hans seger
över döden, människosläktets yttersta
fiende, och det eviga livet som frukt
därav, I.Kor.15:21 f., samt hans återkomst i härlighet med alltings återställelse som följd, Apg.3: 19 f., jfr
Rom.ll:25 f.
BÖRDEMAN
må ha närmaste b.komma 3.Mos.25:25
om ngn icke har ngn b.
25:26
denne icke efter lämnat b. 4. Mos . 5:8
mannen en av våra bördemän Rut 2:20
(Rut:) ty du är min b.
3:9
jag är din b., men en annan b.
3:12
den b. s. Boas hade talat om
4:1
Sedan sade (Boas) till b.nen
4:3
B.nen svarade:Då kan jag icke
4:6
Så sade nu b.nen till Boas
4:8
att det Icke fattas dig en b.
4:14
(faderlösas) b. är stark
Ords. 23:11
har ss. b.rätt att köpa den
Jer. 32:7
Köp min åker i Anatot, ty du är b. 32:8
BöRDESRÄTT

han vill taga dig efter b.
Rut 3 :13
har han icke lust taga dig efter b.
3 :13
4:4
om du icke vill taga det efter b.
4:4
Ingen annan äger b. än du och jag
4:4
Jag vill taga det efter b.
4:4
icke begagna mig av min b.
4:6

Om du vill taga det efter b.

BöRDIG

Josef, s. var b. frän Cypern
Akvila , b. frän Poutus
Apallos, b. frän Alexandria

Apg. 4:36
18:2
18:24

BÖRDIG (fruktbar)
b.a åkerstycken .• fördärva 2. Kon. 3:19
på alla b.a åkerstycken. kastade
3 :25
vingårdaarbetare på b.a
2. Krön. 26:10
de Intogo ett b.t land .
Neh. 9:25
sutto i det rymliga och b.a land
9:3 5
(H. gjorde) b.t land till salthed Ps.107:34
vingård på en b. bergskuUe
Jes. 5:1
16:10
nu avbärgad frän de b.a fälten
ovan de vinberusades ·b.a dal
28:1
bergshjässan ovan den b.a dalen
28:4
Libanon skall förvandlas till b.t
fält och det b.a fältet räknas
29:17
skall ökuen bliva ett b.t fält och
det b.a fältet ss. vildmark
32:15
rättfärdighet bo på det b.a fältet
32:16
förde eder In I det b.a landet Jer. 2:7
då var det b.a landet en öken
4:26
Glädje avbärgad frän b.a fälten
48:33
in i landets b.aste trakter
Dan. 11:24
BöRJAN

5. Mos.31:30
sång frän b. till slutet
Dom. 20:31
flngo de i b. slå ihjäl några
20:39
Benjamin I b. fått slå ihjäl
2.Sam.17:9
Om nu redan i b. några
2. Krön. 36:10
vid följande års b. s ände
Apg.ll:4
Då begynte Petrus frän b.
BöTA

b.e han vad kvinnans man
att b.100 sIklar silver

2. Mos. 21:22
5. Mos. 22:19

BOTFÄLLD

b.as vin dricker man

832

Am. 2:8

