D
konungs regeringstid, Ps.72:7. I Ps.
77:6 står .dagar. närmast som en
synonym till år.
5. I såväl G.T. som N.T. kan »dag.
ha en symbolisk betydelse. Konkret
möter vi det t.ex. i profeten Hesekiels
förkunnelse i handling, Hes.4:6, där
en dag motsvarar ett år. Annars står
i regel .dag. som symbol för ljuset i
andlig och etisk mening. De kristna
kallas »Ijusets barn och dagens barn.,
l.Tess.5:5, de hör dagen till, v.8. Därför skall de göra ljusets och dagens
gärningar, Rom.13:12-13. Dagen är
den tid, då man kan verka, varför
det gäller att bruka den, Joh.9:4.

Grundtextens ord för .dag., hebr.
jorn, grek. hemera, kan ha olika betydelser, vilka bör observeras för en
rätt förståelse av dem.
1. En grundläggande betydelse av
.dag» är: den tid då det är ljust. I
I.Mos.l:5 betecknar .dag. ljus i motsats till mörker, och i v.18 åsyftas
den del av dygnet, då det är ljust,
dvs. dag i motsats till natt. Denna
betydelse går igen t.ex. i I.Mos.8:22;
Ps.74:16. Växlingen mellan dag och
natt är given genom skapelsen.
Uttrycket .dag och natt> är mycket vanligt i Skriften. Det betyder
.hela dygnet» eller .ständigt.. Se
t.ex. Ps.32:4; 55:11; Upp.7:15. Jfr
uttrycket .natt och dag» i I.Tess.2:9;
3:10.
2. Ofta står .dag. som beteckning
för hela dygnet; se t.ex. Ps.44:23;
Apg.27:20. I Israel liksom i Orienten
för övrigt räknade man dygnet från
solnedgång till solnedgång, från afton

till afton, 2.Mos.12:18; 3.Mos.23:32.
Jfr skapelseberättelsens ord: .Och det
vart afton, och det vart morgon, den
första dagen. osv., och ordningsföljden i Ps.55:18: afton och morgon
och middag. Man kan i detta sammanhang också observera det grek.
ordet för .dygn>, nychthemeron, ego
.natt-dag., 2.Kor.ll:25. Denna dygnsräkning har av judarna tillämpats intill våra dagar; den judiska sabbaten
inledes alltså vid solnedgången på
fredagskvällen.
Alla dagar utom sabbaten benämndes med ordningstal; jfr uttrycket
»första veckodagen» i t.ex. Mark.
16:2; Joh.20: 19.
3. I äldre biblisk tid hade man ingen
dygnsindelning i timmar; en sådan
fick judarna troligen först efter den
, babyloniska fångenskapen. Något hebreiskt ord för .timme. finns ej i
G.T. däremot ett arameiskt, sä'ä, som
är övers .• stund», t.ex. Dan.3:6. Konung Ahas' solvisare omnämnes i 2.
Kon.20:11; Jes.38:8. Men vanligen
nöjde man sig med den indelning vi
tidigare berört: afton, morgon, middag. För närmare tidsbestämning använde man olika uttryck och omskrivningar, t.ex. • mot aftonen», 1.
Mos.24:63, .mot aftonen, den tid
då kvinnorna plägade komma ut för
att hämta vatten., 24:11, .när morgonrodnaden gick upp., 19:15, .då
solen hade gått upp., 19:23, .då det
var som hetast på dagen», 18: I, osv.
I Joh.ll:9 möter vi en indelning
av dagen i 12 timmar; jfr Matt.20:
1-9. Natten var indelad på samma
sätt. Detta fick till följd, att dagtimmarna om sommaren var längre än
nattimmarna, medan förhållandet var
det motsatta på vintern. Innebörden
i Apg.2:15 är alltså, att 2112 gått av
den tid, som solen var uppe just den
dagen och att man alltså befann sig
i den tredje tolftedelen.
4. Grundtextens ord för .dag. används också om en obestämd tidrymd. Så står det t.ex. jorn i l.Mos.
2:4; där vår övers. har »då när». Här
åsyftas uppenbarligen hela den tid,
som åtgick för skapandet av världsalltet. Fråga är, om inte också de
olika skapelse-o dagarna. i I.Mos.l
skall förstås som längre tidsperioder;
jfr Ps.90:4; 2.Pet.3:8. I mer allmän
betydelse står ordet också i följande
uttryck: .min olyckas dag., Ps.18:19,
.nödens dag., 20:1, »vredens dag.,
Job 20:28, .frälsningens dag., 2.Kor.
6:2.
.Dagar. kan brukas för att beteckna en historisk tidsperiod, t.ex.
l.Mos.6:4 (övers. .vid den tiden.),
levnadsålder, 5:5 (ordagrant: alla
Adams dagar som han levde), en
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DABBESET

hebr. (kamel-)puckel. En stad vid
Sebulons västgräns, identisk med nuvarande Dabshe öster om Acko. Jos.
19:11.
DAG

Se även: Daglig, dagakarl, dagsverke,
dagsled, dagspenning, dagsavdelning.
-dag

arbetsdag Hes.46: l
belägringsdag Hes.5:2
bröllopsdag HV.3:11
fastedag Jer.36:6; Apg.27:9
födelsedag l.Mos.40:20; Matt.14:6
försoningsdag 3.Mos.23:27,28
glädjedag 4.Mos.10:10
gråtodag I.Mos.50.4
gästabudsdag Dom.14:12; Est.9:22
handfyllningsdag 3.Mos.8:33
helgdag Neh.IO:31
hämndedag Job 24:1
högtidsdag Klag.2:22; Hos.9:5
livsdag I.Mos.3:14; Pred.5:17
middag Jes.58:10
morgondag Ords.27:1
nymånadsdag Hes.46:1
ofärdsdag Job 18:20
olycksdag Am.6:3
pingstdag Apg.2:1; 20:16
purimsdag Est.9:31
reningsdag 3.Mos.12:4; Luk.2:22
sabbatsdag 2.Mos.20:8; Joh.19:31
slaktedag Jak.5:5
snövädersdag 2.Sam.23:20
sorgedag J eS.60:20
tillredelsedag Matt.27:62; Joh.19:14
urtidsdag . Ords.8:23
vilodag 2.Mos.34:21
vinterdag Ords.25:20
vredesdag Upp.ll:8
åminnelsedag 2.Mos.12:14
äredag Jes.58:13
Dag

Herrens dag

Ned genom G.T., och ännu tydligare
i N.T., framträder föreställningen om
Herrens dag både såsom en domens
och en frälsningens dag. I många
olika sammanhang och på mångskiftande sätt talas om denna dag.
Först och främst betonas, att det
rör sig om en väldig manifestation
av Guds makt och myndighet över
världen. Gud skall en dag visa, vem
som besitter den definitiva, avgörande
makten. Då kommer slutlig dom och
frälsning att bliva ett faktum. I samband med Herrens slutliga uppgörelse
framhäver Bibeln sidor, vilka föregripes i historien och i den enskildes
liv. Inte minst i Israels historia talas
om Herrens dag både till dom och
frälsning med tanke på Guds handlande med folket självt och även med
dess fiender. Också i den enskilda
människans liv förekommer avgörelsedagar, vilka delvis föregriper Herrens dag.
Den stora dagen kommer i första
hand att visa, att Gud är Gud, Ps.
110:1-3,5; Jes.10:3; 13:6-13; Jer.30:
7-8; Joel 1:15; 2:1-2,li; Am.8:9-1O;
Sef.2:2; 3:8; MaI.4:5. I N.T. talar
Jesus om .den dagen., som visar
hän till G.T.s budskap om den stora
dagen, Herrens dag. Ofta understryker Jesus, att den dagen, »Människosonens dag., kommer oväntat, såsom en tjuv om natten, Matt.24:36,
42-44; 25:13; Luk.17:24; 21:34-35;
jfr l.Tess.5:2; 2.Pet.3:10. Först och
främst betonas, att den dagen kommer att uppenbara, att Guds makt
är störst, Joh.ll:24; I.Kor.3:13; 2.
Tess.l:7-10; 2.Tim.l:12; Hebr.l0:25;
2.Pet.3:12; Upp.16:14.
Dagen är en hotande domsdag,
Ps.IIO:5-6; Jes.2:11-22; 37:3; Klag.
2:16-22; Hes.7:12; 24:2; 30:2-3; Am.
5:18-20; 6:3; Mika 3:6; MaI.4:1.
Jesus blir domaren på den dagen,
Apg.17:31; Rom.2:16. Dagen kallas
uttryckligen domens dag, 2.Pet.2:9;
Jud.v.6.

Dagen blir en frälsningens dag.
Detta säges uttryckligen i 2.Kor.6:2
Detta bibelställe visar denna sida av
Herens dag anteciperat i den troendes
liv här och nu. Redan G.T. lär, att
Gud i och genom den stora domsavgörelsen skall frälsa vissa människor, Ps.4I:2; 118:24; 137:7; 138:3;
Jes.30:26; Hagg.2:19-23; Sak.3:9;
14:7,9; MaI.3:17. I N.T. är Herrens
dag såsom frälsningens dag förbunden
med Jesus. Detta framhåller Jesus
själv, Matt.26:29; Joh.6:39,40; 8:56;
14:20; 16:23, och hans lärjungar talade ofta om Herrens dag såsom Kristi
dag, l.Kor.I:8; 5:5; 2.Kor.I:14; Fil.
1:6,10; 2:16. Även annorstädes i
N.T. framhävs, att Herrens makt är
tillräcklig för att frälsa på den dagen,
Apg.2:20 f.; 2.Tim.I:18; 4:8. Dagen
kallas också förlossningens dag, Ef.
4:30.
Som dagar av avgörelse i en människas och i Guds folks liv framstår
de tider, då man står inför beslut, som
måste fattas rörande förhållandet till
Gud. Dessa dagar anteciperar Herrens dag, ty de kommer då att avgöra
utslaget av domen, Luk.19:42; 2.Kor.
6:2; Hebr.4:7-8; l.Pet.2:12; 2.Pet.
1:19.
Vissa dagar är speciellt helgade åt
Herren: Vilodagen, l.Mos.2:2-3; Jes.
58:13. Påskdagen, 2.Mos.12:14. Fastedagar, Jes.58:5. Andra högtidsdagar,
Neh.8:9.
Herrens dag som beteckning för
söndagen, den första veckodagen, härstammar från urkristen tid. Därom
vittnar bl.a. Didache och Ignatius'
brev. Namnet hänger samman med
Jesu uppståndelse på första veckodagen. Jfr lat. dominica, fr. dimanche, av lat. dominus, herre. Enligt
många utläggare åsyftas söndagen i
Upp.l:IO. även om här troligen också
tanken på Herrens dag som domens
dag spelar in.
Tre dagar
l) Frälsningens dag, 2.Kor.6:2. 2)
Förlossningens dag, Ef.4:30. 3) Domens dag, 2.Pet.2:9.
Tre särpräglade dagar, Jos.IO:14
l) Födelsedagen, Luk.I:57,58. 2)
Dödsdagen, Pred.8:8. 3) Frälsningens
dag, 2.Kor.6:2.
Tre märkesdagar, Luk.17:26-31
l) Noas dag, v.27: .den dag då
Noa gick in i arken». 2) Lots dag,
v.29: _den dag då Lot gick ut från
Sodom.. 3) Människosonens dag, v.
30: .den dag då Människosonen uppenbaras».
Olika dagar
l) Den onda dagen, Ef.6:13. 2)
Frestelsens dag, Hebr.3:8. 3) Fräls-
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ningens dag, 2.Kor.6:2. 4) Herrens
dag, 2.Pet.3:1O. 5) Guds dag, 2.Pet.
3:12. 6) Jesu Kristi dag, Fil.1:6. 7)
Herrens vredes dag, Sef.2:2. 8) Den
yttersta dagen, Joh.6:39-40. 9) Den
stora dagen, Jud.v.6. 10) Domens
dag, 2.Pet.2:9. 11) Förlossningens
dag, Ef.4:30.
DAG

Uppdelning: allmänt, alla dagar,
domens dag, dagen därefter, dag efter
dag, följande dag, goda dagar, Guds
dag, hela dagen, Herrens dag, i dag,
Jesu (Kristi, Människosonens) dag,
många dagar, samma dag, var(je)
dag, yttersta dagen, öppen dag, med
grundtal, med ordningstal.
DAG (allmänt)
Gud kallade ljuset d.
1. Mos. 1:5
ljus s. skilja d.en från natten till
att utmärka tider, d.ar och år
1:14
större ljuset att råda över d.en
1:16
råda över d.en och över natten
1 :18
därför att han på den d.en vilade
2:3
hörde H. när d.en begynte svalkas
3:8
den d.en bröto djupets källor fram 7:11
skola d. och natt aldrig upphöra
8 :22
den d.en slöt H. förbund med Abrah.15:18
(Abram) satt •• hetast på d.en
18:1
från hm härstamma .. till denna d. 19:37
härstamma Ammons .. till denna d. 19:38
den d.1sak avvandes
21:8
Låt (Rebecka) stanna några d.ar
24:55
Snart skola de d.ar komma
27:41
29:7
(Jakob:) Det är ännu full d.
7 år tycktes hm vara några d.ar
29:20
evad det var stulet om d.en
31:39
om d.en förtärdes jag av hetta
31:40
driver dessa för starkt en enda d. 33:13
en d. då (Josef) kom in i huset
39:11
då det blev d. fingo männen fara
44:3
min herde ända till denna d.
48:15
välsignade han dem på den d.en
48:20
vad skall hända i kommande d.ar 49:1
var d. för den d.en bestämd. 2. Mos. 5:13
på den d.en skall jag göra
8 :22
den d. dess grund blev lagd
9:18
den d. (egyptierna) blevo till
på jorden ända till denna d.
10:6
den d. du kommer .. skall dö
10 :28
denna d. till en åminnelsedag
12:14
hålla denna d.ss.en evärdlig
12:17
d.då de 430 åren voro forlidna
12:41
Kommen ihåg denna d.
13:3
(Mose:) denna d .• dragen l nu
13:4
du skall på den d.en berätta
13:8
om d.en i en molnstod
13 :21
tåga både d. och natt
13 :21
Molnstoden upphörde icke om d.en 13 :22
så frälste H.på den d.en 1.
14:30
på den d. på den 3. månaden
19:1
Dina d .ars mått •. göra fullt
23 :26
s.på den d.en gör något
31:14
på den d.en föllo aV'folket
32:28
(H.:) när min hemsökelses d.
32:34
s.på den d.en gör något
35:2
stannade ända till den d.
40:37
H. molnsky vilade om d.en över
40:38
den d. ngn av dem undfår
3. Mos. 6:20
lott s.gavs dem den d.de fördes
7:35
på den d.då han smorde dem
7:36
den d. då han bjöd 1. barn
7 :38
stanna i 7 dygn, d. och natt
8:35
den d.en skall försoning bringas
16:30
vilosabbat , en d. för helig
23:3
d.en efter sabbaten .• prästen vifta 23:11
på den d. då l låten vifta
23 :12
7 veckor från d.en efter sabbaten
från den d. l buren
23:15
intill d.en efter 7. sabbaten
23 :16
var d. de för d.en bestämda
23:37
den d.jag slog allt
4. Mos. 3:13
den d. han bliver ren
6:9
Den d. hans nasirtid är ute
6:13
var och en på sin d.
7:11
den d. då jag slog allt förstfött
8:17
icke kunde hålla påskhögtid den d.en 9:6
trädde på den d.en inför Mose
9:6
den d. då tabernaklet sattes upp
9:15
molnskyn allenast några d.ar
9:20
H. molnsky svävade •• om d.en
10:34
framför i en molnstod om d.en
14:14
den d. då H. gav sina bud
15:23
åsninna du ridit intill denna d.
22:30
ditt folk i kommande d.ar
24:14
d.då hemsökelsen drabbade
25:18
basunklangens d. skall den vara
29:1
den d.en upptändes H. vrede
32:10
D .en efter påskhögtiden drogo l.
33:3
om d.en i molnskyn
5. Mos. 1:33
s.skedde den d.du stod inför H.
4:10
den d.då H. talade till eder
4:15
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4:30
nöd •• i kommande d.ar
4:32
den d. Gud skapade mskor
9:7
den d. du drog ut ur Egyptens
den d. l voren församlade där
9:10
ifrån den d. jag lärde känna eder
9:24
den d. l voren församlade där
10:4
16:3
den d. du drog ut ur Egyptens
16:6
den tid på d.en,då du drog ut
den d. man begynner skära säden 16:9
den d. då l voren där församlade
18:16
28:29
Mose bjöd folket på den d.en
28:66
skall känna fruktan natt och d.
29:4
intill denna d. icke givit eder
31:22
teckn. Mose upp sången den d.en
31:29
träffa eder i kommande d.ar
32:7
de d.ar s. fordom voro
32:35
Ty nära är deras ofärds d.
34:6
intill <'enna d. ingen fått veta
tänk på (lagboken) d. och natt Jos. 1:8
4:14
den d.en gjorde H. Josua stor
d.en efter påskhögt. åto de osyrat
5:11
bröd •• just på den d.en
6:10
den d. då jag säger till eder
6:15
denna d. tågade de 7 gånger
6:25
bo ibland l. folk, intill denna d.
föllo på den d.en 12000 personer
8:25
9:12
den d. vi gåvo oss i väg
9:27
bestämde Josua på den d.en
10:12
den d. då H. gav amor~erna i l.
10:14
Aldrig har ngn d. varit lik denna
10:27
ligga kvar där ännu i denna d.
10:28
Josua intog Mackeda på den d.en
10:35
(Josua) gav på den d.en till spillo
14:9
betygade Mose på den d.en
14:11
den d. Mose sände mig
14:12
om vilken H. talade den d.en
22:3
ända till denna d. icke övergivit
ss. l haven gjort ända till denna d. 23:8
23:9
stå eder emot till denna d.
24:25
slöt Josua den d.en ett förbund
d. på vilken H. givit Sis era
Dom. 4:14
4:23
lät Gud den d. en Jabin •• kuvad
5:6
l Samgars d.ar •• l Jales d.ar
(Gid eon) fruktade göra det om d.en 6:27
9:19
l denna d. haven förfarit riktigt
19:9
stannen •• d.en nalkas sitt slut
19:11
d.en var långt framliden
ifrån den d. l. barn drogo upp ur
Egyptens land ända till denna d.
19:30
den d.en mönstrades Benjamins
20:15
nedgjorde på den d.en 22000 man 20:21
l. barn fastade på den d.en
20:26
nedgjorde av Benjamin den d.en
20:35
på den d.en föllo av Benjamin
20:46
En d. offrade nu Elkana
1. Sam. 1:4
d.ar skola komma ,då jag skall
2:31
den d.en skall jag komma över Eli 3:12
offrade på den d.en brännoffer
6:15
den d. då arken fick sin plats
7:2
och fastade den d.en
7:6
tordön över filist~erna den d.en
7:10
den d. då jag förde dem upp ur
Egypten ända till denna d.
8:8
d.en innan Saul kom hade H.
9:15
så åt Saul den d.en med Samuel
9:24
när det var s. hetast på d.en
11:11
(Saul:) denna d. skall ingen dödas
11:13
från min ungdom till denna d.
12:2
smorde vare vittne denna d.
12:5
dundra och regna den d.en
12:18
så hände sig nu en d. att Jonatan
14:1
gav H. l. seger på den d.en
14:23
på den d.en hårt ansträngda
14:24
slogo de filist6erna på den d.en
14:31
(H.) gav (Saul) intet svar den d.en 14:37
Låt sanningen komma i d.en
14:41
H. A. kom över David från den d.en 16:13
H.skall denna d.överlämna dig
17:46
skall denna d. giva de filisteiska
17 :46
Saul tog hm till sig den d.en
18:2
såg med ont öga •• från den d.en
18:9
gömde dig den d.då ogärningen
20:19
Saul sade dock intet den d.en
20:26
Davids plats stod tom •• d.en efter 20:27
befann sig den d.en en av Sauls
21:7
Då nu Saul en d. satt i Gibea
22:6
dödade på den d.en 85 män
22:18
den d. om vilken H. sagt till dig
24:5
vedergälie •• fOr vad du denna d.
24:20
Vi hava kommit hit på en glad d.
25:8
mur för oss både d.och natt
25:16
En d.skall jag omkomma
27:1
David varit hos mig •• år och d.
29:3
icke funnit ont hos hm från den d.
han gick till mig till denna d.
29:3
d. du kom till mig till denna d,
29:8
skymningen intill nästa d.s afton
3 O:17
den d.en och allt framgent
30:25
dogo på den d.en Saul och
31:6
begynte hård strid den d.en 2. Sam. 2:17
förmå David äta under d.ens lopp
3:35
då det var s. hetast på d.en
4:5
David sade den d.en: Vemhelst
5:8
David betogs av fruktan den d.en
6:9
ifrån den d. då Jag förde l. barn
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upp ur Egypten ända till denna d.
7:6
stannade Uria i Jerus.den d.en
11:12
ligga hos bustrur mitt på d.en
12:11
låta ske •• på ljusa d.en
•
12:12
den d. denne kränkte ha syster
13:32
många stupade där på den d.en
18:7
förgjorde mer än svärdet den d.en 18:8
en annan d. må du förkunna
18:20
denna d. fdrkunnar du icke
18:20
segern den d.en förbytt till sOrg
19:2
eftersom folket den d.en fick höra 19:2
folket smög sig på den d.en in
19:3
på den d. då min herre drog ut
19:19
ifrån den d. då konungen drog bort 19:24
den d. då han kom igen i frid
19:24
fåglar att slå ned på dem om d.en 21 :10
Havets bäddar kommo i d.en
22:16
överfOllo mig på inin olyckas d.
22:19
H. beredde en stor seger den d.en 23 :10
så vill jag denna d.göra
1. Kon. 1:30
den d.då jag gick till Mabanaim
2:8
den d. du går ut och går över
2:37
den d. du går ut ocb begiver dig
2:42
blivit kvar där ända till denna d.
8:8
den d. jag förde mitt folk l. ut
8:16
dina ögon natt och d. vara öppna
8 :29
mina ord vara nära H.d.och natt
8:59
intill denna d. icke inforts
10:12
l. skilt därifrån ända till denna å. 12:19
gudsmannen den d.en gjort
13:11
(Ahia:) Detta är den d.en
14:14
den d.då H.låter det regna
17:14
l. barn slogo 100000 på en enda d. 20:29
på den d.då du nödgas springa
22:25
striden blev den d.en häftigare
22:35
förblivit så till denna d.
2. Kon. 2:22
En d. kom Elisa över till Sunem
4:8
Så kom (Elisa) dit en d.
4:11
hände sig en d. att han gick ut
4:18
Nästa d. sade jag till henne: Giv
6:29
den d.då hon lämnade landet
8:6
skilt därifrån ända till denna d.
8:22
En smälekens d. är denna d.
19:3
Se, d.ar skola komma
20:17
fäder hava samlat till denna d.
20:17
den d. då deras fäder drogo ut
ur Egypten ända till denna d.
21:15
d.och natt voro de upptagna 1. Krön. 9:33
betogs av fruktan fdr Gud den d.en 13:12
På den d.en var den ordningen
16:7
göra tjänst infor arken var d.
med de för den d.en bestämda
16:37
från den d. då jag förde l. hitupp
ända till denna d.
17:5
frid och ro i (Salomos) d.ar
22:9
ss. en skugga våra d.ar på jorden 29:15
drucko inför H. ansikte den d.en
29:22
där ända till denna d.
2. Krön. 5:9
den d. då jag fOrde mitt folk ut
6:5
dina ögnn d. och natt vara öppna
6 :20
(Salomo) offrade var d.
de for den d.en bestämda offren
8:13
var d.de för den d.en bestämda
8:14
dend. då grunden lades till H. hus
8:16
skilt därifrån till denna d.
10:19
(Juda) offrade på den d.en åt H.
15:11
den d. då du nödgas springa
18:24
striden blev den d.en häftigare
18:34
skilt •• ända till denna d.
21:10
iniilvor, efter år och d.ar falla
21:15
efter år ocb d.ar •• föllo hs inälvor 21:19
dräpte 120000 man på en enda d.
28:6
i H,hus,där var d.de för den d.en 31:16
ordnat för H. tjänst på den d.en
35:16
offrade brännoffer för var d. Esr. 3:4
var d. det för den d.en bestämda
3:4
skall utgivas åt dem d. for d.
6:9
Från våra fäders d.ar till denna d. 9:7
sörjande i flera d.ar
Neh. 1:4
beder infor dig d.och natt
1:6
vakt mot dem både d. och natt
4:9
Från den d.en var ena hälften
4:16
och om d.en till arbete
4:22
från den d. då jag förordnades
5:14
Denna d. är helgad åt H.
8:9
denna d. är helgad åt vår H.
8:10
Varen stilla, ty d.en är helig
8:11
Jesuas d.ar till den d.en
8:17
under en fjärdedel av d.en
9:3
ledde dem om d.en med en molnstod 9:12
Molnstoden vek om d.en icke
9:19
(l.) gjorde sig glada d.ar
9:25
de assyriska konungarnas d.ar
ända till denna d.
9:32
de offrade den d.en stora offer
12:43
när dessa d.ar gått till ända gjorde
kon. ett 7 d.ars gästabud
Est. 1:5
skulle vara redo till den d.en
3:14
icke lita •• d. eller natt
4:16
Haman gick därifrån den d.en
5:9
judarna vara redo till den d.en
8:13
på 13.d.en.. den d.då konungen
9:1
den d.en fOrsamiade sig judarna
9:2
på dessa d.ar s. judarna fått ro
9:22
Därior skulle de fira dessa d.ar
9:22
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blevo dessa d.ar kallade purim
9:26
9:27
att alltid fira dessa båda d.ar
dessa d.ar skulle ihågkommas
9:28
den ena d.en i.den enes hus, den
andra d.en i den andres
Job. 1:4
hände sig en d.att Guds söner
1:6
När en d, ha söner höllo måltid
1 :13
hände sig 'en d. att Guds söner
2:1
den d. utplånas, på vilken jag idddes 3:3
Må den d.en vändas i mörker
3:4
allt s. kan förmörka en d.
3:5
ej må fröjda sig bland årets d.ar
3:6
fdrbannas av dem s.besvärja d.ar 3:8
mitt på d.en råka de ut för mörker 5:14
hennes d.ar ss.dagakarlens d.ar
7:1
Mina d.ar fly snabbare än
7:6
mina d.ar äro ju fåfänglighet
7 :16
en skugga äro våra d.ar på jorden 8:9
Mina d.ar hasta undan snabbare
9 :25
Äro mskans d.ar oryggligt
14:5
en dagakarls glädje av sin d.
14:6
ogudaktige har ångest i alla d.ar
15:20
att mörkrets d. är för handen
15:23
mina d .ar slockna ut
17:1
Mina d.ar äro förlidna
17:11
natten vill man göra till d.
17 :12
lägger hs missgärning i d.en
20:27
forrinnande vatten,på vredens d.
20:28
De förnöta sina d.ar i lust
21 :13
onde bliver sparad på ofärdens d. 21:30
onde .. bärgad på vredens d.
21:30
under d.en stänga de sig inne
24:16
överflöd •• du ej lagt i d.en
26:3
förebrår mig ej för •• mina d.ar
27:6
de d.ar då Gud gav mig beskydd
29:2
vore jag ss. i min mognads d.ar
29:4
mina d.ar skola bliva många
29:18
över den s. hade hårda d.ar
30:25
bliver ss. under sin styrkas d.ar
33:25
få de framleva sina d.ar i lycka
36:11
Har du i din tid bjudit d.en gry
38:12
så stort är ju dina d.ars antal
38 :21
stridens och drabbningens d.
38:23
tänker på hs lag både d. och natt Ps. 1:2
Vattnens bäddar kommo i d.en
18:16
överföllo mig på min olyckas d.
18:19
den ena d.en talar till den andra
19:3
H. bönhöre dig på nödens d.
20:2
Min Gnd, jag ropar om d.en
22:3
i sin hydda på olyckans d.
27:5
d. och natt var din hand tung
32:4
(den ogudaktiges) d. kommer
37:13
H.känner de frommas d.ar
37:18
i hungerns d.ar •• mättade
37:19
vad s. är mina d.ars mått
39:5
har du gjort mina d.ars mått
39:6
hm skall H. hjälpa på olyckans d.
41:2
tårar äro min spis .. d. och natt
42:4
Om d.en må H. beskära sin nåd
42:9
gärning du gjorde i deras d.ar,
i forntidens d.ar
44:2
frukta i olyckans d.ar
49:6
D. och natt gå de omkring (staden) 55:11
Du har räknat min flykts d.ar
56:9
vika tillbaka den d. jag ropar
56:10
Du forökar konungens d.ar
61:7
I hs d.ar blomstre den rättfärd.
72:7
Din är d.en, din är ock natten
74:16
på min nöds d.söker jag H.
77:3
Jag tänker på forntidens d.ar
77:6
om på stridens d.
78:9
ledde dem om d.en med molnskyn 78:14
(I.) d.ar fdrsvinna i iorgängelse
78:33
På min nöds d. åkallar jag dig
86:7
H.,d.och natt ropar jag infor dig 88:2
förkortat (Davids) ungdoms d.ar
89:46
1000 år ss.den d. s,förgick i går 90:4
huru få våra d.ar äro
90:12
icke pilen,s.flyger om d.en
91:5
ro for olyckans d .ar
94 :13
ss.på Massas d.i öknen
95:8
mina d.ar försvunnit ss.rök
102:4
Mina d.ar äro ss. skuggan
102:12
(H.) har förkortat mina d.ar
102:24
icke bort i mina halva d.ar
102:25
En ms kas d.ar äro ss. gräset
103:15
Blive (min oväns) d.ar få
109:8
krossa konungar på sin vredes d. 110:5
Detta är den d.s.H.har gjort
118:24
få äro icke din tjänsres d.ar
119:84
Jag lovar dig 7 gånger om d.en
119:164
Solen skall icke skada om d.en
121:6
solen att råda över d.en
136:8
Tänk,H.,på Jerusalems d.
137:7
natten skulle lysa ss. d.en
139:12
alla mina d.ar blevo uppskrivna
139:16
beskärmar •• på stridens d.
140:8
Jag tänker på forna d.ar
143:5
(mskans)d.ar ss.en skugga
144:4
till dess d.en når sin höjd
Ords. 4:18
han skonar icke på hämdens d.
6:34
i skymningen,på aftonen av d.en
7:9
gm mig dina d.ar bliva många
9:11
Gods hjälper intet på vredens d.
11:4
betryckte har aldrig en glad d.
15:15
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Dag
den ogudaktige för olyckans d.
16:4
Den s. älskar glada d.ar
21 :17
Hästar rustas ut för stridens d.
21:31
trolöses tillförsikt på nödens d.
25:19
Ett takdropp på en regnig d.
27 :15
hon ler mot den d. s. kommer
31 :25
bäst för mskors barn de d.ar Pred. 2:3
i kommande d.ar •• fOrgätet
2:16
(mskans) d.ar äro fulla av plåga
2:23
bättre dödens d. än födelsedagen
7:2
forna d.ar voro bättre än våra
7:11
betänk under den onda d.en
7 :15
sett under fåfängliga d.ar
7:16
ej heller •• makt över dödens d.
8:8
ha d.ar icke skola förlängas
8:13
sömn varken d. eller natt
8:16
Njut livet •• under fåfängliga d.ar
9:9
mörkrets d.ar bliva så många
11:8
fOrrän de onda d.arna komma
12:1
på hs hjärtefröjds d.
HV. 3:11
skall ske i kommande d.ar
Jes. 2:2
2:11
H. allena skall vara hög den d.en
H. allena .• hög på den d.en
2:17
den d.en skola mskorna kasta
2:20
På den d.en skall H. taga bort
3:18
skapa en molnsky om d.en
4:5
till skugga under d.ens hetta
4:6
Ett rytande höres på den d.en
5:30
skall H.låta d.ar komma
7:17
Vad viljen r. . på hemsökelsens d. 10:3
på den d.då de drogo upp
11:16
på(H.) glödande vredes d.
13:13
dess d.ar skola ej fördröjas
13:22
på den d.då H.låter dig få ro
14:3
försvinner på hemsökelsens d.
17:11
På den d.en skola inbyggarna
20:6
på vakt beständigt, d.en igenom
21:8
en d. med förvirring
22:5
den d.en till gråt och klagan
22:12
på den d.en skall (H.) kalla
22:20
på den d.en, säger H.Sebaot
22:25
låta komma i d .en allt blod
26:21
vaktar jag den natt och d.
27:3
på östanstormens d.
27:8
fara fram, både d.och natt
28:19
bevaras för kommande d.ar
30:8
den stora slaktningens d. kommer 30:25
32:10
När år och d.ar hava gått
34:10
Varken natt eller d •• slockna
37:3
En smälekens d. är denna d.
38:10
Jag går hädan i mina bästa d.ar
38:12
innan d.en gått över till natt
38:13
(Hiskia:) innan d.en gått över
39:6
Se, d.ar skola komma
39:6
fäder samlat ända till denna d.
jag hjälper dig på frälsningens d. 49:8
51:9
vakna upp ss. i forna d.ar
51:13
d.en igenom, förskräckes du
52:4
drog i forna d.ar till Egypten
52:5
d.en igenom, varder smädat
52:6
skall det fornimma på den d.en
morgondagen .. denna d.en lik,
en övermåttan härlig d.
56:12
söka de mig d ..ut och d. in
58:2
att fira en d. till H. behag
58:5
att du icke på min heliga d. utför
58:13
vi stappla mitt på d.en
59:10
varken d. eller natt .. stängas
60:19
hämndens d. från vår Gud,
61:2
en d.då han skall trösta alla
61:2
varken d. eller natt få de tystna
62:6
barn s.leva allenast några d.ar
65:20
män s. icke fylla sina d.ars mått
65:20
syndat ända till denna d.
Jer. 3:25
6:4
Ack att d.en redan lider till ända
den s. har fyllt sina d.ars mått
6:11
den d. edra fäder drogo ut
7 :25
har jag d. efter d. sänt till eder
7 :25
Se, därför skola d.ar komma
'1-.3 2
Ack, att jag kunde gråta d. och natt 9:1
Se, d.ar skola komma
9:25
den d.då jag forde edra fäder
11:7
till denna d. har jag varnat dem
11:7
12:3
invig dem till en dödens d.
Mina ögon flyta i tårar natt och d. 14:17
fOrhärjare komma på ljusa d.en
15:8
sol gick ned medan det var d.
15:9
tjäna andra gudar d. och natt
16:13
därför skola d.ar komma,säger H.16:14
H.,du min tillflykt på nödens d.
16:19
i sina halva d.ar måste han lämna 17:11
fördärvets d. har jag icke åstundat 17 :16
min tillflykt på olyckans d.
17 :17
visa ryggen på deras ofärds d.
18:17
skola d.ar komma, säger H.
19:6
Förbannad den d .• jag föddes
20:14
utan välsignelse blive den d.
20:14
mina d.ar fOrsvinna i skam
20:18
d.ar skola komma,säger H.
23:5
l hs d.ar skall Juda varda frälst
23:6
skola d.ar komma, säger H.
23:7
i kommande d.ar skolen l
23:20
ifrån Josias ,ända till denna d.
25:3
där skall det förbliva till den d.
27 :22
se.d.ar skola komma, säger H.
30:3

30:7
Ve! Detta är en stor d.
kommande d.ar skolen l förnimma 30:24
31:27
d.ar skola komma, säger H.
31:31
Se,d.ar skola komma,säger H.
den d. då jag tog dem vid handen
31:32
31:33
det förbund i kommande d.ar
31:35
solen till att lysa om d.en
31:38
Se,d.ar skola komma, säger H.
32:20
sådana tecken, intill denna d.
32:31
den d. då denna stad byggdes
33:14
d.ar skola komma, säger H.
de d.arna •• en rättfärdig telning
33:15
33:16
l de d.arna skall Juda varda
om intet mitt förbund med d.en
33:20
33:20
att det icke blivit d. i rätt tid
33:25
Om mitt förbund med d. och natt
den d. då jag först talade till dig
36:2
36:2
ända t!ll denna d.
prisgiven åt hettan om d.en
36:30
gav hm en kaka bröd om d.en
37:21
38:28
den d. då Jerusalem blev intaget
39:16
uppfyllas i din åsyn på den d.en
39:17
dig skall jag rädda på den d.en
ofärds d. har kommit över dem
46:21
46:26
bebott ss. i forna d.ar
den d. s. kommer med fördärv
47:4
skola d.ar komma, säger H.
48:12
48:41
den d.en ss. en kvinnas hjärta
48:47
i kommande d.ar skall jag åter
49:2
därfOr skola d.ar komma
49:22
den d.en ss. en kvinnas hjärta
49:26
stridsmän fOrgöras den d.en
i kommande d.ar skall jag åter
49:39
l de d.arna, säger H.
50:4
l de d.arna skall man söka efter l. 50:20
50:27
(BabeIs) d. har kommit
50:30
skola förgöras på den d.en
50:31
(BabeIs) d. har kommit
emot (Bsbel) på olyckans d.
51:2
51:47
därför skola d.ar komma
51 :52
skola d.ar komma, säger H.
vad hon ägde i forna d.ar
Klag. 1:7
1:12
på sin glödande vredes d.
1:21
Den d. (H.) förkunnade
2:1
om sin fotapall på sin vredes d.
2:16
detta är den d. vi bidade efter
2:18
tårar rinna sS.en bäck,d.och natt
2:21
Du dräpte på din vredes d.
2:22
på H. vredes d. fanns ingen
4:18
våra d.ar äro ute
5:21
H. förnya våra d.ar
allt int!ll den d. s. i d. är
Hes. 2:3
4:5
ett lika antal d.ar • • av 390 d.ar
4:10
skall du äta 20 siklar om d.en
ena d.en t!ll samma timme nästa d. 4:10
ena d.en t!ll samma timme nästa d. 4:11
7:7
(H.:) forvirringens d. är nära
7:10
(H.:) Se,d.en är inne
7:12
Stunden kommer, d.en nalkas
icke rädda dem på H. vredes d.
7:19
vandra •• åstad på ljusa d.en
12:3
För ut ditt bohag, på ljusa d.en
12:4
ljusa d.en fOrde jag ut mitt bohag 12:7
12:25
(H.:) i edra d.ar skall jag tala
12:27
Den syn gäller d.ar s. icke
16:5
kastade ut dig den d. du fOddes
tänkte icke på din ungdoms d.ar
16:22
16:43
icke tänkte på din ungdoms d.ar
förbund .• i din ungdoms d.ar
16:60
20:5
På den d. då jag utvalde r.
20 :6
På den d.en lovade jag (l.)
21:25
I., vilkens d. kommer
21:29
(ogudaktigas) d. kommer
22:4
påskyndat dina d.ars slut
22:24
icke sköljt av regn på vredens d.
(Oholiba)mindes sin ungdoms d.ar 23:19
24:2
namnet på denna d., just denna d.
24:2
kon. i Babel har på just denna d.
27:27
sjunka i havet ,på ditt falls d.
28:13
beredda den d. då du skapades
Lyckosam från den d.du skapades 28:15
30:2
Jämren eder: Ack ve, vilken d.
30:3
d.en är nära, H.d .. är nära
en molnhöljd d. är det
30:3
den d.en skola sändebud draga ut 30:9
30:9
fattas av ångest på Egyp1ens d.
30:16
Nof överfallas på ljusa d.en
30:18
l Tehafnehes bliver d.en mörk
31:15
På den d. då (cedern) for ned
32:10
frukta för sitt liv ,på ditt falls d.
de försktngrades på en d. av moln 34:12
38:16
l kommande d.ar skall detta ske
på den d.en,den d.då Gog kommer 38:18
38:19
på den d.en en stor jordbävning
39:8
den d. om vilken jag har talat
39:22
jag är deras Gud,från den d.en
på 10. d.en i månaden på just den
40:1
d.en, kom H. hand över mig
43:18
den d. då det bliver färdigt
43:22
nästa d. skall du föra fram
43:27
sedan dessa d.ar gått t!ll ända
på den d. han går in i helgedomen 44:27
45:22
på den d.en skall fursten offra
skall ske i kommande d.ar
Dan. 2:28
2:44
i de d.ar skall Gud upprätta

5:11
l din faders d.ar befanns han
Gud har räknat ditt rikes d.ar
5:26
(Daniel)3 gånger om d.en bad
6:10
förrättar bön 3 gånger om d .en
6 :13
hända ditt folk i kommande d.ar
10:14
efter några d.ar skall han störtas 11 :20
ifrån den d. då mskor blevo t!ll
12:1
skall du uppstå vid d.arnas ände
12:13
på den d.en •• bryta sönder
Hos. 1:5
stor skall Jisreels d. vara
1:11
sådan hon var den d. då hon föddes 2:3
sjunga ss. i sin ungdoms d.ar
2:15
ss.på den d.då hon drog upp
2:15
det skall ske den d.en,säger H.
2:16
skall på den d.en sluta fOrbund
2:18
på den d.en jag skall bönböra
2:21
söka H•• i kommande d.ar
3:5
du skall komma på fall om d.en
4:5
Efraim ödelagt på straffets d.
5:9
På vår konungs d. drucko
7:5
De komma, hemsökelsens d.ar
9:7
De komma, vedergällningens d.ar
9:7
l djupt fördärv ss. i Gibeas d.ar
9:9
synd når t!llbaka till Gibeas d.ar
10:9
ödelades av Saiman på stridens d. 10:14
d.ar, eller i edra fäders d.ar Joel 1:2
Ve oss ,vilken d.! H.d.är nära
1:15
en d. av mörker och tjocka,
en d. av moln och töcken
2:2
i de d.arna utgjuta min A.
2:29
se,i de d.arna och på den tiden
3:1
under härskri på stridens d. ,
under storm på ovädrets d.
Am. 1:14
skall på den d.en fly undan naken
2:16
3:14
Den d.då jag på l. hemsöker
d.ar skola komma över eder
4:2
s.kan göra d.en mörk ss. natten
5:8
sångerna skola den d.en förbytas
8:3
det skall ske på den d.en, säger H. 8:9
jorden i mörker på ljusa d.en
8:9
sluta med bedrövelsens d.
8:10
Se,d.ar skola komma, säger H.
8:11
den d.en skola de fOrs mäkta
8 :13
den d.en skall jag upprätta Davids
9:11
sådan den var i forna d.ar
9:11
Se,d.ar skola komma. säger H.
9:13
Sannerligen, på den d.en
Ob. v.8
den d. du lämnade hm i sticket
v.11
den d. då främlingar förde bort
v.11
se icke så med lust på din
broders d., på ha motgångs d.
v.12
gläd dig icke .• på undergångs d.
v.12
icke upp munnen på nödens d.
v.12
Drag icke in •• på deras ofärds d.
v.13
se ej med lust på hans ofärds d.
v.13
(Jakobs) gods på ha ofärds d.
v.13
icke .• till pris på nödens d.
v.14
den d.en skall stämma upp
Mika 2:4
och d.en varda mörk över dem
3:6
det skall ske i kommande d.ar
4:1
den d.en, säger H .. skall jag församl.4:6
förgångna åldrar, forntidens d.ar
5:2
det skall ske den d.en, säger H.
5:10
Men när dina siares d. är inne
7:4
En d. skall komma, då dina murar
7:11
på den d.en skola dina gränser
7:11
På den d.en skall man komma
7 :12
7 :14
i bet likasom under forna d.ar
likasom i de d.ar då (l.) drog ut
7 :15
lovat våra fäder i forntidens d.ar
7:20
en gärning utför .. edra d.ar
Hab.1:5
skall ske på H. slaktoffers d. Sef. 1:8
jag skall på den d.en hemsöka
1:9
På den d.en, säger H .• klagorop
1:10
En vredens d. är den d.en, en d. av
ångest, en d. av ödeläggelse,
en d. av mörker, en d. av moln
1:15
en d.då basunljud •• höjes
1:16
på H. vredes d.
1:18
den d.en hastar fram
2:2
innan H.vredes d.kommer
2:2
beskärmade på H. vredes d.
2:3
på ljusa d.en skall Asdods folk
2:4
den d. jag står upp for att taga
3:8
varit,före denna d.
Hagg. 2:16
hittills varit, fore denna d.
2:19
denna d.då grunden blivit lagd
2:19
från denna d. skall jag giva
2:20
fOrakta ringa begynnelsens d. Sak. 4:10
s.jag var i forna d.ar, säger H.
8:11
11:11
nu på den d.en blev upplöst
Se,en d.skall komma, en H.d.
14:1
ss. han stridde på drabbningens d. 14:3
skall den d.en stå med sina fötter 14:4
det skall ske den d.en att ljuset
14:6
uthärda ha tillkommelses d.
Mal. 3:2
behaga H. vällikasom i forna d.ar 3:4
allt ifrån edra fäders d.ar
3:7
på den d.då jag utför mitt verk
3:17
d.en kommer, och den skall brinna 4:1
d.en s.kommer,skall förbrinna
4:1
på den d. då jag utför mitt verk
4:3
(J.:) Många skola på den d.en Matt. 7:22
från Johannes döparens d.ar
11:12
med oss, s. burit d.ens tunga
20:12

från den d.en ställa fråga på hm
22:46
24:36
Men om den d.en vet ingen ng!
till den d. då Noa glck in i arken
24:38
24:42
l veten icke vilken d. eder H.
en d. då han icke väntar det
24:50
ty l veten Icke d.en
25:13
den d. då jag dricker det på nytt
26:29
Följande d., s. var
d.en efter tillredelsedagen
27:62
gängse bland dem ännu i denna d. 28 :15
Några d.ar därefter kom (J.) Mark. 2:1
att det skulle komma i d.en
4:22
sår säd •• nätter och d.ar går
4:27
vistades d. och natt bland gravarna 5:5
Men så kom en läglig d.
6:21
redan var långt lidet på d.en
6:35
det är redan långt lidet på d.en
6:35
det redan var sent på d.en
11:11
om den d.en och stunden vet ingen 13:32
den d. då jag dricker det i Guds
14:25
det är d.en före sabbaten
15:42
till den d.då detta sker
Luk. 1:20
En av de närmaste d.arna stod
1:39
1:80
i öknen, intill den d.då han
(Hanna) tjänade där Gud natt och d. 2:37
under de d.arna åt (J.) intet
4:2
när det åter hade blivit d.
4:42
en d., då (J.) undervisade folket
5:17
när det blev d .. kallade (J.)till sig 6:13
(J.:) Glädjens på den d.en
6:23
bliva känt och komma i d.en
8:17
En d. steg han i en båt
8:22
Men d.en begynte nalkas sitt slut
9 :12
för Sodom skall på den d.en
10:12
en d. då han icke väntar det
12:46
17:4
7 gånger om d.en fOrsyndar sig
den d.då Noa gick In i arken
17:27
den d. då Lot gick ut från Sodom
17 :29
den d.då Människosonen uppenb.
17:30
Den s.den d.en är på taket
17:31
utvalda, s. ropa till hm d. och natt 18:7
en d., då (J.) undervisade folket
20:1
D.ar skola komma
21:6
d.en kommer på eder oförtänkt
21:34
(J. ) undervisade om d.arna
21:3 7
den d. i osyrade brödets högtid
22:7
när det blev d., församlade sig
22 :66
23:7
Herodes s. under dessa d.ar
Herodes och Pilatus blevo den d.en 23:12
vad där har skett i dessa d.ar
24:18
d.en nalkas redan sitt slut
24:29
stannade den d.en hos (J.)
Joh. 1:39
där stannade de några få d.ar
2:12
Men det var sabbat den d.en
5:9
på den sista d.en i högtiden
7:37
att han skulle få se min d.
8 :56
9:4
Medan d.en varar, måste vi göra
den d.då J.gjorde degen
9:14
D.en har ju 12 timmar
11:9
den s. vandrar om d.en
11:9
från den d.en var deras beslut
11 :53
På den d.en skolen l fOrst å
14:20
den d.en skolen l icke fråga mig
16:23
den d.en skolen l bedja i mitt namn 16:26
den d. då han blev upptagen
Apg. 1:2
få d.ar härefter skolen l bliva
1:5
En av de d.arna stod Petrus upp
1 :15
den d. då han döptes av Johannes
till den d. han blev upptagen
1 :22
blott tredje timmen på d.en
2:15
i de d.arna utgjuta av min A.
2:18
ökades församlingen på den d.en
2:41
de gjorde i de d.arna en kalv
7:41
vakt vid stadsportarna d.och natt
9:24
i de d.arna blev sjuk och dog
9:37
En d. såg (Kornelius) Guds ängel
10:3
stanna hos dem några d.ar
10:48
Natten före den d.då Herodes
12:6
när det hade blivit d. uppstod
12:18
på utsatt d. klädde sig Herodes
12:21
en gärning utför jag i edra d.ar
13:41
när det hade blivit d. sände
16:35
tala om eller höra ngt nytt för d.en 17 :21
en d. då han skall döma världen
17:31
kommo vi nästföljande d.
20:15
ifrån fOrsta d.en då jag kom
20:18
att jag natt och d. har förmanat
20:31
niir vi stannat där de d.arna ut
21:5
Under den tid av flera d.ar
21:10
Efter de d.arnas förlopp
21:15
intill denna d. har jag vandrat
23:1
När det sedan hade blivit d.
23 :12
Efter några d.ars förlopp
25:13
25:14
nu i flera d.ar vistades där
tjäna Gud med iver natt och d.
26:7
mitt på d.en se ett sken
26 :13
d.ar varken sol eller stjärnor
27:20
När det blev d. kände de icke igen 27:39
utsatte de en viss d. för (Paulus)
28:23
drabba dig på vredens d.
Rom. 2:5
den d.då Gud gm JK. dömer
2:16
3:7
Guds slrllIlfärdighet trätt I d.en
Natten är framskriden, d.en nära 13:12
en hövisk vandel, ss. om d.en
13 :13
gör skillnad mellan d. och d.
14:5
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Dag
den andre håller alla d.ar lika
14:5
Om ngn särskilt aktar på ngn d.
14:6
Den d.en göra det kunnigt l. Kor. 3:13
hänger i denna d.täckelse 2. Kor. 3:14
jag hjälper dig på frälsD1l!gens d.
6:2
se, nu är frälsnil!gens d.
6:2
vår kunskap i d.en inför eder
11:6
överträdelserna komma i d.en Gal. 3:19
l akten ju på d.ar och månader
4,10
lägga i d.en huru det rådslut
Ef. 3:9
undfått •• för förlossningens d.
4:30
stå emot på den onda d.en
6 :13
ifrån den d.då I hörden det
Kol. 1:6
Allt ifrån den d. då vi fingo höra
1:9
huru vi strävade natt och d. l. Tess. 2:9
3:10
Natt och d. är det vår bön
den d.en kan komma över eder
5:4
I ären ljusets harn och d.ens harn 5:5
vi s.höra d.en till, må vara nyktra 5:8
Så skall ske på den d.en
2. Tess. 1:10
vi strävade natt och d.
3:8
håller ut i bön..natt och d. 1.Tim. 5:5
böner,hMe natt och d.
2. Tim. 1:3
mäktig att för den d.en hevara
1:12
harmhärtighet hos H.på den d.en
1:18
giva den åt mig på den d.en
4:8
frestelsens d. i öknen
Hehr. 3:8
hestämmer han åter en viss d.
4:7
Gud har icke talat om en senare d. 4:8
framhar han under sitt kötts d.ar
5:7
utan hegynnelae på sina d.ar
7:3
Se, d.ar skola komma, säger H.
8:8
den d. då jag tog dem vid handen
8:9
förbund i kommande d.ar
8:10
förbund •• i kommande d.ar
10:16
I sen huru d.en nalkas
10:25
prisa Gud på den d.
l. Pet. 2:12
till dess att d.en gryr
2. Pet. 1:19
kräsligt leverne på ljusa d.en
2:13
den d. då våra fäder avsomnade
3:4
äran, nu och till evighetens d.
3:18
vore utan mat rör d.en
Jak. 2:15
mörker till stora d.ens dom
Jud. v.6
d. och natt sade de
Upp. 4:8
deras vredes stora d. är kommen
6:17
tjäna (Gud) d. och natt
7:15
d.en miste tredjedelen av sitt ljus 8:12
på den d.en hade hållits redo
9 :15
i de d.ar då ängelns röst höres
10:7
han s.d.och natt anklagade dem
12:10
ingen ro, varken d. eller natt
14:11
de skola där plågas d. och natt
20:10
pertar •• aldrig stängas om d.en
21:25
DAG (alla dagar)
alla våra d.ar försvinna
Ps. 90:9
alla d.ar bär fram brännoffer Jer. 33 :18
jag är med eder alla d.ar
Matt. 28:20
tjänst inför hm alla våra d.ar Luk. 1:75
ene gör skillnad mellan d. och d. ,
andre håller alla d.ar lika
Rom. 14:5
förmanen varandra alla d.ar Hebr. 3:13
DAG (domens dag)
skall det på domens d.
Matt. 10:15
på domens d. bliva drägligare
11:22
Bodoms land skall på domens d.
11:24
göra räkenskap på domens d.
12:36
orättfärdiga till domens d. 2. Pet. 2:9
de förvaras nu till domens d.
3:7
i fråga om domens d.
1.Joh. 4:17
DAG (dagen därefter)
D.en därefter sade den äldre l.MosJ9:34
d.en därefter •• Faraos födelsedag 40:20
D.en därefter gick (Mose)
2. Mos. 2:13
d.en därefter gjorde H. så
9:6
18:13
D.en därefter satte Mose sig
D.en därefter stodo de bittida upp 32:6
D.en därefter sade Mose
32:30
d.en därefter knorrade
4. Mos. 16:41
När Mose d.en därefter gick in
17:8
mannat upphörde d.en därefter Jos. 5:12
när (Gideon) d.en därefter
Dom. 6:38
D.en därefter gick folket ut
9:42
I. barn d.en därefter ryckte fram 20:24
D .en därefter stod folket bittida
21:4
d.en därefter kommo
l. Sam. 5:3
när de d.en därefter åter kommo
5:4
D.en därefter rördelade Saul
11:11
D.en därefter kom en ond ande
18:10
Davids plats tom d.en därefter
20:27
10 d.ar därefter slog H. Nabal
25:38
D.en därefter kommo filist6erna
31:8
d.en därefter tog han täcket 2. Kon. 8:15
D.en därefter komma
l. Krön.1D:8
d.en efter denna slaktade de
29 :21
till den tredje d.en därefter Esr. 10:8
D.en därefter församlade sig Neh. 8:13
d.en därefter släppte Jeremia Jer.20:3
D.en efter den han dödat Gedalja
41:4
10 d.ar därefter kom H. ord
42:7
d.en därefter när morgonrodn. Jana 4:7
Några d.ar därefter kom (J.) Mark. 2:1
När de d.en därefter voro på väg 11 :12
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2 d.ar därefter var det påsk
14:1
När de d.en därefter gingo
Luk. 9:37
D.en därefter såg han J.
Joh. 1:29
D.en därefter stod Johannes där
1:35
D.en därefter ville J.gå därin
1:43
D.en därefter hände sig detta
6:22
När d.en därefter det myckna folk 12:12
8 d.ar därefter vara hs lärjungar 20:26
D.en därefter församlade sig Apg. 4:5
D.en därefter kom (Moses) åter
7 :26
d.en därefter gick Petrus upp
10:9
D.en därefter stod han upp
10:23
D.en därefter begav (Paulus) sig
14:20
fora d.en.därefter till Neapelis
16:11
tänkte fara vidare d.en därefter
20:7
D.en därefter lade vi till vid Samos 20:15
kommo d.en därefter till Rodus
21:1
D.en därefter gick Paulus med oss 21:18
d.en därefter taga av hm bojorna 22:30
D.en därefter vände de själva
23:32
5 d.ar därefter for översteprästen 24:1
D.en därefter satte (Festus) sig
25:6
d.en därefter, på domarsätet
25:17
D.en därefter komma Agrippa
25:23
D.en därefter lade vi till vid Sidan 27:3
vräkte de d.en därefter en del
27:18
D.en därefter flngo vi sunnanvind
och vi komma på andra d.en tU!
28:13
28:17
3 d.ar därefter kallade han
DAG (dag efter dag)
talade d. efter d. till Josef l. Mos. 39:10
Då (Delila) nu d. efter d.
Dom. 16:16
D. efter d.kommo till David 1.Krön.12:22
när de d.efter d.sagt så
Est. 3:4
jag får infria löften d. efter d. Ps. 61:9
D. efter d. bär han oss
68:20
hade jag d. efter d. min lust Ords. 8:30
vakar vid mina dörrar d. efter d.
8:34
d. efter d. sänt profeterna
Jer. 7 :25
ökade församlingen d. efter d. Apg. 2:47
jag lider döden d. efter d. l. Kor. 15:31
vår invärtes mska d. efter d.2.Kor. 4:16
präster stå d.efter d.i tjänst Hebr.10:11
plågades (Lot) d. efter d.
2. Pet. 2:8
DAG (följande dag)
ätas den följande d.en
3. Mos. 7:16
ätas, eller ock den följande d.en
19:6
följande d.en•• vaktlar
4. Mos. 11:32
icke före påföljande d.s ingång
30:15
följande d. ropade Samuel l. Sam. 9 :26
Följande d.,s.var d.en efter Matt.27:62
förvar till röljande d.
Apg. 4:3
Följande d. kommo de till Cesarea 10:24
kommo följande d. mitt för Klos
20:15
följande d. begåva vi oss därifrån 21:8
(Psulus)lät följande d.helga sig
21:26
DAG (goda dagar)
s.önskar se goda d.ar
Ps. 34:13
när du gör dig goda d.ar
49:19
icke dåren hava goda d.ar
Ords. 19:10
gör dig nu goda d.ar
Pred. 2:1
goda d.ar under sin möda
2:24
än att de göra sig goda d.ar
3:12
gör sig goda d.ar vid den möda
5:17
Var vid gott mod under goda d.en
7 :15
allenast gör sig goda d.ar l. Tim. 5:6
den s. vill se goda d.ar
l. Pet. 3:10
I haven gjort eder goda d.ar
Jak. 5:5
DAG (Guds dag)
påskynden Guds d.s
den Allsmäktiges stora d.

2. Pet. 3:12
Upp. 16:14

DAG (hela dagen)
östanvind blåsa hela d.en
2. Mos. 10:13
folket gick hela d.en och
hela följande d.en och saml. 4. Mos. 11:32
Solen stående nästan en hel d. Jos.10:13
ansatt staden hela den d.en Dom. 9:45
låg där naken hela den d.en 1.8am.19:24
förkunna hela d.en ditt lov
Ps. 35:28
hela d.en går jag sörjande
38:7
på svek tänka de hela d.en
38:13
Hela d.en är min smälek inför mig 44:16
varda vi dödade hela d.en
44:23
min mun full hela d.en av din ära 71:8
förtälja hela d.en din frälsning
71:15
hela d.en tala om din rättfärdighet 71:24
jag vart dock plågad hela d.en
73 :14
smädad hela d.en av dåren
74:22
o H., hela d.en ropar jag till dig
86:3
Hela d.en smäda mig
102:9
Hela d.en begrundar jag den
119:97
Hela d.en har jag uträckt
Jes. 65:2
en visa rör dem hela d.en
Klag. 3 :14
Varrör stån I här hela d.en Matt. 20:6
varda vi dödade hela d.en
Rom. 8:36
Hela d.en har jag uträckt
10:21
DAG (Herrens dag)
Jämren eder ,nära är H.d.
H.d.kommer, gruvlig
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Jes. 13:6
13:9

DAG (i dag)
icke hört förrän i d.
l. Mos. 21:26
låt mig i d. få ett lyckosamt möte 24:12
kom jag i d. till källan
24:42
heter staden Beer-Seba ännu i d. 26:33
Jag vill i d. gå igenom din hjord
30:32
Detta röse vare i d. vittne
31:48
äta I. harn ännu i d.lcke höftsenan 32:32
s. ännu i d.kallas Rakels gravvård 35:20
Varför sen I så sorgsna ut I d.
40:7
måste i d.påminna om mina synder41:9
ännu i d.gäller rör Egyptens jord 47:26
så snart hem i d.
2. Mos. 2:18
icke fullgjort dagsverke •• i d.
5:14
frälsning H. i d. skall bereda
14:13
aldrig se egyptierna, s. I sen i d.
14:13
16:25
Äten det I d .. ty i d. är H. sabbat
i d. skolen I Intet finna
16 :25
helga (folket) i d. och i morgon
19:10
mån I i d. tags handfyllning
32:29
att välsignelse i d.må komma
32:29
Håll de hud s.jag i d.giver(Mose) 34:11
ss. det i d.har tillgått
3.Mos. 8:34
9:4
i d. uppenbarar sig H. ror eder
de hava i d. offrat syndoffer
10:19
Om jag nu i d. åte syndofferskHtt
10:19
där de bo ännu i d.
5. Mos. 2:22
Redan i d. vill jag begynna
2:25
Jairs hyar, ss.det heter ännu I d.
3:14
I s.höllen eder till H•• leven I d.
4:4
lag, vilken jag I d. förelägger eder 4:8
tager jag i d. himmel och jord
4:26
skall du i d. veta •• att H. är Gud
4:39
stadgar och hud s. jag i d. giver
4:40
stadgar •• s. jag i d. framställer
5:1
rorhund med oss s. stå här i d.
5:3
I d. hava vi sett att Gud kan tala
5:24
ord s.jag I d.glver dig
6:6
håll nu de bud•• s.jag I d.glver
7:11
de bud s.jag I d.glver dig
8:1
icke håller hs bud •• s.jag i d.glver 8:11
betygar jag i d. inför eder
8:19
ss. den har att göra ännu I d.
10:8
håller H. bud •• s. jag i d. giver
10:13
heslnnen I d. huru H. har fostrat
11:2
hållen de bud s. jag i d. giver dig
11:8
hören de bud s.jag i d.glver
11:13
förelägger eder i d. välsignelae
11:26
hören H. bud, s. jag i d. giver eder 11:27
ifrån den väg jag i d. bjuder
11:28
stadgar •• s.jag i d.förelägger
11:32
alla hs bud, s. jag i d. giver
13:18
håller alla bud s.jag i d.glver
15:5
därför bjuder jag dig detta i d.
15:15
dessa bud s.jag i d.glver
19:9
rorklarar I d. för H•• att jag
26:3
I d. bjuder dig H. göra efter dessa 26:16
i d.hört H.rorklara
26:17
H. har i d. hört dig förklara
26:18
alla de bud s.jag i d.glver
27:1
stenar om vilka jag i d. giver
27:4
Id.har du blivit H.folk
27:9
bud •• s.jag i d.giver dig
27:10
håller hs bud,s.jag i d.giver dig 28:13
icke viker från de bud jag i d.
28:14
Icke håller bud jag i d. giver dig
28:15
29:10
I stån i d. allasammans inrör H.
eds förbund s.H.1 d.vill sluta
29:12
Ty han vill I d. upphöja dig
29:13
Icke med eder s.jag i d.sluter
29:14
med dem s. i d. stå här inför H.
29:15
dem s.icke äro här I d.
29:15
vars hjärta i d. vänder sig bort
29:18

I alla stycken ss. jag i d. bjuder
30:2
efter ha bud,s.jag i d.glver
30:8
bud s.jag i d.glver dig
30:11
jag f"drelägger dig i d.livet
30:15
då jag nu i d. bjuder dig älska H.
30:16
rörkunnar jag i d. att I skolen
30:18
i d. himmel och jord till vittnen
30:19
ord s.jag i d.gör till vittnen
32:46
I d.skall jag göra dig stot
Jos. 3:7
(stenarna) finnas kvar ännu I d.
4:9
I d. har jag avvältrat från eder
5:9
Gilgal.ss.det heter ännu I d.
5:9
skall H. i d.låta olycka komma
7:25
stenröse. s.flnnes kvar ännu i d.
7:26
Akors dal, ss. det heter ännu I d.
7 :26
ödemark, ss. det är ännu I d.
8 :28
stenröse, s.flnnes kvar ännu I d.
8:29
vedhuggare,ss.de äro ännu i d.
9:27
ss.de göra ännu i d.
13:13
(Ksleb:) Ännu I d. är jag lika stark 14:11
ss.de göra ännu id.
15:63
bland Efraims barn, ss •• ännu i d. 16:10
vi i d. icke •• hlivit renade
22:17
Om I i d. sätten eder upp mot H.
22:18
du må i d. undandraga din hjälp
22:22
utväljen åt eder i d. vem •• tjäna
24:15
Benjamins barn ännu I d.
Dom. 1:21
Lus, ss. den heter ännu i d.
1:26
kvar ännu I d. i Ofra
6:24
i d. haven rest eder upp mot
9:18
Dessa kallar man i d. Jairs byar
10:4
H.må i d.döma mellan I. barn
11:27
källan•• ss.den heter ännu I d.
15:19
kallar ännu i d. det rör Dans läger 18:12
att i d. en hel stam fattas i I.
21:3
Var har du i d.plockat ax
Rut 2:19
man s.jag i d.har arbetat hos
2:19
han I d. rdr saken till slut
3:18
4:9
I ären i d. vittnen att jag har köpt
(Boas:) I ären i d. vittnen härtill
4:10
4:14
Lovad vare H., s. i d. har så gjort
Varf"dr har H. i d.låtit
l. Sam. 4:3
jag har i d. flytt ifrån slagfältet
4:16
trampar ännu i d. ingen på Dagons 5:5
Sorgestenen•• s.finnes ännu i d.
6:18
(Samuel) har i d. kommit till staden 9:12
folket firar i d. en offerfest
9:12
9:19
I skolen äta där med mig i d.
i d.har H.glvlt seger åt I.
11:13
Förbannad den s. i d.förtär föda
14:28
om folket i d. fått äta sig mätta
14:30
synd .. s.i d.har blivit begången
14:38
med Guds hjälp har han i d. utrört 14:45
H.har i d.ryckt I.konungarlke
15:28
Jag har i d. smädat I. här
17:10
har Isais son varken I går eller i d.20:27
i d. heligt , vad våra tillhörigheter 21:5
Du har ju i d.med egna ögon sett
24:11
när H. i d. givit dig i min hand
24:11
har i d.låtit mig se din godhet
24:19
Gud, s. i d. sänt dig mig till mötes 25:32
du s. i d. hindrat mig att ådraga
25:33
Gud har i d. överlämnat din fiende 26:8
mitt liv i d. varit dyrt aktat
26:21
H.gav dig ju I d.1 min hand
26:23
likasom ditt liv i d. varit aktat
26:24
hör SIklag ännu i d. under Juda
27:6
27 :10
i d. f"dretaglt ngt plundringståg
lag och rätt •• ss.det är ännu i d.
30:25
en stor man i d.har fallit
2. Sam. 3:38
främlingar, vilket de göra ännu i d. 4:3
H. har i d. givit konungen hämnd
4:8
Peres-Ussa,ss.det heter ännu i d. 6:8
härlig har Icke I. kon. visat sig i d. 6:20
då han i d. blottat sig
6:20
Stanna här ockaå i d.
11:12
I d. märker din tjänare
14:22
skulle jag i d.låta dig irra
15:20
förbannelse s.1 d. uttalas över mig 16:12
ännu i d.Absaloms minnesvård
18:18
I d. bliver du ingen glädjebudbärare 18 :20
H. i d. har dömt dig fri ifrån alla
18:31
19:5
i d •• tjänares ansikien att rodna
fastän de i d. hava räddat
19:5
I d. har du gjort kunnigt
19:6
19:6
i d.märker jag om Absalom
alla vi andra i d.omkommit
19:6
har jag nu I d.rorst av Josefs hus 19:20
I i d. ären till hinders
19:22
Skulle i d. ngn dödas i I.
19:22
Vet jag icke att jag i d. blivit kon. 19:22
har i d. slaktat tjurar
l. Kon. 1:25
1:48
i d. satt efterträdare på min tron
Salomo måste lova mig I d.
1:51
i d. skall Adonis dödas
2:24
2:26
i d. vill jag icke döda dig
(Hiram:) Lovad vare H.i d.
5:7
Ksbuls land,ss.de heta ännu I d.
9:13
arbetsplikiiga •• ss.de äro ännu i d. 9:21
Om du i d. underkastar dig detta
12:7
18:15
i d. skall jag träda fram för hm
i d. bliva kunnigt att du är Gud
18:36
jag vill i d. giva den i din hand
20:13
H. i d. vill taga din herre
2. Kon. 2:3
H. i d. vill tags din herre
2:5

859

860

detta är H.H.Sebaots d.
Jer. 46:10
på H. vredes d. fanns ingen Klag. 2:22
icke rädda dem på H. vredes d. Hes. 7:19
kunnat hestå i striden på H. d.
13:5
H. d. är nära
30:3
Ty H. d. är nära
Joel 1:15
Ty H.d.kommer,ja,den är nära
2:1
H.d. är stor och fruktansvärd
2:11
förrän H.d.kommer, den stora
2:31
ty H.d.är nära i Domens dal
3:14
Ve eder s.åstunden H.d.
Am. 5:18
Vad viljen I med H.d.
5:18
H.d. är mörker och icke ljus
5:20
H. d. är nära för alla hednafolk Ob. v.15
H.d. är nära
Sef. 1:7
skall ske på H.slaktoffers d.
1:8
H. stora d. är nära
1:14
Hör, det är H.d.
1:14
rädda dem på H. vredes d.
1:18
innan H.vredes d.kommer
2:2
beskärmade på H. vredes d.
2:3
en d. skall komma, en H. d.
Sak. 14:1
förrän H.stora d.kommer
Mal. 4:5
förrän H.d.kommer,den stora Apg. 2:20
ostraffliga på vår H.d.
l. Kor. 1:8
skall hliva frälst på H.J.d.
5:5
vår berömmelse på H.J.d. 2. Kor. 1:14
I veten att H.d.kommer
l. Tess. 5:2
s.om H.d.stode ror dörren 2. Tess. 2:2
H.d •• komma ss. en tjuv
2. Pet. 3:10
i andehänryckning på H.d.
Upp. 1:10

Dug
Varför vill du i d. fara till hm
4:23
Giv hit •• så vi få äta hm i d.
6:28
Elisas •• huvud i d.får sitta kvar
6:31
l d. kunna vi frambära
7:9
avträden,s.filUlas kvar ännu i d.
10:27
Jokteel,ss.det heter äIU1u i d.
14:7
(i Elat) bo (aramlierna) äIU1u I d.
16:6
~ssyrien,där de äro äIU1u I d.
17:23
Annu i d. göra de likasom förut
17:34
göra äIU1u i d. ss. deras fäder
17 :41
bo där äIU1u i d.
1. Krön. 4:43
där de äro äIU1u i d.
5:26
Peres-Ussa,ss.det heter äIU1u i d. 13:11
Vill ngn annan nu i d. frivilligt
29:5
ss.de äro ännu i d.
2.Krön. 8:8
Berakadalen,ss.det heter i d.
20:26
om Josia, ss. man gör ännu id.
35:25
ss. det går oss ännu i d.
Esr. 9:7
ss.1 d. nogsamt synes
9:15
Given dem i d. tillbaka åkrar Neh. 5:11
namn, s. är detsamma än i d.
9:10
redan i d. skola furstinnorna Est. 1:18
må konungen i d. komma till ett
5:4
att göra efter påbudet för i d.
9:13
i d. med klagan göra uppror
Job 23:2
Du är min son,jag har i d.f'ött Ps. 2:7
O att l villen i d. höra hs röst
95:8
består allt än i d.
119:91
i d.har jag fått infria löften Ords. 7:14
undervisar jag i d. just dig
22:19
iörrän i d.fick du icke höra Jes. 48:7
jag sätter dig i d.över folk
Jer. 1:10
jag gör dig I d. till en fast stad
1:18
ett namn s. är detsamma än i d.
32:20
ännu I d.dricka de Icke vin
35:14
40:4
nu löser jag dig i d. ur kedjorna
Märken att jag i d. har varnat eder 42:19
~ag har nu i d. f'örk=t det
42:21
Annu i d. äro de icke ödmjukade
44:10
mot mig intill dend.s.i d.är Hes. 2:3
offerhöjd,ss.man säger ännu i d. 20:29
l orenen eder ännu i d.på avgudar 20:31
namn,s.är detsamma än i d. Dan. 9:15
det vare eder f'örkunnat i d. Sak. 9:12
dagliga bröd giv oss i d.
Matt. 6:11
gräset på marken, vilket I d. står
6:30
skulle det hava stått ännu i d.
11:23
Det bliver oväder i d.
16:3
gå i d.och arbeta i vingården
21:28
kallas den åkern i d. Blodsåkern
27:8
i d. har en Frälsare blivit iödd Luk. 2:11
l d. är detta skriftens ord
4:21
5:26
i d. sett iörunderliga ting
gräset på marken, vilket i d. står 12:28
jag I d.och i morgon driver ut
13:32
jag måste vandra i d. och i morgon 13:33
19:5
i d. måste jag gästa i ditt hus
19:9
l d. har frälsning vederfarits
O att du i d. hade insett
19:42
22:34
l d.skall icke hanen gala,f'örrän
Förrän hanen i d. har gallt
22:61
l d. skall du vara med mig i
23:43
(Davids) grav .. ibland oss i d. Apg. 2:29
vi i d. underkastas ralUlsaknlng
4:9
Du är min Son, jag har i d. f'ött dig 13:33
På grund av det s.i d.har skett
19:40
betygar jag för eder nu i d.
20:26
ss. l allasammans i d. gören
22:3
jag i d. står iniör rätta här
24:21
26:2
i d. skall försvara mig
står jag i d. ss. ett vittne
26:22
alla s. i d. höra mig
26:29
Det är i d.14 d.ar s. l haven
27:33
så är det ännu i d.
Rom. 11:8
äIlllu i d. hänger ett täckelse 2. Kor. 3 :15
Du är min Son,jag har i d.
Hebr. 1:5
l d. om l fån höra hs röst
3:7
förmanen •• så länge det heter i d.
3:13
3:15
l d.om l fån höra hs röst
gm ordet i d. äter en viss d.
4:7
4:7
l d.om l fån höra hs röst
Du är min Son, jag har i d. iOtt dig
5:5
JK. är densamme i går och i d.
13:8
l d. vilja vi begiva oss
Jak. 4:13

lika många d.ar du ligger på
4:9
visade sig under många d.ar Apg.13:31
Så gjorde hon under många d.ar
16:18

DAG (många dagar)
så många d.ar ätgå
1. Mos. 50:3
lika många d.ar s. vid
3. Mos. 12:2
un.der många d.ar
Est. 1:4
mIna d.ar skola bliva många
Job 29:18
Giv oss glädje så många d.ar Ps. 90:15
s~?la dina d.ar bliva många Ords. 9:11
~orkrets d.ar •• så många
Pred.11:8
liks många d.ar s. du ligger Hes. 4:4

DAG (var dag, varje dsg)
arbete, var d. det f'ör den d.en 2.Mos.5:13
tegel,s.de skulle lämna för var d. 5:19
samla för var d.så mkt s.behöves 16:4
dubbelt mot vad de för var d. samla 16:5
var d. skall du offra en tjur
29:36
2 lamm för var d. beständigt
29:38
var d.de f'ör den d.en
3. Mos. 23:37
40 år - ett år för var d.
4. Mos. 14:34
2 lamm till brännoffer f'ör var d. 28:3
skolen l offra var d.
28:24
Salomo f'ör var d. behövde l. Kon. 4:22
skaffar rätt efter var d.s behov
8:59
visst för var d.
2. Kon. 25:30
var sjunde d. infinna sig
l. Krön. 9:25
båden glädje var d.
16 :23
tjänst var d.med de för den d.en
16:37
norrut 4 (leviter) f'ör var d ..
söderut 4 iör var d.
26:17
(Salomo) offrade var d. de för den
d.en bestämda offren
2. Krön. 8:13
var d.de för den d.en bestämda
8:14
leviterna •• lovade H. var d.
30:21
i H.hus,där var d.de för den
d.en bestämds sysslorna utiöras
31:16
offrade brännoffer för var d. Esr. 3:4
var d. det för den d.en bestämds
3:4
vad s.tillreddes f'ör var d.
Neh. 5:18
var 10. d. anskaffades mkt vin
5:18
f'öreläste ur Guds lagbok var d. ,
från den f'örsta d.en tlll den sista ••
höllo högtid i 7 d.ar och på 8. d.en 8:18
bestämd utanordn. var för var d.
11:2a
s. tillkom dem var iör var d.
12:47
Est. 2:11
Mordokai gick var d. fram
kastades pur •• om var särskild d.
3:7
Båden glädje var d.
Ps. 96:2
underhåll .. visst f'ör var d.
Jer. 52:34
Hes. 4:6
i 40 d.ar, var d. svarande
ett visst underhåll för var d. Dan. 1:5

DAG (med grundtal)
7 d.ar härefter •. låta det regna
i 40 d.ar och 40 nätter
1. Mos. 7:4
efter de 7 d.arna kom flodens
7:10
regn kom över jorden i 40 d .ar
7 :12
7 :17
floden kom över jorden i 40 d.ar
vattnet fortfor stiga I 150 d.ar
7:24
efter 150 d.ar begynte vattnet
8:3
efter 40 d.ar öppnade Noa iönstret 8:6
väntade han ytterligare 7 d.ar
8:10
han väntade ytterligare 7 d.ar
8:12
omskäras ,när det är 8 d.ar
17:12
omskar !sak när delUle var 8 d.ar 21:4
40:12
(Josef:) 3 rankorna betyda 3 d.ar
om 3 d.ar skall Farao upphöja
40:13
de 3 korgarna betyds 3 d.ar
40:18
om 3 d.ar skall Farao upphöja
40:19
hålla dem I fängelse under 3 d.ar 42:17
(balsameringen) ätgingo 40 d.ar
50:3
egyptierna begräto hm i 70 d.ar
50:3
sorgefest efter sin fader i 7 d.ar 50:10
7 d.ar efter det H.slagit
2.Mos. 7:25
mörker kom över Egypt .. i 3 d.ar 10:22
röra sig från sin plats i 3 d.ar
10:23
l 7 d.ar skolen l äta osyrat bröd
12:15
l 7 d.ar •• ingen surdeg i edra hus 12:19
13:6
l 7 d.ar skall du äta osyrat bröd
Under de 7 d.arna äta osyrat bröd 13:7
3 d.ar vandrade de utan att finna
15:22
l 6 d.ar skolen l samla därav
16:26
giver han eder bröd Iör 2 d.ar
16 :29
6 d.ar skall du arbeta
20:9
på 6 d.ar gjorde H.himmelen
20:11
om den slagne lever 1 eller 2 d.ar 21 :21
l 7 d.ar skola de stanna hos
22:30
6 d.ar skall du göra ditt arbete
23:12
17 d.ar skall du äta osyrat bröd
23:15
molnskyn övertäckte det i 6 d.ar
24:16
blev Mose på berget i 40 d.ar
24:18
29:30
l 7 d.ar skall den av hs söner
7 d.ar skall deras handfyllnlng
29:35
l 7 d.ar skall du bringa försoning 29:37
6 d.ar skall arbete göras
31:15
6 d.ar gjorde H. himmel och jord 31 :17
34:18
l 7 d.ar skall du äta osyrat bröd
34:21
6 d.ar skall du arbeta
(Mose) blev •• hos H. i 40 d.ar
34:28
6 d.ar skall arbete göras
35:2
under 7 d.ar skolen l Icke 3. Mos. 8:33
ty 7 d.ar skall eder handfyllnlng
8:33
föder gossebarn•• oren i 7 d.ar
12:2
skall hon stanna hemma 33 d.ar
12:4
skall hon stanna hemma 66 d.ar
12:5
den angripne ilUlestängd i 7 d.ar
13:4
andra gången•. innestängd i 7 d.ar 13:5
hålla hm innestängd i 7 d.ar
13 :21,26
den angripne innestängd i 7 d.ar
13:31
skorvsjuke innestängd i 7 d.ar
13:33
angripna saken inläst I 7 d.ar
13:50
Iör andra gången .. inläst i 7 d.ar 13:54
stanna utanför sitt tält i 7 d.ar
14:8
prästen stänga huset för 7 d.ar
14:38
att Iörklaras ren, räkna 7 d.ar
15:13
skall hon vara oren i 7 d.ar
15:19
skall han vara oren i 7 d.ar
15:24
räkna 7 d.ar och sedan vara ren
15:28
djuret dia sin moder i 7 d.ar
22:27
6 d.ar skall arbete göras
23:3
skolen l äta osyrat bröd i 7 d.ar
23:6
offra eldsoffer åt H. i 7 d.ar
23:8
50 d.ar intill d.en efter den sjunde 23:16
23:34
H.lövhyddohögtid, i 7 d.ar

17 d.ar .. offra eldsoffer ät H.
23:36
skolen l fira H.högtid,1 7 d.ar
23:39
skolen så vara glada i 7 d.ar
23 :40
fira ss.H.högtid 7 d.ar om året
23:41
skolen bo I lövhyddor 7 d.ar
23:42
molnskyn stannade 1 d.
4. Mos. 9:21
om (molnskyn) stannade 2 d.ar
9:22
Icke allenast l d. eller 2 d.ar
11:19
icke allenast 5 d.ar eller 10 d.ar
eller 20 d.ar
11:19
12:14
hon sitta med skam i 7 d.ar
Må hon hållas innestängd i 7 d.ar 12:14
hölls Mirjam innestängd i 7 d.ar
12:15
efter 40 d.ar vände (spejarna)
13:26
ss. l under 40 d.ar bespejat
14:34
kommer vid ngn död •• oren 7 d.ar 19:11
s.kommer vid ngn .. oren i 7 d.ar 19:16
begräto de (Aron) i 30 d.ar
20:29
skall äta osyrat bröd,i 7 d.ar
28:17
28:24
Likadana offer var d. i 7 d.ar
skolen fira en H. högtid i 7 d.ar
29:12
utaniör lägret ,I 7 d.ar
31:19
6 d.ar skall du arbeta
5. Mos. 5:13
på berget i 40 d.ar och 40 nätter
9:9
nIir de 40 d.arna voro förlidna
9:11
låg så i 40 d.ar och 40 nätter
9:18
låg så i de 40 d.arna och de 40
9:25
stannade på berget 40 d.ar och 40 10:10
16:3
I 7 d.ar sksll du äta osyrat bröd
17 d.ar må man icke se surdeg
16:4
16 d.ar skall du äta osyrat bröd
16:8
16:13
Lövhyddohögtiden hålla i 7 d.ar
l 7 d.ar skall du hålla H. högtid
16:15
l. barn begräto Mose I 30 d.ar
34:8
om 3 d.ar .. gå över Jordsn
Jos. 1:11
hållen eder gömda där i 3 d.ar
2:16
(spejarna) stannade där i 3 d.ar
2:22
efter 3 d.ar gingo tillsyningsm.
3:2
så skall du göra i 6 d.ar
6:3
så gjorde (l. barn) i 6 d.ar
6:14
Men nIir 3 d.ar voro förlidna
9:16
lovprisa Jeftas dotter 4 d.ar Dom.11:40
under 3 d.ar kunde de icke lösa
14:14
med grät under de 7 d.ar
14:17
stannade hos hm i 3 d.ar
19:4
åsnilUlorna s. nu i 3 d.ar
1. Sam. 9:20
7 d.ar skall (Saul) vänta
10:8
Giv oss 7 d.ars uppskov
11:3
När (Saul) nu hade vänlat 7 d.ar
13:8
17:16
i 40 d.ar kom filistlien
10 d.ar därefter slog H. Nabal
25:38
min herre övergav mig för 7 d.ar 30:13
och fastade så i 7 d.ar
31 :13
David .. i 2 d.ar uppehållit 2. Sam. 1:1
Båda upp Juda män inom 3 d.ar
20:4
kommo de efter 9 mån. och 20 d.ar 24:8
att pest i 3 d.ar skall hemsöka
24:13
firade Salomo högtiden i 7 d.ar
och åter 7 d.ar,
tillsammans 14 d.ar
1. Kon. 8:65
Gån bort och vänten ännu 3 d.ar
12:5
Simrl.. regerade I 7 d.ar i Tirza 16 :15
(Elia) gick .. 40 d.ar och 40 nätter 19:8
lägrade mitt emot •• i 7 d.ar
20:29
sökte efter hm i 3 d.ar
2. Kon. 2:17
de fastade så 17 d.ar
l. Krön. 10:12
de voro där hos David i 3 d.ar
12:39
21 :12
H. svärd och pest under 3 d.ar
Salomo högtiden I 7 d.ar
2. Krön. 7:8
altarets invign. firade de i 7 d.ar
och högtiden i 7 d.ar
7:9
10:5
Vänten äIU1u 3 d.ar
fortsatte plundringen i 3 d.ar
20:25
dräpte 120000 män på en ends d.
28:6
på åttonde d.en hUlU1it till H. förhus
och helgade H. hus under 8 d.ar
29:17
osyrade brödeIs högtid i 7 d.ar
30:21
äto av högtidsoffren de 7 d.arna
30:22
hålla högtid under ännu 7 d.ar
30:23
högtid också under de 7 d.arna
30:23
höllo nu påskhögtid i 7 d.ar
35:17
regerade 3 mån. och 10 d.ar
36:9
de höllo högtid i 7 d.ar
Esr. 6 :22
vi voro lägrade där i 3 d.ar
8:15
8:3 2
blevo stilla där i 3 d.ar
10:13
ej heller avslutas på 1 d. eller 2
Jerusalem och varit i 3 d.ar Neh. 2:11
muren blev färdig på 25. d.en i
månaden Elul, efter 52 d.ar
6:15
de höllo högtid i 7 d.ar
8:18
föreläste H.lagbok 1/4 av d.en
9:3
konungsi. härlighet •• 180 d.ar Est. 1:4
gjorde konungen 7 d.ars gästabud
1:5
har icke på 30 d.ar varit kallad
4:11
med hm på jorden i 7 d.ar
Job 2:13
Ps. 84:11
l d.i dina gårdar .. än 1000
vet icke vad 1 d.kan bära
Ords. 27:1
Jes. 2:12
1 d.har H.Sebaot bestämt
avhugger H. allt på 1 d.
9:14
bränna upp allt på l d.
10:17
fira en d. till H. behag
58:5
land komma till liv på en enda d. 66:8
Jer. 31:6
1 d.kommer,då vaktare
10 d.ar därefter kom H. ord
42:7
satt där ibland dem i 7 d.ar Hes. 3:15

861

862

863

864

DAG (Jesu, Kristi, Människosonens dag)
vilja se en av Maks.s d.ar
Luk.17:22
skall det vara med MlIks på hs d. 17 :24
skall det ske i Maks.s d.ar
17'26
den d.då Maks uppenbaras
17;S0
ostraffliga på vår H.JK.d. 1. Kor. 1:8
5:5
anden skall bliva frälst på H. J. d.
berömmelse,på vår H.J.d. 2.Kor. 1:14
fullborda det,inlill KJ.d.
Fil. 1:6
stötesten i väntan på K. d.
1:10
mig till berömmelse på K. d.
2:16

DAG (samma dsg)
samma d.gick Noa in i arken 1.Mos. 7:13
Abraham omskar på samma d.
17:23
samma d.omskuros Abraham
17:26
Samma d.kommo !saka tjänare
26:32
samma d. avskilde (Jakob)
30:35
Så vände Esau om,samma d.
33:16
2. Mos. 5:6
bjöd Farao samma d.
eftersom jag på denna samma d.
12:17
f'örde H. på denna samma d. l. barn 12:51
samma d. han bär fram
3. Mos. 6:5
köttet skall ätas samma d.
7 :15
skall offerdjuret •• ätas samma d.
7:16
Samma d. l offren det
19:6
icke slakta ngt djur på samma d. 22:28
(lovoffret) skall ätas samma d.
22:30
skolen l äta f'örrän på samma d.
23:14
denna samma d. utlysa en helig
23 :21
intet arbete göra på samma d.
23 :28
s. Icke späker sig samma d.
23 :29
samma d. erlägga detta värde
27 :23
skall han samma d .. belga 4. Mos. 6:11
om helUles fader samma d. säter
30:6
ngt till helUle därom samma d.
3 0:8
om hennes man samma d.säger
30:9
om helU1eB man upphäver samma d. 30:13
Icke säger ngt till henne samma d. 30:15
begrava den på samma d. 5. Mos. 21:23
Samma d. han gjort sitt arbete
24:15
H. talade till Mose delUla samma d. 32:48
intogo (Eglon) samma d.
Jos. 10:35
på en och samma d. skola 1. Sam. 2:34
kom till Silo samma d.
4:12
6:16
vände de samma d. tlllbaka
dessa tecken inträffade samma d. 10:9
nybakat bröd samma d.det gamla 21:6
David flydde samma d.f'ör Saul
21:10
gav Akls hm samma d. Siklag
27:6
Gad kom till David samma d.2.Sam.24:18
På samma d.helgade kon. 1. Kon. 8:64
gjorde l. samma d. Omri till kon. 16:16
f'örgöra judsrna •• samma d. ,
på trettonde d.en
Est. 3:13
Samma d. gav kon. Ahasverus
8:1
detta på en och samma d. ,på
trettonde d.en i tolfte mw.aden
9:11
bliver kunnig samma d.
Ords. 12:16
samma d. står (Assur) i Nob Jes. 10:32
att växa högt samma d.
17:11
olyckor •• på en och samma d.
47:9
samma d.som de orenade
Hes. 23:38
samma d.som de slaktade
23:39
du må samma d.gå åstad
Sak. 6:10
Samma d. gick J. ut
Matt. 13:1
Samma d. trädde sadduc6er fram 22:23
Samma d.om aftonen,sade J. Mark. 4:35
samma d.stadds på vandring Luk.24:13
På aftonen samma d.kom J. Joh. 20:19
Samma d. utbröt förföljelse
Apg. 8:1
på en och samma d. helUles
UPP. 18:8

Var d. har nog av sin egen
Matt. 6:34
Var d. har jag suttit i helgedomen 26:55
Var d. har jag varit Ibland
Mark. 14:49
tage sitt kors på sig var d.
Luk. 9:23
vårt dagliga bröd giv oss var d.
11:3
levde var d. i glädje och prakt
16:19
undervisade var d. i helgedomen
19:47
Fastänjag var d. varit med eder
22:53
var d. endräktigt tillsammans Apg. 2:46
s.man var d.plägade sätta vid
3:2
upphörde icke var d. undervisa
5:42
brödernas antal förökades var d. 16:5
rannsakade var d.skrifterna
17:11
samtal på torget, var d.
17 :17
jag var d. var överlupen
2. Kor. 11:28
icke var d. behövde frambära Hebr. 7 :27
DAG (yttersta dagen)
uppstå på den yttersta d.en
Joh. 6:39
hm uppstå på den yttersta d.en
6:40
läts hm uppstå på den yttersta d.en 6:44
jag skall. . uppstå den yttersta d.en 6:54
uppståndelsen på den yttersta d.en 11:24
döma hm på den yttersta d.en
12:48
ske i de yttersta d.arna
Apg. 2:17
i de yttersta d.arna svåra 2. Tim. 3:1
i de yttersta d.arna bespott. 2. Pet. 3:3
skatter i de yttersta d.arna
Jak. 5:3
DAG (öppen dag)
synder ligga i öppen d.
1. Tim. 5:24
goda gärntngar ligga i öppen d.
5:25

Dag-Dagg
åttonde d.en •• högtidsförsamling
29:35
rena sig tredje d.en och sjunde d.en31:19
två edra kläder på sjunde d.en
31:24
från Rameses på femtonde d.en
33:3
Aron dog på första d.en i mån.
33:38
första d.en talade Mose
5. Mos. 1:3
sjunde d.en är H. sabbat
5:14
det s. du slaktar på första d.en
16:4
sjunde d.en är H. högtidsförsam!. 16:8
tionde d.en folket steg upp
Jos. 4:19
påskhögtid den fjortonde d.en
5:10
sjunde d.en .• tåga omkring staden
6:4
tågade på andra d.en en gång
6:14
sjunde d.en tågade 7 gånger
6:15
kommo tredje d.en till deras
9:17
10:32
intogo (Lakis) på andra d.en
På sjunde d.en sade de
Dom. 14:15
sjunde d.en sade han lösningen
14:17
Innan solen gick ned sjunde d.en
14:18
När de på fjärde d.en gjorde sig
19:5
femte d.en stod han bittida
19:8
där de ställt upp sig första d.en
20:22
drog Benjamin på andra d.en ut
20:25
mot Benjamins barn tredje d.en
20:30
När David på tredje d.en
1. Sam. 30:1
tredje d.en en man kom
2.Sam. 1:2
Men på sjunde d.en dog barnet
12:18
tredje d.en efter det jag
1. Kon. 3:18
åttonde d.en lät han folket gå
8:66
till Rehabeam tredje d.en
12:12
tillbaka till mig på tredje d.en
12:12
en högtid femtonde d.en
12:32
steg upp på femtonde d.en
12:33
sjunde d.en kom det till strid
20:29
på tionde d.en i månaden
2. Kon. 25:1
25:3
Men på nionde d.en i månaden
på sjunde d.en i månaden
25:8
på tjugosjunde d.en i månaden
25:27
var sjunde d.infinna sig
l. Krön. 9:25
andra d.en i andra mån.
2. Krön. 3:2
på åttonde d.en högiidsförsamling
7:9
på tjugotredje d.en i sjunde mån.
7 :10
till Rehabeam tredje d.en
10:12
tillbaka till mig på tredje d.en
10:12
på fjärde d.en forsamlade sig
20:26
på första d.en i första månaden
29:17
åttonde d.en hunnit till H. förhus
29:17
fjortonde d.en i andra månaden
30:15
slaktade påskalam. fjortonde d.en 35:1
första d.en i sjunde månaden Esr. 3:6
huset färdigi till den tredje d.en
6 :15
fjortonde d.en i första månaden
6 :19
på forsta d.en i första månaden
7:9
på första d.en i femte månaden
7:9
vi bröto upp på tolfte d.en
8:31
på fjärde d.en uppvägdes silvret
8:33
icke komme till den tredje d.en
10:8
tredje d.en, det är på
tjugonde d.en i nionde månaden
10:9
på första d.en i tionde månaden
10:16
första d.en i första månaden
10:17
var tionde d. anskaffades vin Neh. 5:18
muren blev färdig tjugofemte d.en
i månaden Elul, efter 52 d.ar
6 :15
på första d.en i sjunde månaden
8:2
föreläste ur Guds lagbok var d. ,
från första d.en till den sista
8:18
åttonde d.en hölls högtidsförsamI.
8:18
tjugofjärde d.en församlade sig r.
9:1
på sjunde d.en konungens
Est. 1:10
trettonde d.en i första månaden
3:12
förgöra judarna •• trettonde d.en
3:13
På tredje d.en klädde Ester sig
5:1
sade konungen också på andra d.en 7:2
tjugotredje d.en i tredje månaden
8:9
trettonde d.en i tolfte månaden
8:12
på trettonde d.en i tolfte månaden
9:1
församlade sig på fjortonde d.en
9:15
Detta skedde på trettonde d.en
men på fjortonde d.en vilade de
9:17
församlat sig på trettonde d.en
men vilade på femtonde d.en
9:18
Därför fira judarna fjortonde d.en 9:19
skulle fira den femtonde d.en
9:21
i fjärde mån.,på nionde d.en Jer. 39:2
på tionde d.en i månaden kom
52:4
i fjärde månaden på nionde d.en
52:6
femte månaden på tionde d.en
52:12
tolfte månaden, tjugofemte d.en
52:31
femte d.en i fjärde månaden Hes. 1:1
på femte d.en i månaden
1:2
i sjätte månaden,på femte d.en
8:1
på tionde d.en i femte månaden
20:1
på tionde d.en i tionde månaden
24:1
elfte året,första d.en i månaden
26:1
tolfte d.en i tionde månaden
29:1
första d.en i första månaden
29:17
på sjunde d.en i första månaden
30:20
på första d.en i tredje månaden
31:1
på första d.en i tolfte månaden
32:1
på femtonde d.en i månaden
32:17
femtonde d.en i tionde månaden
33 :21
tionde d.en i månaden kom H.
40:1
skola prästerna på åttonde d.en
43:27
På första d.en i första månaden
45:18

Så skall du göra på sjunde d.en
45:20
På fjortonde d.en .• påskhögtid
45:21
På femtonde d.en i sjunde mån.
4·5:25
tjugofjärde d.en i första mån. Dan.10:4
första d.en dina ord varit hörda
10:12
tredje d.en låta oss stå upp
Hos. 6:2
på tredje d.en eder tionde
Am. 4:4
första d.en i mån. kom H.
Hagg. 1:1
Detta skedde på tjugofjärde d.en
2:1
på tjugoförsta d.en kom H.ord
2:2
tjugofjärde d.en i nionde månaden
2:11
har varit före tjugofjärde d.en
2:19
H. ord kom på tjugofjärde d.en
2:21
tjugofjärde d.en i elfte mån. Sak. 1:7
på fjärde d.en i nionde månaden
7:1
på tredje d.en skulle uppstå Matt. 16:21
på tredje d.en skall han uppstå
17:23
på tredje d.en uppstå igen
20:19
första d.en i osyrade brödets
26:17
skyddar graven intill tredje d.en
27 :64
första d.en i det osyrade
Mark. 14:12
på åttonde d.en .• omskära
Luk. 1:59
tredje d.en skall han uppstå igen
9:22
först på tredje d.en är färdig
13:32
på tredje d.en skall uppstå igen
18:33
på tredje d.en uppstå igen
24:7
tredje d.en sedan detta skedde
24:21
tredje d.en uppstå från de döda
24:46
tredje d.en var ett bröllop
Joh. 2:1
blott tredje timmen på d.en
Apg. 2:15
omskar (Isak) på åttonde d.en
7:8
Det är nu fjärde d.en sedan
10:30
har Gud uppväckt på tredje d.en
10:40
vi träffade dem på femte d.en
20:6
första d.en jag kom till Asien
20:18
tredje d.en kastade (s jörnännen)
27 :19
vi kommo på andra d.en
28:13
uppstått på tredje d.en
l. Kor. 15:4
på första d.en i var vecka
16:2
ifrån första d.en intill nu
Fil. 1:5
om den sjunde d.en heter det så:
Gud vilade på sjunde d.en
Hebr. 4:4

DAG (med ordningstal)
vart morgon, den första d .en I.Mos. 1:5
1:8
det vart morgon,den andra d.en
det vart morgon, den tredje d.en
1:13
1:19
det vart morgon, den fjärde d.en
1:23
det vart morgon,den femte d.en
1 :31
det vart morgon, den sjätte d.en
2:2
Gud fullbordade på sjunde d.en
2:2
och vilade på sjunde d.en
2:3
Gud välsignade den sjunde d.en
7:11
sjuttonde d.en bröto alla källor
sjuttonde d.en stannade arken
8:4
8:5
första d .en blevo bergstopparna
8:13
första d.en vattnet sinat bort
8:14
tjugosjunde d.en •• jorden torr
22:4
Abraham på tredje d.en lyfte upp
31:22
på tredje d.en fick Laban veta
34:25
på tredje d.en,då de voro sjuka

På tredje d.en därefter .• Faraos
40:20
tredje d.en sade Josef till dem
42:18
tionde d.en •• var husfader 2. Mos .12:3
intill fjortonde d.en
12:6
första d.en skaffa bort all surdeg 12:15
äter ngt syrat från första d.en
12:15
första d.en helig sammankomst
12:16
ock p.å den sjunde d.en hålla helig 12:16
fjortonde d.en äta osyrat bröd
12:18
fortfara ända till fjugoförsta d.en 12:18
på sjunde d.en hållas H.högtid
13:6
på femtonde d.en efter sitt uttåg
16:1
när de på sjätte d.en tillreda
16:5
på den sjätte d.en hade de samlat 16:22
(Mose:) på sjunde d.en är sabbat
16:26
gingo några på sjunde d.en ut
16:27
giver han på den sjätte d.en bröd 16:29
ingen gå hemifrån den sjunde d.en 16:29
höll folket sabbat på sjunde d.en
16:30
på tredje d.en begynte det dundra 19:16
sjunde d.en :ir H., din Guds sabbat 20:10
men han vilade på sjunde d.en
20:11
på åttonde d.en skall du giva dem 22:30
sjunde d.en skall du hålla vilodag 23:12
sjunde d.en kallade han på Mose
24:16
på sjunde d.en är vilosabbat
31:15
men på sjunde d.en vilade han
31:17
sjunde d.en skall du hålla vilodag 34:21
sjunde d.en skolen I hava helgdag 35:2
första d.en uppsätta tabernakel
40:2
tabernaklet uppsatt på första d.en 40:17
detta tredje d.en bräIUlaS
3. Mos. 7:17
tredje d.en äter tackoffers köttet
7:18
åttonde d.en kallade Mose till sig
9:1
åttonde d.en •• omskäras
12:3
när (prästen) sjunde d.en beser
13:5
sjunde d.• en beser för andra gången 13:6
när han på sjunde d.en beser hm
13 :27
sjunde d.en beser angripna stället 13:32
sjunde d.en beser skorvsjuke
13:34
sjunde d.en beser angripna stället 13 :51
på sjunde d.en raka av sitt hår
14:9
på åttonde d.en •. taga 2 lamm
14:10
till prästen på åttonde d.en
14:23
sjunde d.en kommer och beser
14:39
åttonde d.en •• taga 2 turturduvor
15:14
åttonde d.en skall hon taga
15:29
tionde d.en skolen I späka eder
16:29
s. bliver över till tredje d.en
19:6
Om det ätes på tredje d.en
19:7
ifrån åttonde d.en är välbehagligi 22:27
på sjunde d.en är vilosabbat
23:3
på fjortonde d.en •• är H.påsk
23:5
på grmyonfr f.rn •• H.osyrade
23:6
första d.en •• helig sammankomst
23:7
sjunde d.en skall åter hållas
23:8
på första d.en .. hålla sabbatsvila
23:24
på tionde d.en •• försoningsdagen
23 :27
nionde d.en •. hålla sabbatsvila
23:32
femtonde d.en •• H.lövhyddohögtid 23:34
första d.en •• helig sammankomst
23:35
åttonde d.en •. helig sammankomst 23:36
femtonde d.en .• fira H. högtid
23:39
åttonde d.en är ock sabbatsvila
23 :39
skolen första d.en taga frukt
23:40
tionde d.en .• blåsa i larmbasun
25:9
talade till Mose första d.en 4. Mos. 1:1
1:18
församla menigheten första d.en
han skall raka det på sjunde d.en
6:9
åttonde d.en bära fram .• 2 turturd. 6:10
första d.en forde fram .• offergåva 7:12
andra d.en förde Netanel fram
7:18
7:24
tredje d.en kom •• Eliab
7:30
fjärde d.en kom •• Elisur
femte d.en kom •• Selumiel
7:36
sjätte d.en kom •• Eljasaf
7:42
7:48
sjunde d.en kom •• Elisama
7:54
åttonde d.en kom •• Gamliel
7:60
nionde d.en kom .• Abidan
7:66
tionde d.en kom .. Ahieser
7:72
elfte d.en kom •. Pagiel
tolfte d.en kom •• Ahira
7:78
9:3
fjortonde d.en i denna månad
9:5
höllo påskhögtid .• fjortonde d.en
9:11
skall hålla den på fjortonde d.en
tjugonde d.en höjde sig molnskyn 10:11
rena sig på tredje d.en och
19:12
på sjunde d.en
icke renar sig på tredje d.en
och på sjunde d.en •. icke ren
19:12
19:19
på tredje d.en och sjunde d.en
19:19
När på sjunde d.en hs rening är
28:16
fjortonde d.en är H. påsk
28:17
femtonde d.en i samma månad
28:18
första d.en helig sammankomst
28:25
sjunde d.en helig sammankomst
29:1
första d.en helig sammankomst
29:7
tionde d.en helig sammankomst
femtonde d.en helig sammankomst 29:12
29:17
den andra d.en: 12 ungtjurar
den tredje d.en: 11 tjurar
29:20
fjärde d.en: 10 tjurar
29:23
29:26
femte d.en: 9 tjurar
29:29
Sjätte d.en: 8 tjurar
29:32
sjunde d.en: 7 tjurar

865

866

867

868

efter 7 d.ar kom H.ord till mig
3:16
missgärnings är •• av 390 d.ar
4:5
40 d.ar, var d. svarande mot 1 är
4:6
390 d.ar •• vara vad du har att äta
4:9
en d. av moln och töcken
34:12
Under 7 d.ar skall du dagligen
43:25
Under 7 d.ar •. försoning för altaret 43 :26
för hm ytterligare 7 d.ar
44:26
45:21
i 7 d.ar skolen I hålla högtid
under högtidens 7 d.ar, skall han
45:23
dagligen under de 7 d.arna offra
på 15. d.en i 7. mån. likadana
45:25
offer under de 7 d.arna
Dan. 1:12
Gör ett försök i 10 d.ar
1:14
ett försök med dem i 10 d.ar
1:15
efter de 10 d.arnas förlopp
6:7
under 30 d.ar vänder sig med bön
6:12
under 30 d.ar vänder sig med bön
10:13
Fursten .• stod mig emot 21 d.ar
12:11
skola 1290 d.ar förgå
12:12
s. hinner fram till 1335 d.ar
Hos. 6:2
(H.) skall om 2 d.ar göra
Jona var i fiskens buk 3 d.ar Jona 2:1
3:4
40 d.ar, så skall Nineve bliva
Sak. 3:9
utplåna •. på en enda d.
en d. s. är ensam i sitt slag,
en d.då det bliver just när aftonen 14:7
när (J.) fastat i 40 d.ar
Matt. 4:2
likas om Jonas 3 d.ar och 3 nätter 12:40
skall ock Msks. 3 d.ar och 3 nätter 12:40
3 d.ar s.de hava dröjt kvar
15:32
6 d.ar därefter tog J. med sig
17:1
2 d.ar härefter är påsk
26:2
på 3 d.ar bygga upp det igen
26:61
inom 3 d.ar bygger upp det igen
27 :40
Efter 3 d.ar skall jag uppstå
27:63
(J.) var i öknen i 40 d.ar
Mark. 1:13
8:2
3 d.ar s.de hava dröjt kvar
3 d.ar därefter skulle uppstå igen
8:31
6 d.ar därefter tog J. med sig
9:2
9:31
3 d.ar efter skall han uppstå
3 d.ar därefter skall han uppstå
10:34
2 d.ar därefter var det påsk
14:1
skall på 3 d.ar bygga ett annat
14:58
bygger upp det igen inom 3 d.ar
15:29
När 8 d.ar gått till ända
Luk. 2:21
efter 3 d.ar funno de hm i helged.
2:46
(J.) frestades av djävulen 40 d.ar
4:2
8 d.ar efter det(J.) hade talat
9 :28
6 d.ar finnas •• bör arbeta
13:14
7 gånger om d.en försyndar sig
17:4
inom 3 d.ar låta det uppstå
Joh. 2:19
uppstå igen inom 3 d.ar
2:20
stannade (J.) där i 2 d.ar
4:40
efter de 2 d.arna gick han därifrån 4:43
stannade (J.) först 2 d.ar där
11:6
D.en har ju 12 timmar
11:9
redan hade legat 4 d.ar i graven
11 :17
6 d.ar före påsk kom J.
12:1
8 d.ar därefter voro hs lärjungar 20:26
40 d.ar lät(J.) sig ses
Apg. 1:3
under 3 d.ar såg (Saulus) intet
9:9
(i Troas) vistades vi i 7 d.ar
20:6
vi stannade hos dem i 7 d.ar
21:4
stannade hos dem 1 d.
21:7
När de 7 d.arna nästan voro ute
21:27
5 d.ar därefter for översteprästen 24:1
icke är mer än 12 d.ar sedan
24:11
2 d.ar efter det Festus tillträtt
25:1
vistats hos dem 8 eller 10 d.ar
25:6
Det är i d.14 d.ar s. I haven
27:33
28:7
gav oss härbärge i 3 d.ar
stannade (i Syrakusa) i 3 d.ar
28:12
hos dem stannade vi i 7 d.ar
28:14
28:17
3 d.ar därefter kallade han
23000 föllo på en enda d.
l. Kor. 10:8
staIlllade hos (Cefas) 15 d.ar
Gal. 1:18
omskuren, när jag var 8 d.ar
Fil. 3:5
i 7 d.ar gått runt omkring
Hebr. 11:30
1 d.är för H.ss.IOOO år,
2. Pet. 3:8
och 1000 är ss.l d.
Upp. 2:10
utstå bedrövelse i 10 d.ar
11:3
under 1260 d.ar profetera
11:9
skola i 3 1/2 d.ar se deras döda
11:11
efter 3 1/2 d.ar kom livets ande
12:6
få sitt uppehälle under 1260 d.ar

DAGAKARL
I forntidens Palestina liksom i länderna för övrigt utfördes kroppsarbetet
mestadels av trälar. Dock förekom
även dagakarlar eller daglönare. Dessa
kunde vara av landets egna söner,
men ofta tillhörde de främligarna,
jfr 5.Mos.24: 14. En dagakarl fick
icke behandlas orätt. Således skulle
hans lön inte förhållas över natten
till morgonen, 3.Mos.19:13, något
som antagligen hände ofta, lob 7:2;
Ma1.3:5.
DAGAKARL
icke förhålla d.en hs lön
3. Mos. 19:13
hennes dagar ss. d.ens
Job 7:1
lik en d. s. fär bida efter sin lön
7:2
låt henne njuta en d.s glädje
14:6
Inom 3 är, ss. d.en räknar
Jes. 16:14
Om ett är, ss. d.en räknar äret
21:16
dem s.förhålla d.en hs lön
Mal. 3:5
DAGAS

när det d.des, stod konungen Dan.
till dess att det d.des
Apg.
längtade efter att det skulle d.
Medan det nu höll på att d.

6:19
20:11
27:29
27:33

DAGBRÄCKNING

tidigt i d.en, till graven
i d.en kom (J.) till helged.
inemot d.en in i helgedomen

Luk.24:1
Joh. 8:2
Apg. 5:21

DAGER

i morgon, när det bliver d. Dom. 16:2
låg så till dess det blev d.
19:26
till det bliver d. i morgon 1. Sam. 14:36
25:34
i morgon, när det hade blivit d.
om morgonen, när det blev d.
29:10
när det blev d .. saknades
2. Sam. 17:22
i morgon, när det bliver d. 2. Kon. 7:9

DAGG
Se även: Vatten, drypa, regn, välsignelse, frukt, frukta.
Dagg

Daggen har en mycket stor betydelse i Bibelns länder. Den faller här
yppigt och jämförs med regnet. Särskilt under sommartiden, då det inte
regnar, spelar den en mycket stor
roll. Den blir en källa tiIl fruktbarhet,
I.Mos.27:28. Dess uteblivande räknas
som en förbannelse, 2.Sam.l:21. En
konungs nåd eller ynnest liknas i
Ords.19: 12 vid dagg, och dagg är
också en symbol för den välsignelse,
som utgår från Herren, Hos.14:6.

Dogg-Dol
DAGG
give dig av himmelens d.
1. Mos. 27 :28
d. från himmelen ovanefter
27:39
låg d. fallen runt lägret
2. Mos .16 :13
när d.en s. hade fallit gick bort
16:14
När d .en om natten föll
4. Mos. 11:9
ss. d.en flöde mitt tal
5. Mos.32:2
himmelens ädlaste gåvor, med d. 33 :13
under en himmel, s. dryper av d.
33 :28
d.kommer allenast på ullen Dum. 6:37
kunde han pressa ut så mkt d.
6:38
d.kommer överallt på marken
6:39
d.kommit överallt på marken
6:40
på eder må ej falla d.
2. Sam. 1:21
ss. d.en faller över marken
17:12
varken d. eller regn falla
1. Kon. 17:1
i min krona faller nattens d.
Job 29:19
vem han är,s.födde d.ens droppar 38:28
sS.d.en ur morgonrodn.sköte Ps.ll0:3
d. s.faller ned på Sions-bergen
133:3
låta skyarna d.drypa ned
Ords. 3:20
konungs nåd är ss. d.på gräset
19:12
mitt huvud är fullt av d.
HV. 5:2
ss. molnet utgjuter d.
Jes. 18:4
din d. är en ljusets d.
26 :19
av d. skall (stubben) vätas
Dan. 4:12
av himmelens d. skall han vätas
4:20
Du skall vätas av himmelens d.
4:22
av himmelens d. vättes hs kropp
4:30
av himmelens d. vättes hs
5 :21
lik d.en,s.tidigi f6rsvinner
Hos. 6:4
lika d.en s. tidigt försvinner
13:3
Jag skall bliva för Israel ss.d.
14:6
Jakobs kvarleva ss. d. från H. Mika 5:7
himmelen f6rhåUit sin d.
Hagg. 1:10
himmelen skall giva sin d.
Sak. 8:12

DAGLIG
Se även: Dag, dagligen.

Var dag, Apg.2
1) Gudstjänst, v.46. 2) Brödsbrytelse, v.46. 3) Väckelse, v.47.
För var dag
1) Bröd, Matt.6:ll; Jak.2:l5. 2)
Undervisning, Matt.26:55. 3) Förmaning, Hebr.3:13. 4) Kors, Luk.
9:23. 5) Förnyelse, 2.Kor.4:l6. 6)
Vittnesbörd, Apg.17: 17.
DAGLIG

4) kathemerinos, K et 8 n ]..1 E P 1 V 6 ~
daglig av: kath'hemeran, se Dagligen
7.
DAGLIG
1 edert d.a brännoffer
2. Mos. 29:42
1 d.a rökoffret inför H. ansikte
30:8
1 mjöl sS.det d.a spisoffret 3. Mos. 6:20
1 vården om d.a spisoffret 4. Mos. 4:16
1 d.a brännoffret •• ett elds offer
28:6
28:10
1 jämte det d.a brännoffret
1 offras jämte det d.a brännoffret 28:15
1 utgör det d.a brännoffret
28:23
1 Jämte det d.a bränooffret
28:24
28:31
1 Förutom det d.a brännoffret
29:6
1 d.a brännoffret - ett eldsoffer
29:11
1 förutom det d.a brännoffret
l det d.a bränooffret
29:16,19,22
l d.a brännoffret
29:25,28,31,34,38
1 därefter det d.a brännoffret Esr. 3:5
l det d.a spisoffret och
l det d.a brännoffret
Neh. 10:33
2 Suckan blivit mitt d.a bröd
Job 3:24
l lammet •. ss. d.t brännoffer Hes. 46:15
l ifrån hm det d.a offret
Dan. 8:11
1 Jämte det d.a offret en härskara 8:12
8 :13
1 synen om det d.a offret
l härar skola avskaffa d.a offret
11:31
l det d.a offret bliver avskaffat
12:11
3 vårt d.a bröd giv oss i dag Matt. 6:11
3 vårt d.a bröd giv oss var dag Lukl1:3
4 förbisedda vid d.a utdeln.
Apg. 6:1

assyriskt-babyloniskt område av fruktbarhetsguden Dagan.
DAGON
offerfest åt sin Gud D.
Dum. 16:23
förde in den i D. s tempel
l. Sam. 5:2
ställde den bredvid D.
5:2
fingo se D. ligga framstupa
5:3
toga de D. och satte honom upp
5:3
fingo de ånyo se D. ligga framstupa 5:4
D. s huvud och hans båda händer
5:4
trampar därför ingen på D.s tröskel 5:5
varken någon av D. s präster
5:5
som går in i D. s tempel
5:5
på oss och vår gud D.
5:7
hängde de upp i D.s tempel1.Krön.10:10

Dalar

Guden Dagon.

- ?~
varje dag; kål, all, hel, varje; jorn,
dag.
5) jomäm, IJ t:l i '
om dagen; da;ligen.
6) lajjom, IJ
för varje dag, dagligen; prep. le (här
distributiv) + best. form av jomo
7) kath' hemeran, K et 8' ~]..1 E p et V
varje dag, dagligen; av: prep. kata,
som här är distributiv, och hemera,
dag. Jfr Matt.26:55; Mark. 14:49,
övers. var dag.
4) kål-jom, IJ i'

1) tämirJ., '1 'I.;I~
fortbestånd, beständighet; ordet används särskilt om beständigt, dagligt
offer. Se: Dagligen l.
2) Job 3:24 ordagrant: ty jämte (eg.
inför) mitt bröd kommer min suckan.
3) epiousios, € 11 1 o ,j o 1 o ~
Ordet, som eljest inte förekommer i
grekisk litteratur, är omtvistat. Några
härleder det från verbet epeimi, inf.
epienai, komma till; tillkomma, tillhöra; komma efter, följa; part. epi6n,
följande, fem. epiousa, neutr. epion,
i best. form = framtid. Innebörden
skulle då bli: som tillkommer el. tillhör en, eller: tillkommande, framtida.
Nära samband härmed har anknytningen till epiousa [hemeral, följande
dag, morgondagen (jfr 2.Mos.16:29).
Andra för ordet tillbaka på epl ten
ousan [hemeranl, för den innevarande
dagen, för i dag. Utifrån de två senare
härledningarna kommer övers. daglig.
Enligt en gammal tolkning är ordet
sammansatt av epi och ousia, varvid
innebörden skulle bli: som hör till
varandet, existensen, livsuppehället,
eller: som är över denna tillvaro,
övernaturlig, övervärdslig.
Artos epiousios, som van!. översättes • dagligt bröd., förklaras av
Luther såsom .allt det som hör till
livets uppehälle och nödtorft •. Några
tillskriver uttrycket en andlig innebörd
utifrån dess plats i Herrens bön, vars
övriga innehåll - liksom hela bergspredikan, se t.ex. Matt.6:25-34 - har
med Guds rike och det kristna lärjungaskapet att göra. Det skulle då
i första hand avse den kommande
tidsålderns bröd: redan här och nu
får en Jesu lärjunge genom tron del
av det bröd, som hör Guds rike till.
Jfr Joh.6:27-35,48-51.

DAGON
Filisteernas nationalgud. Han avbildas
som en fisk med människohuvud och
händer; det hebreiska ordet däg betyder fisk. Namnet Dagon kan också
tänkas ha samband med hebr. dägän,
säd. Guden Dagon motsvaras då på
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DAGSAVDELNING
Detta ord syftar på den ordning av
tempeltjänsten som genomfördes redan på Davids tid, nämligen att
prästerna indelades i 24 avdelningar,
I.Krön.24, jfr 2.Krön.8:l4. Var avdelning tjänade en vecka åt gången;
på varje präst tillkom således en
tjänst av två veckor årligen. Johannes
döparens fader Sakarias tillhörde en
av dessa dagsavdelningar, nämligen
Abias' avdelning.
DAGSAVDELNING
Sakarias , av Abias' d.

',.,?

DAGLIGEN
1 lamporna d.kunoa sättas 2. Mos. 27:20
2 David spelade ss.han d. 1. Sam. 18:10
3 Gud är en Gud s.d. vredgas Ps. 7:12
13:3
5 ängslas i mitt hjärta d.
3 H., jag åkallar dig d.
88:10
4 s. d. rota sig samman till strid 140:3
3 Jag vill d.lova dig
145:2
6 7 dagar skall du d. offra
Hes. 43 :25
6 d. under de 7 dagarna offra
45 :23
45:23
6 ss.syndoffer en bock d.
6 (fursten) skall d. offra ett lamm 46 :13
Apg. 19:9
7 (Paulus) samtalade d.

DAGLöNARE
Se: Dagakarl.
DAGLÖNARE
till föda, du själv .. din d.
3.Mos.25:6
ss. en d. skall han vara hos dig
25 :40
till samma värde s.en d.s
25:50
Ss. en d. skall man behandla hm
25:53
icke göra en arm d.orätt
5. Mos. 24:14
DAGNING

och hs män kommo i d.en 2. Sam. 2:32
(Esra) föreläste från d.en
Neh. 8:3
Vid d.en står mördaren upp
Job 24:14

DAL

askdalen Jer.3l :40
likdalen Jer.3l :40

DAGLIGEN

fortbestånd, beständighet; beständigt.
Se: Daglig l.
2) kejom bejom, IJ i '~ IJ ; '~
ego liksom dag för dag;' liksom tidigare
dagar; jorn, dag.
3) bekål-jom, IJ i' - ?J::J
för v;rje dag; se 4.
~,

DAGSVERK

Gån bort till edra d.en
2. Mos. 5:4
skaffa frihet ifrån deras d.en
5:5
edert förelagda d. i tegel
5:14

-dal

DAGLIGEN
Se även: Dag, daglig.
1) tämirJ.. '1 't;l~

Så låt nu gå 3 d'.or in i öknen
8 :27
f6rbundsark •• 3 d.or
4. Mos. 10:33
tågade från H. berg 3 d.or
10:33
en d. vitt på vardera sidan
11:31
tågade så 3 d.or i Etams öken
33:8
11 d.or från Horeb
5.Mos. 1:2
gick han ut i öknen en d.
1. Kon. 19:4
när de färdats 7 d.or
2. Kon. 3:9
Nineve var .. 3 d.or lång
Jona 3:3
Jona begav sig in i staden, en d.
3:4

Luk. 1:5

DAGSLED

Se: Dagsresa.
DAGSLED
vandrade en d. och sökte

Luk. 2:44

DAGSLJUS

och intet d.lysa däröver
Job
d.et självt är ss. djupa natten
solen förmörkad och d.et
Fred.
solens ljus ss.sjufaldigi d.
Jes.

3:4
10:22
12:2
30:26

DAGSPENNING
En översättning av grek. denarion,
ett mynt som motsvarar omkring en
krona. Se: Mynt.
DAGSPENNING
kommit överens om viss d. Matt.
var och en av dem full d.
var och en av dem fick samma d.
Kom du icke överens om d.en

20:2
20:9
20:10
20:13

DAGSRESA
hebr. därä~ jorn, grek. hemeras hodos.
I Österns länder var det vanligt att
mäta distanser i dagsresor. Men det
avstånd, som kunde tillryggaläggas på
en dag, varierade naturligtvis beroende
på vägens eller terrängens beskaffenhet. Därför var det viktigare för den
resande att veta, var mörkret skulle
upphinna honom, än att veta den
egentliga ressträckan.
En dagsresa räknas som 8 restimmar och skulle under vanliga omständigheter utgöra ca 30-40 kilometer, då man färdades på kamel
eller åsna. Om man gick till fots,
räknades 20 km som en normal dagsetapp.
DAGSRESA
lät ett avstånd av 3 d.ors
1. Mos. 30:36
satte efter (Jakob) 7 d.or
31:23
låt oss nu gå 3 d.or in
2.Mos. 3:18
låt oss nu gå 3 d.or in i öknen
5:3
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Ajalons dal Jos.10:l2
Akaciedalen Joel 3: 18
Akors dal Jos.7:24,26
Berekadalen 2.Krön.20:26
Domens dal Joel 3:14
Dråpdalen Jer.19:6
Druvdalen 4.Mos.13:24,25
Gaas' dalar l.Krön.ll :32
Gads dal 2.Sam.24:5
Gerars dal 1.Mos.26: 17
Gogs larmande hops dal Hes.39:15
Hebrons dal l.Mos.37:l4
Hinnomsdalen Jos.18:16
Hinnoms sons dal Jer.19:2,6
lifta-Els dal Jos.19:14
Jisreels dal Dom.6:33
Josafats dal Joel 3:2
Kidrons dal 2.Kon.23:6
Konungsdalen l.Mos.14:17
Libanonsdalen Jos.ll:17; 12:7
Mispedalen J 05.11:8
On os dal Neh.6:2
Refaimsdalen Jos.15:8; 18:16
Saltdalen PS.60:2
Savedalen l.Mos.14: 17
Seboimsdalen l.Sam.13:l8
Sefatas dal 2.Krön.14:l0
Sereds dal 4.Mos.21:12
Siddimsdalen l.Mos.14:3,8,10
Suckots dal PS.60:8
Synernas dal Jes.22: 1
Terebintdalen l.Sam.17:2,19
Timmermansdalen Neh.ll :35
Tåredalen PS.84:7
den bördiga dalen Jes.28:4
dödsskuggans dal Ps.23:4
Dal

Bland de ord, som G.T. brukar för
vårt »dal» kan nämnas 'emäk, som
betecknar en fördjupning och förekommer t.ex. i PS.65: 14; Jer.49:4,
vidare gaj' eller ge', som betecknar
en dalsänkning eller ett lågland, ofta
i motsats till berg, t.ex. 2.Kon.2: 16;
Jes.40:4; i Sak.14:4 betecknar ordet
en bergsklyfta eller bergsrämna. Ordet
ge' förekommer t.ex. i namnet Hinnoms dal, som i N.T. återges med
Gehenna. Ordet bik'ä används om en
öppen, vid dal, en dalslätt, t.ex. 5.
Mos.8:7; Ps.104:8; det är i Jes.40:4
övers. »slät mark». Ett annat vanligt
ord är ndl:wl. som främst betyder
»bäck» , t.ex. l.Kon.18:5, därnäst
»(bäck-)da!», t.ex. l.Mos.26:17,19;
det motsvarar till sin betydelse närmast det arabiska ordet wadi, som
är vanligt i moderna ortnamn, t.ex.
i Jordanien.
Daltrakterna i Palestina utmärkes
ofta av bördighet och rik växtlighet,
HV.6: 10; Jer.49:4. I Israels historia
har dalar haft en strategisk betydelse,
Dom.7:8; l.Sam.15:5: 17:2-3.
Symboliskt betecknar -dal» inte
bara rikedom och överflöd; det kan
också vara uttryck för nöd, olycka
och lidande; därom vittnar t.ex. sådana namn som »Akors (olyckans)
dal», Jos.7:26, dödsskuggans dal, Ps.
23:4, och Dråpdalen, Jer.19:6. Herrens profet förebådade den tid, då
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Dal-Dalmanuta
19:2
gå ut till Hinnoms sons d.
Tofet eller Hinnoms sons d.
19:6
21:13
mot dig,du s. bor i d.en
Baalshöjderna i Hinnoms sons d. 32:35
48:8
d.en skall bliva fördärvad
berömmer du dig av dina d.ar .
av att din d. flödar över
49:4
Så säger H.till. .d.arna
Hes. 6:3
hava nu fallit i alla d.ar
31:12
fylla d.arna med ditt stora skrov 32:5
i (Seirs) d.ar skola män falla
35:8
säger H. till bäckarna och d.arna 36:4
(H.:) säg till bäckarna och d.arna 36:6
(ben) i stor myckenhet utöver d.en 37:2
åt Gog till grav, De framtågandes d .39 :11
kalla den Gogs larmande hops d.
39:11
begrava i Gogs larmande hops d. 39:15
sönder I. båge i Jisreels d.
Hos. 1:5
göra Akors d. till en hoppets port
2:15
föra dem till Josafats d.
Joel 3:2
hednafolken draga till Josafats d.
3:12
Skaror hopa sig i Domens d.
3 :14
ty H.dag är nära i Domens d.
3 :14
och d.ar bryta sig fram
Mika 1:4
vräka hennes stenar i d.en
1:6
rämna •. till en mycket stor d. Sak. 14:4
fly ned i d.en mellan mina berg
14:5
d.en skall räcka ända till Asel
14:5
Alla d.ar skola fyllas
Luk. 3:5
DALBERGET

Hebr. har hä'emäk. Ett berg i Jordandalen, beläget inom Rubens stams
område. Jos.13 :19.
DALBYGD
kanan~erna bo i d.en
4 . Mos. 14:25
de kanan~er s.bo i d.en
Jos. 17:16
fördriva dem s.bodde i d.en Dom. 1:19
tillstadde dem icke komma Ull d.en 1:34
förbi med kvarlevan i deras d. Jer. 47:5

DALEFON

Viigen från Jerusalem till Döda havet går genom djupa dalgångar.
alla dalar skulle höjas, Jes.40:4, en
bild av Herrens makt och härlighet,
som skall uppenbaras i den yttersta
tiden.
DAL
slog sitt läger i Gerars d. 1. Mos. 26:17
!saks tjänare grävde i d.en
26:19
sände (Josef) från Hebrons d.
37 :14
lägrade sig i Ser eds d.
4. Mos. 21:12
d.arna där Arnon går fram
21 :14
d.arnas sluttning, s. sänker sig
21 :15
den d. s . ligger på Moabs mark
21 :20
De likna d.ar s .utbr eda sig
24 :6
5. Mos. 2:36
i d.en fanns ingen stad
till Arnons d.,till d.ens mitt
3 :16
3:29
stannade vi i d.en mitt emot
på andr~ sidan Jordan i d .en
4 :46
djupa vatten flöda fram i d.ar
8:7
är ett land med berg och d.ar
11:11
21:4
i d .en skola de krossa nacken
man hade krossat nacken i d.en
21:6
begrov hm i d.e n i Moabs land
34:6
alltsammans till Akors d.
Jos. 7:24
7 :26
fick det stället namnet Akors d.
med d.en mellan sig och Ai
8:11
gick Josua till mitten av d.en
8:13
du måne (stå stilla) i Ajalons d.
10:1 2
från Aroer och från d.ens mitt
12:2
från staden i d .ens mitt
13:9
Aroer från staden i d.ens mitt
13:16
(Gads barn) i d.en: Bet-Haram
13 :27
upp till Debir från Akors d .
15:7
gränsen uppåt Hinnoms sons d.
15:8
de s. bo i Jisreels d .
17:16
emot Hinnoms sons d.
18:16
d.en s.ligger gent emot Jokneam
19:11
(gränsen) gick vid Jifta-Els d.
19:14
och Jifta-Els d. i norr
19:27
ned i d.en skyndade man
Dom. 5:15
lägrat sig i Jisreels d.
6:33
midjaniternas läger .• i d.en
7:1
hade (Gid eon) nedanför sig i d.en
7:8
midjaniterna lågo där i d.en
7 :1 2
(Lais) låg i Bet-Rehobs d.
18:28
med veteskörd i d.en
1.Sam. 6:13
lade (Saul) ett bakhåll i d.en
15:5
de hade d.en emellan sig
17:3
israeliterna på andra sidan d.en
31:7
(staden) ned i d .en
2. Sam. 17:13
Hiddai från Gaas' d.ar
23:30
24:5
Vid Aroer i Gads d.
brände upp den i Kidrons d. 1. Kon. 15:13
kastat hm i någon d.
2. Kon. 2:16
Gräven i denna d. grop vid grop
3:16
skall denna d. bliva full med vatten 3 :17
till Kidrons d .. och brände upp
23:6
(Aseran) där i Kidrons d.
23:10
orenade . . i HimlOms bar DB d.
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kastade stoftet i Kidrons d.
23 :1 2
till östra sidan av d.en
1. Krön. 4 :39
alla israeliterna i d.en f6rnummo 10:7
Hurai från Gaas' d.ar
11:32
förjagade alla s. bodde i d.arna
12:15
ännu en gång plundringståg i d.en 14:13
över fäkreaturen i d.arna
27 :29
i Sefatas d. vid Maresa
2. Krön. 14:10
brände upp den i Kidrons d.
15:16
träffa dem vid ändan av d.en
20:16
tände offereld i Hinnoms sons d.
28:3
buro ut (orenheten) i Kidrons d .
29 :16
kastade (altarna) i Kidrons d.
30:14
barn gå gm eld i Hinnoms d.
33:6
en mur västerut mot Gibon i d.en 33:14
begav jag mig uppför d.en
Neh . 2:15
tillsammans i Kefirim i Onos d.
6:2
boningsorter till Hinnoms d.
11:30
Job 21:33
(den onde) vila under d.ens
ock vandrar i dödsskuggans d. Ps. 23 :4
jag skall avmäta Su ckots d.
60 :8

d.arna betäckas med säd
65:14
Berg höjde sig,och d.ar sänkte sig104:8
Du lät källor flyta fram i d.arna
104:10
(Gud:) skall avmäta Suckots d.
108:8
Jag är .. en lilja i d.en
HV. 2:1
glädja mig åt brönskan i d.en
6 :10
Utsaga om Synernas d.
Jes. 22 :1
en dag i Synernas d .
22:5
skönaste d.ar voro fyllda
22 :7
ovan de vinberusades bördiga d.
28:1
ovan den bördiga d.en
28:4
se sin vrede likasom i Gibeons d. 28:21
Alla dalar skola höjas
40:4
och källor i d.arna
41:18
I s.slakten edra barn i d.arna
57:5
stenarna i din d. har du till din del 57 :6
när boskapen går ned i d.en
63 :14
Akors d. en lägerplats för
65:10
Besinna vad du bedrivit i d.en Jer. 2:23
Tofethöjderna i Hinnoms sons d.
7:31
icke mer .. Hinnorns sons d.
7:32

pers. , betydelse oviss. En av Hamans
tio söner, som dräptes av judarna,
när dessa skulle utrotas ur perserriket. Est.9 :7.
DALGUD

Se: Bergsgud.
DALGUD
H. en bergsgud och icke d.
föra kvigan ned till en d.
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5. Mos. 21:4

DALMANUTA

Grek. av ararn . En ort på västra
sidan av Gali leiska sjön . Enligt Markus' evangelium for Jesus till trakten
av Dalmanuta efter bespisningsundret med de fy ra tusen . Denna trakt
omtalas i parallellstället, Matt.15:39 ,
so m Magadans område. Mark.8: 10.

l dalen vid Döda havet fillns märkliga bergformationer.
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1. Kon. 20:28

DALGÅNG
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Dalmatien-Damm

Utsikt över Damaskus.
DALMATlEN

Ett landskap i det romerska riket, på
Adriatiska havets öst ra kust. På Pauli
tid betecknade detta namn provinsen
Illyrien . Här uppehöll sig Titus en
tid . 2.Tim.4:10.
DALPORTEN

En port i sydvästra delen av Jerusalems mur.
DALPORTEN
torn i Jerusalem .. . över D. 2.Krön. 26 :9
drog om natten ut genom D.
Neh. 2:13
vände sedan åter in genom D.
2:15
3:13
D. sattes i stånd av Hanun
DALSÄNKN IN G

(mannen) höll stilla .. i d.en

Sak.

1:8

DAMARIS

grek. möjl. = darna r, hustru, el. damalis, kviga. En förnäm kvinna i Aten,
omvänd genom Paulus' förku nn else.
Apg .17:34.
DAMASKER

vakt vid d .nas stad

2. Kor. 11:32

f.Kr. blev Damaskus huvudstad i
Celesyrien, ett självständigt nabateerrike. Ar 64 e.Kr. kom staden und er
romerskt välde och blev året därpå
romerskt protekto rat, styrd aven
nabateisk ståthållare. Idag är den
huvudstad i Syrien och har ca en
halv miljon invå na re.
På Jesu tid bodde här ett stort antal judar. Dessa hade flera synagogor,
som betra ktade Stora rådet i Jerusalem som sin högsta au ktoritet. Från
dess överstepräster var det, som Paulus fått anbefallningsbrev, nä r han
begav sig på si n resa till Damaskus
för att uppsöka de kristna och föra
dem bundna till Jerusa lem, Apg.9:2.
Ä nnu idag fin ner man i Da maskus
»den gata, som kallas R aka gatan »
och man utpekar även Judas' hus, där
Paulus bodde efter si tt möte med den
Uppstå ndne, Apg.9: Il , likaså det hus,
från vilket Paulus hi ssades ned i en
korg utanför stadsmuren , när konung
Aretas IV .s landsh övding stod efter
hans li v, 2. K or.lI :32.

Till D amaskus kom kristendomen
tidigt, och Paulus förkunn ade här
evangelium både omedelbart efter sin
omvändelse, Apg .9:20, och senare,
G a l.! : 17, men man hör i N.T. aldrig
talas om någon ordnad kristen församling i denna stad . Senare kristnades emellertid staden, men när islam gick sitt segertåg genom Främre
Ori enten, försva nn kristendomen i
Damaskus liksom på många a ndra
platser.
DAMASKUS
Hoba, norr om D.
1. Mos . 14:15
en man från D. , Elieser
15:2
arameer na från D. kommo 2. Sam . 8:5
fogdar bland ar ameerna i D.
8:6
drogo därefter till D.
1. Kon . 11 :24
gjorde sig till herrar i D.
11 :24
konunge n i Ararn, s om bodde i D. 15:18
tag vägen till D.' öken
19 :1 5
inr ätta handelskvarter i D.
20 :34
Äro icke D.' floder . . bättre 2. Kon. 5 :1 2
Elisa kom till D.
8:7
det bästa som fanns i D.
8:9
återvann den del av D.
14:28
drog upp mot D.
16 :9

for konung Ahas till D.
16:10
nä r Ahas fick se altaret i D.
16:10
16:11
hade sänt till honom fr ån D.
16:11
Ahas kom tillbaka fr ån D.
efter sin hemkomst från D.
16:1 2
araml!erna från D.kommo 1. Krön. 18:5
fogdar bland araml!erna i D.
18:6
Ben-Hadad som bodde i D. 2. Krön. 16: 2
sände de till konungen iD .
24:23
28:5
förde dem till D.
offrade .• . åt gudarna i D.
28 :23
som s kådar ut mot D.
HY. 7:4
D. är Arams huvudstad
J es . 7 :8
Resin är D.' huvud
7:8
bära D. ' skatter fram
8 :4
Har det icke gått. •. som D.
10:9
Utsaga om D.
17:1
Se D. skall upphöra
17:1
förbi . •. med D.' konungadöme
17:3
Om D.
Jer. 49:23
tända eld på D. ' murar
49:27
Hes . 47:16
m ellan D.' och Hamats
Hasar-Enon vid D.' område
47:17
47:18
begynna m ellan Hauran och D.
med D.' område jämte Hamat
48 :1
bryta sönder D.' bommar
Am. 1:5
i fångenskap ända bortom D.
5:27
också i D. s kall den slå ned Sak. 9 :1
brev till synagogorna i D.
Apg. 9:2
på sin färd nalkades D.
9:3
ledde honom in i D.
9:8
9:10
i D. fa nns en lärjunge
tillsammans med lärjungarna i D.
9:19
judar, som oodde i D. ,svarslösa
9:22
i D. hade frimodigt predikat
9:27
brev till bröderna i D.
22:5
var på vägen och nal kades D.
22 :6
St å upp och gå in i D.
22:10
ledde mig, s å att jag kom in i D.
22:11
på väg till D. med fullmakt
26:12
först för dem t som vara i D.
26 :20
I D.lät Aretas ' ståthållare 2.Kor .11:32
vände s å åter tillbaka till D.
Gal. 1:17

2. I överförd betydelse om invånarna
i D amaskus . Jer.49 :24; H es. 27 : 18;
Am.l:3.
-damast

sidendamast Am .3:l2
-damm

DAMM

vattendammar Pred .2:6
Dammar

Betesdas damm Joh.5 :2
Gaml a dammen Jes.2 2: 11
Gibeons damm 2.Sam.2: 13
Konungsdammen Neh.2:14
Nedre dammen Jes.22:9
Siloams da mm Joh.9:7 , ll
Vattenl edningsdammen Neh .3: 15
Övre dammen Jes.7 :3
Damm

Bibeln talar på fl era ställen om
damm anl äggni nga r. U rider so mm a r-

DAMASKUS

hebr. dammäsä~, grek. Damaskt5s ,
betydelse oviss.
l. Syriens huvudstad , en av världens
äldsta städer, som omtalas redan i
Abrahams histori a (omkr. år 2000
LKr.), l.Mos . 14:15; 15:2. Damas kus
låg i en fruktb ar da l vid floden Ba rada (Abana), sydost om Hermon och
Antilibanon . Då flera handelsväga r
möttes här, blev staden tidigt ett viktigt handel scentrum.
Damaskus omtalas i egyptiska berättelser från omkr. 1500 f. Kr. och
även i Amarna-breven från 1300ta let. Staden var då under egyptiskt
välde. Hundra år sena re erövrades
den av arameerna och blev centrum
i det mäktiga ste a v denna tids arameerriken.
Mellan israeliterna och konungarna
i Damaskus utkämpades flera st rider.
David erövrade staden , 2.Sam.8:5 ff. ,
men under Salomos tid fö rl orades
den, l.Kon.ll :23 ff. Under Jerobeam
II kom den för en kort tid i Nordrikets (Israels) händer, 2.Kon. 14:28 .
Ti glat-Pileser III förde staden under
assyriskt vä lde å r 732, och därefter
kom den und er babyl onierna , perserna, grekerna och seleukiderna. Ar 85
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Vägen till Damasklls.
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Damm-Daniel
tiden fick dessa dammar en stor betydelse. De låg företrädesvis inom
stadsmurarna, och stod ofta genom
en rörledning i förbindelse med en
källa utanför murarna. På detta sätt
kunde staden förses med vatten även
under belägring.
Dammarna omgavs ofta med murar, och trappor förde ned till vattnet . I Jerusalem fanns flera dammar.
Konung Hiskia Hit här bygga en
damm, 2.Kon .20:20. Skriften talar
om Övre dammen, Jes.7:3, Gamla
dammen, Jes .22: 11, Konungsdammen, Neh.2:14, samt Betesdadammen
vid Fårporten i nordöstra ändan av
staden, J oh.5 :2. För övrigt fanns
dammar i Hebron , 2.Sam.4:12, i Gibeon , 2.Sam.2:13, iSamaria, l.Kon .
22:38 samt flera i Hesbon, HV.7:4.
DAMM (dammen)
mötte vid Gibeons d.
2. Sam. 2:13
stannade på var sin sida om d.en
2:13
hängde så upp dem vid d.en
4:12
man. sköljde vagnen i d.en 1. Kon. 22:38
vid Ovre d.ens vattenledn. 2. Kon. 18:17
huru (Hiskia) anlade d. e n
20:20
stycket fram till grävda d.en Neh. 3 :16
dina ögon likna d .arna
HV. 7:4
ÖVre d. ens vattenledni ng
J es. 7:3
samladen upp vattnet i Nedre d.en 22:9
vattnet från Gamla d. en
22:11
all ösa upp vatten ur d.en
30:14
vid ÖVre d.ens vattenledning
36:2
stranden till en d. för havet
J e r. 5 :22
men när de kommo till d.arna
14:3
d.arna äro förbrända i eld
51:32
d.ar där icke bliva sunda
Hes. 47:11
Nineve lik en vattenrik d.
Nah. 2:8
Vid Fårporten ligger e n d .
Joh. 5:2
ingen s. hjälper mig ned i d.en
5:7
två dig i d.en Siloam
9:7
DAMM (dammetl

så ska ll därav bliva ett d. 2. Mos. 9:9
5. Mos . 28:24
D. och stoft skall vara
främlingshopen ss. fint d.
Jes. 29:5
att d.et skall överhölja dig
Hes . 26:10
molnen äro d.et efter hs fötter Nab. 1:3

DAN
hebr. domare .
1. En urgammal stad, som ej med
säkerhet har kunnat lokaliseras. Vägen till Damaskus gick förbi denna
ort. När KedorIaomer och de tre
andra konungarna, som slutit förbund med honom, bortförde Lot efter
att ha, övervunnit So doms konung
och hans allierade, samlade Abraham sina vapenföra män och förföljde dem ända till Dan. Se: DanJaan . I.Mos.14: 14.

2. Kanaans nordligaste stad. Jfr uttrycket »från Dan till Beer-Seba .
dvs. från landets nordligaste till des;
sydligaste punkt. Stadens gamla
namn var Lais eller Lesem. Josefus
förlägger orten till närheten av Libanon vid källan till lilla Jordan , en
dagsmarsch från Sidon. Eusebius
säger, att den låg 4 romerska mil
från Paneas (Cesarea Filippi) på vägen till Tyrus, Därmed utpekas Tell
el-Kadi (domarehöjden) på slätten
väster om Banias som platsen för
staden. Den största av Jordans källor
finns på västra sidan.
Jerobeam I uppställde i Dan den
ena av de två guldkalvar, som han
bjöd Nordrikets invånare att dyrka i
stället för Herren, I.Kon.12:29. En
judisk tradition berättar, att den bortfördes av Tiglat-Pileser III. Jämte
några andra av Nordrikets städer intogs Dan av den syriske konungen
Ben-Hadad I, l.Kon.15:20; 2.Krön.
16:4. Se: Lesem, Lais.
DAN
Gilead ända till D.
kallade Lesem fOr D.
gåvo staden namnet D.
f6rsamlade sig från D.
hela Israel, från D.
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5. Mos. 34:1
Jos. 19:47
Dom. 18:29
20:1
1. Sam . 3:20

likt densamme som prästen Dan iel,
vilken jämte Nehemja slöt ett förbund
med Gud . Es r. 8:2; Neh.1O:6.
.

»Raka galan» i DlImaskus.
D. ända till Beer-Seba
2. Sam. 3 :10
Låt hela Israel från D.
17:11
från D. ända till Beer-Seba
24:2
dogo av folket, ifrån D.
24:15
D. ända till Beer-Seba
l. Kon. 4:25
den andr a satte han upp i D.
12:29
folket gick ända till D.
12:30
Ben-Hadad • •• förhärj ade D.
15 :20
guldkalvarna i Betel och D. 2. Kon. 10:2
från Beer-Seba ända till D. 1.Krön.21:2
de fOrhärjade ljon, D.
2. Krön. 16:4
utropa ••• ända till D.
30:5
D. höres ju en budbärare
Jer. 4:15
D. hör man frustandet
8 :16
Så sant din gud lever, o D.
Am. 8:14

DAN
hebr. domare.
1. Jakobs son med tjänstekvinnan
Bilha, stamfader till Dans stam.
DAN
gav hon honom namnet D.
1. Mos.30:6
söner voro D, och Naftali
35:25
D. s söner voro Husim
46:23
D. skall skaffa rätt åt sitt folk
49:16
D. skall vara en orm på vägen
49:17
2. Mos. 1:4
D. och Naftali
efter D.s, sin faders, namn Jos. 19:47
efter sin fad er D.
Dom. 18:29
D. , Josef och Benjamin
1. Krön. 2:2

2. Dans efterkommande såsom stam.
Den fick sitt område längst norrut i
det förlovade landet. Dess område
låg ursprungligen väster om Benjamins, koncentrerat omkring städerna
Sorga och Estaol. Senare slog Dans
stam sig ner i Jordansänkans norra
del. Här erövrades bl.a. staden Lais
(Lesem), vilken under namnet Dan
blev den betydelsefullaste, Jos.19:40
-48 . Se föreg. Dan 2.

För D. s barns s t am
Jos . 19:40
D. s barns omr åde gick förlorat
19 :47
drogo D. s barn upp och belägrade 19:47
efter D.s, sin faders , namn
19 :47
var D. s barns stams arvedel
19:48
ur D. s barns stam ... tio städer
21:5
ur D. s stam Elteke
21:23
tr ängde undan D. s barn
Dom . 1:34
D. - varför dr öjer han
5:17
medan han var i D. s läger
13 :25
sände D. s barn ur s in släkt
18 :2
kallar •.• stället för D.s l äger
18 :12
de 600 männen ur D. s s tam
18 :16
18 :22
D. s barn hade kommit
vände sig nu D. s barn om
18 :23
D. s barn s ade t ill hono m
18 :25
fortsatte D. s barn s in väg
18 :26
D. s ba rn ställde där
18:30
för D. Asar e1 1 0 K rön . 27 :22
son till en av D. s d öttrar 2. Krön. 2:14
d är skall D. ha va e n lott
Hes . 48:1
närmast D. s område skall Aser
48 :2
den tredje D.s port
48 :3 2
DANA

H. Gud d .de ms korna av stoft 1. Mos . 2:7
satte däri mskan s. han d.t
2:8
Gud d.de av jord marke ns djur
2:19
Han d.de ju dig och beredde 5. Mos.3 2:6
Dina hände r d.t och gjort mig Job 10:8
Se jag är d.d aven nypa ler
33 :6
huru härligt han är d.d
41:3
Ps . 33:15
han s . har d.t deras hj ärtan
Den s. har d .t ögat, skulle han
94:9
hs händer hava d.t det torra
95:5
jag är d.d övermåttan underbart 139:14
(H.) s.har d.tdig,lsrael
Jes.43 :1
envar s.jag har d.t och gjort
43 :7
före mig är ingen Gud d.d
43:10
Det folk s. jag har d.t åt mig
43 :21
s . d.d e dig redan i moderlivet
44:2
(H . :) jag har d.t dig
44 :21
s. d .d e dig redan i moderlivet
44:24
(H.:) jag s. d.r ljuset
45:7
ha n s. har d.t jorden
45:18
utan d.t den till att bebos
45:18
han s. d.de mig till sin tjänare
49 :5
du(H.)är den s.har d.t oss
64:8
Förrän jag d.d e dig
Jer . 1:5
se, han s.har d.t berge n
Am. 4:13
d .t människans ande i henne Sak. 12:1
d.t gm mänsklig konst
Apg.1 7 :29

DAN
Oholiab .•. av D. s stam
2. Mos. 31:6
åt Oholiab, av D. s stam
35:34
medhjälpare •.• av D. s stam
38:23
Dibri, av D.s stam
3. Mos. 24:11
av D.: Ahieser
4. Mos. 1:12
Avkomlingarna av D. s söner
1:38
av D. s stam, som inmönstrades
1:39
D. skall lägra sig under sitt baner 2 :25
D. s barns hövding Ahieser
2:25
som tillhöra D. s läger
2:3 1
kom hövdingen för D. s barn
7 :66
bröt D. s barns läger upp
10:25
av D.s stam: Ammiel
13:13
Dessa voro D.s barn
26:42
Dessa voro D. s släkter
26:42
av D. s barns stam en hövding
34:22
uttala förbannelsen ••• D.
5. Mos . 21:13
om D. sade han
33:22
D. är ett ungt lejon
33 :22

DANIEL
hebr. Gud är min domare.
1. Davids andre son, som han fick
med Abigail från Karmel , I .Krön.
3: I. I parallellstället, 2.Sam.3 :3, kallas han Kilab.
2. En präst av Ttamars sl ä kt, vilken
vände t illbaka från Babel tillsammans
med Esra år 458 f.Kr. Han är sann 0-
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DANARE
visar deras d . ingen misskund Jes. 27:11

3. E n kän.d profet vid hovet i Babylon. Hans historia finnes nedtecknad
i den bok, som bär hans namn. Om
hans släkt är in tet kä nt. Möj ligen va r
han av konungslig härkomst ell er i
varje fall av hög börd, Dan .1:3.
Daniel var en from , begåvad judisk
yngling, som av konung Nebukadnessar bortfördes till Babel un der den
fö rsta depo rtationen från J uda rike
i konung Jojakims tredje regeri ngså r,
605 f.K r. Jämte sina tre vänn er,
Hananja, Misa el och Asarja, utvaldes
han till tjänst i konungens palats, I :
1-7. Enligt österl ändskt bruk gavs åt
de fyra yngl inga rn a vid detta till fälle
babyloniska namn. Daniel kall ades
Bel tesassar, 1:7. Jfr 2.Kon.23:34;
24:17.
Daniel ville icke orena sig med
konungens mat. Jämte si na tre vänner ti lläts det honom att äta endast
grönsaker. Likväl be fa nns dessa fyra
judiska ynglingar »vara fagrare att
skåda och stadda vid bättre hull ä n
all a de, vilka ä ti t av konungens mat »,
D an.l:8-16.
.
Gud gav dessa fyra ynglingar kunskap och insikt i all slags skrift och
visdom, och Da niel fick förstånd på
a lla slags syner och drömmar, 1: 17;
jfr 5:11 ,12. På samma sätt som Josef
till vann sig sina överordna des tillit,
kom också D an iel och hans vänner
att åtnjuta sina förmäns ynnest. K onungen insåg snart , att de var tio
gånger vi sare än teckentydarna och
besvä rjarna i hans rike, 1:18-21.
Kort efter d e fyra ynglinga rnas
treå ri ga utbildnin gstid vid hovet hade
Nebukadnessar drömmar, som gjorde
honom orolig. Han befallde sina kaldeer och vi se män att ta la om drömmens innehå ll och uttydning. Varom
icke skulle de huggas i stycken och
deras hus förvandlas till platser för
oren li ghet. Konungens vise förmådde
inte lösa den uppgift, so m fö relagts
dem. Då blev konungen mycket vred
och befa lld e, att a ll a de vise i Babel
skulle fö rgö ras.
När emellertid Dani el fick vetskap
om konungens påbud, vände ha n sig
jämte sin a vänner till Gud i bön , 2:
13- 18 . I en syn om n;:t tten uppenbarade Gud för Daniel drömmen och
d ess tydning, för ~ilket denn e lovade
himmelens Gud. Sedan trädde han
inför konungen och delgav honom
drömmen om de fyra stora rikena
sa mt dess tydning. De fyra vä rldsrikena skulle omstörtas genom M essias' rike, som a llena skull e bestå, 2:
24-25. K onungen upphöjde då Da ni el
till herre över Ba bels hövdingdöme
samt till högste förestå nda re för alla
de vise i Ba bel. Dessutom gav ha n
honom många stora skänker, 2:48 .
Ännu ett till fä ll e erbjöds Dan iel att
för den hedniske konungen och a lla
hans vise uppenbara Israels Guds
överlägsna visdom och su veräna
makt. Nebukadnessar varnades av
Gud i en dröm med profetiskt innehåll. Ingen a v konungen s vise förmådde tyda drömmen . När Da niel
slutligen tillkallades, berättade konungen för honom drömmen om det
stora, höga trädet, som blev nedhugget men vars stubbe lämn a des kvar,
samt om änglarnas rådslut, som delgavs honom i drömm en . Daniel uttydde den för honom och rådde honom till sinnesändring för att han
om möjligt skulle undgå den katastrof, som drömmen förutsade.
Tolv månader senare gick drömmens profetia i fullbordan : konungen
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Daniel-Dans
drabbades av sinnessjukdom, förlorade sin makt och utstöttes från
gemenskapen med människor, 4:1-30.
Tillfrisknad och återinsatt i sin konungsliga värdighet prisade och upphöjde han . himmelens konung. för
hans sanning och rättfärdighet, 4:
31-34.
Daniel synes efter Nebukadnessars
död ha förlorat sin höga ställning vid
hovet och ha fört ett tillbakadraget
liv, till dess att han under konung
Belsassar åter kom till ära och makt.
I dennes första regeringsår, 554 f.Kr.,
hade Daniel en märklig drömsyn,
kap. 7, och två år senare ännu en
syn, kap.8. I dessa syner uppenbarades för honom de kommande fyra
världsrikena och deras undergång
samt den Högstes heligas rike, som
alla välden skulle tjäna och lyda .
Daniel tydde också konung Belsassars dröm om skriften på den
vitmenade väggen och blev därför
upphöjd till tredje herre i riket, 5: 10
-29. Då mediern Darejaves blev
härskare över Babel, satte han 120
satraper över sitt rike. Dessa skulle
avlägga räkenskap inför tre furstar,
bland dem Daniel, 6:2-3 .
Daniels stora framgång förskaffade
honom många avundsmän bland de
andra furstarna och satraperna. Dessa övertalade Darejaves att utfärda
ett påbud , enligt vilket ingen i hans
rike under trettio dagar skulle tilllåtas vända sig i bön till någon annan
än konungen . Den som trotsade påbudet skulle kastas i lejongropen.
Daniel fortsatte emellertid att bedja
till sin Gud tre gånger om dagen, såsom han plägade. Hans avundsmän
anklagade honom därför inför konungen, som mot sin vilja måste låta
kasta Daniel i lejongropen. Dagen
därpå fann dock konungen honom
oskadd och lät föra honom upp ur
gropen, 6:5-23 . Darejaves påbjöd nu,
att alla hans undersåtar skull e frukta
och ära Daniels Gud, och Daniel
steg åter i ära och makt, 6:25-28.
Han fick också under konung Kores
uppleva den stora glädjen att se sitt
fo lk draga tillbaka till sitt land. I
Kores' tredje regeringsår hade Daniel
en rad syner om judarnas framtid.
Dessa syner tröstade honom även
när det gällde hans egen framtid,
kap.10- 12.

såg jag, D. , en syn
När nu jag, D., hade sett denna
jag, D. , blev maktlös och låg sjuk
kom jag , D. , att i skrifterna
D., jag har nu begivit mig hit
fick D • •• en uppenbarelse
Jag , D., hade då gått sörjande
jag, D. , var den ende, som säg
D. , du högi benådade man
Frukta icke D.
du, D., må gömma dessa ord
När nu jag, D., såg till
Gå, D. , ty dessa ord skola
är talat genom profeten D.
Matt.

DANIT

Dans efterkommande eller tillhörande Dans stam. Se: Dan 2.
DA NIT
I Sorga .• en man av d.ernas Dom. 13:2
sökte sig d .ernas stam
18:1
bröto 600 man av d.ernas släkt
18:11
Jonatan •. präster åt d .ernas stam 18:30
av d.erna (till David)
1. Krön. 12:35

DAN -JAAN

Från trakterna omkring Dan (T ell el-Kadi).
Daniels rättfärdighet och vishet
framhålles i Hesekiels bok, och Jesus
kallar honom profet. I sin undervisning om de yttersta tingen i Matt.
24-25 anknyter Jesus till Daniels förutsägelser om den yttersta ti den s
vedermöda, Människosonens tillkommelse, de dödas uppståndelse, den
slutliga domen och Guds eviga rike,
Dan.7:13-14; 12:1-3 , 11. I synnerhet
U ppenbarelseboken ä r full av anspelningar på Danielsbokens visioner
av den kommande världskatastrofen
och Guds rikes slutliga seger och
fulländning . Jfr Drake.
Daniel
Daniel var: 1) Läraktig, 1:4. 2)
Aterhållsam, 1:8. 3) Tilldragande, l :
9. 4) Vis, 1:17. 5) Ödmjuk, 2:30; 9:
4-8. 6) Modig, 6:6-11. 7) Ärad, 2:48 ;
6:28. 8) Bibelläsare, 9:2,11,13. 9)
Bedjare, 2: 18; 6: Il. 10) R ättfärdig,
12:3, 13 ; Hes.14:14.

L ejonmonL/mentet bland Babylons ruiner, av somliga
betraktat som ett minnesmärke över Daniel.
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8:1
8:15
8:27
9:2
9:22
10:1
10:2
10:7
10:11
10:12
12:4
12:5
12:9
24:15
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DANIEL
därinne funnes •.• D. och Job Hes.
om d å Noa, D. och Job vore
du är visare än D.
Bland dessa voro nu D.
Dan.
D. lät sig angeläget vara
Gud lät D. finna nåd
hovmannen sade till D.
Då sade D. till hovmästaren
satt att hava uppsikt över D.
D. fick forstånd på ••• syner
ingen som kunde förliknas med D.
D. fortfor så
sökte man ock efter D.
vände sig D. med kloka . •. ord
omtalade Arjok for D.
D. gick in och bad konungen
gick D. hem och omtalade för
att icke D ••. måtte förgöras
hemligheten uppenbarad for D.
D. lovade himmelens Gud därför
D. hov upp s in röst och sade
gick D. in till Arjok
förde Arjok med hast D.
Konungen svarade och sade till D.
D. svarade konungen ocb sade
tillbad infor D.
konungen svarade D. och sade
upphöjde konungen D.
på D. s bön forordnade konungen
D. själv stannade vid konungens
Slutligen kom ock D. infor mig
Då stod D ••. en stund häpen
övermåttan hög ande ••. hos D.
Låt därför nu tillkalla D.
När så D. hade blivit hämtad
talade denne till D. och sade
Du är ju D.
Då svarade D. och sade
att man skulle kläda D. i purpur
tre furstar, av vilka D. var en
D. gjorde sig bemärkt framfor
finna någon sak mot D.
icke finna någon sak mot denne D.
så snart D. hade fått veta
funno de D. bedjande
D ••• aktar varken på dig eller
huru han skulle kunna rädda D.
lät konungen hämta D. och kasta
konungen talade till D. och sade
det som nu hade skett med D.
ropade han på D. med ängslig röst
konungen talade till D. ocb sade
D. , du den levande Gudens tjänare
svarade D. konungen: Må du leva
taga upp D. ur gropen
när D. hade blivit tagen upp
de m än, som hade anklagat D.
bäva och frukta fOr D. s Gud
som har räddat D. ur lejonens
denne D. steg i ära och makt
hade D. en dröm och såg en syn
Detta är D. s berättelse
kände jag, D. , min ande oroas
jag, D., uppfylldes av många

887

14:14
14:20
28:3
1:6
1:8
1:9
1:10
1:11
1:11
1 :17
1:19
1:21
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:19
2:20
2:24
2:25
2:26
2:27
2:46
2:47
2:48
2:49
2:49
4:5
4:16
5:12
5:12
5:13
5~13

5 :13
5:17
5:29
6 :2
6:3
6:4
6:5
6:10
6:11
6:13
6:14
6:16
6:16
6:17
6:20
6:20
6 :20
6:21
6:23
6:23

6 :24
6:26
6 :27
6:28
7 :1

7:2
7:15
7:28

En ort mellan Gilead och Sidon. D en
nämnes i samband med den fo lkräkning, som konung Davi d lät fö retaga
genom Joab och andra officerare.
Somliga har velat identifiera platsen
med ruin en Khan Dani an, norr om
Aksib . Det hebrei ska uttrycket har
uppfattats på olika sätt. En del läse r
.skogens Dan» (jå 'ar, skog), andra
»Da n och Ij on », jfr I.Kon .15 :20.
Somliga översätter: »sedan komma
de till Dan , och fråll Dall gingo de
runt omkring till Sid on ». Se: Dan l.
2.Sam.24:6.
DANNA

hebr. , betydelse okänd. En stad i
Jud a bergsbygd, möjligen identisk
med Idna , belägen ca 13 km väster
om H ebron. Jos. 15:49.
DANS

Se även: Fest, högtid, glädje, musik,
instrument, sju nga, sång.
·dans

vapendans HV .6: 12
Dons

De van ligaste hebr. orden för dans
är miif:rol och meiwlii, vilka kommer
av verbet bL/l, som betyder: vrida sig,
röra sig i cirkel. De nämnda substantiven kan översättas: ringdans el.
ringkör; dansen var oftast förbunden
med sång och musik. Verbet riikacJ,
som användes i I.Krön.15:29 ; Pred.
3:4, ha r innebörden »hoppa», »s kutta»
och förekommer också i ·t.ex. PS. 11 4:
4 ,6. En speciell användning har kirker, pi lp. av kärar, vi lket endast brukas om konung Davids dans framför
förbundsarken, 2.Sam.6: 14, 16. Ett
annat ve rb av intresse i detta sammanha ng ä r ~iii/Gk, som dock är översatt »skämta ». »Ieka »: det förekommer
t.ex. i skildringen av israeli ternas dans
omkring gu ldkalven, 2.Mos.32:5 (i
v.19 användes ordet mel)olä). I LXX
möter vi främ st ordet chor6s, kör,
kördans, vilket förekommer en gång
i N .T ., nämli gen i Luk.15:25. För
övrigt användes
.T. verbet orcheisthai.
Uppvisning av enski lda danserskor
förekom endast vid hovet. Ett exempel på sådan kunglig dans utgör den
.vapendans» (eg. . Iägerdans»), som
bruden utför enligt HV .6:12. En
dans av ann at slag men också den
en uppvisningsdans är Herodias' dotter Salornes framträda nde i gästabudet på Herodes' födelsedag, Matt.
14:6; M a rk.6:21-22 . Hennes dans
var inte judisk utan grekisk-romersk.
I den fol kliga dansen uppträdde
män och kvinnor var för sig , och
som regel va r det kvinnorna, so m
dansade. Dan sen va r uttryck för· offentligt glädj efirande eller ingick som
ett led i gudsdyrkan, främ st vid de
888

Dans-Darik
en satrap (ståthållare). Palestina och
Syrien bildade därvid ett eget satrapområde, vilket seda n uppdelades i
provinser. Väga r byggdes och postväsen upprä ttades. Persepolis blev
rikets huvudstad .
DAREJAVES
D., konungen i Persien
Esr.
D.' andra regeringsår
saken hade kommit inför D.
sände till konung D.
Frid vare i allo med konung D.
gav konung D. befallning
Jag, D., giver denna befallning
D. hade sänt ett sådant bud
såsom Kores och D•.. hade befallt
i konung D. ' 6. r egeringsår
D.' 2. r egerings år
Hagg.
i 6 . månaden av D. ' 2.regeringsår
i 9. månaden av D. ' 2. regeringsår
Sak.
av D. ' 2. regeringsår
i D. ' 2. regeringsår
i konung D.' 4_ regeringsår

2. Darejaves av Medien, Ahasveros'
son. Vem denne Da rejaves var, är
ä nnu inte klarlagt. Josefus säger, att
han var son till Astyages men känd
av grekerna under ett annat namn .
Han skulle i så fall va ra Kyaxares II,
son och tronföljare till Astyages och
farbroder till K ores. Men detta stämmer inte med uppgifterna beträffande
hans ålder, Dan .5: 31. Ej heller kan
han vara identisk med Gobryas, ståthållare över området öster om Arbela
innan han tillträ dde samma post i
Ba bylon, ty denna befattning innehade han blott några få månader,
medan Darejaves var ståthållare i
nä ra två år. Uppgifterna rörande
Darejaves synes bäst stämma på Gubaru , som K ores utnämnde till ståthållare över Babylon och området
på andra sidan av floden E ufrat.

R elief föres tällande konung Darejaves och hans son.
olika högtiderna , bl.a. vid skö rdefeste r av olika slag.
Om dansens stä llning i det gamla
Israel vittnar t.ex. ett sådant ortnamn
som Abel-Mehola, »dansängen., som
troli gen betecknar en äng, där kvinnorna med dans firade inbä rgningen
av skörden och andra fest liga begivenheter. I senjudiska skrifter finns detaljerade beskrivningar av dans i samband med judarnas högtider, särski lt
lövhyddohögtiden.
Det synes ha varit vanligt bland
israeliterna, att kvinnorn a mötte sina
hemvändande konungar och härförare
med så ng och da ns efter seger över
fiender. Så gjorde även Jeftas dotter,
som mötte si n fader med pukor och
dans, Dom. 11 :34. På samma sätt möttes konung Saul med sång och dans,
när han å tervänd e efte r segern öve r
filisteerna , I.Sam.18 :6, jfr 21 : II ; 29:5.
Efter att ha gått över R öda havet
dansade kvinnorna med profetissan
Mirjam i spetsen och sjöng en lovså ng till Herren, 2.Mos .15 :20 f. Sil os
döttra r dansade vid H errens högt id ,
Dom.21:19 ff. , och konung D avid
dansade . med all makt in för H erren.,
2.Sam.6 :14. Denna dans var kultisk
och inte i första hand ett uttryck
för Davids personliga känslor, se t.ex.
v.22 .
Psalmisten sä tter dans (sv. övers.
frödjesprång) i motsättning til klagan,
PS.30: 12, jfr Kl ag.5 :15 ; Luk.15:25 .
H an uppmanar det gudstjänstfirande
Isra el att lova H errens namn under
dans och med musik, Ps. 149:3; 150:
4, och profeten siar om den tid, då
Israel skall dansa av glädj e över a tt
H erren återupprättat sitt folk , Jer.
31 :4,13 . Se även: Musik, Sång.

gi ngo ut under s ång och d. 1. Sam. 18:6
till dennes ära sjunger under d.en 21:ll
ära man sjunger under d .en
29 :5
under sång och d •. säga
Ps. 87 :7
149:3
Må (I.) lova hs namn under d.
Loven hm med puka och d .
150:4
skall du draga ut id.
Jer. 31:4
jungfrurna förlusta sig med d.
31:13
i sorgel åt vår d . förvandlad
Klag. 5 :1 5
Luk. 15:25
fick han höra spel och d.
bland de d.nde kvinnor
Dom. 21:23
d .de David •• inför H.
2. Sam. 6:14
när (Mikal) såg David hoppa och d. 6 :16
hon såg konung David d.
1. Krön. 15:29
Klaga har sin tid, d. sin tid Pred. 3:4
spelat, I haven icke d.t
Matt. ll:17
d .de Herodias dotter inför dem
14:6
Her odias dotter ditin och d.de Mark. 6:22
I haven icke d.t
Luk. 7:32
DANS LÄGER

E n ort i västra utkanten av KirjatJea rim i Juda. D om. 18 :12.

DANS
följde med pukor och d.
2. Mos_ 15:20
När Mos e fick se kalven och d.en 32:19
emot(Jefta)med pukor och d . Dom.ll:34
för att uppföra sina d.ar
21:21
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DANS PORT

E n port mot öster i Jerusalem, omnämnd i profeten Hesekiels vision.
H es.48 :32.
DARA

hebr. trol. vishetens pärla. E n av
Seras söner, känd för sin vishet. Se:
Darda. I.Krön .2:6.
DARDA

DANSA

hebr. trol. vishetens pärla. Mahols
son, en vis man . Se: Dara. I.Kon.4:31.
DAREJAVES

Persisk konungatitel, återgiven på
grek. med Dareios, på lat. med Darius. Betydelsen är enligt en tolkning :
härskare, betvingare.
1. Persiens konung Darejaves I, Hystaspes' son (521-486 f.Kr.). Riket
bl ev under hans tid indelat i tjugo
hövdingdömen , vart och ett styrt av

DAREJAVES
D. av Medien mottog riket
Dan. 5:31
6 :1
D. fann för gott att sätta
6:6
leva evinnerligen, konung D.
D. sätta upp en skrivelse
6:9
6:25
l ät konung D. skriva till alla folk
under D. I och Kores' regeringar
6:28
I D.'. Ahas veros' sons, första
9:1
11:1
i medern D: första regeringsår

3. Den Darejaves, som här avses,
är antingen Darejaves II Nothos eller
Ochos (423-404 f.Kr.) eller Darejaves Kodomannos (336-330 f.Kr.),
den siste perserkonungen, vilken besegrades av Alexander den store (1.
Mack .1:1). Neh .12:22.
DARIK

Persiskt guldmynt, som också användes av juda rna under och efter den
ba byl oniska fångenskapen . Det ä r den
ä ldsta i Bibeln nä mnda myntsorten.

Darejaves' audienssal i Persepolis.
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4:5
4:24
5:5
5:6
5:7
6:1
6:12
6:13
6:14
6:15
1:1
2:1
2:11
1:1
1:7
7:1
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Dariker-David
En darik vägde något över 8 gram ,
och dess värde motsvarade ca. 30
kronor. Myntet präglades först av
konung Darejaves el. Darius l (521486 f.Kr.). Det bär på framsidan
en bild av konungen stå ende eller
på knä, med en spi ra i höger hand
och en båge. i vänster. Enligt somliga
skulle myntet ha sitt namn efter '::-arejaves. Den hebreiska benämningen
'arlarkon, som brukas i l.Krön .29:7;
E;r.8 :27, betecknar dä r inte myntso rten utan värdet av det som framba rs. På övriga ställen förekommer
ordet darkemon, . drakma., som här
nä rmast motsvarar da rik och därfö r
översatts med detta ord i vår kyrkobibel.
DARIKER
gåvo till arbet et 10000 d . 1. Krön.
gåvo i guld 61000 d .
Esr.
till ett värde av 1000 d .
gav till kassan i guld 1000 d. Neh.
till arbetskassan i guld 20000 d .
gåvor utgjorde i guld 20000 d.

29 :7
2:69
8 :27
7:70
7:71
7:72

DARKON

hebr. bärare. En av Salomos tjänare.
Esr.2:56; Neh .7:58.
DARRA

hörde det och måste d .
2. Mos. 15:14
(alla folk) skola d.och bäva 5. Mos . 2:25
marken d .de
1. Sam . 14:15
himmelens grundvalar d .de 2.Sam.22:8
bergens grundvalar d .de
Ps . 18:8
själva djupen d.de
77:17
jorden d.de och bävade
77 :19
99:1
H. är konung! Därför d. folken
under vil ka jorden d.r
Ords . 30 :21
den tid väktarna i huset d.
Pred. 12:3
(H. slår J uda ) så att bergen d. Jes. 5:25
dörrtrösklarnas fästen d.de
6 :4
skall jag komma himmelen att d.
13 :13
den man s.kom jorden att d.
14:16
Fördenskull d. nu mina länder
21:3
hao kom konungariken att d .
23:11
då skolen (kvinnor) d.
32:10
d.en, Is. ären så sorglösa
32:11
så att folken d.de fOr dig
64:2
de s kola förskräckas och d .
Jer . 33 :9
Då d .r jorden och bävar
51:29
folket stå med d.nde händer
Hes. 7:27
12:18
(H.:) drick ditt vatten d.nde
skola dina murar d.
26:10
d.de alla i förskräckels e
Dan . 5:19
må alla landets inbyggare d.
Joel 2:1
Vid deras åsyn d.r jorden
2:10
Skulle jorden icke d .
Am. 8 :8
D.nde länder allestädes
Nah. 2:10
kommer han jorden att d.
Hab.3:6
tälten d. i Midjans land
3:7
Jag d,r i mitt innersta
3:16
jag d.r på platsen där jag står
3 :16

DATA N
hebr. källa. En son till rubeniten
Eliab . H a n var en av dem som ledde
upproret mot Mose och Aron, och
som drabbades av H errens dorn.
DATA N
D. och Abiram ... togo folk 4. Mos. 16:1
lät kalla t ill sig D. och Abiram
16:12
platsen r unt omkring .•. D. s
16:24
gick till D. och Abiram
16: 25
bort ifrån D. s •• . Iägerställe
16:27
men D. och Abiram hade gått ut
16:27
26 :9
Eliabs söner ... D. och Abiram
26:9
D..• ombud för menigheten
5. Mos. 11:6
vad han gjorde med D.
uppslukade D. och övertäckte Ps. 106:17

av de sju hemmavarande sönerna var
den av Herren utva lde, kallades David
hem frå n hjorden, och han blev också
smord av Herrens profet. Det berättas, att Herrens Ande från den dagen
korn över David. I.Sam.16:1-13.
I Souls tjänst
Eftersom David var kunnig i harpospel och dessutom känd som en
tapper krigare, kallades han till konung Saul främst för att lindra dennes pl ågor, då den onde anden korn
över honom . David blev Sauls vapendraga re men vistades inte stän digt vid
hans hov. Han återvände då och då
till Betlehem för att vakta sin faders
få r. Vid ett sådant tillfälle sändes
han med mat till sina bröder, som
befann sig i israeliternas läger i Terebintdalen för att strida mot filisteerna. Följden härav blev oväntad: Davids besegrande av jätten Goljat och
filisteernas flykt. Från den dagen fick
David inte längre lämna Sauls hov
fö r att återvända till sin faders hus.
Vid denna tid slöt Sauls son Jonatan
och David ett förbund , som band
de två vid varandra i trofast vänskap.
l.Sam.16: 14-18:4.
D avid sattes över Sauls krigsfolk
och hade stor framgång i sina fälttåg.
Davids alltmer tilltagande popul a ritet
väckte Sa ul s avund och hat, så att
han t.o.m. stod D av id efter livet. För
att slippa ha honom i sin nä rhet
satte Saul honom över sitt krigsfolk .
Han hoppades kunna bli av med
honom genom att sända honom i
ständiga st rider mot fi listeerna . Efter
ett väl utfört uppdrag kunde David
ej hindras från att få Sauls dotter
M ikal till hustru . H an utmärkte sig
framför Sauls övriga män i striderna
mot filisteerna. l.Sa m.18:5-30.
Flykt undan Soul
Saul had e fo rt fara nde i sinnet att
döda David, vilken genom Mikals ingripande lyckades undkomma. David
begav sig först till Samuel i R ama
och därefter till Jonatan. Efter dennes
sista mi sslyckade försök att försona
sin fader med David , fick denne fö ra
en flyktings tillvaro. Innan han begav
sig iväg, förnyades vänskapspa kten
mell an honom och Jonatan. l.Sam .
19-20.
D avid korn först till prästen Ahimelek i Nob, vilken lät David och
hans män äta av skådebröden. Vidare
fick David med sig det svärd , som
hade tillhört filisteen Goliat. Från
Nob begav han sig vidare till filisteerkonun gen Akis i Gal. där han betedde
si.g som vansinnig för att inte ri skera
att bl i tagen tillfånga . Ps.34 och 56
har anknytning till denna hä ndelse.
l.Sa m.21.

Ruin er av jebuseermurama trän den tid, dä David intog Jerusalem.

Från Gat återvände D avid till Juda,
där han tog sin tillflykt till Adull ams
grotta. Där samlades hans släktingar
sa mt 400 män , vi lkas anfö ra re D avid
blev. Si na fö räldrar bragte han i
säkerhet hos den moabitiske konungen i Mispe. David återvände på profeten Gads an modan ti ll Juda. Edomeen Doeg angav Ahimelek, vi lken
til lsammans med de övriga prästerna
i Nob ka llades till Saul. Samtliga
dödades utom Ahimeleks son Ebjatar,
som flydde till D avid, l.Sam.22.
David räddade staden Kegila ur
filisteernas hand men begav sig därifrån för att inte riskera att bli utlä.nnad till Sa ul. Han uppehöll sig i
öknen Sif och uppsöktes där av Jonata n. De båda slöt på nytt förbund
med va randra . David drev om kring
i ökent ra kterna väster om Döda havet,
och Saul förföljde honom med sitt
manskap. Vid två tillfällen skonade
D avid Sauls liv. Under sin tid som
flykting tog sig David två hustrur,
Ahinoam och Abigail. Saul hade
nämligen givit Mikal till hustru åt
en annan ma n. l.Sam.23- 26.
Med 600 ma n och si na båda hus·
trur drog David över på filisteiskt
område för att va ra säker för Saul.
De stannade hos konung Akis i Gat,
vilken gav D avid staden Siklag till
besittning och vistelseort . David bodde sexton månader i filisteernas land
och företog med sina mä n plundrin gståg mot Israels fie nder i angränsande
områden, men för Akis uppgav han ,
att de företagits i Juda. Under denna
tid lämnade alltfl er Saul och slöt sig
till D avi d. Bla nd dem va r också de,
som omnä mnes som D avids hjälta r,
män som på ett sä rskilt sätt utmärkte
sig för sin styrka och tapperh et. När

K onul1g ö ver Juda och Israel
Saul och hans sö ner stupade i
striden mot fili steerna. Vid buds ka pet
härom stämde David upp sin känd a
klagosång, 2.Sa m. l.
Daviå begav sig till H ebron, oc h
dit församl ades Juda män och smorde
David till konun g, medan Sauls härhövits man Abner lät gö ra Sauls son
Is-Boset till konung öve r det övriga
Israel. Nu fö ljde en tid av inbördeskrig, varunder Davids inflytande och
makt ökade och Is-Bosets minskade.
David regerade 7 V2 å r i H ebron och
fick under denn a tid sex söner, däribl a nd Amn on, Absalom och Adonia.
2.Sam.2: 1- 3:5.
På grund aven schi sm med IsBoset gick Abner över till Da vid,
seda n han varit denne behjälplig med
att föra Sa ul s dotter Mika l tillbaka
till D av id. Abner dödades emell ertid
av Joa b, och även Is- Boset blev mördad. 2.Sam.3:6-4: 12 . Alla Israel s
sta mmar sände representanter till
David i Hebron. De slöt fö rbund
med varandra , och Davi d smordes till
konung över hela Israel. 2.Sam.5 : 1-5 ;
I .K rön.12:23- 40.
Jerusalem

poliTiskt och religiöst

Cel1tnllll

För att få en huvudsta d med ett
strategiskt och geog ra fiskt bättre läge
än H ebron drog David med sina
män till Jerusalem, som beboddes av
jebusee rna , vilka ännu ej förd rivits
från landet. Staden lämpad e sig alltså
utmärkt till huvudstad för Israel,
eft ersom den inte var bunden till
någon bestämd stam. David intog
fästningen med hjälp aven trupp,
som tog sig in genom en vattenlednin gstunnel. Han ka llade borgen Davids stad och lät där uppföra ett
palats. Konung Hiram i Tyrus tillhandahöll cederträ och arbetskraft.
I Jerusalem tog sig David ännu fl er
hustrur och fick ännu fl er barn , bl.a.
elva söner. 2.Sam.5:6- 16.
David ville ha Jerusalem också som
centrum för Israel s gudsdyrkan. Han

DAVID

hebr. älskad el. älskling.
1. Konung över Juda 101 2- 1005,
över hela Israel 1005-972. Davids liv
och verksam het ä r skildrade i I .Sam.
16:1 -I.Kon.2:1l och I.Krön. II -29.
David föddes i Betl ehem som den
yngste av Isais åtta söner. Det hade
fallit på hans lott a tt valla si n faders
få r, och med detta var han också
sysselsatt, då profeten Samuel på
Herrens befa llning korn till Betlehem
för att smö rja en av Isais söner till
konung efter Saul, seda n denn e fö rkastats a v Herren. Eftersom ingen
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filisteerna skull e draga i fält mot
Israel, måste David följa med. Men
han åd rog sig sna rt de fili steiska
hövdingarnas mi ssnöje och misstänksamhet, varför Aki s anmodade honom att återvända. l.Sam.27 : 1-28:3;
29; l.Krön.12:1-22.
När David korn tillbaka till si n
stad Siklag, fann han den intagen
och bränd av amalekiterna. David
lyckades med 400 a v sina män nedgöra amalekiterna och åte rtaga allt
byte och rädd a alla , som tagits tillfånga, däribland sina båda hustrur.
l.Sam .29.
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David
skap hade sina särskilda uppsyningsmän, l.K rön.27:25-31. De leviter,
som ej tilldelats prästerlig eller kultisk
tjänst, sattes som tillsyningsmän och
doma re i den allmänna förvaltningen,
26:29-32.
Ett militä rt syfte hade den folkräkning, som David lät företaga genom Joab, 2.Sam.24; l.Krön.21; 27:
23-24. Hären var indelad i 12 avdelningar, vilka tjänstgjorde var sin
månad , l.Krön.27:1-15.
Davids senare år
Då Israels här var i krig mot
ammoniterna och David var kvar i
sitt palats, utspelade sig två för David mindre hedrande händelser: Davids ä ktenskapsbrott med sin kamrat
hetiten Urias hustru Bat-Seba och
hans avlägsnande av Uria genom att
placera denne på en utsatt post i
striden. David blev tillrättavisad genom H errens profet Natan, som också
förkunnade Herrens straff över David
och ha ns hus på grund av hans dubbla synd. David bekände sin synd för
H erren, Ps.51 , och fick förlåtel se,
jfr PS.32. 2.Sam .11 :1-12:13.
D avids senare å r fördunklades genom många sorger och prövninga r
inom han s egen fami lj i enlighet med
orden i 2.Sam. 12:1 1. Kulmen nåddes
i sonen Absaloms uppror och D avids
flykt. Se: Absalom. R edan innan
David hunnit återvända till Jerusalem
efter Absaloms död, utbröt ett nytt
uppror, vilket leddes av Seba från
Efraims bergsbygd. Denne fick Israels
män med sig men blev snart röjd
ur vägen , 2.Sam.20. På Davids ålderdom framträdde Adonia med anspråk
på tronen efter sin fader, men BatSeba och Natan lyckades få David
att utse Salo mo, Bat-Sebas son, till
si n tron fö lja re, l.Kon.l :5-53 .
Efter en fyrtioårig regering dog
David omkring sjuttio år gammal
och blev begraven i »Davids stad. ,
2:10-11.
Davids personlighet
Trots sina allvarliga brister skildras
Da vid som idealkonungen, den störste av Israels konungar, en man efter
H errens hjä rta, I.Sam. 13 : 14. Israels

Relief föres tällallde ell harpospelare.
lät därför hämta Guds ark från
Kirjat-Jearim . D en placerades först
i Obed-Edoms hus men fördes därifrån till Davids stad. Klädd i prästerlig skrud framförde David en kulti sk
dans framför arken. Så placerades
a rk en i det därför avsedda tältet,
varefter konungen frambar offer och
välsignade folket. 2.Sam.6; I.Krön.
13; 15:1 - 16:3.
Genom att a rken nu fanns i Jerusa lem , blev det nödvändigt att ordna
gudstjänstl ivet och anställa kultperso nai att sköta sången, offren osv.
Detta fi nn s beskrivet i I.Krön. , särskilt 6:31 ff.; 9:10 ff.; kap.23-26.
Prästerna Sadok och Ebjatar hörde
till konungens närmaste män, 2.Sam.
20:25. Det blev dock inte David,
som fick bygga templet; han fick
endast förbereda bygget, 2.Sam. 7; I.
Krön.l7 ; 22 ; 28: 1-29:2 1.
Fältherre och statsman
David fick fortsätta kampen mot
fi li steerna , vilka han till sist besegrade
och lade under sig, 2.Sam.5: 17 ff. ;
8:1 ; 21:15 ff. Också moabiterna blev
underkuvade. David slog även konungen i Soba (norr om Damaskus)
och hans a lli erade, arameerna från
Damaskus. Vidare lade han under
sig edomeernas område efte r en stor
seger iSaltdalen. 2.Sam.8:2-15. Ammoniterna besegrad es jämte sina
bundsförvanter arameerna, och Am-

mons land underkuvades till slut fullständigt, 2.Sam.l0; 12:26-31.
Israels rike nådde under konun g
David sin största omfattning; det blev
en stormakt. Detta möjliggjordes bl.a .
genom att Egypten och Mesopotamien
vid denna tid var för svaga att gripa
in i storpolitiken. Da vids rike sträckte
sig från Akabaviken i söder till Hamats gräns i norr, från Medelhavet i
väster (med undantag av filisteernas
och feniciernas områden) till den arabiska öknen i öster. Jfr 4.Mos.34:212; Hes.47:15-20. Dessutom stod
David i ett vänskapligt förhållande
till fenicierna i Tyrus samt till arameerna i Gesur och Hamat.
Rikets expansion skapade behov
aven omfattande administration och
ett stort antal ämbetsmän av olika
slag. Joab var överbefälhavare, och
ha n omnämnes tillsammans med andra av konungens närmaste män i 2.
Sam.20:23 ff.
En central plats intog Davids hjältar, 2.Sam.23:8-39; I.Krön .ll:10-47 ;
20:4-8. De utgjorde kärntruppen i
konungens livvakt, »kereteerna och
peleteerna», som stod under befäl av
Benaja, 2.Sam.20:23.
Bla nd Davids rådgivare, I.Krön.
27:32-34, var Ahitofel , som sedermera avföll från honom och slöt sig
till Absalom. Konungens skatter, förråd, jordbruk, planteringar och bo-
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konungar blir i G.T. ofta jämförda
med David , som framstår som det
stora föredömet, t.ex. I.Kon.11:4;
14:8; 2.Kon.18:3; 22:2.
l skildringen av den unge David
framhålles hans skönhet och tapperhet; den senare egenskapen gav han
rika prov på under sina mi nga strider. I förhållandet till Saul och hans
hus var han storsint och generös.
Detta hängde till stor del samman
med den trofasta vänskapen mellan
David och Jonatan, se t.ex. l.Sam.
18 :3; 2.Sam .l:26. Bl.a. tog David sig
an den halte Mefi boset, Jon atans son,
2.Sam.9. Som konung visade David
en stor förmåga att konsoli dera sitt
ri ke både mili tärt och civilt.
Sin främsta insats gjorde David
på det religiösa området. I själva
verket kan man i hans regering svårligen skilja mellan politisk t och religiöst. Ri ket var en teokrati med
cen trum i »Davids stad ., där tältet
med arken hade sin plats. I Davids
person finner vi en kla r a nknytning
till Melki-Sedek, kon ungen i Sa lem,
som var präst åt Gud den Högste,
I.Mos.14:18; PS.1l0:4.
Davids högt begåvade och rikt utrusta d;! personlighet kommer särskilt
tillsynes i hans stora konstnärliga och
poet iska gåvor. Hans psalmer utgö r
en väsentlig del av Israels psalmskatt,
samtidigt som de är gripande vittnesbörd om Davids personliga gudsförhållande i så väl onda som goda tider.
De omspänner och speglar de mest
skil da områden av den enskildes och
folkets liv i vardag och fest. D avj ds
psalmer är fullödiga till både innehåll
och form, och de intar ur rent konstnärl iga aspekter en plats bland världslitteratu rens pärlor. R eligiöst sett betecknar de en höjdpunkt i fråga om
bön, lovprisning och tillbedja n, och
de har för genera tioner av män niskor
varit en ri k kä lla att ösa ur och utfö rt
en tjänande gärning av sto ra mått
genom att på ett levande sätt ge uttryck för människors sorg och längtan , glädje och gudstro .
Davids plats i jräisningshistorien
E tt nyckelord till förståelse av
den roll David spelar i frälsni ngs-

Denna bergsplatå i den s.k . Klippmasken i Jerusalem utpekas som
Da vids of/erplats, där Salomo senare byggde ett altare.
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David
historien är Herrens löfte till honom
genom profeten Natan, 2.Sam.7, särskilt v.9-16. Löftet om detta eviga
Davids-rike upprepas ofta i GT.,
t.ex. i PS.89:4-5. Det som ger David
hans betydelse är alltså inte i första
hand hans personlighet utan Herrens
utkorelse och löfte, som ofta bringas
i erinran, t.ex. I.Kon.ll: 13 ; 2.Kon .
8:19 ; Ps.132:10-18; Jes.9:7; 55:3 ; Jer.
33:14-17. Ibland används namnet
David om den Herrens tjänare, som
för evigt skall upprätta Davids rike
och leda Israel som herde och konung
Lex. Hes.34:23-24 ; 37:24-25.
David intar också en central plats
i N .T. I Hebr.ll :32 räknas han till
trosvittnena från gamla förbundets
tid, och i Apg .2:30 kallas han profet,
därför att han förutsåg Messias' uppståndelse. Av Davids säd kom Jesus,
vilkens släkttavla hos Matteus med
dess indelning i 3 gånger 14 släktled
är ett vittnesbörd om frälsningshistoriens förankring i löftet till David.
Talvärdet av det hebreiska namnets
konsonanter, DWD, är nämligen
4 + 6+4= 14. I evangelierna kallas
Jesus ofta »Davids son », vilket var
en vanlig messias titel. Han föddes i
Davids stad Betlehem och var också
enligt utombibliska källor av Davids
ätt.
Av G.T.s många gestalter finns
kna ppast någon, som på ett klarare
och mer övertygande sätt än David
framstår som en förebild till Jesus.
Liksom Herrens Ande kom över David, den av Gud utvalde, då han
smordes till konung, I.Sam.16: 13, var
Herrens Ande över Jesus, Herrens
Smorde i eminent mening, Luk.4: 18;
jfr Matt.3:16. David var misskänd
och förföljd; han förråddes aven av
sina närmaste och blev skymfligt och
orättvist behandlad men vann seger
och upprättelse i Guds tid. Allt detta
talar om Honom, som genomlevde
detsamma, dock utan den synd och
svaghet, som vidlådde den ofullkomliga förebilden.
De gammaltestamentliga förutsägelserna om Davids eviga rike får i
Jesus Kristus sin slutliga uppfyllelse,
Luk.1 :32-33 .

'o. sade till Jonatan: I morgon är

KOllllllg Davids gra v. Lägg märke till konungakronorna på sarkofagen .
Sedan Israel blev en självstälZdig stat, har man där varje år
placerat en ny krona.
sade filistl\en till D.: Kom hit
17:44
D. svarade filistl\en: Du kommer 17 :45
dä filistl\en ..• närmade sig D.
17 :48
sprang D. med hast fram
17 :48
D. stack sin hand i väskan
17 :49
Så övervann D. filistl\en
17 :50
utan att D. därvid hade något svärd 17:51
D ••. ställde sig invid filistl\en
17:51
D. tog filistl\ens huvud
17 :54
När Saul såg D. gåt ut mot
17:55
När sedan D. vände tillbaka
17 :57
D. svarade: Din tjänare Isais
17 :58
D. hade talat ut med Saul
18:1
fäste sig ... vid D.s hjärta
18:1
Jonatan slöt ett förbund med D.
18:3
Jonatan .. • gav den åt D.
18:4
när D. drog ut, hade han framgång 18:5
då D. vände tillbaka
18:6
men D. sina 10000
18:7;21:11;29:5
Åt D. hava de givit 10000
18:8
Saul såg med ont öga på D.
18:9
D. spelade på harpan
18:10
Jag skall spetsa D. fast
18:11
D. böjde sig undan för honom
18:11
Saul fruktade för D.
18:12
D. hade framgång
18:14
lsrael och Juda hade D. kär
18:16
Saul sade till D.: Se, min äldsta
18:17
D. svarade Saul: Vem är jag
18:18
skulle hava givits åt D.
18:19
18:20
Mikal hade D. kär
Saul sade till D.: För andra
18:21
hemligen sj,:ulle tala så med D.
18:22
talade dessa ord i D. s öron
18 :23

D. sade: Tyckes det eder vara
Så har D. sagt
att de skulle säga så till D.
att han skulle få D. fälld
hans tjänare omtalade för D.
ville D. gärna .. . bliva konungens
D •.. drog ästad med sina män
D. tog deras förhudar med sig
förstod att Herren var med D.
fruktade Saul ännu mer för D.
blev Saul D. s fiende fOr hela livet
hade D. större framgång
Saul talade .•. om att döda 1;>.
Jonatan var D. mycket tillgiven
omtalade Jonatan detta for D.
Jonatan talade till D. s bästa
genom att döda D. utan sak
kallade Jonatan D. till sig
förde Jonatan D. till Saul
drog D. ut och stridde
under det att D. spelade
spetsa D. fast vid väggen
D. flydde och kom undan
Mikal, D. s hustru, omtalade
släppte Mikal ned D. genom
med uppdrag att hämta D.
skaffa sig tillträde till D. själv
När D. nu hade flytt
D. var i Najot vid Rama
män med uppdrag att hämta D.
Var äro Samuel och D. ?
D. flydde ifrån Najot vid Rama
D. betygade ytterligare med ed
sade Jonatan till D. : Vadhelst

18:23
18:24
18:25
18:25
18:26
18:?6
18:27
18:27
18 :28
18:29
18:29
18:30
19:1
19:1
19:2
19:4
19:5
19:7
19:7
19:8
19:9
19:10
19:10
19:11
19:12
19:14
19:15
19:18
19:19
19 :20
19:22
20:1
20:3
20:4

D. utbad sig tillstånd' av mig
D. sade till Jonatan: Vem skall
Jonatan sade till D. : Kom, låt oss
sade till D. : .•. om jag finner
att det låter gott för D.
tagit bort alla D. s fiender
utkrävde sedan av D. s fiender
Jonatan besvor D.
D. gömde sig ute på marken
Men D. s plats stod tom
när D. s plats stod tom också
D. utbad sig tillstånd av mig
hade beslutit att döda D.
var bedrövad för D. s skull
den tid han hade utsatt för D.
Jonatan och D. visste det
reste D. sig upp på södra sidan
och D. grät överljutt
Jonatan sade till D. : Gå i frid
D. kom till prästen Ahimelek
förskräckt, när han fick Be D.
D. svarade prästen Ahimelek
Prästen svarade D. och sade
D. svarade prästen ... :Ja
D. frågade Ahimelek ytterligare
D. sade: Dess like finnes icke
D. stod upp och flydde samma dag
Detta är ju D., landets konung!
D. lade märke till dessa' ord
begav sig D. därifrån
begav sig D. till Mispe i Moab
så länge D. var på borgen
profeten Gad sade till D.
Då drog D. bort därifrån
man hade fått spaning på D.
är väl så betrodd som D.
ty också de hålla med D.
denne flydde bort till D.
Ebjatar omtalade för D.
sade D. till Ebjatar: Jag förstod
man berättade för D. : Filistl\erna
frågade D. Herren: Skall jag
Herren svarade D. : Drag ästad
frågade D. Herren ännu en gång
frälste D. invånarna i Kegila
flydde till D. i Kegila
D. hade dragit in i Kegila
D. fick veta att Saul stämplade
D. sade: Herre, Israels Gud
D. frågade ytterligare
att D. hade flytt undan Kegila
Så uppehöll sig nu D. i öknen
medan D. var i Hores
Jonatan ••. gick till D. i Hores
D. stannade kvar i Hares
D. håller sig nu gömd hos oss
för att söka efter D.
satte han efter D. in i öknen
just som D. var stadd på flykt
upphörde Saul att förfölja D.
D. drog upp därifrån

Du är den mannen! 2.Sam.12
l) Mannen som syndade, v.7. 2)
Mannen som bekände, v.13; PS.51.
3) Mannen som fick förlåtelse, v.13;
PS.32.
DAVID

Uppdelning: allmänt, i förbindelse
med: fader, folk, hus, män, son, säd,
tjänare, tron.
DAVID
Isal fOdde D.
Rut. 4:22
Herrens Ande kom över D. 1. Sam. 16 :13
Så kom D. till Saul
16 :21
Låt D. stanna kvar
16 :22
tog D. harpan och spelade
16:23
D. var son till den omtalade
17:12
D. var den yngste
17:14
D. lämnade understundom Saul
17 :15
överlämnade D. fåren
17 :20
lämnade D. ifrån sig sakerna
17 :22
och D. hörde det
17 :23
D. sade till de män som stodo
17 :26
upptändes Eliabs vrede mot D.
17 :28
D. svarade: Vad har jag då gjort 17 :29
vad D. hade talat blev bekant
17 :31
D. sade till Saul: Må ingen låta
17:32
Saul sade till D. : Icke kan du
17 :33
17:34
D. svarade Saul: Din tjänare
D. sade ytterligare: Herren, som 17:37
Saul till D. : Gå dä ästad
17 :37
Saul klädde på D. sina egna kläder 17:38
D. omgjordade sig med hans svärd 17:39
D. sade till Saul: Jag kan icke gä 17:39
Därpå lade D. det av sig
17 :39
filistoon ••• kom D. allt närmare
17 :41
filistl\en såg upp och fick se D.
17 :42
filistl\en sade till D. : Menar du
17 :43
ocb filistl\en forbannade D.
17:43
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20:5
20:6
20:10
20:11
20:12
20:12
20:15
20:16
20:17
20:24
20:25
20:27
20:28
20:33
20:34
20:35
20:39
20:41
20:41
20:42
21:1
21:1
21:2
21:4
21:5
21:8
21:9
21:10
21:11
21:12
22:1
22:3
22:4
22:5
22:5
22:6
22:14
22:17
22:20
22:21
22:22
23:1
23:2
23:2
23:4
23:5
23:6
23:7
23:9
23:10
23:12
23:13
23:14
23:15
23:16
23:18
23:19
23:25
23:25
23:26
23:28
24:1

David
D. var i En-Gedis öken
24:2
för att söka efter D.
24:3
D.•. skar aven flik på Sauls
24:5
därefter slog D. s samvete honom 24:6
D... gick ut ur grottan och ropade 24:9
höjde D. sig ned
24:9
D. sade till Saul: Varför hör du
24:10
säga att D. söker din ofärd
24:10
När D. hade talat dessa ord
24;17
sade till D. : Du är rättfärdigare
24:18
Då svor D. Saul denna ed
24:23
D. stod upp och drog ned till
25:1
När nu D. i öknen frek höra
25:4
D. sade till männen: Gån upp
25:5
talade de på D. s vägnar till Nabal 25:9
Vem är D.
25:10
D. själv omgjordade sig
25:13
400 man följde med D. ditupp
25:13
D. har skickat sändebud hit
25:14
D. hade sagt: Förgäves har jag
25:21
25:22
Gud må straffa D. s fiender
25:23
Då nu Abigail fick se D.
föll ned inför D. på sitt ansikte
25:23
sade D. till Abigail: Välsignad
25:32
tog D. emot av henne vad hon
25:35
När D. hörde att Nabal var död
25:39
D. sände åstad och lät säga
25:39
D. har sänt oss
25:40
följde med dem som D. hade sänt 25:42
25:43
D. hade ock tagit till hustru
Mikal, D. s hustru, åt Palti
25:44
D. håller sig nu gömd
26:1
för att söka efter D. i öknen Sif
26:2
D. uppehöll sig då i öknen
26:3
när D. förnam att Saul hade
26:3
Då bröt D. upp och begav sig
26:5
D. såg platsen där Saullåg
26:5
D. tog till orda och sade
26:6
kommo då D. och Abisai
26:7
sade Abisai till D. : Gud har
26:8
26:9
D. svarade Abisai: Du får icke
26:10
D. sade ytterligare: Si sant
D. tog spjutet
26:12
när D. hade kommit över
26 :13
D. ropade till folket
26:14
D. sade till Abner: Du är ju
26 :15
kände Saul igen D. s röst
26 :17
D. svarade: Ja, min herre
26:17
D. svarade och sade: Se här är
26:22
Saul sade till D. : Välsignad
26 :25
Därefter gick D. sin väg
26 :25
27:1
D. sade till sig själv: En dag
stannade .•• D. med sina båda
27:3
27:4
D. hade flytt till Gat
D. sade till Akis: Om jag har
27:5
D. bodde i filist6ernas land
27:7
så ofta D. härjade i landet
27:9
svarade D. : Ja, i den del av
27:10
D. lät varken män eller kvinnor
27:11
Så och så har D. gjort
27:11
Därför trodde Akis D.
27 :12
28:1
Akis sade till D. : Du må veta
D. svarade Akis: Välan
28:2
Akis sade till D. : Välan, jag sätter 28:2
28:17
givit det åt en annan, åt D.
29:3
Denne D. är ju Sauls ••• tjänare
29:5
Den D. till vilkens ära man
kallade Akis D. till sig
29:6
D. sade till Akis: Vad har jag då 29:8
och sade till D.: Jag vet bäst
29:9
D.s båda hustrur ... också fångna 30:5
D. kom i stor nöd
30:6
D. hämtade styrka hos Herren
30:6
D. sade till prästen Ebjatar
30:7
bar Ebjatar fram efoden till D.
30:7
D. frågade nu Herren
30:8
D. fortsatte förföljelsen
30:10
togo de med sig till D.
30:11
D. frågade honom: Vem tillhör du 30:13
D. sade till honom: Vill du föra
30:15
höll D. på med att nedgöra dem
30:17
D. räddade allt
30:18
sina båda hustrur räddade D.
30:18
D. förde alltsammans tillbaka
30:19
D. tog ock alla får och
30:20
Detta är D. s byte
30:20
när D. kom tillbaka
30:21
gingo dessa åstad för att möta D. 30:21
gick D. fram till folket
30:21
dem som hade följt med D.
30:22
D. svarade: Så skolen I icke göra 30:23
När sedan D. kom till Siklag
30 :26
Efter Sauls död, när D.
2. Sam. 1:1
när D. sedan i 2 dagar hade
1:1
när han kom in till D.
1:2
D. frågade honom: Varifrån kommer1:3
sade D. till honom: Huru har det
1:4
D. frågade den unge mannen
1:5
fattade D. i sina kläder och rev
1:11
1 :13
D. frågade den unge mannen
D. sade till honom: Kände du då
1:14
D. sade till honom: Ditt blod
1:16
D. sjöng följande klagosång
1:17
frågade D. Herren: Skall jag draga 2:1
Då frågade D. : Vart skall jag
2:1
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2:2
Så drog då D. ditupp
2:4
smorde D. till konung över Juda
2:4
berättade för D. att det var
2:5
sklckade D. sändebud till männen
2:10
Juda hus höll sig till D.
2:11
D. var konung i Hebron
3:1
Därunder blev D. allt starkare
3:5
Jitream, som D. fick
3:5
Dessa föddes åt D. i Hebron
3:8
icke har låtit dig falla i D. s hand
3:9
handlar så mot D.
3:12
skickade strax sändebud till D.
skickade D. sändebud till Is-Baset 3:14
3:17
haven I söki att få D. till konung
3:18
så har Herren sagt om D.
3:19
åstad för att tala med D.
3:20
När då Abner ... kom till D.
3:20
gjorde D. ett gästabud för Abner
Abner sade till D. : Jag vill stå upp 3:21
3:21
Sedan lät D. Abner gå
3:22
icke längre kvar hos D.
3:26
när Joab hade gått ut från D.
3:26
Men D. visste intet därom
3:28
När D. sedan fick höra detta
3:31
D. sade till Joab och allt folket
konung D. gick själv bakom båren 3:31
3:35
kom för att förmå D. att äta
3:35
D. betygade med ed och sade
4:8
förde så Is-Basets huvud till D.
4:9
Då svarade D. Rekab och hans
kommo alla Israels stammar till D. 5:1
5:3
slöt konung D. ett förbund
sedan smorde de D. till konung
5:3
5:4
D. var 30 år gammal
5:6
till D. : Hitin kommer du icke
mena att D. icke skall komma
5:6
D. intog likväl Sions borg
5:7
D. sade på den dagen: Vemhelst
5:8
halta och blinda, som D. hatar
5:8
Sedan tog D. sin boning på borgen 5:9
Där uppförde D. byggnader
5:9
D. blev allt mäktigare
5:10
Hiram ••• skickade sändebud till D. 5:11
5:12
D. märkie att Herren hade befäst
D. tog sig ännu flera hihustrur
5:13
filist6erna hörde att D. hade blivit 5:17
drogo de ••. upp för att fånga D.
5:17
5:17
När D. hörde detta, drog han ned
5:19
Då frågade D. Herren
Herren svarade D. : Drag upp
5:19
D. kom till Baal-Perasim
5:20
där slog D. dem
5:20
När D. då frågade Herren
5:23
D. gjorde såsom Herren hade
5:25
6:1
Åter församlade D. allt manskap
6:5
D••• fröjdade sig inför Herren
det gick D. hårt till sinnes
6:8
6:9
D. betogs av sådan fruktan
vill e D. icke låta flytta in
6:10
ber ättat för konung D. att Herren
6:12
då gick D. åstad och hämtade
6:12
Själv dansade D. med all makt
6:14
6:14
därvid var D. iklädd en linneefod
6:15
hämtade D••• Herrens ark ditupp
6:16
när hon såg konung D. hoppa
6:17
i tältet som D. hade slagit upp
6:17
därefter offrade D. brännoffer
6:18
När D. hade offrat brännoffret
när D. kom tillbaka för att hälsa
6:20
Då sade D. till Mikal: Inför Herren 6:21
7:17
talade nu Natan till D.
D ... satte sig ned inför Herrens
7:18
skall nu D. vidare tala till dig
7:20
slog D. filist6erna
8:1
bemäktigade sig D. huvudstaden
8:1
blevo moabiterna D. underdåniga
8:2
Likaledes slog D. Hadadeser
8:3
D. tog till fånga av hans folk
8:4
D. lät avskära fotsenorna
8:4
nedgjorde D. 22000 man av dem
8:5
D. insatte fogdar bland aram6erna 8:6
aram6erna blevo D. underdåniga
8:6
Så gav Herren seger åt D.
8:6
D. tog de gyllene sköldar
8:7
tog konung D. koppar i stor
8:8
hörde att D. hade slagit
8:9
sände han sin son Joram till .•• D. 8:10
dessa helgade konung D. åt Herren 8:11
när D. kom tillbaka från sin seger 8:13
8:14
edom6er blevo D. underdåniga
8:14
gav Herren seger åt D.
8:15
D. regerade nu över hela Israel
8:15
D. skipade lag och rätt
D. sade: Finnes ännu någon
9:1
honom hämtade man till D.
9:2
sände konung D. och lät hämta
9:5
När så Mefiboset ••• kom in till D. 9:6
Då sade D. : Mefiboset!
9:6
D. sade till honom: Frukta icke
9:7
Då sade D. : Jag vill bevisa
10:2
Menar du att D ••• ärar din fader
10:3
När man berättade detta för D.
10:5
gjort sig förhatliga för D.
10:6
När D. hörde detta, sände han
10:7
detta blev berättat för D.
10:17
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ställde upp sig ..... mot D.
10:17
D. dräpte av aram6erna ... 40000 10:18
sände D. åstad Joab
11:1
D. stannade kvar i Jerusalem
11:1
när D. hade stått upp
11:2
11:3
D••• förfrågade sig om kvinnan
sände D. några män med uppdrag 11:4
lät underrätta D. därom
11:5
sände D. till Joab detta bud
11:6
Så sände då Joab Uria till D.
11:6
när Uria kom till D., frågade
11:7
sade D. till Uria: Gå nu
11:8
Detta berättade man för D.
11:10
Då sade D. till Uria
11:10
Uria svarade D. : Arken och Israel 11:11
sade D. till Uria: Stanna här
11:12
D. inbjöd honom till sig
11 :13
Följande morgon skrev D. ett brev 11 :14
lät berätta för D. attl
11 :18
Budbäraren ••. berättade för D.
11 :22
budbäraren sade till D.
11:23
sade D. till budbäraren: Så skall 11 :25
D .•• lät hämta henne hem till sig 11:27
vad D. hade gjort misshagade
11 :27
Herren sände Natan till D.
12:1
12:5
upptändes D. s vrede storligen
Natan sade till D. : Du är den
12:7
sade D. till Natan: Jag har syndat 12:13
Natan sade till D. : Så har ock
12:13
Urias hustru hade fött åt D.
12:15
sökte D. Gud för gossens skull
12:16
och D. höll fasta
12:16
Då stod D. upp från marken
12:20
D. tröstade sin hustru Bat-Seba
12:24
Sedan sände Joab bud till D.
12:27
församlade D. allt folket
12:29
12:30
Den sattes nu på D. s huvud
vände D. med allt folket tillbaka
12:31
en son till D.s broder Simea
13:3
sände D. bud in i huset till Tamar 13:7
13 :21
D. fick höra allt detta
kom till D. ett rykie
13:30
son till D.s broder Simea
13:32
D. avstod ifrån att draga ut
13:39
hämta ••• Ahitofel, D. s rådgivare 15:12
en budbärare kom till D. och sade 15:13
sade D. till Ittai: Kom då och drag 15:22
D. gick gråtande uppför Oljeberget 15 :30
berättade för D. att Ahitofel
15:31
sade D.: Herre, gör
15:31
D. hade kommit upp
15:32
D. sade till honom: Om du går
15:33
gick då Husai, D.s vän, in
15:37
När D. hade gått framåt
16:1
D. hade kommit till Bahurim
16:5
han kastade stenar på D.
16:6
bjudit honom att förbanna D.
16:10
D. sade ytterligare till Abisai
16:11
Husai, D. s vän, kom till Absalom 16:16
gällde ••• både för D.
16:23
bryta ned och förfölja D. i natt
17:1
sänden ••• bud och låten säga D.
17:16
gå med budskapet till konung D.
17:17
med sitt buda kap till konung D.
17 :21
de sade till D.: Bryten upp och gån 17:21
Då bröt D. upp med allt det folk
17 :22
Så hade nu D. kommit till
17:24
när D. kom till Mahanaim
17:27
Därefter lät D. folket tåga åstad
18:2
Under tiden satt D. inne i porten 18:24
D. sänt bud till ••• Sadok
19:11
för att möta konung D.
19:16
D. svarade: Vad haven I med mig 19:22
19:43
i den som är konung ••• och i D.
20:1
Vi hava ingen del i D.
övergåvo alla Israels män D.
20:2
Så kom D. hem igen
20:3
sade D. till Abisai: Nu kommer
20:6
Joabs vän håller med D.
20:11
rest sig upp mot konung D.
20:21
var ••• jairiten !ra präst hos D.
20:26
under D. s tid uppstod
21:1
då sökte D. Herrens ansikte
21:1
D. sade nu till gibeoniterna
21:3
D. och Jonatan••• hade svurit
21:7
berättat för D. vad RisP" ... gjort 21:11
D••• hämtade Sauls ben
21:12
Men D. blev trött
21:15
tänkte då döda D.
21 :16
son till Simeai, D.s broder
21:21
D. talade till Herren denna sångs 22:1
Dessa voro D. s sista ord
23:1
Dessa äro namnen på D. s hjältar 23:8
hjältar, som voro med D.
23:9
kommo vid skördetiden till D.
23:13
Men D. var då på borgen
23:14
D. greps av lystnad
23:15
hämtade vatten ••• till D.
23 :16
23:23
D. inaatte honom i sin livvakt
uppeggade D. mot dem
24:1
D.s samvete slog honom
24:10
D. sade till Herren
24:10
Då nu D. stod upp om morgonen
24:11
Herrens ord till ••• D. s siare
24:11
Gå och tala till D.
24:12
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gick Gad in till D. och förkunnade 24:13
D. svarade Gad: Jag är i stor
24:14
när D. fick se ängeln
'24:17
Gad kom till D. samma dag
24:18
24:19
D. gick åJjtad efter Gada ord
D. svarade: För att köpa
24:21
Då sade Arauna till D.
24:22
D. köpte tröskplatsen
24:24
24:25
D. byggde där ett altare
Konung D. var nu gammal 1. Kon. 1:1
D. s hjältar höllo Icke med
1:8
utan att ••• D. vet därom
1:11
Gå in till konung D.
1:13
Då svarade konung D. och sade
1 :28
Må min herre, konung D•• leva
1:31
1:32
konung D. sade: Kallen till mig
Salomo på konung D.s mulåsna
1:38
1:43
D. har gjort Salomo till konung
lyckönskat vår herre, konung D.
1:47
tillstundade att D. skulle dö
2:1
D. gick till vila hos sina fäder
2:10
Den tid D. regerade över Israel
2:11
Hiram hade alltid varit D. s vän
5:1
D. icke kunde bygga något hus
5:3
8:16
D. har jag utvalt till att råda
8:17
D. hade väl i sinnet att bygga
när D. var i strid med Edom
11 :15
D. hade gått till vila hos sina fäder 11 :21
När D. sedan anställde blodbadet 11:24
Vad del hava vi i D. ?
12:16
Allenast för D. s skull lät Herren 15:4
D. gjorde vad rätt var
15:5
sköldar som hade tillhört D. 2. Kon.11 :10
om vad Herren hade sagt till D.
21:7
D., den sjunde
1. Krön. 2:15
till dess att D. blev konung
4:31
de som D. anställde
6:31
7:2
I D. s tid var deras antal 22600
D••• hade tillsatt dem att tjäna
9 :22
församlade sig... till D. i Hebron 11:1
slöt D. ett förbund med dem
11:3
smorde de D. till konung
11:3
11:4
D. drog med hela Israel
invånarna i Jebus sade till D.
11:5
11:5
D. intog likväl Sions borg
11:6
D. sade: Vemhelst som först
tog D. sin boning i bergfästet
11:7
D. blev allt mäktigare
11:9
de förnämsta bland D. s hjältar
11:10
f6rteckningen på D. s hjältar
11:11
var med D. vid Pas-Dammim
11:13
drogo ••• ned över klippan till D.
11:15
11:16
D. var då på borgen
D. greps av lystnad
11 :17
togo ·det och buro det till D.
11:18
D. ville icke dricka det
11:18
D. satte honom till anförare
11:25
de som kommo till D. i Slklag
12:1
anf6110 några och gingo till D.
12:8
kommo några män till D.
12:16
Då gick D. ut emot dem
12:17
Dina äro vi, D.
12:18
D. tog emot dem och gav dem
12:18
12:19
gingo några över till D.
Dessa bistodo D. mot strövskaran 12:21
kommo nämligen allt flera till D. 12:22
väpnade krigsfolk som kom till D. 12:23
för att göra D. till konung
12:31
för att göra D. till konung
12:38
enigt i att göra D. till konung
12:38
de voro där hos D. i tre dagar
12:39
D. rådförde sig med ... männen
13:1
sade D. till Israels hela försami. 13:2
församlade då D. hela Israel
13:5
13:6
D. drog med hela Israel upp
D. och hela Israel fröjdade sig
13:8
Det gick D. hårt till sinnes
13:11
13:12
D. betogs av sådan fruktan
lät D. icke flytta in arken till sig 13 :13
skickade sändebud till D.
14:1
14:2
D. märkte, att Herren befäst
D. tog sig ännu flera hustrur
14:3
D. hade blivit smord till konung
14:8
drogo de ..• för att fånga D.
14:8
När D. hörde detta, drog han ut
14:8
frågade D. Gud: Skall jag draga
14:10
Då sade D. : Gud har brutit ned
14:11
14:12
D. befallde att dessa skulle
När D. då åter frågade Gud
14:14
D. gjorde såsom Gud hade bjudit 14:16
ryktet om D. gick ut
14:17
befallde D. : inga andra
15:2
15:3
D. församlade hela Israel
15:4
D. samlade tillhopa Arons barn
15:11
D. kallade till sig prästerna
D. sade till de översta bland
15 :16
15:25
gingo då D. och de äldate
var D. klädd i en kåpa av
15:27
därjämte bar D. en linne-efod
15:27
hon såg konung D. dansa
15:29
tältet som D. hade slagit upp
16:1
När D. hade offrat
16:2
16:7
D... fastställde den ordningen
16:43
D. vände om för att hälsa
17:2
Natan sade till D.: Gör allt
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talade nu Natan till D.
17 :15
gick konung D. in
17:16
Vad skall nu D. vidare säga
17:18
slog D. filist6erna
18:1
blevo moabiterna D. underdAniga 18:2
Likaledes slog D. Hadareser
18:3
D. tog Ifrån honom 1000 vagnar
18:4
D. lät avskära fotsenorna
18:4
nedgjorde D. 22000 man av dem
18:5
18:6
D. insatte fogdar
aram6erna blevo D. underdåniga 18:6
D. tog de gyllene sköldar
18:7
tog D. koppar
18:8
hörde att D. hade slagit
18:9
sin son Hadoram till konung D.
18 :10
helgade konung D. åt Herren
18:11
edom6er blevo D. underdåniga
18 :13
gav Herren seger åt D.
18:13
D. regerade nu över hela Israel
18:14
sade D. : Jag vill bevisa
19:2
19:2
D. skickade sändebud
Menar du, att D.
19:3
berättade för D. vRd som hade
19:5
gjort sig förhatliga för D.
19:6
När D. hörde detta
19:8
När detta blev berättat för D.
19:17
D. hade ställt upp sig till strid
19:17
19:18
D. dräpte av aram6erna
ingingo de fred med D.
19:19
D. stannade kvar i Jerusalem
20:1
D. tog deras konungs krona
20:2
Den sattes nu på D. s huvud
20:2
gjorde D. mot Ammons barns
20:3
vände D. med allt folket tillbaka
20:3
son till Simea, D. s broder
20:7
Satan .•• uppeggade D.
21:1
sade D. t!ll Joab: Gån åstad
21:2
Joab uppgav för D. vilken
21:5
sade D. till Gud: Jag har syndat
21:8
Herren talade till Gad, D. s siare 21:9
Gå och tala t!ll D. och säg
21:10
gick Gad in till D. och sade
21:11
D. svarade Gad: Jag är i stor
21:13
När nu D ••• fick se Herrens ängel 21:16
D. sade till Gud: Det var ju jag
21:17
befallde Gad att säga till D.
21:18
21:18
D. skulle resa ett altare
D. gick åstad på grund av det ord 21:19
D. kom till Ornan·
21:21
föll ned .•• på sitt ansikte för D.
21:21
D. sade till Ornan: Giv mig
21:22
sade Ornan till D. : Tag den
21:23
21:24
D. svarade Ornan: Nej, jag vill
D. gav åt Ornan... 600 siklar guld 21:25
21:26
D. byggde där ett altare
D. förnam att Herren hade bönhört 21:28
vågade D. icke komma infdr Guds 21:30
D. sade: Här skall Herren
22:1
D. befallde att man skulle samla 22:2
D. anskaffade järn i myckenhet
22:3
tyrierna förde cederträ ••• till D. 22:4
D. tänkte nätnligen: Min son
22:5
skaffade D. förråd i myckenhet
22:5
bjöd D. alla Israels furstar
22:17
när D. blev gammal
23:1
D. delade dem i avdelningar
23:6
D. sade: Herren ••• har låtit
23 :25
berättelsen om D.s sista tid
23:27
D. jätnte Sadok ••• indelade dem
24:3
kastade lott ••• i närvaro av D.
24:31
D... avskilde till tjänstgöring
25:1
blivit helgat åt Herren av D.
26 :26
I D.s 40.regeringsår
26:31
satte D. över rubeniterna
26:32
för Juda Elihu, en av D. s bröder 27 :18
D. tog i förteckningen icke upp
27:23
förteckning i konung D. s krönika 27:24
över konung D. s ägodelar
27:31
D. s farbroder, var rådgivare
27:32
28:1
D. församlade t!ll Jerusalem
D. stod upp från sin plats
28:2
29:1
D. sade t!ll hela församlingen
konung D. gladde sig ock
29:9
D. lovade Herren
29:10
D. sade: Lovad vare du, Herre
29:lO
sade D. till hela fdrsamlingen
29:20
om konung D., om hans fdrsta tid 29:29
2. Krön. 1:4
Guds ark ••. hade D.
plats som D. hade berett
1:4
ställe som D. hade utsett
3:1
D. har jag utvalt till att råda
6:6
som konung D. hade låtit göra
7:6
D. lät ... dem utföra lovsången
7:6
som Herren hade gjort mot D.
7:10
hade gudsmannen D. bjudit
8:14
Vad del hava vi i D. ?
10:16
i 3 år vandrade de på D.s .•• väg
11:17
givit åt D. konuogadömet
13:5
fårbunds skull ... med D.
21:7
som hade tillhört konung D.
23:9
som D. hade indelat i klasser
23 :18
jubel och sång efter D.s anordning 23 :18
såsom D. och Gad ••• hade bjudit
29:25
med D.s instrumenter
29:26
ledning av D.s •.• instrumenter
29:27

att lova Herren med D. s ••• ord
29:30
vad D., Israels konung, hade
35:4
såsom D. hade bjudit
35:15
efter D. s, Israels konungs
Esr. 3:10
av D. s barn Hattus
Ih2
tempelträlar som D... givit
8:20
gudsmannen D. hade bjudit
Neh. 12:24
Hanani med gudsmannen D. s
12:36
fordom tid, på D.s och Asafs tid 12:46
En psalm av D.
Ps. 3:1
4:1; 5:1; 6:1;8:1; 9:1; 12:1;13:1;15:1
19:1; 20:1; 21:1; 22:1; 23:1; 29:1; 31:1
38:1;39:1;41:1;51:1;62:1; 63:1; 64:1
140:1;141:1;143:1
En sång av D. 7:1;16:1;52:1;53:1;54:1
55:1; 56:1; 57:1;59:1
Av D.
11:1;14:1;25:1;26:1;27:1; 28:1
34:1;35:1;37:1; 60:1; 61:1; 69:1; 103:1
138:1; 144:1
En bön av D.
17:1;86:1
Av D.; en psalm 24:1:40:1;101:1:109:1
110:1:139:1
En psalm, en sång av D.
30:1;65:1
av D.; en sång
32:1:58:1
D. har gått in i Ahimeleks hus
52:2
D. håller sig nu gömd hos oss
54:2
av D.; en psalm, en sång
68:1
70:1
av D. , till åminnelse
löfte till D. skall jag icke bryta
89:36
vad du lovade D. med ed
89:50
En sång, en psalm av D.
108:1
En vallfartssång: av D.
122:1
124:1: 131:1 ;133:1
Tänk, Herre, D. till godo
132:1
Herren har svurit D.
132:11
låta ett horn skjuta upp åt D.
132:17
En sång av D.: en bön
142:1
En lovsång av D.
145:1
HV. 4:4
Din hals är lik D. s torn
sitta trygg i D. s hydda
J es. 16:5
där D. slog upp sitt läger
29:1
håd har jag lovat D.
55:3
telning uppstå åt D.
Jer. 23:5
få tjäna ••• D. , sin konung
30:9
telning växa upp åt D.
33 :15
icke en avkomling av D.
33:17
söka Herren, sin Gud, och D. Hos. 3:5
tänken ut ••• såsom D.
Am. 6:5
upprätta D. s fdrfallna hydda
9:11
skröpligaste ••• såsom D.
Sak. 12:8
Jessai födde D.
Matt. 1:6
D. födde Salomo
1:6
intill D. tillsammans 14 leder
1:17
från D••• 14 leder
1:17
icke läst vad D. gjorde
12:3
De svarade honom: D.s
22:42
22:43
Huru kan då D••• kalla honom
Om nu D. kallar honom herre
22:45
läst vad D. gjorde
Mark. 2:25
D. själv har ju sag!
12:36
kallar nu D. själv honom herre
12:37
läst om det som D. gjorde
Luk. 6:3
20:42
D. själv säger ju i Psalmernas
D. kallar honom alltså herre
20:44
Betlehem, där D. bodde
Joh. 7:42
D. s mun hade profetiskt
Apg. 1:16
D. säger med tanke på honom
2:25
D••• är både död och begraven
2:29
icke har D. farit upp
2:34
Så var det ända till D.s tid
7:45
gjorde D. till konung över dem
13 :22
löften som jag••• givit åt D.
13:34
När D. i sin tid hade tjänat
13:36
bygga upp D. s fårfallna hydda
15:16
prisar ock D. den människa Rom. 4:6
11:9
D. säger: Må deras bord bliva
tid därefter säger hos D.
Hebr. 4:7
ifall jag skulle fdrtälja ... om D.
11:32
han som har D. s nyckel
UpP. 3:7
telningen från D. s rot
5:5
Jag är telningen från D. s rot
22:16
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DA VID (i förbiudelse med fader)
fader till Isa!, D.s fader
Rut 4:17
på sin fader D.s tron
1. Kon. 2:12
på min fader D.s tron
2:24
H. ark framför min fader D.
2:26
utan att min fader D. visste det
2:32
har gjort min fader D.
2:44
efter sin fader D. s stadgar
3:3
nåd med din tjänare, min fader D. 3:6
konuog efter min fader D.
3:7
vandrar ••• såsom din fader D.
3:14
min fader D. icke kunde bygga
5:3
Herren talade till min fader D.
5:5
som jag talade till din fader D.
6:12
vad hans fader D. hade helgat
7 :51
lovade min fader D.
8:15
min fader D. hade väl i sinnet
8 :17
Herr en sade till min fader D.
8 :18
i min fader D. s ställe
8 :20
lovade din tjänare D., min fader 8:24,25
som du har talat till ••• D. min fader 8:26
vandrar ••• såsom din fader D.
9:4

lovade angående din fader D.
9:5
fader D. s hjärta hade varit
11:4
efter Herren, såsom hans fader D. 11:6
fdr din fader D. s skull
11:12
stället på sin fader D. s stad
11:27
icke ... såsom hans fader D.
11:33
begraven i sin fader D. s stad
11 :43
såsom hans fader D. s hjärta
15:3
såsom hans fader D. hade gjort
15:11
hos sina fäder i sin fader D.s stad 15:24
begraven ••• i sin fader D. s stad
22 :51
icke såsom hans fader D. 2. Kon. 14:3
i sin fader D.s stad
15:38
gjorde icke ••• såsom hans fader D. 18:3
såsom hans fader D. hade gjort
18:3
Herren, din fader D. s Gud
20:5
vandrade •.• på sin fader D. s väg 22:2
konung efter sin fader D. 1. Krön. 29:23
nåd med min fader D.
2. Krön. 1:8
ditt ord till min fader D.
1:9
vänskap ••• mot min fader D.
2:3
som min fader D. har anställt
2:7
din fader D. s, konstförfarna män
2:14
hans fader D. fdrut hade anställt
2:17
där hans fader D. hade fätt
3:1
vad hans fader D. hade helgat
5:1
lovade min fader D.
6:4
min fader D. hade väl i sinnet
6:7
Herren sade till min fader D.
6:8
i min fader D. s ställe
6:10
lovade din tjänare D., min fader
6:15
lovade ••• D., min fader i det att
6:16
såsom din fader D. vandrade
7 :17
såsom jag lovade din fader D.
7 :18
efter sin fader D. s anordning
8:14
begrov honom i hans fader D. s stad 9:31
vandrade på sin fader D. s .• vägar 17:3
Herren, din fader D.s Gud
21:12
rätt, såsom hans fader D.
28:1
såsom hans fader D. hade gjort
29:2
vandrade på sin fader D. s vägar
34:2
söka sin fader D. s Gud
34:3
Herren, din fader D. s Gud
Jes. 38:5
vare vår fader D.s rike
Mark. 11:10
giva ••• hans fader D. s tron
Luk. 1:32
om vår stamfader D.
Apg. 2:29
genom vår fader D.s ... mun
4:25
DA VID (i förbindelse med folk)
bröt D. upp med sitt folk
1. Sam. 23:13
D.s folk drogo också ut
2. Sam. 2:13
gingo fram •• 12 av D.s folk
2:15
blevo slagna av D.s folk
2:17
fattades av D.s folk 19 man
2:30
D.s folk hade .• slagit till döds
2:31
kommo D.s folk och Joab hem
3:22
D. åstad med allt sitt folk
6:2
till mat åt D. och hans folk
17 :29
D. mönstrade sitt folk
18:1
DAVID (i förbindelse med hus)
sände Saul till D.s hus
1. Sam. 19:11
slöt då ett förbund med D.s hus
20:16
Sauls hus och D.s hus
2. Sam. 3:1
kriget mellan Sauls hus och D.s hus 3:6
byggde ett hus åt D.
5:11
D.s hus bestå inför dig
7:26
jag byggde ett hus åt D.
1. Kon. 11:38
Se lD1 själv om ditt hus, du D.
12:16
avfdlllsrael från D. s hus
12:19
ingen höll sig till D. s hus
12 :20
riket komma tillbaka till D. s hus 12:26
åt D. s hus skall födas en son
13:2
ryckt riket från D. s hus
14:8
ryckt Israel från D. s hus 2. Kon. 17':21
1. Krön. 17:1
Då nu D. satt i sitt hus
skall din tjänare D. s hus bestå
17:24
skall bo i D. s ... hus
2. Krön. 8:11
se nu själv om ditt hus, du D.
10:16
avfdll Israel från D. s hus
10:19
viUe Herren icke fördärva D. s hus 21:7
går upp till D. s hus' gravar
32:33
i muren ovanfdr D. s hus
Neh. 12:37
domarstolar ... fdr D.s hus
Ps. 122:5
berättat fdr D.s hus
Jes. 7:2
Så hören då, I av D.s hus
7:13
giva honom D. s hus' nyck"
22:22
Jer. 21:12
I av D.s hus, så säger
för att icke D. s hus
Sak. 12:7
D. s hus ... ett gudaväsen
12:8
över D.s hus ... utgjuta en nådens 12:10
D. s hus' släkt för sig
12:12
D. s hus ••• få en öppen brunn
13:1
Josef, av D.s hus
Luk. 1:27
frälsningens horn i .. D.s hus
1:69
eftersom han var av D.s hus
2:4

D. och hans män sutto
24:4
sade D. s män till honom
24:5
24:8
D. höll sina män tillbaka
D. och hans män drogo upp
24:23
När nu D. s män kommo dit
25:9
vände D. s män om
25:12
Då sade D. till sina män
25:13
fick hon se D. och hans män
25:20
D••• drog med sina 600 man
27:2
D. stannade ••• i Gat med sina män 27:3
D. drog upp med sina män
27:8
D. och hans män ••• tågade sist
29:2
Då stod D•.. upp med sina män
29:11
D. med sina män ••• till Siklag
30:1
D. med sina män kom till staden 30:3
D. åstad med sina 600 man
30:9
där D. vandrat ••• med sina män
30:31
D. kallade på 1 av sina män 2.Sam. 1:15
D. lät ock sina män draga
2:3
På D. s befallning dräpte hans män 4:12
D. och hans män togo dessa
5 :21
D. gick med sina män vägen fram 16:13
tillika med alla D.s män
19:41
besvuro D.s män honom
21:17
D.s konstförfarna män
2. Krön. 2:14
DAVID (i fdrbindelse med son)
Sänd till mig din son D.
1.Sam.16:19
sände detta med sin son D.
16:20
sade Isai en gång till sin son D.
17 :17
din röst, min son D.
24 :17
Giv •• din son D. , vad du kan hava 25:8
din röst, min son D.
26 :17
kom tillbaka, min SOIl D.
26:21
Välsignad vare du, min son D.
26:25
föddes söner åt D.
2.Sam. 3:2
åt D. föddes ännu flera söner
5:13
voro D. s söner präster
8:18
D. s son Absalom hade en skön
13:1
D. s son Amnon fattade kär lek
13:1
13:37
D. sör jde hela tiden s iJl son
Så säger D. , Isais son
23:1
givit D. en så vis son
1. Kon. 5:7
söner som föddes åt D.
1. Krön. 3:1
Detta var alla D. s söner
3:9
konungadömet på D. , Isais son
10:14
D. födde ännu flera söner
14:3
D.s söner voro de förnätnsta
18:17
D. sade till sin son Salomo
22:7
D. gav åt sin son Salomo
28:11
D. sade till sin son Salomo
28 :20
Salomo, D.s son, till konung
29:22
29:24
D. s söner underkastade sig
D. , Isais son, hade regerat
29:26
Salomo, D. s son, befäste 2. Krön. 1:1
givit konung D. en vis son
2:12
dotter till Jerimot, D. s son
11:18
Salomos, D.s sons, tjänare
13:6
som tillhör D. s söner
13:8
talat angående D. s söner
23:3
Salomos, D.s sons, ... tid
30:26
Gud hade sagt till D. och hans son 33:7
hus som Salomo, D.s son •.. byggt 35:3
Neh. 12:45
D. och hans son Salomo
Slut på D.s, Isais sons, böner Ps. 72:20
Salomos ordspråk, D.s sons Ords. 1:1
Predikarens ord, D. s sons Pred. 1:1
Jesu Kristi, D. s sons
Matt. 1:1
Josef, D.s son, frukta icke
1:20
D. s son, förbarma dig
9:27
Månne icke denne är D. s son?
12:23
Herre, D. s son, förbarma dig
15:22
fdrbarma dig ... du D. s son
20:30,31
Hosianna D.s son!
21:9,15
Jesus, D. s son, fdrbarma Mark. 10:47
D. s son, förbarma dig över mig
10:48
säga att Messias är D. s son
12:35
Natam, som var son av D.
Luk. 3:31
Jesus, D.s son, förbarma dig
18:38
D.s son, förbarma dig
18:39
säga, att Messias är D.s son
20:41
funnit D., Jessais son
Apg. 13:22
DAVID (i förbindelse med säd)
nåd .. mot D.och hans säd 2.Sam.22:51
skall jag ödmjuka D.s säd 1. Kon. 11:39
mot D.och hans säd
Ps. 18:51
Messias •. av D.s säd
Joh. 7:41
i köttet är född av D.s säd
Rom. 1:3
Tänk på Jesus •• av D.s säd 2. Tim •. 2:8

DAVID (i förbindelse med män)
D•• åstad med sina män
1. Sam. 18:27
D.s män sade till honom
23:3
drog D.med sins män till Kegila
23:5
där innesluta D.och hans män
23:8
D.och hans män voro i öknen
23:24
D.med sina män på andra sidan
23:26
kringränns D.och hans män
23:26

DAVID (i förbiudelse med tjänare)
icke •• sin tjänare D.
1. Sam. 19:4
25:10
Nabal svarade D.s tjänare
D.s tjänare kommo till Abigail
25:40
min tjänare D. s hand
2. Sam. 2:18
säg till min tjänare D.
7:5
säga så till min tjänare D.
7:8
skall din tjänare D. s hus bestå
7 :26
10:2
D. sände några av sina tjänare
När så D. s tjänare kommo
10:2
har D. sänt sina tjänare
10:3
tog Hanun D. s tjänare och lät raka 10:4
flera ... av D.s tjänare, föllo
11:17
fruktade D. s tjänare att omtala
12:18
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David-Del
D. såg att hans tjänare viskade
12:19
frågade D. sina tjänare
12:19
sade D. till alla sina tjänare
15:14
stenar .•• på alla D. s tjänare
16:6
Israels folk slaget av D. s tjänare 18:7
Absalom kom i D. s tjänares väg
18:9
D. drog ned med sina tjänare
21:15
fOlio för D. s och hans tjänares
21 :22
nåd med din tjänare ••• D. l. Kon. 3:6
lovade din tjänare D.
8:24,25
har talat till din tjänare D.
8 :26
gjort mot din tjänare D.
8 :66
giva ••. för min tjänare D.s skull 11:13
behålla för min tjänare D.s skull 11:32
furste ••• för min tjänare D. s skull 11:34
min tjänare D. alltid har en lampa 11:36
såsom min tjänare D. gjorde
11:38
som min tjänare D.
14:8
för din tjänare D. s skull
2. Kon. 8:19
frälsa ... för min tjänare D. s
19:34
beskärma... för min tjänare D. s
20:6
säg till min tjänare D.
1. Krön. 17:4
säga så till min tjänare D.
17:7
din tjänare D.s hus bestå
17:24
När så D. s tjänare kommo
19:2
tog Hanum D. s tjänare
19:4
föllo för D. s och hans tjänares
20:8
du lovade din tjänare D.
2. Krön. 6:15
vad du lovade din tjänare D.
6 :16
har talat till din tjänare D.
6:42
av Herrens tjänare D.
Ps. 18:1
av Herrens tjänare D.
36:1
han utvalde min tjänare D.
78:70
har jag lovat min tjänare D.
89:4
Jag har funnit min tjänare D.
89:21
För din tjänare D. s skull
132:10
dig som frälste din tjänare D.
144:10
min och min tjänare D. s
Jes. 37:35
förbund med min tjänare D. Jer. 33 :21
lika talrik ••• min tjänare D.s säd 33:22
förkasta ••• D.s, min tjänal'es
33:26
herde ..• min tjänare D.
Hes. 34:23
min tjänare D. skall vara hövding 34:24
min tjänare D. skall vara konung 37:24
min tjänare D•• deras hövding
37 :25
i sin tjänare D.s hus
Luk. 1:69
genom •• D.s, din tjänares
Apg. 4:25
DA VID (i förbindelse med tron)
D.s tron bliver upprest
2.Sam. 3:10
mäktigare än .. D.s tron
1. Kon. 1:37
på sin fader D. s tron
2 :12
uppsatt mig på min fader D. s tron 2:24
D. och hans tron skall Herren giva 2:33
2:45
D. s tron skall bliva befäst
friden utan ände över D. s tron Jes. 9:7
som sitta på D.s tron
Jer. 13:13
komma att sitta på D. s tron
17 :25
som sitter på D. s tron
22:2
som komma att sitta på D. s tron
22:4
avkomlingar ... på D. s tron
22:30
konung som sitter på D. s tron
29:16
Ingen ättling ... på D. s tron
36:30
giva •. hans fader D. s tron
Luk. 1:32
Böner, psalmer och sånger av David:
Ps.3,4, 5,6, 7 ,8, 9,11,12,13,14,15,16,17
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,51,52,53
54,55,56,57,58,59,60,61, 62, 63,64, 65,68
69,70,86,101,103,108,109,110,122, 124
131,133,138,139,140,141,142,143, 144
145.

2. I överförd mening: a) Davids tronföljare. b) En Davidsättling på Davids tron. c) Messias.
DAVID
l. Kon. 12:16
Vad del hava vi i D.
avföll Israel från D. s hus
12:19
ingen höll sig till D. s hus
12:20
Vad del hava vi i D.
2. Krön. 10:16
Se nu själv om ditt hus, du D.
10:16
sin Gud, och D., sin konung Jer. 30:9
i bet ... min tjänare D.
Hes. 34:23
34:24
D. skall vara hövding
D. skall vara konung
37:24
D. skall vara deras hövding
37 :25
sin Gud, och D., sin konung Hos. 3:5

DAVIDS STAD

1. Sions borg på Ofelhöjden i sydöstra Jerusalem. David upprättade
här sitt residens, därav namnet. Det
hebr. 'ir-Däwig betyder egentligen
»Davids borg». Kungagravarna inhöggs i klippan här. En trappa förde
till de kungliga trädgårdarna i Kidrons dal. Se: Sidon 3, Jerusalem,
Jebus.
DAVIDS STAD
Sions borg ,det är D.s stad
kallade den D. s stad
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2. Sam. 5:7
5:9

Herrens ark till mig i D.s stad
6:10
Guds ark ... till D. s stad
6 :12
Herrens ark kom in i D. s stad
6:16
blev begraven i D. s stad
1. Kon. 2:10
förde henne in i D. s stad
3:1
fOrbundsark från D. s stad
8:1
flyttat upp från D. s stad
9:24
blottade stället på .•. D. s stad
11 :27
begraven i sin fader D. s stad
11 :43
Rehabeam •.• begraven i D. s stad 14:31
man begrov honom i D. s stad
15:8
begraven i sin fader D. s stad
15:24
begraven... i sin fader D. s stad
22:51
begraven ••• i D. s stad
2. Kon. 8:24
begrov honom ..• i D. s stad
9:28
hos hans fäder i D. s stad
12:21
hos sina fäder i D. s stad
14:20
begrov honom ••. i D. s stad
15:7
begraven... i sin fader D. s stad
15:38
hos sina fäder i D. s stad
16 :20
Sions borg, det är D.s stad I.Krön.11:5
kallade man det D.s stad
11:7
arken till sig i D. s stad
13 :13
ål sig hus i D. s stad
15:1
förbunds ark kom till D. s stad
15:29
upp från D. s stad
2. Krön. 5:2
flytta upp från D. s stad
8:11
begrov honom i ••. D. s stad
9:31
begraven i D.s stad
12:16
begrov honom i D. s stad
14:1
man begrov honom ••• i D. s stad
16:14
blev begraven ... i D. s stad
21:1
man begrov honom i D. s stad
21:20
man begrov honom i D. s stad
24:16,25
man begrov honom i D. s stad
27:9
befäste Millo i D. s stad
32:5
ledde vattnet •. väster om D.s stad 32:30
en yttermur till D. s stad
33 :14
trapporna ••. från D. s stad
Neh. 3 :15
uppför trapporna till D. s stad
12:37
D. s stad hade många rämnor Jes. 22:9

2. Betlehem i Juda. Se: Bet-Lehem 1.
DAVIDS STAD
D.s stad, som heter Betlehem Luk. 2:4
Frälsare ••• i D. s stad
2:11

DEBIR
hebr. helgedom; ordet användes särskilt om koret, det allraheligaste.
1. En stad i södra Juda nära Hebron.
Staden kallades fordom Kirjat-Sefer,
»bokstaden» , eller möjligen KirjatSofer, »den skriftlärdes stad», Jos.
15:15, samt Kirjat-Sanna (betydelse
osäker), 15:49. Den antages ha legat
vid nuv. Tell Bet-Mirsim, 2 mil sydväst om Hebron.
DEBffi
vände Josua ... tillbaka till D. Jos. 10:38
han gjorde med D.
10:39
utrotade anakiterna i ••• D.
11:21
konungen i D. en
12:13
drog han upp mot D. s invånare
15:15
D. hette fordom Kirjat-Sefer
15:15
Kirjat-Sanna, det är D.
15:49
D. med dess utmarker
21:15
tågade ... mot D.s invånare Dom. 1:11
1:11
D. hette fordom Kirjat-Sefer
D. med dess utmarker
l. Krön. 6:58

2. En gränsstad mellan J uda och Benjamin, på vägen från Jerusalem till
Jeriko. Jos.15:7.

själv följde hon med honom till berget Tabor, varifrån Barak drog ned
med sina 10000 man för att angripa
fienden, som besegrades fullständigt.
Sisera dödades genom list av Jael,
kaineen Hebers hustru. Dom.4.
Om striden mot Sisera och hans
besegrande handlar den sång, som
Debora och Barak stämde upp efter
segern, den s.k. Deborasången, vilken är ca 3000 år gammal och därmed en av de äldsta sångerna i Bibeln. Av denna sång framgår, att det
huvudsakligen var Israels nordliga
stammar, som deltog i striden. Särskilt prisas J ael för sin förslagenhet
och handlingskraft. Dom.5.
DEBORA
D ••• domarinna i Israel
Dom.
stod D. upp och gick med Barak
D. gick ock ditupp med honom
D. sade till Barak: Stå upp
Då s jöngo D. och Barak
D., stod upp såsom en moder
Upp, upp, D. !
Furstarna ••• slöto sig till D.

4:4
4:9
4:10
4:14
5:1
5:7
5:12
5:15

DEBORAPALMEN
hon plägade sitta under D.

4:5

Dom.

DEDAN
hebr. möjl. låg. En arabisk huvudstad
och ett område nära Edom, mellan
Sela och Salthavet, med livlig handel.
Bland varor, som kom härifrån,
nämns t.ex. sadeltäcken. Namnet synes vara bevarat i Daidan, beläget
sydväst om Taima (Tema, Jes.21:14),
sydost om Aila, vid Persiska viken.
Jfr Dedan (personnamn).
DEDAN
I karavaner från D.
Jes.
Jer.
vidare D., Tema, Bus
Flyn ••• I D. s inbyggare
i D. skola de falla
Hes.
D. s söner drevo köpenskap
D. drev köpenskap hos dig
Saba och D ••. skola då utfråga

21:13
25:23
49:8
25:13
27:15
27:20
38:13

DEDAN
hebr. möjl. låg.
1. Raemas son och därmed Hams
sonsonson. l.Mos.10:7; 1.Krön.l:9.
2. En son till Abrahams son Joksan.
l.Mos.25:3; 1.Krön.I:32.
-deg

DEG

surdeg 2.Mos.12:15; l.Kor.5:7
Deg

Degen, som man bakade brödet av,
var vanligtvis syrad. Då denna emellertid betraktades som »oren_, fick
endast förekomma bröd av osyrad
deg i templet, 2.Mos.34:25. Påskveckan, det osyrade brödets högtid,
fick man i hemmen endast äta osyrat
bröd, 2.Mos.12:15,19. Se: Surdeg,
Högtid (det osyrade brödets högtid).

DEGUEL
av Gad: Eljasaf, D. s son
4. Mos. 1:14
På 6.dagen kom •.. D.s son
7:42
Eljasafs, D.s ~ons, offergåva
7:47
anförare ... var Eljasaf, D. s son 10:20

DEHAVITER
Aram. dähäwe', enligt somliga: invånarna i Deha, ett område öster om
Kaspiska havet. Dehaviterna omtalas
såsom ett av de folk, som sändes av
Asenappar till Samarien för att befolka detta område i stället för de
israeliter, som deporterats till Assyrien.
DEHAVIT
skrevo då •• d.erna

Esr. 4:9

DEKAPOLIS
grek. tio städer. Ett i mellersta OstjordanIandet beläget område, vilket
fått sitt namn efter tio grekiska städer, som en tid var underlagda den
judiske fursten Alexander J anneus
(omkr. år 90 f.Kr.) men _befriades»
av Pompejus omkr. 65 f.Kr. Städerna
slöt sig därefter samman i ett förbund under det gemensamma namnet Dekapolis. De tio städerna var:
Skytopolis, Hippos, Gadara, Gerasa,
Pella, Filadelfia (= Rabba), Dion,
Kanata, Damaskus samt Rafana. Av
dessa låg endast Skytopolis (se BetSean) på Jordans västra sida. Senare
omnämnes fler städer såsom hörande till detta område, men man bibehöll likväl namnet Dekapolis.
Städerna var oavhängiga gentemot
den lokala tetrarkien och lydde under romartiden direkt under ståthållaren i Syrien. De präglade sina egna
mynt.
I Dekapolis var grekisk kultur
rådande. Hur förbundet hade organiserats politiskt, finns det inga uppgifter om. Stadsförbundet innebar ett
gemensamt skydd mot beduinstammar, som kunde tränga in från öknen
för att röva och plundra.
Med Dekapolis eller Dekapolis'
område avses i evangelierna främst
den del, som gränsade till sydöstra
stranden av Gennesarets sjö. Matt.
4:25; Mark.5:20; 7:31.
DEL
Se även: Delaktig, dela, delning, lott.
-del

arvedel 4.Mos.18:23
fiskdel l.Sam.5:4
huvuddel Dan.ll :41
ägodel Ords.3:9
tred jedel Sak. 13 :8
fjärdedel 2.Mos.29:40
femtedel 1.Mos.47:24
sjättedel Hes.4: 11
tiondedel Jes.6: 13
Vår del
l) Del i gudomlig natur, 2.Pet.I:4.
2) Del i Kristi lidanden, 1.Pet.4:13.
3) Del i den kommande härligheten,
l.Pet.5:l.
Del, Upp.I:9
l) Del i bedrövelse. 2) Del i riket.
3) Del i ståndaktigheten.

DEBIR
hebr. helgedom; ordet användes särskilt om koret, det allraheligaste. En
amoreisk konung i Eglon. Han besegrades av Josua vid Gibeon. Jos.
10:3.
DEBORA
hebr. bi.
1. Rebeckas amma. 1.Mos.35:8.
2. En profetissa, som tjänade som
domare i Israel, den enda kvinna,
som innehaft detta ämbete. Hon omtalas som Lappidots hustru, jfr art.
Lappidot. Debora dömde Israel i
Efraims bergsbygd och var således
av Efraims stam.
Debora levde och verkade under
den tid, då kananeerna under sin härhövitsman Sisera förtryckte Israel.
Hon kallade Barak av Naftali stam
att sätta sig i spetsen för en här av
män från sin egen och Sebulons stam
för att gå i strid mot Siseras här, och

DEGUEL
hebr. de'u'el, känd av Gud. Fader till
huvudmannen Eljasaf av Gads stam.
Se: Reguel.

DEL
den d. s. tillkommer mina 1. Mos. 14:24
Aner, Eskol .. de må få sin d.
14:24
beklädde släta d.en av hs hals
27:16
lämna kvar en d. av mitt folk
33:15
i den bästa d.en av landet
47:6
besittning bästa d.en av landet
47:11
Min ära tage ingen d.1
49:6
detta skall vara din d.
2. Mos. 29:26
d,ar av handfyUningsväduren
29:27
en d. skall du stöta till pulver
30:36
taga dend.s •• altaroffret
3.Mos. 2:9
skall förbränna den d. av axen
2:16
Detta är deras d.,det s.jag givit
6:17
hava högra lårstycket till sin d.
7:33
vädur fick Mose detta till sin d.
8 :29
faller på främre d.en av huvudet
13:41
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DEG
folket tog med sig sin d.
2. !0:os.12:34
av d.en s. de hade fört med sig
12:39
(Tamar) tog d.
2. Sam. 13:8
och kvinnorna knåda d.
Jer. 7:18
s. när han har knådat d.en
Hos. 7:4
till dess att d.en är syrad
7:4
(J.) gjorde en d.av spotten
Joh. 9:6
och lade d.en på mannens ögon
9:6
Den man s. heter J. gjorde en d.
9:11
J.gjorde d.en och öppnade hs ögon 9:14
Han lade en d.på mina ögon
9:15
så är ock hela d.en helig
Rom. 11:16
litet surdeg syrar hela d.en 1. Kor. 5:6
så att I bliven en ny d.
5:7
Litet surdeg syrar hela d.en
Gal. 5:9
DEGEL

silver s. rinner luttrat i d.n
Ps. 12:7
D.n prövar silver
Ords. 17:3
Silvret prövas genom d.n
27:21

Dela-Delaktig
icke raka ngn d. av sitt huvud
21:5
kunde se en d. av folket
4. Mos. 22:41
23:13
du ser allenast en d. av dem
Låten en d. av edra män väpna sig 31:3
skall du dela rovet i 2 d.ar
31:27
den d. s. tilUöll dem s. varit med
31:36
få sin d.där lotten bestämmer
33:54
en d. av vår arvslott fråntagen
36:3
den d. s. sträcker sig
5. Mos . 3:12
åt alla folk under himmelen till d. 4:19
dela i 3 d.ar det landområde
19:3
icke givit dem till dera s d.
29:26
Ty H. folk är hans d.
32:9
den d.därav, s . låg i försåt
Jos. 8 :13
återstår av landet en mkt stor d.
13:1
icke ngn särskild d. av landet
14:4
åt Kaleb gavs en särskild d.
15:13
uppdela det åt sig i 7 d.ar
18:5
beskrivningen efter dess 7 d.ar
18:6
leviterna få ingen d . bland eder
18:7
beskrivning efter dess 7 d.ar
18:9
alltså haven I ingen d. i H.
22:25
I haven ingen d. i H.
22:27
den d. av Efraims bergsbygd Dom.19:18
den d.av Sydlandet , s.tillhör Juda ,
eller: l den d. av Sydlandet .. eller:
l den d. av Sydlandet
1. Sam. 27 :10
d. av SydIandet, s. tillhör keret~ern. 30:14
och i den d. s . tillhör Kaleb
30:14
konungen ingen d.hade haft 2.Sam. 3:37
den d.av dem,s.skulle dödas ,
8:2
och den d. s. han lät leva
10 gånger större d. än l hava vi
19:43
Vi hava ingen d. i David
20:1
1. Kon. 3:25
Huggen barnet i 2 d.ar
4:12
i hela den d. av Bet-Sean
6:17
40 alnar mätte den d. av huset
6:38
huset färdigi till alla sina d.ar
bukformiga d. en inemot nätverket
7:20
den mellersta d .en av förgården
8:64
Vad d. hava vi i David
12:16
den d. s. höll sig till Omri
16:22
den d. s .höll sig till Tibni
16:22
den d. av Damaskus
2. Kon. 14:28
l Jerusalem bodde en d.
1. Krön. 9:3
söner fingo på sin d.förrådshuset 26 :15
mellersta d.en av förgård. 2. Krön. 7:7
10:16
Vad d . hava vi i David
en d. av filist/öerna förde skänker 17:11
en d. av ammoniterna mot Josarat 20:1
d. av sin egendom till brännoffren 31:3
att giva prästerna deras d.
31:4
en d. av kärlen i H. hus till Babel 36:7
en d.av m eniga folket
Esr. 2:70
icke mer hava ngn d. i landet
4:16
Också en d . av Israels barn
7:7
församlade en d. av huvudmännen
7 :28
l haven ingen d. i Jerusalem Neh. 2:20
i de mest öppna d.arna av staden
4:13
en d. av meniga folket bosatte sig
7 :73.
11:4
l Jerusalem bodde en d.av Juda
och en d. av Benjamins barn
11:4
bodde ock en d. av Juda barn
11:25
den bästa d.en av fruhuset
Est. 2:9
lämnat åt glömskan en d.
Job 11:6
giver fullt upp min beskärda d.
23 :14
förbannad bliver hs d. i landet
24:18
H. är min beskärda d.
Ps. 16:5
mskor , s. hava sin d. i detta livet
17:14
låta dina hundars tunga få sin d.
68:24
så är dock Gud min d. evinnerligen 73 :26
Min d . är Herren
119:57
Du är min d. i de levandes land
142:6
deras bestämda d.
Ords. 31:15
min behållna d. av all möda Pred. 2:10
måste hon lämna sin d. åt en annan 2:21
detta är den d. hon får
3 :22
är den d. (Makan) får
5:17
att göra sig till godo sin d.
5:18
aldrig någonsin få de mer någon d. 9:6
den d. du får i livet vid den möda
9:9
Dela vad du har i 7 d.ar, ja, i 8
11:2
bliver våra skövlares d.
Jes. 17:14
En d. av träet bränner man
44:16
över en annan d. tillagar man kött 44:16
En d. har jag bränt upp i eld
44:19
Stenarna i din dal har du till din d. 57:6
skola nu jubla över sin d.
61:7
ingen frälsning kommit till d. Jer. 8:20
sådan är icke han s. är Jakobs d.
10:16
din beskärda d. från mig
13 :25
det goda komma mig till d.
32:42
sådan är icke H. s. är Jakobs d.
51:19
d. av de ringaste bland folket
52:15
H.är min d.,säger min själ Klag. 3:24
åt H. giva helig d. av landet
Hes. 45:1
skall vara en helig d . av landet
45:4
i hs hand en d. av kärlen
Dan. 1:2
att d.arna icke skola hålla ihop
2:43
skall du uppstå till din d.
12:13
jämte det de fingo på sin d.
Hos. 5:7
bliva båda d.arna bevarade Matt. 9:17
låta hm få sin d. med skrymtare
24:51
Mark. 12:2
uppbära d. av vingårdens
Maria utvalt den goda d.en
Luk. 10:42

icke har ngn d. höljd i mörker
11:36
låta hm få sin d. med de otrogna
12:46
15:12
giv mig den d. av förmögenheten
20:10
lämna ngn d. av vingårdens frukt
20:35
värdiga få d. i den nya tidsåldern
så har du ingen d. i mig
Joh. 13 :8
delade (J. kläder) i 4 d.ar,
en d. åt var krigsman
19:23
vi för vår d •• icke underlåta Apg. 4:20
allenast en d. bar (Ananias) fram
5:2
Du har ingen d. eller lott i det
8:21
första i denna d.av Macedonien
16:12
igenom de övre d.arna av landet
19:1
den ena d.en av dem
23:6
Jag for min d. har kommit till
25:25
Jag för min d. menade
26:9
en d. av lasten över bord
27:18
en d. grenar brötos bort
Rom. 11 :19
Förstockelse har drabbat en d.
11:25
Tagen d. i de heligas behov
12:13
fått d. i deras andliga goda
15:27
för min d.redan fällt domen l. Kor. 5:3
i förhoppning om att få sin d.
9:10
anställda vid altaret få sin d.
9:13
jag för min d. har icke gjort bruk
9:15
Jag för min d.löper alltså icke
9:26
få vi vår d. av detta ena bröd
10:17
icke hava d. i H. bord
10:21
må han veta att vi för vår d. icke 11 :16
till en d. tror jag att så är
11:18
de d.ar av kroppen, s . tyckas
12:23
sammanfogade . • av olika d.ar
12:24
och därvid lät den ringare d.en
12:24
den nåd s.kommit oss till d.2.Kor. 1:11
gm att komma allt flera till d.
4:15
veta vi för vår d. icke av ngn
5:16
hugnad, s. vi for egen d. fingo
7 :13
berömmelse icke i denna d.
9:3
låta all nåd komma eder till d.
9 :8
för vår d. vilja icke berömma oss 10:13
vi för vår d. hava varit
11:21
för min d. icke legat eder till last 12:13
för min d. vill jag gärna
12:15
Att vi för vår d. icke äro av dem
13:6
fått de omskurna på sin d.
Gal. 2:7
2:15
Vi för vår d. äro väl .• judar
för min d. har gm lagen dött bort
2:19
komma också hedningarna till d.
3 :14
komma dem till d. s . tro
3:22
För min d. har jag tillförsikten
5:10
fåd.med sig i allt gott
6:6
nåd låtit komma oss till d .
EL 1:8
avmätt efter var d.s uppgift
4:16
Haven alltså ingen d. i sådant
5:7
för min d. väl kunde hava skäl Fil . 3:4
hm forkunna vi för vår d.
Kol. 1:28
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Huvudgatan

Gerasa, en av de viktigaste städerna
för vår d. icke behöva tala 1. Tess. 1:8
för min d. både 1 och 2
2:18
2. Tess. 2:13
vi för vår d. äro pliktiga
andra finge sin d.därav
Hebr.12:8
att vi skola få d. av hans
12:10
har d. i den härlighet
1. Pet. 5:1
rättfärdighetens frukt dem till dJak. 3:18
Johannes har d. i bedrövelsen Upp. 1:9
staden rämnade sönder i 3 d.ar
16:19
fån eder d. av hennes plågor
18:4
den s. har d. i första uppståndels. 20:6
alla lögnare skola få sin d. i
21:8
taga ifrån hm hs d. i livets träd
22:19

DELA

.dela

utdela Hebr.2:4
DELA
sedan d.de den sig i 4
1. Mos. 2:10
(Abram) d.de sitt folk
14:15
32:7
(Jakob) d.de sitt folk
d. betalningen för hm och därjämte
d.den döda kroppen
2. Mos. 21:35
men själva väduren skall du d.
29:17
draga av huden •• och d.det 3. Mos. 1:6
han skall d. det i dess stycken
1:12
väduren d.de Mose) i dess stycken 8:20
brännoffersdjuret, d.t i stycken
9:13
d.de sina häravdelningar
4. Mos. 2:9
151450 man , ä.de i sina häravd.
2:16
skall du d. rovet i 2 delar
31:27
d. i 3 delar det landområde 5. Mos .19:3
d. med sig av sina barns kött
28:55
d.de sina 300 män i 3 hopar Dom. 7:16
d.de (sitt folk) i 3 hopar
9:43
härskara , d.d i 3 hopar
1. Sa.m. 13:17
skola d. jämnt med varandra
30:24
skolen d. jordagodset
2. Sam. 19:29
Nu d.de sig l. folk i 2
l. Kon. 16:21
d.de sig detta åt 2 sidor
2. Kon. 2:8
d.de det sig åt 2 sidor
2:14
David d.de dem i avdein.
1. Krön. 23:6
skall d. tempelbolares lott
Job 36:14
vägen dit varest ljuset d.r sig
38:24
De d. mina kläder mellan sig Ps. 22:19
du s.d.de havet gm din makt
74:13
(H.)s.d.de Röda havet itu
136:13
d.du med oss vår lott
Ords. 1:14
D. vad du har i 7 d.ar
Pred. 11:2
gärna d.de du läger med dem Jes . 57:8
d.r med dig av din nödtorft
58:10
d.det avrakade håret
Hes. 5:1
icke mer vara d.de i 2 riken
37 :22
så skall hs rike bliva d.t
Dan. 11:4
d.de de (J.) kläder mellan
Matt. 27:35

919

Dekapolis.
såg himmelen d. sig
Mark. 1 :10
de 2 fiskarna d.de (J.)
6 :41
d.de sedan (J.) kläder mellan sig
15:24
d.e med sig åt den s.icke har Luk. 3:11
Tagen detta och d.en
22:17
de d.de (J. ) kläder mellan sig
23:34
togo de (J.) kläder och d.de
Joh. 19:23
19:24
De d.de mina kläder mellan sig
sålde och d.de m ed sig åt alla Apg. 2:45
folket i staden d.de sig
14:4
så att hopen blev d.d
23:7
Är då K. d.d
loKor. 1:13
så är hans hjärta d.t
7:34
ss.l d.en våra lidanden
2.Kor. 1:7
d.en lock den tröst vi undfå
1:7
d. med sig åt den s . lider
EL 4:28
gärna d. med sig
1. Tim. 6:18
d.t fångnas lidanden
Hebr.10:34
förgäten icke att d. med eder
13:16
1. P et. 4 :13
ju mer I fån d. K.lidanden
en mska med d.d håg
Jak. 1:8
l mskor med d.d håg
4:8
DELA (ut)
2. Krön. 35:12
d.de ut (brännoffers st. )
35:13
d.de ut (tackoffersköttet)
Est. 2:18
(Ahas veros) d.de ut skänker
Jes. 23:8
Tyrus ,s . d .de ut kronor
Luk. 18:22
sälj allt och d. ut till fattiga
tog J. bröden och d.de ut dem Joh. 6:11
Apg. 4:35
man d.de ut därav
Rom. 12:8
Den s. d.r ut gåvor

DELAJA

hebr. Herren har upprest.
1. E ljoenais son. I.Krön.3:24.
2. En av Davids präster. I.Krön .
24:18.
3. Fader till Semaja. Neh.6:IO.
4. En hövding, son till Semaja. Jer.
36:12,25.
S. E n stamfader, vars efterkommande hade förlorat sina släktregister.
Esr.2:60; Neh.7:62.
DELAKTIG

d.t i ouppsåtliga synden
4. Mos. 15:26
skulle vi icke varit d.a
Matt. 23:30
blivit d.a av uppståndelsen
Luk. 20:36
d.a i det förbund s. Gud slöt Apg. 3:25
jag skall bliva d.
1. Kor. 9:23
äro icke de d.a i altaret
10:18
jämte oss d.a i löftet
EL 3:6
alla med mig d.a i nåden
Fil. 1:7
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Delaktighet-Diana
DIADEM
Hebr. nezar betecknar något som är
avskilt eller helgat (för Herren), alltså invigt för prästerskapet eller till
nasirerna . I denna betydelse förekommer ordet t.ex. i 3.Mos.21:12.
Jfr övers . • krona ., 2.Kon .1l:12; 2.
Krön .23: Il.
Diademet var en platta av rent
guld, som med hjälp av ett snöre fästes ovanpå prästens huvud bindel och
hängde således ett stycke ned i pannan. Plattan bar inskriptionen: . Helgad åt Herren., 2.Mos.39:30, jfr 28:
36 ff. Av 2.Sam.l: I O framgår, att
konung Saul bar diadem under krig.
DIADEM
fästa det heliga d.et
plåten till det heliga d.et av
det heliga d.et ss . H. bjudit
tog d.et s. satt på hs huvud

DIAMANT
Den dyrbaraste av alla ädelstenar,
känd för sin utomordentliga hårdhet,
renhet och skönhet.

Den kulle, som säges dölja det gamla Derbe.
i hm d.a av den fullheten
Kol. 2:10
göra också eder d.a
1. Tess. 2:8
d.a av vår H. JK. härlighet 2. Tess. 2:14
icke d. i en annan s synder l. Tim . 5:22
barnen blivit d.a av kött och blod,
blev (J.) .. d. därav
Hebr. 2:14
3:1
blivit d.a av himmelsk kallelse
vi hava blivit d.a av K.
3 :14
s. hava blivit d.a av helig ande
6:4
d.a av gudomlig natur
2. Pet. 1:4
2. Joh . v .11
gör sig d. i hs onda gärn.
I icke gören eder d.a i hs
Upp. 18 :4
DELAKTIGHET
fått d. i det äkta olivträdets Rom. 11:17
Brödet .. en d. av K. kropp 1. Kor. 10:16
10:16
kalk .. en d. av K. blod
2. Kor. 6:15
vad d. har den s. tror
13:13
den h. A.s d. vare med eder
ingen d. i mörkrets gärningar Ef. 5:11
Fil. 3:10
få känna d. i hs lidanden
skickliga till d. i den arvslott Kol. 1:12

DELILA
hebr. möjl. den koketta. En filisteisk
kvinna i So reks dal. Hon förledde
Simson att utlämna sin styrkas hemlighet.
DELILA
en kvinna', som hette D.
Dom. 16:4
sade D. till Simson: Säg mig
16:6
D. till Simson: Du har ju bedragit 16 :1 0
16:12
tog D. nya tåg och band honom
16:13
sade D. till Simson: Hittills
16:18
D. insåg, att han hade yppat
DELS

för lade han d. i vagnsstäderna ,
d. i Jerusalem
2. Krön. 9:25
dit svärdet kan gå d. Rabba . .
d.Juda
Hes. 21:20
få ett område .• d.på västra sidan 45 :7
d.ock på östra
45:7
område för staden, d. till att
bo på, d. ss. utmark
48:15
gav frukt,d.hundrafalt.
d. sextiofalt , d. trettio falt
Matt. 13:8
bär frukt och giver d. hundrafalt,
d. sextiofalt , d. trettiofalt
13:23
DELTAGA

stridsmännen s. d.it
4. Mos. 31:21
deltogo i striden
1. Sam. 14:22
s. deltogo med Simon
Luk. 5:10
alla s.vilja d.i en sådan
1. Kor. 9:25
haven d.it i arbetet för evang. Fil. 1:5
d.er i allas eder glädje
2:17
2:18
Sammalunda mån I d. i min glädje
om ngn d.er i en tävlingsk. 2. Tim. 2:5
DELTAGANDE
av gott hjärta visen .. d.
Ivisaden d. i mitt betryck
DELVIS

2. Kor. 9:13
Fil. 4:14

dess fötter d. av järn och d. Dan. 2:33
såg fötterna och tårna vara d. av
krukmakarlera och d. av järn
2:41
tårna på fdtterna voro d. av järn
och d. av lera, det betyder att riket
skall vara d. starkt och d. svagt
2:42
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på ett d. ngt dristigt sätt
vad I nu d. fdrstån om oss

Rom. 15:15
2. Kor. 1:14

DEMAS
grek. av folket, folklig. En hednakristen, sannolikt från staden Tessalonika. Han var Paulus' medarbetare
och delade hans första fångenskap i
Rom , men då apostelns martyrdöd
syntes nära förestående, övergav han
Paulus .av kärlek till denna världen.
och begav sig till Tessalonika. Kol.
4:14; 2 .Tim.4:10; Filem.v.24.
DEMETRIUS
grek. tillhörande (gudinnan) Demeter.
1. En guldsmed, som tillverkade miniatyrmodeller i silver av Dianatemplet i Efesus. Då han såg sin
hantering hotad av den kristna förkunnelsen, satte han i gång ett folkupplopp mot Paulus i samband med
dennes besök i Efesus under den
tredje missionsresan. Apg.l9 :24,38.
2. En kristen, som får gott vittnesbörd av Johannes . 3.Joh.v.12.
DENNE·

D. skall gå med dig
Dom. 7:4
D.skall icke gå med dig
7:4
några skriftlärde: D_ hädar Matt. 9:3
Är d. icke timmermannens s on
13:55
D. är min älskade Son
17:5
26:71
D. var med J . från Nasaret
Förvisso var d. Guds Son
27 :54
Vem är då d.
Luk. 9:9
18:14
D.gick hem rättfärdig mer än
vilja icke att d_skall bliva konung 19:14
sade han jämväl till d.
19:19
23 :41
d. man har intet ont gjort
Det var om d.jag sade
Joh. 1:15
Är d. icke J., Josefs son
6:42
7 :27
d. känna vi
flera tecken, än d. har gjort
7:31
D. är förvisso Profeten
7:40
Aldrig har ngn talat, s. d.man
7:46
varifrån d. är, veta vi icke
9 :29
Vore d. icke från Gud
9:33
allt Johannes sade om d. var sant 10:41
gjort, att d.icke hade dött
11:37
21:21
H., huru bliver det då med d.
gm det namnet, s. d. står frisk Apg. 4:10
D. man f6rleder människorna
18:13
Hebr. 7:3
d. s.står där utan fader
d. fdrbliver en präst beständigt
7:3
d. åt vilken Abraham gav tionde
7:4
också d. hava ngt att frambära
8:3

DEN REDLIGES BOK
hebr. sepä, hajjäsä,. En för övrigt
okänd skrift. Av citaten att döma,
bl.a. Davids . bågsång ., innehöll denna bok en samling hjältesånger och
krigsskildringar. Jos .1O: 13; 2.Sam.
I: 18.
DENSAMMA"

H. väg är icke alltid d.
eder väg, s. icke alltid är d.
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Hes. 18:25
18:25

2. Mos. 29:6
guld
39:30
3. Mos. 8:9
2. Sam. 1:10

DENSAMME

Men du är d.
Ps. 102:28
s. intill det sista är d.
Jes. 41:4
(H.:) allt framgent är jag d.
43:13
till eder ålderdom är jag d.
46:4
Hebr. 1:12
Men du är d.
13:8
JK. är d. i går och i dag

DER BE
En stad längst i sydost på den Iykaoniska slätten, ca 7 mil söder om Ikonium och ca 45 km sydost om Lystra.
Vid nuv. Gudelissin-Losta finns ett
ruinfält, som antages vara lämningarna av det gamla Derbe.
Staden besöktes av Paulus och
Barnabas på deras första missionsresa och av Paulus på hans andra. En
av hans medarbetare, Gajus, var härifrån.
DERBE
flydde de till D. i Lyakonien Apg. 14:6
14:20
begav han sig därifrån till D.
16:1
Han kom då också till D.
20:4
följde .•• vidare Gajus från D.
DESSUTOM

mönstrade d.10000 man
1.Sam.15:4
d. voro Davids söner präster 2.Sam.8 :18
16:19
(Husai:) d., vilken bör jag tjäna
D. , om jag lömskt förgripit mig
18:13
20:26
D. var ock jairiten lra präst
d.onyxstenar och andra
1. Krön. 29:2
D. gjorde Huram askkärlen 2. Krön. 4:11
Neh. 5:16
D.. att arbeta på muren
d.har han ock blivit utvald 2.Kor. 8:19

DIAMANT
jag gör din panna hård sS.d.
hjärtan hårda sS.d.
DIAMANTGRIFFEL

Juda synd uppskriven med d. Jer. 17:1

DIANA
Den lat. motsvarigheten till grek.
Artemis.
Den Diana, som omtalas i Apg.19,
är efesiernas Diana (Artemis), den
a lstrande naturkraftens, den sexuella
instinktens, fruktbarhetens och fruktsamhetens gudinna, den stora fostermodern till gudar, människor, djur
och växter. Hon avbildas med överkroppen övertäckt aven mångfald
kvinnobröst och underkroppen insvept i en mängd djurfigurer av olika
slag. I hennes dyrkan ingick även
rituell otukt. Gudstjänsten ombesörjdes av präster, som var eunucker ett faktum, som röjer hennes asiatiska
ursprung, då något sådant var främmande för grekerna - samt av prästinnor.

DET"

Jag är d., jag är den förste

Hes. 3:9
Sak. 7:12

Jes. 48:12

DETSAMMA"

d. giver han sina vänner
Ps . 127:2
Mark. 14:43
i d. kom Judas
i d. gol hanen fOr andra gången
14:7 2
i d. öppnades (Sakarias') mun Luk. 1:64
Och i d. gol hanen
22:60
DI

Sara skulle giva barn d.
1. Mos. 21:7
kamelston s.gåvo d.
32:15
33:13
med mig får och kor s.giva d.
(Hanna) gav sin son d.
1. Sam. 1:23
6:7
tagen 2 kor s.giva d.
Männen togo 2 kor s. gåvo d.
6 :10
för att gtva min son d.
l. Kon. 3 :21
varför bröst, där jag fick d.
Job 3 :1 2
schakalerna giva(ungarna)d. Klag. 4:3
Matt. 24:19
ve dem s. gtva d.
ve dem s.gtva d.den tiden
Mark. 13:17
Ve dem s. gtva d.
Luk. 21:23
23 :29
de bröst s.icke hava givit d.
DlA

skall djuret d. sin moder
3. Mos. 22:27
(Sion) skall d. folkens mjölk,
ja , konungabröst skall du d.
Jes. 60:16
Så skolen I få d. eder mätta
66:11
och I skolen så få d.
66:12
dem s. ännu d. vid bröstet
Joel 2:16
Saligt är det bröst s. du d.t
Luk.11:27

Efesiernas Diana.
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DiGna-Din
Varje vår hölls stora religiösa festligheter i Efesus, centrum för hennes
dyrkan, då tillbedjare icke blott från
hela Grekland utan även från avlägset liggande länder strömma de till
staden, jfr Apg.19:27, bragte stora
offer och skänkte rikliga gåvor till
hennes präster. Guldsmedernas och
folkmassans rop under upploppet vid
Pauli besök i Efesus: »Stor är efesiernas Diana» synes vara en anspelning
på hennes officiella titel »den stora
Diana» och en formel för åkallan av
henne.
Dianas tempel i Efesus låg något
utanför staden, i närheten av de fiskdammar - fruktbarhetens sinnebild
- vilka var helgade åt henne. I
templet fanns en Dianabild, vilken
sades hava fallit ned från himmelen;
troligen rörde det sig om en meteorsten. Ar 356 f.Kr. nedbrändes templet a v Herostratos, som på detta sätt
önskade göra sig odödlig. Alla asiatiska greker tävlade om att återuppföra hennes tempel och göra det så
härligt som möjligt. Med ekonomiskt
stöd av Alexander den store och bildverk av Greklands yppersta konstnärer blev templet ett av världens sju
underverk. Det var 104 meter långt
och 50 meter brett och byggt i skönaste marmor; det hade tak av cederträ och konstmässigt utförda altaren
samt var omgivet aven dubbel rad
av praktfulla joniska pelare.
Templet ödelades av goterna år
262 e.Kr. och blev aldrig återuppbyggt. Arkeologiska fynd visar, att
det var fyra gånger så stort som Atens
Parthenon.
Den i Hellas och Rom dyrkade
Artemis eller Diana, dotter till Zeus
och Leto och tvillingsyster till Apollon, var främst mån- och jaktgudinna, de vilda djurens samt ungdomens, särskilt de unga flickornas,
beskyddarinna. Se även: Dianatempel.
DIANA
D. s helgedom bliver räknad Apg. 19:27
19:28,34
Stor är efesiernas D. !
vårdare av den stora D.s tempel 19:35

DIBLAIM

hebr. två /ikonkakor. Fader till Gomer, profeten Hoseas trolösa hustru.
Hos.l:3.
DIBON

hebr. av främmande ursprung, betydelse oviss.
l. En stad i Moab, öster om Döda
havet och norr om floden Arnon.
Den besegrades av ammoniterna, som
behöll den ända tills israeliterna
trängde in i trakten. Gads stam byggde upp den igen, 4.Mos.21:26,30;
32:3,34, varför den också kallades
Dibon-Gad, 4.Mos.33:45 f., men den
tilldelades Rubens stam. Senare synes
moabiterna ha återerövrat den, J es.
15:2; Jer,48:18,22. Av staden återstår i dag endast ruiner. Här fann
man år 1868 moabiterkonungen Mesas segermonument, den s.k. Mesastenen, som berättar att konung
Mesa erövrade staden och gjorde den
till sin huvudstad. Se: Dibon-Gad,
Dimon.
DIBON

landet ända till D.

4. Mos. 21:30

Atarot, D., Jaeser, Nimra

32:3

Gads barn byggde upp D.
Medebaslätten ända till D.
Jos.
D. , Bamot-Baal
Jes.
Habbait och D. stiga upp
du dottern D. s folk
Jer.
över D., Nebo och Bet-Diblataim

32:34
13:9
13:17
15:2
48 :18
48 :22

2. En stad i Juda. Se: Dimona. Neh.
11:25.
DIBON-GAD

En stad i Moab. Se: Dibon l. 4.Mos.
33:45,46.
DIBRI

hebr. möjl. vältalig. En man av Dans
stam, fader till kvinnan Selomit, vilkens son gjorde sig skyldig till hädelse. 3.Mos.24:11.
DIDYMUS

grek. tvilling. Det grekiska namnet
på en av Jesu lärjungar. Han är mest
känd under det aram.-grek. namnet
Tomas, som har samma betydelse
som Didymus. Se: Tomas. Joh.ll:16;
20:24; 21:2.
DIFAT

DIANATEMPEL

Ett slags små skrin eller a vbil dningar
av Dianas tempel i Efesus, gjorda
antingen av ädlare metall, exempelvis
silver, eller av marmor, trä och t.o.m.
lera. I de små templen fanns en avbild av efesiernas Diana (se Diana):
gudinnan med ett lejon vid sin sida
eller vid sina fötter eller också hållande en tamburin i ena handen och
en bägare i den andra. Tillverkandet
av Dianatempel var en betydande inkomstkälla för en stor del av befolkningen i Efesus.
Dianatemplen såldes till de skaror
av pilgrimer, vilka årligen från avlägsna länder strömmade till Efesus
för att deltaga i högtidligheterna till
Dianas ära. Templen betraktades såsom heliga boplatser för gudinnan
och uttryck för hennes närvaro; tack
vare dem kunde man överallt ägna
henne dyrkan, jfr Apg.19:27. Templen eller skrinen bars också som amuletter och lades i de dödas gravar.
Några av dessa Dianatempel har påträffats i ruinerna efter staden Efesus.
Se: Demetrius 1. Apg.19:24.

skola alla folk varda väls. Gal.
Hav akt på d. själv
l. Tim.
huru mycket mer då för d. Filem.
större skuld, nämligen d.själv
måtte jag få gagn av d. i H.
I d.

DIKLA

hebr. palmlund. En av Joktans söner.
Hans efterkommande bodde tvivelsutan i södra Arabien. I.Mos.lO:27;
l.Krön.l:21.
DIKT

Se: Poesi.
DIKT
min d. gäller en konung

DIKTAMEN
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Ps. 45:2

efter Jeremias d.tecknade
Jer.
rulle s.du skrivit efter min d.
att du efter hå d. tecknade upp
efter Jeremias d.hade skrivit
efter Jeremias d. tecknade denne
efter Jeremias d. tecknade dessa

DILAMM

Då tog Samuel ett d.

36:4
36:6
36:17
36:27
36:32
45:1

Jer. 36:18
l. Sam. 7:9

DILEAN

hebr. möjl. pumpa, gurka. En stad
Juda lågland. Jos.15:38.
DILL

En oansenlig köksväxt, som i Österlandet odlades på grund av sitt frö.
Detta brukades både som krydda och
medicin. I Talmud heter det: .Av

Dill.
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dillens frö, blad och stjälk skall man
enligt rabbi Eliezer betala tionde». I
överensstämmelse härmed gav fariseerna tionde av denna växt.
DILL
given tionde av mynta och d. Matt.23:23
DIMMA

en d. steg upp från jorden
ss. regn, där hs d.går

l. Mos. 2:6

Job 36:27

DIMNA

hebr. gödselhög, dynghög. En levitstad i Sebuion. Se: Rimmon, Rimmono. Jos.21:35.
DIMON

DIKTA
(Salomo)d.de 3000 ordspråk I.Kon. 4:32

DIG'
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4:16
v.16
v.19
v.20

oväns åsna d.d under börda 2. Mos. 23:5
gossarna d.de under vedbörd. Klag. 5:13

DIKTERA
Han d.de för mig allt detta

En ort i det nordliga Kanaan, omkring 8 mil söder om Hamat i Syrien.
Staden var belägen invid en öken,
vilken i Hesekiels profetia får tjäna
som förebild för och måttstock på
Guds dom över Israel för dess avgudadyrkan. En del handskrifter läser
Ribla, se d.o. Hes.6:14.

3:8

DIGNA

hebr., betydelse osäker. En av Gomers söner. Se: Rifat. I.Krön.l :6.
offergärdslåret ätas av d. 3.Mos.10:14
de äro d. givna ss .. stadgade rätt 10:14
s. evärdlig rätt tillhöra d.
10:15
öppnar moderlivet .. tillh.d. 4. Mos.18:15
Han skall få stanna hos d.,
mitt ibland d.
5.Mos.23:16
ordet är d. mycket nära
30:14
jag förelägger d. i dag livet
30:15
i dag bjuder d. att älska H.
30:16
att jag förelagt d.liv och död
30:19
göra de nu ock mot d.
1. Sam. 8:8
från d. kommer allt
l. Krön. 29:14
29:14
hava vi givit det åt d.
då det gäller d.själv .. otålig Job 4:5
är d. det drabbar, förskräckes du
4:5
uppenbarade jag min synd för d. Ps.32:5
51:6
mot d. allena har jag syndat
när jag har d .. frågar jag efter
73 :25
undervisar jag i dag just d. Ords. 22:19
förut har jag skrivit regler för d. 22 :20
allenast d.prisa vi
Jes. 26:13
jag har förlossat d.
43:1
jag har kallat d. vid ditt namn
43:1
gå gm vatten, så är jag med d.
43:2
43:5
Frukta då icke, ty jag är med d.
44 :21
jag har danat d.
Vänd om, ty jag förlossar d.
44:22
omgjordade jag d.
45:5
Se, jag har smält d.
48:10
jag har prövat d. i lidandets ugn
48:10
Jag bönhör d. i behaglig tid
49:8
jag hjälper d. på frälsningens dag 49:8
skulle dock jag icke förgäta d.
49:15
på mina händer .• upptecknat d.
49:16
Ett litet ögonblick övergav jag d. 54:7
mot d.hava vi syndat
Jer. 14:7
bjud mig att komma till d.
Matt. 14:28
Mästaren är här och kallar d. Joh.11 :28
Nu går jag till d.
17 :13
du, Fader, är i mig och jag är i d. 17 :21

DIBLA

Rekonstruktion av Dianatemplet i Efesus.

trol. = Dibon. En stad i Moab, möjligen identisk med Dibon 1, se d.o.
Jes.15:9.
DIMONA

En stad i södra Juda, möjligen identisk med Dibon 2, se d.o. Jos.15:22.
DI~'"

H.,d.Gud,den trofaste
5.Mos. 7:9
d. Gud är min Gud
Rut 1:16
kastade d.lag bakom sin rygg Neh. 9:26
9:34
hava icke gjort efter d.lag
i ditt hus, gm d. stora nåd
Ps. 5:8
fräls mig, för d. nåds skull
6:5
Jag förtröstar på d. nåd
13:6
17:7
bevisa d. underbara nåd
Tänk, H.,på d. barmhärtighet
25:6
och d. nåd
tänk på mig efter d. nåd,
för d. godhets skull
25:7
d.nåd är inför mina ögon,

och jag vandrar i d. sanning
vara glad över d. nåd
Skaffa mig rätt eft. d. rättfärdighet
min tunga förkunna d. rättfärdighet

26:3
31:8
35:24
35:28

upp i himmelen räcker d. nåd

och d. trofasthet upp till skyarna
D.rättfärdighet ss. väldiga berg
d. rättfärdighet gå fram ss . ljuset
d.lag är i mitt hjärta
jag förkunnar d. rättfärdighet
sänd ditt ljus och d. sanning
jubla över d. rättfärdighet
svara i d. frälsande trofasthet
låt d. mun vitt upp
H.,låt oss se d.nåd
jag vill vandra i d. sanning

36:6
36:7
37:6
40:9
40:10
43:3
51:16
69:14
81:11
85:8
86:11
d. nåd är stor över mig
86:13
min mun förkunna d. trofasthet
89:2
d. trofasthet är runt omkring dig 89:9
d. är himmelen, d. är ock jorden
89:12
skåda undr en i d. lag
119:18
vill jag hålla d.lag beständigt
119:44
viker jag icke ifrån d.lag
119:51
jag håller d . lag
119:55
D.muns lag är mig bättre
119:72
d.lag är min lust
119:77
få äro icke d. tjänares dagar
119:84
D. rättfärdighet är en evig
rättfärdighet ,och d.lag är sanning 119:142
svara mig i d. rättfärdighet,
för d. trofasthets skull
143:1
stor är d. trofasthet
Klag. 3:23
akta på d. sanning
Dan. 9:13
ske d. vilja ss. i himmelen
Matt. 6:10
Gå till de d.a och berätta
Mark. 5:19
ske icke min vilja ,utan d.
Luk.22:42
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Dina-Djur
detta var ju d. egendom
För d. skull varda vi dödade
om du med d. mun bekänner
i d. mun skall den vara söt
Jag är d. medtjänare

Apg. 5:4
Rom. 8:36
10:9
Upp. 10:9
19:10

DINA

hebr. dom, rättvisa. Jakobs dotter
med Lea. Dina kränktes av hiveen
Hamors son Sikem, som ville ha henne till hustru. För denn,a ogärnings
skull dräpte Dinas bröder Simeon
och Levi ej endast Sikem och hans
fader Hamor utan allt mankön j
deras stad. Dina förde de först ut ur
Sikems hus, l.Mos.34. Vid utflyttningen till Egypten följde Dina med,
46:15.
DINA
1. Mos. 30:21
gav henne namnet D.
34:1
D. som Lea hade fött
34:3
hjärta fäste sig vid D.
hans dotter D. hade blivit skändad 34:5
34:13
skändat deras syster D.
togo ... D.s bröder, var sitt svärd 34:25
34:26
togo D. ut ur Sikems hus
46:15
födde hon åt honom dottern D.

DINHABA

Ord av okänt ursprung. Edoms konung Belas stad, vars exakta läge
är okänt. l.Mos.36:32; l.Krön.1:43.
DINITER

aram. dinäje'. Ett av de folk, som
av Asenappar hade förflyttats till
Samarien, sedan israeliterna deporterats till Assyrien. Somligå härleder
ordet från Dina, jfr norska övers.
»de fra Dina». Platsen och folket
kan dock ej närmare identifieras.
Somliga förbinder Dina med DinCharrou nära Susan. En del läser
dajjänajjä', »domare», och låter ordet
beteckna persiska ämbetsmän.

DISON

hebr. dison. Ett av de rena djuren,
som Israel alltså fick äta. Detta djur
tillhör troligen antilopsläktet. Möjligen avses Antilope addax, mendesantilopen, vilken karakteriseras av sina
vridna horn och sina breda, flata
hovar. Den är stor som en åsna, och
dess huvud och hals påminner om en
getabocks; den är vit utom på huvudd, som är brunt. Mendesantilopen är
oerhört snabb och skygg, och den
jagas av araberna med falk och hund.
5. Mos.14:5.
DISPUTERA

faris~erna

begynte d.
Mark. 8:11
skriftlärde d.de med (lärj.)
9:14
Varom d.en I med dem
9:16
för att d.med Stefanus
Apg. 6:9
(Saulus) d.de med grekiska judarna 9:29
skriftlärde •• begynte ivrigt d.
23:9
DlSPUTERANDE
fria ifrån vrede och d.
1. Tim. 2:8
från vettet i sitt begär efter d.
6:4
DIT

det är lätt att fly d.
1. Mos. 19:20
låt mig fly undan d.
19:20
(ängeln:) skynda att fly undan d.
19:22
intet göra förrän du kommit d.
19:22
(Hagar) gick d. och fyllde sin lägel 21:19
hava fört dem d.de skola
4. Mos.32:17
d. där vägen går till Hamat
34:8
till fristaden d.han hade flytt
35:25
den fristad d. han har flytt
35:26
Rut 3:4
(Noomi:) gå d. och lyft upp
D. komma nu Juda män
2. Sam. 2:4
l. Kon. 1:9
inbjöd d.alla sina bröder
tillbaka samma väg du har gått d. 13:17
D.jag går ,d. kunnen I icke
Joh. 13:33
D.jag går,d.kan du icke följa
13:36
vägen s • leder d. jag går, veten I
14:4

ror. Det symboliserar ofta de fördärvbringande krafterna, som dock
står under Guds kontroll, jfr LMos.
7:11. Liksom Gud genom sitt skapelseord bragte ordning ur kaos, kan
han också genom sitt allmaktsord
låta tehom bringa välsignelse, 49:25.
Ordet återges i Septuaginta (den grek.
övers. av G.T.) med abyssos, vilket i
vårt N.T. är översatt .avgrund».
Ett annat ord för .djup. i G.T.
är mi!~olä, och vidare används i
grundtexten ord, som hänger samman med roten 'ämak, vara djup.
Några gånger motsvaräs sv . • djup»
av taba!, under, nedtill. Det hebr.
ordet för »djuphet. i Job 11:7 är
belfär, som har med verbet I}.ä~ar,
utforska, att göra och alltså närmast
betyder: det som skall utforskas, det
som är outforskat, det innersta. Jfr
hekär tehom i Job38:16, övers.
djuphets botten. Det ord, som i N.T.
främst förekommer för .djup., är
Mthos, i l.Kor.2:10 övers. djuphet.
I Upp.2:24 är .djuphet. en övers.
av neutr. pI. av .1dj. bathYs. Djup kan
i Skriften även vara en symbol för
nöd och olycka, t.ex. Ps.69:16; 130:1.
Det kan också stå som uttryck för
det outgrundliga i Guds väsen, Rom.
11:33; Ef.3:18; jfr .djuphet. i l.Kor.
2:10. Se: Avgrund.

hebr. antilop; jfr Dison nedan.
1. Horeen Seirs son eller efterkommande.

havsdjup Ps.36:7
fördjupning 3.Mos.14:37

DlSON
D., Eser och Disan
1. Mos. 36:21
36:25
Anas barn: D. och Oholibama
fursten D., fursten Eser
36:30
Seirs söner voro ••. D.
1. Krön. 1:38
Anas söner voro D.
1 :41
Och D. s söner vor o
1 :41

2. Horeen Anas son. 1.Mos.36:25;
1.Krön.1 :41.

Ett vanligt hebr. ord för sv. övers.
.djup. är tehom, som främst användes om havet eller havsdjupet,
t.ex. 1.Mos.8:2; Ps.42:8. Detta djup
betecknas som Leviatans boning, Job
41:23. Tehom betecknar urhavet, urtidsdjupet, l.Mos.1 :2; ordet hänger
samman med verbet hum, larma, vara
i stark rörelse el. förvirring, göra upp-

DJUP (subst.)
och mörker var över d.et 1. Mos. 1:2
bröto det stora d.ets källor fram
7:11
och d.ets källor tillslötos
8:2
(Jakob:) välsignelser från d.et
49:25
sjöuko i d.et ss. stenar
2. Mos. 15:5
stelnade i havets d.
15:8
brinner till dödsrikets d.
5. Mos. 32:22
gåvor från d.et s. utbreder sig
33 :13
förföljare •• sjunka i d.et
Neh. 9:11
Han blottar d.en
Job 12:22
Om de leda mot d.et och du beder 22:29
d.ets vatten och de s. bo däri
26:5
rannsakar ned till yttersta d.et
28:3
D.et säger: (visheten) är icke här
28:14
Har du vandrat på d.ets botten
38 :16
ytan sluter sig samman över d.et 38:30
(Leviatan) gör d.et sjudande
41:22
d.et synes bära silverhår
41:23
du har dragit mig ur d.et
Ps. 30:2
lägger d.en i deras förvaringsrum 33:7
D. ropar till d. vid dånet av
42:8
störta dem oed i gravens d.
55:24
de skola fara ned i jordens d.
63:10
från havets d. skall jag hämta
68:23
Låt icke d.et uppsluka mig
69:16
föra oss upp igen ur jordens d.
71:20
själva d.en darrade
77:17
räddar min själ ur dödsrikets d.
86:13
du har sänkt mig •• ned i d.et
88:7
95:4
Han har jordens d. i sin hand
104:6
Med d.et betäckte du (jorden)
(H.) förde (I.) genom d.en
106:9
(böljorna) foro •• ned i d.en
107:26
Ur d.en ropar jag till dig, H.
130:1
göra allt i haven och i alla d.
135:6
när jag bildades, i jordens d.
139:15
må (de ogndaktiga) kastas .. i d.
140:11
Loven H•• havsdjur och alla d.
148:7
Gm hs insikt bröto d.ens
Ords. 3:20
bevara dem i ditt hjärtas d.
4:21
Innan d.en voro till, blev jag född
8 :24
spände ett valv över d.et
8:27
d.ets källor bröto fram med makt
8 :28
hennes gäster •• i dödsrikets d.
9:18
Det är dig ss. låge du i havets d.
23:34
jordens d •• kan ingen utrannsaka
25:3
väsen .. djupt nere i d.et
Pred. 7:25
(tecken) vare sig nedifrån d.et Jes. 7:11
dölja edra rådslag för H. i d.et
29:15
höjen glädjerop, I jordens d.
44:23
det stora d.ets vatten
51:10
57:5
i bergsklyftornas d.
s.lät (I.) färdas gm d.en
63:13
våndas jag,i mitt hjärtas d.
Jer. 4:19
förgöra mitt liv här i d.et
Klag. 3:53
åkallar ditt namn underst i d.et
3 :55
låter d.et upphäva sig
Hes. 26:19
får (Tyrus) ligga i jordens d.
26:20
(Tyrus) förlist ned i vattnens d.
27:34
d.ets källor gjorde (cedern) hög
31:4
de måste ned i jordens d.
31:14
lät jag d.et hölja sig i sorgdräkt
31:15
tröstade sig i jordens d.
31 :16
(Farao) störtas ned i jordens d.
31:18
Bjud henne fara ned i jordens d.
32:18
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DITFRAM

Rimmons klippa, 600 man d. Dom. 20:47
kommo 10 unga män d.
2. Sam. 18:15
DITHöRANDE

DINIT
skrevo då .. d.erna

Esr. 4:9

DIONYSlUS

grek. hörande till (guden) Dionysos.
En domare vid Areopagen, som kom
till tro och blev kristen under Paulus'
besök i Aten. En kyrklig tradition
från andra århundradet betecknar
honom som Atens förste biskop. Apg.
17:34.
DIOTREFES

grek. närd el. upp/ödd av Zeus. En
bekännande kristen, som motarbetade
aposteln Johannes. Han ville själv
vara den främste. 3.J oh. v.9.
DI-SAHAB

hebr. rik på guld. En ort på Moabs
slätt. Jfr Me-Sahab, l.Mos.36:39. Se:
Vaheb. 5.Mos.1:1.
DISAN

hebr. antilop; jfr Dison. En av horeen
Seirs söner eller efterkommande,
stam furste i Edom.
DlSAN
1. Mos.36:21
Dison, Eser och D.
36:26
dessa vora D. s söner
36:28
D.s söner: Us och Aran
36:30
fursten D.
Seirs söner voro •• och D. l. Krön. 1:38
1:42
D. s söner vora Us och Aran

DISON

på sidan om Asdod samt d.
Jos. 15:46
d.föremål gjorde Huram 2.Krön. 4:16
s.behöves till d.spisoffer
Esr. 7:17
DITNED

(H.:) Välan, låt oss stigad. 1. Mos. 11:7
DITT'

5. Mos. 9:12
d.folk, s.du fört ut
D. folk är mitt folk
Rut 1:16
1. Kon. 3:26
vara varken d. eller mitt
ett hus åt d. heliga namn
1. Krön. 29:16
i d.ljus se vi ljus
Ps. 36:10
Helgat varde d. namn
Matt. 6:9
tillkomme d. rike
6:10
på d. ord vill jag kasta ut
Luk. 5:5
helgat varde d. namn
11:2
11:2
tillkomme d. rike
15:31
allt mitt är d.
Jag har uppenbarat d. namn
Joh. 17:6
17:6
och de hava hållit d. ord
allt mitt är d., och d. är mitt
17:10
Fader, bevara dem i d. namn
17:11
Jag har givit dem d. ord
17:14
DITUPP

drogo d. med alla sina härar
drog Josua d. från Gilgal

Jos. 10:5
10:7

DITöVER

draga d. och kämpa inför H. 4. Mos. 32:27
icke draga väpnade d.
32:30
Och de förde konungen d.
2. Sam. 19:40
så ofta (Elisa) kom d.
2. Kon. 4:8

DJUP

Se även: Avgrund, botten, hav, havsdjup, dödsriket, ned, brunn, visdom,
dy.
-djup

Djup

(El am) måste fara ned, i jordens d. 32:24
elden förtärde det stora d.et
Am. 7:4
kastade mig i d.et, I havet
Jona 2:4
d.et omslöt mig
2:6
kasta alla synder'i havets d, Mika 7 :19
D.et låter höra sin röst
Hab.3:10
Nilflodens d. skola torka
Sak. 10:11
han sänktes ned i havets d. Matt. 18:6
suckade (J.) ur sin andes d. Mark. 8:12
(J.:) Lägg ut på d.et
Luk. 5:4
De funno 20 famnars d.
Apg. 27:28
(sjömännen) funno 15 famnars d.
27:28
makt i höjden eller i d.et
Rom. 8:39
vilket d. av rikedom och vishet
11:33
fatta vad höjden och d.et är
Ef. 3:18
DJUP (adj.)
angripna •. visar sig d.are 3. Mos. 13 :3
icke visar sig d.are än •• huden
13:4
d.are än övriga huden
13:25,30
d.are än den övriga huden
13:31
skorven icke visar sig d.are
13:32
icke d.are än den övriga huden
13:34
där d.a vatten flöda fram
5. Mos. 8:7
stiga ned, allt d.are och d.are
28:43
i sin d.a bedrövelse •• bedja l. Sam. 1:10
blev sittande i d. sorg
Esr. 9:3
förblev sittande i min d.a sorg
9:4
land vars dunkel är ss. d.a natten,
dagsljuset är ss. d.a natten
Job 10:22
d.are än dödsriket
11:8
färdas d.t under vandrarens fot
28:4
mörker och ingen skugga så d.
34:22
gräver en grop och gör den d. Ps. 7 :16
Han drog mig upp ur den d.a dyn
40:3
d.a äro männens tankar
64:7
Jag har sjunkit ned i d. dy
69:3
jag har kommit i d.a vatten
69:3
bliva räddad från de d.a vattnen
69:15
övermåttan d.a äro dina taukar
92:6
(H.) s.ser ned så d.t
113:6
Orden•• ss. ett d.t vatten
Ords. 18:4
Planerna •• äro ss. ett d.t vatten
20:5
trolös kvinnas mun är en d. grop
22:14
skökan är en d. grop
23:27
tingens väsen .• d.t i djupet
Pred. 7:25
sucka i d. bedrövelse
Jes. 16:7
skall du tala d.t nedifrån jorden
29:4
d. och vid är (Tofetplatsen)
30:33
avfallit gm ett så d.t fall
31:6
d.t skall staden bliva ödmjukad
32:19
den d.t föraktade,s. är en träl
49:7
men vi få vandra i d.aste natt
59:9
vänden om, gömmen eder d.t Jer. 49:8
Flyn, gömmen eder d.t nere
49:30
jag satt •• försänkt i d.sorg
Hes. 3:15
kalk, så d.och så vid s.den är
23:32
(Gud) uppenbarar det s. är d.t Dan. 2:22
under offrande •• sjunkit d.are Hos. 5:2
I d.t fördärv äro de nedsjunkna
9:9
d.t föraktad skall du bliva
Ob. v.2
(Jona)låg där i d. sömn
Jona 1:5
huru d.t bliver icke mörkret Matt. 6:23
eftersom det icke hade d. jord
13:5
Min själ är d.t bedrövad
26:38
eftersom det icke hade d.jord Mark.4:5
(J .:) Min själ är d.t bedrövad
14:34
s.då grävde d.t och lade dess Luk. 6:48
hörde detta, blev han d.t bedrövad 18:23
och brunnen är d.
Joh. 4:11
foll (Eutykus) i d. sömn
Apg. 20:9
under deras d.a fattigdom 2. Kor. 8:2
drivit omkring på d.a havet
11:25
Dessa ord hava en d.are
Gal. 4:24

DJUPHET

Se: Djup.
DJUPHET
kan väl du utrannsaka Guds d. Job 11:7
utrannsakar allt, ja, Guds d. 1.Kor. 2:10
lärt känna d.erna •• Satans d.er Upp. 2:24
DJUPSINNIG

förstå ordspråk och d.t tal

Ords. 1:6

DJUR
-djur
bo~kapsdjur

l.Mos.1:24
brännoffersdjur 3.MosA-:29;
Hes.40:42
fyrfotadjur 3.Mos.11:2
havsdjur l.Mos.1:21
hornetdjur 3.Mos.ll:30
hondjur 3.Mos.5:6
koadjur 3.Mos.ll:30
kräldjur Ps.148:10
odjur Ps.68:31
offerdjur Ps.69:32
rovdjur Ps.63: 11
skadedjur Ords.25:19
slaktdjur 3.Mos.17:5
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Djur-Djävul
slaktoffersdjur Hes.40:42
smådjur 3.Mos.11:41
syndoffersdjur 3.Mos.4:29
tackoffersdjur 3.Mos.4:26
vilddjur 5.Mos.7:22; Upp.6:8
ökendjur 5.Mos.32:10
Djur
I biblisk tid var det vanligt att ha
mulåsnor, åsnor, oxar, kameler och
får som husdjur. Bland de vilda djuren omtalas säskilt lejon, björn, vilda
hundar och schakaler.
Djuren tillhör Guds skapelseverk,
I.Mos.2:19. Skapelseberättelsen indelar djuren i tre huvudgrupper: havsdjuren, de bevingade djuren samt
markens djur. Människan sattes till
herre över djurvärlden, I.Mos.1 :2628; jfr Ps.8:7-9. I förbundet med
Noa förnyades människans herra-

l. Dromedar. 2. Kamel. 3. Gasell.
4. Vildget. 5. Vildåsna.
välde över djuren, vilka också gavs
människan till föda, l.Mos.9:2-5.
I 3.Mos.11 och 5.Mos.14 finns
lagar om rena och orena djur, men
redan före syndafloden, i samband
med Guds befallniilg till Noa, förekom denna indelning av djuren, 1.
Mos.7:2,8. Lagen innehåller bestämmelser, som värnar om djuren, 2.Mos.
20:10; 23:11; 5.Mos.22:4,6,7; 25:4.
Gud har omsorg inte bara om människan utan också om djuren, Ps.36:7;
Jona 4: 11; Matt.6:26. Djuren kan
också vara redskap för Guds straffdomar över människorna, 2.Mos.8;
5.Mos.32:24; Jer.15:3.
Bibelns bildspråk hämtar ofta material från djurvärlden. Ormen symboliserar list och lejonet styrka. Myran
framhålles som ett föredöme i flit,
och lammet är en sinnebild för mildhet och tålamod. Djävulen liknas vid
.ett rytande lejon», I.Pet.5:8, och
kallas »den gamle ormen., Upp.12:9;
20:2, medan Jesus benämnes .Guds
lamm», Joh.1:29, och • lejonet av
Juda stam», Upp.5:5. Duvan är en
symbol på renhet och används om
den helige Ande, t.ex. Matt.3: 16. I
DanieIs och Johannes' visioner framträder djur som symboler för politiska
eller demoniska makter, Dan.7-8;
Upp.13.
I flera religioner, t.ex. de gamla
egyptiska, intar djuren en central
plats i själva kulten och gudstron.
Detta är känt också från Israels historia men betecknas i Skriften som
ett avsteg från den sanna gudstron.
I stället för att dyrka Skaparen och
behärska det skapade har människorna gjort sig bilder t.o.m. av djur

933

för att tillbedja dem, vilket är ett
uttryck för den fallna människans
yttersta dårskap, Rom.1:22-25.
Djuren har en plats i Guds frälsningshushållning lika väl som i hans
skapelsehushållning. Jfr Ps.36:7, där
det ego står: • både människor och
djur frälser du, Herre». Djuren är
skapade för att lova Herren, Ps.148:
10. I det kommande fridsriket skall
också djuren bli lösta från syndafallets förbannelse, Jes.11 :6-8; jfr Rom.
8:19-22.

1. Mulåsna. 2. Get. 3. Får.

icke taga ett d.s.har ngt lyte
22:20
Ett d. s . har ngn lem för stor
22:23
offra sådana d. till Guds spis
22:25
skall d.et dia sin moder i 7 dagar 22:27
icke slakta ngt d .. samma dag
22:28
om ngn utbyter ett d.mot annat
27:10
om frågan gäller ngt orent d.
27:11
skall d.et ställas inför prästen
27:11
om ägaren vill lösa d.et
27 :13
vare sig ett d. av fäkreaturen
eller ett d. av småboskapen
27:28
om frågan gäller ngt orent d.
27:27
vart tionde d. vara helgat åt H.
27:32
Om ngn likväl utbyter d.et
27:33
offras till vart d. av
4. Mos. 15:11
Efter antalet av de d. I offren
15:12
det s. är förstfOtt bland orena d.
18:15
felfria skola d.en vara
28:31
utmarkerna för övriga d.
35:3
icke äta av idisslande d.en 5. Mos. 14:7
Av dessa d.s kött •• icke äta
14:8
alla rena flygande d. fån I äta
14:20
Men om d.et har ngt lyte
15:21
17:1
icke offra ngt d.s.har ngt lyte
undandraga dig taga vara på d.et
22:1
skall du taga d.et in i ditt hus
22:2
icke undandraga dig bistå d.et
22:4
27 :21
den s. beblandar sig med ngt d.
tände eld .• och släppte d.en Dom. 15:5
gick var och en av dessa d. 1. Sam. 17 :36
fanns intet vatten för d.en 2. Kon. 3:9
hava att dricka och edra övriga d. 3:17
offrade 7000 d. av småb.
2. Krön. 15:11
tackoffren utgjordes av 3000 d.
29:33
av småboskapen 7000 d.
30:24
och av småboskapen 10000 d.
30:24
det d. s. jag red på
Neh. 2:12
icke möjligt för d.et komma fram
2:14
Varför aktas ss. oskäliga d.
Job 18:3
så ock vildmarkens d.
Ps. 8:8
både mskor och d.hjälper du, H.
36:7
mina äro alla skogens d.
50:10
ss. oskäligt d. var jag inför dig
73 :22
Du låter gräs skjuta upp för d.en 104:14
komma skogens d. i rörelse
104:20
(i havet) d. både stora och små
104:25
(Gud)s.giver föda åt d.en
147:9
lejonet ,hjälten bland d.en
Ords. 30:30
öknens d.skola lägra sig där Jes. 13:21
till boning åt öknens d.
23 :13
34:16
icke ett av d.en skall utebliva
dess d. icke nog till brännoffer
40:16
deras bilder lämnas åt d. och
46:1
I alla d.på marken,kommen och
56:9
äten, ja, I alla skogens d.
min vrede över mskor och d. Jer. 7:20
slå dem både mskor och d.
21:6
beså I. land med säd av d.
31:27
varken mskor eller d. kunna bo
32:43
33:10
varken mskor eller d.kunna bo
ödelagda att inga d.där finnas
33:10
mskor eller ens d.kunna bo
33:12
göra slut på både mskor och d.
36:29
både mskor och d. skola fly bort
50:3
varken ngn mska eller ngt d.
51:62
aldrig ätit ihjälrivet d.
Hes. 4:14
måste utrota både mskor och d.
14:13
vågade draga fram för d.'lnB skull 14:15
utrotade därur både mskor och d. 14:17
utrota därur både mskor och d. 14:19,21
skall utrota både mskor och d.
25:13
29:8
jag skall utrota ur dig •• d.
lntet självdött d.få prästerna äta 44:31
ett d.på vart tvåhundratal
45:15
i vilkens hand han givit d.en Dan. 2:38
d.en s.ligga därunder fara sin väg 4:11
4:12
stubben hava sin lott med d.en
ett d.s hjärta skall givas åt hm
4 :13
(Nebukadnessars) hjärta likt ett d.s 5:21
4 stora d.stego upp ur havet
7:3
rycktes vingarna av d.et
7:4
7:5
Sedan fick jag se ännu ett d.
till det d.et blev så sagt: Stå upp
7:5
ett annan d. s . liknade en panter
7:6
och d.et hade 4 huvuden
7:6
fick jag i min syn se ett fjärde d.
7:7
det var olikt alla de forra d.en
7:7
d.et dödades och dess kropp
7:11
Från övriga d.en togs deras välde 7:12
De 4 stora d .en betyda 4 konungar 7 :17
förklaring angående det fjärde d.et 7:19
fjärde d.et betyder ett fjärde rike
7:23
8:4
intet d. kunde stå (väduren) emot
Jona 3:7
Ingen mska må smaka ngt d.
mskor och d.hölja sig i sorgdräkt 3:8
4:11
och därtill d. i myckenhet
lik den s. skrämmer bort d.
Hab. 2:17
forgöra mskor och d.
Sef. 1:3
bjudit torka komma över •• d. Hagg. 1:11
så stor myckethet av d.
Sak. 2:4
före den tiden var d.ens arbete
8:10
alla andra d. s. finnas i lägren
14:15
Mal. 1:14
i sin hjord har d. av hankön
offrar åt H. ett d. s. icke duger
1:14
fick jag (i duken) se fyrfota d. Apg. 11:6
11:6
fick jag däri se krälande d.
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DJUR

Uppdelning: allmänt, i förbindelse
med jord, i förbindelse med mark,
vilda djur.
DJUR
förbannad vare du bland alla d. ,
boskapsdjur och vilda d.
1. Mos. 3:14
bar fram sin gåva av d.ens fett
4:4
därtill alla vilda d.
7:14
7 :14
och alla flygande d.
8:17
(Gud:) Alla d.s.du har hos dig
utkräva det av vilket d. det vara må 9:5
(Abram) tog åt hm alla dessa d.
15:10
(Jakob:) avskilja alla svarta d.
30:32
alla d. s. ngt vitt fanns på
och alla svarta d. bland fåren
30:35
så att d.en hade dem framför sig 30:38
d.en parade sig vid käpparna, och
så blev d.ens avkomma strimmig 30:3.9
Jakob •• ordnade d.en så
30:40
de kraftigare d.en skulle para sig 30:41
lade Jakob käpparna framfOr d.ens 30:41
Men när det var de svagare d.en 30:42
lntet ihjälrivet d.forde jag till dig 31:39
vem tillhöra d.en s.du driver
32:17
lasten edra d. och faren hem
45:17
intet av de d. s. tillhöra I. 2. Mos. 9:4
av I. barns boskap dog icke ett d.
9:6
9:7
hade icke ett d. av I. boskap dött
slog haglet ned både mskor och d. 9:25
19:13
(H.:) Evad det är d. eller mska
giva ersättning åt d.ets ägare
21:34
Om ngn stjäl och slaktar d.et
22:1
Om stulna d.et påträffas levande
22:4
fora fram det ihjälrivna d.et
22:13
Om ngn lånar ett d. aven annan
22:14
Var d.et lejt,då är legan ersättn. 22:15
s.beblandar sig med något d.
22:19
kött av ett d. s. blivit ihjälrivet
22:31
skall du föra d.et tillbaka till hm 23:4
1 ungtjur och 2 vädurar, felfria d. 29:1
taga ett felfritt d.
3. Mos. 1:3
taga ett felfritt d. av hankön
1:10
bära fram d.et till altaret
1:15
skall ställa fram ett felfritt d.
3:1
skall han taga ett felfritt d.
3:6
en bock,ett felfritt d.av hankön
4:23
en felfri get, ett d. av honkön
4:28
föra fram ett felfritt d. av honkön
4:32
5:7
icke formår bekosta ett sådant d.
kommit vid ngt orent •• ett orent d. 7:21
Fettet av ett ihjälrivet d.
7:24
s. äter fettet av något d.
7:25
de d. s. I fån äta bland fyrfotadjur 11:2
11:4
icke äta av de idisslande d.en
dessa d.s kött skolen I icke äta
11:8
Gm följande d. ådragen I orenhet
11:24
11:27
fyrfotade d. s.gå på tassar
allt varpå ngt sådant d. faller
11:3 2
11:43
icke till en styggelse gm ngt d.
skilja mellan de d. s. få ätas
och de d.s.icke få ätas
11:47
utan att föra fram d.et till ingång. 17:4
s.äter ett självdött d.
17:15
icke beblanda dig med ngt d.
18:23
ingen kvinna .• skaffa med ngt d.
18:23
19:19
icke låta 2 slags d.para sig
en man beblandar sig med ngt d.
20:15
och d.et skolen I dräpa
20:15
en kvinna kommer vid ngt d.
20:16
dräpa både kvinnan ocb d.et
20:16
självdött d. skall han icke äta
22:8

köttet av förkvävda.d.
för köttet av förkvävda d.
avbilder av krälande d.
ett d. s. kommer vid berget
kropparna av de d •. brännas
på samma sätt s.d.förgås
likas om de oskäliga d.en

15:20,29
21:25
Rom. 1:23
Hebr. 12:20
upp
13:11
2. Pet. 2:12
Jud. v.10

DJUR (i förbindelse med jord)
Frambringe jorden vilda d. 1.Mos. 1:24
råden över d. s. röra sig på jorden 1:28
(Gud:) Men åt alla d.på jorden
1:30
förgicks .• vilda djur på jorden
7 :21
alla slags d. s. röra sig på jorden
8:19
9:2
fruktan •• över alla d. på jorden
jordens d.s.gått ut ur arken
9:10
de d. s.l fån äga bland alla
fyrfotadjur på jorden
3.Mos.11:2
åt jordens vilda d.
1. Sam. 17 :46
mskor och d. s. äro på jorden Jer. 27:5
de vilda d.en på hela jorden Hes. 32:4
krälande d.s.leva på jorden Apg.10:12
fyrfota d.s.leva på jorden
11:6
DJUR (i förbindelse med mark)
Gud danade alla markens d. 1. Mos. 2:19
mannen gav namn åt markens d.
2:20
ormen listigare än markens d.
3:1
på marken,mskor och d.
2. Mos. 9:25
d. s. blivit ihjälrivet på marken
22:31
det må ätas av markens d.
23:11
mat •• åt markens d.
5. Mos. 28:26
ditt kött .• åt markens d.
1. Sam. 17 :44
ej heller markens vilda d. 2. Sam. 21:10
markens d.på Libanon
2. Kon. 14:9
2. Krön. 25:18
gtngo markens d.fram
med d.en på marken •• fred
Job 5:23
insikt framför markens d.
35:11
frommas kött åt markens d.
Ps. 79:2
d.en på marken äta därav
80:14
(källorna) vattna alla markens d. 104:11
till pris åt d.en på marken
Jes. 18:6
markens alla d.ligga dir
18:6
(H.:) markens d. skola ära mig
43 :20
I alla d. på marken, kommen
56:9
kroppar mat åt markens d.
Jer. 7:33
samlen tillhopa alla markens d.
12:9
döda kroppar mat ål markens d.
16:4
till mat åt markens d.
19:7
markens d. giver jag hm
27:6
markens d.har jag givit hm
28:14
skola bliva mat åt markens d.
34:20
åt markens d •• till mat
Hes. 29:5
fOdde alla markens d. sina ungar
31:6
dess grenar lägra sig markens d. 31 :13
blevo till mat åt alla markens d.
34:5
får till mat åt alla markens d.
34:8
markens d. skola ej äta upp dem
34:28
bäva för mig •. d.en på marken
38:20
(Gog)till mat åt markens d.
39:4
Säg till alla markens d.
39:17
Dan. 4:9
Markens d. funno skugga
lott med d.en bland markens örter 4:12
under vilket markens d. bodde
4:18
4:20
hava sin lott med markens d.
nödgas bo ibland markens d.
4:22
4:29
nödgas bo ibland markens d.
markens d. skola äta därav
Hos. 2:12
förbund med d.en på marken
2:18
forsmäktar d.en på marken
4:3
markens d.ropa med trängtan Joel 1:20
Frukten icke, I markens d.
2:22
DJUR (vilda djur)
Frambringe jorden•• vilda d. I.Mos. 1 :24
Gud gjorde de vilda d.en
1:25
vare du förbannad bland .• vilda d.
3 :14
alla vilda d., efter sina arter
7:14
förgicks •• vilda d. och alla smådjur 7 :21
tänkte Gud på Noa och de vilda d.en 8:1
9:10
(Gud:) alla vilda d.hos eder
de vilda d.en i ditt land
3. Mos. 25:7
kroppar •• ål jordens vilda d.1. Sam. 17 :46
ej heller markens vilda d. 2. Sam. 21:10
de vilda d.en hava sin lek
Job 40:15
I vilda d.och alla boskap
Ps. 148:10
de vilda d.en på hela jorden Hes. 32:4
gtva till mat åt de vilda d.en
33:27
Sef. 2:14
allahanda vilda d.
2:15
(Nineve) en lägerstad för vilda d.
DJÄRVAS

d.es du profetera i H.namn Jer. 26:9
32:3
Huru d.es du säga: Så säger H.
DJÄVUL

Se även: Beelsebul, Beliar, Satan, fiende, frestare, fördärvare, motståndare, mörkrets furste, den onde, onda
andar, tjuv, vedersakare, åklagare.
Djävulen, Satan
l. Den personliga onda makten j
tillvaron framställes i Skriften under
en mångfald namn, som vart och
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Djävul-Doeg
ett angiver olika sidor av hans natur
och väsen samt verksamhet. Bland
dessa kan nämnas Satan, 1.Krön.21: I;
Matt.4:IO; Upp.20:2, Åklagaren, Job
1-2, djävulen, Matt.4:1,5,11; 25:41;
l.Joh.3:8,10; Upp.12:19; 20:2, Beelsebul, Matt.12:24; Mark.3 :22, Beliar,
2.Kor.6:15, den onde, Matt. 13: 19;
Ef.6:16; l.Joh.2:13; 3:12; 5:18,19,
ovännen, Luk.IO: 19, frestaren, Matt.
4:3; 1.Tess.3:5, denna världens furste,
Joh.14:30; 16:11, denna tidsålders
gud, 2.Kor.4:4, fursten över luftens
härsmakt, Ef.2:2, den gamle ormen,
Upp.20:2, draken, Upp.13:4; 20:2,
de onda andarnas furste, Matt.9:34;
Mark.3:22, fördärvaren (hebr. Abaddon, grek. Apollyon), Upp.9: II, avgrundens ängel, U pp.9: 11, de troendes vedersakare, 1.Pet.5:8, mandråpare, lögnens fader, Joh.8:44. De
två vanligaste av dessa namn är
Satan och djävulen.
Hebr. satan betyder ursprungligen
l11otståndar~, jfr 1.Kon.ll:25, i juridiskt språk en åklagare inför domstol, se Ps. I 09:6. I den sistnämnda
betydelsen förekommer satan som
namn på djävulen 52 gånger, därav
16 gånger i G.T. Vår kyrkobibel har
på samtliga dessa gammaltestamentliga ställen, utom 1.Krön.21: I, övers.
Åklagaren.
Diabolos, djävul, är i Septuaginta
den genomgående översättningen a v
hebreiskans satan. I N.T. förekommer
ordet 36 gånger, och det betecknar
en som kastar fram en beskyllning
eller misstanke mot en person, ofta
bakom hans rygg, därav betydelsen:
baktalare, förtalare, anklagare (av:
diaballö, kasta genom el. över; beskylla, anklaga, angiva, Luk.16:1).
Diabolos används även om människor, som gör sig skyldiga till förtal,
1.Tim.3:II; 2.Tim.3:3; Tit.2:3. Judas
säges vara en djävul, Joh.6:70.

Människan, Guds avbild och skapelsens krona, utsättes för djävulens
mördande verksamhet, Joh.8:44. Israel, Guds egendomsfolk i G.T., blir
föremål för hans upprepade angrepp, 1.Krön.21:1; Sak.3:1 f. Hans
demoniska motstånd och hat riktas
mot Kristus, Guds smorde, Matt.4:
1 ff., Kristi lärjungar, Luk.22:31, den
kristna församlingen, 2.Kor .2: 11 ; Upp.
2:10, den goda änglavärlden, Upp.
12:7 ff. Han misstänkliggör och misskänner äktheten i den rättfärdiges
motiv, Job 1:9-11; 2:4-5, och så
snart och så långt Gud tillåter honom, utsätter han dem för sin ondskas alla resurser, Job 1-2. Han är
listig, l.Mos.3:1; Ef.6:16, lögnaktig,
Joh.8:44, och bedräglig, 2.Kor.ll :3.
4. Djävulens makt och inflytande
omspänner både den materiella och
andliga världen. Han kan bruka naturens krafter, Job 1:16,18-19, människans ondska, Job 1:13-17, eller
bristande insikt, Matt.l6:22-23. Han
är denna världens furste, Joh.14:30;
Luk.4:4-7; 1.Joh.5:19, och han är
fursten över luftens härsmakt, Et.
2:2. jfr 6:11,12, genom vilken han
utövar sitt demoniska inflytande bland
de ohörsamma, Ef.2:1, jfr l.Kon.22:
22. Hans makt är övermänsklig och
överträffas blott av Kristi gudomsmakt, Matt.12:26-29; Luk.ll: 18-22.
Hans makt är dock varken ursprunglig eller evig; den är given honom,
Luk.4:6; han är endast Guds vredes
vasall. En dag skall makten fråntagas
honom, Rom.16:20; Upp.20:10. Han
står helt under Guds spira, och hans
ma kt är villkorlig, den är underkastad
Guds allmakt och kan blott utövas
med Guds medgivande och inom
gränser, som Gud siälv bestämmer,
Job 1:12; 2:6; Luk.22:31,32; Upp.
20:2,7.

moraliskt och intellektuellt avseende,
2.Tess.2:7-11; Upp. 12--19.

Kor.1I:3; Ef.6:11; Upp.12:9. 4) Hans
dom, Upp.20:1-3,10.

6. Djävulens fullständiga besegrande
och oskadliggörelse utlovades redan
i Edens lustgård, 1.Mos.3:15. Detta
var målet för Jesu kommande likasom det var målet för hans gärning,
l.Joh.3:8. Ett betydelsefullt led härvid är Jesu personliga seger i frestelsen i öknen, Matt.4: 1 ff., jfr Luk.
11:21,22, så ock hans livslånga kamp
mot Satan, Joh.12:31; 16:11. Jesu
egen och lärjungarnas förkunnelse
om Guds rike, Luk.l0:18, och framför allt Kristi blodiga död på korset
var avgörande segrar i kampen mot
Satan, KoI.2:15; Joh.12:31-33. Evangelii förkunnelse, Apg.26: 18, tron på
Kristus, I.Joh.5:5, Andens inneboende, I.Joh.4:4, bryter Satans makt i
själarna. Hans personliga öde beseglas i och med Kristi andra tillkommelse och Guds eviga rikes upprättande, Upp.20:1-10. Satan är då
krossad, Rom.16:20, och löftet i
Eden förverkligat, I.Mos.3: 15.

Djävulen verkar, I.Tim.
l) I djävulens hand, 1:20. 2) Under
djävulens dom, 3:6. 3) I djävulens
snara, 3:7. 4) I djävulens lära, 4:1.
5) I djävulens efterföljd, 5:15.

7. Bibelns undervisning om den onda
makten tillbakavisar klart teorien om
inblandning av hednisk, närmast persisk, dualism i Skriftens gudsbild
till följd av Israels kontakt med babylonisk och persisk religion under
fångenskapen. Den bild av den personliga onda makten, som långt före
denna tid omnämnes i Skriften, l.
Mos.3:1 ff., kvarstår oförändrad genom hela den skrivna uppenbarelsen
ända fram till Bibelns sista kapitel.
Mot denna bakgrund framstår monoteismen blott i ett ännu klarare ljus.
Djävulen, Satan
Hans väsen
Han är ond, Matt.13:19; I.Joh.
2:14, stark, Matt.l2:29; I.Pet.5:8,
listig, I.Mos.3:1; 2.Kor.ll:3; Ef.6:11.
Han har syndat från begynnelsen,
l.Joh.3:8.
Hans arbetsmetoder
Han frestar, I.Mos.3:1-5; I.Krön.
21:1; I.Kor.7:5; 2.Kor.2:11; l.Tess.
3:5. Frestade till och med Jesus,
Matt.4:1-11; Mark.l:13; Luk.4:1-13.
Förvillar, Upp.12:9; 20:3,7-8; I.Tim.
3:7; 2.Tim.2:26. Ljuger, Joh.8:44;
2.Tess.2:9. Förblindar, 2.Kor.4:4. Sår
ogräs i Guds åker, Matt.13:25,39.
Tar bort Guds ord, som har blivit
sått i människornas hjärtan, Mark.
4:15, förfalskar det, I.Mos.3:4-5,
använder det med ond avsikt, Matt.
4:6.

DJÄVUL
(J.) skulle frestas av d.en
Matt. 4:1
Därefter tog d.en(J.) med sig
4:5
Åter tog d.en (J.) med sig
4:8
Då lämnade d.en hm
4:11
Ovännen 8. sådde det, är d.en
13:39
eviga elden, s. är tillredd åt d.en 25:41
(J.) frestades av d.en
Luk. 4:2
sade d.en: Är du Guds Son
4:3
d.en förde (J.) upp på en höjd
4:5
När d.en så hade slutat
4:13
sedan kommer d.en och tager bort 8:12
likväl är en av eder en d.
Joh. 6:70
I haven d.en till eder fader
8:44
d.en hade redan ingivit Judas
13:2
botade alla under d.ens våld Apg. 10:38
O du d.ens barn
13 :10
given icke d.en ngt tillfälle
Ef. 4:27
emot d.ens listiga angrepp
6:11
hemfalla under d.ens dom l. Tim. 3:6
faller i d.ens snara
3:7
befrias ur d.ens snara
2. Tim. 2:26
döden i sitt våld, det är d.en Hebr. 2:14
d .en går omkring ss. ett
l. Pet. 5:8
s.gör synd, han är av d.en 1.Joh. 3:8
ty d .en har syndat fr ån begynnels . 3:8
göra om intet d.ens gärningar
3:8
vilka s. äro d.ens barn
3:10
stån emot d.en
Jak. 4:7
(Mikael) tvistade med d.en
Jud. v.9
d.en skall kasta somliga
Upp. 2:10
han s.kallas D. och Satan
12:9
d.en har kommit ned till eder
12:12
gamle ormen, det är d.en
20:2
d.en •. bliver kastad i samma sjö 20:10

DOBRAT
hebr. möjl. betesmark. En levitstad
inom Isaskars område, vid gränsen
till SebuIon, identisk med byn Daburije nordväst om Tabor. Platsen
tilldelades av Isaskar leviten Gersons
barn. Jos.19: 12; 21:28; I.Krön.6:72.

3. Djävulen är den onde i absolut
mening, 1.Joh.2:13; 3:12 etc. Ursprungligen god har han genom felaktigt bruk av sin frihet förvandlats
till det godas absoluta motpol; jfr
2.Pet.2:4; Jud.v.6. I ett uttalande
om honom, kastar Jesus ljus över
huru denna förvandling kunnat försiggå, Joh.8:44. »1 sanningen står
han icke», säger vår svenska översättning. Grekiskans text har perfektform, som egentligen betyder: »Han
har icke ställt sig i sanningen och
står där icke nu». Som alla fria, förnuftiga väsen har han ställts inför
ett val med hänsyn till bruket av
sina gåvor och förmögenheter. Han
har därvid förkastat Guds sanning
och föredragit lögnens princip och
väg. Följdenligt har lögnen intagit
och präglat honom. Han har blivit
lögnaren, lögnens fader, Guds avsvurne fiende och motståndare till
honom och allt, som har samband
med Gud, Upp.12:1-17.

5. Diävulens verksamhet och dennas
följder avslöjas i hans många namn,
se ovan. In i paradiset trängde han
med sin förförande list, l.Mos.3:1 ff.,
och genom bristande vaksamhet från
enskilda medlemmars sida lyckades
han komma in i den kristna urförsamlingen, Apg.5:1-3; som ett rytande leion kastar han sig över den
troende. som brister i nykterhet och
vaksamhet, l.Pet.5:8. Han lockar
obefästa siälar in i sina dödliga snaror, 2.Tim.2:22-26. Guds rikes utbredande och inflytande genom Ordet söker han motverka, Matt.13:19;
Apg.13:10. Som en fiende sår han
i hemlighet syndens o"räs i Människosonens rike, Matt.13:39,41. Att
ställas utanför den kristna gemensk~ pen är detsamma som att utsättas
för hans demoniska nedbrytande verk,
l.Kor.5:5. Att skiljas från den kristna
församlingen och sålunda överlämnas åt Satan, är ett fruktansvärt tuktomedel, l.Tim.l :20.
Speciellt starkt uppenbaras djävulens inflytande över människor i vissa
kritiska skeden av religiöst-sedligt
förfall i ett folks liv. De besättelser,
varom evangelierna så ofta talar, var
tecken på en dylik kris. Världen
upplevde en invasion av den onda
världens makter icke allenast på det
moraliska området utan även på det
fysiskt-psykiska, ett talande symptom
på den ständigt ökande upplösningen
som syndens yttersta konsekvens, om
icke Kristus hade kommit och åvägabragt frälsning. De besattas helande
blir ett betydelsefullt tecken på Jesu
seger över Satan. En parallell till
denna kris blir Satans maktuppenbarelse i ändens tid genom Antikrist
och hans medhjälpare, i religiöst,

Hans redskap
Onda människor, Matt.18:6; 22:15;
Luk.22:3; Joh.8:44; Apg.13:10; l.
Joh.3:10. Orena (onda) andar, Luk.
8:29; 9:39; Upp.16:14. Onda änglar,
Matt.25:41; Upp.12:9. Luftens härsmakt, Ef.2:2. Ondskans andernakter,
Ef.6:12.
Hans angreppsmål
Jesus, Matt.4:1-1I; 16:23; Joh.13:
2. De troende (Guds rike), Luk.22:
31; Ef.6:11; I.Pet.5:8.
Hans överman
Gud, Rom.16:20; Upp.12:9-10.
Jesus Kristus, Matt.4:1I; Luk.ll:20-22; Joh.12:31; Apg.IO:38; KoI.2:15;
Hebr.2: 14; l.Joh.3:8. De troende - i
Kristi kraft, l.Joh.2:13; Upp.12:11.
H ans slutliga öde
Gud har dömt honom till evigt
straff, Matt.25:41; Joh.16:1I; Upp.
20:10.
Djävulen
l) Hans ställning, 2.Kor.4:4; Joh.
14:30. 2) Hans makt, l.Joh.5:19;
Apg.26:18. 3) Hans verksamhet, 2.

DOEG
D., den f6rnämste
1. Sam. 21:7
Edoml'len D. som ock stod där
22:9
konungen till D. : Träd du fram
22:18
D. trädde då fram och stötte ned 22:18
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2. Djävulen är ett andeväsen, Ef.2:2.
Han uppträder i sällskap med Guds
söner, änglarna, bland vilka han dock
intager en särställning, Job 1:6; 2:1.
Hans personlighet förutsättes i hela
Skriften; jfr Job 1-2; Sak.3:1,2. Redan det första ställe, där den onda
makten omnamnes, 1.Mos.3:1-15,
framställes han med alla till en personlighet hörande förmögenheter: han
talar, röjer intelligens, reflektion, kunskap, vilja etc., och han behandlas
av både kvinnan och Gud såsom
en personlighet. Till Skriftens övriga
auktoritativa vittnesbörd i detta ämne
kommer också Jesu otvetydiga undervisning och hans livsgärning, 1.Joh.
3:8.

DODAI
hebr. älskad, älskad av Herren. En
ahoait på Davids tid, hövding över
en av hans tolv häravdelningar. 1.
Krön.27:4.
DODAN~ER

hebr. dodänim. Avkomlingar till
Jafets son Javan. Septuaginta har här
liksom i I.Krön.l:7 Rh6dioi, varmed
troligen avses invånarna på ön Rhodos. Somliga låter ordet åsyfta dardaneerna, ett gammalt folk på Mindre
Asiens västkust. Se: Rodaneer.
DODAN~

Javans söner .. och d.erna

l. Mos .10:4

DODAVAHU
hebr. älskad av Herren. Fader till
profeten Elieser. 2.Krön.20:37.

DODI
Se: Dodo l. 2.Sam.23:9.

DODO
hebr. älskad.
1. En ahoait,. som var fader till Davids hjälte Eleasar. Se: Dodai, Dodi.
I.Krön.ll: 12.
2. En man från Betlehem, fader till
en av Davids hjältar. 2.Sam.23:24;
I.Krön.ll :26.
3. En man från Isaskars stam, farfader till domaren Tola. Dom. lO: 1.

DOEG
hebr. ängslig el. fruktande. Sauls
överherde, en edome, som med egen
hand stötte ned åttiofem präster på
konungens befallning.

Dofka-Dom
D••. skulle omtala allt för Saul
22:22
D. kom och berättade för Saul Ps. 52:2

Dom (Guds dom)

Skriften meddelar Guds fulla
uppenbarelse rörande denna grundsanning. Gud är hela jordens domare,
I.Mos.18:25; Apg.l7:3!; Rom.2:216; 14:10; Hebr.12:23; Upp.6:10; 14:
7. Detta grundar sig på hans väsen:
»En domens Gud är Herren», Jes.
30: 18. Hans rättfärdighet och helighet inspirerar hans dömande, 2.Tess.
1:5 ff.; Upp.16:5; jfr Hab.I:3-17.
Hans kärlek bjuder honom att undanröja allt, som hindrar hans frälsningspIaner. Hans ställning till världen
medför också utövande av dom. Som
universums skapare och fulländarc
vakar han över harmonien och utvecklingen, och i sin makt griper han
in mot allt, som äventyrar dessa.
Hans frälsningsgärning i Kristus har
som ett ledmotiv fördömande av synden i köttet, Rom.8:3. Hans moraliska fostran av människan gör hans
domar nödvändiga, Jes.26:9. Dröjer
eller uteblir dessa, inverkar det menligt på människans karaktär och livsföring, Pred.8:11-13; Rom.2:1-16,
Domen är ett uttryck för förbundet mcll an Herren och hans folk. En
väsentlig sida av domen är, att Gud
skaffar rätt åt de förtryckta, 2.Mos.
3:6-10; 5.Mos.IO:17-18; Ps.I03:6;
140:13, varigenom domen blir ett
medel för Gud att utföra sitt frälsningsverk och låta rätten vinna seger
både i folkens och de enskildas liv.
Domen utgör en väsentlig del av
Guds verk. Först när den är verkställd. är hans eviga plan fullbordad.
Föreställningen om Gud såsom
domaren vilar på hans egen uppenbarelse i Skriften, alltifrån Enok, den
sjunde från Adam, Jud.v.I4-15, och
fram till Uppenbarelsebokens domsprofetior; jfr Job 19:25-29; 34:23;
Ps.1:5; 7:9; 9:8; Pred.II:9; 12:14;
Jes.26:8-9; 66:16; Dan.7:26; Mal.
3:5; Matt.25:31 ff.; Joh.12:48; de
apostoliska breven etc. Temat i
Uppenbarelseboken är Guds dom och
dess konsekvenser.
I själva skapelsen ligger domsoch vedergällnings principerna nedlagda och fungerar på ett avgörande
sätt; jfr naturlagarnas opartiska funktion, den omutliga lagen om sådd och
skörd. Gal.6:7, etc. Människans egen
konstitution röjer förberedelser för
en absolut rättvis individuell dom
och vedergällning. T människans själsdjup inregistreras outplånligt hela tillvaron med handlingar, motiv, tankar
etc. på ett sådant sätt, att de kan
bringas i erinran i domen, jfr Luk.
16:25,28. Denna funktion spelar i
domen en vägledande och avgörande
roll, Upp.20: 12. I samvetet försiggår
oavlåtligen en objektiv bedömning
och dom av människans sedliga tillstånd. hennes handlingar och frukten
härav. Denna funktion förbereder
och påminner om Guds eviga dom,
Rom.2:15,16. Själva principen för
människans karaktärsutveckling visar
i samma riktning. Varje medveten
handling, varje motiv och avsikt avsätter spår i personligheten och bidrager till människans slutliga moraliska tillstånd som god eller ond.
Domen inför Guds ansikte blir ett
objektivt konstaterande a v detta förhållande, 2.Kor.5:10, jfr Upp.22:11
-15.

1. I de flesta religioner finns tanken
på gudar eller makter, som I overensstämmelse med vedergällningens
omutliga lag beivrar överträdelser
eller försummelser av deras bud.
Innehållet och värdet i dessa förcställningar beror givetvis på respektive religions gudsbild och syn på
människan och livets mening.

2. Guds domsutövning sträcker sig
genom hela mänsklighetens historia.
Den bibliska urhistorien, l.Mos.I-11,
talar om tre stora domskatastrofer.
vilka haft förblivande inflytande på
den mänskliga tillvaron. Syndafallet
medförde en fördömelsedom över
alla människor, l.Mos.3:1 ff.; Rom.5:
16,18,19. Genom syndaflodens guds-
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DOFKA
hebr. möjl. hjord. Israels åttonde
lägerplats. Den var enligt en uppfattning belägen mellan Sin och Sinai,
vid Sera bit el-Chadem, en egyptisk
gruvort med koppar- och turkosfyndigheter. 4.Mos.33:12,13.

DOFT
Se även: Dofta, blomma, alabasterflaska. kryddor, kruka, lukt, lukta,
rökelse, rökelsekar, salva. vällukt.
DOFT
(Is ak:) av min son utgår d.
lik d.en aven mark
1. Mos. 27 :27
HV. 1:3
Ljuv :lr d.en av dina salvor
sprider min nardus sin d.
1:12
vinträden sprida sin d.
2:13
d.en av dina salvor •. all vällukt
4:10
d.en av .. kläder är s s. Libanons d. 4:11
d.en av andedräkt ss. äpplens d.
7:8
Kärleksäpplen sprida sin d.
7:13
d.skall han sprid:1 88.1 ibanon Hos.14:7

DOFTA

-dofta

kassiadoftande HV.2: 17
DOFTA
Av myrra, aloe d.dina kläder
skrin med d.nde kryddor

Ps. 45:9
HV. 5:13

DDK
det d.s.höljer alla folk

Jes.25:7

DOLKMAH
Dolkmän var en fraktion inom romartidens judiska nationalparti, zeloterna (ivrarna). De sökte främja sin
sak inte genom öppet uppror utan
genom lönnmord. För detta ändamål
användes en dolk, som bars hemligen
under manteln, därav namnet.
Paulus misstänktes för att tillhöra
dolkmännen efter upploppet vid hans
sista besök i Jerusalem.
DOLKMAN
ställde till dolkmännens uppror Apg.21:38

-dom

barndom 2.Tim.3: 15
egendom 2.Mos.19:5
fattigdom Ords.30:8
helgedom 2.Mos.25:S
jungfrudom Dom.11 :37
läkedom Ords.4:22
lärdom Ords. I :5
lönndom Ps. I 0:8
rikedom Ords.30:8
sjukdom 2.Mos.15:26
spådom 4.Mos.23:23
trolldom 5.Mos.18:1O
träldom Ga1.4:24
ungdom l.Kon.18:12
visdom Job II :6: Kol.2:3
ålderdom Rut 4:15

DOM
Se även: Domare. domstol, domarinna. domarstol. domarsäte, domssköld, straff, straffdom, skuld, anklaga, åklaga, åklagare, fängelse, fördärv.
-dom

blodsdom Hes.7:23
dödsdom 2.Kor.l:9
fördömelsedom Rom.5:16.18
rättfärdiggörelsedom Rom.5: 16,18
slutdom Rom.9:28
straffdom Ords.19:29
vredesdom Matt.3:7

dom, I.Mos.6-7, förgicks den då-o
Joh.5:22; Apg.IO:42. Som Människovarande världen, 2.Pet.3:6. Guds dom
son, Joh.5:27, kommer han att i sin
över tornbyggandet i Babel, I.Mos.
dom uppenbara full insikt och rätt1 \:1-9, blev bestämmande för histofärdighet men också all barmhärtigriens aktuella tillstånd med dess upphet. Kristi trefaldiga ämbete. 2.Kor.
delning i folk och språk; jfr Apg.14:
5: lO. profetens, prästens, konungens,
16. Sodoms och Gomorras utplånanförlänar honom all auktoritet i
de är ännu en gudsdom i historien,
domen. Hans konungsliga ämbete in1.Mos.19, likaså tiostamsrikets undernefattar även domsutövning, Luk.19:
gång genom Assyrien, 2.Kon.17,
11 ff.; Matt.25:31 ff. I denna deltar
samt Juda rikes bortförande genom
hans änglar och heliga, Matt.l3:39,
världsmakten Babel, 2.Kon.25; jfr
41,49; 16:27; 25:31; I.Tess.3:\3; 2.
Hab.l: 12. Guds doms kalk räckes
Tess.I:7; Jud.v.14-15.
även de hedniska rikena, Jer.25:15 ff.;
I anslutning till Skriftens lära om
jfr Dan.2 och 7.
världsdomen omtalas en dom över
Antikrist och hans världsrike, Upp.
Guds sändande av sin Son och hans
17:1-19:21, jfr Dan.2:35,44,45; 7:9gärning genom honom innebär också
en dom över människans synd, Rom.
14,23-27; 2.Tess.2:8, en dom över
Satan, Upp.20:1,IO, jfr Matt.25:41,
8:3, och över människans inre tilloch en dom över änglarna, l.Kor.
stånd och inställning till Gud och
6: 1-3, jfr 2.Pet.2:4; Jud.v.6.
sanningen, Joh.3:19; 5:24. Hennes
Till den eviga domen bör givetvis
hållning gentemot Kristus betyder
i första hand räknas domen över
evig dom eller frälsning, Joh.3:16-20,
Guds folk och över de ogudaktiga
36. Den påskyndar också den inre
människorna. Den eviga domen beutvecklingen mot ett definitivt tillgynner enligt en gudomlig princip
stånd och en slutlig dom, Joh.9:39.
på Guds eget folk. Guds hus, I.Pet.
Kristi korsdöd är en gudomlig doms4:17; Am.3:2. Varje troende skall i
akt med universell och evig räckvidd.
Här uttalps domen över denna värlnågon fa, a v den eviga domen genomgå ett definitivt prov på trons och
dens furste, djävulen, Joh.12:31. I
omvändelsens äkthet, 2.KoL5: lO;
Kristus låter Gud äntligen sin rättRom.14:10-12; 2:1-13; 1.Pet.I:17;
färdiga dom över människans synd
Upp.2:23; I.Kor.4:5; Hebr.10:30-31.
gå i verkställighet efter att i skonsamhet ha haft fördrag med de syn- Tanken på att även den troende
är på väg mot domen måste inge
der, som förut blivit begångna, Rom.
varje kristen ett outsägligt allvar.
3:25-26. Han uttalar på grundval av
Samme Gud som rättfärdiggör oförKristi blodiga död en rättfärdiggörelsedom över mänskligheten, 2.
skyllt, av nåd, för Jesu Kristi skull,
skall också genom Kristus döma varje
Kor.5:19; Rom.5:18, den upprepas
människa efter som hon har handlat,
och uppleves i den enskildes samvete
evad det är gott eller ont. Spänningen
i och genom hans tro på Kristus,
mellan Bibelns nådesförkunnelse och
Rom. 3:26; 4:1 ff.; 2.Kor.5:21. Jerudess domsförkunnelse måste konstasalems ödeläggelse och judafolkets
teras och Ordet stå som det står. Det
förskingring genom romarna är Guds
hör till evangeliets paradoxer, att den
stränga vredesdom över si tt folk som
som mottager frälsningen som en
följd av dess förhärdelse gentemot
Guds gåva, likväl med fruktan och
Guds Messias och den apostoliska
bävan skall arbeta på sin frälsning,
förkunnelsen, Luk.19:41-44; 1.Tess.
Fil.2: 12. Människan blir frälst genom
2: 14-16.
tro, utan laggärningar, Rom.3:28; Et.
Gud utför under nådatiden i män2:9, men endast den tro, som tar sig
niskans inre en dom, som avser att
uttryck i gärningar, är en rättfärdigförbereda henne för den stundande
görande tro, Jak.2:18,26; Gal.5:6.
eviga domen. Andens överbevisning
Den rättfärdiggörande tro. som leder
j syndarens samvete om synd, rätttill gemenskap med Kristus och till
färdighet och dom vill leda fram till
Andem nya liv, kan ej vara utan
sann omvändelse, Joh.16:8-11. Själva
gärningar, Ef.2: 10; Tit.2: 14. Den sanomvändelsen innebär dels en avgöranna tron visar sig i goda gärningar,
de dom över hela det gamla syndaen ny laguppfyllelse. Joh.15:5: Jak.
livet, GaI.6:14, dels en rättfärdig2: 18,26; GaI.5:6. Trons gärningar är
görelsedom, som medför liv, Rom.
identiska med Andens frukt. G:.1.
5:18. Den som är i Kristus, har där5:22-24. Därför heter det, att vi
för ingen dom att frukta, Rom.8: I;
skall dömas efter våra gärningar; för
Joh.5:24. Vid firandet av Herrens
den sanna tron innebär detta trons
måltid skall var och en pröva sig
gärningar. Ef.2: 10.
själv; den som inte gör detta utan på
T domen skall alla »som äro andra
ett ovärdigt sätt tar emot Kristi letill fall» och »som göra vad orätt är»
kamens och blods sakrament, drabkastas i den brinnande ugnen, Matt.
bas av Guds dom, en Herrens tuktan,
13:41-42.49-50. Den ofruktbara greför att den troende inte skall förnen skall huggas av och kastas i elden,
dömas tillsammans med världen, l.
J oh.15 :6, och den onyttige tjänaren
Kor.11 :28-32.
skall kastas ut i mörkret utanför,
Yttre trångmål och förföljelse blir
Matt.24:48-51; 25:24-30. Den som
för G uds husfolk till en dom, där
bekänner Herrens namn, skall också
allt oäkta uppenbaras och frånskiljes,
bära omvändelsens och trons frukt,
medan tron och livet fördjupas och
Matt.3:10; 7:19. Jesus säger uttryckbefästes, 1.Pet.4:17-19, jfr 1:5-9. I
ligen i bergspredikan att endast den,
kraft av tron på Jesu Kristi försoning
som gör Guds vilja, den som hör
avlägsnas all vredesdom från den
Kristi ord och gör efter dem. skall
troendes trångmål och svårigheter,
bestå på den dagen och komma in
Rom.8:28. Endast den nådiga faderi himmelriket, Matt.7:21. Den eviga
liga tuktan (paidefa) återstår som
domen kommer redan i sin inledande
tecken på att han är ett äkta Guds
fas att uppenbara, att församlingen
barn, Hebr.12:5-11.
består av både sanna och falska
3. En evig dom är fastställd i Guds
bekännare, Matt.25:1 tf. Hela Skrifeviga råd, Apg.17:31. Undervisningen
ten lär, att omvändelsens och trons
härom tillhör de första grunderna av
äkthet skall prövas på frukterna (jfr
läran, Hebr.6:2. Domen verkställs
Matt.7:16: »Av deras frukt skolen I
vid Kristi återkomst, 2.Tess.1:5 ff.
känna dem.). Därför vilar det evigmed flera ställen. Dess omfattning är
hetsall var över denna dom. Till och
universell och konsekvenserna eviga.
med Herrens apostlar kände helig
Denna dom är överlåten åt Sonen,
fruktan vid tanken på domen inför
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Dom
Kristi domstol, 2.Kor.5:10-11; Hebr.
12:28-29; 1.Pet.1:17; 4:17-18. Till
den troende riktas också orden: »utan
helgelse får ingen se Herren», Hebr.
12:14.
Jesu uttalande i Joh.3:18: »Den
som tror på honom (Sonen), han
bliver icke dömd» samt i 5:24: »Den
som hör mina ord och tror honom
som har sänt mig, han har evigt liv
och kommer icke under någon dom»,
motsäger på intet sätt de många
ovan citerade skriftställena rörande
domen över Guds hus. Jesu uttalanden innbär ej, att den troende icke
skall dömas utan endast att domen
för honom icke bliver en fördömelsedom, Rom.8:1. Här talas om den
sanna tron, som visar sig i kärlek
och ett heligt liv, Joh.5:29; 15:1-6;
1.10h.4:17; 2:28; 3:6 ff.
Skriften talar också om att bliva
frälst genom domens eld, även om
livsverket bränns upp, 1.Kor.3:10-15.
Detta ställe talar om »verb i en
speciell mening, något som framgår
av sammanhanget. Man kan bygga
Guds församling med olika material.
Bygger man med »trä, hö och strå»,
dvs. metoder och medel, som inte
motsvarar församlingsarbetets andliga
art och väsen, såsom ett Guds tempel,
vars grundval är Kristus själv, kommer ett sådant församlingsliv icke
att bestå i domen. Dock kan arbetarna själva bliva frälsta »s.åsom genom
eld» under förutsättning, att de, vad
det personliga kristna livet angår,
vandrat i sann tro och helgelse.
För varje sann kristen kommer
domen att avgöra, om hans verk blir
godkänt av Gud, om han skall få
»full lön», 2.Joh.v.8, eller om han
skall »gå miste om lönen., 1.Kor.
3:15. Den troende upplever Guds
dom på tre sätt: som ångrande syndare i omvändelsen, som son under
vandringen, l.Kor.1l:32, som tjänare
inför Kristi domstol, se ovan. Den
sistnämnda domen gäller ord och
gärningar, använda möjligheter eller
försummelser, trohet och motiv. Den
som skall uttala. det sista, avgörande
ordet är Herren själv, l.Kor.4:4-5.
Världsdomens andra sida är domen
över de ()gudaktiga. Varje människa
ställs inför den Eviges tron, alla skall
avlägga räkenskap för sitt liv, stå
till rätta för sina gärningar. Skriften
talar om .domens dag, då de ogudaktiga människorna skola förgås», 2.
Pet.3:7. Jord och himmel flyr för
hans ansikte, och både små och stora
kallas fram inför Guds tron, Upp.
20:11 ff.
Domens dag är den dag, då »det
bliver uppenbart, att Gud är en
rättvis domare», Rom.2:5. I detta
livet är Guds domar ofta fördolda
och outrannsakliga, Rom.11:33. Därför har Gud bestämt en dag, då han
skall föra det fördolda fram i ljuset.
Detta är den eviga domens stora
och heliga syfte, Rom.2:16; l.Kor.
4:5; Upp.2:23; Pred:12:14. Då skall
det bli uppenbarat i sitt sammanhang,
hur Gud handlat med folk och släkten samt mot den enskilde. Då löses
alla jordlivets gåtor, och ljus kastas
över alla dunkla vägar. Den eviga
domen, världsdomen, blir en slutlig
stadfästelse av att Gud varit rättfärdig i den världsstyrelse, som han
utövat för att förverkliga sin frälsningsplan, Rom.9:33.
Resultatet av Guds eviga dom blir
för människans del ett avgörande
för evigheten i överensstämmelse med
hennes slutliga utveckling och karaktär, Upp.22:14-15. Endast två grupper av människor finns efter denna
dom, frälsta eller förtappade, Matt.

l. Det mänskliga samhällets bestånd
och funktion kräver domsutövning
och vedergällning. Den tidigaste formen härför i Bibelns historia synes
vara den, att husfadern eller ledaren
för släkten eller stammen fungerade
som ordningens och rättens väktare
inom sitt område, jfr l.Mos.38:24.
Under Israels ökenvandring var Mose
till en början ensam domare för hela
folket, 2.Mos.18:13. Han utvalde senare dugande, gudfruktiga, rättrådiga
män till domare, 2.Mos.18:14-23,
»somliga över tusen, andra över
hundra, andra över femtio, andra
över tio». Själv avdömde han dock
alla svårare ärenden, 2.Mos.18:26;
5.Mos.l:13-18. I Kanaans land tillsattes i Israel domare inom alla dess
städer för de särskilda stammarna,
5.Mos.16:18-20. En' högre myndighet, bestående av präster och domare,
behandlade ärenden, som krävde
större kompetens, 5.Mos.17:8 ff.; 19:
16 tf. De äldste i varje stad fungerade
såsom domare och var ansvariga för
exekution av straff i lättare ärenden,
5.Mos.19:11-13; 21:18; 22:13 ff.;
Rut 4:1-10. Se: Jf/dste.
Domen hörde Gud till, och i kraft
därav skulle all mänsklig domsverksamhet utövas, så att rätten värnades
också för dem som annars skulle
vara helt utlämnade åt andra människors förtryck och orättvisor, 5.Mos.
1:17; Am.5:6-15.
Domartidens nationella ledare, domarna eller frälsarna, Dom.2:16; 3:
9,15, förenade i sin gärning i de
flesta fall både uppgiften som nationens befriare från utländska förtryckare och som styresmän och
övervakare av rätt och ordning; jfr
domarinnan Deboras rättskipande
gärning, Dom.4:3-4. Samuel fungerade såsom ett slags ambulerande
domarmyndighet, l.Sam.7:16, och
hans söner var också domare över
Israel, l.Sam.8:1,2. David företog
en utbyggnad av rättsväsendet; han
tillsatte sex tusen domare, 1.Krön.
23:4; 26:29. Konungarna fungerade
sedermera som en högsta domsinstans
och skipade rätt i svårare ärenden,
1.Kon.3:16 ff.; Ords.20:8. Salomo lät
för detta ändamål uppföra tron förhuset, 1.Kon.7:7. Josafat tillsatte domare i alla befästa städer i Juda,
2.Krön.19:5-7, samt i Jerusalem en
överdomstol av leviter, präster och
huvudmän, 2.Krön.19:8-11. Folkets
domare på Jesu tid var dels lokala
domstolar, MatUO:17; Mark.13:9,
enligt Mishna sammansatta av minst
23 personer, och dels det mäktiga
Stora rådet i Jerusalem med fungerande och förutvarande överstepräster, andra förnäma personer från

3. En sund bedömning och dom är
oundp'änglig i den enskilde kristnes
liv. Siälvkritik i Ordets och Andens
lius leder till självkännedom, Rom.
7: 18. och därmed till Kristus. Rom.
7:24.25. Omdöme och förstånd är
nödvändiga i um"änget med människor, om man vill undgå förlust av
värden, som är dvrbara och som
skall förvaltas rätt. Det finns människor, vilka behandlar de högsta värden
på samma sätt som hundarna behandlar ett stvcke heligt offerkött
eller svinen de dyrbaraste pärlor,
Matt.7:6. För att icke vilseledas och
~å miste om Guds rike måste man
bedöma och döma profeter och andli~a vägledare efter det kriterium,
som i den eviga domen skall vara

Domen hör Gud till
1.Mos.16:5; 5.Mos.1:17; Dom.11:
27; I.Sam.2:10; 24:16; 2.Krön.19:6;
20:12; Job 21:22; 34:23; Ps.7:7; 9:8;
58:12; 82:8; 94:2; 105:5,7; Jes.3:13;
5:16; 30:18; Hes.5:15; 28:26; Hos.
6:5; Mika 4:3; I.Kor.4:4; 11:29,34;
Hebr.12:23; Jud.v.4; Upp.18:8.
Guds dom är rättfärdig
l.Mos.18:25 f.; Ps.9:5,9; 51:6; 67:
5; 72:2; 75:3; 96:10; 119:75.137; Jes.
11:3 f.; 26:9; 58:2; Jer.l1:20; Joh.
5:30; 8:16; Rom.3:5; 2.Tim.4:8; 1.
Pet.2:23; Upp.16:5,7; 19:2. Men hans
domar är outgrundliga för människan,
Ps.36:7; Rom.ll:33.
Allt liv skall till sist underkastas en
dom
lob 19:29; Ps.96:13; Pred.3:17: 11:
9; 12:14; Apg.24:25; Rom.3:5-6; 14:
10; l.Kor.5:13; Hebr.6:2; 9:27; 10:30;
2.Pet.2:4,9; Jak.5:9; Upp.l1:18; 14:
7; 20:12.
De ogudaktiga skall icke bestå i
domen
Ps.1:5; 9:17; Joh.5:29; 2.Tess.2:
12; I.Tim.5:24; Hebr.10:27; 2.Pet.
2:3,6; Jud.v.15. De ogudaktiga tror
icke, att domen skall komma, Job 22:
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25:33,34; Joh.5:29. Någon tredje
grupp känner Guds uppenbarelse inte
till. Grader i så väl den eviga saligheten som i fördömelsen beror på
kunskapen om Guds vilja och redobogenheten att göra därefter, Matt.
10:15; 11:20-24; Luk.1O:12-15; 12:
47,48; Joh.15:22,24; Rom.2: 12; 2.
Pet.2:20-22.
Uttrycket alltings återställelse i Apg.
3:21 måste tolkas i sitt sammanhang,
som talar om Guds löften till Israel,
icke om mänsklighetens slutliga, universella frälsning. Josefus brukade uttrycket om judarnas återförande till
sitt land efter fångenskapen, Filon
om återfåendet av arvsegendom vid
jubelåret; jfr Ma1.4:6; Matt.17:11;
Mark. 9:12; Apg.l:6. Men först och
främst syftar uttrycket till världsförnyelsen, återupprättelsen av hela
skapelseverket, Matt.19:28.
Dom (människor som domare)

höga prästerliga familjer, äldste och
skriftlärde, Mark.15:1, tillsammans
som regel 71 män, som medlemmar.
Samhällets myndigheter är i samma grad som hemmet och församlingen en gudomlig institution. Överhetens uppgift är att som Guds
tjänare utföra Guds vredesdom över
den som gör vad ont är gentemot
samhället och dess medlemmar, samt
att hedra dem som underordnar sig
och tjänar i lydnad för Guds förordning, Rom.13:1-4. Dess myndighet och auktoritet sträcker sig till
var människa, v.l, och den kan i
samhällets och dess medlemmars intressen och beskydd tvingas bruka
t.o.m. svärdet, dvs. tillämpa dödsstraff, v.4. De troende förmanas att
underordna sig myndigheterna, Rom.
13:1; 1.Pet.2:13; Tit.3:1. Jfr Jesu
ord: .Given kejsaren vad kejsaren
tillhör», Matt.22:21. Detta underordnande får dock inte ske på bekostnad av lydnaden mot Gud, Apg.
5:29; 4:19.
En eskatologisk aspekt får domartiteln i Jesu löfte till sina lärjungar,
att de i hans rike skall få sitta på
tolv troner såsom domare över Israels tolv stammar, Matt.19:28. Delaktighet i Kristi styrande av sitt rike
utlovas likaledes dem som med livet
som insats stått trogna mot Kristus
och Ordets normer under vilddjurets
brutala regim, Upp.20:4.
2. Den kristna församlingen måste i
vissa situationer utöva dom. En kristen bekännare, som genom otukt,
girighet och andra svåra synder uppenbart bryter mot Guds bud, skadar
gemenskapen och drar vanära över
Guds namn. Församlingen är då
pliktig att utan anseende till personen
skilja honom från sin gemenskap
och avbryta all förbindelse med honom såsom kristen och broder, om
personen ej är villig att ändra sin
svndiga vandel efter att ha blivit
föremål för själavård, I.Kor.5; Matt.
18:15-18. Församlingens domsrätt
över sina e~na understrykes med
orden: .Dem som äro innanför haven I ju att döma», I.Kor.5:12.
Ett varnande exempel på hur församlingens dom över medveten synd
får p:udomlig sanktion erbjuder Apg.
5:1-11.
I liknelsen om ogräset mitt ibland
vetet, Matt.13, där Jesus sä<!er, att
de skall växa tillsammans intill skördetiden, finns dock en erinran om
att de troende inte i all församlin~s
tukt skall försöka vara hjärtekännare.
Församlingen kommer intill änden
att bestå av sanna och falska kristna.
I detta sammanhang bör också nämnas, att tvister och stridi~heter kristna
bröder emellan bör aVl!öras inför
»brödrarätt» och ei inför världsliga
domstolar, I.Kor.6:1-8.

bestämmande, nämligen personlighetens moraliska halt och dess frukt
i det praktiska livet, Matt.7:15-20.
Detta underkastade Jesus både sig
själv och sin samtids religiösa ledare,
Matt.12:33-35. De andliga manifestationerna, tungomålstalandet, profetian, förkunnelsen i den kristna församlingen kräver objektiv, andlig
bedömning, jfr I.Kor.12:1-3; 1.Joh.
4: l ff. Tre olika inspirationskällor
kan nämligen här komma till uttryck:
Guds Ande, människans egen ande
och onda andar. En speciell nådegåva
skänkes somliga för denna viktiga
funktion, l.Kor.12:1O. Ett andligt
sinne, som genom erfarenhet och
mognad övats att skilja mellan gott
och ont, vägleder varje troende inför
dessa företeelser, l.Kor.14:29; l.
Tess.5: 19-22; Hebr.5:14. Smörjelsen,
den oavlåtliga förnyelsen av det andliga livet genom den helige Ande,
förmedlar till den troende bl.a. också
förmågan att skilja mellan rätt, kristen, och falsk, antikristlig, förkunnelse, !.Joh.4:1 ff.; 2:20,27.
4. Ett ensidigt, kärlekslöst dömande
a v en broders eller medkristens fel
röjer brist på självkännedom och
strider mot Guds rikes rättfärdighet,
Matt.7:1-5; jfr 5:20. Anseende till
personen är oförenligt med tron på
den förhärligade Kristus. Det stämplas i Skriften såsom synd och åsamkar den skyldige Guds vrede och
stränga dom, Jak.2:1-13. I den kristna församlingen med dess mångfald
av personligheter, utvecklingsstadier
i troslivet, uppfattningar och beteendemönster inför företeelser i det kristna livets periferi bör man avhålla
sig från att döma eller förakta en
broder, som söker förverkliga Guds
vilja efter det ljus han fått och såsom
hans samvete bjuder honom, Rom.
14:1-23. Allt dömande aven trogen
Herrens tjänare är ett förmätet ingrepp i Hans funktion, som allena
är kompetent att döma och vedergälla rättvist, l.Kor.4:1-5. När den
troende får lida oförskyllt, bör han
övervinna frestelsen att skaffa sig
själv rätt eller att vederp:älla sina
vedersakare. Han bör minnas, att
Gud är hans och allas domare, Rom.
12:19-21, och han bör låta sig vägledas av Jesu ödmjuka och kärleksfulla exempel, I.Pet.2: 18-23.
Dom

Dom
13; Ps.IO:5-6; Pred.8:11. Även de
ogudaktiga folken skall bli dömda,
Sef.3:8. Så också denna världens furste, Matt.25:41; 2.Pet.2:4; Jud.v.6;
Upp.20:10, och den stora skökan,
Upp.17:1. Domen kan visserligen
dröja, Upp.6:10. När den kommer,
sker det plötsligt, Upp.18:1O. Domen
blir strängare för den som hört
livets ord men motstått kallelsen,
Matt. 11 :20--24; l.Pet.4: 17.

De rättfärdiga skall dömas fria
Ps.76:9-10; 94:15; Joh.3:18; 5:24;
l.Kor.II:32; l.JohA:17.

Gud har överlåtit den slutgiltiga domen åt Sonen
Joh.5:22,27; Apg.10:42; 17:31; 2.
Kor.5:IO; 2.Tim.4:1; l.PetA:5; Upp.
11:18. Domen är ett faktum redan
genom människans förkastande av
Jesus, Joh.9:39; 12:31,48.

Exempel på Guds dom
Över de många: Mänskligheten vid
syndafloden, 6:7,17; 7:21-23. Sodom
och Gomorra, l.Mos.19:24--25. Egyptierna, l.Mos.15:14; 2.Mos.8-11; 14.
Israel, 4.Mos.14:29,35; 16:31-33; 21:
6. Folket i Asdod, 1.Sam.5:6. Folket
i Bet-Semes, l.Sam.6:19. Amalekiterna, l.Sam.15:3,7-8.
Över enskilda människor: Kain,
l.MosA:11,12. Kanaan, l.Mos.9:25.
Akan, Jos.7:25. Elis söner, l.Sam.2:
34. Saul, l.Sam.15:23. Ussa, 2.Sam.
6:7. Jerobeam, l.Kon.13:4. Gehasi,
2.Kon.5:27. Isebel, 2.Kon.9:35-37.
Nebudkanessar, DanA:28-30. Belsassar, Dan.5:22-30. Ananias och Safira, Apg.5:1-10. Herodes, Apg.12:
23. Elymas, Apg.13:11.

Exempel på människor som bevarats
under Guds dom
Noa, l.Mos.7-8. Lot, l.Mos.19:
15-17. Elia, l.Kon.17:9. Den sunemitiska kvinnan, 2.Kon.8:1-2.

Även människor avkunnar dom
Gud insatte själv domare i Israel,
5.Mos.16:18; Dom.2:16. En dom skall
vara rättfärdig, 3.Mos.19:15; Ords.
24:23; Mika 7:3; Sak.7:9; Apg.16:37;
22:25; Jak.5:6. En orätt dom kommer
tillbaka över den som dömt den,
Job 15:6; Ma1.3:5; Matt.7:1; Rom.
2:1-3; 2.Pet.2:10--12.

Det är överhetens sak
att avkunna dom, Rom.13:1-5.
Den enskilde har endast rätt att döma
synden hos medmänniskan, Rom.2:
12; l.Kor.5:3. Att fördöma syndaren
är Herrens sak, Matt.7:1. Syndaren
har fällt domen över sig själv, emedan
han har syndat mot Gud, Tit.3: Il.
De troende bör vara försiktiga med
att döma varandra i samvetsfrågor,
Rom.14:3-4,10,13; l.Kor.1O:29; Jak.
4:11-12. De skall inte döma någon
före Herrens tillkommelse, l.Kor A:
5, utan hellre döma sig själv, l.Kor.
11 :31. Troende bör inte föra sak mot
varandra inför en världslig domstol,
l.Kor.6:1-8.

DOM

l) Uä~abl, n2 ~
grundbet. vara el. bliva klar; hif.
(göra klar =) avgöra, döma; tillrättavisa, tukta, straffa, i l.Mos.31:42
övers. fälla dom. Se: Aga 3, Bestraffa
l, Döma 3.
2) mispät, ~~~
dom, domshandling, domslut; rättssak; rätt, rättvisa; av: säpat, se 8. Jfr
Job 36:17, övers. rättvisa. Se: Anordna 3, Dyrka 3, Döma 6.
3) päraS, tU19
åtskilja, avgränsa; avgöra, i 3.Mos.
24:12 övers. få hans dom bestämd;
LXX har här diakrino, se 24.
4) utf. ord.
2.Krön.19:10 ordagrant: mellan blod
och blod.
5) din, 1'~
(subst.) dom, domstol; rättssak, process; domslut; rätt.
6) din,

1''l

(verb) styra, leda; döma, utföra el.
hålla dom; straffa. Se: Döma 1.
7) Ifähal, 'iD~

sammankalla, samla, i Job 11:10 sammankalla till dom.
8) sä]}a{, ~~
döma, fälla el. hålla dom, skipa rätt;
i Jer.5:28 jämte mispät, se 2, ordagrant: de fattigas rätt döma de icke.
Se: Domare 2, Döma 2.
9) bä~al,

'i;10

fördärva, förstöra, ödelägga; i Ords.
13: 13 nif. med le, övers. hemfalla åt
någons dom, ordagrant: den som föraktar ordet fördärvas a v det (eller:
fördärvar sig själv). LXX översätter:
den som föraktar ordet kommer att
föraktas a v det. Jfr J oh.12:48; Mark.
8:38. - Somliga härleder verbet från
en rot som betyder: binda, förplikta;
pantsätta, förpanta.
10) pi!gäm, tJ~W

aram. uttalande; påbud, förordning;
dom. Ordet, som är av persiskt ursprung, förekommer också i Est. l :20,
övers. förordning.
11) dä!, n~
aram. lag, påbud, förordning.
12) sifpä{im, tJ '~fP'
domar, straffdomar; ordet går tillbaka på sällat, se 8. Jfr Hes.5:10,15,
övers. rätt; Ords.19:29; 2.Krön.24:24,
övers. straffdom(ar).
13) sepot, ~

i!JtO

dom, straffdom; av: sällat, se 8. Ordet står i Hes.23:1O i plur. och förekommer f.ö. endast i 2.Krön.20:9,
övers. straffdom.

1) Förutsagd, 5.Mos.32:22; Jud.v.
14--15. 2) Ämne för profeternas varning, Jes.5:14; 14:9. 3) Beskriven av
Herren, Matt.25:46 f.; Mark.9:47. 4)
Förkunnad av apostlarna, 2.Pet.2:9;
Hebr.1O:29. 5) Avslöjad i Uppenbarelseboken, Upp. 14:9-10; 21:8.

14) krisis, K p f a l <;
dom, domshandling; domslut; rätt,
rättfärdighet; i Matt.5:21,22 övers.
Domstolens dom; av: krinö, se 18;
motsvarar ofta hebr. mispät, se 2.
Jfr Matt.23 :23; Luk.ll :42, övers.
rätt. Jfr vårt låneord 'kris'. Se: Domstol 6, Döma 22.
15) utf. ord.
16) krima, K p f Il ex
rättssak,
process;
domshandling;
domstolsutslag; straffdom, fördömelse; av: krinö, se 18. Samma ord förekommer t.ex. l.Kor.6:7 i ett uttryck
som är övers. gå till rätta. Se:
Döma 24.
17) katakrinä, K et T ex K p \ v w
ego döma ned; uttala en fällande
dom, fördöma, (t.ex. genom sitt föredöme) bli till dom el. fördömelse för
andra; av: prep. kata och krinö, se
18. Jfr övers .• fördöma., t.ex. Rom.
2:1. Se: Döma 21.
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Apostlarna och de heliga
skall få del i domsutövningen, Matt.
19:28; l.Kor.6:2-3; Upp.20:4.

Dom, Judas' brev
l) Ordets dom, vA. 2) Domen
över de fallna änglarna, v.6. 3) Domen över de ogudaktiga, v.I4--15.

De ogudaktigas dom

18) kr/nä, K p f v w
skilja, särskilja; bedöma; avgöra, besluta; döma, fälla el. hålla dom; motsvarar ofta hebr. sällat, se 8. Rom.
3:4 ordagrant: i det att du dömes; l.
Kor.6:2 om världen dömes genom
eder. Se: Akta 67, Anse 9, Besluta 20,
Domare 6, Döma 15.
19) akattikritos, &K ex T K p l T o <;
odömd, icke sakfälld, övers. utan
dom och rannsakning; av neg. a- och
katakrinö, se 17.

a

20) autokattikritos,

sakfälld el. fördömd av sig själv
(= av sitt eget samvete); av: autos,
själv, och katakrinö, se 17. Tit.3:11
ordagrant: och syndar, varande (= i
det att han är) fördömd av sig själv.
21) dikaiärna, å l K ex f wIl

ex

rättsanspråk, rättskrav, det som rättvisan el. lagen kräver; rättfärdig dom;
rättsbestämmelse, stadga; bakom detta ord ligger dike, rätt, rättvisa. Jfr
övers. »krav» i Rom.8:4; .stadga.,
t.ex. Luk.l:6; »rättfärdiggörelsedom»,
Rom.5:16,18; .rättfärdighet», Upp.
19:8.
22) logos, A 6"( o <;
ord, tal, utsaga; tanke, förnuft; beräkning, räkenskap; av: legö, säga,
tala. Beträffande Rom.9:28 se Avgöra 6. Se: Bud 17.
23) anakrinä, &v ex K p f v w
utforska, undersöka; hålla rannsakning el. dom, döma; här övers. sätta
sig el. sitta till doms över; av: ana,
upp, på; krinö, se 18. Jfr l.Kor.2: 14,
15, övers. utgrunda; l.Kor.l0:25,27
göra undersökning; Apg.17:11 rannsaka; Luk.23:14; Apg.28:18 m.fl. anställa rannsakning.
24) diakrinä, :S l ex K p f v w
åtskilja, göra åtskillnad; urskilja, bedöma; avgöra, döma; i l.Kor.ll:31
övers. gå till doms med; av: prep.
dia, genom, och krinö, se 18. Se:
Döma 19.
DOM

Uppdelning: allmänt, domens dag,
till doms.
DOM
1 (Gud) fällde d.en i natt 1. Mos.31:42
2. Mos. 28:30
2 skall bära I. barns d.
2 icke göra orätt i d.en
3.Mos.19:15
19:35
2 icke göra orätt i d.en
3 d. bestämd efter H. befallning
24:12
2 gm urims d. hämta svar 4. Mos. 27 :21
2 d.en hör Gud till
5. Mos. 1:17
2 döma folket med rättvis d.
16:18
2 efter den d .. skall du göra
17:11
2 H. rätt utförde han och hs d.ar 33:21
2 d.s.konungen hade fällt 1. Kon. 3:28
2 (Ahab:) Din d. är given
20:40
2 rannsakning och d.
2. Kon. 25:6
2 Tänken på hs muns d.ar 1. Krön. 16:12
16:14
2 över hela jorden gå hs d.ar
2 Idömen .• H. d.
2. Krön. 19:6
2 några till att döma H.d.
19:8
19:10
4 må gälla d. i en blodssak
5 skall d. fällas med rättvisa Esr. 7 :26
7 kalla någon till d.
J ob 11:10
5 besinna att en d. skall komma
19 :29
5 till fullo ogudaktighetens d.
36:17
5 d. och rättvisa hålla dig fast
36 :17
6 så utför han sina d.ar
36:31
2 ogudaktiga icke bestå i d.en Ps. 1:5
7:7
2 du s. har påbjudit d.
2 d.ar gå högt över hs blickar
10:5
2 fröjde sig, ror dina d.ars skull 48 :12
8 rättvis i dina d.ar
51:6
5 Från hlm.lät du höra din d.
76:9
2 då när Gud stod upp till d.
76:10
2 fröjda sig för dina d.ars skull 97:8
105:5
2 Tänken på (H.)d.ar
2 över hela jorden gå (H.) d.ar
105:7
2 jag hoppas på dina d.ar
119 :43
2 Jag tänker på dina d.ar
119:52
119:75
2 dina d.ar äro rättfärdiga
119 :120
2 jag r ädes för dina d.ar
2 dina d.ar äro rättvisa
119:137
2 utföra •• den d.s. är skriven
149:9
Ords. 13 :13
9 hemfaller åt dess d.
2 i d.en felar icke hs mun
16:10
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10 d. icke går över vad ont Pred. 8:11
8 fällen nu eder d.
Jes. 5:3
2 H. bliver hög gm sin d.
5:16
2 dina d.ars väg, H.. förbida vi
26:8
2 när dina d.ar drabba jorden
26:9
2 en d.ens Gud är H.
30:18
2 far ned på Edom till d.
34:5
2 Undan våld och d.
53:8
Jer. 5:28
8 fälla de icke rätt d.
2 Fällen var morgon rätt d.
21 :12
2 d.en har kommit över slättland. 48:21
2 Så långt om d.en över Moab
48:27
2 fäller rätta d.ar
Hes. 18:8
2 överlämna d.en åt dem
23:24
2 alla folk skola se den d.
39:21
11 d.en över eder icke kan
Dan. 2:9
2 ty eder gäller d.en
Hos. 5:1
2 skall d .en över dig stå fram
6:5
2 skjuter d.en upp ur markens
10:4
4 d.en står fast
Nab. 2:7
2 till en d. är det du satt
Hab. 1:12
2 Dömen rätta d.ar
Sak. 7:9
2 dömen rätta och fridsamma d.ar 8 :16
2 kommer icke d.ens Gud
Mal. 2:17
14 hemfallen åt Domstolens d. Matt. 5:21
14 hemfallen åt Domstolens d.
5:22
15 hemfallen åt Stora rådets d.
5:22
16 den d. varmed Idömen
7:2
14 skola vid d.en träda fram
12:41
17 och bliva (släktet) till d.
12:41
14 skall vid d.en träda fram
12:42
17 och bliva det till d.
12:42
16 skola få dess hårdare d. Mark.12:40
14 vid d.en bliva drägligare Luk. 10:14
14 skall vid d.en träda fram
11:31
17 och bliva (släktes män) till d.
11:31
14 skola vid d.en träda fram
11:32
17 och bliva (detta släkte) till d.
11:32
16 skola få en dess hårdare d.
20:47
16 du s. är under samma d.
23:40
14 detta är d.en
Joh. 3 :19
14 all d. har han överlåtit
5:22
14 kommer icke under någon d.
5:24
14 de .• skola uppstå till d.
5:29
14 (J.:) min d. är rättvis
5:30
14 dömen en rätt d.
7:24
14 så är min d. en rätt d.
8:16
16 Till en d. har jag kommit
9:39
14 går en d. över denna världen
12:31
14 sanningen i fråga om •• d.
16:8
14 i fråga om d.
16:11
14 blev hs d. borttagen
Apg. 8:33
18 gm sind.över(J.)
13:27
19 gissla oss. utan d.
16:37
19 gissla romersk medborg. utan d. 22:25
16 om den tillstundande d.en
24:25
16 veta att Guds d. verkligen Rom. 2:2
16 skall kunna undfly Guds d.
2:3
18 skall bliva dig till d.
2:27
16 (syndare) få med rätta sin d.
3:8
16 d.en kom gm en enda
5:16
16 outgrundliga äro icke hs d.ar
11:33
16 stå emot •. skola få sin d.
13:2
18 fällt d.en över den s.
l. Kor. 5:3
16 äter och dricker en d. över sig 11:29
16 icke bliver eder till en d.
11:34
16 han skall bära sin d.
Gal. 5:10
14 Guds d. bliver rättvis
2. Tess. 1:5
16 under djävulens d.
l. TIm. 3:6
16 hemfallna åt d.
5:12
14 komma i fOrväg fram till d.
5:24
20 själv fällt d.en över sig
Tit. 3:11
16 undervisn.om .. en evig d. Hebr. 6:2
14 förskräcklig väntan på d.
10:27
17 gm den blev (Noa) världen till d. 11:7
16 tiden är inne att d.en
l. Pet. 4:17
16 är deras d. i annalkande 2. Pet. 2:3
14 att där förvaras till d.en
2:4
14 ngn smädande d. inrar H.
2:11
14 d.en skall utan barmhärtigh. Jak. 2:13
14 barmhärtigheten •• Inrar d.en
2:13
16 få en dess strängare d.
3:1
14 icke hemfallen under d.
5:12
16 hemfalla under den d.en
Jnd. v.4
14 till den stora dagens d.
v.6
14 över (djävulen) ngn smädande d. v.9
18 de döda skola få sin d.
Upp. 11 :18
21 dina d.ar hava blivit uppenbara 15:4
14 rättfärdiga äro dina d.ar
16:7
16 den stora skökan får sin d.
17:1
14 Plötsligt har nu din d. kommit 18:10
14 rätta och rättfärdiga äro hs d.ar 19:2
DOM (domens dag)
14 d.ens dag bliva drägligare Matt.10:15
14 skall på d.ens dag bliva
11:22
14 för Bodoms land •• på d.ens dag 11:24
14 räkenskap på d.ens dag
12:36
14 orättfärdiga till d.ens dag 2. Pet. 2:9
14 förvaras nu till d.ens dag
3:7
14 frimodighet •• om d.ens dag l.Joh.4:17
14 till den stora dagens d.
Jud. v.6
DOM (hålla dom)
12 skall jag hålla d.
2. Mos. 12:12
12 när H.höll d.över
4. Mos. 33:4

952

Dom-Domore
8 icke hålla d. över dem 2. Krön. 20:12
Ps. 7:9
6 H.håller d.över folken
9:17
2 han har hållit d.
8 ibland gudarna håller (Gud) d.
82:1
8 Gud ,håll d.över jorden
82:8
110:6
6 hålla d. bland hedningarna
2 d.över mina förföljare
119:84
Jes. 66:16
8 H. skall hålla d. med eld
Jer. 39:5
2 höll •. d.med (Sidkia)
2 höll •• d. med honom
52:9
Hes. 11:9
12 skall hålla d.över eder
12 skall man hålla d. över dig
16:41
8 där hålla d. över (Sidkia)
17:20
23 :10
13 d. blev hållen över (Ohola)
25:11
12 över Moab skall jag hålla d.
28:22
12 jag håller d. över (Sidon)
28:26
12 när jag håller d. över alla
30:14
12 Jag skall •. hålla d. över No
12 Jag skall hålla d. över Egypten 30:19
5 Men d. skall bliva hållen
Dan. 7 :26
8 (H.:) hålla d. över (hednafolk.)JoeI3:2
2 komma for att hålla d.
M· I.3:5
14 makt att hålla d.
Joh. 5:27
22 d.skall H.hålla på jorden Rom. 9:28
14 för att hålla d. över alla
Jud. v.15
18 dröja att hålla d.
Upp. 6:10
14 då (Gud) skall hålla d.
14:7
16 Gud har hållit d.
18:20
20:4
16 gavs makt att hålla d.
DOM (till doms)
4 sitter du här till d.s
2. Mos. 18:14
Job 9:3 2
2 kunna gå till d.s
14:3
2 'drager mig till d.s inför dig
2 han går med dig till d.s
22:4
2 måste stå till d.s inför hm
34:23
2 stol har (H.) berett till d .s Ps. 9:8
2 icke till d.s med din tjänare
143:2
2 Gud skall draga dig till d.s Predl1:9
2 draga alla gärningar till d.s
12:14
Jes. 3:14
2 H. vill gå till d.s
5 satte man sig ned till d.s Dan. 7:10
8 sitta till d.s över alla folk Joel 3 :12
18 sätter sig till d.s
Rom. 3:4
23 s ätten eder till d.s
1. Kor. 4:3
23 sätta mig till d.s över mig
4:3
23 H.s.sitter till d.s över mig
4:4
18 sitta till d.s över världen
6:2
23 sätta sig till d.s över mig
9:3
24 ginge till d.s med oss själva
11:31

12: 1 ff. Debora och Barak styrde
endast en del av Israels stammar.
Mot slutet av domartiden framstod
domarna mer som förvaltare a v borgerliga angelägenheter och deltog inte
i härtåg. Detta gäller t.ex. Eli och
Samuel.
Domarboken omtalar tolv domare
(tretton om Samgar skall räknas med;
han befriade Israel men har inte kallats domare), och I .Samuelsboken
två. Deras ordningsföljd var: l) Otniel , Kenas' son, Kalebs yngre broder; han vann seger över Arams konung Kusan-Risataim, 3:7-11. 2)
Ehud, Geras son av Benjamins stam,
slog moabiterkonungen Eglon, 3: 12
- 30. 3) Profetissan Debora, av Efraims stam, och 4) Barak, Abinoams
son från Kedes i Naftali, vilken på
Deboras anmodan tog upp kampen
mot Jabins härförare Sisera och besegrade denne, kap.4-S . S) Gideon ,
Joas' son av Manasses stam, en stor
härförare, som vann seger över midjaniterna, kap.6-8. 6) Tola, Puas son
av Isaskars stam, 10:1-2. 7) Jair från
Gilead, 1O:3-S. 8) Jefta från Gilead ,
kap.1l-12:7 . 9) Ibsan från BetLehem, 12:8-10. 10) Elon av Sebulons stam, 12:11-12. 11) Abdon, Hillels son av Efraims stam , 12 :13-lS.
12) Simson, Manoas son av Dans
stam , 13:15-31. 13) Eli, som samtidigt var överstepräst, I.Sam.1 :9-4:
18, och 14) profeten Samuel, Israels
siste domare, 1.Sam.l :20 ff.
Se för övrigt: Dom (människor
som domare).

.Och medw} han satt på domarsätet, hade hans hustru sänt bud till honom
och låtit säga: Befatta dig icke med denne rättfärdige man .•

Domare, sope!im (utt. shofetim), var
namnet på de män , som Herren sände sitt folk under tiden mellan Josuas
död och konungadömets upprättande,
Rut l: l. Detta avsnitt av Israels historia var präglat av förfall. Den nya
generationen visste icke av .Herren
eller de gärningar som han hade
gjort för Israel», Dom.2:10 b, och
därmed förföll man i avgudadyrkan,
v.12-13. Folket vände Herren ryggen
och höll sig till grannfolkens gudar.
Då upptändes Herrens vrede, och
han överlämnade dem i fiendehand.
När så folket suckade under oket,
förbarmade sig Herren på nytt och
sände dem en domare, även kallad
frälsare. Men så snart denne dog, avföll folket på nytt från Herren . Denna tids tygellöshet och oro har slående karakteriserats i Skriftens ord: »På
den tidens fanns ingen konung i Israel; var och en gjorde, vad honom
behagade », 17 :6; 21:S.
Möjligen fick domarna sitt namn
först och främst för att de hjälpte
Israel till rätta med dess fiender,
men de var troligen i någon grad
även övervakare av lag och rätt, jfr
Debora , Dom.4:S. De hade ingen
konungamakt i egentlig mening .
Deras kall var personligt, och deras
myndighet gick inte i arv, jfr 8:22 ff.
De flesta styrde endast vissa delar
av landet, emedan stammarna ännu
inte hade växt samman till ett folk.
Jefta t.ex. var gileaditernas ledare,
och efter segern över ammoniterna
drog han ut till strid mot Efraim,

1) so pe!, ~tv
domare, furste; part. av : säpa!, se 2.
I l.Krön.17:6 läser somliga analogt
med 2.Sam.7:7 »Israels stammar»
(pI. av sebä!). Se: Domarsäte l.
2) säpa!, ~W
döma, skipa rätt; här ofta övers. vara
domare. I I.Mos.19:9 är verbet förstärkt genom en tillfogad inL, därav
övers. ständigt upphäva sig till domare. Hes.44:24 ordagrant: skola de
stå upp för att döma; ~ere har mispä!
(se Dom 2), ordagrant: skola de stå
upp till dom. Se: Dom 8, Döma 2.
3) dajjän , 1'~1
domare ; av: din, se Dom 6. Jfr Ps.
68:6, övers. försvarare; Esr.7:2S lagklok.
4) dii!äl]är, l?~'1
ararn ., plur. emfatiskt: de!ägerajjä';
lagkunnig, domare ; jfr dät, Dom 11.
Av övriga uppräknade -ämbeten i
Dan.3:2,3 kan nämnas 'agargäzer,
överdomare, övers. fogde ; tiptäj, rättslärd, lagklok, domare, övers. lagtolkare.
S) krites, K p \ T ii C;
domare; a v: krinö, se 6; motsvarar
hebr. sope! , se l. I Luk.12:14 har
en del handskrifter dikastes, se 7.
6) krinö, K p f \! w
skilja, särskilja; bedöma; avgöra, besluta; döma. Matt.19:28 ; Luk.22:30
ordagrant: dömande Israels tolv stammar; Joh.12:48 den som dömer honom. Se: Akta 67, Anse 9, Besluta 20,
Dom 18, Döma IS.
7) dikastes, <S \ K ao T ii C;
en som skipar rätt, domare; av: dikåzö, skipa rätt, döma; det ord som
ligger bakom är dike, rätt, rättvisa.
8) strategos, o T P a T n '{ 6 C;
ego härförare, fältherre; prretor, ståthållare i en romersk provins; styresman. I Apg.16 betecknar strategoi
de två högsta ämbetsmännen, lat.
duumviri, i den romerska kolonin

DOMARE
1. Mos. 18:25
1 s. är hela jordens d.
19:9
2 ständigt upphäva sig till d.
2 han vare' d. mellan oss
31 :53
2. Mos. 2:14
1 satt dig till d.över oss
1 sade Mose till I.d.
4. Mos. 25:5
5. Mos. 1:16
1 jag bjöd då edra d.
1 D .• skall du tillsätta åt dig
16:18
1 den s.på den tiden är d.
17:9
1 icke vilja lyssna •. till d.n
17:12
1 på den tiden äro präster och d.
19:17
1 d.na skola noga undersöka saken 19:18
1 skola •• dina d. gå ut och mäta
21:2
1 d.n befalla hm att lägga sig ned 25:2
1 l. menighetoo och d.
Jos. 8:33
23:2
1 kallade han till sig •. dess d.
1 Josua kallade till sig dess d.
24:1
Dom. 2:16
1 Då lät H. d. uppstå
2:17
1 hörde icke heller på sina d.
2:18
1 När H.lät ngn d. uppstå
1 var han med d.n och frälste dem 2:18
2:18
1 så länge d.n levde
1 när d.n dog, vände de tillbaka
2:19
2 (Otniel) blev d. i I.
3 :10
10:2
2 (Tola) var d. i l. i 23 år
2 (Jair) var d. i l. i 22 år
10:3
1 Hood.n, må i dag döma
11:27
2 Jefta var d. i l. i 6 år
12:7
2 var Ibsan från Bet-Lehem d.
12:8
2 (!bsan) var d. i Israel i 7 år
12:9
2 var sebuloniten Elon d. i Israel 12:11
2 i 10 år var han d. i Israel
12:11
2 var pirgatoniten Abdon •• d. i I .
12:13
2 (Abdon) var d. i Israel i 8 år
12:14
2 (Simson) var d. i Israel
15:20
2 (Simson) hade i 20 år varit d.
16:31
1 på den tid då d.na regerade Rut 1:1
1 jag skall vara d.över
1.Sam. 3:13
2 (Eli) hade varit d. i I. i 40 år
4:18
2 Samuel var d. i Israel
7 :15
8:1
1 satte sina söner till d. över I.
3 Så vare då H. d.
24:16
1 d. över mitt folk
2. Sam. 7:11
15:4
1 Ack om jag bleve satt till d.
2 kan vara d.för ditt folk
l. Kon. 3:9
2 d. fOr detta ditt stora folk
3:9

1 tid då d.na dömde I.
2. Kon. 23 :22
1 till ngn enda av l. d.
1. Krön. 17:6
17:10
1 tid då jag förordnade d.
1 6000 vara tillsyningamän och d. 23:4
1 vara tillsyningamän och d.
26 :29
1 kallelse utgå •• till d.na
2. Krön. 1:2
2 vara d. för detta ditt stora folk
1:10
2 vara d. for mitt folk
1:11
19:5
1 anställde d. i landet
1 (Josafat) sade till dessa d.
19:6
1 du, Esra, må förordna d.
Esr. 7 :25
1 och med dem •• d.na där
10:14
1 täckelse för dess d.s ögon
Job 9:24
1 d.gör han till dårar
12:17
1 for alltid komma undan min d.
23:7
Ps. 2:10
1 låten varna eder, I d.
7 :12
1 Gud är en rättfärdig d.
1 din tron ss. en rättfärdig d.
9:5
1 Res dig, du jordens d.
94:2
1 (Loven H. ) l d. på jorden
148:11
1 härska alla d.på jorden
Ords. 8:16
1 sådana d. s. tillfOrne
Jes. 1:26
1 (ifrån Juda)d.och profeter
3:2
1 H. är vår d.
33:22
1 d.na på jorden till idel tomhet
40 :23
1 H. är en rättfärdig d.
Jer. 11:20
2 i rättssaker uppträds ss.d. Hes. 44:24
4 lät församla •• d.
Dan. 3:2
4 Då församlade sig .• d.na
3:3
1 (H.) höll vad han talat mot d.na
9:12
1 och förbränna så sina d.
Hos. 7:7
1 var har du dina d .
13:10
1 den s.är d.där
Am. 2:3
1 I.d.slår man med ris
Mika 5:1
1 d.n står efter vinning
7:3
1 hennes d. äro ss. vargar
Sef. 3:3
5 icke drager dig inför d.n
Matt. 5:25
5 och d.n överlämnar dig
5:25
5 skola alltså vara edra d.
12:27
19:28
6 sS.d.över 1.12 stammar
5 De skola alltså vara edra d. Luk. 11:19
5 vem har satt mig till d.
12:14
5 icke drager dig fram infor d.n
12:58
5 då händer att d.n överlämnar dig 12:58
5 I en stad fanns en d.
18:2
5 vad den orättfärdige d.n säger
18:6
6 ss. d. över 1.12 släkter
22:30
Joh. 12:48
6 har dock en d. över sig
Apg. 7:27
7 hövding och d. över oss
7 :35
7 satt dig till hövding och d.
5 d. över levande och döda
10:42
5 gav (Gud) dem d.
13 :20
8 sedan de hade fört dem till d.na 16 :20
8 d.na läto slita av deras kläder
16:22
8 sände d.na åstad rättstjänarna
16:35
8 D.na hava sänt bud
16:36
8 Rättstjänarna berättade fOr d.na 16:38
5 i sådana mål vill jag icke vara d. 18:15
5 varit d. över detta folk
24:10
9 att Gud är en rättvis d.
Rom. 2:5
10 sätten till d.just dem
1. Kor. 6:4
5 H •• den r ättfärdige d.n
2. Tim. 4:8
11 en d.över hjärtats uppsåt Hebr. 4:12
5 en d. s. är allas Gud
12:23
Jak. 2:4
5 d.s . döma efter orätta
5 utan (lagens) d.
4:11
5 En är lagstiftaren och d.n
4:12
5 d.n står fOr dörren
5:9
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DOMARE

Se även: Dom , domstol , döma, domarsäte, åklagare, skuld, straff, fördärv.
-domare

skiljedomare l.Kor.6:S
Domare

DOMARE

Filippi. Jfr övers .• befälhavare», Luk.
22:4,S2; Apg.4:1; S:24,26.
9) dikaiokrisia, <S \ K a \ o K P \ o l" a
rättvis el. rättfärdig dom; av: dikaios,
rättvis, rättfärdig, och krisis, se Dom.
14. Rom.2:S ordagrant: på vredens
och Guds rättvisa doms uppenbarelses dag.
10) kathizö, K a e f l; w
sätta; tillsätta; i l.Kor.6:4 övers.
sätta till domare. Denna övers. beror
på hela sammanhanget, som handlar
om rättssaker inom församlingen i
Korint.
11) kritikos, Kp \ T \ K 6 C;
som förmår döma, som dömer; av:
krinö, se 6. Jfr låneorden 'kritik',
'kritisk' osv.

Domarinna-Dop
DOMARINNA

Debora var den tiden d. i l. Dom.

4:4

DOMARSTOL

(i Jerusalem) äro ställda d.ar Ps.122:5
En konung,s.sitter på d.en Ords. 20:8

Domstol

I· nytestamentlig tid fungerade Stora
rådet som judafolkets högsta domstol,
se Stora rådet. Under denna fanns
en rättsinstans av lägre, lokal kompetens med uppgift att övervaka
ordningen i samhället samt döma i
ärenden av ringare vikt. Dock kunde
en dylik domstol i vissa fall döma
även mördare och t.o.m. utmäta dödsstraff. En domstol av detta slag skulle
enligt Mishna vara sammansatt av
23 ledamöter och förekomma i varje
stad eller ort med åtminstone 120
innevånare. Rabbi Nehemja modifierar denna uppgift; han anser, att
en lokal domstol bör finnas för minst
230 personer, en domare för var
tionde person. I Matt.5:21-22 åsyftas en lokal domstol, som fanns i
varje stad och hade minst sju medlemmar.
Under den romerska ockupationen
var givetvis hela det judiska rättsväsendet och därmed domstolarnas
kompetens beskuren. De stod då under landshövdingen och kejsaren. Den
sistnämnde var den romerska rättsstatens högsta instans, jfr Apg.25:11.
När det gäller domstol i G.T.,
se art. Dom (människor som domare)
samt art. Äldste.

bund, fullhet, gåva, nådegåva, välsignelse.
Dop

DOMSTOL

DOP

Se även: Domarsäte, domarstol, domare, döma.

Se även: Döpa, begravning, död, omvändelse, vatten, Ande (helig), för-

Det kristna dopets bakgrund är Johannesdopet och senjudendomens proselytdop. Man kan också draga linjer
längre bakåt i tiden till den gammaltestamentliga lagen med dess föreskrifter om reningar, 4.Mos.19:20;
31:19-20 m.fl. I senjudisk tid fanns
det också små samfund, som hade
brutit sig ut ur den officiella judendomen och som höll tiII i öknar och
bergstrakter. Av dem praktiserade
både esseerna och ökenemigranterna
vid Döda havet medlemsupptagning
genom dop och omfattande reningsföreskifter som ett led i helgelsen.
Det judiska proselytdopet var en
engångshandling, som markerade ickejudars övergång från hedendom till
Guds utvalda folk. Dopet invigde till
folkgemenskap och religiös gemenskap. Samtidigt innebar dopet i detta
sammanhang som överallt, där judarna använde sig av vatten i religiös
förbindelse, ett starkt reningsmoment.
Att dopet innebar rening framgår
också därav, att det skulle utföras
genom hela personens nedsänkande
i vattnet. Proselytdopet praktiserades
såsom familjedop. Alla manliga medlemmar omskars samtidigt.
Johannesdopet bör ses mot bakgrund av Johannes' profetuppgift.
Det grundade sig på en fullmakt från
himmelen, från Gud, Matt.21:2S. Johannes avskilde en skara, som väntade
på Messias, beredd att taga emot
honom och Guds rike, Luk.l: 16-17,
76-77.
Johannes' förkunnelse sammanfattas i orden: .GÖren bättring, ty himmelriket är nära», Matt.3:2. Det betyder, att den messianska frälsningen
står för dörren, och att Israel icke
utan en radikal omvändelse är berett
att taga emot den. Som Guds sändebud har Johannes fått i uppdrag att
förkunna • bättringens döpelse till syndernas förlåtelse., Luk.3:3, varigenom
han skall »skaffa åt Herren ett välberett folk., Luk.l:17. Att dopet kallas »bättringens - omvändelsens dop», innebär, att det till förutsättning
och innehåll har bättring, omvändelse (det förutsätter en föregående syndabekännelse, Matt.3:6, och symboliserar ett bortdöende från synden
och uppståndelse till ett nytt liv,
präglat av omvändelsens frukt, Luk.
3:8). Uttrycket .till syndernas förlåtelse. innebär, att det syftar till syndernas förlåtelse.
Johannesdopet utfördes genom nedsänkning. Det praktiserades endast
på vuxna judar såsom ett uttryck
för erkännandet, att man kände sig
oduglig att genom egen rättfärdighet
ingå i det messianska riket.
Nämnas bör också, att - samtidigt
som Johannes ännu döpte - även
J esu lärjungar förrättade dop i begynnelsen av Jesu verksamhet. En
stor del av dessa lärjungar var tidigare
Johannes' lärjungar. Det är då naturligt att antaga, att dessa ännu någon
tid fortsatte att döpa utifrån J ohannes' förutsättningar, och att Jesus
icke motsatte sig detta. Det är först
den Uppståndne, som giver befallningen om det kristna dopet.
Jesus döpes. Jesus går vid inledningen till sin verksamhet in under
Johannesdopet. Därmed erkänner han
Johannes' profetuppdrag och döpargärning såsom Guds vilja.
Johannes tvekar, då Jesus kommer
till honom; han känner sig ovärdig
att döpa honom. Jesus har själv sagt:
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DOMARSÄTE

En upphöjd plats, en med trappor
försedd tribun, som brukades för avkunnande av dom i offentliga rättsmål. Den romerske domaren utövade
gärna sitt ämbete sittande på ett domarsäte och omgiven av sina rådgivare. Vanligtvis var domarsätet rest
på en offentlig plats, Joh.19:13, eller
i ett auditorium.
DOMARSÄTE

l)

:ropet, DP,tU

domare. I.Sam.8:2 ordagrant: (de
voro) domare i Beer-Seba. LXX har
här dikastes, se Domare 7. Se: Domare 1.
2) kisse', X@:;J
högsäte, tron; domarsäte; ordet användes i såväl bokstavlig som bildlig
bemärkelse, i det senare fallet som
symbol för (konungslig) makt och
myndighet. LXX översätter här ordet
med thronos, tron.
3) mekom hammispät, t!l9~i1 tl im
domens plats el. sät~; st~ ~st; av mä~om, plats, av: 1!:um, stå, stå upp;
best. form av mispät, se Dom 2. LXX
har topos tes kriseös. I Pred.3: 16 omtalas vidare me~om ha~~ä!!ä1!:, rättfärdighetens plats el. säte, LXX: topos
tOll dikaiou.
4) bema, Snlla
steg; det som man bestiger, upphöjd
plats, därav betydelsen: tron; domarsäte, domstol; av: bainö, gå; bestiga.
Jfr Apg.12:21, övers. tron. Se: Domstol 3.
DOMARSÄTE
1 har sitt d. i Beer-Seba
1.Sam. 8:2
2 fördärvets d. hava gemenskap Ps. 94 :20
3 på d.t rådde orättfärdigh. Pred. 3 :16
4 medan (Pilatus) satt på d.t Matt. 27:19
4 (Pilstus) satte sig på d.t
Joh. 19:13
4 satte (Festus) sig på d.t
Apg. 25:6
4 satte jag mig på d.t
25:17

DOMENS DAL

Eusebius ansåg, att Domens dal var
Kidrons dal, vilken användes till begravningsplats. Utsagan i Sak. 14:4,
att Herren skall stiga ned på Oljeberget och därifrån utföra sin dom,
kan ligga till grund för denna uppfattning. Se: Josafats dal. Joel 3:14.
DOMFÄLLA

l) räsa',

ll~+

vara orättfärdig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; i J es.54: 17 hif.
förklara el. döma skyldig, fälla, övers.
få domfälld. Se: Döma 4.
DOMFÄLLA
1 var tunga .. skall du få d.d

Jes. 54:17

DOMNA

jorden d.under sunnanvinden
ligga d.de både man och häst

Job 37:17
Ps. 76:7

DOMSAL

Agrippa •• gingo in i d.en

Apg. 25:23

DOMSFilRHUS

(Salomo) gjorde .. d.et

1. Kon. 7:7

DOMSLUT

Sef. 3:8

(H.)d.är: församla folk
DOMSSAK

s.hade ngn rätts- och d.

2. Sam. 15:4

DOMSSKilLD

En d •• ikonstvävnad

2. Mos. 28:15
28:29
28:30

l. söners namn i d.en
lägga urlm och tummim i d.en

DOMSTOL

l) synedrion, a \J \i E: /) P t o \i
rådsförsamling, råd; i N.T. mestadels
beteckning på Stora rådet, judarnas
högsta domstol med säte i Jerusalem.
I Matt.lO:7 och Mark.13:9 åsyftas
de lokala domstolar, som fanns i
varje stad och som var knutna till
synagogan på platsen.
2) I Apg.17:34 omtalas Dionysios
Areopagites, dvs. medlemmen av
Areopagen, atenarnas högsta domstol som sammanträdde på kullen
med samma namn; se d.o.
3) bema, S i'\ Il a
tron; domarsäte, domstol. Se: Domarsäte 4.
4) hemera, Il E: p a
dag; ordet brukas i en mångfald olika
betydelser, i I.Kor.4:3 om en rättegångs- eller domedag, därav övers.
domstol. En mänsklig dag är en dag,
då endast människor dömer, tiII skiIlnad från Herrens, Kristi eller Människosonens dag, som ibland rätt och
slätt kallas »dagen», t.ex. l.Kor.3:13;
I.Tess.5:4; Rom.2:16; 13:12,13.
S) kriterion, K p t 1: ii p t o \i
rättegångsställe, domstol; rättssak,
process; av: krinö, se Dom 18, Domare 6. I l.Kor.6:2,4 är ordet övers.
mål. Jfr vårt låneord 'kriterium'.
6) krisis, K p l a t S
dom, domshandling; domslut; rätt,
rättfärdighet; övers. Domstolens dom
(syftande på en lokal domstol). Se:
Dom 14.

n

DOMSTOL
6 dräper. hemfallen åt D.ens Matt. 5:21
6 vredgas, hemfallen åt D.ens dom 5 :22
1 skola draga eder inför d.ar
10:17
1 skall draga eder inför d.ar Mark. 13 :9
Apg. 17:34
2 tillhörde Areopagens d.
18:12
3 förde (Paulus) inför d.en
18:16
3 visade han bort dem från d.en
18:17
3 slogo (Sostenes) inför d.en
3 står här inför kejserlig d.
25:10
3 och av sådan d. bör jag dömas
25:10
3 en gång stå inför Guds d. Rom. 14:10
4 överhuvud ngn mänsklig d. 1.Kor. 4:3
2. Kor. 5:10
3 träds fram inför K. d.
5 s. draga eder inför d.arna
Jak. 2:6
DOMSTOLSSAMMANTRÄDE

Apg.19:38

så finnas ju d.n

»Vilken av eder kan överbevisa mig
om synd? Joh.8:46. Detta tyder på
att vare sig Johannes eller Jesus kan
ha betraktat dennes dop såsom ett
omvändelsens dop till syndernas förlåtelse för Jesus personligen.
Jesus har sålunda erkänt J ohannesdopet vara i enlighet med Guds vilja
också med hänsyn till sig själv, och
han har gått in under det för att
uppfylla Guds frälsningsråd. När
Jesus låter döpa sig, bör detta förstås
utifrån hans egna ord till döparen:
.Låt det nu så ske; ty det höves oss
att så uppfylla all rättfärdighet.,
Matt.3:1S.
I dopet inviges Jesus för sin livsgärning som Herrens lidande tjänare,
Ebed-JHWH, Jes.53. Jesus gör sig
solidarisk med syndare, i det att han
låter döpa sig icke endast såsom
Israels utan som hela släktets ställföreträdare. Dopet i J ordan var ett
föregripande av hans död under Guds
dom på korset och hans begravning
i örtagården, Luk.12:S0.
Ännu en sak är viktig i detta sammanhang: Jesu dop markerar övergången till hans offentliga verksamhet och blir en invigning tiII denna.
Hans messianska gärning kungöres
vid dopet genom rösten från himmelen: .Denne är min älskade Son, i
vilken jag har funnit behag», Matt.
3: 17. Detta anspelar på inledningsorden i den första av sångerna om
Herrens tjänare i Jesaja bok, 42:1.
Det kristna dopet. Detta dop förordnas av den Uppståndne, Matt.28:
18-20; Mark.16:1S-16. Det kristna
dopet är därför ett dop till Jesu Kristi
död och uppståndelse, Rom.6:2-11;
KoI.2:12. Kristi verk är det kristna
dopets realgrund. Det sker därför »i
(eg. på) Jesu Kristi namn», Apg.2:38,
dvs. på grund av vad detta namn
innebär. Det heter i dopbefallningen,
att dopet skall ske .j - egentligen till
- Faderns, Sonens och den helige
Andes namn •.
Ännu ett epokgörande nytt drag i
det kristna dopet är, att det uttryckligen säges gälla för alla folk. Medan
proselytdopet och Johannesdopet bibehöll en klar gränslinje mellan judar
och hedningar, sprängdes här alla
gränser.
Dopet är vidare ett dop »tiII syndernas förlåtelse» såsom Johannesdopet, Apg.2:38; 22:16; Hebr.l0:22.
SkiIInaden är emellertid, att medan
Johannes döpte med sikte på honom,
som skulle komma och som ännu var
okänd, döper den kristna församlingen i Hans namn, som har kommit,
och som är känd såsom Försonaren
för vår synd.
Nytt i förhållande till alla tidigare
dop är också, att med det kristna
dopet förbindes löftet om den helige
Andes gåva, Apg.2:38; 19:2-6, detta
gamla löfte från profetian om en
andeutgjutelse i den messianska tiden,
enligt G.T. ett av tecknen på Guds
förnyande och nyskapande gärning i
de yttersta tiderna, Joel 2:28-31 ; Jes.
44:3; Hes.39:29.
I Jesu dopbefallning inneslutes
ett förkunnelseuppdrag. Församlingen
får befallning att förkunna helgelse:
.Iärande dem att hålla allt vad jag
har befallt eder», Matt.28:20. I samma riktning pekar apostelns ord i
Rom.6 samt Ko1.2:12 om dopet såsom döds- och livsgemenskap med
Kristus. Samma tanke uttryckes också i varningen till korintierna mot att
förlita sig på sitt dop, om deras liv
inte får sin prägel därav, I.Kot.l0.
Någon samlad läroutformning med
hänsyn till dopet erbjuder N.T. icke.
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Med undantag av själva dopbefallningen meddelas kunskapen om dopet indirekt, i det att dopet ofta an"ändes till att betona eller illustrera
förhållanden i det kristna livet. I de
kristna kyrkosamfunden möter man
därför olika syn på dopet. Detta gäller redan dess yttre form. Några praktiserar nedsänkning, andra begjutning.
Parallellt härmed möter man skillnad
i praxis rörande frågan om vuxendop eller barndop.
Alla evangeliska samfund synes
vara eniga om att det kristna dopet
icke äger någon magiskt verkande
kraft. Det verkar inte oberoende av
trosinställningen. Dopet ses i intimt
sammanhang med tron, Mark.16:16;
Apg.2:41; 8:12,37; 16:14-15; 18:8;
KoI.2:12. Vissa ord i N.T. synes lägga hela vikten på dopet, som om allt
skänktes i detta, och andra uttalanden åter säger detsamma rörande
tron. Därav framgår klart, att tron
icke kan skiljas från dopet, utan att
de intimt hör samman. Där det ena
nämnes, inneslutes i tanken också det
andra.
Slutligen bör nämnas, att dopet
var intimt förbundet med inlemmande i den kristna församlingen. Genom
dopet inträdde man i det nya gudsfolket och upptogs i Andens gemenskap, Apg.2:41. Det är av vikt att
betona detta också av det skälet, att
man inte i dopet skall lägga in en
individualism, som är främmande för
Skriften. Det är församlingen, som
har fått dopbefallningen, och som
äger de rika löftena. Livet med Gud
leves inom församlingsgemenskapens
gränser.

Den trakt vid Jordan, som av traditionen utpekats som Jesu dopställe.

Den lutherska kyrkan frågar i den
lilla katekesen: • Vad nytta medför
dopet? Svaret är: • Dopet verkar
syndernas förlåtelse , frälsar ifrån
döden och djävulen och giver evig
salighet åt alla dem som sätta tro till
Guds ord och löften.. Och vidare:
.Hur kan vatten åstadkomma en så
kraftig verkan? Svar: • Vattnet verkar det förvisso icke, utan Guds ord,
som är med och när vattnet, och tron,
som förtröstar på det med vattnet
förenade ' ordet; ty utan Guds ord är
det blott vatten och intet dop, men
med Guds ord är det ett dop, det är:
ett nåderikt livets vatten och ett bad
till ny födelse i den helige Ande .•
Om dopet heter det vidare i Augsburgska bekännelsen, art. IX, bl.a.:
»Om dopet lära de, att det är nödvändigt till saligheten och att Guds
nåd tillbjudes genom dopet samt att
barnen böra döpas, för att de genom
dopet må frambäras till Gud och så
upptagas i hans nåd .•
Denna bekännelse är normativ för
alla lutherska kyrkor och säger, att
dopet enligt luthersk uppfattning är
ett sakrament, dvs. en helig handling,
som verkar vad den avbildar. Enligt
luthersk doplära avbildar dopet en
död och uppståndelse med Kristus,
som gör den döpte delaktig i Kristi
återlösningsverk. Genom gemenskapen med den Korsfäste i dopet skänkes syndernas förlåtelse (sker rättfärdiggörelsel.), och genom gemenskapen med den Uppståndne i dopet
skänkes den helige Andes gåva (sker
pånyttfödelsen och införsättandet i
barnaskapet).
Att denna dopsyn är nytestamentlig, motiveras utifrån följande utsagor i Skriften. Att dopet skänker
syndaförlåtelse (är ett reningens dop),
säger det fundamentala dopordet i
Apg.2:38: .låten alla döpa eder ...

till edra synders förlåtelse». Sammalunda också Apg.22:16: .Stå upp och
låt döpa dig och avtvå dina synder,
och åkalla därvid hans namn.» Jfr
även Ef.5 :26: •... genom att rena
henne medelst vattnets bad, i kraft
av ordet. (ordet = Jesu dopbefallning). Detta enligt luthersk uppfattning av grundtexten. - Det är därför
stående uttryck i hela den äldre kyrkan både hos de apostoliska fäderna (Barnabasbrevet, 2.Clemensbrevet,
Hermas Herden) och hos kyrkofäderna (Irenreus, Tertullianus, Cyprianus,
Origenes, Clemens av Alexandria),
att dopet ger syndernas förlåtelse.
Denna kyrkans gemensamma uppfattning har därför införts i den gemensamma kyrkliga bekännelsen (den
nicenska från år 325 e.Kr.): .Jag bekänner ett enda dop, till syndernas
förlåtelse •.
Men Skriften lär vidare enligt luthersk skrifttolkning, att Andens gåva
är knuten till dopet. I samma fundamentala skriftord, Apg.2:38, heter
det: .låten alla döpa eder till edra
synders förlåtelse; då skolen I såsom
gåva undfå den helige Ande». Dopet
är enligt Tit.3:5 .ett bad till ny
födelse och förnyelse i helig ande».
Det kristna dopet är en uppfyllelse
av Johannes döparens ord om Messias: .Han skall döpa eder i helig
ande., Matt.3:11. Det nya förbundets tid är andeutgjutelsens tid, Joel
2:28 f. I Kristi församling födes alla
genom dopet .av vatten och ande»,
Joh.3:5 .• 1 en och samme Ande äro
vi alla döpta till att utgöra en och
samma kropp», l.Kor.12:13. Inte
minst Apostlagärningarna visar, att
Andens gå va är knuten till det kristna dopet, Apg.19:2-6. Enligt luthersk
uppfattning är andedopet knutet till
vattendopet i Jesu namn och identiskt
med nya födelsen. De erfarenheter,
som i reformerta kretsar kallas .andedop. (eller »second blessing»), kallar
lutherdomen erfarenheter av Andens
fullhet, Apg.4:31; Ef.5: 18, eller ut-

rustning med nådegåvor, l.Kor.12:
7-11; l.Tim.4:14; Apg.6:6; 13 :3.
I samband med sin skildring av de
två frälsningshistoriskt viktiga händelserna, då evangeliet överbringas
till samariterna (halvhedningar, som
dock var omskurna), Apg.8:5-25, och
till hedningarna (de oomskurna, Kornelius' hus), Apg.l0:1-48, omtalar
Lukas två fall, som utgör undantag
från regeln rörande förhållandet mellan dop och andemeddelelse. I det
första fallet vågar diakonen Filippus
endast döpa samariterna till syndernas förlåtelse i Jesu namn men icke
meddela dem Anden genom handpåläggning. I det senare fallet gäller
det oomskurna. Hedningarnas rätt till
inträde i Guds rike var klar, men
premisserna var ännu icke klara.
Måste de enligt vanlig judisk tankegång först omskäras och upptagas i
den judiska folkgemenskapen? Herren dömer själv i denna sak genom
att rena deras hjärtan genom evangeliets förkunnelse samt genom att
skänka dem Kristi Ande, innan de
blivit döpta. Petrus kunde följaktligen icke neka dem dopet, vilket
normalt just skänker dessa frälsningsförmåner, 10:47-48; jfr 11:11,15-18.
- Enligt luthersk syn bekräftar dessa
tvenne undantagsfall, rätt betraktade,
Skriftens eljest entydiga lära om förhållandet mellan dop och ande meddelelse, förutsatt att man uppmärksammar deras speciella frälsningshistoriska problematik.
Emedan syndaförlåtelsen och Andens gåva enligt Skriften knytes till
dopet, hävdar lutheranerna, att »det
är nödvändigt till saligheten.. Den
frälsning, som erbjudes i evangelium,
skänkes i dopet. Därför heter det:
»Den som tror och bliver döpt, han
skall bliva frälst», Mark.16:16. Man
döper - enligt luthersk uppfattning icke den som redan genom tron är
frälst; utan den som efter att ha satt
sin förtröstan till evangeliet, önskar
bliva frälst. Den tro, som väckes och

skapas genom evangeliet, är en frälsningssökande och frälsningsbegärande
tro, som först i och med dopets bad
blir en frälsningsbesittande tro. Först
när den frälsningsbegärande tron
tillsäges syndernas förlåtelse och meddelas barnaskapets Ande i dopet, kan
den bli en frälsningsviss tro.
Att dopet icke är ett dop av den
som före dopakten kan vittna om
sin fälsning , utan tvärtom ett dop
till frälsning , visar icke endast hela
det ovan nämnda skriftmaterialet,
enligt luthersk skriftsyn, utan vidare
hela den paulinska dopläran. Dopet
är hos Paulus det nådemedel, som
införsätter människan i gemenskapen
med Kristus, Rom .6:1 tf. Att vara
döpt till Kristus betyder alltid hos
Paulus att vara döpt till livsgemenskap med Kristus, så att därigenom
Kristi frälsning kommer människan
till del. I dopet är de kristna sammanvuxna (grek. symphytoi) med Kristus,
Rom .6:5, de har iklätt sig Kristus,
GaI.3:27, fått del i hans döds och
uppståndelses kraft och verkan, Rom.
6:3-8; KoI.2:12. Det står icke - enligt luthersk tolkning av Rom.6 :4 att man begraves med Kristus, därför
att man redan i förväg dött med
honom genom tron , utan det heter,
att .vi. _ genom detta dop till döden
- eis thanaton, syftande till döden blivit begravna med honom.. Begravningen hänför sig till dopets
nedsänkningsform, som avbildar den
gamla människans fördränkande.
Att man blir en kristen först i
dopets bad ligger likaledes i alla de
olika dopformler, som grundtexten
använder: döpa till Jesu namn, på
Jesu namn, i Jesu namn. Alla dessa
formler nyanserar endast den för dem
alla gemensamma tanken, att den
döpte blir Jesu egendom, insättes i
den frälsning, som inrymmes i detta
namn . Därför heter det också otvetydigt: .gören alla folk till lärjungar,
döpande dem i Faderns, Sonens och
den helige Andes namn., Matt.28:20.
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Dop
Medan Johannesdopet var ett omvändelsens dop på omskärelseförbundets
grundval och endast kunde komma
till användning på vuxna, är det kristna dopet ett förbundsstiftande dop,
där förbundsnåden också skänkes förbundsfolkets barn. Det kristna dopet
är tecknet för det nya förbundet och
till sitt väsen en in vigningshandling,
ett vigningssakrament, varigenom en
människa blir kristen och upptages
som lem i Kristi kropp.
Dopet är till följd av sin karaktär
som frälsningsdop enligt luthersk syn
en alltigenom gudomlig handling.
Därför heter det överallt i Skriften,
antingen att människan bliver döpt
eller låter döpa sig (av Gud). Det
heter aldrig, att människan döper sig.
Dock finns i dophandlingen också ett
underordnat moment av lydnadshandling från dopkandidatens sida (respektive från föräldrarnas sida vid
barndop), då det företages såsom
ett led i lydnaden för evangeliets
frälsningsväg, som visar den frälsningssökande till dopets bad. - Dopet
innesluter vidare ett bekännelsemament, då det alltid ledsagas aven
önskan och en begäran om att få
bliva dens egendom, som dopet viger
•
till.
Når den lutherska kyrkan lär, att
dop är nödvändigt för frälsning, vill
den därmed endast säga, att Gud har
bundit oss till dopet, icke sig själv.
Därför drar man inte den konsekvensen, att oförskylld frånvaro av dop
skulle medföra förtappelse; endast
medvetet förakt för dopet leder till
frälsningens förlust.
Dopet innebär enligt katekesen för
den döpte, att han är döpt till att leva
omvändelsens liv ända till sin död.
Att leva i sitt dop »betyder, att den
gamla människan i oss skall genom
daglig ånger och bättring förkvävas
och dödas med alla synder och onda
lustar och en ny människa dagligen
framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet skall leva inför
Gud evinnerligen. (Luthers lilla katekes). För att dopet skall bli till varaktig nytta för den kristne, förpliktar det honom att hela livet kompromisslöst hålla allt vad Jesus har befallt, Matt.28:20.
Dopet, tron och barnen
Den lutherska kyrkan lär, att dopet
icke verkar i kraft av själva handlingens utförande (ex opere operato)
utan är betingat av tron (jfr den ovan
anförda bekännelsen). Dop och tro
är på det intimaste förbundna med
varandra i N.T., därom är lutheranerna icke oeniga med anhängarna av
vuxendop. Men de hävdar alltså, att
de .troendes dop. för det första inte
kan betyda de frälsnings besittandes
dop. Når det i Skriften på en mångfald ställen säges, att människan frälses • av tro. eller »genom tro., innebär detta ingen motsats till Skriftens
lära, att människan frälses genom
dopet. Alla Skriftens ord om frälsning genom tro har till motsats tanken på frälsning genom laggärningar,
Rom.4:5; 3:28; GaI.2:16; Ef.2:8-9;
FiI.3:9 etc. Att människan blir frälst
genom tron allena, innebär alltså
inte, att hon frälses utan dop, utan
endast att hon blir frälst utan egna
gärningar.
Därnäst hävdar lutheranerna, att
om Skriften som oundgängligt villkor
för dop av vuxna kräver den föregående, frälsningsbegärande tron, visar den å andra sidan, att icke ens
detta krav göres gällande för barnens
vidkommande, i det att apostlarna

praktiserade husdop. De måste tydligen ha sett det så, att kravet om
förutgående tro uppfylles i och genom
föräldrarnas önskan och begäran, att
barnen skall få del i den frälsning
de själva söker eller redan äger. Jesus
har själv under sitt jordeliv uttryckligen avvisat den tanken, att barnen
inte kan ta emot Guds rike, om de
föres till honom av föräldrarna med
önskan om att också barnen må få
del däri, Matt.19:13-15. Här säges
uttryckligen, att • himmelriket hör
sådana till», dvs. är bestämt för dem
(märk väl, att det icke säges, att barnen hör Guds rike till). Därför skall
de föras till Jesus, rikets Herre, för
att kunna få del däri. Det är inte de
små, som måste bli vuxna för att
rätt kunna ta emot Guds rike utan
de vuxna, som måste bli små. Jesus
säger: .förmenen (hindren) dem icke
att komma till mig.. Denna tilldragelse har enligt luthersk uppfattning
redan i sin formhistoriska pregnans
av apostlarna utformats såsom Jesu
eget avgörande med hänsyn till barndopets praxis. Så har Matt.19:13-15
uppfattats redan hos Tertullianus ca
år 200 och i .De apostoliska konstitutionerna. omkr. år 380. Jesus kunde
naturligtvis lika litet döpa barn som
vuxna, då han ännu ej genom sitt
frälsningsverk hade skapat grundvalen
för dopet. Därför säger Petrus uttryckligen i det fundamentala dopordet, att löftet, som är förbundet
med det nya doptecknet • gäller eder
och edra barn., Apg.2:39.
Lutheranerna finner denna uppfattning bekräftad av det faktum, att
apostlarna praktiserade husdop, 1.
Kor.l:16; Apg.16:15,33; 18:8; 11:14.
Det grekiska ordet oikos, hus, husfolk, hushåll, motsvarar det hebreiska
bQjit (cstr. bet), vilket på biblisk grund
är ett begrepp fyllt med ett klart och
bestämt innehåll. Med hus menas
hela familjen, t.o.m. spädbarn (jfr t.
ex. I.Sam.22:16,19; I.Mos.45:18-19).
Bet-greppet är i G.T. särskilt förbundet med omskärelsens ritualspråk.
Det är detta begrepp, som oikos
motsvarar i N.T.s tal om husdop.
Det är naturligt, att det upptages i
dopets ritualspråk, då dopet också i
N.T. uttryckligen betraktas som uppfyllelsen av omskärelsens tecken, Kol.
2:11; Rom.2:28-29; Ef.2:11. Om
barn skulle tagas undan vid kristet
dop, kunde Skriften inte tala om att
apostlarna döpte • husfolk> eller
• hus., med hänsyn till detta ords
fulla bibliska innehåll. Men för att det
absolut klart skall framgå, att ingen
blev undantagen i dessa fall av husdop, tillfogas orden .hela. (grek.
holos el. pas) eller .alla. (grek.
håpantes). Det judiska proselytdopet
var likaledes husdop, varvid alla barnen döptes tillsammans med föräldrarna.
Att föräldrarna skulle handla å
barnens vägnar och föra dem in i förbundets gemenskap för att låta dem
få del av förbundsvälsignelsen genom
omskärelse, är uttryckligen påbjudet
i gamla förbundet. Detta är en förebild till det nya. Åtta dagar gamla
skulle alla gossebarn omskäras, 1.
Mos.17:10--14; 21:4. Som en följd
härav skulle förbundets alla stadgar
och bud inpräntas hos barnen, 5.Mos.
6:4-1. Familjesolidariteten och familjeenheten spelar en stor roll i den
bibliska religionen, em~dan skapelseordningarna här inte har upplösts
aven falsk individualism. Husfadern
är huvudet för hela hushållet, och
hans tro är bestämmande för hela
husets tro.

Lutheranerna menar därför, att
urförsamlingen har sett det såsom
självklart, att barnen också skall vara
med i den nya församlingen såsom i
den gammaltestamentliga. Också de
får därför del i _omskärelsen i Kristus., den omskärelse, som Kristus har
instiftat, nämligen dopet, KoI.2:1112. Därför praktiserades husdop både
i Palestina och på missionsfälten. Om
barnen icke skulle döpas vid föräldrarnas övergång till kristendomen,
måste detta uttryckligen framhållas,
enär något annat egentligen var
otänkbart för Guds egendomsfolk.
Vi ser också, hur allt i urkyrkan
byggdes upp omkring husförsamlingarna, där husfadern var huvudet
(kephale) såsom i G.T., Rom.16:5;
I.Kor.16:19; KoI.4:15; I.Kor.16:15.
Jfr hustavlorna, Ef.5:22-6:4; Kol.3:
18--4:1.
Hela N.T. visar enligt luthersk uppfattning, att barnen tillhör församlingen som fullvärdiga medlemmar.
Vare sig i N.T. eller i den fornkyrkliga litteraturen finns antydningar om
att det i församlingen fanns två kategorier av kristna: döpta och odöpta.
(1.Kor.7:14 är enligt luthersk uppfattning intet bevis för att barnen i
Korint skulle ha varit odöpta. Den
hänvisning, som här göres till barnens
renhet i kraft av föräldrarnas tro,
hänför sig enligt tankegången i sammanhanget icke till den kristna
heligheten - syndaförlåtelsen - ty
heligheten tillskrives ju även den icketroende parten. Paulus vill trösta
dem som lever i intimt äktenskapligt
umgänge med en hedning och som
fruktar för att detta samliv skall medföra besmittelse på grund av hedendomens sexuella orenhet. Han tröstar
med att den kristna tron avvärjer en
dylik besmittelse, I.Tim.4:4-5. Om
så icke vore, måste den slutsatsen
dragas, att barnen var frukten av ett
orent förhållande, men den tanken
har uppenbarligen inte fallit den troende maken eller makan in.) Det
finns intet skriftbelägg för att barnen
utan dop har del i Kristi försoning.
Att barnen är döpta, förutsättes exempelvis i hustavlorna, där de tilltalas som barn .i Herren., Kol.3:20;
Ef.6: l, och detta uttryck hör dopformlerna till. Johannes säger till
barnen: .synderna äro eder förlåtna
för hans namns skull», I.Joh.2:12,
en direkt hänvisning till deras dop
till syndernas förlåtelse i Jesu namn.
Den för baptister så viktiga frågan
om när barn är mogna för dop beröres överhuvud taget aldrig i kyrkans historia under de första århundradena av det enkla skälet, att
det inte var aktuellt på grund av den
barndops praxis, som var rådande i
hela fornkyrkan.
Ett samstämmigt vittnesbörd från
den äldsta kyrkan, före 330, vittnar
tvärtom positivt om att dop av troende föräldrars barn praktiserades.
Så både Justinus (död 165) och Irenreus (död omkr. 200). Origenes vittnar om att kyrkan mottagit den traditionen från apostlarna, att barn
skall döpas. Hippolytos' kyrkoordning (220) visar att det redan vid
denna tid var sed att döpa barn, även
dem som icke kunde tala, dvs. svara
på dopfrågorna (ställföreträdare skulle svara i deras ställe). Polykarpus
synes vara döpt såsom barn redan år
80. Origenes var döpt som barn
(omkr. 185). Med Cyprianus avvisar
synoden i Kartago dröjsmål med dop
till åttonde dagen (enligt omskärelsens förebild) och anbefaller andra
eller tredje dagen. Tertullianus (ca

200) förutsätter också, att barndopet
är allmän praxis i kyrkorna, men han
är den ende i kyrkans tre första århundraden, vilken råder föräldrarna
att uppskjuta barnens dop. • Varför
hastar den oskyldiga åldern till syndernas förlåtelse? Men hans rekommendation om uppskjutande sammanhänger med att han bröt med
kyrkan och blev montanist. Denna
sekt lärde, att den som syndade efter
dopet, inte kunde få syndernas förlåtelse - utifrån en felaktig tolkning
av Hebr.l0:26-29; vidare förkastade
den läran om arvsynden (märk: _den
oskyldiga åldern. I). Först från år 330
inträdde en kris i barndopspraxisen >
Den framkallades dels av det tilltagande förvärldsligandet av kyrkan,
dels av den felaktiga uppfattningen
rörande dopet, att det endast utplånade tidigare begångna synder
och förpliktade till ett liv utan synd.
Därför inträdde en period, då man
började uppskjuta icke allenast dop
av barn utan även av vuxna till en
tidpunkt så nära döden som möjligt,
för att man skulle kunna .dö i renhet.. Från denna tid förekommer
många vittnesbörd om uppskjutande
av barns dop. Ett typiskt exempel är
Gregorius av Nazianz (381), vilken
råder till att vänta i varje fall till treårsåldern. Från år 365 är emellertid
denna kris övervunnen. Den lutherska kyrkan menar sig därför ha både
apostlarnas och fornkyrkans stöd för
sin barndopspraxis.

Den baptistiska rörelsen har sin begynnelse i medeltidens och reformationstidens döparrörelser, även om
man ända från fornkyrkans tid och
ned genom hela kyrkohistorien finner spår av baptistisk doppraxis.
Emellertid äger vid reformationen en
mäktig förnyelse av urkristen tro och
urkristet församlingsliv rum. Baptistiska troende betraktar sin doplära
och doppraxis sOm ett återupplivande
av nytestamentlig lära och apostolisk
praxis, som förvanskats under påvekyrkan. Det är ett återupplivande,
som är helt i linje med och i nära
anslutning tiII förnyandet av de stora
reformatoriska sanningarna om Skriften såsom enda rättesnöre för lära
och liv och läran om rättfärdiggörelsen genom tron allena.
När här skall göras ett försök att
ge en framställning av den baptistiska
dopsynen, bör man vara uppmärksam
på att det bland baptistiska kristna
- liksom i de kyrkosamfund,> som
praktiserar barndop - inte råder enighet om alla detaljer i synen på dopet.
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Dopets form
Lutheranerna lär, att dopet i urkristendomen förrättades medelst nedsänkning, och att denna dopform är
en förebild för den kristna dopsymboliken (död och uppståndelse med
Kristus). När de idag i stort sett
praktiserar begjutningsdop, är detta
blott en följd av praktisk anpassning.
Redan _De tolv apostlarnas lära.
från år 120 säger, att dop kan ske
genom begjutning, där man icke har
tiIlräckligt med vatten. Luther beklagade, att kyrkan icke hållit fast
vid dopets ursprungliga form. Men
utifrån luthersk dopsyn är det icke
vattenmängden, som gör dopet till
ett rätt dop, utan _Guds ord, som är
med och när vattnet». Lutheranerna
har därför icke en formalistisk syn
på dophandlingens utförande, detta
så mycket mindre som Skriften själv
inte ger någon direkt föreskrift
härom .
DOPSYN. den baptistiska

Dop

En huvudpunkt i baptistisk dopuppfattning är den starka tonvikten
på personlig tro såsom N.T.s absoluta, ofrånkomliga villkor för dop,
Mark.16:16; Apg.8:12,37; 10:43--48
m.fl. ställen. Erkännandet av denna
oupplösliga förbindelse mellan tro
och dop utövar ett avgörande inflytande på baptismens syn på dopets
innehåll och betydelse och lämnar
svaret på frågan om vem som har rätt
att döpas och tidpunkten för dopet.
Dopets betydelse
När det gäller dopets innehåll och
betydelse, framgår det enligt baptistisk dopsyn klart av N.T., att dopet
är mer än en religiös ceremoni på
linje med exempelvis gamla förbundets gudstjänst handlingar. Dopet är
också något mera än en symbol på
en andlig verklighet. De gammaltestamentliga tvagningarna helgade »till
utvärtes (grt. köttets) renhet», Hebr.
9:13. En dylik rituell reningsakt är
icke dopet, som »icke betyder, att
man avtvår kroppslig orenhet, utan
betyder att man anropar Gud om ett
gott samvete», l.Pet.3:21. Det kristna dopet är en real handling med
bestämd andlig och personlig betydelse.
Man finner i N.T., att tro, dop och
frälsning är intimt förbundna med
varandra. Tydligast kommer detta
fram i Jesu egna ord: ;Den som tror
och bliver döpt, han skall bliva
frälst», Mark.16:16. I urkristen tid
var dopet en handling, som markerade en människas övergång till
kristendomen; att bli troende och att
låta döpa sig var samma sak. Dopet
var en officiell stadfästelse på att den
troende trädde in i ett personligt lärjungaförhållande till Frälsaren, Matt.
28:19. Mottagande av evangeliets
budskap förde omedelbart till dop.
Om man ger dopet denna plats,
stämmer aHa ord och uttryck, som i
N.T. brukas om dopet: den som är
döpt, är döpt till Kristi död, Rom.
6:3, han är begravd och uppväckt
med Kristus, Rom.6:4; Kol.2:12, han
har iklätt sig Kristus, Ga1.3:27, han
har blivit döpt till syndernas förlåtelse, Apg.2:38, och han har blivit
frälst, l.Pet.3:21. Jfr Mark.16:16.
I och med att detta intima samband melJan omvändelse och dop
klart betonas, får också vissa omstridda ord en helt annan valör än
om de anses syfta endast på dopets
verkan. De skriftstälJen, som talar
om »vattnets bad, i kraft av ordet»,
Ef.5:26, om »bad till ny födelse och
förnyelse., Tit.3:S, om att »avtvå
sina synder», Apg.22:16, om att bliva
.född av vatten och ande», Joh.3:S,
uppfattas dock i baptistiska kretsar
oftast såsom rent bildliga uttryck för
Ordets och bönens renande verkan,
jfr Joh.IS:3; Hes.36:2S-29. Nya
födelsen är, menar man, icke på något
stälJe i N.T. ovedersägligen nämnd i
förbindelse med dopet. Sålunda är
det svårt att inse, att Jesus i sitt samtal med Nikodemus skulJe ha åsyftat
det kristna dopet, vilket ännu ej var
instiftat, då han alIvarligt lade den
lag lärde på hjärtat, att han måste
»födas av vatten och ande», Joh.3:
3-S.
Tanken att själva dophandlingen
skulJe frälsa den som döpes, är enligt
baptistisk syn främmande för N.T.
Skriften lär klart, hävdar baptismen,
att rättfärdiggörelse och nyfödelse
sker, då en människa kommer till tro
på Jesus Kristus som sin stälJföreträdare och försonare, jfr Joh.3:8-18;
Ef.l: 13; 2:S ff. De som .tro på hans
namn», är födda av Gud, Joh.1:12969

1:3, .aIla ären I Guds barn genom
tron., Gal.3:26. Det finns en hel rad
bibelstälJen i N.T., som tydligt tillägger tron frälsning och rättfärdiggörelse och framstäIler den såsom det
enda, stora villkoret. Däremot finns
intet stälJe, som säger, att detta skulIe
kunna ske endast i dopögonblicket.
Det är också tydligt, att de som
undfick Anden i Kornelius' hus, var
frälsta, pånyttfödda, innan de döptes, A pg.1 0:47. Den frälsning och
hjärtats rening, som de upplevde,
skedde genom Ordet och tron, 10:44;
11: 14,17; lS:9. Detta är inte något
extraordinärt utan i fuIl överensstämmelse med N.T.s framställning av
tron som frälsningsviIIkor och Guds
ord som pånyttfödelsens medel, Jak.
1: 18; l.Pet.1 :23.
Likväl är det just frälsning, som
dopet syftar till, och Herrens löfte
om frälsning är knutet till tron och
dopet i förening. Därför är det bibliskt riktigt att fatta dopet såsom ett
led i själva mottagandet av frälsningen. Detsamma gäller också munnens
bekännelse, Rom.10:9-10; jfr Matt.
10:32-33. Dopet har ju ända från
äldsta tider varit åtföljt aven personlig bekännelse av tron, jfr Apg.8:36
-37. Dopet är även i sig självt en bekännelsehandling.
Just därför att dopet i urkristendomen så nära knöts tiII omvändelsen, blev det helt enkelt trons uttryck.
Den frälsande tron gav sig icke
endast till känna genom munnens
bekännelse elI er genom åkallande av
Herrens namn, Rom. 10:13, utan
framför aHt genom dop. Tro och dop
är i N.T. så intimt förbundna, att där
det talas om dop, är tron underförstådd, och där det talas om tron, är
dopet för tanken underförstått och
medräknat.
I förbindelse med tron är därför
dopet verksamt, ty det som Gud
skänker i dopet, mottages genom
tron. Dopet är ett yttre tecken, men
för den troende blir det ett led i realiserandet a v den inre verklighet, som
det betecknar. Dopet får både en
gudomlig och en mänsklig sida: inför
människor vittnar dopet om Guds
nåd, och inför Gud är det ett vittnesbörd om människans tro. Pånyttfödelsens reala orsak är alJtid Andens gärning och trons ord. Dopet är så infogat och ordnat i förhåIlande tiII
Andens gärning, att det på ett utvärtes sätt avbildar och inviger tiII
det som Anden utför i människans
inre. Att både tron och dopet på
detta sätt hör samman och samverkar tiII människans frälsning, framgår av de stälJen i N.T., där dopet
omtalas, kanske tydligast i Mark.16·
16: »Den som tror och bliver döpt,
han skall bliva frälst •.
Emedan tron är förhanden före
dopet, är detta ett insegel, en stadfästelse av och bekräftelse på vad
Gud redan genom Ordets förkunnelse har tillsagt den troende. Jfr
Abrahams tro och omskärelse, Rom.
4: 11. Dopet blir en yttre besegling
av barnaskapet, likasom Anden skänker en inre besegling, 2.Kor.1 :21 f.;
Ef.1:13 L; 4:30; Rom.8:16 (jfr l.
Joh.S:6-8: Anden, vattnet och blodet). Denna dopets stadfästande innebörd sammanhänger intimt med
själva dess väsen. Dopet kan endast
fattas tillsammans med förkunnelsens
ord; det utför sin stadfästande tjänst
genom att det är en i nuet synlig,
personlig handling, som följer på det
evigt gällande och universella ordet
om Kristi kors. Dopet säger detsamma som förkunnelsen, men det säger
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detta annorlunda, icke med många
ord utan genom en lättfattlig handling. Och det säger detta till den
enskilde. När den treenige Gudens
namn nämnes över den som döpes,
ger Gud därigenom tillkänna, att denna människa är hans egendom. Detta
erkännande ligger i själva instiftelseorden till dopet. Dessa är uttalade
och förordnade av Jesus Kristus själv,
de är mer än människoord, och dc;
gör dopet till något mera än en
mänsklig handling.
Enligt baptistisk trosuppfattning
innebär dopet för den troende ett
avgjort brott med synden, jaget och
världen. Allt vad Kristus dog tör, är
den troende död från, Rom.6:2; Gal.
S:24; 6:14. Emedan den troende är
korsfäst med Kristus och död med
honom, skalI han också begravas med
Kristus genom dopet, Rom.6:4. Såsom begravningen är en synlig och
offentlig handling, vilken visar, att
döden inträtt, så visar också dopet,
att den troende är död från synden.
I och genom begravningen slites det
sista bandet mellan människan och
jordelivet. På samma sätt fuIlbordas
genom dopet den troendes brott med
det gamla livet. I Herrens namn och
genom tron på Guds kraft uppväckes
han med Kristus till att »vandra i ett
nytt väsende, i liv., Rom.6:4; jfr
Kol.2: 12,20. Därvid blir också dopet
en hjälp och en kraft i helgelsen.
Både begravningen och uppståndelsen
understrykes i dopets symbolik, i det
att den som döpes, sänkes ned i vattnet och reses upp igen.
Dopet är den synliga gräns, som
Gud sätter omkring sin församling.
Det är ett yttre tecken eller kännemärke, som skiljer de troende från
aIla icke-troende, men som samtidigt
skall förena Guds folk, Ef.4:3-6. Dopet har också aIltid betraktats som
den handling, varigenom den troende
upptages i den kristna församlingen.

Dop av troende
Baptistiska kristna hävdar, att lika
litet som N.T. känner till odöpta
kristna, lika litet känner det till dop
utan tro. I apostolisk tid var ordningen tydlig: förkunnelse, tro, dop.
Detta är också fallet i varje missionssituation. Man menar, att detta aIltid
måste vara den rätta ordningsföljden
och att den enda riktiga doppraxisen
är dop av sådana, som kommit till
personlig tro. Dopet kan stadfästa
tron men aldrig ersätta den. Tron
måste alltid finnas sum en förutsättning för dopet, Apg.2:38; 8:12,36 ff.;
10:43,47; 11:17; 16:14 f.; 16:31 tf.;
18:8. Den tro, som här gäller, är tro
i evangelisk mening, den tro som
kommer genom förkunnelsen av Kristi ord, Rom.1 O: 17, tron på Jesus
Kristus såsom Guds Son, jfr Apg.
8:37.
Skälet till att baptistiska kristna
inte praktiserar barndop är bl.a. att
det hos spädbarn icke kan bli tal
om omvändelse eIler tro på evangeliet
i den mening, som här nämnts. Det
omedvetna barnet kan ju inte ens
höra evangeliet, och »huru skulJe de
kunna tro den som de icke hava
hört?», Rom.10:14. Enligt baptistisk
uppfattning kan tron icke heIler reduceras till något, som man menar
vara väsensskilt från kristen tro,
exempelvis en omedveten »mottaglighet» eller passiv »motståndslöshet».
Intet enda ställe i N.T. talar om en
dylik »undermedveten. tro. Ännu
mindre kan tron uppfattas såsom
något rent instinktmässigt - som t.ex.
behovet av föda eIler dylikt. Tro i
kristen och biblisk mening, hävdar
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baptismen, är den tro, som verkas
av Guds Ande genom Guds ord.
Liksom tmn är dopets villkor och
förutsättning, så är dopet trons uttryck. Här befinner vi oss åter vid
en viktig punkt i baptistisk dopsyn.
Ett rätt kristet dop är en troshandling, ett tillkännagivande av trons
lydnad. Tron står icke endast i en
mottagande livshåIlning inför Gud,
den står också i lydnadsförhållande
till honom. Denna tro får dock inte
betraktas såsom en prestation från
människans sida, den är långt heIlre
en kapitulation! Dock är här fråga
om en aktiv tro, en tro, som handlar i lydnad för Guds ord. Som en
följd härav måste dopet vara en
medveten och viljebestämd akt.• Man
kommer till dopet, man bäres icke
till dopet. (Karl Barth). Själva uttrycket .låta döpa sig., Apg.2:38;
8: 12; 19:5, visar, att dopet är en
personlig handling, något, som man
av fri vilja låter ske med sig. För
baptistiska troende är det således
uppenbart, att endast den kan bliva
döpt, som genom Ordets förkunnelse
kommit till tro och som genom dopet
vill bekänna denna tro.
Det bibliskt riktiga i att döpa endast dem som kommit till personlig
tro, anser man framgå också av det
faktum, att det i N.T. inte förekommer något påbud om barndop. Det
kristna dopet avlöste Johannesdopet,
och detta praktiserades endast på
vuxna personer. Samma var förhållandet med det dop, som Jesu lärjungar praktiserade under Jesu verksamhetstid, Joh.3:22; 4:2. Det finns
intet som tyder på att apostlarna
senare ändrat sin doppraxis och begynt döpa barn. Jämförelsen mellan
barndopet och omskärelsen av gossebarn i gamla förbundets tid har
knappast någon beviskraft. Omskärelsen skedde i överensstämmelse med
en tydlig gudomlig förordning; enligt
baptistisk åskådning måste man ha
en lika tydlig och bestämd befallning
i N.T. för att kunna praktisera barndopet. - Analogien med det senjl.·
diska proselytdopet anser man vara
irrelevant. Kristendomen är så särpräglad, att den måste tolkas utifrån
sig själv, icke utifrån andra företeelser.
Enligt baptistisk uppfattning finns
i N.T. inte heller något exempel på
att spädbarnsdop praktiserats i de
urkristna församlingarna. De fall av
»husdop», som omtalas, bevisar ingalunda, att spädbarn döpts. 1) Kornelius' hus, Apg.10-11: Alla hörde Ordet, 10: 3 3, alla kom tiII tro, 11: 17,
alIa undfick den helige Ande, 10:44,
alJa som undfått den helige Ande
blev döpta, 47--48. 2) Purpurkrämerskan Lydias hus, Apg.16: Lydia själv
hörde Ordet, v.14, och kom till tro
på Herren, v.1S. Hon var husets huvudperson och därför antingen änka
eller ogi ft. Det måste ställa sig svårt
att använda detta ställe såsom stöd
för barndop. Lydias husfolk är säkerligen hennes tjänstefolk, kanske någon av de »bröder. , vilka i hennes
hus hörde förmaningens ord, v.40.
3) Fångvaktarens hus, Apg.16: Alla
hörde Herrens ord, v.32, hela huset
kom tiII tro, v.34, alla döptes, v.33
(i v.34 står egentligen i grundtexten:
»han fröjdade sig med hela sitt hus
över att han hade satt sin tro tiII
Gud.; när det emellertid heter, att
• hela huset» fröjade sig, är det tydligt, att också .hela huset., dvs. alla,
kommit till tro; jfr sv. övers.• fröjdade
sig över att han med aIlt sitt hus
hade kommit till tro på Gud., så
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även i dansk, norsk och engelsk
övers.). 4) Krispus' hus, Apg.l~:
Huruvida alla i synagogföreståndarens hus blev döpta omtalas inte.
Däremot säges det uttryckligen, att
Krispus med hela sitt hus kom till
tro på Herren, v.8. 5) Ste/anas'
husfolk, 1.Kor.1: Detta hus döptes
av Paulus själv, och han skriver om
dess medlemmar i 1.Kor.16:15-16,
att man skulle underordna sig dessa
män, emedan »de hava ägnat sig åt
de heligas tjänst». Kunde de hängiva
sig åt självförsakande tjänst, var de
också mogna för dopet. Stället kan
svårligen gälla småbarn.
Denna korta översikt över ställena
i N.T., där dop av »hela hus» omtalas, synes visa, att man var mycket
noga med att förkunna Ordet för
alla i ett hus, så att varje enskild
person kunde komma till personlig,
frälsande tro. Det var inte tillräckligt,
att husets huvudperson kom till tro
och så bestämde för hela den övriga
familjen. Jfr 1.Kor.7:15-16. Paulus
säger här, att en kristen man kan ha
en icke troende hustru och frågar:
»Eller du man, huru vet du, om du
skall frälsa din hustru?» Vidare Tit.
1:6. Här framställes det kravet, att
en äldste skall ha troende barn.
Anhängare av den baptistiska dopsynen finner sålunda intet stöd för
barndop i N.T. Däremot menar de
sig ha vissa skriftställen, som visar,
att barndop icke praktiserades. Trots
att uttrycket »män, kvinnor och
barn» användes på andra ställen,
Matt.14:21; 15 :38, brukas det inte
på tal om dop. Då heter det: » ••. läto
de döpa sig, både män och kvinnon>,
Apg.8:12. Av 1.Kor.7:14 synes också
framgå, att barnen i församlingen i
Korint var odöpta. Det rör sig här
om »edra barn», de kristna brevmottagarnas barn, icke blott barnen
i de blandade äktenskapen. Om församlingsmedlemmarnas barn hade
varit döpta, kunde Paulus inte gärna
ha jämfört en icke troende mans eller
hustrus förhållande till sin troende
make eller maka med barnens förhållande till sina troende föräldrar.
Likheten mellan en icke troende make
eller maka och barnen måste bestå i
att ingen av dem var döpt eller tillhörde församlingen. Dock behövde
den troende ej skilja sig från den
icke troende maken eller makan, lika
litet som föräldrarna behövde betrakta sina barn som »orena». Såsom
barnen är helgade genom föräldrarnas
tro, så är också en icke troende make
eller maka helgad genom den troende
parten (den »helighet», det här är
tal om, är givetvis inte den personliga heligheten inför Gud utan ett
helgande av familjeförhållandet). Enligt många teologers uppfattning innebär detta ställe ett tydligt vittnesbörd om att barndop icke praktiserades i de urkristna församlingarna.
Baptistiska kristna finner sålunda
intet bevis för att barndopet kan föras
tillbaka till urkristen tid. De kyrkofäder, vilka påstår, att barndopet
härstammar från apostlarna, åberopar
detsamma för barnkommunionen i
nattvarden; det ena synes inte vara
mer sannolikt än det andra.
Baptistiska kristna kan inte finna,
att dopet har någon uppgift hos spädbarn. Visserligen har barnet del i
följderna av Adams fall, men det
har också del i den frälsning, som
vanns genom Kristi försoningsverk,
och som gäller alla människor, Rom.
5:18. Lika litet som någon akt för
spädbarnet in under fallets verkningar, lika litet behövs någon akt för
att bringa det in under nådens verkan.
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Såsom barnet tillhör det fallna släktet, tillhör det också det släkte, för
vilket Kristus dog. På intet ställe i
N.T. är barnets ställning omtalat
såsom något problem. »Guds rike
hör sådana till», Luk.18:16. Det är
också väl värt att observera, att inte
heller de kyrkosamfund, som lär, att
pånyttfödelse sker i barndopet, a v
denna sin lära drar den slutsatsen,
att odöpta barn skulle gå förlorade.
Oavsett dopsynen är alla kristna eniga
om att den Gud, som alltifrån moderlivet fyllde Johannes döparen med
den helige Ande, även idag förmår
utföra sin gärning i det omedvetna
barnet, och bägge parterna vet med
orygglig säkerhet, att frälsningsgrunden är Kristus och hans verk allena.
Den svåra frågan, vid vilken tidpunkt barnet får del i den kristna
pånyttfödelsens liv, löses icke, om
man här för in barndopet. Säkert
är, att varje människa - barndöpt
eller icke - vid det medvetna livets
uppvaknande och mognad måste få
del av det medvetna livet med Gud.
Här har dopet enligt baptistisk syn
sin naturliga plats.
Dophandlingens form
Dopet utföres i baptistiska kretsar
genom nedsänkning. Det synes tydligt framgå, att det var denna dopform Jesus hade för ögonen vid
instiftandet av det kristna dopet. Så
förrättades Johannesdopet, och så utförde Jesu lärjungar dopet. Av de
olika skriftställen, som i detta sammanhang är aktuella, framgår tydligt, att den som skulle döpas, steg
ned i vattnet, blev döpt och steg därefter upp ur vattnet, Matt.3: 16; Apg.
8:38-39. Dopet förrättades i »mycket
vatten», Joh.3:23. Det grekiska ordet
baptizein, som ligger till grund för
vårt »döpa», brukas i N.T. endast i
förbindelse med ceremoniella handlingar och kan betyda döpa, två.
Själva grundbetydelsen av ordet baptizein är doppa ned, doppa under
(i vatten).
Detta är också uttryck för dopets
djupa och talande symbolik: begravning, och uppståndelse, Rom.6:4; Kol.
2: 12. Dop utfört efter det nytestamentliga mönstret blir en symbolpredikan, evangeliet framställt i en
dramatisk handling, som visar hän
till Jesu död och uppståndelse. Det
är också en bildlig framställning av
den troendes förening med Kristus:
begravd med honom - uppväckt med
honom, Rom.6:5.
Fram till det fjärde århundradet
brukades i hela kyrkan nedsänkning
vid dop. Endast dop av sjuka förrättades medelst begjutning. Efter denna
tidpunkt begynte man i vissa kyrkor
att införa begjutning även vid vanliga
dop. Men först i det trettonde århundradet blev begjutning införd i
hela den romersk-katolska kyrkan.
Den ortodoxa kyrkan har hela tiden
hållit fast vid nedsänkningsdop.
Gud var mycket noga med att hans
förordningar följdes i gamla förbundet. Det är icke mindre viktigt, att
nya förbundets heliga handlingar utföres på rätt sätt. Baptistiska kristna
menar, att man inte har rätt att
förringa dopets rika och kraftfulla
bild, och de anser sig a v sitt samvete
bundna vid denna dopform, som
de finner vara' den enda bibliska.

Guds nåd och välbehag mot oss,
genom vilka han osynligen verkar i
oss och icke allenast uppväcker utan
även styrker och stadfäster vår tro
på honom».
I artikeln om dopet heter det:
»Dopet är icke blott ett bekännelsetecken och skiljemärke, varigenom de
kristna utmärkas från andra som icke
äro döpta, utan det är även ett nya
födelsens tecken. Dop av barn skall
bibehållas i kyrkan.»
Den första kristna församlingen var
en missionerande församling och dopet ett missionsdop, som tog sikte
på vuxna människor. Ett självskrivet
villkor var då, att man måste tro för
att bli döpt, Mark.16:16; Apg.2:41;
8:12,36 ff.; 16:30 tf. Efterhand fördes emellertid även kristna föräldrars
barn till dopet, och denna gamla
kristna tradition har bibehållits inom
Metodistkyrkan.

dopet. Faddrar brukas icke. Med
denna praxis betonas därför mycket
starkt föräldraansvaret. Föräldrarna
skall i församlingens mitt avge ett
positivt svar på frågan, huruvida de
vill uppfostra sina barn i den kristna
trons grundsanningar.
Församlingen
Dopet är en församlingsakt. Bakom böner och åkallan står själva församlingen. Detta kommer till uttryck
i dopritualets ord: »Fördenskull uppmanar jag eder att åkalla Gud Fadern
genom vår Herre Jesus Kristus och
bedja honom, att han, som i sin överflödande barmhärtighet genom sin
Son återlöst detta barn, ville så förläna det sin nåd, att liksom det nu
döpes med vatten, det även må döpas
med den helige Ande och bliva en
värdig medlem av Kristi heliga församling».
Vad innebär då dopet?
Vi nämner här fem punkter, hämtade från Hughes:
1. Dopet är en förklaring om att barnet tillhör Gud.
2. Genom dopet överlämnar föräldrarna sitt barn till Kristus och hans
kyrka och lovar att uppfostra barnet
i gudsfruktan. Detta innebär också,
att föräldrarna överlämnar sig själva
åt Gud.
3. Kyrkan mottager barnet och påtager sig ansvar för barnets andliga
liv under åren som kommer.
4. Barnet får en verklig nådegåva
från Gud, en gå va, vars verkningar
ofta visar sig först senare i livet.
5. Dopet blir senare i livet för den
döpte en välsignad tanke, en påminnelse om upptagandet i den synliga
kyrkan och en förpliktelse till att uppfylla dopets krav på människan.

Metodistkyrkans religionsartikel
rörande sakramenten heter det: »Sakramenten, förordnade av Kristus, äro
icke blott kännemärken och tecken
på kristna människors bekännelse,
utan de äro snarare säkra tecken på

H ar då barnet rätt till dop?
Om man med rätt menar egna
prestationer, som kan göra anspråk
på något från Guds sida, har barnet
givetvis ingen rätt till dop. Men
dopet är en Guds gåva och icke uttryck för någon prestation från människans sida. Därför har även barnet
rätt till dop. Genom att dopet får
barndopets form, blir nådbegreppet
det primära, icke det subjektiva och
prestationspräglade.
Metodistkyrkan har här det gemensamt med den lutherska kyrkan, att
den döper sina barn, men den gör
det utifrån en helt motsatt motivering.
Medan lutheranerna låter döpa sina
barn utifrån den synpunkten, att de
därigenom skall bli Guds barn, låter
metodisterna sina barn föras till dopet
utifrån den åskådningen, att de redan
är Guds barn.
När Metodistkyrkan i sina religionsartiklar lär, att barndopet skall
bibehållas i kyrkan, är det därför att
detta dop skall vara det synliga budskapet om att vi är omslutna av Guds
kärlek och förekommande nåd. Dopnåden går tillbaka till försoningsnåden. Därför talar Metodistkyrkan
om försonings nå den i dopet såsom
det uttryckes i dopritualet: »AIldenstund Guds rike hör barnen till och
de alltså äro föremål för Guds förekommande nåd, bära vi nu fram detta barn inför Herren».
Motiveringen för den metodistiska
dopsynen ligger alltså i frälsningens
universalitet, dvs. att den försoning,
som Jesus åvägabragte på korset, gäller alla människor, Rom.5:18. Dopsynen vilar på det faktum, att nya
förbundet är rikare än det gamla. I
gamla förbundet var barnen med,
jfr omskärelsen. Barnen skall också
vara med i nya förbundet, detta så
mycket mer som dopet i Skriften
kallas »omskärelsen i Kristus», Kol.
2:11-12. Denna syn bekräftas av
Petrus på pingstdagen: »Eder gäller
löftet och edra barn,» Apg.2:39.
J esus säger ju också om barnen, att
»Guds rike hör sådana till», Luk.18:
16, och att det är de vuxna, som
måste bli såsom barn för att komma
in i Guds rike, Matt.18:3. Han tillägger här barnen de kvalifikationer,
som kräves av vuxna människor för
delaktighet i Riket. Det är då orimligt att vänta med att ge barnen förbundstecknet, till dess de blivit vuxna.
Metodistkyrkan lär därför, att barnet
och alla, som tror på Jesus Kristus
som sin Herre och Frälsare, har rätt
till dop.
Föräldrarna
I Metodistkyrkan är det föräldrarna själva, som bär sina barn till

doppa ned, sänka, dränka.
2) embdpto, l].l S Ii 11 T W
doppa ned i; av: prep. en och baptö,
se 3.
3) bdptö, S Ii 11 T W
doppa ned.
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I

,

Dop
Tre slags dop i gamla förbundets
tid: 1) I skyn, 1.Kor.10:2. 2) I havet,
1.Kor.10:2. 3) I Jordan, Matt.3:6.
Fyra slags dop i nya förbundets tid:
1) Vatten dopet, Apg.8:36-38. 2)
Blodsdopet, Luk.12:50. Ett lidandets
dop. 3) Andedopet, som omtalas på
sju ställen: Matt.3:11; Luk.3:16,17;
Joh.1:33; Apg.1:5; 11:16; 1.Kor.12:
13.4) Eldsdopet, Luk.3:16-17.
DOP

1) bdptisma, S Ii 11 T \ 0 ]J a
dop, döpelse; av: baptizö, neddoppa;
två, tvätta; döpa; se Döpa 1. Se:
Döpa 2, Döpelse 1.
2) baptismos, S all T \ 0 ]J 6 ~
tvagning, rening; dop, döpelse; av:
baptizö, se 1. Ordet förekommer i
N.T. endast i plur. och är i Mark.7:4
övers. med verbet »skölja», i Hebr.
9:10 med »tvagningar».

DOP
l
l
l
l
1
l
l
l
2
1

det d. s.jag genomgår
det d. jag genomgår skolen
döpa sig med Johannes' d.
jag måate genomgå ett d.
gm detta d. till döden
en H., en tro, ett d.
med hm begravna i d.et
i d.et blivit uppväckta med
undervisning om d.
ett d. s. icke betyder

Mark. 10:38
I få
10:39
Luk. 7 :29
12:50
Rom. 6:4
Ef. 4:5
Kol. 2:12
hm
2:12
Hebr. 6:2
1. Pet. 3:21

DOPPA
1) tä~al, 7~ t;?

Doppa-Dotter
OOPPA
l d.de klädnaden i blodet

1. Mos.37:31
2. Mos.12:2 2
l skall d.sitt finger i blodet 3. Mos. 4:6
l prästen skall d.sitt finger
4:17
l d.de sitt finger i blodet
9:9
l d. i den fågelns blod
14:6
l d. sitt högra pekfinger i oljan
14:16
l d. i den slaktade fågelns blod
14:51
l isop och d .i vattnet
4.Mos.19:18
l (Aser)d .e sin fot l olja
5. Mos. 33 :24
l d. ditt brödstycke i vinet
Rut 2:14
l d.de dess ända i honungsk.1.Sam.14:27
l d.de sig i Jordan 7 gånger 2. Kon. 5:14
l tog han täcket och d.de i vatten
8 :1 5
Matt. 26 :23
2 d.de handen i faten
2 s . jämte mig d.r i fatet
Mark. 14:20
3 Lasarus att d.det yttersta Luk.16 :24
3 brödstycket s. jag nu d.r
Joh. 13 :26
3 Därvid d.de (J.) brödstycket
13 :26
2 mantel s. var d.d i blod
Upp. 19 :13
l d.en den i blodet

DOR
hebr. boning. En kananeisk kuststad
belägen på Saronslättens norra del ,
ett par mil söder om Karmel. Enligt
en egyptisk reseski ldring från omkring år 1100 f.Kr., erövrades staden
av egeiska invandrare, till vilka också
filisteerna hörde. U nder invandringstiden utgjorde Dor ett småkonungadöme, vars konung besegrades a v
Josua , Jos.12:23. Staden låg inom
Asers stams område men tilldel ades
Manasse, som dock inte förmådd e
intaga den och fö rdriva dess invånare,
Jos.17:11 f.; Dom.l :27. På Salomos
tid var staden emellertid i israeliternas hä nder, l.Kon.4:11.
När Tiglat-Pileser III håde erövrat
Nordriket å r 732 och uppdelat detta
i flera provinser, fick en av dem
namnet Duru , som antagligen anspelar på Dor. Efter Pompejus' erövring
av Palestina år 63 f.Kr ., bl ev D or
jämte flera and ra städer underlagda
den romerska provinsen Syrien. Under kejsartiden fanns en kristen fö rsamling i Dor tillika med en judisk
synagoga. Ruinern a av staden finns
vid et-Tantura , 3 km söder om Haifa.
DOR
kon. över D. i Nafat-Dor en
Jos. 12: 23
invånarna i D. och underlydande
17:11
fördrevo de invånarna i D.
Dom. 1: 27
Manasse barns ägo •• D.
1. Krön. 7 :29

DORKAS
grek. hind. E n kristen kvinna i hamnstaden Joppe. Hennes arameiska namn
var Tabita , som betyder detsamma
som Dorkas. Hon var en välbärgad
kvinna , händig och givmild. Aposteln
Petrus uppväckte hen ne från de döda.
Apg.9:36.

DOTAIN
Se: Dotan. l.Mos.37: 17.

DOTAN
hebr. möjl. källa , brunn. En stad norr
om Sikem, öster om den gamla vägen
från Gilead tvärs över Esdraelon till
kusten. Här fann Josef sina bröder,
och här blev han kastad i en brunn
och därefter såld till midjanitiska
köpmän . Likaså var det i Dotan, som
profeten Elisa befann sig, när den
syriske konungen Ben-Hadad II ville
gripa honom under kriget mot Israels
konung Joram .
Orten är identisk med ruinplatsen
Tell Dotan , 16 km norr om Samaria.
Se även: Dotain. l.Mos .37: 17; 2.
Kon .6: 13 .

BeduinkvillIla med döttrar.
Dotter

hebr. bar, grek. rh ygater. Döttrarnas
ställning ·var i Israel inte så god som
sönernas. En dotter kunde således
sä lj as som trälkvinna av sin fader,
jfr 2.Mos.21:7, men hennes herre
kunde dock inte sälj a henne till främ·
lingar, v.8. E n dotter hade arvsrätt
endast när det inte fanns söner i
familjen , 4.Mos.27:8 . Hon stod under
sin faders förmyndarskap tills hon
ingick äktenskap, även om det var
modern som skötte uppfostran.
I överförd betydelse används ordet
på många sätt. Noomi benämner sin
svärdotter som »min dotter », Rut 2:2.
Ofta står »dotter . till sam mans med
stam- eller folknamn för att beteckna
kollektivet, t.ex. ArollS döttrar, Luk.
1:5, Abrahams dotter, 13:6, Jeru·
salems döttrar, 23:28 , dottern Sion,
Ps. 9:15 ; Matt.2 1:5, dottern Egypten,
Jer.46:24, dottern Babel, PS .137:8;
Jes.47 :1, dottern Tarsis, Jes.23:10.
Ordet kan även användas personifierande om städer, t,ex . Samaria
med sina döttrar, Hes.16:46, dvs.
med sina förstäder. D et användes i
vänligt tilltal: »Var vid gott mod,

min dotter», Matt,9:22.
Mark.5:34; Luk.8:48.

Uppdelning: allmänt, i fö rbindelse
med: son (söner), namn, Jerusalem,
Sion.
DOTTER
döttrar föddes åt (mskorna) 1. Mos. 6 :1
6:2
mskornas döttrar voro fagra
Guds söner • • till mskornas döttrar 6:4
19:8
(Lot:) Se, jag har 2 döttrar
mågar , s. skulle få (Lots) döttrar
19:14
tag •. hustru och dina döttrar
19:15
toga hm vid handen jämte döttrar 19:16
(Lot) bodde där med sina döttrar
19 :30
Så blevo Lots döttrar havande
19:36
min syster, min faders d ..
fastän icke min moders d.
20:12
icke till hustru åt min son .. en d. 24:3
stadsbornas döttrar komma
24 :13
(Abrahams tjänare:) Vems d. är du 24:23
hustru åt min son icke en d.
24:37
Vems d. är du
24:47
hs son få min herres frändes d .
24:48
tager hustru .• bland l a nd ets döttrar 27 :46
Nu hade Laban 2 döttrar
29 :16
Därefter födde (Lea) en d.
30:21
du har fört bort mina döttrar
31:26
förunnade mig icke kyssa •. döttrar 31:28
våld taga dina döttra r från mig
31:31
tjänat dig i 14 år för dina döttrar 31 :41

DOTTER

-dotter
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även

DOTTER

Se även: Kvinna, flicka , jungfru,
hustru , syster, föräldrar, moder, fader, hem.
dotterdotter 3 .Mos .18: 10
hövdingdotter 4.Mos.25: 18
konungadotter 2.Kon.9:34
sondotter l.Mos.36:2
svärdotter 3.Mos.20: 12

Se
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Döttrarna äro mina döttrar
31:43
kunna göra mot dessa mina döttrar 31 :43
Om du behandlar mina döttrar illa 31:50
andra hustrur jämte mina döttrar 31 :50
sedan han kysst sina döttrar
31:55
Dina gick att besöka .. döttrar
34:1
(H amor) given edra döttrar åt oss 34:9
tagen I våra döttr ar till hustrur
34:9
skola giva våra döttrar å1 eder
34 :16
och taga edra döttrar till hustrur 34:16
vilja taga deras döttrar till hustrur
och giva dem våra döttrar
34 :21
fick Juda se d .n till en kananeisk 38 :2
prästen i Midjan •• 7 döttrar 2. Mos . 2:16
sade (Reguel) till sina döttra r
2 :20
Om ngn säljer sin d. till trälinna
21:7
förunne ha n henne döttrars rätt
21:9
tager deras döttrar till hustrur å1
dina söner, och då deras döttrar
34:16
evad hon är din faders d.
eller din moders d.
3 . Mos. 18:9
icke blotta faders hustrus d.s
18:11
icke blotta •. tillika hennes d.s
18 :17
icke ohelga din d. gm • • sköka
19:29
ngn tager till hustru •. faders d.
ell er sin moders d.
20 :17
Om en prästs d. ohelgar sig gm
21 :9
22:12
När en prästs d. har blivit
om en prästs d. har blivit änka
~ :1 3
Selofhad hade .. allenast döttrar,
och Selofhads döttrar hette 4 . Mos. 26:33
arvedel. . till hs d.
27 :8
om han icke har ngn d.
27:9
förhållande mellan fader och d.
30 :17
Selofhads arvedel åt hs döttrar
36:2
dina döttrar icke giva å1
deras söner och döttrar
5. Mos. 7:3
22:16
gav min d. till hustru åt denne
tecknen till att din d. var jungfru
22:17
här äro tecknen att min d. var
22:17
Förbannad den s.ligger hos • .
sin faders d. eller sin moders d.
27 :22
Selofhad hade .. döttrar
Jos. 17:3
toga de deras döttrar till hustrur
och gåvo sina döttrar åt
Dom. 3:6
då gick (Jeftas )d. ut emot hm
11:34
Ve mig,m in d.,du kommer mig
11:35
fick 30 döttrar gm att skaffa
12:9
fick (Sims on) se en av .• döttrar
14:1
Jag har sett en av •. döttrar
14:2
finnes ingen bland .• bröders döttrar14:3
jag har en d. s. är jungfru
19:24
giva sin d. åt ngn benjaminit
21:1
icke å1 dem giva våra döttrar
21:7
kunna vi icke giva våra döttrar
21:18
Vänden om . mina döttrar
Rut 1:11
Vänden om, mina döttrar, och gån
1:12
(Noomi:) Bort det , mina döttrar
1:13
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Dotter
(Noomi:) Ja, gå, min d.
2:2
Hör,min d.,du skall icke gå bort
2:8
det är bäst min d., att du går
2:22
3:1
Min d., jag vill söka skaffa dig ro
Välsignad vare du av H., min d.
3 :10
Så frukta nu icke, min d.
3:11
3 :16
Huru har det gått, min d.
Bida,min d.,till dess du får se
3:18
Edra döttrar skall han taga 1. Sam. 8:13
åt hm v1ll(Saul) giva sind.
17:25
filist~ernas döttrar icke glädja sig,
oomskurnas döttrar ej
2. Sam. 1 :20
(lammet) var fdr hm ss.end.
12:3
konungens döttrar klädda
13 :18
givit till hemgift åt sin d. 1. Kon. 9:16
av deras döttrar tagit hustrur Esr. 9:2
Sallum .• med sina döttrar
Neh. 3 :12
döttrar .. givna i träldom
5:5
våra döttrar åt främmande
10:30
ej •• deras döttrar till hustrur
10:30
upptagit henne ss. sin egen d. Est. 2:7
Hör, d., och givakt
Ps. 45:11
våra döttrar •• lika hörnstoder
144:12
Blodigeln har 2 döttrar
Ords. 30:15
d.n mitt folk har blivit
Jes. 22:4
mina döttrar Ifrån jordens ända
43:6
du jungfru d.Babel, sätt dig
47:1
utan tron,du kald6ernas d.
47:1
i mörkret, du kald~ernas d.
47:5
fdra dina döttrar fram på•• axlar 49 :22
dina döttrar bäras fram på armen 60:4
emot d.n mitt folk
Jer. 4:11
Du d.mitt folk,hölj dig i sorgdräkt 6:26
helandet av d.n mitt folks skada
8:11
d.n mitt folk ropar i fjärran
8:19
därfdr att d.n mitt folk så krossas 8 :21
varför bliver d.n mitt folk icke
8:22
över de slagna hos d.n mitt folk
9:1
då nu d.n mitt folk är sådan
9:7
Lären edra döttrar sorgesång
9:20
d.n mitt folk har drabbats
14:17
given edra döttrar åt män
29:6
du avfälliga d. (I.)
31 :22
dina döttrar föras i fångenskap
48:46
berömmer du dig •• du avfälliga d. 49:4
för d.n mitt folks skada
Klag. 2:11
Vattenbäckar •. för d.n mitt folks
3 :48
plåga för min stads döttrars skull 3 :51
d.n mitt folk har blivit grym
4:3
Så var d.n mitt folks missgärning
4:6
fOda vid d.n mitt folks skada
4:10
fiender, filisteernas döttrar Hes. 16:27
16:31
Med mina döttrar uppförde du
ordspråket: Sådan moder,sådan d. 16:44
(H.:) Ja, du är din moders d.
16:45
16 :48
vad du och dina döttrar gjort
överflöd •• hennes döttrar beskärd 16:49
Sodom och hennes döttrar
16 :55
Samaria och hennes döttrar
16:55
Också du själv och dina döttrar
16:55
till smälek fOr Arams döttrar och
alla filist~ernas döttrar
16 :57
skall giva dem åt dig till döttrar
16:61
man kränker hos dig sin faders d. 22:11
2 döttrar till en och samma moder 23:2
(Tyrus ') döttrar skola dräpas
26:6
Dina döttrar skall han dräpa
26:8
dess döttrar skola vandra bort
30:18
folkens döttrar skola sjunga den
32:16
döttrarna av de väldigaste folk
32:18
Söderlandskonungens d. skall Dan. 11:6
En av sina döttrar åt hm till hustru 11:17
(Gomer) födde en d.
Hos. 1:6
Så bliva edra döttrar skökor
4:13
kan jag icke straffa edra döttrar
4:14
d.n sätter sig upp mot moder Mika 7:6
Matt. 9:18
Min d. har just nu dött
(J.:) Var vid gott mod, min d.
9:22
d.n mot sin moder
10:35
Min d. plågas svårt aven ond ande 15 :22
hennes d. var frisk ifrån den
15:28
Min d.ligger på sitt yttersta Mark. 5:23
Min d., din tro har hjälpt dig
5:34
5:35
Din d. är död
vilkens d. var besatt aven oren ande 7 :25
driva ut onda anden ur hennes d.
7:26
den onda anden farit ut ur din d.
7:29
(Jairus) hade ett barn, en d. Luk. 8:42
Min d., din tro har hjälpt dig
8:48
Din d. är död
8 :49
modern mot sin d. och d.n mot sin 12:53
hade 4 ogifta döttrar
Apg. 21:9
handla mot sin ogifta d.
1. Kor. 7:36
låta sin ogifta d.förbliva ss.hon är 7:37
den s.gifter bort sin d.
7:38

gm son eller d. må han ådraga
44:25
söner och döttrar •• profetera Joel 2:28
sälja edra söner och döttrar
3:8
söner och döttrar skola falla Am. 7 :17
den s. älskar son eller d. mer Matt. 10:37
edra söner och döttrar skola Apg. 2:17
vara mina söner och döttrar 2. Kor. 6:18

DOTTER (i förbindelse med son, söner)
Adam fOdde söner och döttrar l.Mos.5:4
Set födde söner och döttrar
5:7
5:10
Enos födde söner och döttrar
Kenan födde söner och döttrar
5:13
Mahalalel födde söner och döttrar 5:16
Jered födde söner och döttrar
5:19
5 :22
Hanok födde söner och döttrar
Metusela födde söner och döttrar
5:26

Lemek födde söner och döttrar
5:30
Sem födde söner och döttrar
11:11
Arpaksad födde söner och döttrar 11:13
Sela födde söner och döttrar
11 :15
Eber födde söner och döttrar
11:17
Peleg födde söner och döttrar
11:19
11:21
Regu födde söner och döttrar
Serug fOdde söner och döttrar
11:23
11:25
Nahor födde söner och döttrar
Har du söner och döttrar
19:12
Esau tog sina söner och döttrar
36:6
(Jakobs) söner och döttrar kommo 37:35
Sina söner •• och sina döttrar
46:7
Söner och döttrar •• tillsammans
46:15
på edra söner och döttrar 2. Mos. 3 :22
vi vilja gå med söner och döttrar 10:9
ej heller din son eller d.
20:10
har fött hm söner eller döttrar
21:4
edra söner och edra döttrar
32:2
av dina söner och döttrar 3. Mos. 10:14
vare sig efter son eller .• d.
12:6
närmaste .. sin son, sin d.
21:2
äta söners och •• döttrars kött
26 :29
åt dina söner och döttrar
4. Mos. 18:11
dig och •. dina söner och döttrar
18:19
lät sina söner •• och sina döttrar
21:29
ej heller din son eller d.
5. Mos. 5:14
med edra söner och döttrar
12:12
äta sådant,med din son och din d. 12:18
bränna upp sina söner och döttrar 12:31
din son eller d. vill förleda dig
13:6
glädja dig .• med din son och d.
16:11
glädja dig •• med din son och d.
16:14
s.låter sin son eller d. gå gm eld 18:10
Dina söner och döttrar skola
28:32
Söner och döttrar skall du fOda
28:41
äta köttet av söner och döttrar
28 :53
se på •• sin son och sin d.
28 :56
fdrtörnades på söner och döttrar 32:19
Akan •• hs söner och döttrar Jos. 7:24
varken son eller d.
Dom. 11:34
hade 30 söner och 30 döttrar
12:9
hennes söner och döttrar
1. Sam. 1:4
födde 3 söner och 2 döttrar
2:21
deras söner och döttrar bortförda 30:3
sina söners och döttrars skull
30:6
ingens son eller ingens d.
30:19
flera söner och döttrar
2.Sam. 5:13
åt Absalom föddes 3 söner och 1 d. 14:27
räddat dina söners och döttrars liv 19:5
Giv din d. åt min son
2. Kon. 14:9
söner och döttrar gå gm eld
17 :17
låta sin son eller d. gå gm eld
23 :10
inga söner, allenast döttrar 1. Krön. 2:34
söner till Bit ja, Faraos d.
4:18
Simei hade 16 söner och 6 döttrar 4:27
David födde flera söner och döttrar 14:3
inga söner, allenast döttrar
23:22
gav Gud •• 14 söner och 3 döttrar
25:5
son till en av Dans döttrar 2. Krön. 2:14
han födde 28 söner och 60 döttrar 11:21
(Abia) födde 22 söner, 16 döttrar
13 :21
(Joas) födde söner och döttrar
24:3
25:18
Giv din d. åt min son till hustru
bortförde Juda söner och döttrar 28:8
söner och döttrar I fångenskap
29:9
jämte alla sina söner och döttrar 31:18
icke edra döttrar åt deras söner,
tagen icke åt deras söner
Esr. 9:12
striden fOr söner och döttrar Neh. 4:14
Vi med våra söner och döttrar
5:2
giv våra söner och döttrar I träld. 5:5
så ock deras söner och döttrar
10:28
döttrar till hustru åt våra söner
10:30
icke giva döttrar åt deras söner
13 :25
döttrar taga hustrur åt edra söner 13 :25
föddes 7 söner och 3 döttrar
Job 1:2
ha söner och döttrar höllo måltid
1 :13
Dina söner och döttrar höllo måltid 1 :18
(Job) fick 7 söner och 3 döttrar
42:13
offrade sina söner och döttrar Ps. 106:37
sina söners och döttrars blod
106:38
fdrmer än söner och döttrar J es. 56:5
förtärt .• Söner och döttrar
Jer. 3:24
de förtära dina söner och döttrar
5:17
uppbr änna sina söner och döttrar
7:31
söner och döttrar dö gm hunger
11 :22
söner och döttrar slagna av hunger 14:16
icke skaffa söner och döttrar
16:2
säger H. om de söner och döttrar 16:3
egna söners och döttrars kött
19:9
29:6
föden söner och döttrar
må dessa föds söner och döttrar
29:6
offra söner och döttrar åt Molok
32:35
söner och döttrar aldrig dricka vin 35:8
rädds söner och döttrar
Hes. 14:16,18
Icke rädda vare sig son eller d.
14:20
kvar •• några söner och döttrar
14:22
du tog dina söner och döttrar
16:20
(Ohola) fOdde söner och döttrar
23:4
bort hennes söner och döttrar
23 :10
fdra bort dina söner och döttrar
23 :25
dräpa deras söner och döttrar
23:47
edra söner och döttrar skola falla 24:21
tager deras söner och döttrar
24:25
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DOTTER (i förbindelse med namn)
hette Milka,d.till Haran
1. Mos. 11:29
kom Rebecka, en d. till Betuel
24:15
24:24
(Rebecka:) Jag är d. till Betuel
Jag är d. till Betuel
24:47
Rebecka, s. var d. till arameen
25:20
JudIt, d.till hetlten Beeri, och
Basemat , d. till hetiten Elon
26:34
led vid livet fOr Hets döttrars
27:46
Om Jakob tager hustru bland
Hets döttrar, bland landets döttrar 27:46
icke till hustru av Kanaans döttrar 28:1
tag en hustru av Labans döttrar
28:2
icke hustru av Kanaans döttrar
28:6
Kanaans döttrar misshagade Isak 28:8
Esau tog Ismaels d. till hustru
28:9
kommer ha d. Rakel med fåren
29:6
Jakob fick se Labans d. Rakel
29:10
Nu hade Laban 2 döttrar
29:16
tjäna dig i 7 år för Rakel, din d.
29:18
tog han sin d. Lea
29:23
Laban gav Silpa åt sin d. Lea
29:24
gav hm sin d. Rakel till hustru
29:28
Lagan gav •• Bilha åt sin d. Rakel
29:29
Dina, den d., s. Lea fött
34:1
fäste sig vid Dina, Jakobs d.
34:3
att hs d. Dina blivit skändad
34:5
(Sikem) hade lägrat Jakobs d.
34:7
Sikem hade behag till Jakobs d.
34:19
hustrur bland Kanaans döttrar
36:2
Ada, hetiten Elons d. och
Oholibama, d. till Ana
36:2
Basemat , Ismaels d.
36:3
söner till Oholibama.. d.till Ana
36:14
härstammade från •• Anas d.
36 :18
Dison och Oholibama, Anas d.
36:25
d. till Matred, d. till Me-Sahab
36:39
dog Suas d., Judas hustru
38:12
Asenat, d.till Poti-Fera
41:45
Asenat, d. till Poti-Fera
41:50
födde (Lea) åt hm d.n Dina
46:15
s. Laban givit åt sin d. Lea
46 :18
Asenat, d. till Poti-Fera
46:20
Bilha, s. Laban givit sin d.
46:25
tog till hustru Levis d.
2. Mos. 2:1
Faraos d. kom ned för att bada
2:5
ha syster frågade Faraos d.
2:7
Faraos d.svarade henne: Ja, gå
2:8
Faraos d.sade:Tag detta barn
2:9
fdrde hon (Mose) till Faraos d.
2:10
gav Mose sin d. Sippora till hustru 2:21
Eliseba, Amminadabs d.
6:23
av Putlels döttrar till hustru
6:25
Selomit, d. till Dibri
3. Mos. 24:11
bedriva otukt med •• döttrar 4. Mos. 25:1
Kosbi, d. till Sur
25:15
26 :33
Selofhads döttrar hette
Asers d. hette Sera
26:46
Jokebed, Levis d.
26:59
Selofhads döttrar trädde fram
27:1
Och ha döttrar hette Mahela, Noa 27:1
27:7
Selofhads döttrar hava talat rätt
36:2
Selofhads arvedel åt hs döttrar
H. bjuder angående Selofhads döttr. 36:6
Selofhads döttrar gjorde ss. H.
36:10
Selofhads döttrar gifte sig med
36:11
finnas bland Israels döttrar 5. Mos. 23 :17
vill jag giva min d.Aksa
Jos. 15:16
sin d. Aksa till hustru
15:17
(Selofhads) döttrar hette Mahela
17:3
Manasses döttrar fingo en arvedel 17:6
giva min d. Aksa till hustru Dom. 1:12
sin d. Aksa till hustru
1:13
sedvänja att l. döttrar år efter år
gingo att lovprisa Jeftas d.
l1:40
När l fån se Silos döttrar komma 21:21
bland Silos döttrar rycka till sig
21:21
(Sauls) döttrar hette den äldre
Merab, den yngre Mikal
1. Sam. 14:49
Sauls hustru .. Ahimaas d.
14:50
äldsta d. Merab, vill jag giva dig
18:17
Sauls d. Merab .. givits åt David
18:19
Sauls d. Mikal hade David kär
18:20
gav hm så sin d. Mikal till hustru 18:27
Sauls d. Mikal hade hm kär
18:28
givit sin d. Mikal •• åt Palti
25:44
l. döttrar gråten över Saul 2. Sam. 1:24
son till Maaka, d. tm Talmal
3:3
Saul haft en bihustru •• Ajas d.
3:7
att,llit medfdra Mikal, Sauls d.
3:13
bliCkade Mikal, Sauls d. ut
6:16
gick Mikal, Sauls d. emot (David)
6:20
Mikal, Sauls d. , fick inga barn
6:23
Det är Bat-Seba, ElIams d.
11:3.
Absalom fOddes 3 söner och en d. 14:27
gått in till Abigall, Nahas' d.
17 :25
s. Rispa, Ajas d .. hade fdtt åt Saul 21:8

5 söner s. Mikal, Sauls d., fdtt
21:8
Då tog Rispa, Ajas d., sorgdräkt
21:10
vad Rispa,Ajas d .. hade gjort
21:11
(Salomo)tog Faraos d.
l. Kon. 3:1
fick Salomos d. Tafat till hustru
4:11
tagit en d.av Salomo, Basemat
4:15
Salomo byggde hus åt Faraos d.
7:8
hemgift åt sin d., Salomos hustru
9:16
Faraos d. hade flyttat upp
9:24
Salomo hade utom Faraos d.
11:1
hette Maaka, Abisaloms d.
15:2
hette Maaka, Abisaloms d.
15:10
till hustru Isebel, d.till Etbaal
16:31
moder hette Asuba, Silhis d.
22142
d. till Ahab var ha hustru
2. Kon. 8:18
Atalja, d.till Omri, I.konung
8:26
tog Joseba, konung Jorams d.
1l:2
hette Jerusa, Sadoks d.
15:33
moder hette Abi, Sakarjas d.
18:2
Mesullemet, Harus d., från Jotba 21:19
Jedida, Adajas d .. från Boskat
22:1
Hamutal,Jeremias d.,från Libna 23:31
Sebida, Pedajas d.,från Ruma
23:36
Elnatans d. från Jerusalem
24:8
Hamital, Jeremias d. från Libna
24:18
Mehetabel,d.till Matred,
s. var d. till Me-Sahab
1. Krön. 1:50
fOddes åt hm av Suas d.
2:3
gick Hesron in till Makirs d.
2:21
Sesan gav sin d. till hustru åt Jarha 2:35
2:49
Kalebs d. var Aksa
Maaka, s.var d.till Talmai
3:2
föddes av Bat-Sua, Ammiels d.
3:5
söner till Bit ja, Faraos d.
4:18
Selofhad hade döttrar
7 :15
(Efraims) d. var Seera
7 :24
blickade Mikal, Sauls d. gm fönstret15:29
Salomo lät Faraos d.
2. Krön. 8:l1
Mahalat, d.till Jerimot, Davids son
och till Abihail, Eliabs ,Isais sons dl1:18
till hustru Maaka, Absaloms d.
l1:20
hade Maaka, Absaloms d., kärare l1 :21
Mikaja, Uriels d. från Gibea
13:2
Asuba, Silhis d.
20:31
d. till Ahab var (Jorams) hustru
21:6
Atalja, Omris d.
22:2
Josabeat, konung Jorams d.
22:l1
Jerusa, Sadoks d.
27:1
Abia, Sakarjas d.
29:1
Barsillais döttrar till hustru Esr. 2:61
till hustru en d. till Mesullam Neh. 6:18
en av Barsillais döttrar till hustru 7 :63
Ester, ha farbroders d.
Est. 2:7
Ester, d. till Abihail •• till sin d.
2:15
Mordokai, s. upptagit henne till d.
2:15
drottning Ester, Abihails d.
9:29
första d.1l kallade han Jemima Job 42:14
sköna kvinnor s. Jobs döttrar
42:16
d.n Tyrus,ja,de rikaste folk
Ps. 45:13
Juda döttrar fröjde sig
48:12
och Juda döttrar fröjde sig
97:8
D.Babel,du ödeläggelsens stad
137:8
Jes. 10:30
Ropa högt ,du d.Gallim
Moabs döttrar till Arnons vadst. 16:2
Bred nu ut dig,du d. Tarsis
23:10
du kränkta jungfru,du d. Sidon
23:12
du jungfru d. Egypten
J er. 46:l1
l d.n Egyptens inbyggare
46 :19
På skam kommer d.n Egypten
46:24
du d.n Dibons folk
48:18
ropen, l Rabbas döttrar
49:3
till strid mot dig, du d. Babel
50:42
D.n Babel är ss.en tröskplats
51:33
Hamital, Jeremias d.
52:1
ofärd för jungfrun d.n Juda Klag. 1 :15
bröt (H.) ned d.n Judas fästen
2:2
hopade över d.n Juda jämmer
2:5
fröjda dig och var glad,du d. Edom 4:21
din missgärning ,du d. Edom
4:22
Din syster Samaria med döttrar
och •• Sodom med döttrar
Hes. 16:46
16:48
Sodom och hennes döttrar hava
gjort vad du och dina döttrar
16 :48
upprätta Sodom med hennes döttrar
och Samaria med döttrar
16 :53
tog Gomer, Diblaims d.
Hos. 1:3
(Sion) s. nu bor hos d.n Babel Sak. 2:7
dansade Herodias d. inför
Matt. 14:6
Herodias d. ditin och dansade Mark. 6 :22
en av Arons döttrar, s. hette Luk. 1:5
en profetissa, Hanna, Fanuels d.
2:36
denna kvinna, en Abrahams d.
13:16
lät Faraos d.hämta (Moses) Apg. 7!21
DOTTER (i fOrbindelse med Jerusalem)
skakar •• d.Jerusalem
2. Kon. 19:21
l Jerusalems döttrar
HY. 1:5
besvär eder ,l Jerusalems döttrar
2:7
besvär eder, l Jerusalems döttrar 3:5
prydd av Jerusalems döttrar
3:10
besvär eder l Jerusalems döttrar
5:8
är min vän,I Jerusalems döttrar
5:16
besvär eder ,l Jerusalems döttrar 8:4
fdraktar dig d.n Sion,hon skakar
huvudet efter d.n Jerusalem Jes. 37:22

Dotter-Draga
för dig,du d.Jerusalem
Klag. 2:13
skaka huvudet åt d.n Jerusalem
2:15
d.n Jerusalems konungaväIde Mika 4:8
var glad du d.Jerusalem
Sef. 3:14
höj jubelrop,du d. Jerusalem Sak. 9:9
I Jerusalems döttrar,gråten Luk.23:28
DOTTER (i förbindelse med Sion)
Hon föraktar dig .• d.n Sion 2. Kon. 19:21
i d.n Sions portar fröjda mig Ps. 9:15
Sions döttrar, gån ut och skåden lIV. 3:11
Allenast d.n Sion står kvar
Jes. 1:8
Sions döttrar äro så högmodiga
3:16
Sions döttrars hjässor •• av skorv
3:17
avtvått Sions döttrars orenlighet
4:4
lyfter sin hand mot d.n Sions berg 10:32
de lamm till d.n Sions berg
16:1
bespottar dig, jungfrun d.n Sion
37:22
du fångna d. Sion
52:2
Sägen till d.n Sion:Se,din frälsning 62:11
Jer. 4:31
Det är d.n Sion s.ropar
d.n Sion,henne skall jag förgöra
6:2
till strid mot dig,du d.Sion
6:23
all d.n Sions härlighet
Klag. 1:6
höljer icke H. d.n Sion i mörker
2:1
ÖVer d.n Sions hydda utgöt
2:4
att förstöra d.n Sions murar
2:8
D.n Sions äldste sitta där stumma 2:10
till din tröst, du jungfru d. Sion
2:13
Du d.n Sions mur, låt tårar rinna
2:18
missgärning är ej mer ,du d. Sion
4:22
upphovet till d.n Sions synd
Mika 1:13
4:8
du Herdetorn,du d.n Sions kulle
vrida dig i födslosmärtor, d. Sion
4:10
Upp då och tröska,du d.Sion
4:13
Jubla, du d. Sion
Sef. 3:14
Jubla och gläd dig,du d.Sion Sak. 2:10
Fröjda dig storligen, du d. Sion
9:9
d.n Sion:din kon. kommer
Matt. 21:5
Frukta icke, du d. Sion
Joh. 12:15
DOTTERDOTTER

hämta d.ernas underhövitsmän
11:4
vid porten bakom d.erna
11:6
d.erna ställde upp sig
11:11
11 :13
När Atalja nu hörde d.ernas rop
(Jojada) tog med sig d.erna
11 :19
Nebusaradan, översten för d.erna 25:8
översten för d.erna hade med sig 25:10
Nebusaradan,översten för d.erna 25:11
lämnade översten för d.erna
25:12
tog översten för d.erna bort fyrfat. 25:15
översten för d.erna tog Seraja
25 :18
Nebusaradan, översten för d.erna 25:20
hövitsmännen för d.erna
2. Krön. 12:10
till H. hus, gingo ock d.erna
12:11
översten för d.erna bort t1ll Jer. 39:9
Nebusaradan, översten för d.erna 39:10
översten för d.erna, befallning
39:11
Nebusaradan, översten för d.erna 39:13
översten för d.erna hade släppt
40:1
översten för d.erna hämta Jeremia 40:2
översten för d.erna gav hm vägkost 40:5
Nebusaradan,översten för d.erna 41:10
översten för d.erna hade lämnat
43:6
Nebusaradan, översten för d.erna 52 :12
översten för d.erna hade med sig 52:14
Nebusaradan, översten för d.erna 52:15
lämnade översten för d.erna några 52:16
tog översten för d.erna bort faten 52:19
översten för d.erna tog Seraja
52:24
Nebusaradan,översten för d.erna 52:26
bortförde översten för d.erna
52:30
översten för konungens d.er Dan. 2:14
sände konungen strax en d. Mark. 6:27
DRABANTHöVITSMAN

i förvar i d.nens hus
1.Mos.40:3
satte mig i fängelse i d.nens hus
41:10
DRABANTPORTEN

En port till Salomos palats
salem. 2.Kon.ll:19.

Jeru-

DRABANTSAL

icke blotta din d.s blygd
3. Mos. 18:10
icke taga till hustru hennes d.
18:17

förde dem t1llbaka till d.en 1. Kon. 14:28
(sköldarna) tillbaka t1ll d.en 2.Krön.12:11

DOTTERSON

DRABBA

Moses •• kallas Faraos d.

Hebr.11:24

min hand skall d.profeterna Hes. 13:9
(svärdet) d.r mitt folk, det
d.r alla Israels hövdingar
21:12
vara möjligt att riset icke d.de
21 :13
svärdet s.d.r dem från alla håll
21:14
när jag låter min hämnd d. dem
25:17
ett svärd s. skall d. (Sidon)
28:23
huru jag låtit min hand d. dem
39:21
den Högstes rådslut s. d.t
Dan. 4:21
Allt detta d.de konung Nebukadn.
4:25
vakade H. över att olyckan d.de oss 9:14
H.låta blodskulder d.honom Hos. 12:14
Eller d.s en stad av ngt ont
Am. 3:6
Jag lät en omstörtning d. eder
4:11
d.t ända till mitt folks port
Mika 1:9
icke 2 gånger .. hemsökelsen d.Nah. 1:9
Sak. 9:2
Den d.r ock Hamat
denna hemsökelse skall H.låta d. 14:12
En hemsökelse skall ock d. hästar 14:15
hemsökelse s.H.skalllåta d.
14:18
så skall Egypten d.s av sin synd,
så skola ock alla andra folk d.s
14:19
jag skall låta min nöpst d.
Mal. 2:3
Förbannelse har d.t eder
3:9
vrede, s. skall d.dig
Rom. 2:5
Gud,s.låter vredesdomen d.
3:5
Förstockelse har d.t en del av l.
11:25
en H.tuktan, s. d.r oss
1. Kor. 11:32
Men d.s vi av nöd
2. Kor. 1:6
icke bestämt till att d.s
1. Tess. 5:9
straffet d.dem s. icke känna 2. Tess. 1:8
sådana s. d.de mig
2. Tim. 3:11
skall utan barmhärtighet d.
Jak. 2:13
Då d.de hemsökelsen
Upp. 8:12
DRABBA (samman)
låt oss d. samman
2. Kon. 14:8
folk d.de samman med folk 2. Krön. 15:6
låt oss d. samman
25:17
(Amasja och Joas) d.de samman
25:21
konungen d. samman med hm Dan. 11 :40
att d. samman med en konung Luk.14:31
DRABBNING
till stridens och d.ens dag
ss. (H.) stridde på d.ens dag

Job 38:23
Sak. 14:3

och d.en omkring i landet
18:8
männen drogo gm landet
18:9
att d. från Haroset-Haggoim Dom. 4:13
Efralms män droga till Safon
12:1
drogo de vidare till Efralms
18:13
drogo (leviten med hustru) vidare 19:14
Rik drog jag härifrån
Rut 1 :21
Saul och allt det folk •• drogo 1.8am.14:20
fillstllernas furstar drogo i fält
18:30
drog David med sina män till
-23:5
Saul drog mot filistllerna
23 :28
tid vi drogo omkring i deras
25:15
(Akts:) mån I d. edra färde
29:10
deras lott är, s. d. med I striden
30:24
fritt kunde d. sina färde
2. Sam. 3:24
5:6
konungen drog med sina män
då konungarna plägade d. i fält
11:1
Kom då och drag med
15:22
Och gatiten Ittai drog med
15:22
själv må du (Absalom)d.med
17:11
Barsillai drog med konungen
19:31
19:33
(David:) Du skall d. med mig
låt hm få d.med min herre kon.
19:37
(David:) Så må då Kimham d. med 19:38
Så drog nu konungen till Gilgal
19:40
drogo alla förbi och mljde Joab
20:13
20:14
(Seba) drog gm alla I. stammar
slutligen drogo de till Beer-Seba 24:7
dessa drogo till Damaskus 1. Kon. 11:24
Rehabeam drog till Sikem
12:1
landet s.de skulle d.igenom
18:6
Vill du d. med mig
22:4
Vill du d.med mig att strida 2.Kon. 3:7
drogo 500 man till Seirs
1. Krön. 4:42
David drog med hela l. till Jerus. 11:4
När (David) då drog till Siklag
12:20
då konungarna plägade d. i fält
20:1
Salomo drog till Hamat-Soba 2.Krön. 8:3
drog Salomo till Esjon-Geber
8:17
Rehabeam drog till Sikem
10:1
drogo icke mot Jerobeam
11:4
18:3
Vill du d. med mig mot Ramot
Då drog Joram (till Edom)
21:9
Amasja drog till Saltdalen
25:11
Tillegat-Pilneeser drog emot hm 28:20
ilbuden drogo gm hela I.och Juda 30:6
bröto upp för att d.till Jerus.Esr. 8:31
jag drog vidare till Källporten Neh. 2:14
Job 9:11
(Gud) d.er framom mig
När de onda d. emot mig
Ps. 27:2
De skola d. omkring i landet Jes. 8:21
29:7
folk s. drogo i strid mot Ariel
alla s. drogo i strid mot det
29:7
folk s. drogo i strid mot Sions berg 29:8
Jer. 14:18
nödgas d. från ort till ort
Upp, låt oss d. till Sion
31:6
de åter skola d. mot denna stad
34:22
för att sedan d. vidare
41:17
sedan skall han d.därifrån
43:12
Söderlandskon. dotter skall d. Dan.11:6
hon jämte dem s.läto henne d. dit 11:6
skall d. mot Nordlandskonungens
11:7
s.låter en fogde d. igenom det
11:20
alla stridsmännen d.framåt
Joel 3:9
d.en därifrån till Stora Hamat Am. 6:2
svarta hästarna d.er mot nordland. ,
de fläckiga d. mot sydlandet
Sak. 6:6
drag till det land jag skall
Apg. 7:3
drogo ända till Fenicien och
11:19
drogo de vidare
•
16:40

DRABANT
hövitsman för d.erna
1.Mos.37:36
Potifar •• hövitsman för d.erna
39:1
hövitsmannen för d.erna anställde 40:4
hos hövitsmannen för d.erna
41:12
1. Sam. 22:17
konungen sade till d.erna
åt hövitsmännen för d.erna 1. Kon. 14:27
buro d.erna (kopparsköldar)
14:28
sade Jehu till d.erna
2. Kon. 10:25
d.erna kastade undan kroppar
10:25

ingen hemsökelse d. eder
2. Mos. 12:13
icke må låta dem d.s av fördärv
19 :22
att han icke må låta dem d.s
19:24
(H.) lät icke sin hand d.!. barns
24:11
30:12
ingen hemsökelse må d. dem
låta d.s av hämndesvärd
3. Mos. 26:25
ingen hemsökelse d. I. barn 4. Mos. 8:19
d.s av hemsökelse på samma sätt 16:29
hemsökelsen d.de eder för Peors 25:18
eder synd, ty den skall d. eder
32:23
H. hand d.de dem
5. Mos. 2:15
till att d.s av olycka
29:21
hemsökelse d.de H.menighet Jos. 22:17
skall förtörnelse d. I. menighet
22:18
eftersom H. hand så d.t mig
Rut 1:13
då skall H. hand d. eder
1. Sam. 12:15
Min hand må icke d. hm ,
filist~ernas hand må d. hm
18 :17
filist~ernas hand d.r (David)
18:21
När vi d. ihop med (David) 2. Sam. 17 :12
icke konungen må d.s av fördärv
17:16
Då d.des I. av hemsökelse 2. Kon. 3 :27
de d.de samman med varandra
14:11
smärta s.har d.t(I.)
2. Krön. 6:29
en stor hemsökelse d.ditt folk
21:14
d.de H. förtörnelse dem icke
32:26
vi hava d.ts av svärd
Esr. 9:7
låta min hand d. eder
Neh. 13:21
förskräckelse d.r mig nu
Job 3 :25
när det är dig det d.r, förskräckes 4:5
smäleken har d.t mig med skäl
19:5
den betryckte d.s av utpantning
24:9
olycka d.r ogärningsmän
31:3
din hand d.r mig
Ps. 38:3
41:9
Ohjälplig ofärd har d.t honom
så skall det dock icke d. dig
91:7.
har d.ts av allt vad ont är
Ords. 5:14
tuktan d.r den s.övergiver vägen 15:10
när ofärd d.r dig
27 :10
d.s av mycken förbannelse
28:27
fördärv skall d.överträdare Jes. 1:28
när dina domar d. jorden
26:9
30:30
H. skall visa huru hs arm d.r
d.s du själv av fördärvet
33:1
d.s du själv av förhärjning
33:1
51 :19
Dubbel är den olycka s. har d.t
51 :20
Dina söner d.de av H. vrede
H.lät allas vår missgärning d.hm 53:6
syndaren d.s av förbannelsen
65:20
barnen d.s ej av plötslig död
65:23
låta sin vrede d.med hetta
66:15
man och kvinna skola d.s
Jer. 6:11
9:19
Huru har ej förstörelse d.t oss
låta olycka d. Anatots män
11:23
14:17
folk har d.ts av stor förstöring
de skola d.s aven evig blygd
20:11
23:4
Icke mer d.s av hemsökelse
jag vill låta olycka d.dem
23:12
fördärv skall d. (Esaus) barn
49:10
en man,om han d.s av synd Klag. 3:39

Uppdelning: gå (fara), allmänt, av,
bort, fram, hem, in (därin, härin),
ned, tillbaka, undan, upp, ut, åstad,
över.
DRAGA (gå)
bröto upp och drogo österut 1. Mos. 11:2
Abram .• drog sig mot Sydlandet
12:9
Lot, s.drog med Abram
13:5
13:11
Lot bröt upp och drog österut
Lot drog med sina tält
13:12
drag igenom landet
13 :17
Abraham drog till Sydlandet
20:1
lät (sina söner) d. österut
25:6
31:52
(Laban:) jag icke skall d. till dig
och icke du d. till mig
31:52
Esau, s. d.er emot dig med 400
32:6
Låt oss bryta upp och d. vidare
33:12
Jakob bröt upp och drog till Suckot 33 :17
där mån I bo och d. omkring
34:10
må vi låta dem d. omkring
34:21
35:1
(Gud till Jakob:) drag till Betel
35:3
(Jakob:) låt oss stå upp och d.
36:6
(Esau) drog till ett annat land
(Josef:) I skolen fritt få d. omkring 42:34
I. barn drogo från Rameses 2. Mos. 12:37
Säg till I. barn att de d. vidare
14:15
Om jag ett ögonblick droge
33:5
barn skola d.omkring ss. 4. Mos. 14:33
Därifrån droga (I.) till Beer
21 :16
Från öknen Beer droga de
21:18
Varthän skola vi då d.
5. Mos. 1:28
i det land dit I nu d.en
4:14
göra efter dem •• dit I nu d.en
6:1
intaga det land dit I nu d.en
11:8
dit I nu d.en är ett land med berg 11:11
droga mitt igenom de folks land
29:16
Dock drog han med bland folkets
33 :21
förbundsarken d.er nu framför Jos. 3:11
6:7
väpnade skaran d.framför H.ark
Då skola (ajiterna) d. efter oss
8:6
anförarna .. s.hade d.it med (Josua) 10:24
drog Josua med hela I. till Llbna
10:29
10:31
Sedan drog Josua med hela l.
från Lakis drog Josua med hela I. 10:34
för att de må d.omkrlng i landet
18:4

DRAGA (allmänt)
varför d.en I folket ifrån
2. Mos. 5:4
Aron skall d.lott
3. Mos. 16:8
förfölja eder med d.et svärd
26:33
H. ängel stå med d.et svärd 4. Mos. 22:23
H. ängel på vägen med d.et svärd 22:31
Från berget skolen I d. gränslinje 34:8
en man med ett d.et svärd
Jos. 5:13
Drag icke din hand från dina
10:6
drog sig gränsen uppåt Hinnoms
15:8
sedan drog sig gränsen till Baala 15:9
därefter drog sig gränsen
15:11
gränsen drog sig vidare
18:14
Därefter drog den Sig norrut
18:17
drog sig deras gräns västerut
19:11
jag vill d. Sis era till (Barak) Dom. 4:7
Job 14:3
du d.er mig till doms
När han då d .er i pilen
20 :25
åter d. till sig sin anda
34:14
sökte han d. dig ur nödens gap
36:16
vattnets droppar d.er han uppåt
36 :27
(H. ) d .er mina fötter ur nätet Ps. 25 :15
30:2
du har d.it mig ur djupet
Du skall d.mig ur det nät
31:5
dock äro de d.na svärd
55:22
plöjt och d.it långa fåror
129:3
till dödsriket d. hennes steg Ords. 5:5
Fred. 11:9
Gud skall d. dig till doms
skall d. alla gärningar till doms
12:14
Drag mig med dig
lIV. 1:4
de fly undan d.et svärd
Jes. 21:15
(svärdet) d.et för att slakta
Hes. 21 :15
21:28
(H.:) ett svärd är d.et
skola d. sina svärd mot Egypten
30:11

9B5

9B6

9B7

9B8

DOVHJORT

En art av hjortsläktet, hemmahörande
i Medelhavsländerna och Främre Orienten. Dovhjorten uppräknas bland
de djur, som var tillåtna såsom föda,
5.Mos.14:5. Den åts dagligen vid
Salomos hov, l.Kon.4:23. Arten är
numera utdöd i Israel. Se: Hjort.
DOVHJORT
gasell, d .. stenbock
förutom hjortar •• d.ar

5. Mos. 14:5
1. Kon. 4:23

DRABANT

Det hebr. ordet rä~, pI. rä~im, är part.
av verbet ru~, löpa, och används för
att beteckna löpare eller ilbud i statens tjänst, t.ex. Jer.51:31. I Esters
bok, t.ex. 8:10, avser ordet den persiske konungens kurirer, som i regel
tog sig fram till häst.
När ordet är översatt »drabant»,
betecknar det i första hand soldaterna
i den kungliga livvakten, som bl.a.
vaktade ingången till konungens
palats, l.Kon.14:27. Jfr 2.Sam.15:1;
l.Kon.l:5, där det berättas, att Absalom och Adonia skaffade sig femtio
män som löpte (rä~im) framför dem
- ett uttryck för konungasönernas
anspråk på konungavärdigheten. Enligt en uppfattning skulle drabanterna vara den israelitiska härens fotfolk.
Det grekiska ord som används i
Mark.6:27, spekoulåtör, är låneord
av lat. speculator, spejare, kunskapare. Ordet betecknade i romarriket
de soldater, som utgjorde kejsarens
eller fältherrens livvakt. De fungerade som kurirer och ibland också
som skarprättare.

DRAG
-drag
avdrag 2.Mos.5: 11
överdrag 2.Mos.26: 14
utdragen 2.Mos.19: 13

DRAG
super så in vattnet i fulla d.

Ps. 73:10

DRAGA

Se även: Kalla, komma, locka.
DRAGA

Draga

DRAGA FRAM
Abram drog fram i landet 1. Mos. 12:6
när Jakob drog sin väg fram
32:1
På farvägen .. d. fram
4. Mos. 20:19
d. eder gränslinje fram
34:7
att d. fram gm det område 5. Mos. 2:4
drogo fram på vägen till Moabs
2:8
alla riken där du d.er fram
3 :21
icke förut d.it vägen fram
Jos. 3:4
drog sig gränsen fram till
15:9
gm vilkas land vi d.it fram
24:17
Dom. 5:19
Konungar drogo fram
plundrade alla s.drogo vägen fram 9:25
drogo de ditfram och kommo til!
18:15
låt oss d. vidare, fram till Gibea
19:12
varhelst han drog fram
2. Sam. 8:6,14

DRAGA NED, DITNED
Abram drog ned till Egypt. 1. Mos. 12:10
Drag icke ned till Egypten
26:2
frukta icke för att d. ned till Egypt. 46:3
Jag skall själv d. ned med dig
46:4
huru våra fäder drogo ned 4. Mos. 20:15
70 personer s. drogo ned
5. Mos. 10:22
hemlös aram6, s. drog ned
26:5
Jakob och ha söner drogo ned Jos. 24:4
Sedan drogo Jnda barn ned
Dom. 1:9
drogo I. barn ned från bergsbygden 3:27
drogo de efter hm längre ned
3 :28
drog då Barak ned från Tabor
4:14
Då drog H. folk ned till portarna
5:11
Ned ifrån Makir drogo hövdingar
5 :14
7:9
(H.:) Stå upp och drag ned
om du fruktar för att d.ditned
7:10
skall du få mod till att d.ditned
7:11
7:24
(Gideon:) D.en ned mot Midjan
drogo 3000 män från Juda ned
15:11
Låt oss i natt d. ned
1. Sam. 14:36
(SauI:) Skall jag d. ned och förfölja 14:37
Skiljen eder •• och d.en ned
15:6
(SauI) d.it därifrån ned till Gilgal 15:12
Stå upp och drag ned till Kegila
23:4
Saul bådade upp för att d. ned
23:8

DRAGA UPP, DITUPP, HITUPP
drog då Abram upp från
l. Mos .13:1
Lot drog upp från Soar
19:30
drog (Isak) upp till Beer-Seba
26:23
från rivet byte har du d.it ditupp
49:9
I. barn drogo väpnade upp
2. Mos. 13:18
vill jag icke själv d. upp med dig
33:3
låt oss alls icke d. upp härifrån
33 :15
när du d.er upp, 3 gånger om året 34:24
D.en upp till Sydlandet, och d.en
vidare upp till Bergsbygden 4.Mos.13:18
(spejarna) drogo upp till Sydlandet 13:23
13:31
(Kaleb:) Låt oss ändå d.ditupp
kunna icke d. upp mot detta folk
13:32
att d. åstad upp mot bergsbygden
14:40
d.upp till det land s.H.talat om
14:40
(Mose:) d.en därför icke ditupp
14:42
drogo de i sitt övermod upp
14:44
(l.) drogo upp åt Basan till
21:33
sedan de d.it upp tiJl Druvdalen
32:9
män s. hava d.it upp ur Egypten
32:11
d. upp en linje från Hasar-Enan
34:10
Drag ditupp och intag det
5. Mos. 1:21
vägen på vilken vi skola d.ditupp
1:22
Dessa drogo upp tiJl Bergsbygden
1:24
Men l villen icke d. ditupp
1:26
Vi vilja d. upp "ch strida
1:41
med lätt mod drogen I upp mot
1:41
1 :42
I skolen icke d. ditupp
drogen i edert övermod upp
1 :43
drogo upp åt Basan till
3:1

D.en upp och intagen det land
9:23
D.en ditupp och bespejen
Jos. 7:2
drogo männen upp och bespejade
7:2
Allt folket behöver icke d. ditupp
7:3
vid pass 2 eller 3000 man d. ditupp 7:3
7:4
fingo vid pass 3000 man d.ditupp
(Josua) drog så.. upp till Ai
8:10
allt krigsfolk drog med ditupp
8:11
drogo ditupp med sina härar
10:5
drog Josua ditupp från Gilgal
10:7
drog Horam, kon. i Ges er , upp
10:33
drog Josua med hela I. upp till
10:36
drog sig så upp söder om
15:3
drog sig upp tiJl Addar
15:3
drog sig gränaen upp mot
15:6
vidare drog sig gränsen upp till
15:6
drog sig gränsen upp till Debir
15:7
drog sig gränsen upp tiJl toppen
15:8
drog (Kaleb) upp mot Debirs
15:15
drag upp till skogsbygden och röj 17 :15
drog sig så upp mot Jerikos höjd 18:12
drogo Dans barn upp och belägrade 19:47
att d. upp tiJl strid mot dem
22:12
icke att d. upp tiJl strid mot dem
22:33
Vem skall först d.upp mot
Dom. 1:1
(Juda:) Drag upp med mig
1:3
När nu Juda drog ditupp (Kanaan)
1:4
kain6ens barn hade d.it upp
1 :16
drogo männen .. upp till Betel
1 :22
r. barn drogo ditupp till (Debora)
4:5
Drag åstad upp på berget Tabor
4:6
Barak •• hade d.it upp på Tabor
4:12
drogo midjaniterna upp emot dem
6:3
drogo ditupp med sin boskap
6:5
(Aser,SebuIon)drogo då också upp 6:35
drog (Gideon) upp till Penuel
8:8
Gideon drog upp på karavanvägen
8:11
När I. drog upp från Egypten
11:13
När (I.) drogo upp från Egypten
11:16
(Jefta:) Varför haven I nu d.it upp 12:3
Då drogo filist6erna upp
15:9
Varför haven I d.it hitupp mot oss 15:10
Vi hava d.it hitupp för att binda
15:10
drogo upp och lägrade sig
18:12
I. barn drogo upp ur Egyptens land 19:30
israeliterna d.it upp till Mispa
20:3
drogo alla l. barn upp till Betel
20:26
D.en upp; ty i morgon skall jag
20:28
drogo l. barn upp mot BenjamIns
20:30
drogo .. hövdlngar ditupp
1. Sam. 7:7
ammoniten Nahas drog upp
11:1
(filist6erna)drogo upp och lägrade 13:5
hebreer, s. d.it hitupp med dem
14:21
när (I.) drog upp ur Egypten
15:2
Saul drog upp till sitt hem
15:34
några sifiter drogo upp till Saul
23:19
Men David drog upp därifrån
24:1
David och ha män drogo upp till
24:23
27:8
David drog upp med sina män
får icke d. upp med oss i striden
29:9
filist6erna drogo upp till Jisreel
29:11
Skall jag d. upp till ngn av 2. Sam. 2:1
H. svarade: Drag upp
2:1
frågade David: Vart skall jag d. upp 2:1
Så drog då David ditupp
2:2
2:3
David lät ock sina män d. ditupp
drogo de upp till att fånga
5 :17
Sl<all jag d. upp mot fiJist6erna
5:19
H. svarade David: Drag upp
5:19
filist6erna drogo upp ännu en gång 5:22
Du skall icke d. ditupp
5:23
hava de d.it upp därifrån
1. Kon. 1:45
Farao .. hade d.it upp
9:16
Joab drog upp för att begrava
11:15
I skolen icke d. upp och strida
12:24
folket här får d. upp och anställa
12:27
drog Sosak •• upp mot Jerusalem
14:25
Baesa, I. konung , drog upp mot Juda 15:17
drog Omri med hela I. upp
16 :17
drog upp och belägrade Samarla
20:1
konungen i Aram att åter d. upp
20:22
Ben-Hadad drog så upp till Afek
20:26
(profeten) svarade: Drag ditupp
22:6
Drag upp mot Ramot i Gilead
22:12
Drag ditupp, så skall du bliva
22:15
Vem viJllocka Ahab att d.upp
22:20
drog nu I. konung (Ahab) upp
22 :29
underhövitsm. drog ditupp 2. Kon. 1:13
Ja,jag vill d.ditupp, jag ss.du
3:7
Vilken väg skola vi d. ditupp
3:8
konungarna hade d.it upp rör ett
3 :21
Ben-Hadad drog upp och belägrade 6 :24
drog Hasael upp och belägrade Gat 12:17
Joas, l. konung, drog då upp
14:11
drog Menahem, Gadis son, upp
15:14
På den tiden drogo Resin •• upp
16:5
Drag hitupp och fräls mig
16:7
drog upp mot Damaskus och Intog 16:9
Mot (Hosea) drog Salmaneser upp 17:3
drog upp och angrep hela landet
17:5
drog upp mot Samaria och belägr • 17:5
drog Salmaneser upp mot.Samaria 18:9
drog Sanherib upp och angrep
18:13
Dessa drogo då upp och kommo
18:17
när de hade d.1t ditupp
18:17
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Med lena band drog jag dem Hos. 11:4
I skolen icke kunna d. eder
Mika 2:3
för eder orenhets skull,s. d.er
2:10
d.er dig till minnes din broder Matt. 5:23
din motpart icke d .er dig inför
5 :25
de skola d. eder inför domstolar
10:17
när man d.er eder inför rätta
10:19
avund s. man d.it J. inför rätta
27 :18
H., vi hava d.it oss till minnes
27 :63
skall d. eder inför domstolar Mark. 13:9
När man d.er eder inför rätta
13:11
en av dem drog sitt svärd
14:47
15:10
av avund d.it J. inför rätta
d. eder inför synagogorna
Luk. 21:12
om icke Fadern d.er hm
Joh. 6.44
också dem måste jag d. till mig
10:16
skall jag d. alla till mig
12:32
drogo efter sig nätet med fiskarna 21:8
de drogo lott om dem
Apg. 1:26
Herodes tänkte d.hm inför rätta
12:6
drogo folket över på sin sida
14:19
drog (fångvaktaren) sitt svärd
16:27
samtalet drog ut till midnattstiden 20:7
d.en eder ifrån dem
Rom. 16:17
d.en eder ifrån var broder 2. Tess. 3:6
om ngn icke d.er försorg
1. Tim. 5:8
att I kunnen d.eder till
2. Pet. 1:15
s.d. eder inför domstolarna
Jak. 2:6
stjärt drog med sig tredjed. Upp. 12:4
DRAGA AV
drag dina skor av .• fötter
2. Mos. 3:5
d.av huden på brännoffersd.3.Mos. 1:6
svägerska .• d.skon av ha
5. Mos. 25:9
Drag av dina skor
Jos. 5:15
drog av sin sko och gav den
Rut 4:7
han drog därvid av sig sin sko
4:8
drogo av (Saul) ha vapen
I.Sam.31:9
icke kunde d. av huden
2. Krön. 29:34
(leviterna) drogo av huden
35:11
drag dina skor av dina fötter Jes. 20:2
DRAGA BORT
Drag bort ifrån oss
1. Mos. 26:16
26:17
Då drog Isak bort därifrån
34:17
taga vår syster och d. bort
kunde de sedan d. bort
2. Mos. 1:10
så att l, när l d.en bort, icke
skolen d. bort med tomma händer
3 :21
D.en bort ifrån platsen
4. Mos. 16:24
drogo de sig bort ifrån platsen
16:27
drogo vi åstad bort Ifrån
5. Mos. 2:8
de skola d. bort i fångenskap
28:41
till vem skall han d. bort
1. Sam. 6:20
(Gad:) drag bort härifrån
22:5
Då drog David bort därifrån
22:5
(Abner) drog bort i frid
2. Sam. 3 :21,23
han hade d.it bort i frid
3:22
drog Joab bort ifrån Ammons barn 10:14
Ifrån den dag konungen drog bort 19:24
så vill jag d. bort ifrån staden
20:21
krigsfolket drog bort ifrån staden 20:22
Stå upp och drag bort
2.Kon. 8:1
(sunemitiskan) drog bort
8:2
dessa drogo bort ifrån hm 2. Krön. 24:25
längre d. sig ha vänner bort Ords. 19:7
d. bort ifrån den Heliges
Pred. 8:10
D.en bort till Tarsis
Jes. 23:6
dina handelsvänner d. bort
47:15
härjare d. ~ ifrån dig
49:17
D.en bort till kitteernas
Jer. 2:10
d. bort ifrån dem (mitt folk)
9:2
Sallum s. har d.it bort ifrån
22:11
s.nu har·d.it bort ifrån eder
34:21
Kaldeerna skola d. bort ifrån oss 37:9
(kaldeerna) skola icke d.bort
37:9
Ismael drog åstad till Ammons
41:10
d.en bort ifrån kaldeernas land
50:8
d.långt bort ifrån min helged. Hes. 8:6
se, dessa skola d. bort till eder
14:22
alla folk hava måst d. bort
31:12
d.en ej bort till Beer-Seba
Am. 5:5
(Josef)drog bort till Egypten Matt. 2:14
drog han bort till Galileens bygder 2 :22
drog (J.) bort därifrån
13:53
drog han bort ifrån Galileen
19:1
Låt oss d. bort åt annat håll Mark. 1:38
d.it bort ifrån Macedonien
Fil. 4:15

när allt folket drog fram
15:23
till dess folket hunnit d. fram
15:24
de drogo fram mot Gedor 1. Krön. 4:3 9
seger åt David •• han drog fram
18:6
gav H.åt David seger .. drog fram 18:13
dödsskuggan d.er han fram
Job 12:22
Hs skaror d. samlade fram
19:12
l ha spår d.er hela världen fram
21:33
efter skäl s. I skullen d. fram
32:11
(H.) drag fram spjutet
Ps. 35:3
tillhopa drogo de fram
48:5
hm s. d.er fram gm öknarna
68:5
H.drog fram med dem
68:18
Drag den fram ur din barm
74:11
d. fram missgärningsstraff
Jes. 5:18
d.er fram gm Migron
10:28
(Assur) d. fram över passet
10:29
Ett lejon d.er fram ur sitt
Jer. 4:7
33:13
ännu en gång hjordar d.fram
med härsmakt d.de fram
46:22
I alla s. d.en vägen fram
Klag. 1:12
liknande öde kan jag d. fram
2:13
(H.:) D.en fram och slån ned Hes. 9:5
Om jag läte vilddjur d. fram
14:15
ingen vågade d. där fram
14:15
låta eder d. fram under staven
20:37
fördärvaren d.fram mot dig Nah. 1:15
sunnanstormar •• d. fram
Sak. 9:14
Han skall d. fram gm havet
10:11
d.er eder fram inför synagog. Luk. 12:11
icke d.er dig fram inför domaren 12:58
SauIus drog fram män och
Apg. 8:3
drog man ur folkhopen fram
19 :33
haven I d.it fram dessa män
19:37
H.skall d.fram i ljuset
1. Kor. 4:5
drogo de fram gm Röda havet Hebr.11 :29
de d.fram över jordens hela Upp. 20:9
DRAGA HEM
jag vill d.hem till min ort 1. Mos.30:25
(Jakob:) låt mig d. hem
30:26
(Mika) drog tillbaks hem
Dom. 18:26
SauI drog hem utan att
1. Sam. 14 :46
Därefter drog SauI hem
24:23
(Seba:) Israel d.e hem
2. Sam. 20:1
Drag hem till dina hyddor 1. Kon. 12:16
Därefter drog I. hem till sina
12:16
I.d.e hem, var och en till 2. Krön. 10:16
Därefter drog hela l. hem
10:16
DRAGA IN, DÄRIN, HÄRIN
Jos. 6:5
folket sksll d.in(i Jeriko)
folket drog över dem in i staden
6 :20
vad H. gjorde, när I drogen härin
23:3
de drogo in i Sikem
Dom. 9:26
David hade d.it in i Kegila 1. Sam. 23:7
Absalom drog in i Jerus.
2. Sam. 15:37
de drogo in i landet
2. Kon. 3 :24
de drogo in i Jerusalem
2. Krön. 20:28
Sanherib drog in i Juda
32:1
Då d.sig vilddjuren in i sina
Job 37:8
d.er (den arme) in i sitt nät
Ps. 10:9
att ärans konung må d. därin
24:7.9
visheten d. in i ditt hjärta
Ords. 2:10
viften med handen att de d. in Jes. 13:2
när Israels barn drogo in
17:9
ett r ättfärdigt folk får d. därin
26:2
d.in gm denna stads portar
Jer. 17:25
d. in gm portarna till detta hus
22:4
drogo alla furstar därin
39:3
våldsmän skola få d.därin
Hes. 7:22
när han d.er in gm dina portar
26:10
ss. man d.er in i en erövrad stad 26:10
främl. skola icke mer d. ditin Joel 3 :17
utlänningar drogo in gm hs
Ob. v.11
drag icke in gm mitt folks port
v.13
När (J.) drog in i Jerusalem Matt. 21:10
Så drog han In i Jerusalem Mark. 11:11

drag nu ditned , o konung (Saul)
23 :20
(David) drog då ned till klippan
23 :25
David drog ned till öknen Paran
25:1
Saul drog ned till öknen Sif
26:2
(David) får icke d. ned med oss
29:4
drog (David) ned till borgen 2. Sam. 5:17
vi skulle d. (staden) ned i dalen
17 :13
Simei drog ned med Juda män
19:16
21 :15
David drog ned med sina tjänare
drogo 3 av de 30 .. männen ned
23:13
När de drogo ned mot hm
2. Kon. 6:18
d.it ned för att taga
1. Krön. 7 :21
drogo 3 av de 30 männen ned
11:15
D.en i morgon ned mot
2. Krön. 20:16
Is. d.en ned till Egypten
Jes. 30:2
s. d. åstad ned till Egypten
31:1
52:4
Mitt folk drog ned till Egypten
ut mitt nät och d.er dem ned Hos. 7 :12
DRAGA TILLBAKA
åter drog sin hand tillbaka l.Mos.38:29
molnskyn drog sig tillbaka 4. Mos. 12:10
Josua drog icke tillbaka sin Jos. 8:26
drog (Mika) tillbaka hem igen Dom.18:26
hand icke d.er sig tillbaka 1. Sam. 6:3
för att d. tillbaka tiJl filist6ernas
29:11
då folket fått d. sig tillbaka 2. Sam. 2:27
d.en eder sedan '.;illbaka från (Uria) 11:15
om (David) också droge. sig tillbaka 17 :13
I. män drogo sig då tillbaka
23:9
drag nu din hand tillbaka
24:16
kunde icke d.(handen)tillb. 1. Kon. 13:4
jag må kunna d.min hand tillbaka 13:6
konungen kunde d. sin hand tillbaka 13:6
drag nu din hand tillbaka l. Krön. 21 :15
skam måste d.tillbaka
2.Krön.32:21
vi skulle d. oss tillbaka till
Neh. 4:12
d. (skogens djur) sig tillbaka Ps. 104:22
hade de d.it sig tillbaka
Jer. 37:5
kald6ernas här d.it sig tillbaka
37:11
Drag dig tillbaka i din skida
47:6
(H.)drog sin hand ej tillbaka Klag. 2:8
jag drog min hand tillbaka
Hes. 20:22
drogo en annan väg tillbaka Matt. 2:12
drog (J.) sig tillbaks till Galil6en
4:12
drogo sig många .. lärj.tiJlbakaJoh. 6:66
drog han sig tillbaka
Gal. 2:12
DRAGA UNDAN
du får icke d.dig undan
5. Mos. 22:3
närmaste hava d.it sig undan Job 19:14
då drogo de unga sig undan
29:8
drag dig undan i mörkret
J es. 47:5
att du ej d.er dig undan
58:7
då drogo de sig undan
Jer. 38:22
suckar och d.er sig undan
Klag. 1:8
har d.it sig undan från dem
Hos. 5:6
dess mer hava de d.it sig undan
11:2
J.deog sig undan till trakten Matt.15:21
J.drog sig undan till sjön
Mark. 3:7
hade d.it sig undan ifrån folket
4:10
drog sig undan till öde trakter Luk. 5:16
(J.) drog sig undan till Betsaida
9:10
d.it sig undan och var stadd i bön
9:18
J. hade d.it sig undan
Joh. 5:13
drog han sig undan till berget
6 :15
J. drog sig undan till Efraim
11 :54
jag icke har d.it mig undan
Apg. 20:20
Männen drogo sig då strax undan 22:29
D.en eder icke undan från 1.Kor. 7:5
om ngn d.er sig undan
Hebr. 10:38
höra icke till dem s. d.sig undan 10:39
att de drogo sig undan döden Upp. 12:11

Draga
att jag utan H. vilja har d.it upp
18 :25
Drag upp mot detta land
18 :25
Med mina vagnar drog jag upp
19-:23
I hs tid drog Farao Neko upp
23 :29
drog Nebukadnessar upp
24:1
drogo Nebukadnessars tjänare upp 24:10
David drog med hela I. upp 1. Krön. 13:6
drogo de upp får att fånga David
14:8
Skall jag d. upp mot filist6erna
14:10
H. svarade (David): Drag upp
14:10
de drogo upp till Baal-Perasim
14:11
Du skall icke d. upp efter dem
14:14
H.: I skolen icke d. upp
2. Krön. 11:4
drog Sisak upp mot Jerusalem
12:2
Så drog Sisak upp mot Jerusalem 12:9
drog Baesa, I. konung, upp mot
16:1
att d. upp mot Ramot i Gilead
18:2
(profeterna) svarade: Drag ditupp
18:5
Drag upp mot Ramot
18:11
18:14
(Mika:) D.en ditupp
locka Ahab att d. upp mot Ramot
18:19
drog nu I. konung upp till Ramot
18 :28
De d.då upp på Hassishöjden
20:16
(filist6erna) droga upp mot Juda
21 :17
drog aramliernas här upp mot hm 24:23
drog då Joas, I. konung, upp
25:21
drog Neko upp för att strida
35:20
Nebukadnessar drog upp mot hm
36:6
och han drage ditupp
36 :23
han d.e upp till Jerusalem
Esr. 1:3
ande Gud uppväckte att d. upp
1:5
när de drogo upp från Babel
1:11
män s.drogo upp ur landsflykt
2:1
de judar s.drogo upp från dig
4:12
denne Esra drog upp från Babel
7:6
en del av I. barn drog upp till
7:7
att man skulle d. upp från Babel
7:9
till att d. upp med mig
7 :28
s. med mig drogo upp från Babel
8:1
dem s.först hade d.it upp
Neh. 7:5
s. drog o upp ur den landsflykt
7:6
s.drogo upp med Serubbabel
12:1
stammarna d. uPP. H. stammar PsJ.22:4
drogo upp mot Jerusalem
Jes. 7:1
Vi vilja d. upp mot Juda
7:6
då de drogo upp ur Egyptens land 11 :16
d.er ingen hitupp (till Libanon)
14:8
Drag upp, du Elam
21:2
att Sanberib drog upp och
36:1
att jag utan H. vilja har d.it upp
36:10
Drag upp mot detta land
36:10
mina många vagnar drog jag upp
37:24
Välan, så låt oss d.ditupp
Jer. 6:5
när Nebukadressar drog upp
35:11
d.en ditupp, I hästar
46:9
Drag upp till Gilead och hämta
46:11
48:18
Moabs fårhärjare d.er upp
ett lejon s. d.er upp från •• snår
49:19
d.en åstad upp mot Kedar
49:28
d.en ditupp mot ett fredligt folk
49:31
ett folk d.er upp mot (Babel)
50:3
s. d.er upp från Jordanbygdens
50:44
d.en ditupp med hästar
51:27
Hes. 38:9
Dit skall (Gog) d. upp
d. upp mot det obefästa landet
38:11
(Gog) skall d. upp mot mitt folk
38:16
och skola d. upp ur landet
Hos. 1:11
då hon drog upp ur Egyptens land
2:15
d.en ej upp till Bet-Aven
4:15
ett folk har d.it upp över mitt Joel 1:6
frälsare d. upp på Sions berg Ob. v.21
folkförskingrare d.er upp
Nah. 2:1
d.en nu upp till bergen
Hagg. 1:8
skola år efter år d. ditupp
Sak. 14:16
icke d.er upp till Jerusalem
14:17
icke d. upp att fira lövhyddohögtid 14:18
icke d. upp att fira lövhyddohögtid 14:19

18:3
allt folket"drog ut i avdelningar
18:4
Så drog då folket ut på fältet
18:6
då min herre konungen drog ut
19:19
Alltså drogo Joabs män ut
20:7
de drogo ut från Jerusalem
20:7
att (David) icke mer skulle d. ut
21:17
drog Joab ut i konungens tjänst
24:4
sedan de hade d.it ut
l. Kon. 8:9
Om ditt folk d.er ut till strid
8:44
Landshövd. män drogo fårst ut
20:17
hava d.it ut i fredlig avsikt
20:18
om de hava d.it ut till strid
20:18
I. konung drog ut och slog
20:21
fårkläda mig, när jag d.er ut
22:30
förklädde sig när han drog ut
22:30
drog Joram ut från Samaria 2. Kon. 3:6
en gång då de drogo ut på strövtåg 5:2
Då drog folket ut och plundrade
7 :16
d.it ut för att strida mot honom
19:9
deras fäder droga ut ur Egypten
21 :15
drog konungen i Egypten icke ut
24:7
när han drog ut i strid
l. Krön. 12:19
drog ut mot (filist6erna)
14:8
drag då ut till strid
14:15
då har Gud d.it ut framför dig
14:15
Ammons barn drogo ut och ställde 19:9
drog Joab ut och for omkring i I.
21:4
sedan de d.it ut ur
2. Krön. 5:10
Om ditt folk d.er ut till strid
6:34
Sera från Etiopien drog ut mot
14:9
Asa 1rog ut mot (Sera)
14:10
när (Ahas) d.er ut i striden
18:29
när de droga ut i striden
18:29
drog (Josafat) ut bland folket
19:4
(Jahasiel:)D.en i morgon ut
20:17
drogo (Juda) ut till Tekoas öken
20:20
när de drogo ut, trädde Josafat
20:20
drogo ut fram får den väpnade
20 :21
(Ussia) drog ut mot filistlierna
26:6
en krigshär s. drog ut till strid
26:11
drogo israeliter ut till Juda städer 31:1
Josia drog ut mot (Neko)
35:20
jag drog ut gm Dalporten
Neh. 2:13
du d.er icke ut med våra härar Ps. 44:10
att du ej d.er ut med våra härar
60:12
du drog ut i spetsen för ditt folk
68:8
när han drog ut mot Egyptens land 81:6
när de drogo ut (ur Egypten)
105:38
att du ej d.er ut med våra härar 108:12
När I. drog ut ur Egypten
114:1
när ingen nödgas d. ut ss. fånge
144:14
i härordning d. de alla ut
Ords. 30:27
denne hade d.it ut för att
Jes. 37:9
H. d.er ut ss. en hjälte
42:13
D.en ut från Babel
48 :20
till de fångna: D.en ut
49:9
d.en ut därifrån, d.en ut ifrån
52:11
behöven icke d. ut med hast
52:12
med glädje skolen I d. ut
55:12
D.en ut, d.en ut gm portarna
62:10
den dag edra fäder drogo ut Jer. 7:25
Han d.er ut ss. ett lejon
25:38
skall du(I.)d.ut i dans
31:4
Faraos här hade då d.it ut
37:5
Faraos här, B.har d.it ut till eder 37:7
drogo om natten ut ur staden
39:4
Drag ut mot Merataims land
50:21
D.en ut därifrån, mitt folk
51:45
krigsfolket drog ut ur staden
52:7
men ingen d.er ut till strid
Hes. 7:14
d.en sedan ut
9:7
de drogo ut och slogo ned folket
9:7
fursten skall så d. ut
12:12
skola sändebud d. ut från mig
30:9
likväl måst d. ut ur sitt land
36 :20
hade d.it ut för att döda
Dan. 2:14
skall konungen i Söder landet d. ut 11:11
han skall d. ut i stor vrede
11:44
varifrån tusen plägade d. ut
Am. 5:3
stad varifrån hundra plägade d. ut
5:3
vägbrytare d.er ut framför
Mika 2:13
då du drog ut ur Egyptens land
7 :15
från dig drog ut en man
Nah. 1:11
d.er ut så vitt s.jorden når
Hab.1:6
Du d.er ut för att frälsa ditt folk
3 :13
när I drogen ut ur Egypten Hagg. 2:6
him. 4 vindar, vilka nu d. ut
Sak. 6:5
när de skulle d. ut
6:7
gm dem s. d. ut mot nordlandet
6:8
H. skall d. ut och strida
14:3
drogo ut att strida mot Jerusalem 14:12
om en konung vill d. ut i krig Luk.14:31
de må d. ut därifrån
21 :21
skola(Abrahams säd)d. ut
Apg. 7:7
samtalet drog ut ända till
20:7
under Moses hade d.it ut
Hebr. 3 :16
(Abraham) drog så ut till det land 11:8
(Abraham) drog ut, fastän han icke 11:8
han drog ut ss. segrare
Upp. 6:2
D.en ut ifrån (Babylon)
18:4

jag vill d. ut mitt svärd
15:9
de få icke dragas ut ur dem
25:15
tredje lotten drogs ut
Jos. 19:10
drog icke ut svärdet ur hs buk Dom. 3 :22
(Jeter) drog icke ut sitt svärd
8 :20
Drag ut ditt svärd och döda mig
9:54
I mån d. ut strån ur knipporna Rut 2:16
när han d.it (svärdet) ut
1.Sam.17:51
Drag ut ditt svärd och genomborra 31:4
(Saul:) Drag ut ditt svärd
l. Krön. 10:4
De ogudaktiga d. ut svärdet
Ps. 37:14
mitt svärd skall jag d. ut
Hes. 5:2,12
mitt svärd skall jag d. ut
12:14
skall d. ut mitt svärd ur skidan
21:3
att jag H.har d.it ut mitt svärd
21:5
de skola d. ut sina svärd
28:7
en av dem drog ut det
Matt. 26:51
Simon Petrus drog ut (svärdet) Joh.18:10
ville d.dem ut inför folket
Apg.17:5
samtalet drog ut till midnattstiden 20:7

DRAGA UT (gå)
drog han sedan ut
l. Mos. 10:11
drogo ut från kaldeiska Ur
11:31
Abram var 75 år när han drog ut 12:4

Då drogo konungen i Sodom ut
14:8
skola de d. ut med stora ägodelar 15:14
Stå upp och drag ut ur detta land
31:13
Drag ut, du själv med allt 2.Mos.ll:8
Och sedan skall jag d. ut
11:8
Stån upp och d.en ut från mitt folk 12:31
drogo .. ut ur Egyptens land
12:41
13:3
I haven d.it ut ur Egypten
(Mose) På denna dag d.en I ut
13:4
H. gjorde .. när jag drog ut
13:8
drogo ut med upplyft hand
14:8
(I.) drogo ut i öknen Sur
15:22
23 :15
du då drog ut ur Egypten
i Abib drog du ut ur Egypten
34:18
Om I d.en ut till strid
4. Mos. 10:9
Varför drogo vi då ut ur Egypten 11:20
d. ut emot dig med svärd
20:18
Edom drog ut mot hm med mkt folk 20:20
21:23
Sihon drog ut mot I. i öknen
folk s. har d.it ut ur Egypten
22:5
det folk s.har d.it ut ur Egypten
22:11
dem s.hade d.it ut ur Egyptens
26:4
27 :17
i spetsen får dem, när de d. ut
Efter (Josuas) ord skola de d. ut
27:21
under det edra bröder d. ut i krig 32:6
när de drogo ut ur Egyptens land 33:1
efter påskhögtiden drogo I. barn ut 33:3
drogo ut mot eder
5. Mos. 1:44
s.drogo ut från Kaftor
2:23
Sihon drog med allt sitt folk ut
2:32
drog med allt sitt folk ut
3:1
sedan de hade d.it ut ur Egypten
4:45
när de hade d.it ut ur Egypten
4:46
då du drog ut ur Egyptens land
9:7
Egyptens land, varifrån I d.it ut
11:10
med hast måste du d. ut ur Egyptens16:3
den dag du drog ut ur Egyptens
16:3
tid på dagen, då du drog ut ur
16:6
Om du d.er ut i krig mot dina
20:1
när du d.er ut i krig mot dina
21:10
när I drogen ut ur Egypten
23:4
När du d.er ut mot dina fiender
23:9
med Mirjam •• när I drogen ut
24:9
när I drogen ut ur Egypten
25 :17
På en väg skola de d. ut mot dig
28:7
på en väg skall du d. ut mot dem
28 :25
drogo Sihon och Og ut till strid
29:7
Gläd dig, Sebulon, när du d.er ut
33:18
torka ut när I drogen ut
Jos. 2:10
folk s.hade d.it ut ur Egypten
5:4
alla män s. d.it ut ur Egypten
5:6
D.en ut och tågen omkring staden
6:7
När (ajiterna) då d. ut mot oss
8:5
(ajiterna) drogo ut till strid mot I.
8:14
alla (ajiter) drogo ut efter I. '
8:17
drogo nu också ut från staden
8:22
drogo nu ut med alla sina härar
11:4
Varthelst de drogo ut
Dom. 2 :15
när (Otniel) drog ut i strid
3 :10
H. har dragit ut framför dig
4:14
H., när du drog ut från Seir
5:4
du drog ut till strid mot Midjan
8:1
Föröka din här och drag ut
9:29
När han d.er ut mot dig
9:33
Drag nu ut och strid med dem
9:38
Så drog Gaal ut i spetsen
9:39
Då drogo alla l. barn ut
20:1
d. ut mot de övriga israeliterna
20:14
Vem skall först d. ut i striden
20:18
Därefter drogo I. män ut mot
20 :20
Benjamins barn drogo ut ur Gibea 20:21
H. svarade: D.en ut mot honom
20:23
drog ock Benjamin ut mot I. barn 20:25
Skall jag ännu en gång d. ut
20:28
Benjamins barn drogo ut mot
20:31
de övriga israeliterna drogo ut
21:24
l. drog ut till strid
1. Sam. 4:1
I. män drogo ut från Mispa
7:11
en konung s.drager ut i spetsen
8:20
Den s. icke d.er ut efter Saul
11:7
de drogo ut ss. en man
11:7
drog ut ur filist6ernas läger
13 :17
mot l. barn, när de drogo ut
15:6
(Goljat:) Varför d.en lut
17:8
(Isais)3 söner, s. d.it ut i kriget
17:13
s.då skulle d.ut i slagordning
17:20
när David drog ut •• framgång
18:5
så ofta de drogo ut hade David
18:30
drog David ut och stridde
19:8
de drogo ut från Kegila
23 :13
avstod (Saul) från att d. ut
23:13
förnam han att Saul hade d.it ut
23 :15
Efter vem har I. konung d.it ut
24:15
må (Saul)d.ut i strid
26:10
I. konung har d.it ut får att söka
26 :20
(Akis:) du måste d. ut med mig
28:1
Abner drog ut med
2. Sam. 2:12
Joab och Davids folk drogo också ut 2:13
då har H. d.it ut framfår (David)
5:24
Ammons barn drogo ut och ställde 10:8
männen drogo ut mot oss på fältet 11:23
David avstod ifrån att d.ut
13:39
Då drog konungen (David) ut
15:16
Så drog då konungen ut
15 :17
Jag vill ock själv d. ut med eder
18:2

DRAGA UT (taga ut)
(Mose) sedan drog ut den
2. Mos. 4:6
När han drog ut den ur barmen
4:7

DRAGA ÖVER, DITÖVER
tjänare •• skola d. ditöver
4. Mos. 32:27
om de icke d. väpnade ditöver
32:30

993

994

995

996

DRAGA UPP (lyfta upp)
drogo de upp Josef ur
l. Mos. 37:28
drog (Jakob) sina fötter upp
49:33
ur vattnet har jag d.it upp 2. Mos. 2:10
han drog mig upp ur de
2. Sam. 22:17
Kan du d. upp Leviatan
Job 40:20
drog mig upp ur de stora
Ps. 18:17
Han drog mig upp ur fårdärvets
40:3
skall jag d. upp ditt mantelsläp Jer .13 :26
drag Jeremia upp ur brunnen
38:10
drogo Jeremia upp ur brunnen
38:13
skall jag d. (Farao) upp
Hes. 29:4
skola d. upp (Farao) i mitt garn
32:3
s. du icke har d.it upp
Jona 4:10
denne d.er dem upp
Hab.1:15
(J.:) och d.er upp (fåret)
Matt. 12:11
d.er man upp den på stranden
13:48
Tag den första fisk s.du d.er upp 17:27
går han icke och d.er upp den Luk. 14:5
de icke fårmådde d. upp nätet Joh. 21:6
Petrus drog nätet upp på land
21:11
drogs alltsammans åter upp Apg. 11:10
Sedan manskapet hade d.it upp
27 :17

Du får icke d. ut

DRAGA ÅSTAD
drogo åstad mot Kanaans
l. Mos. 12:5
Abram drog åstad med sina tält
13:18
(Abrahams tjänare) drog åstad
24:10
han drog åstad till Nahors stad
24:10
tag (Rebecka) och drag åstad
24:51
Må därför min herre d. åstad fåre 33 :14
En hop folk drog ock åstad 2. Mos. 12:38
drag så åstad till strid mot Amalek 17:9
(H.:) Upp, drag åstad härifrån
33:1
drogo de åstad och bespej. 4. Mos. 13:22
d. åstad upp mot övre bergsbygden 14:40
drogo vi då åstad bort
5. Mos. 2:8
I skolen d. väpnade åstad
Jos. 1:14
och (spejarna) drogo åstad
2:21
Så droga (spejarna) nu åstad
2:22
Tagen förbundsarken och d.en åstad 3:6
D.en åstad framför H. ark
4:5
Rubens barn drogo väpnade åstad
4:12
vid pass 40000 män drogo åstad
4:13
drogo 7 präster framför H. åstad
6:8
(H.:) drag åstad mot Ai
8:1
Josua upp •• för att d. åstad
11:21
drogo I. barn åstad
Dom. 2:6
Drag åstad upp på berget Tabor
4:6
ifrån Makir droga hövdingar åstad 5:14
drog Jerubbaal åstad med folket
7:1
Abimelek drog åstad till Tebes
9:50
drog nu Jefta åstad mot Ammons
11:32
Varför drog du åstad mot Ammons 12:1
tog jag min själ •• och drog åstad
12:3
drogo filistlierna åstad och brände 15:6
Upp, låt oss d. åstad mot dem
18:9
drogo åstad till Betel och frågade 20:18
de s.lågo i bakhåll drogo åstad
20:37
drog en man .. i Juda åstad
Rut 1:1
Så drag nu åstad och slå
1. Sam. 15:3
Isais 3 äldsta söner d.it åstad
17 :13
David drog åstad med sina män
18:27
när jag drog åstad, voro mina mäns 21:5
frågade David H.:Skall jag d. åstad 23:2
H. svarade David: Drag åstad
23:2
nu skulle vi d. åstad till Kegila
23:3
Saul drog åstad med sina män
23 :25
Saul drog åstad för att söka
24:3
David drog åstad med allt 2. Sam. 6:2
när (Hadadeser) hade d.it åstad
8:3
Därifrån drog han åstad
l. Kon. 12:25
(Ahab:) Skall jag d. åstad mot
22:6
Mika, skola vi d.åstad mot Ramot 22:15
Sådrogodåkon.iI.åstad
2. Kon. 3:9
(Ahasja) drog åstad med Joram
8:28
denne hade d.it åstad
l. Krön. 18:3
Skola vi d. åstad till Ramot 2. Krön. 18:5
Mika, skola vi d. åstad till Ramot
18:14
när han drog åstad med Joram
22:5
låt icke I. här d. åstad med dig
25:7
du själv må allena d. åstad
25:8
s.drogo åstad från Tel-Mela Esr. 2:59
s.drogo åstad från Tel-Mela Neh. 7:61
droga ilbuden med hast åstad Est. 3 :15
drogo ilbuden med hast åstad
8 :14
drag så åstad till försvar för Ps. 45:5
låt oss d. åstad till H. berg
Jes. 2:3
s.d. åstad ned till Egypten
31:1
Upp, låt oss d.åstad
Jer. 6:4
I. får d.åstad dit där det får ro
31:2
Ismael drog åstad bort till
41:10
(Johanan •• )drogo åstad
41:17
d.en åstad upp mot Kedar
49 :28
d. åstad och få övermakten
Dim. 11 :23
skall han d. åstad mot Söder landet 11:29
Ty väl hava de d.it åstad
Hos. 8:9
Efter H. skola de så d. åstad
11:10
må hednafolken d. åstad
Joel 3:12
D.en åstad, l Safirs invånare Mika 1:11
Upp,låt oss d.åstad till H.berg
4:2
Egyptens •• icke d.er åstad
Sak. 14:18
när de hade d.it åstad
Matt. 2:13
ha namns skull .. d.it åstad
3. Joh. v. 7

Draga-Dricka
vi vilja d. väpnade (iver till
32:32
d.er nu över Moabs gräna 5. Mos. 2:18
30:18
land dit du nu d.er över Jordan
land dit I nu d.en över Jordan
31:13
det land dit I nu d.en över
32:37
d.en över till det land H.
Jos. 22:19
drog med 600 man över till 1. Sam. 27:2
Då drog Joram över till Sair 2. Kon. 8 :21
DRAGA ÖVER (allmänt)
hade du d.it skuld över oss 1. Mos. 26:10
I haven d.it olycka över mig
34:30
så att vi icke d. smälek över oss
38:23
Förvisso hava vi d.it skuld över
42:21
och d.it skuld över folket
3. Mos. 4:3
s.har d.it skuld över hm
6:7
och d. förtörnelse över menigheten 10:6
d. över dem missgärning
22:16
den synd han d.it över sig 4. Mos. 6:11
I d.en så fördärv över detta folk
32:15
icke må d. blodskuld över 5. Mos. 22:8
du skall icke d. synd över det land 24:4
d.en olycka över (I. läger)
Jos. 6:18
Varför drog (Akan) olycka över oss 7:25
dotter d.er olycka över mig Dom. 11:35
drogo förbannelse över sig 1. Sam. 3:13
Min fader d.it olycka över landet 14:29
(Ella) s. d.er olycka över I. 1. Kon. 18:17
icke jag s. d.er olycka över I.
18:18
Akar,s.drog olycka över I. 1. Krön. 2:7
Varför skulle man d. skuld över I. 21:3
Därmed d.en I skuld över 2. Krön. 28:10
ngt s. d.er skuld över oss inför H. 28:13
d.en I ännu större vrede över Neh.13 :18
icke d.er smälek över sin nästa Ps. 15:3
de ville d.ont över dig
21:12
de vilja d. fördärv över mig
55:4
far efter ont d.er över sig
Ords. 11:19
s. d.er olycka över sitt hus
11:29
d.er olycka över sitt hus
15:27
oupptuktat barn d.er skam över
29:15
Låt icke din mun d. skuld över Fred. 5:5
d.en I oskyldigt blod över
Jer. 26:15
d. över osS själva så mkt ont
26:19
d.skuld över mitt huwd
Dan. 1:10
skall det ej d. över mig skuld Hos. 12:8
Joel 1:6
folk har d.it upp över mitt
d.er du skam över ditt hus
Hab. 2:10
droga folket över på sin sida Apg. 14:19
(synden) drog över mig död
Rom. 7:13
d.över sig vedermödor
1. Kor. 7:28
d. över sig själva fördärv
2. Pet. 2:1

DRAGAS

få icke d. ut ur dem
2. Mos. 25:15
lotten drogs för Benjamins
Jos. 18:11
Den tredje lotten drogs ut för
19:10
Lotterna drogos skiftesvis 1. Krön. 24:6
rättssak d.es inför eder
2. Krön. 19:10
Så d. dolda skatter fram
Job 28:11
mätsnöret skall d.rätt fram Jer. 31:39
d. ifrån troheten mot K.
2. Kor. 11:3
Jag d.es åt båda hållen
Fil. 1:23
av sin begärelse s.han d.es
Jak. 1:14

DRAKKÄLLAN

hebr. 'en hattannin, jfr Drake.
En källa sydost om Jerusalem, nära
stadens murar. Den kallas iLKon.
1:9 Rogelskällan och nämnes där tillsammans med Soheletstenen, trol.
»ormstenen •. Detta namn kan liksom
Drakkällan tyda på att här förekommit ormkult under förisraelitisk tid.
Se: Rogelskällan. Neh.2: 13.

DRAKE

Se även: Orm, Leviatan, Satan, djävul.
Drake

Grundtextens ord, hebr. tannin, grek.
dräkön, synes ej beteckna någon bestämd djurart utan kan avse allehanda
långsträckta djur, som är farliga på
grund av sin glupskhet eller det gift,
som de utsöndrar. Det hebreiska
ordet är i 1.Mos.l:21; PS.148:7 övers.
havsdjur, i Job 7:22 havsvidunder
och i 2.Mos.7:9-12 stor orm. Troligen är det ormar, som avses också
i 5.Mos.32:33; Ps.91:13. På övriga
ställen ligger det nära till hands att
tänka på krokodilen, t.ex. Hes.29:3.
Draken är en symbol för den fientliga makt, som sedan urminnes tid
stått Gud emot och sökt förgöra hans
folk. Såväl den babyloniske konungen
som den egyptiske farao liknas vid
en drake, glupsk och övermodig, Jer.
51:34; Hes.29:3; 32:2. Den stora avgörande händelsen i Israels historia
var befrielsen ur Egypten och vandringen genom Röda havet, symboliserad i skildringen av Herrens strid
mot draken, den onda, gudsfientliga
makten, verksam genom de egyptiska
förtryckarna, Ps.74:13; Jes.51:9; jfr
2.Mos.14:21 ff. Ondskan har ingen
makt att förgöra den som tagit sin
tillflykt till Herren, PS.91 :13; jfr
Mark.16:18; Luk.1O:19. Draken skall
dock vara i full verksamhet, tills Gud
själv tillintetgör honom, Jes.27:1. Se:
Leviatan .
I N.T. förekommer draken endast
i Uppenbarelsebokens visioner, där
han symboliserar djävulen; jfr LMos.
13:15. Beskrivningen av draken i Upp.
12:3 går tillbaka på Dan.7:7; 8:10.
De tio hornen symboliserar djävulens
väldiga makt. I striden mot Mikael
och hans änglar besegras draken och
hans änglar, vilka blir nedkastade till
jorden, Upp.12:9. Det utmärkande
draget hos draken är hans vrede,
som bl.a. symboliseras av hans vattensprutande gap, v.12,15-17. Drakens och hans tjänares ondska kommer till uttryck i de orena andar, som
utgår ur deras mun, 16:13. Draken
och hans anhang skall till sist besegras av Lammet, dvs. Kristus, 17:14.
Draken blir fängslad och slutligen
kastad i eldsjön, 20:2,10.

DRICKA

Se även: Dryck, vin, vatten, mjölk,
blod, tårar.
Att dricka
1) Mjölk, 1.Kor.3:2. 2) En Ande,
1.Kor.12:13 (grt.). 3) Blod (i två
betydelser), Joh.6:53-56; Upp.16:6.
4) Levande vatten, Joh.4:lO; 1.Tim.
5:23. 5) Vin, 1.Tim.5:23. 6) Tårar,
Ps.80:6.
DRICKA

Uppdelning: allmänt, vatten, vin, äta.

DRAGARE
då bliva ju alla deras d.
1. Mos. 34:23
Esau tog sin boskap och sina d.
36:6
ej heller din .• eller din d. 2. Mos. 20:10
deras d.togo (I.) ss. byte
4. Mos.31:9
alla våra d. skola bliva kvar här
32:26
utmarkerna vara för deras d.
35:3
eller någon av dina d.
5. Mos. 5:14
s.icke ss.d.har gått under ok
21:3
Där inga d. finnas, förbllver Ords. 14:4

DRAKE
Deras vin är d.ars etter
5. Mos.32:33
du krossadetl.arnas huwden Ps. 74:13
91 :13
du skall trampa ned •• d.ar
avkomma •• en flygande d.
Jes. 14:29
dräpa d.n, s.ligger i havet
27:1
30:6
Gm ett land, där flygande d.ar
du, s.genomborrade d.n
51:9
lik en d .. uppslukat mig
Jer. 51:34
Farao •• du stora d.
Hes. 29:3
(Farao) var dock lik d.n i havet
32:2
där syntes en stor röd d.
Upp. 12:3
d.n stod framför kvinnan
12:4
12:7
gåvo sig i strid med d.n
d.n och ha änglar stridde md dem 12:7
den store d.n blev nedkastad
12:9
d.n såg att han var nedkastad
12:13
strömmen, s. d.n hade sprutat ut 12:16
d.n vredgades än mer på kvinnan 12:17
d.n gav vilddjuret sin makt
13:2
de tillbådo d.n
13:4
(vilddJuret)talade ss. en d.
13:11
ur d.ns gap såg Jag 3 orena andar 16 :13
(ängeln) grep d.n,den gamle ormen 20:2

DRICKA (allmänt)
(Hagar) gav gossen att d.
1. Mos. 21:19
låt mig få d.,och hon svarar:Drick 24:14
24 :18
(Rebecka:) Drick, min herre
(Rebecka) gav honom att d.
24:18
sedan hon hade givit hm att d.
24:19
att de alla hava fått d.
24:19
när alla kamelerna hade druckit
24:22
och hon då svarar mig: Drick du
24:44
sade jag till henne: Låt mig få d.
24:45
Drick; dina kameler vill jag vattna 24:46
Så drack jag, och hon vattnade
24:46
dit hjordarna kommo för att d.
30:38
parningstid, när de kommo att d. 30:38
de drucko sig glada med honom
43 :34
bägaren s. min herre d.er ur
44:5
sade: Vad skola vi d.
2. Mos. 15:24
(H.:) så att folket får d.
17:6
gav det åt I. barn att d.
32:20
blev kvar där hos H. utan att d.
34:28
allt man d.er bliver orent 3.Mos.11:34
giva kvinnan .. att d.
4. Mos. 5:24
intet slags druvsaft skall han d.
6:3
menigheten och •• boskap fick d.
20:11
druckit blod av slagna män
23 :24
(Jael) gav (Sisera) att d.
Dom. 4:19
alla s. falla pä knä för att d.
7:5
starka drycker får hon icke d.
13:14
så att (Simson) kunde d.
15:19
drick av det s. mina tjänare
Rut 2:9
(lammet) drack ur hs bägare 2. Sam. 12:3
23:16
(David) ville icke d. det
Skulle jag d. de mäna blod
23 :17
(David) ville icke d.det
23:17
1. Kon. 16:9
(Ela) druckit sig drucken
(Elia:) så att jag får d.
17 :10
Ben-Hadad .. drack med konungarna 20:12
Ben-Hadad höll på att d. sig
20:16
I själva skolen hava att d. 2. Kon. 3:17
d. var och en ur sin brunn
18:31
David ville icke d.det
1. Krön. 11:18
Skulle jag d. dessa mäna blod
11 :19
(David) ville icke d. det
11:19
när man drack, gällde lagen Est. 1:8
Haman satte sig ned till att d.
3:15
huggorms gift .. att d.
Job 20:16
Allsmäktiges vrede .• fä d.
21 :20
giver du mskorna att d.
Ps. 36:9
skulle jag d. bockars blod
50:13
De gåvo mig ättika att d.
69:22
måste d. dess drägg i botten
75:9
gav dem rikligen att d.
78:15
givit tårar att d. i fullt mått
80:6
110:7
Ur bäcken skall han d. på vägen
så giv (ovännen) att d.
Ords. 25:21
dessa d.och förgäta sitt armod
31:7
rusdrycken •• för dem s.d.den Jes.24:9
törstande drömmer att han d.er
29:8
mitt svärd har druckit sig rusigt 34:5
d.er sig rusigt av blod
34:7
d. var och en ur sin brunn
36:16
så att mitt folk kan få d.
43:20
får han därvid försaka att d.
44:12
att d. hans vredes bägare
51 :17
51:22
av min vredes kalk ej vidare d.
så skola vi d. oss druckna
56:12
mina tjänare skola d.
65:13
giver oss (Juda) gift att d.
Jer. 8:14
icke giva tröstebägaren att d.
16:7
25:15
giv alla de folk att d.därur
25:16
Må de d. så att de ragla
25:17
gav alla de folk att d.
Sesaks konung skall d. efter dem
25:26
D.en så att I bliven druckna
25:27
icke vilja taga kalken och d.
25 :28
Så säger H. Sebaot: I måsten d.
25:28
46:10
nu skall svärdet d. sig rusigt
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DRAGANTGUMMI

Det hebr. ord, nekot, som är övers.
• dragantgummi., betyder egentligen
något som är slaget eller krossat, därnäst välluktande ämnen, kryddor
o.dyl. På det sistnämnda sättet översättes ordet av Vulgata och andra
versioner; jfr norska övers. »krydderier •.
En vanlig uppfattning numera är,
att det hebreiska ordet i anslutning
till ett liknande arabiskt ord betecknar dragantgummi, en produkt, som
utvinnes ur Astragalus gummifer eller
Astragalus tragacantha, en liten buskväxt av släktet Leguminosa:. Denna
buske växer i Mindre Asien, Syrien,
norra Palestina och Persien. Gummit
är det i luften torkade slem, som
avsöndrats från buskens stam eller
grenar. Dragantgummi var i biblisk
tid en viktig exportvara, som var
särskilt eftertraktad i Egypten. Gummit användest.ex. vid balsamering
av lik samt vid framställning av välluktande stoffer för kultbruk. I våra
dagar brukas det bl.a. inom läkemedelsindustrin.
DRAGANTGUMMI
kameler lastade med d.
ss. skänk •• d.och ladanum
-dragare

1.Mos.37:25
43:11

DRAGARE

vapendragare l.Sam.14:7,13

den s. icke hade förskyllt att d.
49:12
kalken, nödgas att d. den
49:12
(Edom) skall nödgas att d.
KIag. 3:15
(H.) gav mig malört att d.
Hes.
4:11
så mkt skall du hava att d.
23:32
nödgas d. din systers kalk
23:34
Du skall nödgas d. ut (kalken)
25:4
de skola d. din mjölk
34:19
d. vad edra fötter hava grumlat
39:18
d. blod av jordens hövdingar
39:19
fä d. eder druckna av blod
Dan. 5:3
ur dem skulle konungen d.
Am. 4:1
Skaffen hit, så vi få d.
Ob. v.16
ss. I haven druckit
v.16
skola ock alla hednafolk få d.
v.16
de skola få d. kalken
du skall också själv få d.
Hab.2:16
Hagg. 1:6
I d.en, men fån icke nog
Matt. 6:31
Vad skola vi d.
20:22
d. den kalk s. jag skall d.
20:23
(J .:) väl skolen I få d. min kalk
törstig och gåven mig att d.
25:35
när gävo (vi) dig att d.
25:37
och I gåven mig icke att d.
25:42
26:27
tog en kalk och sade: D.en härav
Härefter skall jag icke mer d.
förrän jag d.er det nytt med eder 26 :29
(J.:) jag måste d.denna kalk
26:42
räckte de (J. ) vin att d. blandat med 27:34
smakat .• ville han icke d.det
27:34
en av dem gav hm ättikvin att d.
27 :48
l d. den kalk s.jag d.er
Mark. 10:38
den kalk jag d.er skolen I få d.
10:39
de drucko alla därav
14:23
Jag skall icke mer d. av det förrän
jag d.er det nytt i Guds rike
14:25
en av dem gav hm att d.
15:36
om de d. ngt dödande gift
16 :18
starka drycker .. icke d.
Luk. 1:15
Söken icke efter vad I skolen d.
12:29
jag härefter icke skall d. av det
22:18
(J.:) Giv mig att d.
Joh. 4:7
Huru kan du bedja om ngt att d.
4:9
säger till dig: Giv mig att d.
4:10
Jakob, s •. drack ur (brunnen)
4:12
komme han till mig och d.e
7:37
Skulle jag icke d.den kalk
18:11
Rom. 12:20
giv (din ovän) att d.
Mjölk gav jag eder att d.
1. Kor. 3:2
drucko de samma andliga dryck
10:4
de drucko ur en andlig klippa
10:4
I kunnen icke d. H. kalk
10:21
11:25
Så ofta I d.en den, så gör en den
på ett ovärdigt sätt d.er H.kalk
11:27
1. Tess. 5:7
de s. d. sig druckna
jorden •• drack upp strömmen Upp. 12:16
14:8
Babylon, s.givit alla folk att d.
skall han få d. av Guds vredes vin 14:10
har ock du givit dem blod att d.
16:6
hava druckit sig druckna
17:2
vredesvin hava alla folk druckit
18:3
den s. törstar skall jag giva att d. 21:6
DRICKA (dricka vatten)
Låt mig få d.litet vatten
1. Mos. 24:17
Låt mig få d.litet vatten ur din
24:43
vämjas vid att d. vatten
2. Mos. 7:18
egyptierna icke kunde d. vatten
7 :21
grävde man efter vatten till at~ d.
7:24
vattnet i floden kunde man icke d.
7 :24
15:23
de kunde icke d. vattnet i Mara
hade folket intet vatten att d.
17:1
Given oss vatten att d.
17:2
giva kvinnan vattnet att d. 4. Mos. 5:26
har givit henne vattnet att d.
5 :27
där intet vatten finnes att d.
20:5
icke d. vatten ur brunnarna
20:17
min boskap d.er av ditt vatten
20:19
icke d. vatten ur brunnarna
21 :22
intet vatten åt folket att d.
33:14
vatten att d. skolen I köpa 5. Mos. 2:6
vatten att d .. för penningar
2:28
vatten att d. gm himmelens regn 11:11
Giv mig litet vatten att d.
Dom. 4:19
fallit ned på knä för att d. vatten
7:6
att äta och vatten att d.
1. Sam. 30:11
ville giva mig vatten att d. 2. Sam. 23 :15
d. sitt eget vatten
2. Kon. 18:27
jag drack ut främmande vatten
19:24
1. Krön. 11:17
giva mig vatten att d.
gav du intet vatten att d.
Job 22:7
att de ej kunde d.ur sina
Ps. 78:44
Drick vatten ur din .. brunn Ords. 5:15
Jes. 36:12
nödgas d. sitt eget vatten
grävde brunnar och drack vatten
37:25
till Egypten och d.av .. vatten Jer. 2:18
till Assyrien och d. av •• vatten
2:18
Vattnet få vi d •• för penningar KIag. 5:4
Du skall d. vatten efter mått Hes. 4:11
att de skola d. vatten efter mått
4:16
12:18
(H.:) drick ditt vatten darrande
skola d. sitt vatten med förfäran
12:19
intet träd s. haft vatten att d.
31:14
31:16
de s.hade haft vatten att d.
34:18
I fån d. det klaraste vattnet
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Dricka-Driva
låt giva oss vatten att d.
Dan. 1:12
för att få vatten att d.
Am. 4:8
bägare friskt vatten att d.
Matt. 10:42
giver en bägare vatten att d. Mark. 9 :41
s. d.er av detta vatten
Joh. 4:13
s. d.er av det vatten jag giver
4:14
Drick nu icke längre vatten l. Tlm. 5:23
DRICKA (dricka vin)
när (Noa) drack av vinet
l. Mos. 9:21
19:32
giva vår fader (Lot) vin att d.
gåvo de sin fader'vin att d.
19:33
låt oss •• giva hm vin att d.
19:34
gåvo de sin fader vin att d.
19:35
räckte (Isak) vin, och han drack
27 :25
eller dina söner måd.vin 3. Mos. 10:9
icke d. syrad dryck av vin 4. Mos. 6:3
Sedan får nasiren åter d. vin
6:20
intet vin skall du få att d. 5. Mos. 28:39
icke vin eller starka drycker att d. 29:6
av druvors blod drack du vin
32:14
drucko deras drickoffers vin
32:38
så att du icke dricker vin
Dom. 13:4
drick icke vin eller starka drycker 13:7
vin har jag icke druckit
1.Sam. 1:15
vinet skola de hava att d.
2. Sam. 16 :2
d.en edert sötaste vin
Neh. .8:10
när vinet dracks, sade kon.
Est. 5:6
när vinet dracks, sade kon. till Ester 7:2
ha söner och döttr. drucko vin Job 1 :13
söner och döttrar drucko vin
1 :18
våld är det vin s. de d.
Ords. 4:17
d.en av vinet s.jag har blandat
9:5
Ej kon. tillkommer det, att d. vin 31:4
drick vin med glatt hjärta
Pred. 9:7
d.er mitt vin och min mjölk
HV. 5:1
kryddat vin giva att d.
8:2
hjältar i att d. vin
Jes. 5:22
I drucken vin, Isaden: Låtom oss
äta och d., i morgon måste vi dö
22:13
Vin d.er man icke IRer under sång 24:9
främlingar skola icke d.ditt vin
62:8
de s. inbärga vinet skola d. det
62:9
giv dem vin att d.
Jer. 35:2
och sade till dem: D.en vin
35:5
de svarade: Vi d. icke vin
35:6
och edra barn skolen aldrig d. vin 35:6
så att vi aldrig d. vin
35:8
35:14
bud •• att de icke skulle d. vin
ännu i dag d. de icke vin
35:14
Av (Babeis) vin drucko folken
51:7
vin får ingen präst d.
Hes. 44:21
Dan. 1:5
av det vin han själv drack
vinet s. (konungen) drack av
1:8
det vin s.de skulle hava druckit
1:16
Medan de så drucko vin
5:4
haven druckit vin ur dem
5:23
drucko sig febersjuka av vin Hos. 7:5
jämren eder, alla I s. d.en vin Joel 1:5
sålt för vin s.de hava druckit upp
3:3
bötfälldas vin d.er man
Am. 2:8
Men I gåven nasirerna vin att d.
2:12
skolen I icke få d. vin från dem
5:11
I s. d.en vin ur stora bälar
6:6
9:14
skQla de ock få d. vin från dem
men icke få d. vinet
Mika 6:15
skola de ej få d. vin från dem Sef. 1:13
räckte de (J.) vin att d.
Matt. 27:34
ingen s.druckit gammalt vin Luk. 5:39
Johannes döparen d.er ej vin
7:33
avhälla dig från att d. vin
Rom. 14:21
d.en eder icke druckna av vin Ef. 5:18

han nu hade ätit och druckit
13:23
(Ella:) ät och drick
18:41
Ahab ditupp for att äta och d.
18:42
(Ella) åt och drack och lade sig
19:6
stod han upp och åt och drack
19:8
låt dem äta och d.
2. Kon. 6:22
när de hade ätit och druckit
6:23
de (spetälska) åto och drucko
7:8
gick (Jehu) In och åt och drack
9:34
de åto och drucko
1. Krön. 12:39
åto och drucko inför H. ansikte
29:22
(Esra) varken äta eller d.
Esr. 10:6
gick bort och åt och drack
Neh. 8:12
Icke äta eller d.ngt under
Est. 4:16
sina systrar att äta och d.
Job 1:4
Ät och drick kan han säga
Ords. 23:7
hon kan äta och d. under sin Pred. 2:24
om ngn kan äta och d. vad gott är
3:13
att hon äter och d.er
5 :17
att (mekan) äter och d.er
8:15
ät ditt bröd och drick ditt vin
9:7
Äten •• och d.en,ja,berusen
HY. 5:1
men äter och d.er
Jes. 21:5
Låtom oss äta och d., ty i morgon 22:13
malört att äta och gift att d. Jer. 9:15
att sitta med dem och äta och d.
16:8
22:15
Din fader åt ju och drack
malört att äta och gift att d.
23:15
skolen få äta kött och d.blod Hes. 39:17
I äten och d.en, är det icke för
eder räkning s. I äten och d.en Sak. 7:6
vad I skolen äta eller d.
Matt. 6:25
Johannes varken äter eller d.er
11:18
(J.:) han både äter och d.er
11:19
(J.:) före floden:de åto och drucko 24:38
äter och d.er med •• s. äro druckna 24:49
äta och d. med publikaner och Luk. 5:30
men dina lärjungar äta och d.
5:33
Mskosonen både äter och d.er
7:34
äten och d.en vad de hava att giva 10:7
giv dig ro, ät, drick och var glad
12:19
han begynner att äta och d.
12:45
VI hava ätit och druckit med dig
13:26
betjäna •• medan jag äter och d.er 17:8
sedan må du själv äta och d.
17:8
mskorna åto och drucko
17 :27
Lots tid mskorna åto och drucko
17:28
få äta och d. vid mitt bord
22:30
äten Mskosonens kött och d.en Joh. 6:53
äter mitt kött och d.er mitt blod 6:54,56
(Saulus) varken åt eller drack Apg. 9:9
s. åto och drucko med honom
10:41
att varken äta eller d.
23:12,21
ned till att äta och d.
1. Kor. 10:7
vare sig I äten eller d.en
10:31
hem, där I kunnen äta och d.
11:22
äten detta bröd och d.en kalken
11 :26
äte så av brödet och d.e av kalken 11:28
s. äter och d.er utan •• åtskillnad
11:29
äter och d.er en dom över sig
11:29
låtom oss då äta och d.
15:32

DRICKANDE
under sitt d. forgäta

Ords. 31:5

DRICKOFFER

Drickoffret, hebr. näsäk, var inte
ett självständigt offer utan ett tillägg
till bränn- och tackoffret, 2.Mos.29:
40 f.; 4.Mos.15:28-29. Drickoffret
bestod av vin, som antagligen hälldes
på altaret eller vid dess fot. Man
använde från en halv till en hel hin
vin, allt efter olika tillfällen. - Första
gången Skriften omtalar drickoffer
är i I.Mos.35:14, när Jakob offrade
på den minnessten, som han hade
rest åt Herren i Betel.

förekommer också i 2.Tim.4:6, ordagrant: jag utgjutes redan såsom ett
drickoffer.
DRICKOFFER
1. Mos. 35:14
1 (Jakob) offrade d. därpå
2.lIfos.25:29
2 man skall utgjuta d.
l ss. d. en fjärdedels hin vin
29:40
l.likadant spIsoffer och d.
29:41
l intet d. skolen I uigjuta därpå
30:9
2 med vilks man skulle utgjuta d. 37:16
1 d. en fjärdedeIs hin vin
3. Mos. 23:13
23 :18
1 tillhörande spiaoffer och d.
1 åt H. slaktoffer och d.
23:37
l därpå kannorna till d.ren 4.Mos. 4:7
1 tillhörande spIsoffer och d.
6:15
1 offra •• spisoffer och d.
6:17
15:5
l ss.d. skall du offra •• vin
1 ss. d •• en tredjedels hin vin
15:7
l ss.d •• en halv hin vin
15:10
1 det spisoffer och det d.
15:24
l ss.d.därtill skall du offra
28:7
l i helgedomen skall d. utgjutas
28:7
l d. av stark dryck utgjutas åt H. 28:7
1 likadant spisoffer och d.
28:8
1 spisoffer, samt tillhörande d.
28:9
1 brännoffret med tillhörande d.
28:10
1 de tillhörande d.ren skola utgöras28:14
1 brännoffret med tillhörande d.
28:i5
1 (eldsoffersspis) med •• d.
28:24
1 därjämte tillhörande d.
28:31
1 förutom de d •• ett eldsoffer
29:6
1 forutom de d.s.höra till
29:11
1 med tillhörande spisoffer och d. 29:16
29:18
1 d. s. skola offras
29:19
1 och det d.s.hör till dem
1 de d. s. skola offras
29:21
29:22
1 tillhörande spisoffer och d.
1 de d. s. skola offras
29:24
1 tillhörande spisoffer och d.
29:25
29 :27
1 de d. s. skola offras
1 med tillhörande spisoffer och d. 29 :28
1 de d. s. skola offras
29:30
1 brännoffret med tillhörande •• d. 29:31
29:33
1 de d. s. skola offras
1 brännoffret med tillhörande •• d. 29:34
1 de d. s. skola offras
29:37
1 med tillhörande spisoffer och d. 29:38
29:39
1 dessa må nu vara •• d.
3 drucko deras d.s vin
5. Mos. 32:38
2. Sam. 23:16
2 ss. ett d.åt H.
1 utgöt sitt d.
2. Kon. 16:13
16 :15
1 d. för allt folk i landet
2 göt ut det ss. ett d. åt H. 1. Krön. 11 :18
1 brännoffer •• med tillhörande d. 29:21
1 d.s.hördetill brännoffr. 2.Krön.29:35
4 s.behöves till dithörande d. Esr. 7:17
1 icke offra deras d. av blod
Ps. 16:4
1 åt (stenarna) utgjuter du d. Jes. 57:6
1 d. utgjuta de åt andra gudsr Jer. 7 :18
1 uigjutit d. åt andra gudar
19:13
32:29
1 utgjutit d. åt andra gudsr
1 utgjuta d. åt henne
44:17
1 upphörde att •• utgjuta d.
44:18
44:19
1 utgjuta d. åt henne
l s. vi utgjuta d. åt henne
44:19
1 att utgjuta d. åt henne
44:25
Hes. 20:28
1 utgöto där sina d.
1 frambära •• d. på festerna
45:17
2 ej få offra vin till d. åt H.
Hos. 9:4
1 d. äro forsvunna ifrån H. hus Joel 1:9
1 eder Guds hus måste sakna •• d.
1:13
1 ngn välsignelse •• till d. åt H.
2:14
5 mitt blod utgjutet ss. ett d.
Fil. 2:17

DRINKARE
l son är en frossare och d. 5. Mbs. 21:20
1 d. och frossare bliva fattiga Ords.23:21
2 om ngn broder vore en d. 1.Kor. 5:11
2 eller d •• få Guds rike
6:10
DRISTA

d.t mig att tala till H.
l. Mos. 18:27
har d.t mig att tala till H.
18:31
(Balak) d.de icke att
Dom. 11:25
din tjänare d.t att bedja
l. Krön. 17:25
Misstycker du, om man d.r
Job 4:2
ingen gudlös d.r komma inför hm 13:16
Ej heller d.de sig någon
Matt. 22:46
d.de sig Ingen ställa ngn
Mark. 12:34
De d.de sig Icke att ställa
Luk. 20:40
ingen av lärj. d.de sig fråga Joh. 21:12
d.de sig tngen att närma sig Apg. 5:13
7:32
(Moses) d.de icke att se dit
skall icke d.mig att ords
Rom. 15:18
d.de (Mikael) sig icke att
Jud. v.9
DRISTIG
på ett delvis ng1 d.t sätt
vi äro Icke nog d.a
Alltså kunna vi d.t säga

Rom. 15:15
2. Kor. 10:12
Hebr.13:6

DRISTIGHET
få mskors barn d. att göra
Pred. 8:11
med allt större d. våga förkunna Fil. 1:14
DRIVA

Se även: Fördriva, leda, föra, herde,
hjord.
-driva

bortdriva Ps.31 :23
fördriva Jes.27:13
utdriva Matt.9:33
indriva 2.Kon.23:35
pådrivare Job 3:18
DRIVA

1) hälak, 11m
gå; far;; hif.T föra el. driva undan.
2) utf. ord.
Övers .• driva ned_ i Jes.43:14 beror
på verbet järag, se 38.
3) siilall, n~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända
ut; pi. jaga, driva ut el. bort. Se:
Bud 8, Budskap l, Egga 3.
4) hiilalf 'alläre, 'J~ ,,~O
gå bakom el. efter. Se: Efterfölja 3.
5) diipalf, ~ ~
slå häftigt; driva häftigt framför sig.
6) niihag, ln)
driva, driva- på, föra, leda, i synnerhet om att driva på boskap.
7) niitaS, ~~
slunga, kasta. Se: Avstå 7.
8) I.Sam.l:16 ordagrant: ty på grund
av mitt myckna bekymmer och min
myckna sorg har jag talat.
9) nii!!ap, ~ J4
driva isär, skingra, fördriva, föra
bort.
10) rii'ii, n~1
valla, driva el. föra i bet.
11) giiraS, tUJ~
fördriva, driva bort el. ut, förjaga.

DRICKA (äta och dricka)
åto och drucko, han och ha l. Mos. 24:54
25:34
(Esau) åt och drack
(Isak, Abimelek) åto och drucko
26:30
skådat Gud,åto och drucko 2. Mos. 24:11
folket satte sig ned att äta och d. 32:6
utan att äta och utan att d. 5. Mos. 9:9
utan att äta och otan att d.
9:18
de s. åto fett och drucko vin
32:38
(Sikems borg.) åto och drucko Dom. 9:27
de åto och drucko och voro där
19:4
åto båda tillsammans och drucko 19:6
åto de och drucko
19 :21
förr än han ätit och druckit
Rut 3:3
när Boas hade ätit och druckit
3:7
när de hade ätit och druckit 1. Sam. 1:9
bröd att äta och vatten att d.
30:11
3 dygn varken ätit eller druckit
30:12
(amalekiterna) åto och drucko
30:16
i mitt hus för att äta och d. 2. Sam. 11:11
David lät (Uria) äta och d.med sig 11:13
vad jag äter eller för vad jag d.er 19:35
de hälla nu på att äta och d. 1. Kon. 1:25
man åt och drack och var glad
4:20
vill jag varken äta eller d.
13:8
Du skall varken äta eller d.
13:9
vill icke äta eller d. med dig
13:16
Du skall varken äta eller d. där
13 :17
giv hm att äta och d.
13:18
(gudsmannen) åt i ha hus och drack 13:19
och ätit och druckit på den ort
13 :22
förbjudit dig att äta och d.
1"3 :22

1) n/isälf, ~R~.
utgjutande; . dryckesoffer, drickoffer;
av: näsa~, se 2.
2) näsalf, ";JQ~
gjuta, utgjuta; utgjuta såsom drickoffer.
3) näsilf, ";1 'Q~
utgjutande; dryckesoffer, drickoffer;
av: näsa~, se 2.
4) nesalf,";1Q ~
aram. hebr: näsä~, se 1.
5) spendö, o 11 If \i 6 w
gjuta, utgjuta; utgjuta såsom drickoffer; motsvarar hebr. näsak, se 2.
Fi1.2: 17 ordagrant: om jag än bliver
utgjuten såsom ett drickoffer; verbet

DRINKARE

14) su~, :l·id

l) sobe', X;!b
drinkare, suput; av: sällä', berusa sig,
supa. Jfr Hes.23:42 plur., övers. dryckesbröder; Ords.23:20 plur. i sammansättningen -vindrinkare-.
2) merhysos, )l If e u o o ~
drucken, berusad, drinkare; av: methy,
vin.

återvända, vända tillbaka; hif. föra
el. driva tillbaka.
15) hiimam, 0IQQ
sätta i rörelse, driva på. Jfr 2.Krön.
15:6, övers. förvirra.
16) Hes.23:1l ordagrant: gjorde sin
lusta värre än hon och sin otukt
värre än sin systers otukt.
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DRICKOFFER

=

DRI"

Gör jag det av egen d.
icke gör det av egen d.

l. Kor. 9:17
9:17

DRIFTIG
var d. i sitt arbete

l. Kon. 11:28

DRIFTIGHET
lägger d. i sina armar

Ords. 31:17

DRINKARE

Se även: Dricka, dryckenskap, dryck,
dryckeslag, utsvävningar, nykter.
-drinkare

vindrinkare Matt.1l:19; Luk.7:34

12) sii!a!, nl!}i~
ställa, sätta, placera; i Ps.49: 15 övers.
drivas ned. Verbet förekommer f.ö.
endast i Ps.73:9, övers. stiga upp.
13) misliill, n~
plats dit någon skickas el. drives; av:
sälal}., se 3; i Jes.7:25 mi§lal}. sor,
plats dit nötkreatur (oxar) drives.

Driva
17) jäsap, <] g ~
fortsätta; hif. tillägga, med prep. 'äl,
föröka, förmera, övers. driva ännu
längre. Se: Begynna 8.
18) rä~ä,

il.?1

36) nä!an 'oräp, <] ~·V 1[1 ~
ego giva nacken; vända någon ryggen,
t.ex. 2.Krön.29:6; på här angivna
ställen med obj., övers. driva på flykten.
37) nus, D·l J
fly; hif. låta fly, driva på flykten.
38) jära!!, 1J~
gå el. stiga ned; hit. föra el. driva
ned, i Jes.43:l4 tillsammans med pI.
av bäriaI:t, flyende, snabbt försvinnande (av: bäral;1, se 26), därav övers.
driva på flykten; jfr 2.

vara stor el. mycken; hif. förstora,
förmera, i Hes.23:l9 övers. driva
ännu längre. Se: Bedriva 10, Begära
1, Bevisa 21.
19) gerusä, il o/lJ
fördrivande el. utdrivande från hus
och hem; av: gåras, se 11. Ordet
förekommer endast i Hes.45:9.
20) Hab.l:9 ordagrant: deras (eg.
deras ansiktens) strävan (begär, riktning, inriktning) [är] framåt.
21) näsab, JrtlJ
blåsa; hit. låt; blåsa; driva bort genom att blåsa.
22) nä!!alt, ilJ ~
stöta bort, förskjuta, förkasta, driva
undan el. bort; här hif.
23) sur, 1·10
vika, avvika, avlägsna sig; hif. avlägsna, driva bort el. ut. Se: Avfalla
13, Avfällig 1, Avskaffa 1, Avstå 5,
Avvända 1.
24) gälä, il?"
utvandra, gå·i landsflykt; hif. föra i
landsflykt, driva el. föra bort, i Hes.
39:28 övers. driva bort i fångenskap.
25) zänalt, ilJ+
stinka, vara motbjudande el. avskyvärd; förakta, förkasta, fördriva, driva bort; här hif.
26) bärah, il 13
fly; hif.· jag~ T el. driva på flykten,
driva bort. Jfr I.Krön.8:13; 12:15,
övers. förjaga. Se: Avvika l.
27) rähak, Pill
vara lån~t b~;ta, avlägsna sig; hif.
driva el. föra långt bort, avlägsna.
Se: Avhålla 7.
28) nätä, ilt:l J
sträck~ el. s~änna ut; luta, böja el.
vika av; hif. avvisa, visa ifrån sig,
vända, driva bort el. tillbaka. Jfr
J es.44:20, övers. förleda; Ords.7: 21
förföra. Se: Avfall 2, Avfalla 6, Avsides 4.
29) dältä, ilQ 1
stöta, slå omkull, bringa på fall,
driva bort.
30) nu!!, 1·1 J
röra sig hit och dit, driva omkring,
vara flyktig, fly; hif. sätta i rörelse,
driva på flykten, driva bort.
31) [dualt], Q·11
hif. skölja, bortskölja; fördriva, driva
bort. Verbet förekommer f.ö. i 2.
Krön.4:6; Jes.4:4; Hes.40:38.
32)~uaj l!:l J
röra sig av och an, vackla hit och
dit, driva omkring; hif. få att röra
sig el. vackla, låta driva omkring.
Jfr Jes.29:9, övers. ragla; Klag:4: 14
irra omkring; Am. 4:8 stappla.
33) 'U$, Y·1X
vara trång; hasta, skynda sig; tränga,
pressa el. driva på; i 2.Mos.5: 13 står
verbet i part. pI. i anslutning till part.
pI. av någas (se 35), som är övers.
fogdar.
34) 'älfap, <]d!$
uppröra, skaka; pressa el. driva på;
verbet förekommer endast i Ords.16:
26. Jfr subst. 'i'ikäp, Job 33:7, övers.
myndighet.
35) någas, tv J J
driva fram; driva på; trycka, pressa,
ansätta. Jfr 2.Kon.23:35, övers. indriva; 5.Mos.15:2,3 kräva. Participet
är ofta övers. »plågare», t.ex. J es.
9:4; jfr 33.

51) sältar, lD~
gå el. resa' omkring; driva handel; i
Hes.27:2l part. plur. de som driver
handel, köpmän; jfr 50.
52) rälfal,
driva köpenskap; endast part. en som
driver köpenskap, köpman.
53) Hes.28:5 ordagrant: genom din
stora vishet (eg. vishets storhet) i din
köpenskap.
54) nätan benfisälf, ':11?'.~~ 1D ~
giva m~t ränta el. ock~r, driva ocker
med; av: nätan, giva, prep. be och
näsä~, ränta: ocker.
55) näsä, n tO J
låna, i dåli; ~ening: ockra, driva
ocker.
56) mikSä,
smitt el. drivet arbete; av: käsä, vara
hård; hif. göra hård. Se: Årbete 4.
57) saleuö, cr et AE Uw
få att gunga, sätta i rörelse el. dallring, driva hit och dit.
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39) si! selfäm, Ci ~
n 'v!
sätta el. vända ryggen till, i PS.2l:13
övers. driva på flykten.
40) hä!!ap, <] JO
stöta, stöta tillbaka, avlägsna, driva
undan.
41) 'äbar, lJV
gå öv;r, öv~r~krida; gå ut; hif. föra
över, föra el. driva ut. Se: Avvända 5.
42) [bähal], ?n3
skälva av räd~la; skynda sig, fly
snabbt; i 2.Krön.26:20 hit. övers.
strax driva ut. Jfr Job 23:16, övers.
göra försagd; Est.6:l4 skyndsamt
hämta.
43) järas, tV} ~
taga i besittning, ärva; ta ifrån någon
el. fördriva någon från hans egendom; driva ut; Job 20:15 ordagrant:
ur hans buk driver Gud ut den. Se:
Arv 2, Arvedel 6, Arvinge 2.

44) Hes.34:2l ordagrant: till dess att
I haven förskingrat dem ut (eg. till
det som är utanför).
45) migräs, tV~ ~ t;l
betesmark; utmårk, omgivning; fördrivande; av: gåras, se Il. Hes.36:5
ordagrant: för dess fördrivande till
byte.
46) lä'eg, Jp'~
en som stammar; narr, gycklare,
snyltgäst, i Ps.35:l6 plur. övers. som
driva gyckel; av: lä'ag, se Bespotta 1.
47) [kälas], D~~
här hithp. smäda, håna, driva gäck
med. Se: Bespotta 4.
48) 'äsä melä'lfä, il~X.'7tt i"i:?~
utföra en tjänst el. ett arbete; driva
handel. Se: Arbeta 4.
49) Jes.23:3 ordagrant: och du var
folkens inkomstkälla.
50) seltorä, iljnt;l
handel, affärsrörelse; de som driver
handel, köpmän.

'In

io/i??

58) utf. ord.
2.Kor.2: 17 ordagrant: såsom av Gud
tala vi inför Gud i Kristus.
59) pherö, ~ € p w
bära, föra; i Apg.27:l5,17 pass. föras
el. drivas hit och dit; ordagrant: vi
(resp. de) fördes el. drevos hit och dit.
60) exötheö, € f, w 8 € w
utdriva, fördriva, Apg.7:45; i Apg.
27:39 övers. låta driva upp (om
skepp).
61) agö, Ö. y w
leda, föra.
62) oregomai, <3 p € (o Il et l
sträcka sig efter, eftersträva, ha sin
håg vänd mot; i l.Tim.6: 10 omskrivning: låta sig drivas av.
63) elaunö, € A et j V W
driva, sätta i rörelse.
64) apostel/ö, &11 o cr T € A Aw
sända ut, sända i väg; i Mark.5: 1O
övers. driva bort. Se: Bud 19, Budskap 14.
65) ekMl/ö, EK Sel AAw
kasta ut, driva ut el. bort. Jfr 75.
66) parapherö, 11 et P et ~ € p w
bära bredvid; bära förbi; bära bort.
67) diapherö, Ol et ~ € p w
bära el. föra igenom; föra isär; föra
hit och dit; i Apg.27:27 pass., övers.
driva omkring.
68) poieö, 11 o l € w
göra; om tid: tillbringa; 2.Kor.ll :25
ordagrant: ett dygn har jag tillbringat
på djupet.
69) peripherö, 11 E P l ~ € p w
bära el. föra omkring; i Ef.4: 14 pass.,
övers. drivas omkring. Jfr vårt låneord 'periferi'.
70) anemizomai, &v E Il l Z; o Il et l
pass. röras av vinden; endast i Jak.
1:6, övers. drivas omkring av vinden; av: anemos, vind.
71) klinö, K A lVw
böja; få att vika undan; i Hebr.ll :34
övers. driva på flykten.
72) exerchomai, Ef, € p X o Il et l
gå el. komma ut; i Mark.9:29 omskrivande övers. drivas ut.
73) a/rö, et i.' p w
höja, lyfta, bära; taga bort, avlägsna;
i l.Kor.5:2 övers. driva ut; en del
handskrifter har exatrö, se 74.
74) exa/rö, Ef, et f p w
taga bort, avlägsna; i I.Kor.5:13
övers. driva ut. Jfr 73.
75) exö Ml/ö, 1:' f, w S el AA w
kasta ut, driva ut. Jfr 65.
76) ekmykterizö, ~ K Il u K T n p f Z; w
rynka på näsan åt; övers. driva gäck
med; i verbet ingår mykter, näsborre.
Jfr mykterizomai, GaI.6:7, övers. låta
gäcka sig.
77) diachleuazö, å l et X A E U ii Z; w
skämta, gyckla, håna, spotta, driva
gäck; av: prep. dia och chleuazö,
se 78.
78) chleuazö, X A E U ii Z; w
skämta, gyckla, håna, spotta, driva
gäck; av: chleue, skämt, gyckel, hån,
spott.
79) emporeuomai, ? Il 11 o P E (j O Il et l
grundbet. gå, resa, färdas; resa i
affärer, driva handel. Jfr 2.Pet.2:3,
övers. bereda sig vinning.
DRIVA

Uppdelning: allmänt, bort, omkring,
på, på flykten, tillbaka, undan, ut,
gyckel, gäck, handel, köpenskap,
ocker, drivet arbete.
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DRIVA
1 arken drev på vattnet
1. Mos. 7 :18
2 drevo dem ända till El-Paran
14:6
3 haven d.it mig ifrån eder
26:27
32:17
2 djuren s.du d.er framför dig
4 de övriga s.drevo hjordarna
32:19
5 (Jakob:)d.er man dessa
33:13
2 boskapen s.d.es framför mig
33:14
6 (Mose)drev en gång
2. Mos. 3:1
7 drev (vaktlar) över lägret 4. Mos .11:31
2 drevo dem ända till Horma
14:45
2 drevo eder ända till
5. Mos. 1 :44
2 drevo dem ända till Aseka Jos. 10:10
8 sorg s. har d.it mig
1. Sam. 1:16
6 drev dessa framför boskapen
30:20
9 löv s. d.es av vinden
Job 13:25
10 rövade hjordar d.er man i bet
24:2
11 (Abimelek) drev hm ifrån
Ps. 34:1
12 ss. fårhjord d.s de till dödsriket 49:15
13 platser dit oxar d.s
Jes. 7:25
14 dem s.d. fienden på porten
28:6
28:28
15 d. sina vagnshjul och hästar
2 d.kald~erna ned på skeppen
43:14
16 drev sin otukt ännu längre Hes. 23:11
17 denna drev sin otukt ännu längre 23:14
18 drev hon sin otukt ännu längre 23 :19
45:9
19 hören upp att d. mitt folk
3 till gränsen skola de d.dig Ob. v.7
20 av stridslust d.s de framåt Hab. 1:9
57 rör s. d.es hit och dit
Matt. 11:7
57 rör s. d.es hit och dit
Luk. 7:24
58 drev dem att utsätta sina Apg. 7:19
59 och läto (skeppet)d.
27:15
59 (sjömännen) läto skeppet så d.
27:17
60 låta skeppet d. upp på denna
27:39
61 de s. d.s av Guds A.
Rom. 8:14
58 d.na av Gud ,förkunna vi 2.Kor. 2:17
61 om I d.ens av ande
Gal. 5:18
62 låtit sig så d.s därav
1. Tim. 6:10
61 d.s av allahanda begärels.2. Tim. 3:6
59 mskor, d.na av den h.A. 2. Pet. 1:21
63 skyar s. d.s av stormvinden
2:17
63 s. d.s av starka vindar
Jak. 3:4
DRIVA (bort)
11 Se,du d.er mig nu bort 1. Mos. 4:14
21 Abram drev bort dem
15:11
11 herdarna och ville d. bort2. Mos. 2:17
22 H.då har d.it dig bort
5. Mos.30:1
23 skulle jag d. bort Abimelek Dom. 9:29
11 Sebul drev bort Gaal
9:41
11 de nu hava d.i! mig bort 1. Sam. 26:19
23 och halta skola d.dig bort 2. Sam. 5:6
13 :16
3 svårt brott s. att d. bort mig
11 drev Salomo bort Ebjat. 1. Kon. 2:27
24 folk s.H.hade d.it bort 2. Kon. 17:11
25 Jerobeam drev dem bort 2.Krön.11:14
26 drev jag bort ifrån mig
Neh.13:28
3 du •• d.er henne bort
Job 14:20
27 Långt bort har han d.it mina
19:13
22 Driv (Davids förfölj.) bort
Ps. 5:11
28 Driv icke bort din tjänare
27:9
29 H. ängel d.e dem bort
35:5
30 icke ogudaktigas hand d. bort
36:12
27 Du har d.it mina förtrogna bort 88:9
27 d.it vän och frände långt bort
88:19
26 s. d.er bort sin moder
Ords. 19:26
27 tuktans ris d.er det bort
22:15
Jer. 15:1
3 Driv dem bort ifrån
22 länder till vilka han d.it dem
16:15
22 förskingrat mina får och d.it
23:2
22 till vilka jag d.it dem bort
23:3
22 till vilka jag d.it dem bort
23:8
22 jag måste d. edert bort
27 :10
22 att jag måste d. eder bort
27:15
22 orter till vilka jag d.it eder
29:14
22 folk till vilka jag skall d. dem
29:18
46:28
22 till vilka jag d.it (Jakob) bort
31 och drivit mig bort
51:34
24 om jag än drev dem bort Hes. 39:28
64 icke d. dem bort ifrån
Mark. 5:10
65 slogo de och drevo bort
Luk. 20 :12
65 drevo dem bort ifrån
Apg. 13:50
66 skyar s. d.s bort av vind.
Jud. v.12
DRIVA (omkring)
32 lät dem d.omkring
4.Mos.32:13
32 d.ostadiga omkring
Ps. 59:12
32 De d. omkring efter rov
59:1.6
32 d. de gärna omkring
Jer. 14:10
32 d. omkring från hav till hav Am. 8:12
67 drevo omkring på Adriat. Apg. 27:27
68 dygn har jag d.it omkring2. Kor. 11:25
69 ss. havets vågor d.s omkring Ef. 4:14
70 våg s.d.es omkring av vind. Jak. 1:6
DRIVA (På)
33 fogdarna drevo på dem 2. Mos. 5:13
6 Driv framåt och gör icke 2. Kon. 4:24
34 hs egen mun d.er på hm Ords. 16:26
Jes. 58:3
35 arbetare d.en I blott på
DRIVA (på flykten)
36 d.dina fiender på flykten 2. Mos. 23:27
37 2 d.l0000 på flykten
5. Mos.32:30
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Driva-Drucken
36
36
38
71

fiender drev de på flykt. 2. Sam. 22:41
fiender drev de på flykten
Ps. 18:41
d.dem på flykten
J es. 43:14
drevo främ.härar på flykt.Hebr.11:34

DRIVA (tillbaka)
28 d. henne tillbaka på vägen4.Mos. 22:23
39 d. (dina fiender) tillbaka
Ps. 21:13
DRIV A (undan)
l drev H.undan havet
2.Mos.14:21
40 d.er undan . . dina fiender 5. Mos. 6 :19
40 H.d.er dem undan för dig
9:4
40 H.skall själv d.dem undan Jos. 23 :5
40 Gehasi .• ville d. henne
2. Kon. 4:27
22 d. den undan till ett torrt
Joel 2:20
DRIVA (ut)
l. Mos. 3 :24
11 (Gud) drev ut mannen
11 Driv ut denna tjänstekvinna
21 :10
11 nödgas d.dem ut ur sitt 2. Mos. 6 :1
11 drev dem ut ifrån Farao
10:11
11 d. eder ut härifrån
11:1
11 hade ju d.its ut ur Egypten
12:39
11 drevo de ut Jefta
Dom . 11:2
11 d.it(Jefta) ut ur min faders hus 11:7
3 D.en denna kvinna ut
2.Sam.13:17
41 drev ut tempelbolarna
1. Kon. 15:1 2
42 drevo de (Ussia) ut
2. Krön. 26:20
43 av Gud d .es ut ur hs buk
Job 20 :15
11 Ur mskors samkväm d.s de ut 30:5
11 Driv ut bespottaren
Ords . 22:10
44 till dess att I d.it dem ut Hes. 34 :21
45 att d. ut dess inbyggare
36 :5
11 vill jag d.dem ut ur mitt Hos. 9:15
3 Ut till gränse n .. d.dig
Ob. v.7
11 Mitt folks kvi nnor d.en I ut Mika 2:9
11 skall Asdods folk d.s ut
Sef. 2:4
65 gm ditt namn d.it ut andar Matt. 7:22
65 (J .)drev ut andarna
8:16
65 Om du vill d. ut oss
8:31
65 s.han d .er ut de onda andarna
9 :34
65 makt •. att d. ut dem
10:1
65 d.en ut onda andar
10:8
65 med Bee ls ebul.. d.er ut andarna 12:24
65 Om nu Satan d.er ut Satan
12:26
65 s.ja g d.er ut de onda andarna
12:27
12:28
65 med Guds A.s.jag d.er ut
65 Varför kunde icke vi d.ut hm
17:19
65 (J.) drev ut alla s. sålde
21 :1 2
65 (J. )dr ev ut många onda
Mark. 1:34
1 :39
65 drev ut de onda andarna
65 makt att .. d.ut onda andar
3 :15
3 :22
65 (J.) drev ut de onda andarna
65 skulle Satan kunna d. ut Satan
3 :23
65 drevo ut många onda andar
6:13
7 :26
65 d. ut den onde anden
65 att (lärj.) skulle d. ut hm
9:18
65 Varför kunde icke vi d. ut hm
9:28
72 icke d.s ut gm annat än bön
9:29
65 drev ut onda andar gm ditt namn 9:38
65 (J . ) begynte d.ut dem s.sålde
11:15
65 (J.)d.it ut 7 onda andar
16:9
65 gm mitt namn skola de d. ut
16:17
65 drevo (J.) ut ur staden
Luk. 4:29
65 blivit d.en ut i öknarna
8:29
9:40
65 att de skulle d. ut (anden)
65 en man drev ut onda andar
9:49
65 (J. )drev ut en ond ande
11:14
65 d.er ut de onda andarna
11:15
11:18
65 s .jag d.er ut de onda andarna
65 s .jag d.er ut de onda andarna
11:19
65 med vem d.då edra egna ut
11:19
65 Guds finger s. jag d.er ut
11:20
65 i dag och i morgon d.er ut
13:32
65 begynte d. ut dem s. sålde
19:45
65 drev dem alla ur helged. Joh. 2:15
9:34
65 drevo (judarna) ut honom
65 att de hade d.it ut honom
9:35
73 d.it ut ur eder krets
loKor. 5:2
74 I skolen d. ut ifrån eder
5:13
Gal. 4 :30
65 Driv ut tjänstekvinnan
75 fullkomlig kärlek d.er ut 1. Joh. 4:18
65 han d.er dem ut ur församl .3.Joh.v.1 0

52
52
52
52
52
53

drevo köpenskap med dig
Dedan drev köpenskap hos dig
drevo köpenskap med dig
drevo köpenskap med dig
drevo köpenskap hos dig
vishet ••du drev köpenskap

27:17
27:20
27:22
27:23
27:24
28:5

DRIV A (ocker)
54 d.er ocker med penningar Ps. 15:5
Jer. 15:10
55 Jag har icke d.it ocker
DRIV A (drivet arbete)
56 i d.et arbete skall du
2. Mos. 25:18
56 l d.et arbete skall ljusstaken
25:31
56 i d.et arbete av rent guld
25:36
37:7
56 i d.et arbete gjorde han dem
56 I d.et arbete gjorde han Ijusstak.37:17
56 ett enda stycke i d.et arbete
37 :22
56 av guld i d.et arbete
4. Mos. 8:4
56 därpå voro i d.et arbete
8:4
56 i d.et arbete skall du göra dem 10:2
DRIVANKARE

lade (sjömännen) ut d.

Apg. 27:17

DROMEDAR
Se: Kamel.
DROMEDAR
på d.er skola de rora edra

Jes. 66 :20

DROPPE

-droppe

blodsdroppar Luk.22:44
myrradropp 2.Mos.30 :23
takdropp Ords.19 :13
DROPPE
vattnets d.ar drager han uppåt Job 36:27
vem han är, s. rodde daggens d.ar 38:28
mina lockar av nattens d.ar
HY. 5:2
att akta ss. en d. ur ämbaret Jes. 40:15
berusningens kalk till sista d.n
51:17
dricka ut den till sista d.n
Hes. 23:34

DROTTNING
hebr. malkä (även andra ord förekommer, se analyser). Konungarna i
Israel, liksom i Orienten för övrigt,
hade flera hustrur, och det var int e
vanligt, att någon av dem fick drottningtiteln. De få tillfällen detta ord
har använts i G.T., gäller det nästan
alltid utländska drottningar, t.ex.
Vasti, Ester, drottningen av Saba.
Det var dock som regel en a v konungens hustrur, som skilde sig från
de övriga, näml igen kronprinse n s
moder, jfr l.Kon.l: IS ff., som ofta,
när sonen blev konung, fick stort inflytande som gel2irä, konungarnoder,
se t.ex. 2 .Kon.1O:13. Konungarnas
mödrar är också ofta namngivna i
Bibeln, och att de har spelat en viss
roll, visar exempelvis l.Kon.2 : 19
(Bat-Seba), lS:2-13 (Maaka), 2.Kon.
8:26; 11:1-3 (Atalja). Särskilt Isebel
har blivit ett klassiskt exempel, 1.
Kon.16:31; 18; 19; 21; 2 .Kon.9. Jfr
Jer.13 : 18 .
En hednisk gudom kallas .himmelens drottning» , Jer.7:18; hon är
identisk med Astarte, se d .o. I N.T.
har Babylon bildligt omtalats som
.drottning », Upp.18:7 . - Om drottningen av Saba, se Saba.

Sta/y av den egyptiska drottningen Nejer/i/i.
S) melij~ä~, n?~1;)
härskarinna, drottning ; av: mäla~, se
4 . Ordet används endast om »himmelens drottning », gudinnan Astarte.

6) melu~ii, il~ .171.;1
konungadöme, konunga- e ll er drottningvärdighet ; av: mälak , se 4. I Hes.
16: 13 är melu~ä föregä"nget av ~älaJ:i
le, duga till (se Duga 2), ordagrant:
och du dög till (= uppnådde) drottningvärdighet.

7) basilissa, fl o. O

\'

A\

O O o.

drottning, härskarinna; fem. av basileus, konung, härskare.

DRIV A (handel)
48 drevo handel på stora
Ps. 107:23
49 drev handel bland folken
Jes. 23:3
Hes. 27:15
50 drevo handel i din tjänst
27:21
51 drevo handel i din tjänst
27:21
51 drevo handel hos dig
79 d. handel och skaffa vinni ng Jak. 4:13
DRIVA (köpenskap)
52 d.en köpenskap med folken Hes. 27:3
27:13
52 drevo köpenskap med dig
27:15
52 drevo köpenskap med dig

härska, vara el. bliva konung el.
drottning; i Est.2: 17 hif. göra till
drottning.

DROTTNING
l När d.en av Saba fick höra l.Kon.l0:l
l d.en av Saba såg att Salomos
10:4
l s. d.en av Saba gav
10:10
1 Salomo åter gav åt d.en
10:13
2 syster till d. Tapenes
11 :19
2. Krön. 9:1
l d.en av Saba fick höra
9:3
l d.en av Saba såg Salomos vish.
9:9
l kryddor s. d.en av Saba gav
l Salomo åter gav åt d.en
9:12
Neh. 2:6
3 under det att d .en satt
l gjorde Vasti , d.en, gästabud Est. 1:9
1:11
l föra d . Vasti inför konungen
1:12
1 d. Vasti ville icke komDII
l Vad skall man göra med d. Vasti 1:15
l har d . Vasti gjort illa
1 :16
1 vad d.en har gjort
1:17
1 skulle föra d. Vasti inför hm
1:17
1 när de få höra vad d.en gjort
1:18
4 kvinna • . blive i d. Vastis ställe
2:4
2:17
4 gjorde (Ester) till d.
2:22
1 berättade det fOr d . Ester
1 blev d .en högeligen fOrskräckt
4:4
5:2
l När nu konungen såg d. Ester
l Vad önskar du, d. Ester
5:3
1 Icke heller har d. Ester l åtit
5:12
7:1
l till gästabudet hos d . Ester
7:2
1 Vad är din bön, d. Ester
l D. Ester svarade (Ahasveros)
7:3
7:5
1 (Ahasveros) sade till d. Ester
l blev Haman fOrskräckt för •. d.en 7:6
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DRIVA (gyckel)
46 d . gyckel för en kaka bröd

Ps. 35 :1 6

DRIV A (gäck)
47 begynte d. gäck med hm 2. Kon. 2:23
76 fariseerna drevo gäck
Luk. 16 :14
76 rådsherrarna drevo gäck
23:35
77 somliga drevo gäck
Apg. 2:13
17 :32
78 drevo somliga gäck därmed

DROTTNING

l) malkä, ilJ70

drottning; f;';'~ av mälä~, konung ;
av: mäla~, se 4 . Med undantag för
drottningen av Saba används ordet
ej om en regerande drottning utan
endast om en konungs gemål.

2)

ge~ irii, il~':;1 ~

härskarinna i hemmet, husfru ; i överförd mening: drottning, konungarnoder; fem. av gellir, herre, härskare;
avg: gällar, vara stark ; ha makt.

3) se~äl, 'I J 0/
hustru, i synnerhet en konungs gemål , drottning; av: säga I, ha samlag
med, sova hos, S.Mos.28:30.

4) miila~, :11~

1 bedja d. Ester om sitt liv
7 :7
l Vill han ock öva våld mot d .en
7:8
8:1
1 gav åt d. Ester Hamans .. hus
1 sade Ahasveros till d. Ester
8:7
l sade konungen till d. Ester
9:12
9 :29
1 d.Ester •. och juden Mordokai
l purimsdagar .• s.d.Ester stadgade 9:31
3 en d.står vid din högra sida Ps. 45:10
l 60 äro d.arna
HY. 6:7
6 :8
l d.ar och bihustrur höja . . lov
2 kallad konungarikenas d.
Jes. 47 :5
47:7
2 Jag skall förbliva en d.
5 offer kakor åt himmelens d. J er. 7 :18
5 tända offereld åt himmelens d.
44:17
5 tända offereld åt himmelens d.
44:18
44:19
5 tända offereld åt himmelens d.
44:25
5 tända offereld åt himmelens d.
6 så vart du omsider en d.
Hes. 16:13
7 D.en • • skall vid domen
Matt. 12:42
7 D.en av Söderlandet skall
Luk. 11:31
7 Kandace , d.en i Etiopien
Apg. 8:27
7 Jag tronar ss . d.
Upp. 18:7
DROTTNINGSVÄRDIGHET
Maaka avsatte han från •• d. 1. Kon. 15:13
avsatte Maaka från •• d.
2. Krön. 15:16

1) sii~ar,

l"J!?

DRUCKEN

vara el. bli drucken, dricka sig full;
pi . och hif. göra drucken , berusa;
hi t hp . bete sig såsom en drucken.
2) sikkor, l iJ vj
drucken, berusåd; av: sä~ar, se l.

3)

sii~ii', ~9Q

berusa sig, supa, dricka sig drucken;
i Jes.S6:12 tillsammans med sekär,
rusdryck, övers. starka drycker. -

4) sikkiiron, l il~
rus, berusat tillstånd, druckenhet. Jer.
13: 13 ordagrant: jag skall fylla detta
lands alla inbyggare .. med rus; Hes.
23:33 du skall bliva f'JlI av rus och
bedrövelse; 39:19 dricka blod till
druckenhet.
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Drucken-Dryckenskap
5) methyö, )J E 8 ]j w
vara drucken el. berusad; av: methy,
vin. Jfr Joh.2:10; l.Kor.1l:21, övers.
få för mycket.
6) methyskö, )J E 8 ]j (J K W
göra drucken, berusa; endast pass. bli
drucken, dricka sig drucken el. berusad; jfr 5.
DRUCKEN
1 blev (Noa) d. och låg
1. Mos. 9:21
5. Mos. 32:42
1 pilar bliva d.na av blod
2 trodde Eli att hon var d. 1. Sam. 1 :13
1:14
1 skall du bete dig ss. en d.
2 (Nabal) var mycket d.
25:36
1 David .• gjorde (Uria) d.
2. Sam. 11 :13
1. Kon. 16:9
2 i Tirsa druckit sig d.
20:16
2 dricka sig d. i lägerhyddorna
2 dem att ragla ss. d.na
Job 12:25
2 stapplade ss. d.na
Ps. 107 :27
2 törntagg i en d. mans hand Ords. 26:9
2 ss.end.raglar i sina spyor Jes. 19:14
24:20
2 jorden raglar ss. en d.
2 du Efraims d.na mäns stolta
28:1
2 Efraims d.na mäns stolta krona 28:3
1 s. ären d.na,men icke av vin
29:9
1 av sitt eget blod •• bliva d.na
49:26
1 arma,s.är d. ,fastän icke av vin 51:21
3 skola vi dricka oss d.na
56 :12
1 gjorde dem d.na i förtörnelse
63:6
Jer. 13:13
4 så att de bliva d.na
23:9
2 Jag är sS.en d.man
1 Dricken, så att I bliven d.na
25:27
1 Gören (Moab) d.
48 :26
1 Babel •• gjorde hela jorden d.
51:7
51:39
1 skall göra (Babel) d.na
1 skall göra dess furstar d.na
51 :57
1 Edom •• skall varda d.
Klag. 4:21
Hes. 23:33
4 (Oholiba) skall bliva d.
4 dricka eder d.na av blod
39:19
Joel 1:5
2 Vaknen upp, I d.ne
1 skall du bliva d.
Nah. 3:11
5 dricker med dem s. äro d.na Matt24:49
6 så att han bliver d.
Luk. 12:45
Apg. 2:15
5 dessa äro d.na
6 dricken eder icke d.na av vin Ef. 5:18
6 de s.dricka sig d.na,
5 de äro d.na om natten
1. Tess. 5:7
6 hava druckit sig d.na
Upp. 17:2
5 jag såg kvinnan vara d.
17:6
DRUNKNA
störtade ned i sjön och d.de Mark. 5:13
störtade sig i sjön och d.de
Luk. 8:33

DRUSILLA
Lat. kvinnonamn, bildat av mansnamnet Drusus. Den DrusiIla, som
omtalas i N.T., var Herodes Agrippa
I.s yngsta dotter och syster till Agrippa II, Bernice och Mariamne. Vid
14 års ålder gavs hon till äkta åt
konung Azizus av Emesa, sedan denne förbundit sig att övergå till judendomen. DrusilIas äktenskap var
av allt att döma inte lyckligt. Härtill
kom den avund, som hennes skönhet
väckte hos hennes syster Bernice, vilken utsatte DrusiIla för allehanda
trakasserier. När den romerske landshövdingen i Juda, Felix, som intagits
av hennes skönhet, sände en vän för
att söka övertala DrusiIIa att skilja
sig från Azizus och gifta sig med
Felix, såg hon här en möjlighet att
bli fri.
DrusiIIa var knappt 20 år gammal,
då hon ingick äktenskap med Felix,
med vilken hon fick en son, som erhöll namnet Agrippa. I skildringen i
Apg.24 framhålls särskilt, att DrusiIIa
var judinna. Detta kan möjligen tolkas så, att det närmast var på hennes
uppmaning som Felix lät hämta Paulus för att höra honom tala om den
kristna tron. Apg.24:24.

DRUVA
Se även: Druvsaft, druvkaka, druvklase, vinträd, vin, frukt, dryck.

är vinträdets frukt. Den är vanligtvis
rödaktig till färgen, Jes.63:2; Upp.
14:20, och är något mindre än ett
plommon. Druvan är näringsrik,
emedan den innehåller mineralämnen,
däribland järn. - Det mesta av druvorna gick till vintillverkning, men
en del torkades till russin och användes i russinkakor, jfr l.Sam.25:18.
Se även: Vin, vinträd.
DRUVA
klasar bura mogna d.or
1. Mos. 40:10
tog d.orna och pressade ut dem
40:11
(I.) tvår sin mantel i d.ors blod
49:11
avfallna d.orna i din ving. 3. Mos. 19:10
d.or s. växa på oskurna vinträd
25:5
ej skall han äta d.or
4. Mos. 6:3
de f6rsta d.orna voro mogna
13 :21
får du där äta d.or
5. Mos. 23:24
32:14
av d.ors blod drack du vin
deras d.or äro giftiga d.or
32:32
och pressade d.orna
Dom. 9 :27
f6rde hem d.or (på sabbaten) Neh. 13 :15
lik ett vinträd s. mister d.or
Job 15:33
den skulle bära äkta d.or
Jes. 5:2
att den skulle bära äkta d.or
5:2
den skulle bära äkta d.or
5:4
d.or slogo folkens herrar
16:8
blomman förbytes i mognad d.
18:5
plockar d.or från rankorna
Jer. 6:9
Inga d.or växa på vinträden
8:13
Fäderna hava ätit sura d.or
31:29
var man s. äter sura d.or
31:30
Fäderna äta sura d.or
Hes. 18:2
Ss. d.or i öknen fann jag
Hos. 9:10
deras d.or äro fullmogna
Upp. 14:18

med vatten och kryddor, medan folk
i allmänhet även använde sura drycker för att släcka sin törst, bl.a. ett
slags ättika, uppblandat med olika
ingredienser, Rut 2: 14. - Prästerna
förbjöds att förtära vin och starka
drycker i samband med sin tjänstgöring, 3.Mos.10:9.
Dryck användes också i symbolisk
mening, t.ex. i I.Kor.l0:4, där det
om Israel säges, att det under vandringen mot löfteslandet drack en andlig dryck ur klippan Kristus, jfr Joh.
7:37-38.

DRUVDALEN
En dal i närheten av Hebron, rik på
vingårdar. Den har fått sitt namn
efter den druvklase, som de av Mose
utsända spejarna fann på denna plats.
DRUVDALEN
de kommo till D.
4. Mos. 13 :24
13:25
D. för den druvklases skull
hade dragit upp till D.
32:9
5. Mos. 1:24
t1ll D. och bespejade

DRUVKAKA
En kaka med söt smak, HV.2:5; 1.
Krön.16:3. Den bakades av pressade
och torkade vindruvor. Möjligen användes dessa kakor förutom till föda
även vid hedniska offerfester, Hos.
3:1. Se: Russinkaka.
DRUVKAKA
gav (David) en d.
2. Sam. 6:19
gav (David) kött och en d. 1. Krön. 16:3
Vederkvicken mig med d.or
HV. 2:5
ÖVer Kir-Haresets d.or
Jes. 16:7
fastän (I. barn) älskar d.or
Hos. 3:1
DRUVKLASE

kvist med en ensam d.på
4. Mos. 13:24
kallat Druvdalen för den d.s skull 13 :25
Likasom man säger om en d. Jes. 65:8
ingen d. mer finnes att äta
Miks 7:1
skär av d.arna från vinträden Upp. 14:18
DRUVMUST

du skall pressa ut d.

Miks 6:15

DRUVSAFT

intet slags d. skall han
4. Mos. 6:3
bliva druckna ss. av d.
Jes. 49:26
att d.en är ryckt undan
Joel 1:5
skall ske att bergen drypa av d.
3 :18
då bergen skola drypa av d.
Am. 9:13
DRUVTRAMPARE

d.n (skall f6lja) såningsmannen Am. 9:13

DRYCK
Se även: Dricka, drucken, dryckenska p, törst, dryckeslag, drinkare, vin,
mjölk, vatten, vindrinkare, drickoffer.
-dryck

rusdryck Ords.20: 1

Vattenförsäljare.
DRYCK

1) måjim, D;g
vatten; ordet står här genomgående
tillsammans med 1~J:täm, bröd; mat;
övers. mat och dryck, ego bröd och
vatten.
2) sekär, 1:Jd
rusw-;,ck, ;t~rk dryck; av: sä~ar, se
Drucken 1. Ordet står ofta tillsammans med jåjin, vin.

3) mas~ä, n~

drickande; dryck; av: [sä~ä], se 6.
4) lUJmä$, ~n

[vin-]ättika; 'i 4.Mos.6:3 övers. syrad
dryck. Jfr Ps.69:22, övers. ättika;
Ords.l0:26; 25:20, syra; Rut 2:14 vin.
5) sätä, n Otf
dricka; här övers. få sin dryck, resp.
få till dryck.
6) [sä~], nQ.~·

dricka; hif. giva att dricka, giva el.
sätta fram dryck, »skänka jo; i Est.
1:7 inf. framsättande av drycker. Jfr
Neh.l:ll part. övers. munskänk
(= en som sätter fram drycker, en
som skänker i).
7) måsä!!, ":1 p, B
blandat vin, tillblandad dryck; av:
mäsa!, blanda.

förekommer också i Jes.65:11, övers.
vindryck.
10) mistä, n fl tV ~
drickande; dryck; av: sä!ä, se 5.
11) så~ä', ~qD

vin; vindrick~nde, dryckenskap; dryckeslag; i Nah.l:10 tillsammans med
säbä', berusa sig, supa, dricka sig
drucken; ordagrant: berusade såsom
sitt vin (el. druckna i enlighet med
sin dryckenskap). Jfr Jes.l:22, övers.
ädelt vin. Se: Dryckenskap 1.
12) sikera, (J l K E P a
grek. låneord från aram. si~rä' ==
hebr. sekär, se 2. Jfr Luk.l:15 med
t.ex. 4.Mos.6:3.
13) posis, 1T 6 (J \ <;
drickande; dryck; av: pinö, se 14.
Jfr 15.
14) pinö, 1T f \) w
dricka, i I.Kor.9:4 övers. få dryck;
ordagrant: rätt att äta och dricka.
15) poma, 1T 6 )J a
dryck; av: pinö, se 14. Medan p6sis
avser drickandet såsom en handlmg,
betecknar p6ma det som man dricker.
DRYCK
1 välsigna både mat och d. 2. Mos. 23:25
2 vin eller starka d.er
3. Mos. 10:9
3 allt slags d. i ngt slags kärl
11:34
4. Mos. 6:3
2 avhålla sig från •• d.er
6:3
4 icke ngn syrad d. av vin
4,2 ngn annan syrad stark d.
6:3
2 drickoffer av stark d. utgjutas 28:7
2 köpa vin eller andra d.er 5. Mos. 14:26
1 icke •• till mötes med mat och d. 23:4
29:6
2 icke vin eller starka d.er
2 icke dricker •. starka d.er Dom.13:4
2 drick nu icke •• starka d.er
13:7
2 starka d.er får hon icke dricka 13:14
2 starka d.er har jag icke 1. Sam. 1:15
1 taga min mat och min d.
25:11
5 d.skall du få ur bäcken 1. Kon. 17:4
17:6
5 sin d.fick(Elia)ur bäcken
18:4
1 försett dem med mat och d.
1 försåg dem med mat och d.
18:13
1 Sätt fram •• mat och d.
2. Kon. 6 :22
6 gåva (fångarna) •• och d. 2. Krön. 28:15
1 mötes med mat och d.
Neh.13:2
6 d.erna sattes fram
Est. 1:7
7 full av tillblandad d.
Ps. 75:9
102:10
8 blandar min d. med gråt
9 att pröva kryddade d.er Ords. 23:30
5 får olycka till d.
26:6
31:4
2 fråga efter starka d.er
2 olycklige give man starka d.er 31:6
1 all d. till uppehälle
Jes. 3:1
2 att hasta till starka d.er
5:11
5:22
2 tappra i att blanda starka d.er
2 stapplar man av starka d .er
28:7
2 både präster och .• starka d.er 28:7
28:7
2 de stappla av starka d.er
2 raglen,men icke av starka d.er 29:9
1 giva eder fångenskapens d.
30:20
3 nekar den törstige en d. vatten 32:6
2 druckna av starka d.er
56:12
10 bestämt om eder mat och d.Dan. 1:10
1 giva mig •• min d.
Hos. 2:5
2 predika om .• starka d.er Mika 2:11
Nab. 1 :10
11 deras d. är av must
12 starka d.er •• icke dricka Luk. 1:15
13 mitt blod är sanndkyldig d. Joh. 6:55
13 Guds rike icke i mat och d. Rom.14:17
14 icke rätt att få •• d.
1. Kor. 9:4
15 drucko de samma andliga d.
10:4
13 döma i fråga om mat och d. Kol. 2:16
15 föreskrift. om mat och d. Hebr. 9:10

DRYCKENSKAP
Se även: Drucken, dricka, drinkare,
dryck, ohövisk, rus, skamlig, törst,
utsvävning, vin, nykter.
Dryckenskap

I Israel har druvor odlats sedan urminnes tider, jfr l.Mos.9:20. Druvan

Judarnas vanligaste dryck var vatten.
Härom vittnar bl.a. den vanliga sammanställningen • bröd och vatten.,
som födoämne. Välsituerade mändryck. Man använde också mycket
mjölk, men den räknades snarare såsom födoämne. Välsituerade människor drack vin, gärna uppblandat

dryck; av: [sä~ä], se 6. I PS. 102: 1O
står ordet tillsammans med mäsak,
se 7. Jfr Hos.2:7, övers. vin; Ords.
3:8 vederkvickelse.
9) mimsä!!, l ~
~
blandat vin, tillblandad dryck, i Ords.
23:30 övers. kryddade drycker. Ordet

Palestinas klimat var väl ägnat för
odling och framställning av vin, som
användes i skilda sammanhang, profana och religiösa, till dagligt bruk
och vid festliga eller högtidliga tillfällen. Men detta förde ofta till missbruk, som övergick i dryckenskap, ett
inte okänt fenomen även bland andra
av Orientens folk.
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-druva

vilddruvor Jes.5:2
vindruvor Matt.7:16; Luk.6:44
Druvor

Dryck

8)

si~~uj,

'.li>o/

9

Dryckenskap-Dråpare
l. G.T.
Dryckenskapens karaktär och ödesdigra fö ljder framhålls här med skärpa . D en verkar menligt på människans fysik, Jer. 25: l6, nedbryter hennes själskra f ter och själsförmögen heter, Jes.28:7; Hos.4:11 , förstör
hennes lycka och välstånd, Ords.23:
29-35, bringar fattigdom, 23 :21. D en
berövar människan hennes andliga
förmögenheter och gör henne oemottaglig för religiöst inflytande, Jes.
5:12.
Att dryckenskapen utgjorde ett allvarligt problem , både socialt, moraliskt och religiöst, visar inte minst
profetern as budskap. Jesaja framställ er sålunda dryckenskapen l sm
tid såsom tecken på djupt förfall
bland sitt fo lk, l es.5:l l f.,22; 28 :7;
56:12. Till och med de andliga och
politiska ledarna och föregångsmännen raglar under dryckens kapens last,
28:7; 56:IO-l2. Profeten Amos bestraffar Israels folk för samma last:
ledarna, 6: l-6, och kvinnorna, 4: l.
Till och med vid gudstjänsterna i
Guds hus, förekom dryckenskap, 2:8.
Medel , som anskaffats genom utpressning och förtryck av den fattige,
användes till bekostande av dryckenska p och orgier, 2:8. Ordspråksbokens
författa re sysselsätter sig likal edes
med detta problem. 20:1; 21:1 7; 23 :
29- 35; 31 :4 etc.
Dryckenskapen synes hll varit mest
utbredd i överklassens och de rikas
kretsar, mindre bland gemene man.
D etta kan bero på att berusande
drycker var dyra och därför i viss
grad oåtkomliga för fattiga .

2. N.T .
H ä r fälles inte mindre kategoriska
domar över dryckenskapen än i G .T .
J esus själv varnade sta rkt emot att
låta sig förty ngas av omåttl ighet och
dryckenskap, Luk.21 :34, och apostlarna, särskilt Paulus och Petrus, gick
skarpt till rätta med denna last.
Dryckenskap tillhör ett hedniskt
levnadssätt, I.Pet.4:1- 3, den är en
av köttets gä rninga r, GaI.5:21, den
åstadkommer ett oskickligt leverne,
Ef.5: 18. D ess väsen och verkninga r
markeras skarpt i ljuset av H errens
återkomst och det eviga livet. Drycken skapen gör människan oduglig för
detta, Luk.21 :34, den stå r i strid med
en hövisk vandel , som ä r en nödvändig fö rutsättning för att möta Herren,
Rom.13:13, och den beröva r människan a rvedel i Guds rike, 1.Kor.6:10.
Dryckenskapen gö r mä nni skan även
oduglig för förtroendeposter i den
kristna församlingen, där omdöme,
balan s och värdighet kräves, I.Tim.
3:2 f.; Tit.1 :7. Drinka re bör uteslutas
ur den kristna församlingens krets,
1.Kor.5: J I, enä r dryckenska p strider

mot sann kristendoms väsen och livsföring.
3. Dryckenskap får ofta tjäna som
illustrationsmaterial i liknelser och
bildliga framställningar. Guds vredes
och straffdomars verkningar åskådliggö res ofta under bilden av berusning, Jes.5I:17-23; 63 :6; Jer.25 :15,16;
PS.75 :9. Om skapelsens omvälvning
på Herrens dag säger profeten, att
. jorden raglar såsom en drucken .,
Jes.24:20.
Världsmaktens invasion med dess
fö rödelse bland folken förorsakar ett
tillstånd av hjäl plöshet, villrådighet
och lidanden , grämelser, som erinrar om den drucknes tillstånd, Jer.
51:7, jfr 13:13 ; H es. 23 :33. - Sorg
och lidande, Jer.23 :9, vanmakt och
hjälplöshet, Jes.29 :9; Nah.3:1l, villrådighet, Job 12:25; Jes.19:14, framställs bildligt som följder av berusning. - Förgiftande inflytande på
reli giöst och moraliskt område liknas
vid en berusning, Upp.17:2. - . Drucken av de heligas bl od., fylld av hat
och mordlust, som berövat de heliga
livet, sådan ter sig för Johannes den
sista tidens stora sköka , »det stora
Babylon », Upp.17:6.
Drycken skap

Dryckenskapen är
E n köttets gärning, GaI.5 :19-21.
Då rskap, Ords.20:1; Jes. 19:14; Hes.
23 :42; Hos.4: Il. Ovärdighet, Ords.
31:4; Jer.25: 27 ; Hab.2:15 ,16; l.Tim.
3:8; 1.Pet.4:3 .
Dryckenskapens fö rbannelser
Fattigdom, Ords.2 1: 17; 23 :21. Sorg
och smä rta , Ords.23:29-30. Vanära
och straff, 5.Mos.2 1:20,21; Jes.28 :18; Am .6:6,7; Matt.24:49- 51. Skam,
I.Mos.9:21. Upphetsning, Jes.5 : 11.
Träta, Ords.23:29- 30. Förtyngning,
Luk.21 :34. Förslöande, l.Mos.19:32 ;
2.Sam .13:28. Nederlag,I.Kon.20:!620. Andlig blindhet och andlig sömn,
Jes.5:12 f. ; 28 :7-10; 56:12; Joel 1:5;
Am.4: l. Orätt, Ords.3 ! :5. Bespottelse, H os. 7:5. Uteslutning från Guds
rike, l.Kor.6 : 10; Gal.5 :21.
Varningar fö r dryckenskap
Ords.23:20 f.; Jes. 5:11 ,22; 28:1-3;
Luk.21 :34; Rom .13:13 ; l.Kor.5:11;
Ef.5: !8 ; I.Tim.3:3.
Dryckenskap som bild på
Guds vrede och straff, Jes.5I :17.
Det sto ra avfall et, Upp .17:2.
Exempel på dryckenskap
Noa, I.Mos.9:21. Nabal , l.Sam.
25 :36. Uria , 2.Sam.1l : 13 . Amnon,
2.Sam.13 :28. Ela, I.Kon.16:8-10.
Ben-Hadad och de trettiotvå konunga rna med honom, I.Kon.20:!6. Israels väktare, Jes.56: 12. Belsassar,
Dan .5: ! ff. Ahasveros , Est.1:!,IO.

Vatten hämtas ur brunnen .
Församlingsmedlemmar i Korint, l .
Kor.ll :21.
DRYCKENSKAP

l) s6!!ä', X~'o
vin; vindrickande, dryckenskap; dryckeslag. Se: Dryck Il.
2) merhe, ).J €. e n
dryckenskap ; av : methy, vin.
3) potos, 1T 6 T o ~
drickande, i synnerhet gemensamt
drickande, dryckeslag; av: pinö, dricka, se Dryck 14.

DRÅP

l) phonos,

q, 6 \! O ~

dödande, mord , dråp. Jfr Apg.9:1
övers. mordlust; Matt.15 :19 plur.
övers. mord ; Upp.9 :21 mordgärningar.

DRYCKESBRÖDER
hämtade in d. från öknen

mandråpare Jes.66:3; Joh .8:44

DRYCKESV AROR
de gåvo d. och olja åt
DRYPA
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DRYPA (ned)
låta dem d. ned över talrika
Job 36:28
Ords. 3:20
låta skyarna dagg d. ned

DRÅP
l Barabbas . . s. begått d.
Mark. 15:7
l fängelse .. för ett d.s skull Luk. 23 :19
l i fängelse för upplopp och d.
23 :25

Hes . 23 :42
1. Kon. 10: 21

2. Krön. 9:20

DRYCKESLAG
i d. göra de visor om mig
Ps. 69:13
flöjter och vin hava de vid d. Jes. 5:12
Belsassar höll d. med de 1000 Dan. 5:1
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Jes . 34:6
45:8
Joel 3:18
Am. 9:13

DRYCKENSKAP
l Deras d. är omåttlig
Hos. 4:18
2 hjärtan förtyngas av .. d.
Luk . 21 :34
2 hövisk vandel.. icke med d. Rom. 13 :13
2 missunnsamhet ,mord, d.
Gal. 5:21
3 vilt leverne och d.
1. Pet. 4:3

DRYCKESKÄRL
Salomos d. voro av guld
Salomos d. voro av guld

Munskänk vid Faraos hov . Egy ptisk relief.

ett svärd har H., det d.er av
(H.:) D.en, I himlar därovan
att bergen d. av druvsaft
bergen skola d. av druvsaft

Esr. 3:7

Ss. regnet d.e min lära
5. Mos.32 :2
under en himmel s. d.er av dagg 33 :28
dina spår d. av fetma
Ps. 65 :12
Betesmarkerna i öknen d.
65:13
av honung d .er en trolös
Ords . 5:3
gm f6rswnlighet d.er det in Fred. 10:18
Av sötma d. dina läppar
HY. 4:11
mina händer dröpo av myrra
5:5
Hs läppar d. av flytande myrra
5:13
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DRÅPARE

· dråpare

DRÅPARE

l) 2.Mos.22:2 ordagrant: är det ingen
blodskuld för honom (= har han ingen blodskuld).
2) ro~eal;, O~ i.,
mandråpare, mördare; part. av rä~aJ:i,
se Dräpa 3. Ordet står alltid självstä ndigt utan bestämning.
3) horeg,
mandråpare, mördare ; part. av härag, se Dräpa l.
4) phonells, q, o \! E (j ~
mördare, dråpare; av: ph6nos, se
Dråp 1. I Apg.3:14 står aner phoneus,
ego en man [som är] mördare el. dråpare. Se: Dräpa 12.

n:i1

DRÅPARE
l ingen blodskuld på d.n
2 d. må kunna fly till dem
1020

2. Mos. 22:2
4. Mo •. 35:6

Dråparfristad-Dräpa
2 till vilka en d •• må kunna fly
35:11
35:12
2 så att d.n slipper dö
2 så är han en sannskyldig d.
35:16
2 så är han en sannskyldig d.
35:17
35:18
2 så är han en sannskyldig d.
2 Blodshämnaren må döda den d.n 35 :19
2 han är en sannskyldig d.
35:21
2 blodshämnaren må döda den d.n 35:21
2 meni!(heten skall rädda d.n
35:25
2 om d.n går utom området
35:26
2 blodshämnaren •• dräper d.n
35:27
2 i sin fristad skall en d. stanna
35:28
2 efter vittnens utsago ,dräpa d.n 35:30
2 icke lösen for en d.s liv
35:31
5. Mos. 4:42
2 en d.skulle kunna fly
2 under följande villkor må en d. 19:4
2 förfoljer d.n,icke må hinna hm 19:6
2 d.må kunna fly
Jos. 20:3
2 icke överlämna d.n i hs hand
20:5
2 sedan må d.n vända tillbaka
20:6
3 att sättas i d.s hand
Hes. 21:11
3 du då skall s äga till din d.
28:9
4 konungen fOrgjorde d.na
Matt. 22:7
Apg. 3 :14
4 att en d. skulle givas
4 Helt visst är denne man en d.
28:4
4 ngn av eder får lida ss. d. 1. Pet. 4:15
4 d .• skola få sin del i den sjö Upp. 21:8
22:15
4 d •• måste stanna därutanfor
DRÅPARFRISTAD

Se: Fristad.
DRÅPARFRIST AD
Åt Arons söner .. d.en Hebron Jos. 21:13
21:21
gav dem d.en Sikem
21:27
Gersons barn •• d.en Golan
21:32
(Gersons barn fingo) d.en Kedes
21:38
ur Gads stam d.en Ramot
DRÅPDALEN

Namn som i ändens tid skall givas
åt Hinnoms sons dal och Tofet. Jer.
7:32; 19:6.
DRÅPSLAG

med vilken ett d. kan givas 4. Mos. 35:17
35:18
varmed ett d. kan givas
sten varmed d. kan givas
35:23
DRÄGG

dricka (vinets) d. i botten
har legat i ro på sin d.
mskor s • ligga i ro på sin d.

Ps. 75:9
Jer. 48:11
Sef. 1:12

DRÄGLIG

på domens dag bliva d.are
Matt. 10:15
Tyrus och Sidon d.are än for eder 11 :22
på domens dag d.are än for dig
11:24
för Sodom på den dagen d.are Luk.10:12
vid domen d.are för Tyrus och
10:14
-dräkt

DRÄKT

fångdräkt Jer.52:33
högtidsdräkt I.Mos,45:22; Dom.14:12
klädedräkt I.Pet.3:3
sorgdräkt Ps.35:13
tjänardräkt I.Pet.5:5
andedräkt Job 4:9; Jes.30:28
tvedräkt Rom.16:17; Ga1.5:20
DRÄKT
livrocken s. plägade hs d. 2. Sam. 20:8
du klädde av mig sorgens d.
Ps. 30:12
av guldvirkat tyg består hennes d. 45:14
ss. man byter om sin d.
102:27
hennes d. var en skökas
Ords. 7 :10
(H.:) klädde sig i hämndens d. Jes.59:17
så präktig i sin d.
63:1
Varför är din d.så röd
63:2
så fick jag min d. nedfläckad
63:3
kommo klädda i präktig d.
Hes. 23:12
kvinnorna •• i hövisk d.
1. Tim. 2:9
DRÄKTIG

mån.s.de skola gå d.a
-dräng

Job 39:5

DRÄNG

legodräng 3.Mos.22:10; Mark.l:20
Dräng

»Dräng» är en översättning av
grek. daMas, som annars är översatt
»träl» eller .tjänare». se d.o. Ordet
står i motsats till »fri» , se t.ex. Gal.
3:28, och »herre. eller »husbonde.,
se t.ex. Matt. 10:25; 13:27.
DRÄNG
(J .:) han vare de andras d.
han vare allas d.
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Matt. 20:27
Mark. 10:44

DRÄNKA

DRÄPA
1 överföll .• Abel och d.te 1.Mos. 4:8
1 s.möter mig,han d.er mig
4:14
1 vemhelst s. d.er honom
4:15
4 :23
1 en man d .er jag för vart s år
4:25
1 Abel, eftersom Kain d.te hm
8:21
2 icke mer d. allt levande
12:12
1 så skola de d. mig
1 vill du då d. rättfärdiga mskor 20:4
1 de skola d. mig för min hustrus 20:11
1 d. mig för Rebeckas skull
26:7
1 skall jag d.min broder Jakob
27:41
27:42
1 Esau vill .. d.dig
1 Dinas bröder .• d.te allt mankön 34:25
37:20
1 Upp,låt oss nu d. hm
1 (Juda:) att vi d. vår broder
37:26
1 (Jakob:) i sin vrede d.te de
49:6
1 Vill du d. mig,
1 ss.du d.te egyptiern
2. Mos. 2:14
2:15
1 Farao .. ville d. Mose
1 skall jag nu d. din forstfödde
4:23
1 d.te H. allt förstfOtt
13:15
20:13
3 Du skall icke d.
1 att han d.er sin nästa med list 21:14
1 du skall icke d .• oskyldig
23:7
32:12
1 att d. dem bland bergen
1 Gån igenom lägret och d.en
32:27
3.Mos.20:15
1 djuret skolen Id.
1 skall du d. både kvinnan och
20:16

1 dräp mig hellre med ens 4. Mos. 11 :15
1 skulle jag nu hava d.t dig
22:33
1 Var och en av eder d.e bland
25:5
31:7
1 emot Midjan .. och d.te allt
31:8
1 d.tes ock .. konungarna
1 d.en nu alla gossebarn
31:17
31:17
1 och d.en alla kvinnor
31:19
1 s. har d.t ngn mänlliska
3 blodshämnaren •• d.er dråparen 35:27
3 vittnens utsago, d. dråparen
35:30
3fly,omhanhaded.tngn 5. Mos. 4:42
5:17
3 Du skall icke d.
1 utan du skall d. honom
13:9
3 s.har d.t ngn må kunna fly dit 19:3
22:26
3 överfaller en annan och d.er
1 när l. hade d.t alla Ais
Jos. 8:24
1 så att de icke d.te dem
9:26
13:22
1 Bileam .. d.tes ock av I.barn
1 d.te Oreb vid Orebsklippan Dom. 7 :25
7:25
1 Sub d.te de vid Subspressen
1 d.te männen i staden
8 :17
8:18
1 de män s. I d.ten på Tabor
1 skulle (Gid eon) icke hava d.t
8:19
1 stå upp och dräp dem
8 :20
1 Gideon .• d.te Seba och Salmunna 8:21
1 (Abimelek) d.te där sina bröder 9:5
1 att l haven .. d.t (Gideons) söner 9:18
1 deras broder Abimelek, s. d.te 9:24
1 att han kunde d. sina bröder
9:24
9 :45
1 Abimelek .. d.te det folk
1 En kvinna d.te honom
9:54
1 (Abimelek) d.te sina 70 bröder
9:56
16:2
1 skola vi d. (Simson)
1 Mig tänkte de d.
20:5
2 Jonatan d.te filisteernas 1.Sam.13:3
2 Saul hade d.t filisteernas
13:4
16:2
1 Saul får höra det, d.er han
1 att Saul hade d.t H.präster·
22:21
1 uppmanade mig att d. dig
24:11
24:12
1 men icke d.te dig
1 därigenom att du icke har d.t
24 :19
1 hade nu Joab .. d.t Abner 2.Sam. 3:30
1 lät jag gripa och d. i Siklag
4:10
1 hava d.t en oskyldig man
4:11
1 d.te hs män (Rekab, Baana)
4:12
1 David d.te av arameerna
10:18
1 därför att han har d.t honom
14:17
1 d.te(egyptiern)med hs spjut
23:21
1. Kon. 2:5
1 (Joab) d.te dem
1 Farao .. d.t de kananeer
9:16
1 då kunna de d. mig och vända
12:27
15:27
2 Baesa d.te (Nadab)
2 Simri har d.t konungen
16:16
18:12
1 så skulle han d.mig
18:13
1 när Isebel d.te H.profeter
18 :14
1 för att han skall d. mig
3 både d.och tillträda arvet
21:19
2 Konungarna hava d.t
2. Kon. 3:23
9:31
1 Simri, s.har d.t din herre
10:9
1 mot min herre och d.t hm
2 Sedan d.te Jehu alla
10:11
2 d.te han alla s. voro kvar
10:17
1 Mattan d.te de framför altarna 11 :18
2 hs tjänare .. d.te Joas
12:20
2 lät han d. dem av sina tjänare
14:5
2 s.hade d.t hans fader , konungen 14:5
15 :25
2 Peka d.te (Pekaja) i Samaria
2 folket i landet d.te alla
21:24
1 män från Gat d.te dem 1. Krön. 7:21
11:23
1 (Benaja) d.te hm med spjut
19:18
1 David d.te manskapet
2. Krön. 21:13
1 du har också d.t dina
1 (Jorams söner) hade blivit d.ta 22:1
1 (Jehu) d.te (Ahasjas furstar)
22:8
1 Mattan d.te de framfor altarna 23 :17
1 (Joas) d.te (Jojadas) son
24:22
1 (Joas tjänare) d.te hm på hs säng24:25
1 d.dem s.hade dödat hs fader
25:3
2 om du icke vill att man skall d. 25 :16
1 Peka d.te av Juda 120000 män 28:6
28:7
1 Sikri •• d.te Maaseja
28:9
1 I haven d.t (Juda)
2 d.te alla s.hade sammansvurit 33:25
1 stå mitt ibland dem och d. Neh. 4:11
1 skola komma för att d. dig
6:10
10m natten skola de d.dig
6:10
1 d .te dina profeter
9 :26
1 skulle utrota,d.och förgöra Est. 3:13
7:4
1 sålda till att •• d.s
1 d .• alla väpnade skaror
8:11
4 judarna•• d.te och förgjorde
9:5
9:6
1 I Susans borg d.te
9:10
1 Hamans 10 söner d.te de
1 många s.hade blivit d.ta
9:11
1 I Susans borg hava judarna d.t
9:12
9:15
1 d.te i Susan 300 män
1 d.te 75000 av sina motståndare 9:16
1 dåren d.es av sin grämelse Job 5:2
13:15
5 Må han d.mig
20:16
1 avetterormens tunga .. d.t
5 att d. den betryckte och fattige 24:14
1 i lönndom •• d.den oskyldige Ps. 10:8
1 Dräp dem icke
59:12
78:34
1 När han d.te folket
94:6
1 Änkor och främlingar d.de

1 (H.)d.te mäktiga konungar
135:10
1 (H.) d.te väldiga konungar
136:18
5 o att du ville d. de ogudaktiga 139:19
1 skola de fåkunniga d.s
Ords. 1:32
1 stor är hopen av dem hon d.t
7 :26
3 på torget kunde jag bliva d.t
22:13
1D.har sintid,och läka
Pred. 3:3
1 måste man falla bland d.ta Jes.10:4
1 ligger där överhöljd av d.ta
14:19
14:20
1 ty du d.te ditt folk
1 s. bliver kvar av dig skall d.s
14:30
1 dem s.där hava blivit d.ta
26:21
1 d.draken,s.ligger i havet
27:1
1 Eller d.tes (I.)så, s.deras
1,4 d.ta fiender blevo d.ta
27:7
Jer .18:21
1 deras män d.ta av pesten
6 icke d.te mig strax i moderlivet 20:17
2 låta d. dem inför edra ögon
29:21
2 Låt mig gå åstad och d. Ismael 40:15
2 d.te Ismael alla de judar
41:3
2 de män s.han hade d.t
7 niir han d.te Gedalja
41:9
2 sedan denne hade d.t Gedalja
41:16
41:18
2 eftersom Ismael •• d.t Gedalja
KJag. 2:4
1 d.te alla s. voro ögons
1 i H.helgedom d.präster
2:20
1 (H.) d.te på din vredes dag
2:21
1 (H.) har d.t utan förskoning
3:43
8 Lyckligare de s. d.tes med svärd
8 än de s. d.s av hunger
4:9
1 barn och kvinnor .. d.
Hes. 9:6
23 :47
1 d. deras söner och döttrar
1 att man d.er och mördar i dig 26 :15
1 ande •• blås på dessa d.ta
37:9
1 har jag d.t dem gm .. tal
Hos. 6:5
1 furstar skall jag d.
Am. 2:3
Ob. v.9
9 på Esaus berg bliva •• d.t
1 d. folken utan fOrskoning
Hab. 1 :17
10 Du skall icke d.
Matt. 5:21
10 den s. d.er är hemfallen åt
5:21
11 frukten icke dem s. kunna d.
10:28
11 icke hava makt att d. själen
10:28
19:18
10 Du skall icke d.
11 (J.:) en annan d.te de
21:35
11 låt oss d. honom
21:38
11 d.te de (husbondens son)
21:39
11 grepo hs tjänare och d.te dem 22:6
10 barn av dem s. d.te profeterna 23:31
11 Somliga av dem skolen Id.
23:34
10 I d.ten mellan templet och alt. 23:35
11 Jerusalem, du s. d.er profeterna23:37
11 och man skall d. eder
24:9
10 Du skall icke d.
Mark. 10:19
11 denne d.te de .• och andra d.te
12:5
11 låt oss d.(arvingen)
12:7
12:8
11 (vingårds männen) d.te honom
11 deras s. edra fäder d.te
Luk. 11:47
11 om (edra fäder) d.te profeterna 11:48
11 somliga av dem skola de d.
11:49
11 Frukten icke dem s .. d. kroppen 12:4
11 makt att,sedan han har d.t
12:5
11 ty Herodes vill d. dig
13:31
11 Jerusalem ,du s.d.er profeterna 13:34
10 Du skall icke d.
18:20
11 låt oss d. (arvingen)
20:14
11 förde ut ur vingården och d.te 20:15
11 Icke vill (J.)d.sig själv
Joh. 8:22
16:2
11 vemhelst s. d.er eder
Apg. 3:15
11 livets furste d.ten I
11 (edra fäder) hava ju d.t dem
7:52
12 s.I •• haven fOrrått och d.t
7:52
11 stodo färdiga att d. (Paulus)
21:31
23:12
11 förrän de hade d.t Psulus
23:14
11 förrän vi hava d.t Paulus
11 H.,de hava d.t .• profeter Rom.11:3
10 Du skall icke d.
13:9
10 sade ju ock: Du skall icke d. Jak. 2:11
10 Om du •• d.er
2:11
10 I d.en och hysen avund
4:2
10 l haven d.t (den rättfärdige)
5:6
11 Antipas •• blev d.t hos eder Upp. 2:13
11 (Jesabels) barn skall jag d.
2:23
11 skulle bliva d.ta likasom de
6:11
11 hållits redo till att d.
9:15
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hs kämpar d.tes i Röda hav. 2. Mos. 15:4
(svärdet) är d.t i fett
Jes. 34:6
deras jord bliver d.t i fett
34:7
egyptierna försökte .• d.tes de Hebr.11:29
DRÄPA

Se även: Dråp, dråpare, döda, förgöra, avliva, mandråpare, krig, blod,
blodshämnd, fristad.
DRÄPA

1) härag, )JO
dräpa, mörda; i Hes.26:15 tillsammans med häräg, se 4, därav övers.
dräpa och mörda. Se: Dråpare 3,
Död (subst.) 6, Döda 6.

2) [nä~ä], n~ 4-

hif. hikka, slå; slå ihjäl, dräpa. Jfr
I.Mos,4: 15, övers. slå ihjäl. Se: Avliva 1, Döda 3.
3) rä~a/;l, n~1

slå ihjäl, dräpa, mörda.
4) hilräg, )~Q
dräpande, mördande; av: harag, se l.
Est.9:5 ordagrant: ett svärdets, dräpandets och förgörandets nederlag;
Jes.27:7 dräptes det (Israel) såsom
dess dräptas dräpande? Jfr les.30:25,
övers. slaktning; Ords.24: 11 avrättsplats.
5) ~äta/, '1~if

slå ihjäl, nedhugga, dräpa. Verbet
förekommer endast på här angivna
ställen.
6)

mu!,

n.~

dö; pil. döda. Se: Anda 5, Dö 1, Död
(subst.) 2, Död (adj.) 1, Döda l.
7) J er,41:9 ordagrant: de män som
han hade dräpt jämte (eg. vid sidan
av) Gedalja.
8) /;Iälä/,

'I/O

genomborrad, slagen, dödligt sårad;
av: \;lala l, genomborra, såra.
9) ~iltä/, '1tqi?
nedhuggan'd~, dräpande; av: ~atal, se
5. Ordet står endast i Ob.v.9.
10) phaneuö, cp o \J E 6 w
mörda, dräpa; av: ph6nos, mord,
dråp.
11) apakteinö, &TT o K 1: E f \J W
döda, dräpa, mörda; vanl. övers.
döda, t.ex. loh.7:25. Se: Avliva 3,
Döda 14.
12) phaneus, cp o \J e: G <;
mördare, dråpare; av: ph6nos, se 10.
Apg.7:52 ordagrant: vilkens förrädare
och dråpare I nu ha ven blivit. Se:
Dråpare 4.
DRÄPA

Uppdelning: allmänt, med svärd.

DRÄPA (med svärd)
1 d.te de med svärdsegg 1. Mos.34:26
1 svärdet i hand till att d. 2. Mos. 5:21
1 skall d. eder med svärd
22:24
1 svärd .. nu hava d.t dig 4.Mos.22:29
1 Bileam .. d.te (I.) med svärd
31:8
1 s. I. barn d.te med svärd Jos. 10:11
1 har du d.t med svärd
2. Sam. 12:9
1 (Joab)d.te dem m.svärd 1.Kon. 2:32
1 d.t profeterna med svärd
19:1
1 d.t dina profeter med svärd
19:10
1 d.t (H.) profeter med svärd
19:14
1 män skall du d. m. svärd 2. Kon. 8 :12
19:37
2 blev han d.t med svärd
1 d.te han alla med svärd 2. Krön. 21:4
1 d.te (Juda) unga män med svärd 36 :17
Jes. 37:38
2 d.t med svärd av sina
Jer. 15:3
1 svärdet, s.skall d.dem
2 och d.dem med svärd
20:4
2 (Jojakim)lät d. (Uria) med svärd 26 :23

Dröja-Du
8 de s. d.tes med svärd
Klag. 4:9
1 d.te henne själv med svärd Hes. 23 :10
1 döttrar skola d.s med svärd
26:6
1 döttrar skall han d. med svärd 26:8
1 folk skall han d.med svärd
26:11
1 d.te unga män med svärd
Am. 4:10
1 kvarleva skall jag d. med svärd 9:1
1 bjuda svärdet komma och d.
9:4
11 skulle få d.med svärd
Upp. 6:8
11 s. d.er andra med svärd
13 :10
11 skall själv bliva d.t med svärd 13:10
11 blevo d.ta med ryttarens svärd 19:21
.dröja

DRöJA

fördröja 2.Pet.3:9
DRÖJA
då (Lot) ännu d.de
l. Mos. 19:16
dröj ingenstädes på Slätten
19:17
d.t kvar där ända till nu
32:4
(Sikem) d.de icke att göra så
34:19
43:10
om vi icke hade d.t så länge
kom ned till mig, dröj icke
45:9
drivits ut utan att få d.
2. Mos. 12:39
att Mose d.de att komma ned
32:1
d.er icke, när det gäller
5. Mos. 7:10
skall du icke d. att infria det
23 :21
flytt undan medan de d.de
Dom. 3 :26
varför d.er han vid skeppen
5:17
Varför d.er (Sis eras) vagn
5:28
d.en så till eftermiddagen
19:8
Huru länge tänker du d.
2. Sam. 2:26
jag vill d. vid färjställena i öknen 15:28
när han d.de utöver den tid
20:5
och fly, utan att d.
2. Kon. 9:3
Job 7:19
Huru länge skall det d.
Hittills hade Elihu d.t att tala
32:4
min Gud, dröj icke
Ps. 40:18
befriare är du; H.,dröj icke
70:6
Huru långe d.er du
90:13
Jag d.er icke att hålla dina bud
119:60
dröj.icke att infria det
Pred. 5:3
min frälsning d.er icke
Jes. 46:13
bärgen edert gods och d.en icke Jer. 4:6
då han ännu d .de att v ända tillbaka 40:5
den s. d.er att bloda sitt svärd
48:10
utför ditt verk utan att d.
Dan. 9:19
11 :27
ännu d.er änden
ännu d.er denna
11:35
12:6
Huru länge d.er det
Det d .er ännu 40 dagar
Jona 3:4
tillstädjer eder ej d.där
Mika 1:11
regnskur, vilken icke d.er för ngn
5:7
Om (synen) d.er, så förbida
Hab. 2:3
H.Sebaot, huru länge .. d.
Sak. 1:12
3 dagar s.de hava d.t kvar
Matt. 15:32
(J.:) Då nu brudgummen d.de
25:5
3 dagar hava d.t hos mig
Mark. 8:2
Luk. 1:21
han så länge d.de i templet
Varför d.er du då nu
Apg. 22:16
om jag likväl skulle d.
1. Tim. 3 :15
han skall icke d.
Hebr. 10:37
deras dom. :d.er icke
2. Pet. 2:3
Upp. 6:10
Huru länge skall du d.

andliga erfarenhet genom en dröm,
I.Mos.28:l2 ff. Gud talade genom
drömmar också till Josef, I.Mos.37:
5 ff., Salomo, I.Kon.3:5 ff., Daniel,
Dan.7:l ff., och Marias man Josef,
Matt. 1:20 ff.
Ofta tillgrep Gud detta medel att
tala även till personer, som icke tillhörde hans utvalda folk, exempelvis
Abir-::lek, I.Mos.20:3, Laban, LMos.
31:2,+, Farao, I.Mos.4l:l ff., Nebukadnessar, Dan.2:l ff.; 4:2 ff., de
vise männen från österlandet, Matt.
2:12. Pilatus' hustru hade .lidit mycket i drömmen» och uppfattade detta
som en varning, ett förebud, Matt.
27:19.
Förmågan att tyda profetiska drömmar gavs åt vissa utvalda personer,
såsom Josef, I.Mos.4l:l6,25, och
Daniel, Dan.2:25-28,47.
En syn kunde givas genom en
dröm, Dan.7. Man möter t.o.m. syner
och drömmar sida vid sida såsom
speciella former för gudomlig uppenbarelse, 4.Mos.12:6. Drömmar omtalas också såsom Guds uppenbarelsemedel vid sidan av urim och tummim
samt profeter, I.Sam.28:6. Jobs bok
betraktar drömmar som ett särskilt
uppenbarelsesätt från Guds sida, Job
4:13; 7:14; 33:14-17.
Man har påpekat, att Guds tal
genom drömmar särskilt synes höra
till ett tidigare skede i frälsningshistorien. Men redan i gamla förbundets tid förutsades, att drömmar
också skulle förekomma i den messianska tiden, Joel 2:28, en utsaga, som
Petrus bekräftade i sitt stora tal på
pingstdagen, Apg.2: 17.
DRöM

1) blilom, D i?!J.
dröm; ofta tillsammans med I;tälam,
se 2, övers. ha en dröm (drömmar).
Se: Drömma l, Drömsyn 1.
2) bälam, D~~

drömma, här mest övers. ha en dröm.
I.Mos.4l:5 ordagrant: och han somnade och drömde åter, och se .. Se:
Drömma 2.

3) utf. ord.
4) bdläm, D?, n.
aram. = hebr. I;talom, se 1; oftast em-

Orientens folk tillmätte drömmar stor
betydelse. Det är därför anmärkningsvärt, att drömmar har så liten plats
i Bibeln och att man här möter en
så realistisk syn på detta fenomen.
I drömmen avspeglas det dagliga
livets skeende. Drömmen är något,
som flyger bort, Job 20:8, och som
man aktar för intet vid uppvaknandet, Ps.73:20. Moselagen stadgade
dödsstraff för den som kungjorde
drömmar, vilkas innehåll syftade till
att föra folket bort från Gud,5.Mos.
13:1 ff., och Jeremia angriper de profeter, som förkunnar lögnaktiga drömmar, Jer.23:25 ff.; 29:8.
Guds Ande kan emellertid påverka
människan under hennes sömn likaväl som då hon befinner sig i vaket
tillstånd. Därför kan Gud tala till
människor också genom drömmar.
Jakob upplevde sålunda sin stora

fatisk form, I;tälmä'. Se: Drömma 4.
5) anar, Öv a p
dröm; i N.T. endast i uttrycket kal'
onar, i drömmen.
6) eny pnion, ~ V U1T V lOV
dröm; av: prep. en, i, och hypnos,
sömn; motsvarar i LXX hebr. halom,
se 1. I Apg.2:l7 (= Joel2:21i) står
enypnion tillsammans med enypniåzomai, se 7.
7) eny pniazomai, ~ V U 1T V l 1; o Il a l
drömma, ha drömsyner; i Jud.v.8,
part. plur., drömmande, övers. förblindade av sina drömmar.
DRÖM
1 Gud kom.. i en d.
1. Mos. 20:3
1 sade Gud till hm i d .men
20:6
2 Då hade (Jakob) en d.
28:12
1 fick s e i d.men att hannarna
31:10
1 Guds ängel sade i d.men
31:11
1 Gud kom till Laban i en d.
31:24
1 Därtill hade Josef en gång en d. 37:5
1 Hören vilken d. jag har haft
37:6
1 hatade hm ännu mer för d .mars 37:8
37:9
1 Sedan hade han en annan d.
37:9
1 jag har haft ännu en d.
1 Vad är detta för en d.
37:10
1 huru det går med bs d.mar
37:20
40:5
1 under samma natt var sin d.
40:8
1 Vi hava haft en d.
3 (Josef:) förtäljen d.men för mig 40:8
1 förtäljde munskänken sin d.
40:9
1 (bagaren:) Också jag hade en d. 40:16
2 hände sig att Farao hade en d.
41:1
2 såg då i d.men 7 ax
41:5
1 (Farao) fann att det var en d.
41:7
1 Farao förtäljde sina d.mar
41:8
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DRÖJSMÅL
skall du utan d.frambära
2.Mos.22:29
bådo hm att utan d. komma
Apg. 9:38
DRÖM

Se även: Drömma, drömmande, natt,
sova, syn, sömn, tecken, tyda, uppen·
barelse.
·dröm

lögndrömmar Jer.23:32
Drömmar

17 - Illustrerat Bibel-lexikon

a

41:11
1 hade vi båda en d.
1 d.mar hade var sin betydelse
41:11
1 För hm förtäljde vi våra d.mar 41:12
41:15
1 (Farao:) Jag har haft en d.
1 allenast du får hö.ra en d.
41 :15
1 Faraos d.mar •• samma betydelse 41 :25
1 d.marna hava en och samma
41:26
1 att Farao haft d.men 2 gånger
41:32
1 d.mar s.han hade drömt
42:9
4.Mos.12:6
1 talar med hm i d.mar
1 en s. har d .mar uppstår 5. Mos. 13:1
1 höll på att förtälja en d.
Dom. 7 :13
1 Jag har nyss haft en d.
7 :13
1 Gideon hörde denna d. förtäljas
7 :15
1 varken gm d.mar eller
1.Sam.28:6
1 profeter eller gm d.mar
28:15
1 för Salomo i en d.
1. Kon. 3:5
1 (Salomo) fann att det var en d.
3:15
1 fdrfärar du mig gm d.mar
Job 7:14
20:8
1 Lik en d. flyger han bort
1 I d.men, i nattens syn
33 :15
1 Ss.det är med en d.
Ps. 73:20
2 Jag har haft en d.,
2 jag har haft en d.
Jer. 23 :25
1 tänka att de gm sina d.mar
23 :27
1 Den profet s. har haft en d.,
1 han må förtälja sin d.
23 :28
1 icke höra på edra .. d.mar
27:9
1 akten icke på de d.mar
29:8
Dan. 1:17
1 fick förstånd på •• d.mar
1 hade Nebukadnessar d.mar
2:1
1 Jag har haft en d.
2:3
2:4
4 Förtälj d.men för dina tjänare
2:5
4 om I icke ~ägen mig d.men
4 meddelen d.men och uttydning
2:6
4 Meddelen mig nu d.men
2:6
4 Konungen må fdrtälja d.men
2:7
4 om I icke sägen mig d.men
2:9
4 Förmår du säga mig den d.
2:26
2:28
4 Detta var din d. och den syn
4 (Daniel:) Detta var d.men
2:36
2:45
4 d.men är viss
4:2
4 Då hade jag en d. s.förskräckte
4 skulle säga mig d.mens uttydning 4:3
4 jag förtäljde d.men för dem
4:4
4 jag förtäljde d.men fdr (Daniel)
4:5
4:6
4 säg mig vad jag såg i min d.
4 den d.s.jag,Nebukadnessar,hade 4:15
4:16
4 låt icke d.men förskräcka dig
4 att d.men gällde dem s. hata dig 4:16
5:12
4 sktcklighet att uttyda d.mar
4 hade Daniel en d. och såg en syn 7:1
4 tecknade (Daniel) upp d.men
7:1
1 gamla män skola hava d.mar Joel 2:28
1 tomma d.mar är vad de tala Sak.10:2
5 visade sig i d.men H. ängel Matt. 1:20
5 fingo gm en uppenbarelse i d.men 2:12
2:13
5 visade sig i d.men H. ängel
5 visade sig i d.men H. ängel
2:19
5 en uppenbarelse i d.men
2:22
5 jag har lidit mycket i d.men
27:19
6 män skola hava d.mar
Apg. 2:17
7 förblindade av sina d.mar
Jud. v.8
DRöMBILD

1) $ii/äm, D!.~
plastisk bihi;' avbild; skuggbild. Som
en motsats till dagrnedvetandet med
innebörden »drömbild., »skuggbild.
står ordet endast i Ps.39:7; 73:20.
Se: Avbild l, Avgudabild 3.
2) harhor, "'Ii1,)G
aram. tänkande, begrundande, tanke;
ordet förekommer endast i Dan.4:2,
där det står i plur.
DRÖMBILD
1 Ss. en d.allenast gå de fram Ps. 39:7
2 ängslades gm d.er
Dan. 4:2
DRöMMA
1)

blilom, D i?!J.

dröm; av: I;tälam, se 2. Se: Dröm l,
Drömsyn 1.

2) bälam, D~~
drömma. Se: Dröm 2.
3) häzii, illil
se skugg- ;ller drömbilder, drömma.
Verbet förekommer endast i Jes.56:
10, där det står i part. plur. Det kan
närmast betraktas som en dialektal
form av det primära verbet bäzii,
se, skåda, framför allt om att se syner
el. uppenbarelser, t.ex. 4.Mos.24:4;
Jes.l: 1.

4) beläm, DIG
aram. = hebr. I;talom, se 1; här emfatisk form, I;tälmä'. Se: Dröm 4.
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DRÖMMA
1 d.de att ett vinträd stod l. Mos. 40:9
1 eftersom var och en hade d.t
41:12
1 Jag d.de att jag stod på stranden 41:17
1 Åter d.de jag och såg då 7 ax
41:22
2 de drömmar s. han d.t
42:9
2 då voro vi ss. d.nde
Ps. 126:1
J es. 29:8
2 när den hungrige d .er
2 ss.när den törstande d.er
29:8
56:10
3 Väktarna här .. ligga och d.
2 de drömmar s. I d.en
Jer.29:8
1 till känna vad han hade d.t Dan. 2:2
1 ville veta vad jag har d.t
2:3
4 Sägen mig alltså vad jag har d.t
2:9
DRöMMARE

Se, där kommer d.n

l. Mos.37:19
icke höra på den d.n
5. Mos. 13:3
13:5
profeten eller d.n skall dödas

DRöMSYN

1) blilom, D \ 'lO:
dröm; av: I;tälam, drömma. Ordet
står i Jes.29:7 tillsammans med I;täzon,
syn, vision, därav övers. drömsyn.
En annan tänkbar övers. är: såsom
en dröm, en syn om natten. Se: Dröm
l, Drömma 1.
DRÖMSYN
1 ss. en d. om natten

Jes.29:7

DU'

Uppdelning: allmänt, Gud, Israel.
DU (allmänt) +
1. Mos. 3:9
(Gud:) Var är d.
20:7
bedja för dig, så d. får leva
nu vet jag, att d.fruktar Gud
22:12
därför att d.lyssnade till mina ord 22:18
32:28
D. skall icke mer heta Jakob
ty d.har kämpat med Gud
32:28
ingen så förståndig och vis s. d.
41:39
41:40
d. skall fdrestå mitt hus
D. skall få bo i landet Gosen
45:10
därför må d.nu gå åstad
2. Mos. 3:10
d.skall föra mitt folk
3:10
d.skall vara för hm ss.en gud
4:16
d.och hela din hop
4. Mos. 16:11
inför H., d. själv och de
16:16
1. Sam. 15:28
åt en annan, bättre än d.
25:33
välsignad vare d. själv
D. skall vara herde
2. Sam. 5:2
d. skall vara furste över Israel
5:2
D. är den mannen
12:7
Från vilken stad är d.
15:2
Varför går också d. med oss
15:19
d. är nu så god s.10000 av oss
18:3
Varfdr ordar d.ytterligare härom 19:29
d.och Siba skolen dela iordaitodset 19:29
Är d.den gudsman s.kommit I.Kon.13:14
Är d.här, d. s.drager olycka
18:17
allt d. säger, vilja vi göra
2.Kon.10:5
Styrk d. nu mitt mod
Neh. 6:9
d. och din faders hus förgöras Est. 4:14
När d.då beder till hm
Job 22:27
löften d. gör skall d. få infria
22:27
38:12
Har d. bjudit dagen att gry
Har d. stigit ned till havets källor 38:16
såg d. dödsskuggans portar
38 :17
Knyter d. tillhopa Sjustjärnornas
38:31
förstår d. himmelens lagar
38:33
Kan d. sända ljungeldar åstad
38:35
Är det d. s.giver hästen styrka
39:22
H.sade:D.är min son
Ps. 2:7
Huru kan d. tala om mina stadgar 50:16
d.gör det, d.s.var min jämlike
54:14
att d. bliver ung på nytt ss. en örn 103:5
d., d.övergår dem
Ords. 31:29
Jes. 54:1
Jubla d.ofruktsamma,
d. s. icke har fött barn
54:1
d. själv, Pas hur .. i fångenskap Jer. 20:6
Icke vilken I dö, d. och ditt folk
27 :13
förfäran d. väckte har bedragit dig 49:16
där d. sitter ibland bergsklyftorna 49:16
D. s. bor vid stora vatten
51:13
var glad, d. dotter Edom
Klag. 4:21
d.människobarn, profetera
Hes. 21:28
D. var en kerub, s. skuggade
28 :14
D. ogudaktige, d. måste dö
33:8
om d. varnar den ogudaktige
33:9
d. Själv har räddat din själ
33:9
Eftersom d. hyst evig fiendskap
35:5
D. skall komma från ditt land
38:15
38:17
D. är den ,om vilken jag talade
d. är det gyllene huvudet
Dan. 2:38
D. skall bliva utstött
4:22
må d.låta mitt råd täckas dig
4:24
hört, att d. kan giva uttydningar
5:16
när d. begynte din bön, utgick befalln.9:23
Om d. byggde ditt.näste
Oh. v.4
då var ock d. ss.en av dem
v.11
må d. samla dina skaror
Mika 5:1
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Du-Duraslätten
Vilket d.mAvara, d.berg
'Sak. 4:7
d. Bet1ehem, d. judiska bygd Matt. 2:6
D. skall icke fresta H.. din Gud
4:7
när d. vill bedja, gl dl In
6:6
fdr att d. icke mA bliva sedd
6:18
d. är Petrus; pA deuna klippa
16 :18
allt vad d. binder pA jorden
16:19
d. s.dräper profeterna
23:37
gör, vad d. är här för att göra
26 :50
Förvisso är oekaA d.en av dem
26:73
D, fAr själv svara därför
27:4
d. var med nasar6en
Mark. 14:67
Luk. 1:28
Hell dig, d. högt benldade
Välsignad vare d. bllllld kvinnor
1:42
ngn s. är mer ansedd än d.
14:8
Och d .. huru mycket är d.skyldig 16:7
kom !hAg, att d. , medan d.levde
16:25
hugnad, under det att d.pinas
16:25
O, att d. i dag Insett, oekaA d.
19:42
OcksA d. är en av dem
22:58
Är d. Elias
Joh. 1:21
Är d. Profeten
1 :21
D. är Simon; d.skall heta Cefas
1:42
Är d. Israels lärare
3:10
Förstode d.Guda gAva
4:10
Kanske oekaA d. är frAn Galileen
7. :52
D. är själv ha lärjunge
9:28
D.har sett honom
9:37
ord, gm vilka d.skall
Apg.11:14
d. själv och hela ditt hus
11:14
O, d.djävulens barn
13:10
d. s. är full av allt slags svek
13:10
Jag är J .. den s. d. förfoljer
22:8
Varfor dröjer d. dA nu
22:16
Tror d. profeterna, kon. Agrippa
26 :27
Jag vet, att d. tror dem
26 :27
Fögs fattas, att d. övertalar mig
26:28
D. s. vill lära andra
Rom. 2:21
vem är du., s. vill träta med Gud
9:20
vem är d.,s.dömer en annans
14:4
fastmer mA d. bliva fdredöme 1.TIm. 4:12
fly sldant, d.gudsmänniska
6:11
den tro, s.d.har till H.J.
Filem. v.5
Vem är d .. s.dömer din nästa Jak. 4:12
att d. övergivit din första
Upp. 2:4
Jag vet var d. bor
2:13
2:13
dock hAller d. fast vid mitt namn
men d. har tagit vara pA mitt ord
3:8
hAll fast det d. har
3:11
DU (Gud) +
D. är Seendets Gud
l. Mos. 16:13
mA d.höra det i hlm.
1. Kon. 8:32,39
d. känner alla mskors hjärtan
8:39
d. allena känner mskornas 2. Krön. 6:30
d. är en förlAtande Gud
Neh. 9:17
D. har pA allt sätt beskärmat Job 1 :10
huru d.formade mig ss. lera
10:9
d. vill föra mig till döden
30:23
jag vet, att d. förmAr allt
42:2
d. blev den faderlöses hjälpare Ps.10:14
D.prövar mitt hjärta, d. utforskar 17:3
d. rannsakar mig, men d. finner
17:3
d.lAter min lampa briuna klart
18 :29
d. är med mig; din käpp och stav
23:4
D. bereder for mig ett bord
23:5
d. är min frälsnings Gud
25:5
Ty d. är mitt bergfäste
31:4
dl förlät d.mig min synds
32:5
det är d .. s.har gjort det
39:10
D.är min konung
44:5
d.. min frälsnings Gud
51 :16
d. har icke bebag till offer
51 :18
d. var for mig en borg
59:17
Gud, d.har förkastat
60:3
Ty d. hör mina löften
61:6
s.frukta dig giver d.en arvedel
61:6
d. vedergäller •• efter hs gärningar 62:13
D. s.hör bön, till dig kommer allt 65:3
d. förlAter vAra överträdelser
65:4
Säll är den s. d. utväljer
65:5
d. s. är en tillflykt för jordens
65:6
D.IAter dig vArda om landet
65:10
D. kröner Aret med ditt goda
65:12
väl prövade d.oss, d.luttrade oss 66:10
d.dömer folken med rätt
67:5
d.leder folka lagen pA jorden
67:5
de förfölja dem s. d.har slagit
69:27
d. är mitt hopp, o H.
71:5
D. s. har gjort sA stora ting
71:19
73:24
D. skall leda mig efter ditt rAd
d., s.fastställt jordens gränser
74:17
D., d. är fruktansvärd
76:8
D.är en Gud, s.gör under
77:15
förde d.ditt folk ss.en hjord
77:21
d. allena bär namnet H.
83 :19
d.är stor, och d.gör under
86:10
d.allena är Gud
86:10
d.,H., är en barmhärtig och nidig 86:15
Men d. är densamme
102:28
D. är min Gud
118:28
D. är god och gör vad gott är
119:68
D. är mitt beskärm
119:114
med alla mins vägar är d.förtrog.139:3
D. omsluter mig på alls sidor
139:5
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d. har skapat mina njurar
139:13
d. sammanvävde mig
139:13
d. giver dem mat i rätt tid
145:15
D. upplAter din hIIlId och mättar
145:16
d. s. tronar pA keruberna
Jes. 37 :16
d. allena är Gud
37 :16
Rädda mig, ty d. är min gud
44:17
d. är en outgrundlig Gud
45:15
d.Israels Gud, d.frälsare
45:15
vakna upp, d. H.arm
51:9
Var det icke d. s.slog Rahab
51:9
d., s. uttorkade havet
51:10
D. är ju dock vAr fader,
63:16
Det är ju d., s. har gjort allt Jer. 14:22
Hela d.mig, H.
17:14
D., H., tronar evinnerligen Klsg. 5:19
d. förde min själ upp ur graven Jona 2:7
Är d.dA icke till av Alder
Hsb. 1:12
till en dom är det d.har satt dem
1:12
och till en tuktan har d. berett dem 1:12
d. vAr klippa
1:12
Är d.den s.skulle komma
Matt. 11:3
H., är det d .. sA bjud mig komma 14:28
Förvisso är d. Guda Son
14:33
D. är Messias, den levllllde Gudens 16:16
icke ss. jag vill, utan ss. d. vill
26:39
varför har d. övergivit mig
27:46
utan vad d. vill
Mark. 14:36
Är d.den s.skulle komma Luk.7:19,20
H., skulle C. tvA mina fötter Joh. 13:6
j~ i dem och d. i mig
17:23
Ar d.judarnas konung
18:33
H., d. s.känner allas hjärtan Apg. 1:24
Vem är d .. H.
.
26:15
D., H., lade jordens grund Hebr. 1:10
de skola förgAs, men d.förbliver
1:11
D. är en präst till evig tid
7 :21
D. är värdig att mottaga pris Upp. 4:11
D. är värdig att tags bokrullen
5:9
D. allena är helig
15:4
har d. givit dem blod att dricka
16:6
d. Allsmäktige, rätta .. äro dina
16:7
DU (Israel) +
d. skall frukta din G.
3. Mos. 19:14
D. skall icke hämnas
19:18
söker H. , skall d.flnna hm 5. Mos. 4:29
N"år d. är i nöd
4:30
d. skall hAlla ha stadgar och bud
4:40
dA skall d.ingen syssla förrätta
5:14
7 folk, större och mäktigare än d. 7:1
d. är ett hårdnackat folk
9:6
gudar, s. varken d. eller dina fäder 13:6
allenast d. hör H. röst
15:6
Om d. drager ut i krig
20:1
skall d.dock icke frukta
20:1
där skall d. tjäns andra gudar
28:64
s. varken d. eller dina fäder känt
28:64
bland de folken skall d.icke f A ro 28 :65
SA må d. då välja livet
30:19
att d.och dina efterkommande mA 30:19
Är det sA d.lönar H.
32:6
d.4Araktiga och ovisa folk
32:6
Säll är d., Israel
33 :29
33:29
D. är ett folk, s. fAr seger gm H.
d. s.jag hämtat frAn jordens Jes.41:9
jag har kallat dig, d. är min
43:1
Om d.mAste gå gm vatten
43:2
Eftersom d. är så dyrbar
43:4
D. är mitt folk
51 :16
d. flngna dotter Sion
52:2
d.folk, s.bor här illllldet
Hes. 7:7
d. gensträviga släkte
12:25
D. bedrev otukt med egyptierna
16:11
varför skrisr d. nu så högt
Miks 4:9
mA d. vrida dig i födslosmärtor
4:10
nu mAste d. ut ur staden
4:10
d. skall komma ända till Babel
4:10

DUBBEL
·dubbel

fyradubbelt Luk.19:8
Dubbelt tilltal

I särskilt allvarliga situationer använder Herren en fördubblad kallelse: Abraham! Abraham! 1.Mos.22:11.
Jakob! Jakob! 1.Mos.46:2. Mose!
Mose! 2.Mos.3:4. Samuel! Samuel!
1.Sam.3: 10. Marta! Marta! Luk.l0:
41. Simon! Simon! Luk.22:31. Saul!
Saul! Apg.9:4; 26:14. Ariel! Ariel!
Jes.29:1. Jerusalem! Jerusalem! Matt.
23:37.
DUBBEL
tagen dJa summan
1.Mos.43:12
togo de med sig d.la summan
43:15
skall vara d.t mot vad de
2. Mos. 16:5
samlat d.t så mycket av brödet
16:22
skall han giva d. ersättning
22:4
slaUl tjuven giva d. ersättning
22:7
han skall ersätta den andre d.t
22:9
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sjätte vAden skall du lägga d.
26:9
berett dig d.t stor förmAn 5. Mos. 15:18
giva hm d.lott av allt
21:17
Hanna gav han d.t så stor 1. Sam. 1:5
en d. arvslott av din ande
2. Kon. 2:9
(Abisai)d.t mer ansedd
1~Krön.11:21
han äger idrstlnd, i d.t mätt
Job 11:6
H. gav Job d.t igen
42:10
tala de med d.t hjärta
Ps. 12:3
i vrånghet gAr d.ls vägar
Ords. 28:6
den s. gAr dJa vägar, han faller
28:18
har fAtt d.t igen av H. hand
Jes. 40:2
D. är den olycka s.har drabbat
51:19
För eder skam .. få d.t igen
61:7
de få d.t att besitta i sitt land
61:7
mitt folk har begAtt d.synd
Jer. 2:13
16:18
i d.t mAtt vedergälla (Juda) folk
krossa dem i d.t mAtt
17 :18
Qverallt dit d.la strömmen
Hes. 47:9
jag vill giva eder d.t igen
Sak. 9:12
(J.:) ej heller d.la livklädn. Matt. 10:10
d.t värre än I själva ären
23 :15
icke bära d.la livklädnader Mark. 6:9
icke heller dJa livklädnader Luk. 9:3
må aktas d. heder värda
l. Tim. 5:17
äro träd .. i d. mAtto döda
Jud. v.12
given henne d.t igen
Upp. 18:6
iskänken d.t ät henne
18:6
Hes. 41:23

DUBBELKROKAR
d., en handabredd långa

Hes. 40:43

DUGA
1) häjä, i1~O

vara, bliva.
2) läla1;r, n'n
gå över, tränga igenom; lyckas, ha

framgång; här med prep. le, vara
nyttig till, vara lämplig för, duga till.
Jfr Drottning 6.

n !J

vi

fördärva, förstöra; i Mal.l: 14 hof.
part., fördärvad, omskrivande övers.
ett djur som icke duger. Se: Bedriva
11.
4) ischyö, ~ ax

vw

vara stark, vara frisk; vara mäktig,
förmA, kunna; av: ischys, styrka,
kraft; i Matt.5:13 med prep. eis, duga
till.
DUGA
l spingelnät d. icke till kläder Jes. 59:6
2 (gördeln) icke mer d.de till Jer.13:7
2 gördel, vilken icke d.er till ngt
13 :10
2 d.er det då till ngt nyttigt
Hes. 15:4
3 offrar At H.djur s. icke d.er Mal. 1:14
4 Till intet annat d.er (saltet) Matt. 5:13

1) 1:rdjil, ., :0

-duk

DUK

linneduk Matt. 27:59
DUK
präktig d.,ja, 2 brokiga d.ar Dom. 5:30
har haft det förvarat i en d. Luk. 19:20
med ansiktet inhöljt i en d.
Joh. 11:44
(Petrus s Ag) d.en lAg hopvecklad
20:7
d.en strax Ater upptagen
Apg. 10:16
DUKA

Kan väl Gud d. ett bord i öknen Ps.78:19
hon har jämväl d.t sitt bord Orda. 9:2
Man d.r bord
Jes. 21:5
(H.:) I s. d.en bord At Gad
65:11
vilobädd, med ett d.t bord
Hes. 23 :41
d.de ett bord At dem
Apg. 16:34

DUMA

DUBBELDÖRRAR
det heligaste hade d.

3) [Sä1;ra!],

DUGLIG
1 d.a till krigstjänst
l. Krön. 7:40
2 Semajas söner voro d.a män
26:7
26:8
2 d.a och kraftfulla män
2 d.a män, tillsammans 18
26:9
2 Hasabja och hs bröder, d.a män 26:30
2 (Jerias) bröder, d.a män
26:32
Dan. 1:4
3 ynglingar •• d.a att tjäna

DUGANDE

kraft, styrka; makt, förmåga, duglighet; ordagrant stAr här alltså: kraftens el. duglighetens man (män), man
(män) av kraft el. duglighet. Se: Duglig 2.
DUGANDE
1 att de äro d.män
1. Mos.47:6
l d.män s.frukta Gud
2.Mos.18:21
l Mose utvalde d. män ur hela l.
18:25
1. Kon. 11:28
1 Nu var Jerobeam en d.
1 d. män till tjänstgöringen 1. Krön. 9:13
l (Semajas söner) voro d. män
26:6
26:31
1 bland dem funnos d.män
Neh. 11 :14
l bröder, d. m;;"

DUGLIG

Se även: Skickad, nyttig.
-duglig

krigsduglig I.Krön.5: 18
oduglig Matt.25:30

hebr. tystnad, stumhet. Namnet har
uppfattats som en symbolisk beteckning för Edom, vars område också
kallas Seirs land, I.Mos.32:3. Det
skulle dA åsyfta Edoms undergång.
Jfr Ps. 94:17; 115:17, där dumä är
översatt _det tysta» (= dödsriket).
Jes.21:11.
DUMA

hebr. tystnad, stumhet. Arabisk folkstam härstammande från Abrahams
son Ismae\. Den levde troligen i
gränsområdet mellan den syriska och
den arabiska öknen och har satts i
samband med oasen Dumat el-Gendel, nuvarande el-Gof, i nordvästra
Arabien. 1.Mos.25:14; I.Krön.l:30.
DUNDER

ha d.och hagel har varat
2. Mos. 9:28
dl skall d.ret upphöra
9:29
d.ret och haglet upphörde
9:33
när Farao sAg att d.ret upphört
9:34
allt folket förnam d.ret
20:18
Ha allmakts d., vem kan fatta Job 26:14
Budskap om hm bär hans d.
36:33
Ditt d. ljöd i stormvirveln
Ps. 77 :19
för ljudet av d.hastade de undan 104:7
hemsökelsen •• med stort d.
Jes. 29:6
frAn tronen utgingo •• d.
Upp. 4:5
DA kommo tordön och d.
8:5
DA kommo ljungeldar och d.
11:19
nu kommo ljungeldar och d.
16:18

DUNDRA
H.lät det d.och hagla
2.Mos. 9:23
tredje dagen begynte det d.
19:16
ovan dem d.r han
1. Sam. 2:10
H.lät ett starkt tordön d.
7:10
(H.)må lAta det d.och regna
12:17
H.lät det d. och regna den dagen
12:18
H. d.de frAn himmelen
2. Sam. 22:14
han d.r med sin väldiga röst
Job 37:4
underbart d.r Gud med sin röst
37:5
förmAr du d.med din röst ss. han 40:4
H. d.de i himmelen
Ps. 18:14
Gud, den härlige, d.r
29:3
DUNKEL

land vars d. är ss. djupa
Job 10:22
i nattens d.,när mörker
Orda. 7:9
Var äro ögon höljda i d.
23 :29
vara fria ifrAn d. och mörker Jes. 29:18
DUNKEL (adj.)
Ha ögon äro d.la av vin
Nu se vi ju på ett d.t sätt

1. Mos. 49:12
1. Kor. 13 :12

DUNST

de äro en försviunande d.

Ords. 21:6

DURASLÄTTEN

DUGLIG

kraft, styrka; energi, förmåga, duglighet.

aram. bik'at durä'; durä' av babyl.
duru, mu~, vall. En dalslätt i Babylon, där Nebukadnessars gyllene bildstod uppställdes för tillbedjan. Duraslätten har sannolikt legat innanför
den stora muren (duru), närmare bestämt måhända den fästningsvall, som
kallades dur Su-anna. Döru är för
övrigt ett vanligt ortnamn i Mesopo·
tamien. Dan.3:1.
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1) utf. ord.
2) 1;rdjil, "; tt

kraft, styrka; makt, förmåga, duglighet; på samtliga ställen utom I.Krön.
26:8 står ordagrant: kraftens el. duglighetens söner. Se: Dugande l.
3) k6a1;r, rj!l

Duya-Dyr
-duva

DUVA

turturduva 3.Mos.I:14
Duva

Duva, hebr. jonä, grek. peristera;
turturduva, hebr. tor, grek . trygan.
Duvor förekommer talrikt i Palestina, och det finns en mängd olika
arter. En vanlig art är klippduvan,
Colu mba livia, som har sitt bo högt
uppe bland klipporna, Jer.48:28; Hes .
7:16. I våra dagar finns den framför
allt vid Gennesarets sjö, floden Jordan och Döda havet. Det är frå n
denna duvart, som tamduva n härstammar.
Turturduvan är en flyttfågel, som
anländer regelbundet till Palestina i
början av april, HV.2:12; Jer.8:7.
Israel liknas i ett sammanhang vid
en turturduva och dess fiender vid
vi ldd jur, Ps. 74: 19. Duvorna är kända för sin snabba flykt; detta gäller
inte minst turturduvan. På duvans
snabbhet anspelas det t.ex. i PS.55:7.
Ett annat kännetecken för duvan ä r
dess klagande eller smekande läte,
Jes .38: 14; Nah.2:7 .
I gamma ltestamentlig tid var det
vanligt att ha duvor i duvslag. Profeten använder sig av denna bil d, när
han beskriver den tid, då Sions barn
kommer från a lla vä rldens kanter
till Jerusalem med gåvor och offer,
Jes.60:8. Josefus berättar, att det
fanns en mängd duvslall med tamduvor omkring kanalerna vid Herodes den stores palats i Jerusalem.
Duvan är den mest omtalade av
Bibelns alla fågla r, första gången
omnämnd i berättelsen om Noa , 1.
Mos.8 :8 ff. Duvor föreko m också i
sam band med H errens förbu nd med
Abraham, 15 :9. D en var den enda
fågel , som fic k användas till offer,
speci ellt som syndoffer och reningsoffer, jfr 3.Mos.l :14 ff. ; 5:7 ff:; 12:6,
och va r särskilt de fattigas offerdjur,
3.Mos.5:7; Luk.2:24. Duvan var så lunda ren enligt Moselagen. - På
Jesu tid så ldes offerduvor i Jerusalems tempel, något som av Jesus betraktades so m ett vanhelgande av
hans Faders hus, Joh.2: 16 .
I NT. ' är duvan en symbol på
den helige A nde; efter Jesu dop
sänkte sig Anden ned över honom i
en duvas skepnad. Möjligen kan man
häri se en motsvarighet ti ll l.Mos.
I :2, där det hete r att »G uds Ande
svävade över vattnet» . - Duva n var
eljest en symbol på mildhet, enfald,
oskuld , renhet och fö rsvarslöshet. Jfr
Jesu uppmani ng i Matt.JO: 16. Duvan
fö rekommer också som kä rl ekssymbo l, t.ex . HV .2:14; 5:12.
DUVA
Sedan l ät han en d . flyga ut 1. Mos . 8 :8
d.n fann ingen plats där hon
8:9
lät så d.n än en gång flyga ut
8 :10
d ,n kom till hm mot aftonen
8 :11
lät så d.n åter flyga ut
8:12
Tag åt mig .• en ung d ,
15:9
sitt offer. . av unga d .or
3 .Mos . 1:14
ss . bot bära fram 2 unga d.or
5:7
icke kan anskaffa 2 unga d.or·
5:11
skall hon föra fram en ung d.
12 :6
så skall hon taga 2 unga d .or
12:8
14:22
2 turturduvor eller 2 unga d.or
skall han offra de unga d.orna
14:30
skall han taga sig 2 unga doOr
15:14
skall hon t aga sig 2 unga d .or
15: 29
till prästen 2 unga d.or
4. Mos. 6:10
Ack att jag hade vingar ss. d.n Ps.55:7
efter Den stumma d.n i fjärran
56:1
D.ns vingar äro höljda i silver
68:14
HY . 1:15
Dina ögon äro d .or
Du min d. i bergsklyftan
2:14
4:1
Dina ögon äro d .or
Öppna för mig •. min d.
5:2
(min väns ) ögon likna d.or ,
d.or s.bada sig i mjölk
5:12
6 :8
en enda är hon. min d.
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(Hiskia) s uckade ss. en d.

Jes. 38:14
59 :11
lika d.or s. flyga till sitt duvslag
60:8
bliven lika d .or
Jer , 48:28
vara lika klyftornas d.or
Hes . 7 :16
Efraim har blivit lik en d.
Hos . 7:11
komma ss. d .or från Assurs land 11:11
tärnor sucka likasom d .or
Nab. 2:7
Guds A.sänka ned ss. en d.
Matt . 3 :16
(J.:) Varen menlösa ss . d.or
10:16
ss , en d. sänka sig ned
Mark. 1:10
ett par turturduvor eller
2 unga d,or, ss, stadgat
Luk. 2:24
den h.A.sänkte sig ned sS,en d .
3:22
A. ss. en d, sänka sig ned
Joh. 1:32
d är sutto m än s,sålde d .or
2:14
(I. )'sucka alltjämt ss. d.or

ställen som symbol för olycka och
elände, se t.ex, l.Sam.2:8; Ps.69:3, 15,
Ordet 'aSpo! ingår i det hebreiska
namn, som ä r översatt Dyngporten
(se d.o.) och betyder troligen: askhög,
avskrädeshög, dynghög.
DY
ur d.n lyfter han upp
1. San:. . 2:8
tröskvagn ristar han i d.n
Job 41:21
drog mig upp ur den djupa d.n Ps. 40:3
Jag har sjunkit ned i djup d.
69:3
Rädda mig ur d.n
69:15
s • lyfter den fattige ur d ,n
113:7
hav vars vågor röra upp d.
Jes. 57:20

Jfr 2.Pet.1 :3, övers. underkraft; 1.
Pet.2:9 plur., övers. härliga gärningar.
DYGD
l allt vad d. heter
l i eder tro bevisa d . ,
l i d. en kunskap

Fil. 4:8
2. Pet. 1 :5

DYGN

Se: Dag,
DYGN
skolen l stanna kvar i 7 d. 3.Mos. 8:35
på ett helt d. ingenting ätit 1. Sam. 28:20
30:12
På 3 d. hade han varken ätit
äta eller dricka u.nder 3 d.
Est. 4:16
(Lasaru.s) varit död i 4 d,
Joh. 11:39
ett helt d .• drivit omkring 2. Kor, 11:25
DYKFÅGEL

Det hebr. ordet säliilf kommer av
verbet sälak, kasta, och betecknar
en fågel, söm kastar sig ned över
sitt byte. Den räknades i Israel till
de orena djuren, som inte fick ätas .
Enligt en vanlig uppfattning rör det
sig om en fågel tillhörande skarvsläktet. Möjligen avses Phalacrocorax
carbo sinensis, en simfågel med lång
kropp, hals och nä bb. Denna »havets
korp . förekommer i Palestina främst
på vintern och häckar vid Medelhavskusten samt vid Galileiska sjön
och floden Jordan. Den lever av fis k,
som den fångar genom att dyka efter
den ,

Klippdu vor.
DUVOMÅNGLARE

De som sålde offerduvor i hedningarnas förgå rd i Jerusalems tempel.
Se: Duva.
DUVOMÅNGLARE
(J.) stötte omkull d.nas
MIltt. 21 :1 2
stötte omku.\l d.nas säten
Mark, 11 :1 5
till d.na i helgedomen sade han Joh. 2:16
DUVOTRÄCK

Övers. »duvoträck» ä r osäker. E nligt
en förk la ring skulle här i ställ et av·
ses en lökart , som de fattiga brukade
som sovel ti ll brödet.
D UVOTRÄ'C K
för en fjärdedels kab d.

2. Kon.

6:25

DUVSLAG

heb r. 'arubbä, galler, fönster. Att
denna benämning a nvänds också för
duvslag, hänger väl sa mman med de
talrika hå l, som finn s i duvslagets
torn och som ger det ett gallerliknande utseende. Se: Duva.
DUVSLAG
lika duvor s. flyga till sitt d .

Jes. 60 :8

DVÄLJAS

Vem får d,på ditt heliga berg Ps. 15:1
än d. i de ogudaktigas hyddor
84:11
119:54
i det hu.s där jag d.es
Ve mig , att jag måste d.i Meseks 120:5
han skall få d. i de vises
Ords . 15:31
DY

Se även: Gödning, gödsel, djup, bottenlös, grav, krukmakare, ler, oren.
Dy

D e hebr. ord, som är översatta med
»dy », 'aspo~ , jäwen , rir, står på dessa

I brunnen var d. , och Jeremia
sjönk ned i d.n
Jer . 38:6
Dina fötter fastnade i d.n
38 :22
de måste nu ligga i d.n
KJ ag. 4:5
DYGD

D et ord, som är översatt . dygd »,
are/e, har i grekiskan en vidsträckt
användning. Det brukas om både
människor och ting för att markera
en prisvärd , god egenskap eller beskaffenhet, duglighet, styrka osv. I
grekisk filosofi har ordet en utpräglat
etisk innebörd. Platon talar om fyra
kardinaldygder: vishet, tapperhet, besi nningsfullhet och rättrådighet.
I Septuaginta (den grek. övers, av
GT.) utgör arete en översättning av
hebr. hod, glans, majestät, Hab,3:3 ;
Sak.6 :13,- ell er av /ehillä, lov, pris,
berömmelse, Jes.42:8 ; 43:21 ; 63:7.
Det används alltså främst om Gud,
om hans storhet och upphöjdhet men
också om hans mäktiga uppenbarelse
i historien. Härigenom har han visat
hurudan ha n ä r till sitt väsen, och
för hans stora gärningar prisar och
lova r ha ns fo lk honom . Det är denna
innebörd av ordet, som går igen i
l.Pet.2 :9, där plur. aretal är övers.
härliga gärningar, och i 2.Pet.1 :3,
där arete står tillsammans med d6xa,
hä rli ghet, och ä r övers. underkraft.
Det ä r mot denna bakgrund vi har
att se 2.Pet.I:5, där . dygd . nämnes
som något, som hör hemma i det
trons liv, som skänkts människan genom Guds frälsningsverk i Kristus.
I Fi1.4:8 betecknar ordet allt som är
gott i ord och gärning ; det ka n sägas
innefatta det som tillhör en kristen
människas livshållning, det nya livets
etiska konsekvenser.
Av de s. k. dygdekatalogerna i N .T .,
t.ex. 2.Kor.6:6-7 ; Ga1.5:22-23; Ef.
4:1-2; K oI. 3:12-1 4 ; I.Tim.4:12, fram·
går, att dygden i dess olika yttringsformer är en Andens frukt. I den
kristna kyrkan har sedan gammalt i anslutning till l.Kor.13 : 13 - tro,
hopp och kärlek betraktats som huvuddygder.

DYKFÅGELN
(de skola icke ätas )d.n
d .n (skolen l icke äta)

3 . Mos . ll:17
5. Mos.l4:17

DYLIK

(H .:) vem har sett ngt d .t

Jes . 66:8

DYNGPORTEN

hebr. sa'ar hä'aspo~. E n av de portar
i Jerusalems stadsmu r, som sattes i
stånd under Nehemjas ledn ing. Den
anses vara identisk med »porten mellan de båda murarna., 2.Kon.25:4,
och Lerskä rvsporten, Jer. 19:2, i sydöstra hörnet av stadsmuren, och ledde alltså ut till H in noms dal, där
denna förenas med Kidrons dal. Man
har vid utgrävningar fun nit rest~r
av den na port, som troligen fått si(t
namn av att den förde ut till Jerusalems avskrädesplats. Se: Dy.
DY NGPORTE N
genom •. . D. och besåg
muren ända fram till D.
D. sattes i .stånd av Malkia
kören gick •. . fram till D.

Neh.

2:13
3:13
3 :14
12:31

DYR

l) gädol, ';>

il J

stor. - Dom.21~5 ordagra nt : ty den
sto ra eden var för dem som icke . .

'f

2) sä~a', V: ~
svärja, avlägga ed; i I.Sam.14:28 hif.
hi sbfa', låta någon avlägga ed, förstärkt med in f. hasbea' , därav övers.
binda med en dyr ed. Se: Besvärja l .
3) jä~ar, lQ ~
vara dyrbar el. värdefull, övers. vara
dyrt aktad, aktas dyr. Se: Akta 18,
Dyrbar 12.
4) jä~är, li4~

dyrbar, värdefull , dyrt aktad. Se:
Akta 27 , Dyrbar 6.
5) käpän ,

l

~~

Turturduva.

l) arete,
e: T Ii
dugli ghet, godhet, dygd , Utom Fil.
Petri brev.
4:8 finns ordet endast

hunger, svält, hungersnöd; i lob 5:22
övers. dyr tid . Ordet förekommer
även i Job 30:3, övers. svält,
6) anathema/lZö, Vet e e: 1.1 et T f z; UJ
förbanna , förplikta med ed, här
övers. förplikta med dyr ed. D enna
övers. är särskilt befogad i Apg .23:
14, där verbet står till samma ns med
subst. anåthema, förbannelse, ed .
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DYGD

ap

a

Dyr-Dåna
7) timios, T t II l O O;

värdefull, dyrbar; av: time, värde,
pris. Se: Akta 66, Dyrbar 19.
DYR
l hade svurit en d. ed
Dom. 21:5
2 bundit folket med en d. ed 1. Sam. 14:28
3 mitt liv i dag varit d.t aktat
26 :21
Job 5 :22
5 åt d. tid kan du då le
3 För d. är lösen för hs själ
Ps. 49:9
3 blod skall aktas d.t i hs ögon
7.2:14
4 D.t aktad •• är hs frommas död 116:15
4 på jakt efter ditt d.a liv
Ords. 6 :26
6 förpliktade sig med d.ed
Apg.23:12
6 hava med d. ed förpliktat oss
23 :14
6 med d. ed förpliktat sig
23:21
1. Pet. 1:19
7 med K. d.a blod

DYRBAR
Dyrbara ting, l. och 2.Pet. brev
l) Dyrbart blod - till förlossning,
l.Pet.l:19. 2) Dyrbara löften - till
delaktiggörelse av gudomlig natur, 2.
Pet.l:4. 3) Dyrbar tro - till liv och
gudsfruktan, 2.Pet.! : 1,3. 4) Dyrbar
sten - till grundval för tron, l.Pet.2:4.
DYRBAR

l) tu!z, ) ')1 t:I

15) ma/:lamuddim, CI '~~
dyrbara ting; av: I;täma!!, se 10.
16) polytimos, 11 o A (j T l II o <;;
av stort värde, värdefull, mycket dyrbar; av: polys, stor, mycken; time,
se 21.
17) barytimos, fl a p (h l II o O;
av stort värde, värdefull, mycket dyrbar; av: barys, tung; time, pris, värde.
Ordet förekommer endast i Matt.26:
7, där flera handskrifter har polytimos, se 16.
18) polyte/es, 11 o A \) T E A Ii <;
som medför el. kräver mycken kostnad, kostbar, dyrbar; av: polys, stor,
mycken; telos, kostnad, avgift. I
Mark.14:3 har en del handskrifter
polytimos, se 16.
19) timios, T f III 0<;
värdefull, dyrbar; av: time, se 21. Se:
Akta 66, Dyr 7.
20) entimos, t' v T l II o <;
i ära, ärad, aktad, värderad; av: time,
se 21. Se: Ansedd 4.
21) time, T l II Ii
värde, pris; ära, heder. Se: Akta 64,
Betalning 7.
22) isatimos, a 6 T l II o <;
av lika värde, lika dyrbar; av: isos,
lik, och time, se 21.

godhet, förträfflighet; något gott, det
bästa av något; i I.Mos.24: 10 övers.
dyrbara gåvor. Jfr l.Mos.45:18,
övers. det bästa.
2) migdänot, n i )':J) ~
dyrbarheter~ dyrba~a' el. värdefulla
ting, oftast övers. dyrbara skänker el.
gåvor.
3) to!z, ) it:l
god, förträfflig. Se: Bättre l.
4) ke!zu!!ä, n~.))~
härlighet, något härligt el. dyrbart; i
Dom.18:21 övers. det dyrbaraste godset; av: källa!!, vara tung; vara härlig.
5) [pälä'] , X?!l
nif. vara en;stående, storslagen, härlig, underbar; i 2.Sam.l :26 övers.
vara dyrbar. Se: Bevisa 12.
6) jäJ,är, iG, ~
dyrbar, värdefull; i Ords. l : 13 tillsammans med hon, gods, egendom,
ordagrant: allt dyrbart gods. Se: Akta
27, Dyr 4.
7) [lijmu!!o!, il ji')~O
dyrbara el. värdefulla ting; av:
I;täma!!, se lO; i 2.Krön.20:25 keleI;tamu!!o!; kele, st. cstr. plur. av keli,
kärl, fat, redskap.
8) bämdä, n:po
längtan, önskan, begär; det som man
längtar efter el. begär; skönhet, behag; av: I;täma!!, se 10. Ordet står
utom i Hagg.2:8 tillsammans med
keli el. kele-, se 7, och är på samtliga
ställen utom 2.Krön.36:1O och Jer.
25:34 övers. dyrbara håvor.
9) mabmä!!, ~rp
längtan, önskan, begär; skönhet, behag; något dyrbart el. värdefullt; av:
I;täma!!, se 10.
10) bäma!!, iQQ
längta efter, önska, begära; finna behag i, ha sin lust i; här nit. part.
åtråvärd, begärlig, behaglig; dyrbar.
Jfr l.Mos.2:9; 3:6, övers. ljuvlig.
11) jeJ,är, iG,;
storslagenhet, härlighet; något dyrbart, dyrbarhet; av: jä~ar, se 12.
12) jäJ,ar, ii2~
vara dyrbar el. värdefull. Se: Akta
18, Dyr 3.
13) säsar, i '-l! if
mönja, cinnober; föregånget av prep.
be, med cinnober, övers. rött med
dyrbar färg.
14) jaJ,"ir, Vi') ~
dyrbar, kär; av: jä~ar, se 12.

DYRBAR
l allahanda d.a gåvor
1. Mos. 24:10
2 gav han d.a skänker
24:53
Jos. 7 :21
3 ibland bytet en d. mantel
18:21
4 d.aste godset främst
5 D.var(Jonatans)kärlek 2.Sam. 1:26
6 prydd med en d. sten
12:30
1. Kon. 5:17
6 bröto de .. d.a stenar
6 Allt detta var av d.a stenar
7:9
6 grunden var lagd med d.a stenar 7:10
6 Därovanpå lågo d.a stenar
7:11
3 visade han sina d.a oljor 2. Kon. 20:13
1. Krön. 20:2
6 prydd med en d. sten
6 alla slags d.a stenar
29:2
6 smyckade huset med d.a 2. Krön. 3:6
20:25
7 en myckenhet av d.a ting
32:23
2 förde. _d.a gåvor till Hiskia
32:27
8 allahanda d.a håvor
36:10
8 till Babel med de d.a kärlen
9 förstörde alla de d.a föremål
36:19
2 med d.a skänker
Esr. 1:6
8:27
7 av koppar,d.a ss. guld
6 vägdes icke med d. onyx
Job 28:16
10 De äro d.are än guld
Ps. 19:11
36:8
6 Huru d. är icke din nåd
3 likt den d.a oljan på huvudet
133:2
6 allt vad d.t är skola vi
Ords. 1:13
3:15
6 D.are är hon än pärlor
12 :27
6 idoghet är •• en d. skatt
11 den d.aste klenoden äro läppar 20:15
10 D.a skatter och salvor
21 :20
6 allt vad d.t och ljuvligt är
24:4
Jes. 28:16
6 i Sion .• en d.hörnsten
3 Hiskia visade .• sina d.a oljor
39:2
12 (Juda) är så d. i mina ögon
43:4
9 allt vad d.t vi ägde
64:11
13 målar det rött med d.färg Jer. 22:14
8 händer jämväl ett d.t kärl
25:34
14 Efraim för mig en så d.son
31:20
15 vad d.t hon ägde i forna Klag. 1:7
1:10
9 sin hand efter vad d.t
1:11
15 vad d.t de ägde
13 beläten målat •• med d.färg Hes. 23:14
Dan. 11:8
8 d.a håvor , både silver
7 guld .• och andra d.a ting
11:38
7 bemäktiga sig •• d.a ting
11:43
13:15
8 alla slags d.a håvor
8 överflöd på alla d.a håvor Nah. 2:9
8 skola d.a håvor •• föras
Hagg. 2:8
16 funnit en d.pärla
Matt. 13:46
17 alabasterfl.med d.smörjelse
26:7
Mark. 14:3
18 av d. äkta nardus
Joh. 12:3
16 av d. äkta nardus
19 bygger med •. d.a stenar 1. Kor. 3:12
18 icke med •• d.a kläder
1. Tim. 2:9
20 inför Gud utvald och d.
1. Pet. 2:4
20 en utvald, d. hörnsten
2:6
21 För eder, I s.tron,är stenen d. 2:7
3:4
18 detta är d.t inför Gud
22 beskärd en lika d. tro
2. Pet. 1:1
1:4
19 d.a och mycket stora löften
19 väntar på jordens d.a frukt Jak. 5:7
Upp. 18:12
19 arbeten av d.aste trä
21:11
19 glänste likt d.aste ädelsten
21 vad härligt och d.t folken hava 21:26
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DYRBARHETER
2 skänker i •• guld och d. 2. Krön. 21 :3
11 alla d. i fienders hand
Jer. 20:5
11 riva till sig gods och d.
Hes. 22:25

-dyrkore

DYRKA
Se även: Gud, gudsdyrkan, avgud,
avgudadyrkan, tempel, altare, offer,
bedja, bön, tillbedja, tjäna, behag.

ljus s.lyser i en d. vildmark 2. Pet. 1:19

avgudadyrkare I.Kor.5:IO; 6:9
gudsdyrkare Apg.17:22
DYSTER

DYRKA

l) utf. ord.
2) järe', X:! ~
verbaladj. fruktande; vördande.
3) mispät, t:l9ldt,)
dom; rätt, d;t' s~m är rätt; lag, föreskrift; i synnerhet det som är rätt i
Guds ögon, Guds lag och anspråk.
Se: Anordna 3, Dom 2, Döma 6.
4) 'ä!za!!, ,~~
tjäna, i synnerhet tjäna som slav. Se:
Arbeta 2, Arbete 3, Bedriva 7.
5) pelab, n]~
aram. tjäna, dyrka, tillbedja. Jfr Dan.
7:14,27, övers. tjäna.
6) di1rä~,

Tn

väg; i överförd betydelse: handlingseller levnadssätt; gudsdyrkan, kult; i
Am.8:14 övers. den som man dyrkar.
Bildligt användes ordet såväl om
Guds handlande som om människans
vandel eller livsvandring; det förekommer t.ex. i Hos.14:10; Jer.lO:23.
I Bibeln åsyftar ordet ofta en människas andliga väg, hennes tro och
gudsdyrkan, t.ex. PS.86: Il. Jfr uttrycket .den vägen. i t.ex. Apg.9:2.
7) sebomai, a E fl o II a l
frukta, dyrka, tillbedja; seb6menoi,
.gudfruktiga», kallades de icke-judar,
som utan att iakttaga hela den judiska lagen likväl dyrkade Herren,
Israels Gud. Se Lex. Apg.13:43;
17:17.
8) latreuö, A a T' p E (j w
tjäna, dyrka. Jfr subst. latreia i t.ex.
Rom.12:1, övers. tempeltjänst.
9) eusebeö, E Da E fl E w
vara gudfruktig el. from; vörda,
dyrka.
10) sebdzomai, a E fl ci 1; o II a l
bäva, frukta; dyrka, tillbedja.
DYRKA
1 främmande gudar s.d.s 5. Mos.31:16
1 de fåfängligheter de d.
32:21
1 gudar s. d.s avamoreerna Jos. 24:15
1 gudar s. d.s av amoreerna Dom. 6:10
1. Kon. 16:13
1 avgudar s.de d.de
16:26
1 fåfängliga avgudar de d.de
2 Obadja d.de H. med stor iver
18:3
3 huru landets Gud skall d.s 2.Kon.17:26
17:27
3 huru landets Gud skall d.s
1 de gudar s. d.des där
1. Krön. 5:25
1 de gudar s. d.des
2. Krön. 32:13
32:17
1 gudar s. d.s av folken
4 komma på skam, s. d. beläten Ps .97:7
l Avgndadyrkan är att d. trä Jer. 10:8
50:38
1 skräckgudar d. de (Babel)
Dan. 3:12
5 De d. icke dina gudar
5 icke d.en mina gudar
3:14
5 Om vår Gud, s. vi d.,förmår
3:17
5 ändå icke d.dina gudar
3:18
3 :28
5 icke nödgas d. ngn annan gnd
6:16
5 Gud, den du så oavlåtligen d.r
6:20
5 Gud, den s.du oavlåtligen d.r
Am. 8:14
6 sant den lever,s.man d.r
2 jag d.r H.,himmelens Gud Jona 1:9
1 till äkta kvinnor s. d. gudar Mal. 2:11
Matt. 15:9
7 fåfängt d.de mig
Mark. 7:7
7 fåfängt d. de (H.)
8 att d.himmelens härskara Apg. 7:42
17 :23
9 I d.en utan att känna det
7 d. Gud på ett sätt s. är emot
18:13
19:27
7 (Diana)s.hela världen d.r
Rom. 1:25
10 d.det skapade framför

-dyrkon

avgudadyrkan Jer.lO:8; Ko1.3:5
gudsdyrkan Dan.6:5
ängladyrkan Ko1.2:18
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DÅD

-dåd

blodsdåd Hos.4:2
överdåd I.Mos.49:6
DÅD
det d.et att han dräper
våra ögon icke sett d.et
ngt arglistigt d. begånget

2. Mos. 21:14
5. Mos. 21:7
Apg.18:14

DÅLIG
Se även: Svag, ringa, skröplig, skröplighet, ringaktad, ond, oförnuftig,
oförståndig, fördärvad, skadlig, falsk,
oren, missgärning, syndig, vrång.
DÅLIG

ra"

l)
rä', Vi V1
dålig, ond. T
2) ni~zä,

i1

P)

ringaktad, föraktad, förkastad; värd
att ringakta el. förkasta; nit. part. av
bäzä, ringakta, förakta. Jfr Jes.53:3,
övers. föraktad; Jer.22:28 föraktlig;
Ps.15:4 förkastlig.
3) sapros, o a 11 p 6 <;
rutten, skämd.
4) poneras, 11 o v n p 6 <;
dålig i såväl fysisk som moralisk
mening: fördärvad, oduglig; ond,
elak. Jfr Matt.7:17, övers. ond.
5) kakas,

K aK

6 <;

dålig, ond; motsatsen till agathos,
god, ädel osv.
DÅLIG
1 (landet) är gott eller d.t 4. Mos. 13:20
1. Sam. 15:9
2 All boskap s. var d.
2. Kon. 2:19
2 men vattnet är d.t
Matt. 7:17
3 ett d.t träd bär ond frukt
3 ej heller •. ett d.t träd god frukt
7:18
3 är tr ädet d.t, då måste
3 dess frukt vara d.
12:33
3 (J.:) de d.a kastar man bort
13 :48
3 intet gott träd bär d. frukt Luk. 6:43
4 allahanda d.t folk ifrån gatan Apg_17:5
1. Kor. 15:33
5 d.t sällskap är fördärv
DÅN

d. av vagnar och hästar
2. Kon. 7:6
ett d. ss. en stor här
7:6
hören d.et s.går ut ur ha mun Job 37:2
Efteråt ryter så d.et
37:4
vid d.et av dina vattenfall
Ps. 42:8
strömmarna upphäva sitt d.
93:3
För ditt väldiga d. fly folken Jes. 33:3
(H.:) hör d.et i templet! Hör d.et
66:6
D.et av dem är ss.havets brus Jer. 6:23
stort d. kommer från nordlandet
10:22
stort och väldigt d. tänt upp eld
11:16
D.et höres intill jordens ända
25:31
d.et av deras fall bävar jorden
49:21
D.et av dem är ss. havets brus
50:42
d.et av dem ljuder högt
51:55
d.et av deras vingar ss. d_et av
stora vatten, det var ett väldigt d.
likt d.et från en härskara
Hes_ 1:24
jag hörde ljudet av ett väldigt d.
3:12
ljudet av ett väldigt d.
3 :13
d.et av kerubernas vingar hördes 10:5
förfärat vid d.et av ha rytande
19:7
Vid d.et av hans ryttare
26:10
26:15
vid d.et av ditt (Tyrus) fall
31:16
Gm d.et av (cederns) fall
d.et var ss. d.et av stora vatten
43:2
ljudet av ha tal ett väldigt d. Dan. 10:6
Hab.3:16
vid d.et skälva mina läppar
rådlösa vid vågornas d.
Luk. 21 :25
plötsligt från himmelen ett d. Apg. 2:2
när d.et hördes ,församlade sig
2:6
d.et av ett starkt tordön
Upp. 14:2
lika d.et av starka tordön
19:6
DÅNA
så att det d.de i marken
1. Sam. 4:5
Det d.r av folkslag, det d.r
ss. väldiga vatten d.
Jes. 17 :12
det d.r av folkslag, ss. vatten d.
17:13
när ha vagnar d. då se ~
Jer. 47:3
ovan fästet d .de det
Hes. 1 :25
Hör vagnahjuJ d.
Nah. 3:2
himlarna med d_nde hast
2. Pet. 3:10
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Dåra-Dårskap

1) pä!ä,

nw

DÅRA

öppna; bli förledd el. förförd, låta
sig förledas el. dåras. Se: Bedraga 5.
2) [tälal], ?? l'1
grundbet. ~Öjl. bli kastad el. slagen
till marken; hit. bedraga, narra, bedriva gyckel med, driva gäck med; i
Jes.44:20 hot. bli bedragen, narrad,
dårad. Se: Bedraga 4.
3) baskainö, S a o K a \ v w
grundbet. förtala, baktala; förhäxa,
förtrolla; verbet förekommer endast
i Ga1.3: 1.
DÅRA
l mitt hjärta låtit d. sig
Job 31:9
l mitt hjärta hemligen lät d. sig
31 :27
2 förledd av ett d.t hjärta
Jes. 44:20
3 Vem har så d.t eder
Gal. 3:1
DÅRAKTIG
Se även: Dåre, dårskap, oförnuftig,
oförståndig.
DÅRAKTIG

1) [sä~al], ?~~

vara dåraktig; hit. och nit. handla
dåraktigt. Se: Dårskap 3.
2) nä'läl,

?? J

dåraktig; dålig, ond, gudlös; dåre.
Se: Dåre 6.
3) nä~ui1,

)1)

J

ihålig; i Job 11:12 i bildlig betydelse:
tom i huvudet, oförståndig, dåraktig.
Ordet förekommer f.ö. i Jer.52:2l;
2.Mos.27:8; 38:7.
4) kesilu!,

n·i?

'Q?

dårskap, oförstånd; av: kesil, se 5.
Ordet förekommer endast i Ords.9: 13.
5) kesil, ? ' Q:;J
dåraktig, ofö'rståndig; av: käsal, vara
dåraktig. Se: Dåre 4.
6) säkäl, ?:JO
dåraktig, ofö;ståndig; av: [säkal], se 1.
Se: Dåre 6.
7) [jä' al], ?~ ~
nif. bli el. vara dåraktig. Se: Dåre 7,
Dårskap 1.
8) möras, 1.1 wp 6 <;
dåraktig, oförståndig; den senare
övers. möter vi t.ex. i Matt.7:26; 25:
2. Se: Dåre 10, Dårskap 14.
9) möralogia, 1.1 wp o A o y \ a
dåraktigt el. oförståndigt tal; av:
märos, se 8, och logos, ord, tal.
10) anaetos, &v 6 11 T 0<;
oförnuftig, meningslös; av neg. aoch nous, sinne, förnuft.

DÅRAKTIGHET
Se även: Dåre, dåraktig, dårskap,
oförnuft, oförnuftig, oförståndig.
DÅRAKTIGHET

1) si~lu!,

n.i?:)O

dårskap, oförstånd; av: [säkal], se
Dåraktig 1. Se: Dårskap 8. DÅRAKTIGHET
l förstå ~.en i dess oförnuft Pred. 7:26
DÅRE
Se även: Dårskap, oförnuft, oförnuftif, oförståndig, enfaldig, ovis, okunnig.
Dåre

Dårens sätt
Dåren är oförnuftig, Ords.14:7;
17:16. Ropar ut sitt oförnuft, Ords.
12:23; 15:2,14; Pred.lO:3. Talar dårskap, Jes.32:6. Är övermodig och
sorglös, Ords.14:l6. Berömmer sig av
att vara vis, Rom.l :22. Föraktar
tuktan, Ords.15:5; 17:10. Frågar ej
efter förstånd, Ords.18:2. Anser sin
egen väg vara den rätta, Ords.23 :9;
26: 11. Sprider ut förtal, Ords. 10: 18.
Smädar den som är i nöd, Ps.39:9.
Fröjdar sig vid skändlighet, Ords.
10:23. Är ej att lita på, Ords.26:6.
Övar svek, Ords.14:8. Är farlig, Ords.
17:12; 18:6. Vandrar i mörker, Pred.
2:14. Är lat, Pred.4:5. Föredrager
glädjens hus, Pred.7:5. Fördärvar sig
själv, Ords.I8:7; Pred.IO:12.
Ord om dåren
Kraftlösa äro ordspråk i dårens
mun, Ords.26:7. Dåren bör ej tala
stora ord, Ords.17:7; Pred.IO:l.
Dåren bör icke få svar på sitt oförnuft, Ords.26:4. Man bör icke hava
umgängelse med en dåre, Ords.13:20.
Ära och vällevnad tillhör icke en
dåre, Ords.3:25; 19:10; 21:20; 26:1,8.
Dårens löje är såsom sprakandet av
törne under grytan, Pred.7:7. Att fly
det onda är en styggelse för dåren,
Ords. 13: 19.
I döden är den vise och dåren lika,
Pred.2: 15-16; 6:8. Den som förlitar
sig på sitt förstånd, han är en dåre,
Ords.28:26.

4) kesil, ? 'Q:;J
dåraktig, oförståndig; av: käsal, se 8.
Se: Dåraktig 5.
5) kilsäl, ?Pil
förtröstan, . hopp; dårskap. Ps.49:14
ordagrant: deras väg är deras förtröstan el. dårskap. Jfr Job 31:24,
övers. förtröstan; Ords.3:26 hopp. Se:
Dårskap lO.
6) sä~äl, ?~~

dåraktig, oförståndig; dåre. Se: Dåraktig 6.
7) [jä' al], ?l{'
nit. bli el. v~:a dåre. Se: Dåraktig 7,
Dårskap l.
8) käsal, ? g~
vara dåraktig, vara dåre; verbet förekommer endast i Jer.10:8.
9) bä'ar, 1 ~~
kal och nif. vara dåraktig el. oförnuftig, här nif. övers. stå såsom dårar;
jfr Jer.lO:8,21, övers. vara oförnuftig.
10) möras, 1.1 wp 6 <;
dåraktig, oförståndig; dåre. Se: Dåraktig 8, Dårskap 14.
11) aphrön, C{ cp p w v
oförståndig, obetänksam; av: neg. aoch phren, sinne, förstånd. Jfr Ef.
5:17, övers. oförståndig.
12) möra/nö, ).lwpa\vw
göra dåraktig, göra till dåre; i Rom.
l :22 pass. göras till dåre, bli dåre.
Jfr innebörden: bli smaklös, mista
sin sälta, Matt.5:13; Luk.14:34. Se:
Dårskap 13.
13) aphrosyne, & cp p o o (j v 11
oförstånd; här övers. dårars sätt.
14) paraphroneö, 11 a p a cp p o v € w
vara från sina sinnen, vara vansinnig;
verbet förekommer endast i 2.Kor.
11 :23, övers. vara en dåre; av: prep.
pant, bredvid, utom, och phr~n, sinne,
förstånd.

DÅRAKTIG
l (Jakob) har handlat d.t
1. Mos. 31 :28
2 du d.a och ovisa folk
5. Mos.32:6
32:21
2 ett d.t hednafolk skall jag
l (Saul) har handlat d.t
1. Sam. 13 :13
l jag har handlat mkt d.t
2. Sam. 24:10
l jag har handlat mkt d.t 1. Krön. 21 :8
l har du handlat d.t
2. Krön. 16 :9
2 talar ss. en d. kvinna
Job 2:10
3 en d. man få förstånd
11 :12
2 ett d.t folk fOraktar
Ps. 74:18
4 En d.kvinna är fåkunnigh. Ords. 9:13
5 d.son är sin moders bedrövelse 10:1
5 bort ifrån den man s. är d.
14:7
5 en d.mska är den s.föraktar
15:20
5 s.har fött en d.son
17:21
5 En d. son är sin faders grämelse 17 :25
5 En d. son är sin faders fördärv 19:13
5 en d. mska förslösar sitt gods
21:20
5 en gammal konung s.är d. Pred. 4:13
6 De äro d.a barn
Jer. 4:22
5:4
7 de äro d.a,ty de känna icke H.
5:21
6 du d.a och ofOrståodiga folk
2 Ve eder, I d.a profeter
Hes. 13:3
8 (J.:) I d.e och blinde
Matt. 23:17
8 det s.för världen var d.t 1. Kor. 1:27
9 ohöviskt väsende och d.t tal Ef. 5:4
10 d.a och skadl. begärelser 1. Tim. 6:9
8 undvik d.a .• tvistefrågor 2. Tim. 2:23
8 d.a tvistefrågor .• må du
Tit. 3:9

l) nä'läl, ??)
dåraktig; dålig, ond, gudlös; dåre; i
2.Sam.3:33 övers. gudlös dåre. Se:
Dåraktig 2.
2) 'lfwil, ?' )l$,
dåraktig, oförnuftig; den senare övers.
förekommer t.ex. i Jer.4:22; Ords.
12:16. Se: Dårskap 6.
3) hälal, ?JO
berömma el. förhärliga sig själv, vara
övermodig, vara dåraktig, handla
vansinnigt; i Job 12: 17 pol. göra dåraktig, göra till dåre. Se: Berömma 2,
Dårskap 9.

DÅRE
1 Abner dö gudlös d.s död 2.Sam. 3:33
1 du skulle i I. hållas för en d.
13:13
2 d.n dräpes av sin grämelse Job 5:2
2 (Elifas :) Jag såg en d.
5:3
3 domare gör han till d.ar
12:17
1 avföda, av d.ar och ärelöst folk 30:8
1 D.arna säga i sina hjärtan Ps. 14:1
1 icke bliva till smälek för d.n
39:9
49:11
4 d.ar och oförnuftiga förgås
5 Den vägen gå de,d.ar s.de äro 49:14
l D.arna säga i sina hjärtan
53:2
74:22
1 smädad hela dagen av d.n
92:7
4 en d. förstår icke sådant
4 d.ar, nar kommen I till förstånd 94:8
4 d.arna hata kunskap
Ords. 1:22
4 säkerhet skola d.arna förgås
1:32
4 d.arna få uppbära skam
3:35
4 I d.ar, lär en förstånd
8:5
4 s. utsprider förtal .. är en d.
10:18
4 D.ns fröjd är .. skändlighet
10:23
4 d.ars hjärtan ropa ut oförnuft 12:23
4 d.n breder ut sitt oförnuft
13:16
4 fly det onda .. styggelse för d.ar 13:19
4 s.giver sig i sällskap med d.ar 13:20
4 d.ars oförnuft,att de öva svek 14:8
14:16
4 d.n är övermodig och sorglös
4 d.arnas oförnuft förbliver
14:24
4 i d.arnas krets gör sig kunnig 14:33
15:2
4 d.ars mun flödar över
15:7
4 d.ars hjärtan äro icke
15:14
4 d.ars mun far med oförnuft
1 Stortaliga läppar hövas icke d.n 17:7
17:10
4 än hundra slag på d.n
4 än att möta en d. i hs oförnuft 17:12
17 :16
4 gagna väl penningar i d.ns
l en d.s fader har ingen glädje
17 :21
4 d.ns ögon äro vid jordens ända 17:24
4 D.n frågar ej efter förståod
18:2
4 D.ns läppar komma med kiv
18:6
18:7
4 D.ns mun är till olycka
4 en man s .. är en d.
19:1
4 höves icke d.n •. goda dagar
19:10
4 slag för d.arnas rygg
19:29
4 Tala icke för en d.s öron
23:9
4 ej heller att d.n får ära
26:1
4 riset för d.arnas rygg
26:3
4 Svara icke d.n efter ha oförnuft 26:4
4 Svara d.n efter ha oförnuft
26:5
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Dåren och Gud
Dåren förnekar Guds existens, Ps.
14:1. Smädar Gud, Ps.74:22; 94:7-8.
Söker icke Gud, Luk.12:20. Förstår
icke Guds gärningar, Ps.92:7.

Olika dårar
l) Den icke troende dåren, PS.14:l.
2) Den avfällige dåren, Ords.26:11.
3) Den lögnaktige dåren, Ords.19:l.
4) Den rike dåren, Luk.12:20. 5) Den
ångerfulle dåren, I.Sam.26:21.
Dåren
1) Dårens tro: »det finnes ingen
Gud», PS.14:1. 2) Dårens vandring:
»dåren vandrar i mörker», Pred.2:14.
3) Dårens glädje: »såsom sprakandet
av törne under grytan», Pred.7:7. 4)
Dårens slut: »i denna natt skall din
själ utkrävas av dig», Luk.12:20.
DÅRE

4 s.sänder bud med en d.
26:6
4 äro ordspråk i d.ars mun
26:7
4 är det att giva ära åt en d.
26:8
4 med ordspråk i d.ars mun
26:9
4 d.n lejer,och lejer vem s.
26:10
4 en d. s. på nygg begynner
26:11
4 det är mer hopp om en d.
26:12
28:26
4 han är en d.
4 D.n släpper all sin vrede lös
29:11
4 mer hopp om en d. än om hm
29:20
2 en d. ,när han får äta sig mätt 30 :22
4 d.n vandrar i mörker
Pred. 2:14
4 Ss. det går d.n
2:15
4 lika litet s. d.ns (minne)
2:16
4 den vise dö såväl s. d.n
2:16
6 en vis man eller en d.
2:19
4 D.n lägger händerna i kors
4:5
4:17
4 slaktoffer s. d.arna frambära
4 en d.s röst har överflöd på ord 5:2
4 d.ar har (Gud) icke behag
5:3
4 förmån har den vise framför d.n 6:8
7:5
4 d.arnas hjärtan i hus där man
4 att få höra sång av d.ar
7:6
4 så är d.arnas löje
7:7
3 vinningslystn. gör vise till en d. 7:8
4 grämelse bor i d.ars bröst
7:10
6 var icke en d.
7:18
4 ropande av d.arnas överste
9:17
4 d.n har sitt hjärta åt vänster
10:2
6 varhelst d.n går
10~1
6 säger han ifrån, att han är en d. 10:3
4 d.ns läppar fördärva hm själv 10:12
6 d.n är rik på ord
10:14
4 D.ns möda bliver hm tung
10:15
2 Ss. idel d.ar stå Soans
Jes. 19:11
7 Soans furstar hava blivit d.ar 19:13
1 D.n skall icke mer heta ädling 32:5
1 en d. talar dårskap
32:6
44:25
3 gör spåmännen till d.ar
8 allasammans äro de •• d.ar Jer. 10:8
9 Ss. d.ar stå då alla mskor
10:14
1 skall han .. stå ss. en d.
17:11
7 att de stå där ss. d.ar
50:36
9 Ss. d.ar stå ana mskor där
51:17
2 Ss.end.står då profeten Hos. 9:7
10 den s. säger: Du d.
Matt. 5:22
11 I d.ar har icke han
Luk. 11 :40
11 Du d., i denna natt skall
12:20
12 berömde sig.. blevo de d.ar Rom. 1:22
10 så blive han en d.
1. Kor. 3 :18
10 Vi äro d.ar för K. skull
4:10
13 talar efter d.ars sätt
2. Kor. 11:1
11 må mena att Jag är en d.
11:16
11 låt vara ss. med en d.
11:16
13 talar jag.. efter doars sätt
11:17
11 gärna fördrag med d.ar
11 :19
13 får tala efter doars sätt
11 :21
14 tala ss. vore jag en d.
11 :23
11 skulle jag icke vara en d.
12:6
11 har Jag nu gjort mig till en d. 12:11
DÅRSKAP
Se även: Dåre, enfaldig, okunnig,
tanklöshet, kors, visdom, oförnuftig,
oförståndig.
Dårskap
l. Dårskap får i Skriften i första

hand den innebörd, som ordet har i
profant bruk, alltså motsatsen till
klokhet, förnuft, vishet, Ords.3:35.
Dårskapens kännemärken är självtillräcklighet, Ps.85:9, och självsäkerhet, Ords.5 :23.
I intellektuell mening kännetecknas
dårskapen av att den skjuter ifrån
sig tillvarons och tingens sanna väsen
och dessas förhållande till Gud och
människorna. Den visar sig i brist
på förutseende, i oförmåga att draga
riktiga teoretiska och praktiska slutsatser, Luk.ll :40. Därför blir dårens
värdering, val och ställningstaganden
felaktiga, Luk.12:20.
Dårskap får i många bibelsammanhang även en moralisk innebörd.
Den synes ofta grunda sig mera på
moralisk brist eller otillräcklighet än
intellektuell. Dåren saknar icke alltid
mentala resurser, men han brukar
dessa felaktigt. Hans förvändhet har
i lika hög grad sitt ursprung i hjärtat
som i huvudet. Hans andliga fördärv
förvanskar hans förståndsgåvors verksamhet och bruk. Dårens livsföring
präglas av vällust, Ords.9:13, lösmynthet, Ords.15:2; Pred.10:14, trätgirighet, Ords.20:3; 29:11, slapphet,
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Dårskap-Därnäst
likgiltighet, Pred.10:15, smädelse, förtal, Ords.lO:18.
I religiös mening betecknar dårskap
gudlöshet, gudsfrånvändhet, Jes.9:17;
32:6; Ps.14:1; 39:8-9; 53:1. Här kännetecknas dårskapen av förakt för
normer och principer för liv och
vandel, sådana som de uppenbaras
i Guds ord och i Jesu liv och förkunnelse, Matt.7:24-27. Dåren menar sig kunna förbise Guds eviga,
rättfärdiga lagar, Jer.17:1l, och sålunda undandraga sig Guds dom.
Icke minst denna pregnanta betydelse är framträdande i Skriften.
När Jesus i Matt.5:22 uttalar förbud mot att kalla någon för dåre,
sker det mot bakgrunden a v detta
ords djupa religiösa innebörd på detta
ställe: ett absolut gudlöst tillstånd
med evig förtappelse som följd. När
man kallade någon för dåre, avkunnade man i själva verket en slutlig
dom över honom och förgrep sig
därmed på Guds suveräna ensamrätt
att döma .• Domen hör Herren till».
Därför skulle enligt vedergällningens
lag ett fruktansvärt straff drabba den
som uttalade en sådan dom. Han
skulle vara hemfallen åt det brinnande Gehenna.
Som dårskap karakteriseras en
materialistisk livsfilosofi och livsföring, kännetecknad av blindhet för
högre livsvärden i allmänhet och för
Guds frälsning i Kristus Jesus med
dess rikedomar i synnerhet, Luk.12:
20. I sitt eskatologiska tal, Matt.2425, framhåller Jesus i liknelsen om
de visa och de fåvitska jungfrurna,
25:1-13, det dåraktiga i lättja, underlåtenhet och halvhjärtenhet i förberedelsen för Hans tillkommelse samt
de ödesdigra konsekvenserna aven
dylik dårskap. Som oförståndigt och
däraktigt karakteriserar Paulus övergivandet a v Andens och trons liv för
köttets och laggärningarnas oframkomliga väg, GaI.3:1-6.
2. Dårskap aven helt annan karaktär omtalas i 1.Kor.l:18-25. Här
talar aposteln om Guds dårskap,
evangeliet med dess centrala budskap
om Kristi kors. Detta är dårskap för
det mänskliga förnuftet. Budskapet
om Jesu död och uppståndelse såsom
medel till frälsning framstod som en
utmaning för det naturliga förnuftet
och tedde sig för människor av alla
kategorier såsom dårskap. Gud anpassar emellertid i sin visdom icke
evangeliet och sin frälsningsplan efter
den naturliga människans synpunkter
och krav, vare sig det gäller judens
krav på tecken eller grekens krav på
visdom, filosofi.
När kristendomen framfördes i sin
äkta gestalt, framträdde den i den
skarpast tänkbara motsättning till det
som var gängse i samtiden. Kristendomens kärna, en korsfäst Kristus,
var för judar och greker - som här
tillsammans liksom innefattar alla de
olika anderiktningarna, åskådningarna, kulturstadierna, religiösa och antireligiösa riktningarna i samtiden en stötesten och en dårskap. Men
genom att den var en dårskap, kunde
den också fattas i sin äkthet av dem
som övergav sitt gamla väsen och
var villiga att ställa sig under evangeliets nya sanning, gåva och krav.
De fick då erfara, att Kristus, den
korsfäste, var en kraft och en visdom,
som översteg allt, vad de förut erfarit av kraft och visdom, att det
var en kraft och en visdom aven
helt annan art än den de förut känt,
en äkta kraft och visdom, en Guds
kraft och Guds visdom.
Som dårar stämplas också evan-

berömma
förhärliga sig själv,
vara övermodig, vara dåraktig, handla vansinnigt; pol. göra dåraktig, göra
till dårskap, i Pred.2:2 part. gjord
till dårskap. Se: Berömma 2, Dåre 3.
10) kasäl, ? 9.~.
förtröstan, hopp; dårskap; Pred. 7:26
ordagrant: dårskapens ogudaktighet.
Se: Dåre 5.
Il) sa~äl, ?;:)i;l
dårskap; endast i Pred.10:6.
12) mörla, Il w P f et
dårskap, oförstånd; av: mör6s, se 14.
13) möra/nö, Il w P et f \! W
göra dåraktig, göra till dårskap; av:
möres, se 14. Se: Dåre 12.
14) möras, Il wp 6 <;
dåraktig, oförståndig; i 1.Kor.l:25 to
mören, det dåraktiga, dårskap. Se:
Dåraktig 8, Dåre 10.
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geliets representanter och förkunnare
av denna världens »förnuftige och
vise», jfr 1.Kor.4: 10. Detta är något,
som hör till Kristi efterföljelse och
som man icke får vika tillbaka inför.
Den sanna visdomen uppnås blott
genom att man lägger denna världens
visdom vid Guds fötter och blir en
dåre för att kunna bliva vis, 1.Kor.
3:18.
Därskap
Människans dårskap
Den själiska människans hållning
gentemot Gud är dårskap, Ps.69:6;
85:9. Det som hör Guds Ande till
är för henne en dårskap, 1.Kor.2:14.
En korsfäst Kristus är för hedningar
en dårskap, 1.Kor.l:23. Talet om
korset är en dårskap för dem som
gå förlorade, 1.Kor.l:18. Denna
världens visdom är dårskap inför
Gud, 1.Kor.3:19. Han har gjort denna världens visdom till dårskap, l.
Kor.l:20.
Synd följer dårskapen, 1.Sam.26:
21. Dårskapen bereder sin egen olycka, Ps.38:6. Att dårskapen ofta sättes
på höga platser, är fel, Pred.10:6.
Guds dårskap
Är visare än människor, l.Kor.l:
25. Gud frälsar genom den dårskap
han låter predikas, 1.Kor.l:21, jfr
4:10.
DÅRSKAP

nif. bli el. vara dåraktig. Se: Dåraktig 7, Dåre 7.
2) neizala, n~ ~ ~
dårskap; ondska, uselhet; av: nällal,
se 7. Ordet är annars mestadels övers.
.galenskap., t.ex. 2.Sam.13:12; Jer.
29:23. Namnet Nabal i l.Sam.25:25
betyder • dåraktig. , .dåre., se Dåraktig 2, Dåre 1.
3) [sakail, ?JO
vara dåraktig;"" hif. handla dåraktigt,
handla i dårskap; pi. göra till dårskap.
Se: Dåraktig 1.
4) 'iwwmä!, n.~:}~
dårskap, oförnuft; den senare övers.
är den vanligaste, t.ex. Ords.15:2.
5) kisla, n?!?~
förtröstan, hopp; dårskap; av: kåsal,
se Dåre 8. Jfr Job 4:6, övers. tillförsikt.
6) 'iiwil, ?' l ~:
dåraktig, oförnuftig. Se: Dåre 2.
7) nalzal, ? ~ ~
vara dåraktig, handla dåraktigt. Ords.
30:32 ordagrant: om du har handlat
dåraktigt i förhävelse och om du
handlat medvetet ..
8) si~lu!, n'1?~O

dårskap, oförstånd. Se: Dåraktighet l.

? 'm

cl:

DÄRIGENOM
D. att du icke lät mig veta l. Mos. 31 :27
d. att han bryter mot ngt
3. Mos. 4:27
elden skall d. hållas brinnande
6:9
d.att H.läte sin A.komma 4. Mos. 11:29
d. att de talade illa om landet
14:36
hava d. blivit heliga
16:38
skola d.komma att bära på synd
18:22
d. vållade att en hemsökelse kom 31:16
d.att du icke har dräpt mig I.Sam.24:19
I haven d. ökat 1. skuld
Esr. 10:10
att I d.hopen synd på synd
Jes. 30:1
Apg. 17 :12
Många .. kommo d. till tro

DÄRBORTA
staden d.ligger helt nära
l. Mos. 19:20
kon. skattkammare d. i Babel Esr. 5:17
s. bo ibland ruinerna d. i I.
Hes. 33:24

DÄRINNE
l. Mos. 18:9
Han svarade: D. i tältet
ingen •• var tillstädes d.
39:11
personer s.hava varit d.
4. Mos. 19:18
till spillo med dem s. voro d. Jos.10:28
svärdsegg, alla dem s. voro d.
10:30
ingen d. (Libna) slippa undan
10:30
svärdsegg, alla dem s. voro d.
10:32
till spillo alla s. voro d. (Eglon)
10:35
slogo alla s. voro d. (Hebron)
10:37
till spillo med alla dem s_ voro d. 10:37
till spillo alla s. ,oro d. (Debir)
10:39
de s.voro d.blevo slagna
11:11
2. Sam. 12:31
folket d. förde han ut
rummet d. åt sig till ett kor l. Kon. 6:16
Tifsa med allt vad d. var
2. Kon. 15:16
Gud hor d"den vacklar icke
Ps. 46:6
ondska och olycka råda d.
55:11
ja, fördärv råder d. (i staden)
55:12
Den ene s. den andre är född d.
87:5
voro ringa och främlingar d.
105:12
d. en fattig man s. var vis
Pred. 9:15
rättfärdighet bodde d. (Sion) Jes. 1:21
byggde ett vakttorn d.
5:2
envar s.fröjdar sig d.
5:14
fördärva dem s.bo d.
Jer. 46:8
städerna med dem s. bo d.
47:2
Svärd •• över främmande folk d.
50:37
skola falla slagna d. (i Bahel)
51:47
gör slut på det stora larmet d.
51:55
att de d. utgöto •• blod
Klag. 4:13
vredes glöd går över hopen d. Hes. 7:14
Ute härjar svärdet och d. pest
7 :15
alla styggelser s.bedrivas d.
9:4
alla dem av 1.hus,s.äro d.
12:10
när den faller, skolen I förgås d.
13:14
om då d. funnes Noa , Daniel
14:14
dessa 3 män, om de vore d.
14:16
och om dessa 3 män vore d.
14:18
om Noa, Daniel och Job vore d.
14:20
göra många till änkor d.
22:25
Furstarna d. äro rovgiriga vargar 22:27
Sorglöst larm hördes d.
23 :42
det blod .• är ännu kvar d.
24:7
döds slagna män skola falla d.
28:23
Furstarna d. äro rytande lejon Sel. 3:3
H. är rättfärdig d.
3:5
mskor och djur finnas d.
Sak. 2:4
jag (H.) skall bevisa mig härlig d.
2:5
vilken d. s. är värdig
Matt. 10:11
och högg ut ett presskar d.
21 :33
voro hs lärjungar äter d.
Joh. 20:26
öppnade, funno vi ingen d.
Apg. 5:23

DÄRBREDVID
jämte skrinet s. stod d.

l. Sam. 6:15

DÄRINTILL
ock Ramat, s.gränsar d.

Hes. 15:4

DÄRINVID
icke din blygd blottas d.

2. Mos. 20:26

l. Kon. 20:39

DÄRJÄMTE
d. äro hövdingarna redo

l. Krön. 28 :21

DÅSIGHET

Lättja försänker i d.

Ords. 19:15

DÅVARANDE

den d. översteprästen har dött Jos. 20:6
DÄCK

Ditt d.prydde de med elfenben Hes. 27:6
DÄMMA

l) [ja' all, ?~ ~

9) [halal],

DÅRSKAP
l i vår d.hava begått
4. Mos. 12:11
2 Nabal •• d.bor i hm
1.Sam.25:25
3 handlat I mkt stor d.
26:21
3 H.,gör Ahltofels •• till d. 2.Sam.15:31
4 sår stinka för min d.s skull Ps. 38:6
4 Du,o Gud,känner mind.
69:6
5 icke vända äter till d.
85:9
4 gm sin d.kommer på fall Ords. 5:23
6 till straffet för sin d.
7:22
30:32
7 evad det var d. eller .. synd
8 förstå oförnuft och d.
Pred. 1:17
9 om löjet: Det är d.
2:2
8 skulle hålla fast vid d.
2:3
2:12
8 vämföra vishet •• och d.
8 företräde framför d.en
2:13
10 förstå ogudaktigheten i dess d.
7 :26
8 uppväger ett grand av d.
10:1
11 d. sättes på höga platser
10:6
8 Begynnelsen på muns ord är d. 10:13
2 var mun talar d.
Jes. 9:17
32:6
2 en dåre talar d.
3 deras klokhet till d.
44:25
12 talet om korset är. _en d. l. Kor. 1:18
1:20
13 världens visdom till d.
12 gm den d. (Gud) lät predikas
1:21
1:23
12 K.,för hedningarna en d.
14 Guds d. är visare än mskor
1:25
12 Det är henne en d.
2:14
12 världens visdom är d. inför Gud 3 :19

d.de för bäcken s. flöt

2. Krön. 32:4

DÄMPA

furstarnas röst ljöd då d.d
Job 29:10
hettan d.s gm molnens skugga,
så d.s de grymmas segersång Jes.25:5
ord skola d.de komma ur stoftet
29:4
Hebr. 11:34
d .de eldens kraft
DÄR·

d. skolen I äta inför H.
5. Mos. 12:7
Dessa äro födda d.
Ps. 87:6
d. beskär H. välsiguelse
133:3
Fore jag upp I hlm .. så är du d.
139:8
i dödsriket, så är du ock d.
139:8
prat på prat, litet här, litet d. Jes.28:10
prat på prat, litet här, litet d.
28:13
Egyptens land, d. vi slippa se Jer.42:14
d. jag är, d. skolen lock vara Joh.14:3
d. jag är, d. skola ock de s. du
17:24
d. varest Satan har sin tron
Upp. 2:13
2:13
d. varest Satan bor

DÄREMELLAN
vad d. finnes är svett
DÄRFRAM
När nu (Ahab) kom d.
DÄRFRAMFÖR
sken över platsen d.
s. utgjorde tempelsalen d.

2. Mos. 25:37
l. Kon. 6:17

DÄRFÖRBI
plundrade alla s.drogo d.
de s. kommo d. stannade
s.går d.bliva häpen
folk s. gick d. fick se den
s.går d. bliva häpen

Dom. 9:25
2. Sam. 20:12
l. Kon. 9:8
13:25
2. Krön. 7 :21

DÄRHEMMA
Haven I ngn broder ännu d. l. Mos.44:19
husmodern d.får utskifta byte Ps. 68:13
(såren) har jag fått d.
Sak. 13:6
H.min tjänare ligger d.lam Matt. 8:6

DÄRMED
gjorda i ett stycke d.
DÄRNEDAN
d. omvälves den ss. av eld

Sak.

9:2

l. Kon. 7:35
Joh 28:5

DÄRNERE
djupet s. utbreder sig d.
l. Mos. 49:25
djupet s. utbreder sig d.
5. Mos. 33:13
han undviker dödsriket d.
Ords. 15:24
Dödsriket d. störes i sin ro
Jes. 14:9
ss. det går med ett fikon d.
28:4
jordens grundvalar •• d.
Jer. 31:37
Petrus befann sig d. på
Mark. 14:66
Sätt dig d. vid min fotapall
Jak. 2:3

DÄRIFRÅN
D. bröt o (I.) upp
4. Mos. 21:12
21:13
D. (Ser eds dal) bröto de upp
21 :16
D. (Arnon) drogo de till Beer
att du d. förbannar (1. ) ät mig
23 :27
Sifron och d. ut vid Hasar-Enan
34:9
Men David drog upp d.
l. Sam. 24:1
hållen eder fjärran d.
Esr. 6:6

DÄRNÄST
Lea med hennes barn d.
1.. Mos. 33:2
Joel, huvudmannen, Safan d.l. Krön. 5:12
d. hövitsmannen Johanan
2. Krön. 17:15
d.Amasja, Sikris son
17:16
d.Josabad och med hm 180000
17:18
Neh. 3:16
D. sattes ett stycke i stånd
D. arbetade leviterna under Rehum 3 :17
3 :18
D. arbetade deras bröder under
D.sattes .. en annan sträcka i stånd 3:20
D. sattes en annan sträcka
3:21
D. arbetade prästerna
3 :22
3:23
D. arbetade Senjamin och Hassub
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DÄRHÄN
ända d. att du förgjorde oss

Esr. 9:14

Däromkring-Dä
d.arbetade Asarja, son till Maaseja 3:23
D. sattes en annan sträcka i stånd
3:24
d.kom Pedaja, Pareos' son
3:25
D. sattes en sträcka I stånd
3:27
D.arbetade Sadok, Immers son
3:29
d. arbetade Semaja, Sekanjas son
3 :29
D. sattes en annan sträcka I stånd
3:30
och d. arbetade Mesullam
3:30
D. sattes ett stycke i stånd
3:31
D.kommer ett (bud) s. är
Matt. 22:39
D.kommer •• älska din nästa Mark.12:31
d. vid K. tillkommelse
l. Kor. 15:23

4) Ifäp~, rn~

subst. död. Se: Död (subst.) 1, Död
(adj.) 9, Döda 5.
3) gäwa', V 11
sluta andas,-~ppgiva andan. Se: Anda
1, Död (subst.) 4.

DÖ
1 Icke äta .. icke mån d.
1. Mos. 3:3
1 Ingalunda skolen l d.
3:4
1 därefter dog (Adam)
5:5
1 därefter dog (Set)
5:8
5:11
1 därefter dog (Enos)
5:14
1 därefter dog (Kenan)
1 därefter dog (Mahalalel)
5:17
1 därefter dog (Jered)
5:20
1 därefter dog (Metusela)
5:27
5:31
1 därefter dog (Lemek)
9:29
1 därefter dog (Noa)
l Haran dog hos sin fader Tera
11:28
l dog Tera i Haran
11:32
20:3
1 måste d. för den kvinnas skull
l icke se på, huru barnet d.r
21:16
l Sara dog I Kirjat-Arba
23:2
l Abraham •• dog I en god ålder
25:8
l gav (Ismael) upp andan och dog
25:17
l vet icke när jag skall d.
27:2
l välsigna dig, förrän jag d.r
27:4
2 välsigna dig •• förrän jag d.r
27<1
2 välsigna dig, förrän han d.r
27:10
l Skaffa mig barn, eljest d.r jag
30:1
1 så d.r hela hjorden
33:13
1 Debora,Rebeckas amma,dog
35:8
l ty (Rakel) skulle nu d.
35:18
l Så dog Rakel
35:19
l gav Isak upp andan och dog
35:29
1 När Bela dog, blev Jobab .. kon. 36:33
1 När Jobah dog,blev Husam .. kon. 36:34
1 När Husam dog,blev Hadad •• kon. 36:35
1 När Hadad dog, blev Samla •• kon. 36:36
36:37
l Samla dog, blev Saul •• konung
l När Saul dog, blev Baal-Hanan
36:38
l När Bul-Hanan dog, blev Hadar 36:39
l att också denne skulle d.
38:11
l lång tid därefter dog Buas dotter 38:12
l att vi må leva och icke d.
42:2
l (Josef:) skolen l slippa att d.
42:20
l att vi må leva och Icke d.
43:8
l s.den finnes hos,han må d.
44:9
l lämnade fader, så skulle denne d. 44:22
l vill se hm ,förrän jag d.r
45:28
l Er och Onan dogo i Kanaans
46 :12
l Nu vill jag gärna d.
46:30
1 att vi skola d. i din åsyn
47:15
l att vi må leva och icke d.
47 :19
47:29
l närmade sig att l. skulle d.
l dog RakeiIfrån mig i Kanaans
48:7
l (Israel:) Se, jag d.r
48:21
l Jag d.r, men Gud skall se till
50:24
l Josef dog, när han var 110 år
50:26
l Josef dog och hs bröder 2. Mos. 1:6
2:23
l dog konungen i Egypten
7 :18
l fiskarna i floden skola d.
7 :21
l fiskarna i floden dogo
8 :13
l paddorna dogo och försvunno
9:4
l djur s. tillhöra l. barn skall d.
l egyptiernas boskap dog
9:6
l av l. boskap dog icke ett enda djur 9:6
l enda djur av l. boskap d.tt
9:7
10:28
l dag du kommer •• skall du d.
l allt förstfött i Egyptens land d. 11:5
l Eljest d. vi allasammans
12:33
l fört oss hit att d. i öknen
14:11
14:12
l bättre tjäna •• än att d. i öknen
16:3
l att vi hade fätt d. rör H. hsnd
16:3
l låta denna hop d. av hunger

l att vi måste d. av törst
17:3
l på det att vi icke må d.
20:19
l s,slår ngn,så att han d.r
21:12
l dräper •• med list måste d.
21:14
l icke d.r, men bliver sängfiggande 21:18
21:20
l slagne d.r under hs hsnd
1 stångar en oxe, att denne d.r
21:35
l i rörvar en åsna •• och detta d.r
22:10
1 och detta bliver skadat och d.r
22:14
1 att (Aron) Icke må d.
28:35
30:20
1 två sig .. att de icke må d.
l på det att de icke må d.
30:21
1 på det att l icke mån d.
3. Mos. 8:35
1 hår oordnat •• att l Icke mån d.
10:6
1 icke gå bort •• att l icke mån d.
10:7
l dricka vin •• att l icke mån d.
10:9
10m fyrfotadjur s.får ätas •• d.r
11:39
l att de icke må d.1 sin orenhet
15:31
l att (Aron) icke må d.
16:2
1 rökelsen •• att han icke må d.
16:13
l barnlösa skola de d.
20:20
1 icke röra •• då skola de d. 4. Mos. 4:15
1 för att de må leva och icke d.
4:19
1 icke gå in•• ty då skola de d.
4:20
1 ådraga sig orenhet,om de d.
6fl
1 oförtänkt •• d.r i hs närhet
6:9
1 att vi hade fätt d. i Egyptens
14:2
1 att vi hade fätt d. här I öknen
14:2
1 här i öknen skola de d.
14:35
l för att låta oss d. i öknen
16 :13
lom dessa d.på samma sätt
1 s.andra människor d.
16:29
1 knorrande •• att de Icke må d.
17:10
1 s.kommer vid H.tabernakel •• d.r 17:13
1 att icke både de och l mån d.
18:3
1 liket aven mska s.hsr d.tt
19:13
l När en mska d.r I ett tält
19:14
1 kommit vid den s.har d.tt
19:18
l där (I Kades)dog Mirjam
20:1
l vi och vår boskap måste d.
20:4
1 skall Aron samlas •• och d.
20:26
1 Aran dog på bergets topp
20:28
1 att vi måste d. I öknen
21:5
l d.de rättfärdigas död
23:10
l Er och Onan daga i Kanaans
26:19
l Vår fader har d.tt
27:3
l han dog genom egen synd
27:3
1 ngn d.r utan att efter lämna
27:8
1 prästen Aran•• dog där
33:38
2 Aron var 123 år, när han dog
33:39
1 att dråparen slipper d.
35:12
1 stöter till •• så att han d.r
35:20
l träffar hm, så att han d.r
35:23
35:25
2 smorde översteprästen d.r
2 till dess översteprästen d.r
35:28
1 jag skall d. i detta land
5. Mos. 4:22
1 Varf"dr skola vi då likaväl d.
5:25
1 höra H. röst, så måste vi d.
5:25
9:28
1 förde dem ut och lät dem d.
1 dog Aran och blev där begraven 10:6
1 icke vilja lyssna•• skall den d.
17:12
1 på det att jag icke må d.
18:16
1 den profeten skall d.
18 :20
l träffar den andre, att denne d.r 19:5
1 i blodahämn. hsnd, han skall d.
19:12
l ertappas •• skola båda d.
22 :22
1 skall mannen ensam d.
22:25
). man s.har tagit henne •• d.r
24:3
':L så skall tjuven d.
24:7
l en av dem d.r barnlös
25:5
1 tiden•• att (Mos e) skall d.
31:14
1 du skall d. där på berget
32:50
l din broder Aran dog på berget
32:50
1 Må Ruben leva och icke d.
33:6
l H. tjänare Mose dog i Moabs
34:5
2 Mose var 120 år, när han dog
34:7
1 mankön•• hade dolt I öknen Jos. 5:4
2 översteprästen har d.tt
20:6
1 slippa d.rör blodahämnarens
20:9
1 härefter dog H. tjänare Josua
24:29
24:33
1 Eleasar,Arons son, dog
1 där dog (Adoni-Besek)
Dom. 1:7
1 H. tjänare Josua dog
2:8
2:19
2 när domaren dog, vände de
1 folk Josua lämnade •• när han dog 2:21
l dog Otniel, Kenas' son
3:11
1 du skall icke d.
6:23
6:30
1 (Gideon) måste d.
1 Gldeon dog i en god ålder
8:32
1 genomborrade •• så att han dog
9:54
1 sedan dog (Tola)
10:2
l JaIr dog och blev begraven
10:5
1 dog gIleadlten Jefta
12fl
1 Sedan dog Ihsan
12:10
1 Sedan dog sebuloniten Elon
12:12
1 Sedan dog pirgatoniten Ahdon
12:15
1 måste vi d., eftersom vi sett Gud 13:22
1 nu mute jag d. av törst
15:18
1 (Simson) otålig så'att han kunde d.16:16
1 Må jag nu själv d.
16:30
1 bihustru kränkte de.att hon dog 20:5
1 Elimelek, Noomis man, dog Rut 1:3
1 dogo de båda, Mahelon och Kiljon 1:5
1 Där du d.r vill jag ock d.
1 :17
l.Sam. 2:33
1 s.växa upp•• skola d.

1 samma dag skola de båda d.
2:34
4:18
1 bröt nacken av sig och dog
1 (Pinehas' hustru) höll på att d.
4:20
1 s. icke dogo •• slagna med bölder 5:12
1 Bed att vi icke må d.
12:19
1 (Jonatan:) så skall jag nu d.
14:43
14:45
1 skulle Jonatan d.
l Du 8kall Icke d.
20:2
1 så att jag slipper att d.
20 :14
25:1
1 Och Samuel dog
25:38
l slog H. Nabal, så att han dog
2 l haden f"drtjänat att d.
26:16
1 dogo Saul och hans 3 söner
31:6
1 hava fallit och d.tt
2. Sam. 1:4
1 föll ned där och dog på stället
2:23
2:23
1 till platsen där Asael hade d.tt
1 Måste Abner d. en gudlös dåres
3:33
1 härefter dog Ammons barns kon. 10:1
1 (Natan:) du skall Icke d.
12:13
12:18
1 på 7. dagen dog barnet
12:18
1 omtala f"dr hm att barnet d.tt
1 Huru säga att barnet har d.tt
12:18
1 förstod han att barnet hade d.tt 12:19
1 frågade David: Har barnet d.tt
12:19
l så snart barnet har d.tt, står du 12:21
1 när det d.tt, varför .. fasta
12:23
1 VI måste ju alla d.
14:14
1 Ack att jag fätt d. i ditt ställe
18:33
19:23
1 (David:) Du skall icke d.
1 att jag får d.i min stad
19:37
1 Så dog (Amasa)
20:10
1 dogo av folket •• 70000 män
24:15
l skall (Adonia) d.
l. Kon. 1:52
1 tiden att David skulle d.
2:1
1 stötte ned (Adonia) ,så att han dog 2:25
2:30
1 (Joab:) här vill jag d.
1 stötte ned (Simei), så att han dog 2:46
3 :19
1 en natt dog denna kvinnas son
2 När jag d.r,så begraven mig
13:31
l av Jerobeams hus,s.d.r i staden 14:11
14:11
1 den s. d.r ute på marken
14:12
1 skall (Jerobeams son) d.
16:4
1 av Baesas hus, s. d.r i staden
1 s. d.r ute på marken
16:4
1 att vi må äta det och d.
17:12
17:18
1 så att min son måste d.
1 av Ahabs hus, s. d.r i staden
21:24
1 den s. d.r ute på marken
21:24
2. Kon. 1:17
1 Och (Ahasja) dog
l Min man,din t jänare, har d.tt
4:1
l stanna kvar här ,till dess vi d.
713
1 så skola vi d. där
7:4
1 om vi stanna här, skola vi ock d. 7:4
l döda de oss,så må vi d.
7:4
1 att (Ben-Hadad) likväl skall d.
8:10
1 men (Ahasja) dog där
9:27
1 i den sjukdom varav (Elis a) dog 13:14
1 dog då Elisa,och man begrov hm 13:20
1 Hasael, konungen i Aram, dog
13:24
14:6
1 skall d. gm sin egen synd
1 skolen l få leva och icke d.
18:32
1 du måste d.
20:1
1 (Joahas) kom till Egypten och dog 23:34
l När Bela dog, blev Johab 1. Krön. 1:44
l När Jobab dog,blev Husam kon.
1:45
1 När Husam dog,blev Hadad kon. 1:46
1 När Hadad dog,blev Samla kon.
1:47
l När Samla dog,blev Saul kon.
1:48
l När Saul dog, blev Baal-Hanan
1:49
1 När Baal-Hanan dog , blev Hadad 1:50
1 när Hadad hade d.tt
1:51
1 när Asuba dog , tog Kaleb Efrat
2:19
2:24
2 Hesron hade d.tt i Kaleb-Efrata
2:30
1 Seled dog barnlös
1 Jeter dog barnlös
2:32
10:5
1 vapendragaren •• dog
1 dogo då Saul och hs 3 söner
10:6
1 alla s. hörde till hs hus dogo
10:6
1 härefter dog Nahss
19:1
l När Eleasar dog
23 :~2
1 Nadab och Ahlhu dogo före
24:2
29 :28
1 (David) dog i en god ålder
1 hemsökt •• så att han dog 2. Krön. 13:20
1 dog i sitt fyrtioförsta reg. år
16:13
l (Joram) dog I svåra plågor
21:19
l Jojada blev gammal •• och dog
24:15
25:4
1 Föräldrarna skola icke d. f"dr
l barnen icke d. för f"dräldrars
25:4
1 skall d. genom sin egen synd
25:4
32:11
1 l kommen att d.genom hunger
1 Tala fritt ut om Gud, och d. Job 2:9
1 Varför fick jag ej d. strax
3:11
1 of"drtänkt mute de d.
4:21
2 hellre d. än vara hlott knotor
7:15
13 :19
3 då vill jag tiga och d.
14:8
1 Om dess stubbe d.r bort
1 om en man d.r
14:10
1 får d.1 sin välmaktstid
21:23
21:25
1 andre måste d. med bedrövad
4 sjunka ned och d. ss. alla andra 24:24
29:18
3 l mitt näste skall jag få d.
l Sedan dog Job •• mätt på att leva 42:17
1 När skall han d.
Ps. 41:6
1 man skall se att visa män d.
49:11
82fl
1 l måsten dock d. ss. mskor d.
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DÄROMKRING
icke förstöra träden d.
5. Mos. 20:19
skräck för alla dem s. bo d. Jer. 48:39
Jerusalem •• med länder d.
Hes. 5:5
mer gensträvigt än länderna d.
5:6
sände bud i hela trakten d.
Matt. 14:35
DÄROVAN
himmelen varder uppmätt d.
söken det s. är d.
sinne vänt till det s. är d.

Jer. 31:37
Kol. 3:1
3:2

DÄROVANTILL
rör gå till lamporna d.

Sak.

4:2

DÄRUPPE
de män s. hade varit d.
4. Mos. 13:32
Från öknen till Libanon d.
Jos. 1:4
s.hade varit d.med mig
14:8
Jop 22:12
stjärnorna d., huru högt de
skola vi då spela d. i H. hus
Jes. 38:20
40:26
han s. för härskaran d. fram
DÄRUTANFÖR
och likaså allt d.
l. Kon. 7:9
Jehu hade d. ställt 80,man 2. Kon. 10:24
förde upp en annan mur d. 2.Krön.32:5
utkastade i mörkret d.
Matt. 8:12
hs moder och bröder stannade d. 12:46
moder och bröder stannade d. Mark. 3:31
ställen eder d. och klappen
Luk. 13 :25
hundar .• måste stanna d.
Upp. 22:15
DÄRUTE
medan vi voro d.på marken 1. Sam. 25:15
Ja, Hamanstår d.på gården Est. 6:5
d.på torget kunde jag bliva Orda. 22:13
Om jag då mötte dig d.
HV. 8:1
Hör, deras hjältar klaga d.
Jes. 33:7
ingen av dem bliva kvar d.
Hes. 39:28
DÄRUTÖVER
s. är 20 år gammal eller d. 2. Mos. 30:14
s. var 20 år gammal eller d.
38:26
är 60 år gammal eller d.
3. Mos. 27:7
s. äro 20 år gamla eller d. 4. Mos. 1:3
1:18,20,22,24,26,28,30,32,34, 36
38,40,42,45
s. äro en månad gamla eller d.
3:15
3:22,28,34,39,40,43
s. äro 30 år gamla eller d.
4:3
4:23,30,35,39,43,47
s. är 25 år gammal eller d.
8:24
s. äro 20 år gamla eller d.
14:29
s. äro 20 år gamla eller d.
26:2,4
s. voro en månad gamla eller d.
26:62
s. är 20 år gammal eller d.
32:11
Salomo skänkte annat d.
1. Kon. 10:13
Vid vapenför ålder eller d. 2. Kon. 3:21
s.voro 30 år eller d.
1. Krön. 23:3
s. voro 20 år eller d.
23:24
räknades de s. voro 20 år eller d. 23:27
20 år gamla eller d.
2. Krön. 25:5
personer från 3 års ålder och d.
31 :16
s. voro 20 år gamla eller d.
31:17
s. voro 20 år gamla eller d.
Esr. 3:8
för henne d. en letek korn
Hos. 3:2
Vad d. är ,det är av ondo
Matt. 5:37
ngt att andraga s.går d.
Apg. 19:39
Vad man nu d.söker
1. Kor. 4:2
DÄRÅT
har själv glatt dig d.
DÄRÖVER
så förundra dig icke d.

l. Sam. 19:5

Pred. 5:7

Dö
1)

mu!, n·'II::I

dö; tillsammans med inf. mo!, övers.
döden dö. Se: Anda 5, Dräpa 6, Död
(subst.) 2, Död (adj.) l, Döda l,
Döma 7.
2)

mdwä!, n.)Q

stänga, tillsluta; pi. hoppa; nif. stängas, tillslutas, dö.
5) Jes.65:20 ordagrant: ynglingen
kommer att dö som hundraåring.
6) tämam, t:l ~e
bringa till ett slut, avsluta, fullborda;
ta slut, upphöra; i 5.Mos.2:16 ti\1s.
med mu!, se 1. Se: Bevisa 8.
7) teleutaö, 11 e: A e: ,JT aw
sluta, upphöra, dö; av: teleut~, se
Död 12; i Matt.15:4; Mark.7:10 tills.
med dat. av thanatos, övers. döden
dö. Se: Död (subst.) 14, Död (adj.)
11.
8) apothnesko, &11 o e \) ii a K w
avlida, dö.
9) synapothnesko,
avlida el. dö tillsammans med; av:
prep. syn och apothneskö, se 8.
10) utf. ord.
11) apoginomai, &11 0'Y l \) 0).1 ex 1
dö, vara död; endast i l.Pet.2:24,
övers. dö bort från.
Dö

Uppdelning: aUmänt, döden dö, dö
bort (ut).

Dö-Död
3 d.ende allt ifrån min ungdom
88:16
105:29
1 (H.) lät så deras fiskar d.
1 Jag skall icke d.,utan leva
118:17
1 (den ogudaktige) måste d. Ords. 5:23
10:21
1 de ofornuftiga d. gm brist på
1 När en ogudaktig d.r
11:7
1 hatar tillrättavisning,måste d.
15:10
1 måste icke den vise d.
Pred. 2:16
1 Födas har sin tid,och d.har sin 3:2
2 Ss. fänaden d.r,så d.ock de
3:19
1 prisade de döda,s.redan fätt d.
4:2
1 Icke vill du d.1 förtid
7 :18
1 veta de s.leva att de måste d.
9:5
2 det år då konung Ussia dog Jes. 6:1
2 det år då konung Ahss dog
14:28
1 ty I morgon måste vi d.
22:13
22:18
l där skall (Sebna) d.
1 (Jesaja:) t y du måste d.
38:1
50:2
1 fiskarna ruttna och d. av törst
l dess inbyggare skola d. ss. mygg 51:6
1 icke d. och hemfalla åt graven
51:14
l äter av deras ägg, så d.r han
59:5
5 den s. d.r ung
65:20
1 skall d.forst vid 100 års äider
l (H.:) deras mask skall icke d.
66:24
Jer. 8:3
2 hellre vilja d. än leva
11 :21
1 om du icke vill d. for vår hand
11:22
l unga män skola d. gm svärd
1 söner •• skola d.gm hunger
11:22
1 Av svåra sjukdomar skola de d. 16:4
1 stora och små skola d.
16:6
20:6
1 där skall (Pashur)d.
1 i svår pest skola de d.
21:6
21:9
1 han skall d. genom svärd
1 där skall (Sallum) d.
22:12
22:25
1 och där skolen I d.
l Icke vlljen I d. gm svärd
27 :13
l I detta år skall du d.
28:16
1 samma år dog profeten Hananja 28:17
31:30
1 skall d.gm sin missgärning
1 (Sidkia) skall Icke d. gm svärd
34:4
1 I frid skall (Sidkia) d.
34:5
1 på det att jag Icke må d.där
37:20
1 han skall d. gm svärd eller
38:2
1 där han strax måste d. av hunger 38:9
1 drag Jeremis upp •• 1nnan han d.r 38:10
1 eljest måste du d.
38:24
1 Jonatans hus for att d.där
38:26
42:16
1 (I Egypten) skolen Id.
1 skola alla d.gm svärd,hunger
42:1
1 att I skolen d. genom svärd
42:22
1 gm svärd och hunger skola de d. 44:12
Hes. 3:18
1 Du måste d.
1 då skall väl den ogudaktige d.
3:18
1 skall han d. gm sin missgärning
3:19
1 stötesten.• och han skall d.
3 :20
1 så skall han väl d. gm sin synd
3:20
1 En tredjedel •. skall d. av pest
5:12
1 s. är lång! borta skall d. av pest
6 :12
1 s. bliver kvar .• skall d.av hunger 6:12
7:15
1 s. är ute på marken d.r
1 till Babel •• där skall han d.
12:13
1 själar s.icke skola d.
13:19
17:16
1 I Babel skall han d.
1 s.syndar ,han skall d.
18:4
1 icke d.gm sin faders mlssgärn. 18:17
1 se,han måste d.
18:18
1 Den s. syndar, han skall d.
18:20
1 skall han•• leva och icke d.
18 :21
1 gm den otrohet •• skall han d.
18:24
1 vad orätt är, så måste han d.
18 :26
18:26
1 gm det orätta •• måste han d.
1 förvisso leva och Icke d.
18:28
1 icke vlljen I väl d.
18:31
1 på aftonen dog min hustru
24:18
28:8
1 (fursten I Tyrus) skall d.
1 Ss.de oomskurna d.,så skall du d.28:10
1 Du ogudaktige, du måste d.
33:8
1 så skall väl den ogudaktige d.
33:8
1 skall han d. gm sin missgärning 33:9
1 Icke viljen I väl d., I av I. hll$
33:11
33:13
1 orätta s.han gör skall han d.
1 till den ogudaktige: Du måste d. 33:14
33:15
1 förvisso leva och Icke d.
33:18
1 måste han just därför d.
33:27
1 I bergfästen •.• d. genom pest
Hos. 2:3
1 låta henne d. av törst
1 ådrog sig skuld och måste så d. 13:1
1 10 män finnas •• skola alla d. Am. 6:9
1 Jerobeam skall d. för svärd
7:11
7:17
1 skall du d. i ett orent land
9:10
1 syndare •• skola d.för svärdet
1 H., vi skola ej d.
Hab. 1 :12
1 Vad s. vill d.,det må d.
Sak. 11:9
7 Min dotter har just nu d.tt Matt •. 9:18
22:24
8 Om ngn d.r barnlös
7 förste tog sig hustru och dog
22:25
22:27
8 Sist av alla dog hustrun
28:35
8 Om jag än måste d.med dig
Mark. 9:48
7 där deras mask Icke d.r
8 om ngn har en broder s.d.r
12:19
8 dog utan att lämna ngn avkomma 12:20
8 oekaå han dog utan att lämna
12:21
12:22
8 Sist av alla dog ockaå hustrun
14:31
9 Om jag än måste d.med dig
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8 länge sedan (J.) hade d . t t 1 5 : 4 4
8 hände sig att den fattige dog Luk.16:22
8 Också den rike dog
16:22
8 s.är glft,mend.r barnlös
20:28
8 Den forste •• dog barnlös
20:29
8 dogo alla, utan att
20:31
8 Slutligen dog ock hustrun
20:32
8 De kunna ju ej heller mer d.
20:36
8 kom ,förrän mitt barn d.r
Joh. 4:49
8 fäder åto manna •• och de dogo
6:49
8 så skall han icke d.
6 :50
8 fingo äta, vilka sedan dogo
6:58
8 :21
8 I skolen d. i eder synd
8 I skullen d. i edra synder
8:24
8 så skolen I d. i edra synder
8:24
8 Abraham har d.tt, så ock profet. 8:52
8 :53
8 han har ju d.tt
8 Profeterna hava också d.tt
8:53
8 för att vi må d.med(J.)
11:16
8 han skall leva, om han än d.r
11:25
8 han skall aldrig någonsin d.
11 :26
11:37
8 att (Lasarus) icke hade d.tt
8 att en man d.r for folket
11:50
8 J.skulle d.för folket
11:51
10 (J.) skulle d.ocksäför att
11:52
8 om det d.r, bär det mkn frukt
12:24
8 på vad sätt (J.) skulle d.
12:33
8 om en man finge d. for folket
18:14
18:32
8 på vad sätt han skulle d.
8 efter lagen måste (J.)d.
19:7
8 den lärjungen icke skulle d.
21:23
8 icke sagt att ban icke skulle d. . 21:23
Apg. 7 :15
7 (Jakob) dog där
8 (Tahita) blev sjuk och dog
9:37
8 redo att d.1 Jerusalem
21:13
25:11
8 icke undandraga mig att d.
8 d. ens för en rättfärdig
Rom. 5:7
8 d. för den s. gjort hm gott
5:7
5:8
8 K. dog for oss
8 VI s. hava d.tt från synden
6:2
8 Hava vi nu d.tt med K.
6:8
6:9
8 vi veta att K •• Icke mer d.r
8 om mannen d.r,då är hon löst
7:2
8 om mannen d.r ,då är hon fri
7:3
8 d.tt från det •• vi förr höllos
7:6
8 leven efter köttet, skolen I d.
8:13
8 KJ. är den s.har d.tt
8:34
14:7
8 ingen d.r for sig själv
8 d. vi, så d. vi för H.
14:8
8 Evad vi leva eller d. höra vi
14:8
8 K. d.tt och åter blivit levande
14:9
8 hellre ville jag d.
1. Kor. 9:15
15:3
8 K. dog för våra synder
8 ss. I Adam alla d.
15:22
8 ty i morgon måste vi d.
15:32
15:36
8 icke liv, om det icke först d.tt
8 en har d.tt för alla,
8 alltså hava de alla d.tt
2. Kor. 5:14
5 :15
8 han har d.tt för alla
8 leva för hm s.har d.tt
5:15
6:9
8 ss. d:ende,men se, vi leva
9 vi skola d. och leva med varandra 7:3
8 gm lagen d.tt bort ifrån lagen Gal. 2:19
8 d. det är for mig vinning
Fil. 1 :21
8 Om I nu haven d.tt med K.
Kol. 2:20
8 Ty I haven d.tt
3:3
8 visst s.J.bar d.tt
l. Tess. 4:14
8 (J.)s.har d.tt för oss
5:10
9 hava vi d.tt med hm
2. Tim. 2:11
8 förelagt att en gäng d.
Hebr. 9:27
11:13
8 I tron dogo dessa
8 välsignade den d.ende Jakob
11:21
11 att vi skulle d. ifrån
1. Pet. 2:24
8 det s. har varit nära att d. Upp. 3:2
8 de skola åstunda att d.
9:6
8 Saliga äro de döda s. d. I H.
14:13
16:3
8 levande varelser i havet dogo

Se även: Dö, avlida, dödlig, (uppgiva)
andan, omkomma, ryckas (undan),

2. Den lekamliga döden. På grund
av den organiska förbindelsen mellan kropp och själ, måste syndens
straff och följd inverka också på
människans kropp. På detta sätt kom
den lekamliga döden in i världen,
Rom.5:12 ff.; I.Kor.15:21-22. Skilsmässan mellan människans kropp
och själ är sålunda ett led i en destruktiv dödsprocess.

Enligt G:T. betyder död inte tillintetgörelse utan skilsmässa. Ibland
beskriver den hebreiska grundtexten
dödens inträdande som ett skeende,
där själen eller anden går ut, LMos.
35:18; Ps.146:4, eller där människan
andas ut sin själ, Job 11 :20; Jer.15:9.
Också andra liknande uttryck förekommer. Se: Anda, Ande, Själ.
De döda för en skuggtillvaro i
dödsriket, Job 26:5; Ps.88:11; Ords.
2:18; Jes.14:9-11. Döden är likväl
icke något skrämmande för den rättfärdige, som dör efter ett långt och
välsignelserikt liv, vilket han fortsätter i sina efterkommande, medan han
själv samlas till sina fäder, LMos.
15:15; 25:8; 49:33. En ond och bråd
död däremot är något ohyggligt och
negativt, Job 14:22. Från döden vänder ingen tillbaka, Job 16:22. Att dö
är att vända åter till jorden, LMos.
3:19; PS.I04:29, vissna som ett blomster, fly undan såsom skuggan, Job
14:2, eller fara ned i dödsriket, i det
tysta, Ps. 115 :17. Se: Dödsriket.
Döden når alla, Pred.8:8, gör alla
lika, Job 3: 17-19, gör slut på människans verk och planer, Pred.9:10,
skiljer henne från de timliga tingen,
Job 1:21. Döden är icke långt borta
från någon, Job 14:1; Ps.39:5,6; 90:9.
Tanken på döden sporrar till idoghet,
Pred.9:10. Dödens stund är fastställd
av Gud, 5.Mos.32:39; Job 14:5. Döden manar till förberedelse för domen, 2.Kon.20:1, och till bön om att
vara beredd, Ps.39:5,14; 90:12. Hanok (Enok) och Elia undgick döden,
I.Mos.5:24; jfr Hebr.ll:5; 2.Kon.2:
11. Man skymtar även i gamla förbundet ett allmänt hopp om förlossning från döden. Uppståndelsetanken
och föreställningen om förlossning
från dödsriket synes i Israel ha framvuxit ur en innerlig gudsgemenskap,
Job 19:25-26; Hos.13:14; Ps.73:24,
25; 16: l 0-11, och den stärkes efterhand, som det eskatologisk-messianska hoppet mognar, Jes.25:8; Dan.
12:2.
Också i N.T. är döden framställd
såsom en följd av synden, Rom.l:32;
6:16,21,23; 7:5; 8:6; I.Kor.15:36.
Det är människan förelagt att dö,
Joh.6:49,58; 8:52,53; Rom.6:12; 8:
11; I.Kor.15:53,54; Hebr.7:8; 9:27.
Döden är föremål för fruktan, Hebr.
2:15; Upp.6:8; 18:8. Döden framställes såsom den siste fienden, I.Kor.
15:26; Upp.20:14, (i många av dessa
bibelställen åsyftas också den eviga
döden).
Döden betraktas också som en
sömn, Matt.27:52; Joh.ll:ll,13; l.
Kor.15:20; I.Tess.4:13,14. Detta är
dock endast en förskönande omskrivning, vilken ej vill uttrycka den föreställningen, att det icke skulle finnas
medvetande efter döden eller i dödsriket. Döden innebär, att vår jordiska
kroppshydda nedbrytes, 2.Kor.5:1; 2.
Pet.l:13-14. I samband med döden
talas också om att Gud utkräver själen, Luk.12:20, att människan giver
upp andan, Apg.5:IO, att hon bryter
upp, Fil.1:23, att en skilsmässa inträder mellan stoftet och anden, det
materiella och det immateriella i
människans personlighet, jfr Pred.
12:7.
3. Den eviga döden är det sista stadiet i dödsprocessen, därest denna
får fortgå oförhindrat. I den eviga
döden är den andliga döden definitiv.
Den som är evigt död, existerar alltjämt, men han är nu för alltid avskuren från det verkliga livet, livet i
Gud, Matt.25:41,46; 7:23; Luk.13:
27; Rom.l:32. De ogudaktiga och
otrogna får sitt slutliga straff, evigt
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DÖ (döden dö)
1 äter, skall du döden d.
1. Mos. 2:17
1 vet att du skall döden d.
20:7
1 De skola döden d.i öknen 4. Mos. 26:65
1 (Saui:) skall han döden d. 1.Sam.14:39
1 du måste döden d., Jonstan
14:44
1 Du måste döden d., Ahimelek
22:16
2. Sam. 12:14
1 skall den son •• döden d.
1 (Salomo:) skall du döden d.1. Kon. 2:37
1 dag du går ut skall du döden d.
2:42
1 (Ahasja) skall döden d.
2. Kon. 1:4
1 säger H•• du skall döden d.
1:6
1 (Abasja) skall döden d.
1:16
1 (Jeremla) måste döden d.
Jer. 26:8
Matt. 15:4
7 smädar fader •• döden d.
7 smädar •• skall döden d.
Mark. 7:10

DÖ (dö bort, dö ut)
6 hela det släkte d.tt bort 4. Mos.32:13
6 stridbara män•• d.tt ut
5.Mos. 2:16
1 kommer visheten att d. ut
Job 12:2

Död, lekamlig

DöD

vila, sömn, avsomna, bortgång, hädanfärd, fara, mista (livet), grav, begrava, lik.
Död, andlig

Se även: Skilsmässa, missgarnmg,
synd, skilja, hopp, ogudaktig, syndare, otro, förlorad, evig.
Död, evig

Se även: Fördärv, dödsrike, ogudaktig, avgrund, eldsjö, pinorum, mörker, dom, Gehenna.
Död, traendel

Se även: Vila, sömn, tröst, uppståndelse, himmel, liv, hopp.
Död, agudaktigal

Se även: Straff, dom, fördärv.
Död, Kristi

Se även: Kors, blod, smärta, försoning, frälsning, lösepenning, offer,
kärlek.
-död

självdöd 3.Mos.7:24
halvdöd Luk.l0:30
Döden

Människan skapades för att leva i
och med Gud, livets källa. Det olyckliga hände emellertid, att hon lösgjorde sig från denna livsförening
med sin Skapare. Hon syndade genom sin olydnad mot Guds bud,
och Bibeln känner endast ett straff
för synden: döden, I.Mos.2:17; Rom.
6:23; Jak.l:15. Som en avhuggen
gren måste dö, så måste också människan dö. Döden är emellertid i
Skriften överallt en följd av Guds
vredesdom, ett straff, samtidigt som
den är en naturlig följd av människans brott med Gud.
Döden innebär dock icke, att människan upphör att existera, men att
hon blir utestängd från det verkliga
livet, livet i den evige Guden. Döden
i dess definitiva form inträder icke
omedelbart. Den genomgår en utveckling fram till det definitiva, eviga
stadiet. I denna dödsprocess urskiljes
tre steg: den andliga, den lekamliga
och den eviga döden.
l. Den andliga döden inträdde hos
de första människorna i och med
syndafallet, I.Mos.2: 16,17; 3:3, jfr
Rom.5:12. Andlig kallas denna form
för död, emedan den består i människans skilsmässa från Gud, I.Mos.
3:23,24; Ef.2:1-2,12.
Alla är av naturen andligen döda ..
skilda från Gud, såsom vredens barn,
Ef.2:3; Joh.3:6; Ps.51:7. Jfr Matt.
8:22; Joh.5:25; Rom.6:13. Döden
härskar således här i livet, Rom.5:12;
Hebr.2:15, och köttet - människans
onda, syndiga natur - är till sitt sinne död, Rom.8:6. I detta tillstånd är
den naturliga människan, emedan
hon är utan Gud, också utan hopp
och utan frid, Ef.2:12,17. Hon lever
i mörker, blindhet och okunnighet,
Matt.4:16; Luk.l:79; Rom.l:21; Ef.
4:18; I.Kor.2:14; I.Pet.l:14; Upp.
3:17. Gärningarna, som människan
utför i detta tillstånd, kallar Skriften
döda gärningar, Hebr.9:14, och hennes tro en död tro, Jak.2:17. Den
andligen döde är förlorad till följd
av sin skilsmässa från Gud, Jes.6:5;
Luk.15:32; 19:10; Matt. 15:24.

Död
fördärv, bort undan Herrens ansikte
och hans överväldigande härlighet,
2.Tess.l:9. Den eviga döden omfattar
hela människan med kropp, själ och
ande. I denna slutliga fas kan döden
först inträda efter kroppens uppståndelse och återförening med själ och
ande. Därför talar Bibeln också om
en uppståndelse till dom, Joh.5:29;
Apg.24:15.
Den eviga döden framställes såsom
ödesgemenskap med djävulen, Matt.
25:41, som en mask, som icke dör,
Mark.9:48, som mörkret därutanför
med gråt och tandagnisslan, Matt.
25:30, som det svarta mörkret, Jud.
v.13, där vrede och förtörnelse kommer över dem som är genstridiga och
icke lyder sanningen, Rom.2:8, och
slutligen såsom eldsjön, som icke utsläckes, Upp.19:20; 21:8. Den eviga
döden kallas också den andra döden,
U pp.2: 11, som följer efter uppståndelsen till dom, Joh.5:29, jfr Dan.
12:2. Den innebär även fördömelse
till den eviga elden, Matt.25:46, eller
Gehenna, se d.o.
Jesus Kristus är den ende, som kan
frälsa från den eviga döden. Han
kom till världen just för att frälsa det
som var förlorat, Joh.3:15; Luk.19:
10. Jfr Matt.9:13; Luk.5:32; I.Tim.
1: 15. Han dog i vårt ställe, Rom.5:6;
2.Kor.5:21. Jesus synes på Golgata
ha genomlidit dödens bitterhet ända
till gudsövergivenhetens domedagskval, Matt.27:46; Hebr.5:7. Hans död
gäller hela människosläktet, Rom.5:
18; 2.Kor.5:15.
Evangeliet är budskapet om dödens
besegrare. Döden är bakgrunden till
allt vad som säges om Kristi verk.
Döden är övervunnen av Kristus,
Rom.6:9; Upp.l:18; jfr 2.Tim.l:1O.
Den är tillintetgjord av honom, 1.
Kor.15:25,26. Kristus befriar från
dödsfruktan, Hebr.2:15, och giver ett
oförgängligt hopp om evigt liv bortom död och grav, Joh.ll:25,26; 1.
Pet.!: 3. I Guds rike finns ingen död,
Luk.20:36; Upp.21:4,5.
Gud allena kan döma människor
till evig förtappelse, evig död, Matt.
10:28; Jak.4:12. Han överlåter domen åt Kristus, Matt.25:31,41; 2.
Tess.l:7-8. Förhållandet till Kristus
avgör människans eviga lott, Rom.
5:16-18; Joh.3:36; 6:40.

28:8,10; Hos.13:1; Am.6:9; 9:10;
Matt.15:4; Joh.8:24; Rom.l:32; 5:12;
6:16,21; 7:5; 8:13; Hebr.1O:28; Upp.
8:9,11.
Straff genom människor
2.Mos.10:28; 4.Mos.35:30-31; 5.
Mos.17:5,12; 19:12; 21:21; 22:24;
24:16; Jos.l:18; 7:25; Dom.6:30; 1.
Sam.15:33; I.Kon.l:52; Esr.7:26; Jer.
26:11; Apg.23:29; 25:25.
Gud är dödens herre
Jes.25:8; Hos.13:14; Apg.2:24;
Rom.6:9; 8:38 f.; I.Kor.15:54-55; 2.
Kor.l:l0; Fil.1:21; 2.Tim.l:l0; l.1oh.
3:14; Upp.20:14. Död, såväl som liv,
kommer ur Guds hand, 5.Mos.32:39;
2.Sam.22:5-7,18,20; Job 3:20-22; 5:
20; Ps.56:14; 68:21; 79:11; 104:29;
116:8; 118:18; Jes.38:17-18; Upp.
1:18; 21:4. Som svar på bön blev
Hiskias död framflyttad femton år,
2.Kon.20: 1-6.
Gud uppväcker döda
Ibland i detta livet: Änkans son i
Sarefat, I.Kon.17:17-24. Den sunemitiska kvinnans son, 2.Kon.4:32-35.
Jairus' dotter, Matt.9:18-19,23-24.
Änkans son i Nain, Luk.7:12-15.
Lasarus, Joh. 11: 14,43-44. Tabita,
Apg.9:37-40.
Slutgiltigt vid de dödas uppståndelse: Apg.26:8; I.Kor.15:35,53-54;
2.Kor.l:9; Hebr.11:19.

Ovänner, Rom.5:1O. 5) Vänner, Joh.
15:13. 6) Sina egna, Joh.l0:l1. 7)
Alla, 2.Kor.5:15.

Dödens
Bitterhet, I.Sam.15:32. Bränningar,
2.Sam.22:5. Förstfödde, Job 18:13.
Portar, Ps.9:14; 107:18. Band, Ps.
18:5; 116:3. Snaror, Ps.18:6; Ords.
14:27. Stoft, Ps.22:16. Fasor, Ps.55:
5. Barn, PS.79:11. Kamrar, Ords.7:
27. Förebud, Ords.16:14. Dag, Pred.
7:2. Väg, Jer.21:8. Skugga, MattA:
16. Ängd, Matt.4:16. Vånda, Apg.2:
24. Kropp, Rom.7:24. Lag, Rom.8:2.
Udd, I.Kor.15:56. Ämbete, 2.Kor.
3:7. Makt, 2.Tim.l:l0.
DöD (subst.)

Straff från Gud
Som en lag, Rom.6:23. I enskilda
fall: 4.Mos.16:29-33,49 (Koras barn),
5.Mos.4:22; 32:50-51 (Mose), I.Sam.
2:25,33-34 (Elis släkt), 2.Sam.6:7
(Ussa), 12:14-18 (David), I.Kon.14:
7-17 (Jerobeam), 2.Kon.l:4,16-17
(Ahasja). Se även: 2.Mos.10: 16-17;
Job 36:14; Ps.78:50; Ords.15:9-10;
Jes.22:18; 66:24; Jer.11:21-23; 28:
16; 42:22; Hes.3:18; 12:13; 18:4,26;

Död
l) Död i synd - syndaren, Ef.2: 1.
2) Död för synd - Frälsaren, I.Kor.
15:3.3) Död från synd - den troende,
Rom.6:2.
Kristi död
1) En smäleksfull död, Mark.14:
65; Hebr.12:2, jfr Jes.50:6. 2) En
lidandesfylld död, Luk.22:15; Hebr.
2:9-10. 3) En oskyldig död, Joh.19:
4; Apg.2:23; 13:28. 4) En frivillig
död, Joh.1O:18; 18:8,11. 5) En ställföreträdande död, l.Pet.3:18, jfr Jes.
53:5.
Kristus dog för
1) Svaga, Rom.5:6. 2) Ogudaktiga,
Rom.5:6. 3) Syndare, Rom.5:8. 4)

1) mdwä!, n ~ 9
död; av: mut, se 2. Se: Dö 2, Död
(adj.) 9, Dödä 5.
2) mu!, )1·1 D
dö; ibland övers. träffas av döden.
Job 33:22 hif. part. plur. de som döda.
Tills. med inf. mot är mut övers.
döden dö. I Hes.13:19 är hit. övers.
döma till döden; i 5.Mos.17:6 hof.
dömas till döden; hof. med inf. mot
övers. straffas med döden. Se: Anda
5, Dräpa 6, Dö 1, Död (adj.) 1, Döda
1, Döma 7.
3) mo!, )I i D
aram. = hebr. mäwä!, se 1.
4) gäwa', )11 "
sluta andas,-~ppgiva andan. Se: Anda
1, Dö 3.
5) 'al-mu!, )I, D-?~
över el. intill döden; prep. 'al, på,
över; till, intill; mut, se 2. Övers. är
oviss. Jfr 'almut labben i PS.9: 1. Utifrån läsarten 'ölämo! (fem. plur. av
'oläm, se Evig 1) översätter LXX eis
tous aionas, till evigheterna, i evighet, se Evig 28.
6) härag, nn
dräpa, mörd;; i Ps.78:31 övers. sända
död. Se: Dråpare 3, Dräpa 1, Döda 6.
7) temu!ä, nQ'1D~
subst. död; av: mu!, se 2.
8) bähälä, n?o~
skräck, förfäran; plötslig undergång
el. död; av: [bähal], skälva av rädsla;
skynda sig, fly snabbt. Jes.65:23
ordagrant: de föda ej till plötslig
undergång. Jfr 3.Mos.26:16, övers.
förskräckliga olyckor; Ps.78:33 plötslig undergång.
9) hiiregä, nJJiJ
dråp, mord; av: härag, se 6.
10) maggepä, n ~~. ~
slag, stöt; olycka, fördärv; dråpslag;
nederlag; av: nägap, genomborra,
stöta, slå; slå ihjäl, dräpa. Ordet är
ofta övers. hemsökelse, t.ex. I.Sam.
6:4; Ps.106:29,30; jfr 2.Sam.17:9,
övers. nederlag.
11) bälal, ?jo
vara genomborrad el. slagen; pi. genomborra, slå till döds.
12) teleute, T E A E ,) T ii
slut, ände; av: teloo, sluta, bringa till
slut.
13) thtinatos, eavaT o <;
subst. död; i Matt.15:4; Mark.7:10
dat. styrd av teleutåö, se 14, övers.
döden dö. I.Kor.15:54 ordagrant:
Döden är uppslukad i seger; Upp.
12: 11 de älskade icke sitt liv (sin
själ) allt intill döden. Se: Död (adj.)
20, Döda 12.
14) teleuttiö, T E A E U T aw
sluta, upphöra, dö; i Hebr.l1 :22
övers. ligga för döden; av: teleute,
se 12. Se: Dö 7, Död (adj.) 11.
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Döden, den lekamliga

En följd av synden
Rom.5:12; I.Kor.15:21,56, jfr 1.
Mos.2:17.
Alla människors lott
I.Mos.23: 1 (Sara), 25:8 (Abraham),. 48:21 (Jakob), 50:26 (Josef),
4.Mos.20:28
(Aron),
5.Mos.32:5
(Mose), Jos.24:29 (Josua), I.Kon.2:
1,10 (David). Se även: 2.Sam.14:
14; Job 30:23; Pred.9:5; Ps.89:48-49;
102:21; Jes.22:13; 51:6,12; Hebr.9:
27. Inför döden är alla lika, Job 21:
23-26; Ps.49:11,18; 82:7; Pred.2:16;
3:19; Luk.16:22. Dödsdagen känner
ingen, I.Mos.27:2; Job 34:20. Människor kan stundom önska sig döden,
I.Mos.30:1; 46:30; 4.Mos.14:2; Dom.
16:16,30; 2.Sam.18:33; I.Kon.19:4;
Job 3:11; 7:15; Jer.8:3; Jona 4:3,8;
Luk.2:29,30; Fil.1:23; Upp.9:6.

Döden, den andliga

En följd av synden
Rom.6:23; Ef.2:1; I.Tim.5:6; Jak.
1:15; l.1oh.5:16; Jud.v.12; Upp.2:
11; 3:2.
Döden, den eviga

Syndens sista följd
Rom.6:23; Upp.20:15. Även kallad den andra döden, Upp.2:11;
20:14.
Döden, Jesu försoningsdöd

Jesus dog
För alla människors synd, Matt.
20:18; 26:66; Joh.11:50-51; 12:24,
33; 19:7; Rom.5:6,8,1O; 14:15; 1.
Kor.8:11; 11:26; 15:3; 2.Kor.5:15;
GaI.2:21; FiI.2:8; Kol.1:22; I.Tess.
4:14; 5:10; Hebr.2:9,14; 5:7; 9:15;
I.Pet.3:18.
Den som tror på Jesus
Skall leva om han än dör, Joh.ll:
25-26, jfr 6:50; 8:51; Upp.14:13.
Skall icke skadas av den andra döden,
Upp.2:11; 20:6.
Den troende
Dör, andligt talat, varje dag, 1.
Kor.15:31; 2.Kor.4:11. Måste vara
villig att lida döden för sin tro, Matt.
10:21; Joh.21:19; Apg.21:13; Fil.1:
20; 2:30. Är frimodig i döden, Ords.
14:32.
Kostbar i Herrens ögon är hans
frommas död, Ps.116:15. Döden är
de troendes siste fiende, I.Kor.15:26.
Döden skall icke mer vara till
Upp.21:4, jfr 20:14.

15) apothneskö, &TT o e v ii o K W
avlida, dö; ofta övers. lida döden;
i Rom.5:15 övers. bli döden underlagd; 7:10 h,emfalla åt döden. Rom.
6:10 ordagrant: det som han dog,
dog han för synden en gång; Gal.
2:21 då dog Kristus förgäves.
16) Apg.2:23 ordagrant: behållas av
den.
17) nekros, v E K P 6 C;
adj. död; i Rom.8:10 övers. hemfallen åt döden. Hebr.9: 17 ordagrant:
ett testamente är giltigt beträffande
döda; Rom.6:13 såsom levande från
döda. Jfr vårt låneord 'nekrolog'.
18) thanatoö, e a v a T 6 w
döda; av: thånatos, se 13. 2.Kor.6:9
ordagrant: såsom tuktade och icke
dödade. Se: Döda 13.
19) ho thanatos ho deuteros,
den andra döden; thånatos, se 13;
deuteros, andre, andra.
20) ho deuteros thtinatos,
den andra döden; se 19.
DöD (subst.)

Uppdelning: allmänt, döden dö, lida
döden, se (smaka) döden, till döds,
i förbindelse med liv, den andra
döden.
DÖD (subst. )
l efter Abrahams d.
l. Mos. 25:ll
2 Jag är ju d.en nära
25:32
2 han skall straffas med d.en
26:11
l efter Abrahams d.kastat igen
26:18
44:31
2 (Juda:) då bliver den hans d.
l bjöd oss så före sin d.
50:16
2 straffas med d.en
2. Mos. 19:12
21:12
2 slår ngn •• straffas med d.en
2 slår sin fader straffas med d.en 21:15
21:16
2 stjäl •• straffas med d.en
2 iörbannelser •• straffas med d.en 21 :17
2 med djur straffas med d.en
22:19
28:43
2 missgärning •• träffas av d.en
2 ohelgar •• straffas med d.en
31:14
31:15
2 arbete •• straffas med d.en
2 s. träffades av d.en
3. Mos. 16:1
20:2
2 skall straffas med d.en
2 iörbannelser •• straffas med d.en 20:9
2 skola de straffas med d.en
20:10
2 skola båda straffas med d.en
20:ll
2 skola de båda straffas med d.en 20:12
2 straffas med d.en
20:13
2 med djur •• straffas med d.en
20:15
2 ngt djur •• straffas med d.en
20:16
2 spådom •• straffas med d.en
20:27
2 synd och träffas av d.en
22:9
24:16
2 smädar H •• straffas med d.en
2 slår ihjäl •• straffas med d.en
24:17
2 skall straffas med d.en 4. Mos. 13:35
14:37
2 träffades nu av d.en
18 :22
2 synd och så träffas av d.en
2 ohelga •• och så träffas av d.en 18:32
19:16
2 ngn s. har träffats av d.en
l dö de rättfärdigas d.
23 :10
2 och Abihu träffades av d.en
26:61
35:16
2 slår •• straffas med d.en
2 till döds •• straffas med d.en
35:17
2 till döds •• straffas med d.en
35:18
35:21
2 gav slaget straffas med d.en
l efter överstepräst. död må han 35:28
2 kunna döma ngn till d.en
35:30
2 om han är skyldig till d.en
35:31
35:31
2 (dråparen) straffas med d.en
l före prästens d. vända tillbaka 35:32
5. Mos. 17:6
2 ingen dömas till d.en
1 icke iörtjänat d.en
19:6
l synd s.förtjänar d.en
21:22
l synd s. iörtjänar d.en
22:26
2 lida d.en gm sin egflll synd
24:16
l d.en och vad ont är
30:15
l ej bliva det efter min d.
31:27
l efter min d. skolen taga eder
31:29
l Mose gav l. barn före sin d.
33:1
l Efter Moses d. sade H.
Jos. 1:1
l (Rabab:) rädda oss från d.en
2:13
l Efter JOSUaB d. frågade l. Dom. 1:1
5:18
2 prisgav sitt liv åt d.en
l en Guds nasir •• till sin d.
13:7
l de s. (Simson) dödade vid sin d. 16:30
2 straffas med d.en
21:5
l om ngt annat än d.en
Rut 1:17
l vad du gjort efter din mans d.
2:ll
2 köpte•• fri ifrån d.en
l. Sam. 14:45
l snart är d.ens bitterhet
15:32
19:1l
2 är du i morgon d.ens man
l ett steg mellan mig och d.en
20:3
l (David) är d.ens barn
20:31
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Död
2 följde (Saul) i d.en
31:5
l Efter Saule d., när David 2. Sam. 1:1
2 gripen av d.ens vanmakt
1:9
l ej heller skilda i d.en
1:23
l Abner dö en gudlös dlres d.
3:33
12:5
l d.ens barn är den man
l förtjänade intet annat än d.en
19:28
l d.ens bränniugar omvärvde
22:5
22:6
l d.ens snaror f"eSllo över mig
l du har förtjänat d.en
l. Kon. 2:26
l i Egypten till Salomos d.
11:40
2 (Elia) önskade sig d.en
19:4
l Efter Ahabe d. avföll
2. Kon. 1:1
2:21
l d. och m18sfall skola icke mer
l D.en är i grytan,du gudaman
4:40
2 detta blev (Ben-Hadada)d.
8:15
l efter Joas' ,I.konungs, d.
14:17
2 Detta blev Sauls d.
l. Krön. 10:13
l skaffade förrAd •• före sin d.
22:5
l efter sin faders d.
2. Krön. 22:4
l l30 Ir var (Jojada) vid sin d.
24:15
l efter Jojadas d. kommo Juda
24:17
2 detta blev (Joas') d.
24:25
Ii 15 Ir efter Joas' d.
25:25
l bevisade (Hlskia) ära vid ha d. 32:33
Esr. 7 :26
3 d. eller landsf"orvlsning
l efter hennes faders •• d.
Est. 2:7
l At dem s. vänta efter d.en
Job 3:21
l förlossar han dig från d.en
5:20
2 Om landsplåga •• med plötslig d. 9:23
l av d.ens förstf"ddde bortfrätas 18 :13
4 Intill min d.lAter jag
27:5
l avgrunden och d.en giva
28:22
l att du vill föra mig till d.en
30:23
l hennes liv hän till d.ens makter 33 :22
2 ryckas bort av d.en
36:14
2 d.ens pcrtar avslöjat sig
38:17
l i d.en tänker man Icke på
Ps. 6:6
l lyfter mig upp från d.ens pcrtar 9:14
1 Icke somnar In i d.en
13:4
1 D.ens bend omvärvde mig
18:5
1 d.ens snaror f"ollo över mig
18:6
1 du lägger mig i d.ens stoft
22 :16
l rädda deras själ från d.en
33:19
5 Intill d.en skall han ledsaga oss 48:15
49:15
l där d.en bliver deras herde
1 flr han vid sin d.intet med sig 49:18
1 d.ene fasor hava fallit över mig 55:5
1 D.en komme över dem oförtänkt 55:16
1 du har räddat min själ från d.en 56:14
l bos H. finnes räddning från d.en 68:21
73:4
1 fria •• äro de till sin d.
6 han sände d. blsnd deras
78:31
l icke deras själ från d.en
78:50
7 d.ens barn bliva vid liv
79:11
1 undglr att se d.en
89:49
7 att befria d.ens barn
102:21
1 de voro nära d.ens pcrtar
107:18
1 D.ens band omvärvde mig
116:3
116:8
1 räddat min själ från d.en
1 aktad I H.ögon•• frommas d.
116:15
l han gav mig icke At d.en
118:18
1 sjunker med sitt hus i d.en Orda. 2:18
5:5
l fötter styra nedAt mot d.en
7:27
l s.föra nedAt till d.ens kamrar
l s. hata m1g,de älska d.en
8:36
1 rättfärdighet räddar från d.en 10:2
1 rättfärdighet räddar från d.en 11:4
1 far efter ont drager över sig d. 11:19
1 stig gir fram är frihet ifrån d. 12:28
13:14
1 undviker man d.ens snaror
l på s18tone leder den till d.en
14:12
l undviker man d.ens snaror
14:27
1 rättfärdige är frimodig in i d.en 14:32
1 Konungens vrede är d.ens
16:14
16 :25
1 på sistone leder den till d.en
2 Atrå icke att vAlla be d.
19:18
21:6
1 och hasta till d.en
21:25
2 lates begärelse f"or till d.en
23:13
2 så bevaras han från d.en
24:11
1 Rädda dem s. släpas till d.en
2 vägra mig dem icke,lntill •• d. 30:7
1 bittrare än d.en
Pred. 7:27
l makt över d.ens dag
8:8
1 kärleken är stark ss. d.en HV. 8:6
1 för alltid göra d.en om intetJes. 25:8
28 :15
1 slutit ett förbund med d.en
1 f"orbund med d.en.. utplånat
28:18
l d.en prisar dig icke
38:18
1 han utgav sitt liv I d.en
53:12
65:15
2 SAdan d. g1ve dig H.
8 drabbas ej av plötslig d.
65:23
1 d.en stiger gm vira f"onBter Jer. 9:21
12:3
9 Invig dem till d.ene dag
26.:11
1 Denne man förtjänar d.en
l Denne man förtjänar Icke d.en 26:16
2 dömen till d.en själar
Hes. 13:19
18:l3
2 skall han straffas med d.en
1 lust till den ogudaktiges d.
18:23
1 ingen lust till någons d.
18:32
10 gm en plötslig d.
24:16
1 hemfallna At d.en
31:14
1 ingen lust till ogudaktiges d.
33:11
Hos. l3 :14
l köpa dem fri Ifrån d.en
13:14
1 dina hemsökelser, du d.

2 önskade (Jona) sig d.en
Jona 4:8
l omättlig s. d.en
Hab. 2:5
12 kvar intill Herodes 'd.
Matt. 2:15
13 s. sutto I d.ens ängd och skugga 4:16
20:18
13 de skols döma hm till d.en
13 Han är skyldig till d.en
26:66
l3 skola döma (J.) till d.en Mark. 10:33
13 dömde de (J.) skyldig till d.en
14:64
14 tjänare .. var nära d.en
Luk. 7:2
15 dotter s.låg för d.en
8:42
13 med dig gå i d.en
22:33
13 gjort något s.förtjänar d.en
23:15
13 skyldig till ngt s.förtjänar d.en 23:22
13 utlämnat (J.) att dömas till d.en 24:20
15 ty denne låg för d.en
Joh. 4:47
l3 J.hade talat om (Lasarus')d.
11:13
l3 hurudan d. Petrus skulle
21:19
13 gjorde ände pä d.ens vånda Apg. 2:24
13 skulle kunna behAllas av d.en
2:24
15 efter hans faders d.
7:4
l3 något s.förtjänade d.en
13:28
13 s.förtjänade d. eller fängelse
23:29
13 gjort ngt s.förtjänar d.en
25:11
13 icke gjort ngt s. f"ortjänar d.en 25:25
26:31
13 icke gjort ngt s.f"ortjänar d.
13 Icke gjort ngt s. förtjänade d.en 28:18
13 s.handla sä förtjäna d.en Rom. 1:32
13 försonade med hm gm ha Sons d. 5:10
13 och genom synden d.en
5 :12
5:12
13 så har d.en kommit över alla
13 har från Adam •• d.en haft väldet 5:14
15 många blivit d.en underlagda
5:15
l3 om d.en.. kom till konungsvälde 5:17
l3 utövat sitt välde I och gm d.en
5:21
13 hava blivit döpta till (J.) d.
6:3
13 gm detta dop till d.en begravDa 6:4
13 vuxit samman •• gm en lika d.
6:5
13 d.en rider icke mer över (K.)
6:9
6:10
15 (K,)d.var end.frånsynden
l3 synden, vilken leder till d.
6:16
13 änden på sAdant är ju d.en
6 :21
l3 lön s.synden giver är d.en
6:23
13 till att bära frukt At d.en
7:5
7 :10
15 och jag hemföll At d.en
13 det s. är gott blivit mig till d.
7:13
13 s. var gott drog över mig d.
7 :13
13 frälsa mig från d.ens kropp
7:24
13 fri ifrån syndens och d .ens lag
8:2
13 köttets sinne är d.
8:6
8:10
17 kroppen hemfallen At d.en
13 förkunnen r H.död
l. Kor. 11:26
13 d.en kom gm en människa
15:21
15:26
13 d.en berövad all sin makt
13 D.en är uppslukad
15:54
13 Du d. var är din seger
15:55
15:55
13 Du d. var är din udd
15:56
13 D.ens udd är synden
13 en lukt från d.till d.
2. Kor. 2:16
3:7
13 Om redan d.ens ämbete
13 överlämnas vi •• At d.en
4:11
4:12
13 utför nu d.en sitt verk i oss
13 bedrövelse kommer åstad d.
7:10
13 och blev lydig intill d.en
Fil. 2:8
13 ja, intill d.en pä korset
2:8
13 (Epafrodltus) sjuk, ja, nära d.en 2:27
13 för K. verks skull .. nära d.en
2:30
13 (K.)lik gm en d.sådan s.hans
3:10
13 försoning .. gm hs d.
Kol. 1:22
13 gjort d.ens makt om intet 2.Tim. 1:10
13 gm sin d.göra dens makt Hebr. 2:14
13 s. hade d.en i sitt vAld
2:14
2:15
13 av fruktan för d.en hemfallna
13 s.kunde frälsa (K.) från d.en
5:7
13 att (prästerna) gm d.en hindrades 7:23
9:17
17 gm d.en bliver ett testamente
11:22
14 Josef,när han låg för d.en
13 f"orbliver i d.en
1.Joh. 3:14
13 framföder (synden) d.
Jak. 1:15
13 frälsar hs själ från d.en
5:20
13 nycklarna till d.en och
Upp. 1:18
2:10
13 Var trogen Intill d.en
13 hans namn var D.en
6:8
9:6
13 skola makorna söka d.en
9:6
13 d.en skall fly undan
12:11
13 att de drogo sig undan d.en
18:8
13 d. och sorg och hungersnöd
20:13
13 d.en och dödsriket gävo Igen
13 d.en och dödsriket blevo kastade 20:14
13 d.en skall'icke mer vara till
21:4
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DÖD (döden dö)
l. Mos. 2:17
2 äter .. skalldud.endö
20:7
2 (Abimelek) skall d.en dö
2 De skols d.en dö i öknen
26 :65
2 (Saul:) skall han d.en dö l. Sam. 14:39
14:44
2 du måste d.en dö,Jonatan
2 Du måste d.en dö,Ahlmelek
22:16
12:14
2 skall ock den son•• d.en dö
2 gir ut skall du d.en dö 1. Kon. 2:37
2 skall (Simei) d.en dö
2:42
2 ty (Ahasja) skall d.en dö 2. Kon. 1:4
2 ty du skall d.en dö
1:6
1:16
2 du skall d.en dö
Jer. 26:8
2 (Jeremia) måste d.en dö

13 smädar •• skall d.en dö
l3 han skall d.en dö

Matt. 15:4
Mark. 7:10

DÖD (lida döden)
15 led K. d.en för oss
Rom. 5:6
15 den s. K.har lidit d.en för
14:15
15 broder s.K.lidit d.en f"dr 1.Kor. 8:11
15:31
15 jag lider d.en dag efter dag
15 hade K. icke behövt lida d.en Gal. 2:21
13 en led d.en till f"orlossn. Hebr. 9:15
15 K.själv led en gång d.en l. Pet. 3:18
DÖD (se, smaka döden)
Matt. 16 :28
13 icke skola smaka d.en
13 icke skola smaka d.en
Mark. 9:1
13 icke skulle se d.en
Luk. 2:26
13 några s.icke skola smaka d.en
9:27
Joh. 8:51
13 aldrig någonsin se d.en
l3 skall aldrig någonsin smaka d.en 8:52
l3 godo att han smakade d.en Hebr. 2:9
13 (Enok) Icke skulle se d.en
11:5
DÖD (till döds)
2 oxe stångar ngn till d.s 2. Mos. 21:28
22:2
2 bliver slagen till d.s
2 stenade hm till d.s
4. Mos. 15:36
2 sllr en annan till d.s
35:16
2 sllr en annan till d.s
35:17
2 (med trä) sllr en annan till d.s 35:18
35:21
2 fiendskap sllr hm till d.s
5. Mos. 13:10
2 skall stena hm till d.s
2 stena den skyldige tm d.s
17:5
19:11
2 nästa •• och sllr hm till d.s
2 allt folket .. stena hm till d.s
21:21
2 skola stena henne till d.s
22:21
2 skolen I stena dem till d.s
22:24
2 lät Josua slå dem till d.s Jos. 10:26
2 (Josua) slog dem till d.s
11 :17
2 slog filist~en t111 d.s
l. Sam. 17 :50
2 han slog hm till d.s
2. Sam. 1:15
2 slagit till d.s 360 man
2:31
2 sirade (Joab) honom till d.s
3 :27
2 sirade (Is-Boset) till d.s
4:7
2 Sobak slog (David) till d.s
10:18
2 att (Uria) bliver slagen till d.s 11:15
21 :17
2 Abisai .. slog filist~en till d.s
2 stenade r. denne till d.s l. Kon. 12:18
16:10
2 Simro •• slog (Ela) till d.s
2 stenen(Nabot)tlll d.s
21:10
2 och stenade honom t111 d.s
21:13
2 Nabot har blivit stenad till d.s 21 :14
2 Nabot var stenad till d.s
21:15
2. Kon. 7:17
2 trampade hm till d.s
2 folket trampade hm till d.s
7 :20
2 s. slogo (Joas)till d.s
12:21
15:10
2 slog (Sakarja) till d.s
2 Menahem slog Sallum till d.s
15:14
2 Hosea slog (Peka) tlll d.s
15:30
2 stenade r. denne till d.s 2. Krön. 10:18
2 Ismael •• slog hm till d.s
Jer. 41:2
11 s. sllr dig till d.s
Hes. 28:9
Jona 4:9
2 skäl att vredgas till d.s
13 bedrövad, ända till d.s
Matt. 26:38
13 (J.:) bIldrövad, ända till d.s Mark.14:34
13 sjukdomen är icke till d.s Joh. 11:4
l3 förföljde den vägen till d.s Apg.22:4
18 tuktade,men Icke till d.s 2.Kor. 6:9
13 icke är en synd till d.s
l. Joh. 5:16
5:16
13 om synden icke är till d.s
5:16
13 Det finnes synd till d.s
13 finnes det synd s.icke är till d.s 5:17
Upp. 13:3
13 huvuden.. sirat till d.s
DÖD (i f"orbindelse med liv)
5. Mos.30:19
l förelagt dig liv och d.
l det må gälla liv eller d. 2. Sam. 15:21
l D.och liv har tungan
Ords. 18:21
l till livet och vägen tlll d.en Jer. 21:8
13 övergAtt från d.en till livet Joh. 5:24
17 från d.en kommit tlllllvet Rom. 6:13
7:10
13 tlllliv ,det blev mig till d.
13 viss om att varken d. eller liv
8:38
13 det må vara liv eller d. l. Kor. 3 :22
13 ske genom liv eller genom d. Fil. 1:20
13 övergAtt från d.en till livet l,Joh. 3:14

Mos.9:6,7 fiäpäS 'ägarn, död människa. Jfr 4.Mos.19:11, där nilpäS är
övers. lik. Se: Anda 2, Andedräkt 3,
Begär 3.
3) n;ljJäS met, n g t!l' ~ ~
dödsande, dÖd varelse; i'3:Mos.21:11
plur.; näpäs, se 2; me!, se 1.
4) ne~elä,

n? rl!

lik, död kropp; av: näl!el, bli el. vara
slapp, avtaga, försvagas.
5) mappillät, n.7~Q
fall; det so~ {ailer; lik, död kropp;
av: näpal, falla. Dom.14:8 ordagrant:
lejonets döda kropp.
6) pågär, ".J. ~.
lik, död kropp; av: [pägar], vara
slapp el. trött.
7) gewijä, n~
kropp; död kropp, lik. Jfr Dom.14:8,
övers. kropp.
8) utf. ord.
9) miiwät, n 10
subst. död; j~~a 4:3.8 ordagrant: min
död är bättre än mitt liv. Se: Dö 2,
Död (subst.) l, Döda 5.
10) dumäm. tJ 0·1':1
stillhet, tystnad: tigande, stumhet.
11) teleuttlö, 7T e: il e: u T & w
sluta, upphöra, dö; perf. ha slutat,
vara död. Se: Dö 7, Död (subst.) 14.
12) thneskö, e \) Ii a K w
dö; endast perf. vara död.
13) nekros, \) e: K p 6 <;
adj. död; ordet saknas i flera handskrifter i Apg.24:15.
14) apothneskö, &7T o e\) Ii a K w
avlida, dö; i Joh.ll:21 har flera
handskrifter thneskö, se 12.
15) utf. ord.
16) J oh. 11 :17 ordagrant: fann han
honom hava [varit] fyra dagar i graven; 11:39 ty det är fjärde [dagen el.
dygnet].
17) soma, aWll<l
kropp; död kropp, lik.
18) nekroö, \) e: K p 6 w
döda; pass. dö; part. pass. död. Se:
Döda 18.
19) nekrösis, \) € K P wo 1 s:
dödande; död, dött tillstånd, livlöshet;
av: nekrOö, se 18.
20) thdnatos, e & \) <l T o s:
subst. död; Hebr.9:16 ordagrant: är
det nödvändigt att dens död, som har
gjort testamentet, bestyrkes (eg. bäres
el. föres fram). Se: Död (subst.) B,
Döda 12.
21) ptoma,7TTWll<l
det fallna; lik, död kropp; av: piptö,
falla. I Matt.14:12 har en del handskrifter sÖma, se 17. Jfr Matt.24:28,
övers. åtel.

n

DöD (adj.)

Uppdelning: allmänt, död kropp.

l) mu!, n·1t)
dö, vara död; ofta part. met, död,
i 2.Mos.21:34-36 övers. död -kropp.
Se: Anda S, Dräpa 6, Dö l, Död
(subst.) 2, Döda l, Döma 7.
2) nåjJäS, t!l' f;> .~
andedräkt; sjlil: ande, anda, säte för
sinnen och känslor; dödsande, död
varelse; varelse, väsen; person; i 4.

DÖD (adj.)
l Abrah.g1ck ifrän den d.a 1.Mos.23:3
l föra min d.a dit och begrava
23:4
1 begrav din d.a i den f"ornäml.
23:6
l där begrava din d.a
23:6
23:8
1 att jag för ut min d.a
23:11
l (Efron:) begrav där din d.a
IlAt mig där begrava min d.a
23:13
23:15
l (Efron:) Begrav du din d.a
42:38
l (Jakob:) Ha broder är ju d.
1 broder till denne är d.
44:20
1 När jag är d.
50:5
1 sågo att deras fader var d.
50:15
l alls de män äro d.a
2. Mos. 4:19
12:30
l hus .. där icke ngn d.låg
l I. såg egyptierna ligga d.a
14:30
l (Arons söner)föllo d.a 3.Mos.10:2
l sedan de äro d.a
11:31
11:32
l djur faller, sedan det är dött
16:1
1 sedan Arons 2 söner voro d.a
19:28
2 märke för någon d.
21:1
2 Adraga sig orenhet gm ngn d.
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DÖD (den andra döden)
Upp. 2:11
19 skada av den andra d.en
20 den andra d.en ingen makt
20:6
19 brinnande sjön är den andra d.en20:14
19 detta är den andra d.en
21:8
DöD (odj.)

Död-Döda
3 skall icke gå in till någon d.
21:11
2 s. har hlivit oren gm en d.
22:4
l och Abihu föllo d.a ned 4. Mos. 3:4
2 blivit oren gm någon d.
5:2
6:6
3 (nasiren) icke nalkas ngn d.
6:11
2 dragit över sig gm den d.e
2 orena gm en d. människa
9:6
2 blivit orena gm en d. människa
9:7
9:10
2 Om ngn •• blivit oren gm en d.
l mellan de d.a och de levande
16:48
l kommer vid ngn d •• oren 7 dag. 19:11
19 :13
l kommer vid någon d.
l icke märken •• för ngn d. 5. Mos. 14:1
1 s. söker råd hos de d.a
18:11
25:5
l den d.es hustru icke gifta sig
l upptaga d.e broderns namn
25:6
l använde jag därav för ngn d.
26:14
28:26
4 dina d.as kroppar •• mat
1 Min tjänare Mose är d.
Jos. 1:2
l deras herre d. på golvet Dom. 3 :25
l när Ehud var d.
4:1
4:22
l fick hsn se Sisera ligga d.
l när Gideon var d.
8:33
l såga att Abimelek var d.
9:55
5 att se på det d.a lejonet
14:8
l gjort mot de båda d.a
Rut 1:9
l mot de levande och •• de d.a
2:20
l Rut, den d.es hustru
4:5
4:5
l uppv äcka den d.es namn
l uppväcka den d.es namn
4:10
l d.es namn icke bliva utrotat
4:10
l dina söner äro ock d.a 1.Sam. 4:17
4:19
l och hennes man voro d.a
l sågo att deras kämpe var d.
17 :51
l Efter en d. hund
24:15
l hjärta ss. dött i hans bröst
25:37
l David hörde att Nabal var d.
25:39
28:3
l Samuel var nu d.
l såg att Saul var d.
31:5
l Saul och hs söner voro d.a
31:7
l Saul och Jonatan äro d.a 2.Sam. 1:4
l vet du att Saul •• äro d.a
1:5
l fastän eder herre Saul är d.
2:7
4:1
l att Abner var d. i Hebron
l Nu är Saul d.
4:10
l Ussa föll ned d. vid Guds ark
6:7
l vänder dit till en sådan d. hund
9:8
11 :21
l Din tjänare Uria är ock d.
l Din tjänare Uria är ock d.
11:24
l hörde att hennes man var d.
11 :26
l är Amnon allena s. är d.
13:32
13:33
l alla konungens söner äro d.a
13:33
l nej,Amnon allena är d.
l tröstade sig att Amnon var d.
13:39
l lång tid hsft sorg efter en d.
14:2
l min man är d.
14:5
16:9
l den d.a hunden få förbanna
17 :23
l när (Ahitofel) var d.
l eftersom konungens son är d.
18:20
l sin d.e son lade hon
1. Kon. 3 :20
l fick jag se att han var d.
3 :21
l din son är den s. är d.
3:22
l Din son är den s. är d.
3:22
l Den ena säger .. din son är d.
l den andra s äger .. Din son är d. 3 :23
l Hadad hörde att Joab var d.
11:21
l när Tibni var d., blev Omri kon. 16 :22
l Nabot •. är d.
21:15
1 hörde att Nabot var d.
21:16
2. Kon. 3:5
1 när Ahab var d.
1 Elisa •• fick se att gossen låg d. 4:32
1 huru han gjort en d.levande
8:5
1 Atalja förnam hennes son var d. 11:1
l såg att Saul var d.
1. Krön. 10:5
1 Saul och hs söner voro d.a
10:7
1 Ussa .. föll ned d.inför Gud
13:10
6 se dessa ligga d.a
2. Krön. 20:24
1 förnam att hennes son var d.
22:10
1 ingen få liv, när han är d.
Job 14:14
l bortglömd •• ss. vore jag d. Ps. 31:13
l Jag är övergiven bland de d.a
88,6
88:11
l Gör du väl under för de d.a
106:28
l åto det s. var offrat åt d.a
7 överallt skola d.a ligga
110:6
l De d.a prisa icke H.
115:17
l i mörker sS.de längesedan d.a 143:3
1 Då prisade jag de d.a
Pred. 4:2
1 måste de ned bland de d.a
9:3
9:4
l bättre •• än ett dött lejon
9:5
l de d.a veta alls intet
l fråga d.a för de levande
Jes. 8:19
14:19
8 d.a s.hava farit ned
26:14
l De d.a få icke liv igen
26:19
1 dina d.a må få liv igen
4 mina d.as kroppar åter stå upp 26:19
9 bland rika •. när han var d.
53:9
l i vår fulla kraft äro vi ss. d.a 59:10
6 avföllo nu ligga där d.a
66:24
l trösta hm i sorgen efter d. Jer. 16:7
l Gråten icke över en d. man
22:10
l ss.de längesedan d.a
Klag. 3:6
Hes. 24:17
1 sorgefest ss. efter en d.
44:25
l gå in till ngn d. människa
Am. 6:10
1 frände till ngn av de d.a
9 hellre vara d. än leva
Jona 4:3,8

7 ingen ände på d.a
Nab. 3:3
7 man stupar över d.a
3:3
10 till d.a stenen:Vskna upp
Hab. 2:19
2 blivit orenad gm en d.
Hagg. 2:14
11 när Herodes var d.
Matt. 2:19
12 traktade efter •. äro nu d.a
2:20
13 låt de d.a begrava sina d.a
8 :22
14 flickan är icke d., hon sover
9:24
13 uppväcken d.a
10:8
13 d.a uppstå
11:5
14:2
13 hsr uppstått från de d.a
13 har uppstått från de d.a
17:9
13 vad angår de d.as uppståndelse 22:31
13 Han är en Gud icke för d.a
22:32
13 inuti fulla av de d.as ben
23 :27
13 att han har uppstått från de d.a 27 :64
13 väktarna .• blevo ss. d.a
28:4
13 hsn är uppstånden från de d.a
28:7
14 Din dotter är d.
Mark. 5:35
14 Flickan är icke d.,hon sover
5:39
13 har uppstått från de d.a
6:14
15 Johannes .. uppstått från de d.a
6:16
13 hade uppstått från de d.a
9:9
13 att han skulle uppstå från de d.a 9:10
13 gossen blev ss. d. , så att folket
14 menade att han verk!. var d.
9 :26
13 Efter uppståndelsen från de d.a 12:25
12:26
13 vad angår att de d.a uppstå
12:27
13 en Gud icke för d.a
12 att J.redan skulle vara d.
15:44
Luk. 7:12
12 bars där ut en d.
13 satte sig den d.e upp
7 :15
13 döva höra, d. uppstå
7:22
8:49
12 Din dotter är d.
8:52
14 hon är icke d.,hon sover
14 de visste att hon var d.
8:53
13 Johannes s. uppstått från de d.a 9:7
13 Låt de d.a begrava sina d.a
9 :60
13 denne min son var d.
15 :24
13 denne din broder var d.
15:32
13 om ngn kommer •• från de d.a
16:30
13 om ngn uppstår från de d.a
16:31
13 uppståndelsen från de d.a
20:35
13 de d.a uppstå, det har ock Moses 20:37
13 en Gud icke för d.a
20:38
13 söken I den levande bland d.a
24:5
13 på 3. dagen uppstå från de d.a
24:46
13 hade uppstått från de d.a Joh. 2:22
13 ss. Fadern uppväcker de d.a
5:21
5 :25
13 de d.a skola höra Guds Sons
14 Lasarus är d.
11:14
11:17
16 den d.e redan legat 4 dagar
14 vore min broder icke d.
11:21
11:32
14 så vore min broder icke d.
11 sade den d.es syster Marta
11:39
16 han har varit död i 4 dygn
11:39
12 han s. varit d. kom ut
11:44
13 av J. uppväckt från de d.a
12:1
13 s. han uppväckt från de d.a
12:9
13 uppväckte honom från de d.a
12:17
12 sågo hm redan vara d.
19:33
13 att han skulle uppstå från de d.a 20:9
13 sedan han uppstått från de d.a 21:14
11 David är både d.och begr. Apg. 2:29
13 Gud uppväckte hm från de d.a
3:15
13 uppståndelsen från de d.a
4:2
13 s. Gud uppväckt från de d.a
4:10
13 funno de henne d.
5:10
17 vände hsn sig mot den d.a
9:40
13 sedan han uppstått från de d.a 10:41
13 domare över levande och d.a
10:42
13 Gud uppväckte hm från de d.a
13:30
13 låtit hm uppstå från de d.a
13 :34
12 i tanke att (Paulus) var d.
14:19
17:3
13 lida och uppstå från de d.a
13 låtit hm uppstå från de d.a
17:31
13 om att uppstå från de d.a
17:32
13 när man tog upp hm var han d. 20:9
13 för de d.as uppståndelses skull 23:6
24,15
13 att de d.a skola uppstå
13 för de d.as uppståndelses skull 24:21
12 J.,s.är d.
25:19
13 otroligt att Gud uppväcker d.a 26:8
13 förstlingen uppstå från de d.a
26:23
13 plötsligt falla ned d.
28:6
13 uppståndelsen från de d.a Rom. 1:4
13 hm s.gör de d.a levande
4:17
4:19
18 hs egen kropp var ss. d.
19 Saras moderliv var ss. dött
4:19
4:24
13 hm s.från de d.a uppväckte J.
6:4
13 ss. K. uppväcktes från de d.a
14 den s. är d., är friad ifrån synden 6:7
6:9
13 sedan hsn uppstått från de d.a
6:11
13 l ären d.a från synden
13 hm s. uppstått från de d.a
7:4
13 Ty utan lag är synden d.
7:8
13 A. s.uppväckte J.från de d.a
8:11
10:7
13 att hämta K. upp Ifrån de d.a
13 att Gud hsr uppväckt hm från d.a10:9
13 om icke liv från de d.a
11:15
13 herre över både d.a och levande 14:9
13 uppstått från de d.a
l. Kor. 15:12
13 finnes uppståndelse från de d.a 15:12
13 Icke finnes uppstånd.från de d.a 15:13
15:15
13 san! att d.a icke uppstå

13 om d.a icke uppstå
15:16
13 nu hsr K. uppstått från de d.a
15:20
13 gm en mska de d.as uppståndels.15:21
13 döpa sig för de d.as skull
15:29
13 Om d.a icke uppstå
15:32
15:35
13 På vad sätt uppstå då de d.a
13 är det ock med de d.as uppst.
15:42
13 de d.a skola uppstå
15:52
13 Gud s. uppväcker de d.a 2. Kor. 1:9
13 uppväckt hm från de d.a
Gal. 1:1
13 uppväckte hm från de d.a
Ef. 1:20
13 d.a gm överträdelser
2:1
13 d. gm våra synder
2:5
13 stå upp ifrån de d.a
5:14
13 uppståndelsen från de d.a
Fil. 3:11
13 forstfödde Ifrån de d.a
Kol. 1:18
13 uppväckte hm från de d.a
2:12
13 d.a gm edra synder
2:13
13 uppväckt från de d.a
l. Tess. 1:10
13 forst skola de i K. d.a uppstå
4:16
12 hon är d., fastän hon lever 1.TIm.5:6
13 är uppstånden från de d.a 2.TIm.2:8
13 s. skall döma levande och d.a
4:1
13 bättring från d.a gärningar Hebr. 6:1
13 om de d.as uppståndelse
6:2
13 rena våra samveten från d.a
9:14
20 s. hsr gjort testamentet är d.
9 :16
14 talar han, fastän han är d.
11:4
18 en s. var så gott s.d.
11:12
11:19
13 uppväcke från de d.a
13 från de d.a fick han hm tillbaka 11:19
11:35
13 s. fingo igen sina d.a
13 s.från de d.a återfort vår H.J. 13:20
13 uppståndelse från de d.a 1. Pet. 1:3
13 uppväckte hm från de d.a
1:21
4:5
13 att döma levande och d.a
13 förkunnat jämväl för d.a
4:6
Jak. 2:17
13 är ock tron i sig själv d.
13 ss. kroppen utan ande är d. , så
13 är ock tron utan gärningar d.
2:26
14 i dubbel måtto d.a, uppryckta Jud. v.12
13 förstfödde bland de d.a
Upp. 1:5
13 ss. hade jag varit d.
1:17
1:18
13 jag var d.,men se,jag lever
13 Så säger •• hsn s. var d.
2:8
13 att du lever, men du är d.
3:1
13 tid då de d.a skola få sin dom
11:18
13 Saliga äro de d.a s. dö i H.
14:13
13 likt blodet aven d.människa
16:3
13 De övriga d.a blevo icke levande 20:5
13 jag såg de d.a, både stora och
20:12
13 de d.a blevo dömda
20:12
13 hsvet gav igen de d.a
20:13
13 gåvo igen de d.a s. voro i dem
20 :13
DÖD (död kropp)
1. Mos. 15:11
6 på de d.a kropparna
1 den d.a kroppen skall
2. Mos. 21:34
l därjämte dela den d.a kroppen 21:35
1 d.a kroppen skall vara hans
21:36
4 den d.a kroppen av orent 3. Mos. 5:2
4 eller dend.a kroppen av orent
5:2
4 d.a kroppen av smådjur
5:2
4 komma vid deras d.a kroppar
11:8
4 d.a kroppar •• ss.en styggelse
11:11
4 kommer vid deras d.a kroppar 11:24
4 s. burit bort ngn d. kropp
11 :25
4 kommer vid deras d.a kroppar 11 :27
4 burit bort en.. d. kropp
11 :28
11:35
4 varpå ngn d.kropp faller
4 kommer ngn vid den d.a kroppen 11:36
4 d.kropp faller på.. utsädeskorn 11:37
4 ngn sådan d. kropp sedan faller 11:38
4 s.kommer vid dess d.a kropp
11:39
4 äter kött aven sådan d. kropp
11:40
4 burit bort ngn sådan d. kropp
11:40
6 kasta edra d.a kroppar på edra
6 eländiga avgudars d.a kroppar 26:30
6 skola edra d.a kroppar 4. Mos. 14:29
14:32
6 edra d.a kroppar .. liggande
14:33
6 edra d.a kroppar forgåtts
4 komma vid d.a kroppar 5.Mos.14:8
4 d.a kroppen icke lämnas kvar
21:23
4 hs d.a kropp ned från påJenJos. 8:29
6 krigarnas d.a kroppar
1. Sam. 17 :46
4 din d.a kropp icke komma 1.Kon. 13 :22
4 hs d.a kropp utsträckt på vägen 13:24
4 bredvid den d.a kroppen
13 :24
4 d.a kroppen utsträckt på vägen 13:25
4 lejonet bredvid den d.a kroppen 13 :25
13 :28
4 fann den d.a kroppen liggande
4 lejonet bredvid den d.a kroppen 13 :28
13 :28
4 icke ätit av den d.a kroppen
4 gudsmannens d.a kropp
13:29
7 lade hs d.a kropp i sin egen grav13:30
4 lsebels d.a kropp ligga
2.Kon. 9:37
19:35
6 d.a kroppar ligga där
6 av d.a kroppar
2. Krön. 20:25
4 så att d.a kroppar ligga
Jes. 5:25
34:3
6 stank från deras d.a kroppar
6 fick man se d.a kroppar
37:36
Jer. 7:33
4 folks d.a kroppar mat
4 d.a kroppar ss. gödsel på marken 9:22
16:4
4 d.a kroppar bliva mat

pi. kväva, strypa. Verbet förekommer f.ö. endast i 2.Sam.17:23, nif.
övers. hänga sig. Jfr subst. maQana~,
kvävning, Job 7:15, övers. med ett
verbaluttryck, bliva kvävd.
11) anaireö, &V o. l P E W
lyfta el. taga upp; taga bort, rOJa
undan, döda; av: prep. ami och aireö.
Se: Avliva 2.
12) thtinatos, eii v o. T o <;
subst. död. Se: Död (subst.) 13, Död
(adj.) 20.
13) thanatoö, e ii vo. T 6 w
döda; av: thånatos, se 12. Se: Död
(subst.) 18.
14) apokteinö, &11 o K T E: l v w
döda, dräpa, mörda. Se: Avliva 3,
Dräpa 11.
15) diacheirizomai,
lägga hand på, ta livet av, mörda;
verbet ingår subst. cheir, hand.
16) anairesis, å v o. f p E: (J l <;
subst. dödande, mördande, mord; av:
anaireö, se 11.
17) apollymi, &11 6 A A V\ll
tillintetgöra, fördärva, förstöra, döda.
18) nekroö, v E: K P 6 w
döda; av: nekros, död. Se: Död
(adj.) 18.
19) apothneskö, &11 o e v Ii (J K W
avlida, dö; i Hebr.lO:28 övers. dödas.
Hebr.ll:37 ordagrant: de dogo genom (eg. i) svärdsdråp.
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4 av,gudars d.a kroppar
16:18
4 d.a kroppar till mat
19:7
26:23
4 (Urias) d.a kropp
6 fylla husen med d.a kroppar
33:5
4 d.a kroppar skola bliva mat
34:20
4 hs egen d.a kropp skall ligga
36:30
6 låta I. barns d.a kroppar
Hes. 6:5
6 konungars d.a kroppar
43:7
6 konungars d.a kroppar långt
43:9
21 togo hs d.a kropp
Matt. 14:12
21 togo (Johannes') d.a kropp Mark. 6 :29
21 åt Josef (J.) d.a kropp
15:45
Luk.17:37
17 Där den d.a kroppen är
21 d.a kroppar bliva liggande Upp. 11:8
21 se deras d.a kroppar
11:9
DÖDA

mur, n·1r.)
dö; hif. döda; hof. dödas. Se: Anda
5, Dräpa 6, Dö l, Död (subst.) 2,
Död (adj.) l, Döma 7.
1)

2) Sä~ol, ';l~

förlora sina närmaste anhöriga, bli
barnlös; pi. röva barnen från någon,
göra barnlös, förgöra el. döda någons
barn. Se: Barn 8.
3) [nä~ä], i1~ ~

hif. hikka, genomborra, stöta, slå
ihjäl; hof. bli genomborrad el. ihjälslagen. Se: Avliva l, Dräpa 2.
4) bi~~eS napäs, tVP) tVi2~
söka efter någons' själ el. liv, söka
döda någon; bi~~eS, pi. av: [bä~asl.
grundbet. undersöka; pi. söka efter;
begära; näpäs, se Död (adj.) 2.
5) måwä!, n.1. ~
subst. död; Ords.26: 18 ordagrant:
slungar ut brandpilar, pilar och död;
i Ps.7:l4 kele-mäwä!, dödsvapen,
övers. dödande skott. Se: Dö 2, Död
(subst.) 1, Död (adj.) 9.
6) härag, )JO
dräpa, mörda, döda. Se: Dräpa l,
Död (subst.) 6.
7) utf. ord.
8) bäre~,

:lJQ

vara öde; ödelägga, förstöra; nedgöra.
9) kital, ';l~R

aram. döda, ·mörda.
10) [/ulna~l,

p JQ

Döda-Dödsriket

a

20) thandsimos, 6 Il V a l \.1.0 <;
dödlig; av: thanatos, se 12; endast i
Mark.16:18, ordagrant: något dödande, övers. något dödande gift.
21) thanatephOros,6 Il V en n et> 6 p o <;
dödsbringande; av: thanatos, se 12,
och pherö, bära, föra, bringa; endast
i Jak.3:8, där det står som bestämning till ios, gift.
DÖDA
l d. den rättfärdige
l. Mos. 18:25
26:9
l d,d flIr hennes skull
l rAd om att d. (Josef)
37:18
l därrör d.de H. (Er)
38:7
l därrör dAe hen också (Onan)
38:10
l Mina båda söner må du d.
42:37
2. Mos. 1:16
l är gossebarn, så d.en
l hände sig att H. ville d. hm
4:24
l träffas av haglet och bliva dAe
9:19
lom oxen så d.r ngn,man eller 21:29
21:29
l hans ägare skall ock d.s
l den dagen gör arbete skall d.s 35:2
l straffas ,men Icke d.s
3. Mos. 19:20
l så att de Icke d. honom
20:4
l smädar Namnet,skall han d.s
24:16
24:21
l slår Ihjäl en msks skall d.s
2 vilddjur, s. skola d. edra barn
26:22
l en sådan mAste d.s
27 :29
l skall hen d.s
4. Mos. 1:51
l kommer därvid, skall hen d.s
3:10
l främmande kom därvid .. d.s
3:38
l Om (H.) nu d.de detta folk
14:15
l Det är I s. haven d.t H. folk
16:41
l främmande •• skall hen d.s
18:7
21:6
l mycket folk I I. blev d.t
3 den d.de israelitiske mannen
25:14
3 d.des jämte den mldjanitlska·
25:14
3 den d.de midjanitiska kvinnan
25:15
25:18
3 Kosbl •• d.des på den dag
35:11
3 dråpare s.ouppsåtligen d.t
3 s. ouppsåtligen har d.t ngn
35:15
l Blodshämnaren må d.dråparen 35:19
35:19
l varhelst •• må hen d. hm
l blodshämnaren må d.dråparen 35:21
5. Mos. 13:5
l drömmaren skall d.s
13:9
l hand lyftas •• flIr att d. honom
l vittnens utsago skall han d.s
17:6
l lyftas mot hm flIr att d.
17:7
3 d.r sin nästa utan vett och vilja 19:4
3 icke vet vem s.har d.t honom
21:1
l och hen så bliver d.d
21 :22
l Föräldrarna skola icke d.s
24:16
l barnen skola icke d.s
24 :16
l Jag d.r ,och jag gör levande
32:39
l gensträvig •• skall bliva d.d Jos. 1:18
10:11
l så att de blevo dAe
Ide s. dAes gm hagelstenarna
10:11
3 utan vett och vilja har d.t ngn
20:3
3 utan vett och villa d.t sin nästa 20:5
3 ouppsåtligen hade d.t ngn
20:9
l Så d.des (Sisera)
Dom. 4:21
l skall bliva dA Innsn nästa morg. 6:31
l Drag ut ditt svärd och d. mig
9:54
10m H.hade velat d.oss
13:23
l vi skola icke d. dig
15:13
l de s.hen så dAe voro flera än
1 de s. hen d.t medan hen levde
16:30
l så att vi få d. dem
20:13
l H. d.r och gör levande
l. Sam. 2:6
2:25
l ty H. ville d. (Elis söner)
4:11
l Elis båda söner blevo dAe
5:10
1 att d. oss och vår! folk
l d.r oss och vår! folk
5:11
11:12
1 så att vi få d. dem
11 :13
l På denna dag skall ingen d.s
l skona icke. d.män och kvinnor 15:3
l slog ned det och dAe
17:35
l Saul talade .. om att d.Davld
19:1
1 Min fader Saul söker att d.dig 19:2
l flIrsynda.. gm att d.David
19:5
l (David) skall icke d.s
19:6
1 uppdrag att om morgonen d. hm 19:11
l så att jag får d. (David)
19:15
19:17
l SläPP mig, eljest d.r jag dig
20:8
1 missgärning •• så d. mig du
l Varrör skall hen d.s
20:32
1 beslutit att d. David
20:33
1 Träden fram och d.en H. präster 22:17
l Doeg.. dAe 85 män
22:18.
4 Saul dragit ut rör att d. (David) 23 :15
25 :29
4 förfölja dig och söka d. dig
28:9
l vill d.mig
30:2
l ss.fångar utan att d.någon
1 Lova mig att du icke d.r mig
30:15
3 fIlist6erns dAe Jonatan
31:2
l trädde jag fram och dAe 2. Sam. 1:10
1 Jag bar d.t H.smorde
1:16
3:30
l därfllr att denne d.t Anel
l del i att Abner blivit d.d
3:37
8:2
l del av dem,s.skulle d.s
11 :17
l också hetiten Uria dAes
11:21
l (Abimelek)dAes,där i Tebes

1069

l flera av kon. tjänare d.des
11:24
l d.en (Amnon) utan fruktan
13 :28
l hava d.t alla unga männen
13:32
l slog ned den andre och dAe hm 14:6
l så att vi få d. honom
14:7
lså må(konungen)d.mig
14:32
3 sedan kan jag d. konungen
17:2
18:3
l om hälften av oss bliver d.d
l blev Absalom till fullo dA
18:15
l bar blivit d.d i striden
19:10
l Skulle icke Simei d.s flIr detta 19:21
l Skulle väl I dag ngn d.s i I.
19:22
21:1
l därfllr att (Saul) dAe gibeonit.
l ej heller hava vi rätt att d.
21:4
l s.de blevo dAe
21:9
3 Jlsbo-Benob tänkte då d.Davld 21:16
l icke skall d.sin tjänare l. Kon. 1:51
l Jag skall icke d.dig med svärd 2:8
2:24
l i dag skall Adonia d.s
l i dag vill jag icke d. dig
2:26
l Benaja.. dAe (Joab)
2:34
l d.en det icke
3 :26
l Given henne barnet; d.en det icke3:27
l Salomo sökte att d. J erobeam
11:40
l ett lejon kom och dAe hm
13 :24
l det har krossat och d.t hm
13 :26
15:28
l Baesa d.de (Nadab)
1 att du bar d.t hennes son
17 :20
L i Ahabs hand och låta hm d.
18:9
l hm skall Jehu d.
19:17
l hm skall Elisa d.
19:17
22:3 7
l Så d.des då konungen
l att jag skulle kunna d.
2. Kon. 5:7
1 d. (aram6erns) oss, så må vi dö 7:4
l när konungabarnen skulle d.s
11:2
l att hen icke blev dA
11:2
l tränga sig inom leden,skall d.s 11:8
l så må hen d.s med svärd
11:15
l rörhindra att hon dAes i H.hus 11:15
11 :16
l d.des (Atalja) där
l Atalja hade de d.t med svärd
11 :20
l mördarnas barn d.de han icke 14:6
l Föräldrarna skola icke d.s
14:6
l barnen skola icke d.s
14:6
14:19
l dessa dAe (Amasja) där
3 Så d.de hen(Pekaja)
15:25
16:9
l konungen•• d.de Resln
17:26
l sänt lejon •• och dessa d.dem
l Amons tjänsre •• d.de konungen 21:23
23 :29
l (Josia) blev d.d av hm
l därflIr d.de han honom l. Krön. 2:3
3 fIlist6erna dAe Jonatan
10:2
10:14
l därflIr d.de H. (Saul)
l Safak dAe (David) ock
19:18
l icke sökte H•• bliva d.d 2.Krön.15:13
l rörde hm till Jehu och d.de hm 22:9
22:11
l när konungabarnen skulle d.s
22:11
l (Atalja) icke fick d. honom
l tränga sig in i huset,skall d.s 23:7
l må hen d.s med svärd
23:14
l d. henne i H. hus
23:14
23 :15
l dAe de henne (Atalja) där
1 Atalja hade de d.t med svärd
23:21
25:3
3 dräpa dem s. d.t ha fader
l deras barn d .Ile han icke
25:4
25:27
l dessa d.de hm där
1 ha tjänare d.de hm hemms
33:24
l samma lag: att hen skall d.s Est.4:11
l den fåkunnige d.s
Job 5:2
Ps. 34:22
l Den ogudaktige skall d.s
37:32
l står efter att d.honom
6 varda vi d.de hela dagen
44:23
l bevaka ha hus flIr att d. honom 59:1
l flIrflIljde .. rör att d. dem
109:16
l ej aktar .. han varder dA Orda. 19:16
5 rasande, s .. skjuter och d.r
26:18
Jes. 11:4
l med läPPars anda d. de
l telningarna•• skall jag d.
14:30
l slagna hava •• ej d.ts i strid
22:2
22:13
6 dAen oxar och slaktaden får
Jer. 2:34
7 blod av arms •• s. du d.t
26:15
l veta,att om I d.en mig
26:19
l Men lät väl Hiskia d. (Miks)
26:21
l ville (Jojakim) d. honom
l icke .. i folkets hand till att d.s 26:24
l Denne msn bör d.s
38:4
l förvisso att låta d. mig
38:15
38:16
l skall icke låta d.dig
38:25
l så skola vi icke d.dig
l då (Ismsel) hade d.t Gedalja
41:4
l till ramael: D. oss icke
41:8
41:8
l dAe dem icke med de andra
43:3
l att dessa skola d.oss
8 Förfölj dem och d.dem
50:21
2 vIlddjur,s.skola d.
Hes. 5:17
36:12
2 icke vidare d.deras barn
2 du har d.t ditt eget folks barn 36:13
36:14
2 icke mer få d.ditt folks barn
9 sökte man.. flIr att d.dem Dan. 2:13
9 dragit ut rör att d.de vise i Babel 2:14
9 blevo de män.. dAe a~ eldslåg. 3 :22
5:19
9 Vem hen ville dAe han
9 blev Belsassar d.d
5:30
9 djuret dAes
7:11
l skall jag d. deras livsfrukt Hos. 9:16
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10 dAe åt sins lejoninnor
Nah. 2:12
11 (Herodes) lät d. alla
Matt. 2:16
12 överlämna den andre att d.s
10:21
13 mot föräldrar och d. dem
10:21
14 (Herodes) hade velat d. hm
14:5
14 att han skulle bliva dA
16:21
17:23
14 och man skall d. honom
14 gripa J.med list och d.honom 26:4
26 :59
13 mot J., för att kunna d. honom
13 att de skulle d. (J.)
27:1
14 rädda ngns liv, eller att d. Mark. 3:4
14 Herodias •• ville d. (Johannes)
6:19
8:31
14 att han skulle bliva d.d
14 och man skall d.honom
9:31
14 efter det hen blivid dA
9:31
14 glsllla(J.)ochd.honom
10:34
12 överlämna den andre till att d.s 13 :12
13:12
13 mot föräldrar •• skola d. dem
14 gripa (J.) med list och d.hm
14:1
13 för att kunna d. (J.)
14:55
14 förkastad •• och bliva d.d
Luk. 9:22
13:4
14 de 18 s.dAes,när tornet
18:33
14 de skola d. honom
21:16
13 somliga av eder skall man d.
14 stodo Judarna efter att d.
Joh. 5:18
7:1
14 judarna stodo efter att d. hm
14 Varför stån I efter att d.mig
7:19
14 Vem står efter att d.dig
7:20
14 s.de stå efter att d.
7:25
14 I stån efter att d. mig
8:37
8:40
14 nu stån I efter att d. mig
14 beslut fattat att d. (J.)
ll:53
14 beslöto •• att d. också Lasarus
12:10
11 fastnagla vid korset och d. Apg. 2:23
15 upphängt på trä och d.t
5:30
II förbittrade och ville d.
5:33
5:36
11 (Teudas) blev d.d
11 Kanske du vill d.mig, ss. du
7:28
11 I går d.de egyptiern
16 gillat att msn dAe (Stefanus)
8:1
11 upphängde (J.) på trä och dAe
10:39
11 att han skulle låta d. (J.)
13 :28
16:27
11 (fångvakt. )vllle d. sig själv
22:20
11 de mäns kläder ,s. d.de hm
11 nära att han blivit dA
23 :27
11 kunde d. (Paulus) under vägen
25:3
11 ville d.(de heliga)
26:10
15 judarna •. försökte att d.mig
26:21
27:42
14 ville krigsmännen d. fångarna
13 gm K. kropp dAe från lagen Rom. 7:4
14 synden•• d.de mig gm (budordet) 7:11
8 :13
13 gm ande d.en kroppens gärn.
13 varda vi d.de hela dagen
8:36
17 blevo d.de av ormarna 1. Kor. 10:9
17 blevo d.de av Fördärvaren
10:10
14 ty bokstaven d.r
2.Kor. 3:6
14 (K.) hade i sin person d.t
Ef. 2:16
Kol. 3:5
18 d.en nu edra lemmar
14 d.de bAde H.J.och
1. Tess. 2:15
11 Laglöse skall H.J. d.
2. Tess. 2:8
Hebr. 10:28
19 d.s utan barmhärtighet
19 stenade .. dAe med svärd
ll:37
13 (K.) blev dA till köttet
l. Pet. 3 :18
14 icke att d.dem,men plåga UPP. 9:5
9:18
14 d.des tredjedelen av mskorna
14 s.lcke hade blivit d.de
9:20
14 skall han bliva d.d
ll:5
14 övervinna dem och d.dem
ll:7
14 kunde låta d.alla
13:15

DöDSDOM

Se: Dödsstraff.
DÖDSDOM
i vår! inre llkasom fått d.

2. Kor. 1:9

DÖDSDÖMD
(H.:) du,d. , ogudaktige furste Hes. 21:25
sättas på de d.a ogudaktigas hals 21 :29
DöDSFASA

då falla d .orna över honom

Job 20:25

DöDSFIENDER

mina d .. s.omringa mig

Ps. 17:9

DöDSKLAGAN

Se: Sorg.
DÖDSKLAGAN
Abraham höll d. efter Sara 1. Mos. 23:2
höllo de där en stor d.
50:10
hela I. höll d. efter (Samuel) 1.Sam.25:1
hela l. hade hållit d. efter hm
28:3
höllo d.och gräto
2. Sam. 1:12
3:31
(David:) hållen d. efter Abner
höll (Bat-Seba) d. efter sin man
11 :26
hålla d. och begrava hm
1. Kon. 13 :29
de höllo d. efter (gudsmannen)
13:30
hela l. skall hålla d. efter honom
14:13
hela I. höll d. efter (Abia)
14:18
och håll bitter d.
J er. 6 :26
man skall icke hålla d. efter dem 16:4
icke begiva dig för att hålla d.
16:5
man skall icke hålla d. efter dem 16:6
Man skall ej hålla d. efter honom 22:18
25:33
icke hålla d. efter dem
så skall man hålla d. efter dig
34:5
på dess torg höres allenast d.
48:38
må icke hålla d. eller gråta
Hes. 24:16
I skolen icke hålla d.
24:23
På alla torg skall d.ljuda
Am. 5:16
d.skall höjas av dem
5:16
5:17
i alla vingårdar skall d.ljuda
de skola hålla d. efter hm ss. man
håller d. efter ende sonen
Sak. 12:10
skall i Jerusalem hållas stor d.
12:ll
släkterna i landet skola hålla d.
12:12
höllo en stor d. efter hm
Apg. 8:2
DöDSLIDANDE

rör sitt d.s skull krönt

Hebr.2:9

DöDSMÄRKE

Med dödsmärke (grek. nekrösis, ego
dödande) avses antagligen de lidanden, som apostlarna och andra kristna fick utstå för Kristi skull. Jfr Gal.
6:17, där Paulus talar om att han
bär Jesu märken (stigmata) på sin
kropp.
DöDSMÄRKE
bära vi J.d.n på vår kropp 2. Kor. 4:10
DöDSNATT

d.en undanhöll mig

Job 23:17

DöDSN6D

DÖDANDE
5 riktar mot hm d. skott
20 om de dricka ngt d. gift
21 tungan •• full av d. gift

Ps. 7:14
Mark. 16:18
Jak. 3:8

ur sAdan d. fräl,ste han
varit i d. många gånger
DöDSPLÄGA

han avvänder denna d.

D6DA HAVET, se Salthavet

4. Mos. 12:12

D6DGRÄVARNA

att d. hinna begrava dem

2. Mos. 10:17

DöDSRIKET

D6DF6DD

icke bliva lik d.tt foster

2. Kor. 1:10
ll:23

Hes. 39:15

Se även: Död, port, band, eld, Gehenna, mörker, dom.
Dödsriket

ha d. komma i vanlig ordn. 1.Sam.26:10
2. Sam. 20:3
nu instängda till sin d.
Jer. 52:11
i fängelsehuset till ha d.
52:34
ständigt underhåll till ha d.

Ordet .dödsriket» är i G.T. översättning av det hebreiska se' al (utt. she6I),
som förekommer 65 gånger. Flera
teorier har framkastats rörande detta
ords etymologi. Det skulle enligt
någras mening vara bildat av :fä'al,
vara djup. Ordet skulle då beteckna
en fördjupning, ihålighet, grop, en
djup plats, en ort i djupet; jfr tyskans
Hölle.
I N.T. är ordet dödsriket översättning av grekiskans htides eller haides.
Den ursprungliga formen var genitiven haidou, dvs. en boning för
Hades, den gudom, som av grekerna
betraktades som underjordens och
dödsrikets härskare. Språkligt är namnet sammansatt av neg. a-, icke, 0-,
samt verbstammen idein, se" och betyder: det osynliga el. osedda. Ordet
betecknar i klassisk grekiska under-
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D6DLIG

en d.förvirring uppstått
1.Sam. 5:11
alla skAda med lust, de d.a
Job 36:25
icke i olycka ss. andra d.a
Ps. 73:5
att du fruktar rör d.a mskor Jes. 51 :12
icke sin boning ibland de d.a Dan. 2:11
hava väldet i edra d.a kroppar Rom. 6:12
göra edra d.a kroppar levande
8:11
d.a ikläda sig odödlighet
1.Kor.15:53
detta d.a har iklätt sig odödlighet 15:54
J.liv i vår! d.a kött
2. Kor. 4:11
det s. är d.t uppslukat av livet
5:4
d.a mskor s. taga tionde
Hebr. 7:8
D6DSBLEK

alla ansikten blivit så d.a
så att det blev d.t

Jer. 30:6
Dan. 10:8

DlIDSDAG

Dödsriket-Dölja
världen, de dödas område. I Septuaginta är det regelbundet översättning
av G.T.s se'ol, och även i N.T. är
det liktydigt med det hebreiska ordet;
jfr t.ex. PS.16: 10 och Apg.2:27. Ordet
förekommer i N.T. 10 gånger, därav
fyra gånger i Jesu undervisning.
I G.T. liknas dödsriket vid ett
odjur med uppspärrat gap, omättligt,
ständigt begärande ny föda. Det uppslukar oavlåtligt nya skaror av människor bland alla folk, alla samhällsställningar, alla åldrar, Ords.27:20;
30:15-16; les.5:14; Hab.2:5. Dödsriket är samlings- och mötesplatsen
för alla, som lämnar jordelivet, Job
30:23; Ps.89:49, både rättfärdiga, jfr
Ps.16:10; les.38:10; l.Mos.42:38, och
orättfärdiga, jfr 4.Mos.16:30,33; J ob
24:19; PS.9:18. Här återförenas generationerna, l.Mos.37:35; 42:38; 15:
15; 47:30. Här mötes nationerna,
Hes.32:17 ff.; les.14:9 ff. Här upphör alla jordelivets olikheter, sociala,
ekonomiska, intellektuella, J ob 33:
13-19.
Medan kroppen i graven går upplösningen till mötes, l.Mos.3:19; lob
7:5; 21:26; 24:20, går själen till dödsriket. Graven och dödsriket är två
skilda platser, Ps.16: 10. Den förra är
förvaringsrummet för personlighetens
jordiska, materiella, del, och den
andra det ställe, där dess andliga,
immateriella del vistas, sedan döden
inträtt. Kroppen säges aldrig vara i
sheol, och själen placeras åldrig i graven; för denna användes andra uttryck, särskilt 4ii/;!är.
Dödsriket är en plats belägen djupt
nere, Ps.49:15; 55:16; 86:13; Ords.
9:18; les.14:11,15; 57:9; Hes.26:20;
31:15; 32:18,27. Därför talas om
»dödsriket därnere», Ords.15:24. På
20 av de ställen, där sheol nämnes,
är det placerat nedtill, aldrig på jorden eller över denna. Det är den
yttersta motsatsen till himmelen därovan, Ps.139:8. Skriften uttrycker sig
så, emedan döden betecknar skilsmässa från Gud. Uttrycken skall därför först och främst fattas religiöst,
inte topografiskt (som beskrivning av
dödsrikets belägenhet i rummet).
Tillståndet i dödsriket skildras
oftast i mörka färger. Dödsriket är
ett mörkrets och dödsskuggans land,
lob 10:21-22, en tystnadens ort, Ps.
88:11; 94:17; 115:17, en glömskans
boning, lob 14: 13; Pred.9:5. De som
bor där, för en skuggtillvaro, utan
välsignelse eller livskraft, Ps.88:4,5;
Jes.14:9, utan kunskap, Pred.9:5, utan
aktivitet, Pred.9: 10. Deras tillvaro
förtonar sig som en sömn, Job 14:12;
Jes.26:19; Jer.51:39. Dess invånare
är avskurna från all kunskap om
Guds verk på jorden, Ps.88:12-13.
De har ingen del i Guds undergärningar, Ps.88: 11. Ingen tacksägelse
till Gud höres här, Ps.6:6; 115:17;
Jes.14:9. För den som i detta livet
6:6. Dödsrikets invånare är dock vid
fullt medvetande, jfr 5.Mos.18:11;
Jes.14:9. För den som i detta livet
blott rönt lidande och förtryck, är
dödsriket ändå en viloplats, Job 3:
17-19.
Dödsriket ligger såsom allt i universum i området för Guds allestädesnärvaro och under hans allseende blick, Job 26:6; Ps.139:8;
Ords.15: Il. Detta till trots kan dess
invånare inte nå förbindelse med honom, PS.6:6. Detta inger dem bävan
och fruktan, Job 26:5. Dödsriket ligger likaledes under Guds domsområde, 5.Mos.32:22; Am.9:2; Hos.13:
14. Han har makt att sända ned i
dödsriket och att föra upp därur, l.
Sam.2:6.
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Något klart uttalat samband mellan .de dödas lott i dödsriket och
deras religiösa och etiska tillstånd
under jordelivet kan ej spåras i
G.T.s undervisning. Antydningar härom finns dock, jfr Ps.28:3; Jes.66:24;
Dan.12:2. Sheol sättes ibland i förbindelse med livets orättfärdigheter,
Ps.9:17-18; Ords.5:5. Man har i Jes.
14:15; Hes.32:23 menat sig finna antydningar om differentiering av tillvaron i dödsriket, så att de som varit
särskilt onda, skulle få erfara dess
bitterhet i särskilt hög grad. Dödsriket betraktas i alla händelser såsom
en straffort för syndare, 4.Mos.16:33.
Samtidigt tränger en stråle av ljus
genom dödsrikets mörker för den
rättfärdige, Ps.16: 10; 49:15-16; 73:
24. Bileam synes förutsätta, att den
rättfärdiges lott på andra sidan graven blir olik syndarens, 4.Mos.23: 10.
Vistelsen i dödsriket är inte permanent, I.Sam.2:6. Den fromme har
hopp om befrielse från dödsriket,
Ps.16:10; jfr Ps.49:16; Jes.26:19. De
döda skall stå upp, var och en till
sin eviga lott, Dan.12:2,13; Jes.25:8.
Även kroppen skall få liv igen, Job
19:25-27; Ps.16:1O.
I senjudisk litteratur möter man
föreställningen om olika tillstånd i
dödsriket. En avdeling, som kallas
paradiset eller Edens lustgård, är där
förbehållen de fromma patriarkerna
och alla Abrahams sanna barn. I hans
sköte njuter de hugsvalelse. Denna
del är genom en oöverstiglig vägg
eller klyfta skild från de ogudaktigas
vistelseort. Jfr Luk.16: 19 ff.

Dödsrikets uppgift och makt är
endast temporära. I de olika avslutningsfaserna av Guds frälsningsplan
får det återlämna sina invånare, i
samband med uppståndelsens olika
skeden, Apg.2:31-32; l.Tess.4:16;
Upp.20:4-5; 20:13. Se: Uppståndelse.
När döden har fråntagits sitt välde
och ingen mer dör och när den eviga
domen han anvisat var och en hans
plats för evigheten, är dödsrikets uppgift fylld, och det blir för evigt kastat
i den brinnande sjön, Upp.20:14.
Skriften skiljer noga mellan å ena
sidan dödsriket såsom vistelseort och
tillvaro för de döda under mellantillståndet mellan döden och uppståndelsen och å andra sidan evighetstillståndet som en följd av Guds
eviga dom efter den slutliga uppståndelsen. För den eviga förtappelsens tillstånd och plats har Skriften
ett speciellt ord, Gehenna, se d.o.
DöDSRIKET

1)

se'ol,

':>

i K 0/

fördjupning; grav; de dödas uppehållsort, dödsriket.

o

2) hades, å n t;
det osynliga el. osedda; underjorden,
de dödas uppehållsort; i N.T. beteckning för tillvaron mellan döden och
uppståndelsen i väntan på domen, ej
att förväxla med Gehenna eller helvetet. Ordet är i LXX den vanliga
övers. av hebr. se'ol, se l.

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

f"6rlossa ur d.ts våld
Hos. 13:14
Var har du din pest ,du d.
13:14
Om de än bröte sig in i d.t
Am. 9:2
från d.ts buk ropade jag
Jona 2:3
spärrar upp sitt gap ss. d.t
Hab. 2:5
ned till d.t måste du fara
Matt. 11:23
d.ts portar skola Icke bliva
16:18
ned till d.t måste du fara
Luk. 10:15
När han låg i d.t och plågades
16 :23
icke lämna min själ åt d.t Apg. 2:27
Messias icke lämnas åt d.t
2:31
nycklarna till döden och d.t Upp. 1:18
och D.t följde med honom
6:8
döden och d.t gåvo igen de döds 20:13
döden och d.t blevo kastade
20:14

DöDSSJUK

så att (barnet) blev d.t
2. Sam. 12:15
den tiden blev Hiskia d.
2. Kon. 20:1
den tiden blev Hiskia d.
2. Krön. 32:24
Vid den tiden blev Hiskia d. Jes. 38:1
DöDSSKJUTEN

d. är jag, jag s • intet brutit

Job 34:6

DöDSSKUGGA

Mörkret och d.n börde den åter Job 3:5
till mörkrets och d.ns land
10:21
där d. och förvirring råder
10:22
d.n drager ban fram i ljuset
12:22
på mina ögonlock är d.lägrad
16:16
såg du d.ns portar
38:17
Om jag ock vandrar i d.ns dal Ps. 23:4
att du har övertäcki oss med d.
44:20
(I.)sutto i mörker och d.
107:10
han förde dem ut ur d.n
107:14
över dem s. bo i d.ns land
Jes. 9:2
torrhetens och d.ns land
Jer. 2:6
det ljus •• skall han byta i d.
13 :16
skina över dem s.sitta i d.
Luk. 1:79
DöDSSLAGEN

Dom. 5:27
där föll (Sisera) d.
Job 24:12
från d.nas själar uppstiger
Jer. 51:4
D.na män skola då falla
Hes.
6:7
D.na män skola falla
28:8
du skall dö ss. en d. man
28:23
d.na män skola falla därinne
30:24
ss. en d.kämpe gör

N.T.s undervisning om de döda
under mellan tillståndet bygger på och
utbygger G.T.s framställning och
lämnar en fullständigare och klarare
lära härom. Enligt Jesu egen undervisning är dödsriket uppdelat i två
till sin karaktär fullständigt motsatta
avdelningar, dit onda och goda omedelbart efter döden förflyttas för att
där förbida uppståndelsen och den
eviga domen. I den ena, »Abrahams
sköte», Luk.16:22, eller paradiset,
23:43, samlas omedelbart efter döden
de rättfärdigas själar till glädje och
salig förbidan, 16:25, medan de orättfärdiga föres till den andra avdelningen, ett »pinorum», 16:23-25,28.
Här samlas de som har åsidosatt
Guds vilja, såsom den uppenbarats
i lagen och profeternas förkunnelse,
jfr v.29,31. Den som förkastar Guds
nådesuppenbareiser i ord och gärning
genom Kristus och hans sändebud,
förkastas därmed av Gud själv och
förvisas därför till detta pinorum,
Matt.11:23; Luk.10:15. Här förvaras
syndaren till uppståndelsens och den
stora domens dag, I.Pet.3:19.
I mellantillståndet mellan sin död
och uppståndelse gick även Jesus till
dödsriket, där han proklamerade sin
seger för »de andar som höllos i fängelse», Apg.2:27,31; l.Pet.3:19-20.
Jfr trosbekännelsens ord »nederstigen
till dödsriket». Den Uppståndne har
tack vare sin full bordade frälsningsgärning nycklarna till döden och
dödsriket, dvs. den fulla makten
över dessa, Upp.1:18, jfr Matt.16:18.
Detta synes innebära, att mellantillståndet för de troende i det nya förbundet är en tillvaro i Kristi omedelbara gemenskap. Jfr 2.Kor.5:6-8, där
Paulus säger sig »helst vilja flytta
bort ifrån kroppen och komma hem
till Herren», och Fil.1:23, där han
ger uttryck för sin längtan »att bryta
upp och vara hos Kristus, vilket ju
vore mycket bättre». Någon ändring
med hänsyn till de orättfärdigas lott
i dödsriket antyder Skriften icke.

DÖDSRIKE
1 fara ned i d.t till min son 1. Mos. 37:35
1 med sorg ned i d.t
42:38
44:29
1 med jämmer ned i d.t
1 grå hår med sorg ned i d.t
44:31
1 levande fara ned i d.t
4. Mos. 16:30
1 foro levande ned i d.t
16:33
1 brinner ända till d.ts djup 5. M08.32:22
1 (H.) ror ned i d.t och upp 1. Sam. 2:6
1 d.ts band omslöto mig
2. Sam. 22:6
1. Kon. 2:6
1 frid fara ned I d.t
1 med blod fara ned i d.t
2:9
1 den s.farit ned i d.t
Job 7:9
1 djupare än d.t
11:8
1 att du ville gömma mig i d.t
14:13
17 :13
1 bliver d.t min boning
1 Till d.ts bommar far det ned
17 :16
1 ned till d.t fara de I frid
21:13
1 f"ortär d.t den s.har syndat
24:19
26:5
1 D.ts skuggor gripas av ångest
1 D.t ligger blottat f"or honom
26:6
1 vem tackar dig (H.) i d.t
Ps. 6:6
1 ogudakt. vika tillbaka, ned i d.t
9:18
1 icke lämna min själ åt d.t
16:10
1 D.ts band omslöto mig
18:6
1 H.,du förde min själ upp ur d.t
30:4
1 ogudaktiga •• varda tystade i d.t 31:18
1 Ss. en fårhjord drivas de till d.t 49:15
1 deras skepnader fördärvas av d.t 49:15
1 Gud förlossa Ifrån d.ts våld
49:16
1 levande fare de ned i d.t
55:16
1 du räddar min själ ur d.ta djup 86:13
1 mitt liv har kommit nära d.t
88:4
1 räddar sin själ från d.ts våld
89:49
1 d.ts ångest grep mig
116:3
139:8
1 bäddade jag åt mig i d.t
1 våra ben kringströdda vid d.ts 141:7
1 ss. d.t vilja vi uppsluka
Ords. 1 :12
1 till d.t draga hennes steg
5:5
1 Gm hennes hus gå d.ts vägar
7 :27
1 hennes gäster hamna i d.ts djup
9:18
1 D.t och avgrunden •• uppenbara 15:11
1 att ha., undviker d.t därnere
15:24
1 så räddar du ha själ undan d.t
23:14
1 D.t och avgrunden kunna icke
27:20
1 d.t och den ofruktsammas kved 30:16
1 i d.t •• kan man icke verka Pred. 9:10
1 obetvinglig ss. d.t
HV. 8:6
1 spärrar d.t upp sitt gap
Jes. 5:14
1 D.t därnere störes i sin ro
14:9
1 till d.t har din härlighet måst
14:11
1 ned till d.t måste du fara
14:15
1 med d.t •• ingått fördrag
28:15
1 fördrag med d.t skall icke bestå 28:18
1 in genom d.ts portar
38:10
1 d.t tackar (H.)icke
38:18
1 budbärare •• ända ned till d.t
57:9
1 då (cedern) for ned till d.t
Hes. 31:15
1 när jag störtade det ned i d.t
31:16
1 hade •• måst fara ned till d.t
31:17
1 hjältar tala till Farao ur d.t
32:21
1 dem s. hava farit ned till d.t
32:27

DÖLJA
Kan jag väl d.ror Abraham 1. M:Js.18:17
(Laban:) Varför dolde du din
31:27
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DÖDSSTRAFF

Moselagen påbjöd dödsstraff för sabbatsbrott, 2.Mos.35:2, offrande av
barn till Molok, 3.Mos.20:2, hänvändelse till andernanare och spåmän,
20:6,27, förbannelse av fader eller
moder, 20:9, olika slag av äktenskapsbrott och otukt, 20:10-21, bespottelse, 24:14, jfr Matt.26:65-66
(dödsdomen över Jesus), försåtligt
dråp, 4.Mos.35:16--21.
Stening var den mest vanliga
straffmetoden vid avrättning av dödsdömda förbrytare, 3.Mos.20:2, men
man använde även svärdet, 5.Mos.
13:15. Vid vissa tillfällen brändes
den dömde, 3.Mos.21:9.
Även bland andra orientaliska folkslag praktiserades dödsstraff. Straffet
exekverades på olika sätt. Bland perser, babylonier och egyptier var det
vanligt att skära förbrytarna i stycken
eller kasta dem för lejon, såsom fallet
var med Daniel. Ibland brände man
den dömde levande. Romarna använde korsfästelse.
D6DSSTUND

(Sakar ja) sade i sin d.

2. Krön. 24:22

DöDSSTöT

hs vapendragare gav d.en
gav (David) hm d.en
(Saul:) giv mig d.en

1. Sam. 14:13
17:51
2. Sam. 1:9

DÖDSSÅR

1) p/egi tou thanatou,

dödssår; pIege, slag; sår; thånatos.
död.
DÖDSSÅR
1 (vilddjurets) d. blev läkt
UpP. 13 :3
1 vilddjuret •• vars d. blev läkt
13:12

DöLJA
-dölja

fördölja 5.Mos.31: 17

Döma
dräpa vår broder och d. be blod
37 :26
Vi vilja icke d.det för min herre 47:18
hon dolde (Mose) i 3 mån.
2.Mos. 2:2
när hon icke längre kunde d.hm
2:3
de skatter s.sanden d.er
5. Mos.33:19
kvinnan dolde (spejarna)
Jos. 2:4
(Josua till Akan:) Dölj intet för mig 7:19
(Eli:) Dölj det icke för mig 1.Sam. 3:17
om du d.er för mig ngt enda ord
3 :17
Samuel dolde intet för (Eli)
3:18
ngn pla!s där du kan vara dold
19:2
skulle då min fader d. detta
20:2
Dölj icke for mig något
2. Sam. 14:18
intet kan forbliva dolt för konungen 18 :13
där höll man hm dold
2. Kon. 11:2
höll Josabeat (Joas) dold
2. Krön. 22:11
ej lät olyckan förbliva dold
Job 3:10
ej d. mig infor ditt ansikte
13 :20
Varfor d.er du ditt ansikte
13:24
d.er ban sig i söder
23:9
dolda skatter fram i ljuset
28:11
skåda hm om han d.er sitt ansikte 34:29
(Gud) har dolt sitt ansikte
Ps. 10:11
ban d.er mig i sin hydda
27:5
du d.er dem i din hytta
31:21
Varför d.er du ditt ansikte
44:25
vilja vi icke d.for deras barn
78:4
varför d.er du ditt ansikte
88:15
Dölj icke ditt ansikte för mig
102:3
dölj icke ditt ansikte
143:7
den d.er vad han får veta
Ords. 11:13
den s. är klok, han d.er sin skam
12:16
En klok man d.er sin kunskap
12:23
och dölja (synderna) icke
Jes. 3:9
d.er sitt ansikte for Jakabe hus
8:17
I s.söken att d.edra rådslag
29:15
jag skall giva dig dolda skatter
45:3
dolde mig i sitt koger
49:2
dolde jag mitt ansikte för dig
54:8
i förtörnelse höll jag mig dold
57 :17
Edra synder d. hans ansikte
59:2
du dolde ditt ansikte för oss
64:7
bedrövelserna dolda för mina ögon 65:16
måst d.mitt ansikte
Jer. 33:5
dölj intet för mig
38:14
dölj intet for oss
38:25
skall icke lyckas hålla sig dold
49:10
kungören det .• d.en det icke
50:2
dolde (I.) sig undan min åsyn
Am. 9:3
skola ej be dolda skalter fram Ob. v.6
skall d. sitt ansikte for dem Mika 3:4
(J .:) Icke kim en stad d.s
Malt. 5:14
du har dolt detta för de visa
11 :25
Elisabet höll sig dold i 5 mån. Luk. 1:24
dolt detta för de visa och kloka
10:21
(J.)dolde sig for folket
Joh. 12:36
blev Moses •• dold
Hebr.11:23
alla dolde sig i hålor
Upp. 6:15
d.en 08S för dens ansikte
6:16

Jer.7:5 står mispat tillsammans med
'asa, göra, övers. döma rätt. Se: Anordna 3, Dom 2, Dyrka 3.
7) mu!, D·ltl
dö; hif. döda; hof. dödas, i 5.Mos.
17:6 och Hes. 13 : 19 övers. dömas till
döden. Se: Anda 5, Dräpa 6, Dö 1,
Död (subst.) 2, Död (adj.) 1, Döda 1.

1) din, 1'":}
styra, leda; döma; straffa. Se: Dom 6.
2) säpa!, t:I~~
döma, skipa rätt; skaffa rätt; ibland
övers. döma fri. Se: Dom S. Domare 2.
3) Uä~a{t], n~ ~
grundbet. vara el. bliva klar; hif.
(göra klar =) avgöra, döma; tillrättavisa, tukta, straffa. Se: Aga 3, Bestraffa l, Dom 1.
4) räsa', )ltd.,
vara orättfärdig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; här hif. förklara
el. döma skyldig, fälla. Se: Domfälla 1.
5) 'änä, il ~~
svara; vittna, betyga; med prep. be,
vittna för (t.ex. I.Mos.30:33) el. mot
någon (t.ex. 2.Sam.l:16). I 4.Mos.
35:30 har verbet den senare betydelsen, vilket framgår a v uttrycket »till
döden •.
6) mispät, ootö/j
dom, d~msh~ndling, domslut; rättssak; rätt, rättvisa; av: sapat, se 2. I

vara rättfärdig el. oskyldig; hif. förklara rättfärdig el. oskyldig, frikänna,
i Jes.50:S övers. döma fri. Jfr I.Kon.
S:32, övers. skaffa rätt.
14) {täjä, il ~Q
leva; pi. och hif. låta leva, hålla vid
liv, i Hes.13:1S,19 övers. döma till liv.
15) krinä, K p f v w
skilja, särskilja; bedöma; avgöra, besluta; döma. Se: Akta 67, Anse 9,
Besluta 20, Dom IS, Domare 6.
16) katadikazä, K a T a å \ K il 1; w
fälla dom mot någon, uttala en fällande dom, här övers. döma skyldig;
jfr 25. Jfr Luk.6:37, övers. fördöma.
17) poiiö, 11 0\ € w
göra; Matt.12:33 ordagrant: Gören
(här = ansen, hållen) antingen trädet
gott och dess frukt god, eller gören
trädet dåligt och dess frukt dålig.
IS) dikai6ä, å \ K a \ 6 w
förklara el. döma rättfärdig, frikänna;
av: dikaios, rättfärdig; bakom dessa
ord ligger dike, rätt, rättvisa. Jfr Luk.
7:29, övers. giva rätt (= erkänna att
någon har rätt); Rom.3:26 göra rättfärdig; S:33 rättfärdiggöra.
19) diakrinä, å \ a K p ;: V W
åtskilja, göra åtskillnad; urskilja, bedöma; avgöra, döma. Se: Dom 24.
20) utf. ord.
I.Kor.6:2 ordagrant: ären I ovärdiga
de minsta mål (rättssaker)?
21) katakrinä, K a T a K p f \I W
ego döma ned; uttala en fällande dom,
fördöma. Den senare övers. förekommer t.ex. i Rom.2: l; S:34. Se:
Dom 17.
22) krisis, K P f a \ <;
dom, domshandling; domslut; av:
krinö, se 15. Matt.23:33 ordagrant:
från Gehennas dom. Se: Dom 14.
23) epikrinä, ~ 11 \ K P f v w
tilldöma, döma, fälla utslag; av: prep.
epi och krinö, se 15. Verbet förekommer endast i Luk.23:24.

1 folk •• skall jag ock d.
1. Mos. 15:14
2 H. d.e mellan mig och dig
16:5
3 de få d.mellan oss
31:37
2 H. hemsöka eder och d. 2. Mos. 5:21
2 satte Mose sig för att d.
18:13
18:16
2 jag d.er då mellan dem
2 må alltid d. folket
18:22
2 Dessa skulle alltid d. folket
18 :26
22:9
4 Den s.Gud d.er skyldig
2 du skall d.din nästa rätt 3.Mos.19:15
2 då skall menigheten d. 4. Mos.35:24
5 kunna d. någon till döden
35:30
2 d.en rättvist mellan dem 5. Mos. 1:16
6 icke anseende •. när I d.en
1:17
2·skola d.folket med rättvis dom 16:18
17:6
7 ingen skall d.s till döden
17:8
6 svårt att själv d. i blodssak
2 där skall d. mellan dem
25:1
2 skyldige d.es till hudflängning 25:2
8 fiender kunna själva d.
32:31
2 H.må i dag d.
Dom. 11:27
1 H. d.er jordens ändar
1. Sam. 2:10
2 Samuel d.de I. barn i Mispa
7:6
2 d.de på alla dessa platser
7:16
7 :17
2 där d.de (Samuel) eljest I.
2 konung över oss till att d.
8:5
2 konung, för att han må d. oss
8:6
8 :20
2 vilja hava en kon. s. d.er
2 H. skall d. mellan mig och dig
24:13
2 H. d.e mellan mig och dig
24:16
24:16
2 må han d. mig fri
2. Sam. 18:19
2 H.har d.t honom fri
2 H.i dag har d.t dig fri
18:31
4 att du d.er den skyldige 1. Kon. 8:32
2 Jotam d.de folket
2. Kon. 15:5
2 tid då domarna d.de I.
23:22
2 kommer för att d. jorden 1.Krön.16:33
2 I d.en icke människodom 2.Krön.19:6
19:6
2 närvarande, så ofta I d.en
19:8
9 till att d. H. dom
2 Jotam •• d.de folket i landet
26 :21
1 till att d. allt folket i landet Esr. 7 :25
4 d.de min mun mig skyldig Job 9:20
10 icke skall d. mig fri
9:28
10:2
4 Döm mig icke skyldig
4 d.s du nu skyldig av din mun
15:6
15:28
9 städer, d.da till förstöring
21 :22
2 hm s. d.er över de högsta
2 Skulle (Gud) kunna d.
22:13
34:33
11 icke jag, må d.därom
4 Vill du •• d. mig skyldig
40:3
12 Döm, o Gud
Ps. 5:11
2 (H.) skall d.med rättfärdighet
9:9
9:20
2 låt hedningarna bliva d.da
2 fördömer icke,när han d.es
37:33
50:4
1 kallar •• för att d. sitt folk
2 D.en I ss. rätt är
58:2
58:12
2 finnes en Gud s. d.er
2 du d.er folken rätt
67:5
72:2
1 Han d.e ditt folk
75:3
2 så d.er jag dock rätt
75:8
2 Gud är den s. d.er
2 Huru länge skolen I d. orätt
82:2
1 han d.er folken med rättvisa
96:10
2 (H.) kommer för att d. jorden
96 :13
96 :13
2 Han skall d. jordens krets
98:9
2 (H.) kommer för att d. jorden

2 Han skall d. jordens krets
98:9
109:7
2 må han å.s skyldig
6 när man d.er, är icke
Ords. 24:23
2 konung, s. d.er de arIDa rätt
29:14
2 döm med rättvisa
31:9
2 orättfärdige skall Gud d. Pred. 3:17
6 d.er allt vad förborga! är
12:14
2 (H.) skall d.mellan hednaf. Jes. 2:4
1 H. träder fram för att d.
3 :13
11:3
2 icke d. efter s. ögonen s e
2 med rättfärdigh. skall han d.
11:4
13 s. d.er mig fri är nära
50:8
4 vem vill då d. mig skyldig
50:9
6 om I d.en rätt
Jer. 7:5
2 d. dig efter dina gärningar Hes. 7:3
7:8
2 d. dig efter dina gärningar
2 vid I.gräns skall (H.)d.eder
11:10
2 vid r. gräns skall jag d. eder
11:11
7 d.en till döden själar
13:19
14 d.en till liv själar s.icke skola 13:19
16:38
2 (H.:) jag skall d. dig
2 jag skall d. var och en av eder 18:30
2 vill du d.dem, ja, vill du d.
20:4
2 i det land •• skall jag d.dig
21:30
2 vill du d.,ja,vill du d.
22:2
23:24
2 d.dig efter sina rätter
23:36
2 vill du d.Ohola och Ohollba
2 män skola d.dem
23:45
2 dina gärningar skall man d.
24:14
33:20
2 skall d. var och en av eder
2 vill d. mellan får och får
34:17
2 jag skall själv d.
34:20
2 skall d. mellan får och får
34:22
2 känd .• när jag d.er dig (Edom) 35:11
2 efter d"ras väsende •• d.de jag 36:19
2 talat mot domarna s. d.de Dan. 9:12
2 till att d. Esaus berg
Ob. v.21
2 stad vars hövdingar d.
Mika 3:11
2 skall d. mellan många folk
4:3
Sak. 7:9
2 D.en rätta domar
2 d.en rätta och fridsamma domar 8:16
15 D.en icke, på det att I icke
15 mån bliva d.da
Matt. 7:1
15 med den dom varmed I d.en
15 skolen I bliva d.da
7:2
16 skullen I icke hava d.t dem
12:7
17 I måsten d. så
12:33
12:37
18 efter dina ord skall du d.s
18 efter dina ord •. d.s skyldig
12:37
19 him. utseende förstån I att d.
16:3
20 tidernas tecken !runnen I icke d. 16:3
21 skola d. honom till döden
20:18
22 undgå att d.s till Gehenna
23:33
21 När Judas såg att (J.) var d.d
27:3
21 de skola d. (J.) till döden Mark.10:33
21 d.de de alla hm skyldig
14:64
15 D.en icke, så skolen
15 I icke bliva d.da
Luk. 6:37
15 Rätt d.de du
7:43
15 edert eget inre d. om vad rätt
12:57
15 Efter dina egna ord vill jag d. 19:22
23 d.de Pilatus att så skulle ske
23:24
24 utlämnat hm att d.s till döden
24:20
15 för att d. världen
Joh. 3:17
15 tror på hm bliver icke d.d
3:18
15 den s. icke tror •• är redan d.d
3:18
15 Icke heller d.er Fadern ngn
5:22
15 Ss. jag hör, så d.er jag
5:30
15 D.en icke efter skenet,
15 utan d.en en rätt dom
7:24
15 Icke d.er väl vår lag ngn
7:51
21 Har ingen d.t dig
8 :10
21 Icke heller jag d.er dig
8:11
15 I d.en efter köttet; jag d.er ingen 8:15
8:16
15 om jag än d.er, så är min dom
8 :26
15 att d. i fråga om eder
15 en finnes dock s. d.er
8:50
15 så d.er icke jag hm; ty jag har
15 icke kommit för att d. världen 12:47
15 ord s. jag talat, skall d. hm
12:48
15 denna världens furste är nu d.d 16:11
15 Tagen I(J.) och d.en hm
18:31
Apg. 4:19
15 därom mån I själva d.
15 skall jag d.,sade Gud
7:7
15 en dag då han skall d. världen 17:31
15 sitter för att d. mig efter lagen 23:3
15 av sådan domstol bör jag d.s
25:10
25 a!t (Paulus) skulle d.s skyldig
25:15
15 vem du än är, s. d.er
Rom. 2:1
2:1
15 därmed att du d.er en annan
2:1
15 eftersom du, s. d.er den andre
15 mska, s. d.er dem s.handla så
2:3
15 skola gm lag bliva d.da
2:12
2:16
15 d.er över vad s. är fördolt
26 kan du d. om vad rättast är
2:18
3:6
15 skulle Gud då kunna d. världen
15 varför skall då jag d.s
3:7
27 d. över andras betäukligheter
14:1
15 Ej må den s. icke äter d.
14:3
15 vem är du s. d.er en annan
14:4
14:10
15 varför d.er du din broder
15 Låtom oss icke mer d. varandra 14:13
14:13
15 D.en hellre så
15 Salig den s.icke måste d.sig
14:22
21 likväl äter, då är han d.d
14:23
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1078
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DöMA
Se även: Dom, domare, anklaga, fördöma, fördömelse, klander, skuld,
tillrättavisa, ånger.
-döma
avdömd 2.Sam.15:6
dödsdömd Hes.2l:25
fördöma Job 34:17
fördömelse Rom.S:l
DöMA

S) pälil, ':>' .':>~
domare; av: [palal], pi. döma, medla,
se t.ex. Bedja 2. 5.Mos.32:31 ordagrant: våra fiender [äro] domare.
Samma ord förekommer i 2.Mos.2l:
22, övers. skiljedomare, och i Job
31: 11, ordagrant: domares (dvs. av
domare dömd, övers. straffbar) missgärning.
9) utf. ord.
Job 15:2S ordagrant: förstörda städer.
10) näkä, il~ ~
l}al och nif. vara ren el. oskyldig, i
Jer.49: 12 övers. bliva ostraffad; pi.
förklara oskyldig, frikänna, i Job 9:
28 övers. döma fri. Jfr 2.Mos.20:7,
övers. låta bliva ostraffad; Job 10:14
lämna ostraffad; PS.19:13 förlåta.

11) hä{tar, "D~
välja, utvälja; finna behag i, begära;
utforska, undersöka. Se: Begära 11,
Behag 1.
12) 'äsam, D tO' X
synda, ådrag; ;ig skuld; betala sin
skuld, bli straffad; i Ps.5: 11 hif.,
ordagrant: Låt dem betala sin skuld
(Straffa dem).
13) ~ä~ak, DJ~

24) krima, K p f II a
rättssak.
process;
domshandling;
domstolsutslag; av: krinö, se 15. Luk.
24:20 ordagrant: till dödsdom. Se:
Dom 16.
25) katadikl!, K a T a å f K n
fällande dom; av: prep. kata och dike,
rätt, rättvisa; dom, straff. Ordet förekommer endast i Apg.25:15, ordagrant: begärande en fällande dom
mot honom. Flera handskrifter har i
stället dike.
26) dokimazä, å o K \ II I; w
pröva, undersöka; värdera något efter
att ha prövat det, bedöma, döma. Se:
Akta 68.
27) diakrisis, å \ K p \ a \ <;
åtskiljande, åtskillnad; urskiljande,
bedömande; avgörande, dom; av:
diakrinö, se 19. Rom.14:1 ordagrant:
icke till domar över betänkligheter.
Jfr l.Kor.12: 10, ordagrant: andars
åtskiljanden; Hebr.5: 14 till det godas
och ondas åtskiljande.
2S) katdkrisis, K a T K p \ a \ <;
fällande dom, fördömelse. 2.Kor.7:3
ordagrant: till fördömelse talar jag
icke. Ordet är i 2.Kor.3:9 övers. fördömelse.

a

a

a

DÖMA

Döpa-Dörr
15 D.en icke fOrrän tid är l. Kor. 4:5
15 d.dem s. äro utanför
5:12
15 s. äro innanför haven I att d .
5:12
15 s. äro utanför skall Gud d.
5:13
15 de heliga skola d. världen
6:2
20 goda nog att d. i ringa mål
6:2
15 vi skola d. änglar
6:3
20 huru mkt mer .• d.i timliga ting 6:3
15 mån I d.om det s.jag säger
10:15
15 låta min frihet d.s
10:29
15 D.en själva: höves det en kvinna 11:13
15 bleve vi icke d.da
11:31
11:32
15 då vi nu bliva d.da
14:29
19 de andra må d.om det s.talas
28 icke detta för att d. eder 2. Kor. 7:3
26 kunnen d. om vad rättast är Fil. 1:10
15 ingen d. eder i fråga om mat Kol. 2:16
15 att de skola bliva d.da
2. Tess. 2:12
2. Tim. 4:1
15 s. skall d.levande ocb
22 en gång dö och sedan d.s Hebr. 9:27
10:30
15 H. skall d. sitt folk
15 äktenskapsbrytare skall Gud d. 13:4
15 d.er var och en efter
1. Pet. 1:17
15 sak åt hm s. d.er rättvist
2:23
15 redo att d.levande och döda
4:5
15 om de än till köttet blevo d.da
4:6
20 ss. alla mänoiskor d.s
4:6
21 (Gud) d.de dem
2. Pet. 2:6
20 s.d . efter orätta grunder
Jak. 2:4
2:12
15 <'.S gm frihetens lag
15 s. d .er sin broder •. d.er lagen
4:11
15 d.er du lagen , så är du
4:11
15 Vem är då du s.d.er din nästa
4:12
16 d.t den rättfärdige skyldig
5:6
5:9
15 på det att I icke mån bliva d.da
Upp. 16:5
15 du Helige, s. har d.t så
15 Gud, han s. har d.t (Babylon)
18:8
19:2
15 han har d.t den stora skökan
15 d.er och strider i rättfärdighet 19:11
15 de döda blevo d.da efter sina
20:12
15 blevo d.da •• efter sina gärn.
20:13

DÖPA
Se även: Dop, döpelse.
DöPA

l) bapr/zö, Sall T l1;w
neddoppa ; två, tvätta; döpa ; pass. bli
döpt, ofta övers. låta döpa sig.
2) baprisma, Sa 11 T \ 0).1 a
dop, döpelse; av: baptizö, se l. Matt.
3:7 ordagrant: till dopet; Apg.l:22
begynnande från Johannes' dop.
3) Apg.19:3 b ordagrant: Vi döptes
med (eg. till) Johannes' döpelse. Jfr
Döpelse 2.

1
1
1
l
1
l
1
1
1
3
l
l
1
l
l
1
1
l
l
l
l
l
l
l
l

(Saulus) stod upp och lät d. sig
9:18
att (hedningarna) d .s med vatten 10:47
d. (hedningarna) i JK. namn
10:48
Johannes d.te med vatten
11:16
I skolen bliva d.ta i helig ande
11:16
jämte sitt husfolk låtit d.sig
16:15
d.sig med allt sitt husfolk
16:33
korintier •• läto d. sig
18:8
Vilken döpelse hleven I d.ta med 19:3
Vi d.tes med Johannes' döpelse 19:3
d. sig i HJ. namn
19:5
Stå upp och låt d. dig
22:16
s. hava hlivit d.ta till JK. Rom. 6:3
h.ava blivit d.ta till hs död
6:3
bleven I d.ta i Paulus'
1. Kor. 1 :13
tackar Gud för att jag icke d.t
1 :14
I blivit d.ta i mitt namn
1 :15
jag har d.t också Stefanas' husfolk 1:16
om jag eljest d.t ngn vet jag icke 1:16
K. har icke sänt mig att d.
1:17
blevo •• i havet d.ta till Mases
10:2
d.ta att utgöra en och samma
12:13
s.låta d.sig för de dödas skull
15:29
varför låter man d. sig
15:29
I alla, s. blivit d.ta till K.
Gal. 3:27

DöPAREN
Ain Karim , Johannes döparens födelseort.

Se: Johannes l.
DÖPAREN
uppträdde Johannes d.
Matt. 3:1
(J.:) ingen större än Johannes d.
11:11
Och från Johannes d.s dagar
11:12
(Herodes :) Det är Johannes d.
14:2
Giv mig Johannes d.s huvud
14:8
Somliga säga Johannes d.
16:14
det var om Johannes d. s.J.
17:13
uppträdde Johannes d. i öknen Mark. 1:4
Johannes d. , s.har uppstått
6:14
Hon svarade: Johannes d.s huvud
6:24
giver mig Johannes d.s huvud
6:25
(lärjungarna:) Johannes d.
8:28
Johannes d. har sänt oss
Luk. 7:20
(J.:) Johannes d.har kommit
7:33
Johannes d.; dock säga andra
9:19

DÖPELSE
1) bOplisma,

Sa 11 T

\ 0).1 a

dop, döpelse. I Apg.19:4 står bap·
tisma tillsammans med verbet bap·
tizö, se Döpa l; ordagrant: Johannes
döpte omvändelsens döpelse. Se: Dop
l, Döpa 2.
2) Apg .19:3 a ordagrant: Med (eg.
till) vad bleven I då döpta? Jfr
Döpa 3.

för evangelii utbredande talas om
öppen dörr, 1.Kor.16:9. Församlingen i FiladeIfia fick budskapet från
Herren, att han han givit den en
öppen dörr, Upp.3:8.
Poetiskt används uttrycken mun·
nens dörr, Mika 7:5, och läpparnas
dörr, PS.141 :3.
DöRR

l) påla/,!, n 1] ~
öppni~g, ingång, dörröppning; av:

pä!aJ:t, öppna.
2) dålä!, ni,",
dörrflygel. Medan dlilä! avser en
dörrflygel, betecknar ~elä'im (övers.
dörrhalvor, l.Kon.6:34) de två vridbara skivor, som dörrflygeln består
av. I Hes.41 :24 betecknar plur. delätot
dels ingångens båda dörrflyglar, dels
varje dörrflygels båda skivor.
3) mezuzii, n ~'l 19
dörrpost; av roten zuz, röra. Se
Dörrpost.
4) maptea/,!, O.~~
nyckel; av: pä!aJ:t, öppna. l.Krön.9:
27 ordagrant: och de [voro) över
nyckeln (= de hade hand om nyckeln,
dvs. skötte öppnandet av dörrarna)
var morgon.
5) [siipap], '1~ ~
hithp. stå stilla el. stanna på tröskeln;
endast i Ps.84:ll, övers. vakta dör·
ren ; av: sajj, [dörr)tröskel, Lex. Jes.
6:4.
6) dal, '11
endast i Ps.141:3; kortform av dälät,
se 2.
7) utf. ord.
8) Ih yra, e (i p a
dörr; ingång.
9) en/slemi, t v lO T n).1 \
ställa i; per f. stå i, vara förestående,
här övers. stå för dörren .

2
2
2
2

öppnade d.arna till H. hus
3 :15
(David) ritade på d.arna i porten 21 :13
rigla du d. en
2. Sam. 13 :17
När tjänaren •• riglat d.en
13:18
l D.en till •• sidokammaren l. Kon. 6:8
2 gjorde (Salomo) d.ar av olivtr ä
6:31
2 d.arna av olivträ prydde han
6:32
2 2 d.ar av cypressträ
6:34
2 var d. bestående av 2 dörrhalvor 6:34
2 gyllene gångjärnen till de d.ar
7:50
2 de d.ar s.ledde till tempelsalen
7:50
l när hon kom i d.en
14:6
2 stäng igen d.en om dig
2. Kon. 4:4
2 hon hade stängt igen d.en
4:5
l hon stannade i d.en
4:1 5
2 stängde igen d.en om de båda
4:33
l stannade vid d.en till Elisas hus
5:9
2 stängen igen d.en
6:32
2 Öppna sedan d.en och fly
9:3
2 öppnade han d.en och flydde
9:10
2 lösbröt ock Hiskia från d.arna
18:16
4 öppna d.arna var morgon 1. Krön. 9:27
2 järn i myckenhet •• på d.arna
22:3
2 d.arna däri med guld
2. Krön. 3:7
2 så ock d.ar till denna fOrgård
4:9
2 d.arna överdrog han med koppar 4:9
2 de d.ar i dess innersta
4:22
2 d.ar i huset •• gjorda av guld
4:22
2 stängde igen d.arna till H. hus
28:24
2 öppnade (Hiskia) d.arna till H. hus 29:3
2 stängde igen d.arna till förhuset 29:7
2 sedan satte in d.arna
Neh. 3:1
2 satte in (Fiskportens) d.ar
3:3
2 satte in (Gamla portens) d .ar
3:6
2 satte in (Dalportens) d.ar
3:13
2 satte in (Dyngportens) d.ar
3:14
2 satte in (Källportens) d.ar
3:15
2 icke hade satt in d.ar i portarna 6:1
2 stänga igen templets d.ar
6:10
2 satte jag in d.arna
7:1
7:3
2 skall man stänga d.arna
13 :19
2 att man skulle stänga d.arna
l mitt emot palatsets d.
Est. 5:1
2 d.arna till min moders liv
Job 3 :10
l på lur vid min nästas d.
31:9
2 mina d.ar lät
stå öppna
31:32

DÖPA
Matt. 3:6
l (folket) lät d.sig av hm
2 komma för att låta d. sig
3:7
l Jag d.er eder i vatten
3:11
l han skall d. eder i helig ande
3:11
l kom J .. för att låta d.sig
3:13
l Jag behövde d.s av dig
3:14
l när J. var döpt, steg han strax upp 3 :16
l d.nde dem i Faderns och Sonens 28:19
lläto d. sig av honom i floden Mark. 1:5
l Jag d.er eder med vatten
1:8
l han skall d. eder med helig ande 1:8
l (J.) lät d. sig i Jordan
1:9
l s. tror och bliver d.t
16:16
l s.kom för att låta d.sig
Luk. 3:7
l kommo publikaner för att låta d. 3 :12
l Jag d.er eder med vatten
3 :16
l skall d. eder i helig ande och eld 3:16
3 :21
1 allt folket lät d. sig
1 jämväl J. blev d.t
3 :21
7 :29
1 läto d. sig med Johannes' dop
7:30
1 farislierna .. l äto icke d. sig
1 Varför d.er du då
Joh. 1:25
l Jag d.er i vatten
1:26
l Betania .. där Johannes d . t e 1 : 2 8
l därför är jag kommen och d.er
1:31
l s.sände mig till att d.i vatten
1:33
1:33
l är den s.d.er i helig ande
3:22
l vistades (J.) med dem och d.te
1 också Johannes d.te, i Enon
3:23
3:23
1 folket kom dit och lät d. sig
3:26
l s.du har vittnat om, han d.er
l (J.) d.te flera än Johannes
4 :1
l dock var det icke J.själv s.d.te
4:2
l där Johannes först hade d.t
10:40
l Johannes d.te med vatten
Apg. 1:5
l skolen I bliva d.ta i helig ande
1:5
2 dag .då han d.tes av Johannes
1:22
l låten alla d. eder i JK. namn
2:38
2:41
l togo emot (Petrus') ord ,läto d.
l läto (samariterna) d. sig
8:12
l sedan han hade blivit d.t
8:13
l de voro allenast d.ta i HJ.namn
8:16
1 Vad hindrar att jag d.es
8:36
1 Filippus och hovm .. och han d.te 8:38

Dörrarna var ofta låga och små i
vanliga hus. Hos de rika kunde de
vara fint utsmyckade. På landsbyg·
den var husen ofta utsatta för an·
grepp från omkringvandrande stammar. Här gjordes därför dörrarna så
låga, att det var omöjligt att rida genom dem in på gårdsplanen. En hög
port skulle ha utgjort en frestelse.
»Den som bygger sin dörr hög, han
far efter falt., Ords.17:19. Var dör·
ren stängd, klappade man på den
med en ring, som upphängts för detta
ändamål.
I överförd betydelse användes dörr
ofta i Skriften. Jesus kallar sig själv
en dörr, Joh .1O:9. I verksamheten

DÖRR
l d å lurar synden vid d.en l. Mos. 4:7
l en d •• skall du sätta på dess sida 6:16
19:6
l (Lot) stängde d.en eft er sig
2 stormade •• att spränga d.en
19:9
2 togo Lot in .. och stängde d.en
19:10
1 skall H. gå förbi d.en
2. Mos. 12:23
2 hs herre •• ställa hm vid d.en
21:6
l prästen gå •• till d.en
3. Mos. 14:38
2 gm hs öra in i d .en
5. Mos. 15:17
l föra ut flickan utanför d.en
22:21
Jos. 2:19
2 går åstad, utom d.arna
Dom. 3:23
2 stängde (Ehud) d.arna
2 d.arna till salen voro riglade
3:24
2 icke öppnade d.arna till salen
3 :25
2 ur d.arna till mitt hus går ut
11:31
2 (Simson) grep i stadsportens d.ar 16:3
2 onda män,s.bultade på d.en
19:22
2 hennes herre •• öppnade d.en
19:27
3 Eli satt •• vid d.en
l. Sam. 1:9

Interiör av 5:t Johanneskyrkan
i Ain Karim.
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DÖPELSE
l Johannes' d., varifrån var Matt. 21 :25
l predikade bättringens d.
Mark. 1:4
l Johannes ' d. , var det från him.
11:30
l bättringens d . till syndernas Luk. 3:3
l Johannes' d., var den från him.
20:4
l den d. Johannes predikade
Apg. 10:37
1 bättringens d. för hela r. folk
13:24
l kunskap o'm Johannes' d.
18 :25
2 Vilken d. bl even I då döpta med 19:3
19:3
l Vi döptes med Johannes' d.
l Johannes' d •• en d. till bättring
19:4

DöRR
Se även: Ingång, port, öppning, öppen, tillträde, utgång, komma, Kristus, korset, försoning, dörrpost, dörrtröskel, dörrträ, dörrvaktare.
·dörr

husdörr 2.Mos.12:22
tempel dörr Ma1.l : 10
Dörr

Dörrha Iva-Dörrva kta re
27:7. Beträffande ordets översättning
i I .Kon.6:34, jfr ordanalys Dörr 2.
DÖRRHALVA
2 d.or s.kunde vridas

1. Kc.n.

6:34

DöRRINFATTNING

D.en formen aven femkant 1.Kon. 6:31
DöRRPOST

D et hebreiska ordet mezuzä kommer
a v roten zuz, röra, och betecknar
dörrposten, dvs. den ram, inom vilken dörren röres . Beträffande tilllämpningen av 5.Mos.6:9 i judiska
hem , se art. Bönerernsor.
DÖRRPOST
stryka på båda d.erna
2. Mos . 12:7
bestryken båda d.erna med blodet 12:22
när han ser blodet på de 2 d.erna 12:23
hs herre ställa hm vid d.en
21:6
skriva dem på d .erna
5. Mos. 6:9
skriva dem på d.erna i ditt hus
11:20
(Simson) grep tag i d.erna
Dom. 16:3
ingången .• d .er av olivträ 1. Kon. 6:33
d .er voro fyrkantiga, av bjälkar
7:5
från d.erna den beläggning 2. Kon. 18:16
håller vakt vid d.erna
Ords . 8:34
bakom d .en satte du ditt
Jes. 57 :8
sin d. vid sidan av min d .
Hes . 43:8
stryka (blodet) på husets d. och
på d.en till inre förgårdens port
45:19
fursten ställa sig vid portens d.
46:2
DöRRSKIVOR

var dörr hade 2 d. , 2 vridbara d.
den ena dörren hade 2 d.
Hes . 41 :24
DöRRTRÄ

skall stryka på övre d .et
2. Mos. 12:7
bestryken övre d.et med blodet
12:22
när han ser blodet på övre d.et
12:23
DöRRTRöSKEL

d.larnas fästen darrade

Jes.

6:4

DöRRVAKTARE

I helgedomen tjänstgjorde en stab av
leviter som dörrvaktare, I.Krön .9: 17-

18. Dörrv\lktare sattes att vakta arken, sedan denna återförts till J erusalem, 15:23-24. Enligt 2.Krön.23:19
hade dörrvaktarna i templet bl.a. till
uppgift att tillse, att ingen oren kom
in. Vidare hade dörrvaktare hand om
gåvorna till templet och fördelningen
av offren, 31:14. Dörrvaktarna bodde i byarna omkring Jerusalem och
tjänstgjorde i avdelningar, l.Krön.26:
1-19 ; jfr Esr.2:42. En särskild ställning intogs av de präster, som vaktade vid templets tröskel, 2.Kon .12:
9; 22:4; 25:18. Psalmisten vi ll e hellre
vakta dörren i Guds hus än vistas
bland ogudaktiga, Ps.84: 11.
Även vid ingången till konungens
palats fanns det dörrvakta re. Se: Drabant.
I N.T. omtalas dörr- eller portvaktare i de rikares hus, Mark.13 :34;
Joh .18:16, i det sena re fall et en portvakterska, jfr Apg.12: 13. D örrvaktare kunde tydligen också finnas vid
ingången till ett fårahus, ett fö rhållande som Jesus anspelar på i sitt
bildliga tal om sig själv som den
gode herden, Joh .l0:3.
DÖRRVAKT ARE
1. Krön. 9:17
bodde d .na: Sallum
Dessa voro d.na i Levi barns
9:18
Sakar ja •• var d. vid ingången
9:21
Alla dessa voro utvalda till d.
9:22
hade d .na sina platser
9:24
anställda ss . förmän för d.na
9 :26
Sakarja och Jegiel, d .na
15:18
Elkana skulle vara d. vid arken
15:23
Obed-Edom och Jehia d. vid arken 15:24
Obed-Edom • • gjorde han till d.
16:38
Jedutuns söner gjorde han till d.
16:42
(David:) 4000 skola vara d.
23:5
Vad angår d.nas avdelningar
26:1
Dessa avdelningar av d.na
26:12
Dessa voro d.nas avdelningar
26 :19
huru d.na skulle hålla vakt 2. Krön. 8:14

Denna dörr lIIgör en av ingångarna till »Guldkyrkan «,
dvs. Pauluskyrkan . utan/ör murarna. i R om.
l teg och gick ej utom min d.
31:34
2 vem satte d.ar fOr havet
38:8
2 satte bom och d.ar därfOr
38:10
2 Hs gaps d.ar, vem vill öppna
41:5
l höjen eder, I eviga d.ar
Ps. 24:7
l höjen dem, I eviga d.ar
24 :9
2 han •. öppnade himmelens d.ar
78:23
5 hellre vakta d.en i min Guds hus 84:11
141:3
6 bevaka mina läppars d.
l nalkas icke d.en
Ords. 5:8
l där man träder in gm d.arna
8:3
2 vakar via mina d.ar
8:34
l den s.bygger sin d.hög
17:19
2 D.en vänder sig på sitt gångjärn 26:14
2 d å d .arna åt gatan stängas Fred. 12:4
7 då kl appar min vän på d.en HY. 5:2
1 vid våra d.ar finnas .. ädla frukter 7 :13
2 är hon en d. , då bomma vi för
8:9
2 stäng igen d .arna om dig
Jes. 26 :20
2 då jag vill öppna d.arna
45:1
2 bakom d.en. • satte du ditt märke 57:8
l jag fick nu se en d.
Hes. 8:8
l d.låg mot d.
40:13
2 ovanför d.en •• avmätta fält
41:17
41:24
2 var d. hade 2 dörrskivor
2 den ena d.en hade 2 dörrskivor 41:24
41 :25
2 på d.arna till tempelsalen
Mlka 7:5
l vakta din muns d.ar
2 Öppna dina d.ar, Libanon
Sak. 11:1
Matt. 6:6
8 stäng igen din d.och bed
24:33
8 är nära och står för d.en
8 och d.en stängdes igen
25:10
8 fOrsamlad utanför d.en
Mark. 1:33

8 icke ens platsen utanför d.en
2:2
8 är nära och står för d.en
13 :29
Luk. 11:7
8 d.en är redan stängd
8 att komma in gm den trånga d.en 13 :24
13 :25
8 Om husbonden •• tillslutit d.en
13 :25
8 klappen på d.en och sägen
Joh. 10:1
8 icke går in•• gm d.en
8 den s. går in gm d.en
10:2
8 Jag är d.en in till fåren
10:7
8 Jag är d.en
10:9
8 samlade inom stängda d .ar
20:19
8 kom J., medan d.arna voro stängd.20:26
Apg. 5:9
8 härutanför d.en höras
8 utanför d.en voro väktare
12:6
14:27
8 öppnat en d. till tro
16:26
8 i detsamma öppnades alla d.ar
16:27
8 se fängelsets d.ar öppna
9 de n nöd s . står för d.en
l . Kor. 7 :26
8 en d. till stor och fruktbärande
16 :9
8 en d. till verksamhet i H. 2. Kor. 2:12
Kol. 4:3
8 öppna en d. fOr ordet
9 s.om H.dag stode fOr d.en 2.Tess . 2:2
Jak. 5:9
8 domaren står fOr d.en
Upp. 3 :8
8 l åtit dig finna en öppen d.
8 Se , jag står för d.en och klappar 3 :20
8 upplåter d .en , skall jag gå in
3:20
8 Sedan fick jag s e e n d.
4:1
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DöRRHALVA

Det hebreiska ordet ~elä', plur. ~elä' im,
tecknar i regel den ena sida n eller
delen av något, se t.ex. 2. Mos.25:l2;

Ingiingen till Födelsekyrka n i Betlehem är g/ord så låg, att man inte skall
kunna rida genom den . Bilden visar också den ursprungliga ingången.
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Dörröppning- Dövstum
d.na vid portarna till H. hus
Kore . . s. var d. på östra sidan
Av leviterna togos ock d .
d.na stodo • • vid sin port
av d.nas barn 139
Esr.
d.na bosatte sig i sina städer
en del av d.na drog upp
präst eller d. i detta Guds hus
av d.na: Sallum
d. anställda (i Jerusalem)
Neh.
(ifrån Babel) av d.na 138
d.na bosatte sig i sina städer
d.na s. hade avs kilt sig från
kamrar, där .. ävensom d.na voro
(i Jerusalem) d .na Ackub, Talmon
Talmon och Ackub höll o ss . d. vaki
gjorde d.na sin tjänst
gav hela I. åt sångarna och d.na
den tio nd e s . var bestämd åt d .na

23:19
31 :14
34:13
35:15
2:42
2:70
7:7
7:24
10 :24
7:1
7:45
7:73
10:28
10:39
11:19
12:25
12:45
12:47
13 :5

d.n Maasejas kammare
För (herden) öppnar d.n

Jer. 35 :4
J oh. 10:3

DöRRöPPN I NG

Alla d.ar voro fyrkantiga
l. Kon. 7:5
Tempelsalens d.var fyrkantig Hes .41:21
i fråga om s jälva d.arna
42 :11
med d.arna på tempelkamrarna
42:12
vid södra sidan fanns en d.
42 :12

DÖV
Enligt Mose lag var det förb judet
att uttala förbannel ser över en döv,
3.Mos.19: 14. I överförd mening användes dövhet för att beteckna männi skors ohörsamhet mot Gud och
hans ord, Jes.42: 18-20; jfr 6: 10, som

citeras i Matt.13:15. Profeterna såg
fram mot fu lländningens tid, då också
de döva skulle höra, Jes .29:18 ; 35:5.
Jesu botande av döva, Matt.1 1:5;
Luk.7: 22, och dövstum ma, Matt.9:
32- 33; 15:30-31, förebå dade denna
tid och var ett av tecknen på att han
var den utlovade Messias.
DÖV
gör henne stum eller d.
2. Mos. 4:11
icke förbannelse över d.
3. Mos. 19:14
jag är lik en d., s. intet hör
Ps. 38 :14
en d. huggorm likna de
58:5
De d.a s kol a den t iden höra
Jes. 29:18
Då skola de d.as öron upplåtas
35:5
Hören, I d.e
42:18
Vem är så d . s .den budbärare
42 :19

d.a , s.dock hava öron
43:8
de d.a, s.dock hava öron
Matt. 11:5
förde till hm en s . var d.
Mark. 7:3 2
de d.a l åter han höra
7:37
Du stumme och d .e ande
9:25
omtalen för Johannes • . d. höra Luk.7:22
DÖVA
en hjälte S . legat d.d av vin
DÖVSTUM

till (J.) en d., s . var besatt
Matt.
onde anden •• talade den d.me
en besatt,s. var blind och d .
botade hm så att den d.me talade
(folket) hade med sig •• d.ma
när de funno d.ma tala
drev ut en ond ande,s . var d . Luk.
blivit utdriven, talade den d.me

Under »Ananias' hus» ligger »Ananias' kapell », den äldsta samlingslokalen i Damaskus.
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PS. 78 :65
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9:32
9:33
12:22
12:22
15:30
15:31
11:14
11 :14

